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Norolan taloa myytiin pakkohuutokau-

palla. Mies, joka tähän saakka oli ollut
talon omistajana, kameli synkkmuielisenä,
tunnottomana pellon pientaretta talon lä-
heisyydessä, katsellen tylsillä silmäyksillä
kadotettllwia wiljelyksiänsä. Nuori mies
lähestyi häntä werkallensa. Wastattain
tullessa seisahtuiwat molemmat ja nuori
mies lausui katkeruudella, joka ei ollut
ankaruutta mailla:

~Ne owat minun tamaroitani ja
minun taloni, joita tuolla myydään".

„los ne owat sinun, niin miksi an-
nat niitä myydä?" waZtasi wanhempi
miehistä wasta hetken kuluttua.

„Hywa sanoa nyt, kun te olette ne
tuhlanneet", huudahti nuorempi kiiwasti.

Wanhempi ei wastannut siihen mitään,
ja niin he erosiwat. Toinen oli isä, toi-
nen oli poika.

Sillä wcilin oli talon kohtalo ratkais-
tu. Sen osti sama, joka sen melastansa
oli myyttänytkin, Milla lamalla oli
Norola joutunut melasta myytäwätsi?
Olihan se tunnettu oiwalliselsi taloksi,
miljamnksi ia sunrimetsäiseksi. Asia oli
hywin yksinkertainen, taikka miltä kannal-
la sitä katsoo.

Norolnssa oli miljelty maata ahkeras-
ti, syöty leipää Pään hiessä, mutta tuo
leipä oli aiua puhdasta; ylellisyydestä ei
mitään tiedetty, mutta puutosta ei myös-
kään tunnettu; werot maksettiin ajallan-
sa, kirkossa käytiin ahkerasti, katkismus
osattiin ulkoa »lesuksen nimeen" jo kym-
menen wuoden ijässä ja kannesta kan-
teen rippikoulussa, osattiin ennustaa sa-
detta poudan perästä ja poutaa sateen
jälkeen sekä asettaa työt ja toimet sen
mukaan. Sanalla sanoen: Norolnssa elet-
tiin tumallista suomalaisen talonpojan

elämää. Mutta muutamana päiwänci
saapui sinue herrasmies pitkäwartisissa
saappaissa ja nahtanutussa, paftirossi
suussa ja pullearahamassi rinnoilla. Täs-
tä salkustansa weti herrasmies esiin tu-
kon paperirahaa ja sanoi Norolan isän-
nälle niinkuin kiusaaja muinoin: Tämän
kaiken annan sinulle, jos luownt met-
sästäsi". Ia Norolan isäntä myi met-
sänsä ja korjasi rahat. Mutta mitä teh-
dä nyt tuolla rikkaudella, joka tuli noin
äkkiä, odottamatta, ikäänkuin pilwistä pu-
doten? Nuot muutamat tuhannet mar-
kat, jotka eiwät tehneet kymmenettäkään
osaa metsän todellisesta armosta, poltti-
wllt Norolaisen hyppysiä. Joku neuwoi
wiemään niitä pankkiin. Hän päättikin
seurata tätä neuwoa ja lähti wiemään
rahojansa kaupunkiin. Mutta siellä ta-
pasi hän toisia erittäin ystäwällisiä ih-
misiä, jotka neuwoiwat että olisi parem-
pi ja hyödyllisempi lainata rahat yksityi-
sille, esimerkiksi heille, kuin panna ne
pankkiin .hautumaan". Paitsi sitä ta-
pasi Norolan isäntä kaupungissa muita-
kin ystäwiä, jotka osoittiwllt hänelle päi-
wän selwätsi, että hän on kokonaan ta-
kapajulla kaikissa asioissa, ettei hän ym-
märrä olla ja elää niiuluin pitäisi ja
sellaisen miehen kannattaisi. Erittäinkin
oli Norolaisesta miellyttäwä mies muu-
dan, joka nimitti itseänsä Syoterpum-
miksi. Tämä ci tosin pyytänyt häneltä
rahaa lainaksi, hienosti ilmoitellen ole-
mansa upporikas, mutta tarjosi sen si-
jaan kaupaksi uhkeata orittansa, joka hä-
nen kertomuksensa mukaan oli saanut mo-
net palkinnot kilpa-ajoissa. Koska Noro-
laisella nyt oli rahoja yltäkyllin, niin os-
ti hän tuolta ystäwÄiseltll Syöterpum-
milta oriin ja lainaili rahansa uusille ja
hauskoille tuttamilleusa. Paha seikka ta-
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pahtui maan sen kautta, että kun orit en-
sikerran Norolan pihassa riisuttiin mal-
joista, se ryösti itsensä irti ja kirmates-
saan tanhualla astui teräwän aidan-sei-
pään wlltsannsa, josta muutaman wiikon
kuluttua kuoli. Tämä kowa onni suutut-
ti Norolllista niin, että hän heti päätti
ostaa toisen mokoman, sillä hän oli koti-
matkalla peräti mieltynyt tuon uljaan he-wosen siewään juoksuun. Hän antoi ai-
keestaan heti tiedon Syöterpummille, joka
oitis toimittikiu toisen oriin, YZtäwyyden
wuoksi peräti helpolla hinnalla, silla hän
ei ottanut kauppa-wälityksestänsä mottina
enempää kuin pari sataa markkaa, mutta
Norolainen ei saanut sitäkään koskaan
tietää. Syöterpummi tuli itse oritta tuo-
maan ja hänen mutanaan pari muuta
ystäwäci, ja nyt slli Norolainen häwetä
silmänsä puhki, kun ei ollut rommia eikä
muuta sellaista hienompaa juomaa talos-

sa wieraille tarjottawana. Niitä lähetet-
tiinkin heti noutamaan lähimmästä
saantipaikasta. Komealla uudella oral-
lansa ajeli Norolan isäntä sitten uhkeas-
ti monien hywien tuttawainsa luona ja
mietti siellä hauskoja päiwiä, taloa myös
kowasii „rustattiin", mntta wiljelytset jäi-
wät yhä enemmän unohduksiin.

Mutta olkaamme lyhyet; johan näem-
me minne päin asiat kallistumat. Muu-
taman muoden päästä huomasi Norolai-
nen olemansa melassa karmiansa myöten,
rahat oli kaikki tuhlattu tai meuetetty lai-
naajani konkursseissa ja nyt, niinkuin sa-
noimme, oli jo welkllll enemmän kuin ta-
lo sieti. Suurin welkoja oli Syöterpum-
mi, joka wihdoin, kun pelkäsi talon perä-
ti häwiölle joutuman, antoi myydä sen
melastansa ja huusi koko tilan itsellensä.

Siinä se oli Norolan yksinkertainen
historia.

Norolassll oli jo silloin täyskaswuinen
poika, Erkki, sama joka huutokaupan ajal-
la niin kiimaasti puhutteli isäänsä pellon
pientareella. Kotitalonsa hämiö teki Er-
kin mieleen sywän waikutuksen. Se pai-
noi hauen sydämmeensä katkeruutta ja
wihllll koko maailmaa wastaan. Hän saisen käsityksen että laitti tuttawuus on
Maan Petosta, ystäwyys oman woiton
pyytämistä ja rakkaus himojen tyydytys-
tä. Hän oli jo alkufteräisesti luja luon-
teeltansa ja hiukan salamielinen; kuu tä-
hän liittyi katkeruus ja sellaiset mielipi-
teet kuin wastilllän olemme selittäneet,
niin syntyi siitä itsekkäisyys, jolla ei ol-
lut muuta rajaa kuin oma hyöty, eikä
muuta tarkoitusta kuin himojen tyydy-
tys.

Erkki soimasi isäänsä talon häwitykses-
tä, maailmaa, joka wääryydellä ryöstää

häneltä omaisuuden, ja Jumalaakin, jo-
ka sallii hänen, wiattoman, kärsiä mui-
den rikosten wuoksi. Mutta mielessänsä
wannoi hän kerran tulemansa Norolan
isännäksi. Hän astuikin heti huutokau-
pan jälkeen Syöterftummin luokse ja tar-
joutui taloon rengiksi. Uusi isäntä suostui
siihen hymyillen, maikka tarjous häntä
ensin wähän oudostutti.

,Sinäpähnn tunnet paraiten talon ti-
lukset", arweli Syöterpummi.

„Minä tunnen kyllä taloni tilukset",
mutisi Erkki hampaittensa wälistä.

Syöterpummi muutti asumaan Noro-
lnan. Hoettiin että hänen täytyi muut-
taa sinne sen wuoksi, että asiat oliwat
joutuneet niin huonolle kannalle »viimei-
sinä aikoina, ettei hänellä enään ollut
muuta jälellä kuin tämä nyt huudettu
talo. Hänellä ei ollut muuta perhettä
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kuin kaswawa tytär, Elsa, jolle hän ei
ymmärtänyt antaa minkäänlaista korkeam-
paa kaswatusta silloinkaan kuin Maransa
olisiwat sitä sallineet, sekä wanha täti,
joka hoiti taloutta.

Norolan entinen isäntä läksi maail-
malle, sillä hän ei tahtonut jäädä enti-
seen taloonsa saunan asujaksi, joksi hänet
kyllä olisi otettu. Astat cilkoiwat muu-
toin mennä tumallista rataansa. Erkki
teki työtä uutterasti,moitteettomasti, mutta
ei kukaan woinut häneen suostua, sillä
hänellä oli aina pistoscinat ja pilkkapu-
heet suussa. Hänellä oli joka paikassa
jotakin moitittaman, ja hän iwasi ihmis-
ten pyhimpiäkin tunteita.

Jo ensimmäistä syyskylmää Marten
Erkki Pyysi ja saikin isännältä pienen
halmeinaan, jonka hän muiden töittensä
ohella laitteli kuntoon. Taimen ajalla,
jolloin talossa ei ollut paljon tekemistä,
palkkasi hän sijaisen itsellensä ja oli
miikkokausia poissa, eikä kukaan tietänyt
missä hän nämät ajat mietti.

Eräänä päiwänä talwella oli Norolan
toinen renki hakopuita kaatamassa met-
sässä. Sattumalta nonst hän korkealle
mäelle ja huomasi kuinka kaukana kor-wessa nousi kapea, suora fawupatsns ylös
selkeälle talwitaiwaalle. Kotimatkalla ta-
pasi häu Erkin, jota tuli suksilla hiihtäen
metsästä, tilawa nahkalaukku selässä. Renki
kertoi Erkille huomionsa ja arweli:

„Kenties siellä on jokn hongan juurta
hernttelemassa", tarkoittaen palowiinan
salapolttajia.

„Hywin mahdollista", wastasi Erkki.
„Eikö sinun jo tee mielesi mennä walleö-
mannin kanssa maisticusille", lisäsi hän
wiclä pilkallisesti.

„Olenhan sitä jo wähän ajatellut",
tuumaili toinen lewollisesti, mntta ää-
nellä, joka ei antanut wähiutäkciäu sijaa
epätietoisuudelle siitä, paneeko hän todella
tullinansa toimeen.

Seuraamana aamuna olikin pitäjän
nimismies Norolan rengin kanssa mat-
kalla sawun syntymäpaikoille. He nousi-
wat mäelle, josta renki ensin oli sawun

äkännyt, ja oikein: sieltä nousi wieläkin
tuo hieno sinertäwä suitse suorana ilmaan,
jossa se toisinaan kallistelihe kahden puo-
len, toisinaan taas muodosteli mitä kum-
mallisimpia kuwioita. Mäellä yhtyi hei-hin Erkkikin, jolla oli suuri, muka lan-
goilla saatu, jänis kainalossa.

Ihdessä sitten astua tallusteltiin lu-
misia metsäpolkuja pitkin wiinankeittäjän
tehtaita kohden; matka oli waiwaloinen,
mutta saaliin himo ja wiran waatimus
tuhoitti käwijöitä. Vihdoin tapasiwat he
«varsinaisen tallatun polun, joka yhäti
parani mitä lähemmäksi määräänsä juu-
tuiwnt. Jo wihdoin päästiinkin perille.
Mitä siellä löydettiin?

Olihan siellä pieni kuusinen maja, ja
ninjan keskellä nuotio, jonka päällä kol-
men kimen nojalla pieni kattila pihisten
kiehui ja pulputteli. Kattilaan kun kat-
sottiin, siellä joukko kokonaisia kuorimat-
tomia perunoita pyörähteli höyrykuplain
tanssissa. Elciwatä olentoa ei näkynyt
missään; pieni harmaa tikka nakutteli tui-
man kuusen kylkeä, mutta toisten ollessa
majassa Erkki heitti sitä puunkappaleella
ja tikkakin lensi tiruhtaen tiehensä.

Erkki astui majaan ja hymyili nähdes-sään kuinka nimismies ja renki seisoiwat
noloina nuotion ääressä katsellen peru-
nain kiehumista.

„ Eiköhän pitäisi ottaa tuo kattila ta-
kamarikkoon, wai onko lumallista keittää
perunoita näin salaisella paikalla?" ky-
syi Erkki.

Nimismies ei ollut ensi kerran näissä
toimissa; hän ei siis wastannnt mitään
tuohon wiisllstelewnan kysymykseen, waan
astui ulos ja alkoi etsiä pensaitten ja
puiden juurilta, pistelipä kepillänsä suu-rimpiin nietoksiinkin, waan ei mitään löy-
tynyt. Selwää oli kuitenkin, että majaa
ei oltu rakennettu ja tulta «intetty ai-
noastaan perunain keittämistä warten.
Mutta mikäs auttoi. Nimismiehelläkään
ei ollut sellaista Halstia, että olisi ru-
mennut kiipeämään ikiwauhaan tuuheaankuuseen, joka kaswoi majan »vieressä. Sen
jykewäin oksien wälissa, tarkasti ha'oilla
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peitettynä, piili täydellinen wiinapannu.
Mutta, niinkuin sanoimme, niin tarkkaa
Halstia ei moi waatia nimismieheltatään.
Täytyi siis lähteä pois tyhjin toimin ja
huo'ata lohdutukseksi: .Owela on ollut,
olihan kuka hywänsä".

„Owela on ollut", huokasi Erkkikin ja
niin lähdettiin tallustelemaan kotia.

Käydessänsä Erkin jälessä nimismies
löi saumallansa jänikseen, jota Erkki kai-
nalossaan kantoi, sanoen leikillisesti:
„Ompa se aita rötkäle!"

Isku kilahti, niinkuin olisi pullon kyl-
keen sattunut. Erkki pudotti jäniksen pai-
kalla hankeen.

„lupa se on jäässä, koska niin ko-
lahti", arweli nimismies astuen Erkin
sinmitse.

„Niin, kyllä näin pahaisella pian jää-
tyy", mutisi Erkki ja alkoi piippuansa
taimella.

Kun toiset oliwnt ennättäneet hiukanloitommaksi, nosti Erkki warowasti jä-
nistä takakoiwisw. Sen suusta juoksi
silkka miina wirtana lumeen. Hiljainen
kirous pääsi Erkin huulilta. Hän antoi
miinan walua tuimiin, Pyyhki turpaa lu-
mella ja pisti muutamia kuuseu-hawuja
jäniksen suuhun, ettei miinan lemu hujah-
taisi. Sitten saawutti hän toiset pian.

Muutamana iltana tämän tapauksen
jälteen tuli Norolaan kiiruusti entinen
sotamies Liksi (hän selitti talonpojille ni-
mensä merkitsemän salamaa ja saaneensasen urhean luontonsa wuoksi). Liksi, niin-
kuin sanoimme, tuli kiiruusti käyden No-
rolaan ja pyysi puhutella Erkkiä. He
meniwät yhdessä ulos.

„Nyt on piru merrassa", sanoi Liksi
oitis pihalle päästyä.

„N° mitä nyt?"
„Wallesmanni on wienyt pannut!"
Ia niin olikin todella laita. Sanoim-

me jo ennen, ettei nimismies ollut ensi
kertaa tällaisissa asioissa. Hän tiesi mitä

oli tehtäwä. Hän meni muutaman päi-
wan päästä äktiarwaamattll samalle pai-
kalle ja tapasi pannut täydessä keitoksessa
ja miinan »valumassa. Omistajaa ei
nytkään lamattu, sillä Liksi, joka wähciä
ennen oli pannun wieressä torkkunut, oli
lähtenyt ketun pyydyksiänsä katsomaan.
Metsää kierrellessään joutui hän nimis-
michenkin wnstaan, joka pannua kulietti
pois, saipa wielä ystäwällisen pyynnön
johdosta olla apuna pannun kantamisessa.
Liisin mieltä kirweli, mutta hän koetti
kuitenkin näyttää iloiselta.

Oitis kun wiinapannu oli saatettu hy-
wään talteen, kiiruhti Liksi Erkin luoksesanaa wiemään.

„Kirottu juttu!" äkäili Erkki. „Mutta
minun täytyy saada ansiota jarahaa ta-
walla tai toisella".

Kauan tuumailiwat siinä molemmat
miehet, Erkki ja Liksi, allapäin ja niska-
pyöryä raaputellen. Wihdoin tnliwat sii-
hen päätökseen että Liksi, joka wiinapal-
koillll teki mitä hywänsä, öitämöisin kul-
jettaisi miinaa kaupungista ja Erkki sitä
salaa myyskentelisi. Kohta sen jälkeen
alkoikin wiinaa selittämättömällä tawalla
tulwailla niille seuduille ja selwästi huo-
luattiin eitä salakapakka mahtoi jossakin
olla, mutta uuttera nimismies ei par-
hailla keinollakaan saanut sitä ilmi. Niin
taitawasti oli Erkin wiinakauppa järjes-
telty; sitä myytiin salaisissa paikoissa,
aiuoasiaau taatuille ihmisille ja aina kah-
denkesken. Niinasta ei ollut koskaan
puutetta; se näytti Erkin käsissä waan
taswawau; wiisi kannua kun tuoliin, saat-
toi hän siitä myydä kymmenen; sen sa-
laisuuden woist ainoastaan Norolan niit-
tylähde selittää. Erkki itse ei laskenut
koskaan pisaratakaan huulillensa siitä
myrkystä, jota muille tyrkytti; muita
sen sijaan hän jonkinlaisella mielen juo-
pumuksella katseli kuinka seteli-kasansa kas-
woi.
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Eräänä iltana tuli Syöterpummi hy-

win iloisena kaupunki-matkalta kotia ja
kertoi tehneensä marsin edullisen kaupan,
josta hän toiwoi »voittamansa useita tu-
hansia. Oli nimittäin hywää hintaa mus-
taan ottanut haukkiaksensll suuren mää-
rän kauroja, ja koska tämä »viljalaji tällä
seudulla oli hywin halpaa, arweli hän
laskunsa uiman marinoiksi.

Samana iltana myöhään tuli Liksi
Erkin luokse. Erlki pisti hänelle kasan
seteliä kouraan.

„Mene", sanoi hän, „ja osta laitti
kaurat koto pitäjästä helpoimmalla hin-
nalla, millä saada woit; kulje talosta ta-
loon, tässä on kaikki rahani, josta woit
käsirahoja maksan, lupaa loput kuuden
wiikon päästä, sano toimittamasi ostoja
kaupungin kauppamiesten puolesta. Ala
wiiwyttele hetkeäkään; saat kelpo palkan
Mlliwoistasi".

„Entäs muut asiat?"
„Wiinakauppll seisahtukoon siksi ajaksi,

tässä on suuremmat kysymyksessä".
Ia Liksi teki työtä käskettyä. Saat-

taa näyttää oudolta, että Erkki uskoi
laitti waransa tuollaiselle miehelle. Sii-
hen on kaksi selitystä. Ensiksi: joka ei
mitään uskalla, se ei mitään woita; toi-
seksi : Harmoin korppi toiselta korpilta sil-
män puhkaisee.

Seuraamana sunnuntaina Syöterpum-
mi, pitäjän kirkossa kuulutti ostamansa
kauroja siitä ja siitä hinnasta, Hän odotti
wiikon, jopa toistakin, maan ei ainoata-
kaan kauran-kllupftaajaa tullut. Silloin
hän Päätti itse lähteä kuulustelemaan
syytä tuohon merkilliseen seikkaan. Minne
hän maan pitäjässä tuli, kaikkialla oliwat
kaurat jo ostetut. Syöterpummille tuli
hätä käteen; aikaa oli jo paljon kulunut
ja nyt täytyi lähteä ulkopitäjistä ostele-

maan. Niihin oli lewitetty huhu että
tahdotaan ostaa kauroja millä hinnalla
hywnnsä ja Syöterpummi sai maksaa
melkein saman hinnan, mikä hauelle kau-
pungissa oli luwattu. Eikä hän siite-
tään saanut määrä-aslllla täyttä tynnyri-
lukua ostetuksi. Sitten ei hänen kau-
roistansa enään huolittukaan; niiden si-
jaan oli jo saatu toisia, arwamnmehan
keltä. Syöterpummi joutui hirweästi
tappiolle, mutta se, joka tästä kaupasta
hyötyi, se oli Erkki.

Wllsta »vähitellen sai Syöterpummi
selwille kuka hänelle tämän kepposen teki.
Hän kartoitti Erkin talostansa, ja tämä
lähtikin pilkkll-naurnlla. Nyt alkoi näi-
den molempain miesten wälillä taistelu
ja sota, jota käytiin äänettömästi, salaa,
mutta täydellä wihan wimmalla. Tais-
telu liikkui woissa, wasikan-nllhoissa, kau-
roissa, hirsissä ja haloissa, se kesti pit-
kiä aitoja, »vuosikausia, mutta Erkki oli
nuorempi, wäsymättömämpi, suttelampi
ja owelampi, hän pääsi woitolle ja ajoi

wastustajansa perikatoon.
Eräänä päiwänä lewist tieto, että Syö-

terpummi oli löydetty riihensä parsiin
hirtettynä. Kun Erkki sai tämän tuulla,
huokasi hän sywään, ikäänkuin olisi tah-
tonut sanoa: »Jumalan kiitos, wihdoin-
kin!" Jumalaa ei hän kuitenkaan muis-
tanut nyt enemmän kuin ennenkään; hän
kiiruhti oitis rahalaatikkonsa luokse ja al-
koi laskea Marojansa. Niitä oli jo hy-
wänkin talon hinta.

Se ftäiwä oli wihdoin tullut, jota
Erkki oli jo kauan toiwonut, se päiwä,
jolloin Norola taus myytiin huutokau-
palla, tällä kertaa Syöterpummi-waina-
jan meloista. Erkki huusi sen nyt kar-
joineen, takuineen. Se oli riemun päi-
wä Erkille, ei koskaan elämässään ol-
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lut hän wielä ollut niin iloisella mie-
lellä; se ajatus waan hänen iloansa
häiritsi, ettei Syöterpummi cnään ollut
elossa, jotta olisi woinut ajaa hänet pois,
potkia ulos samasta talosta, jonka muu-
tamia muusia takaperin oli muka »vää-
ryydellä itsellensä anastanut. Hän luul-
tawasti lausui nämät ajatuksensa ääneen
seisoessaan talonsa portailla, sillä hän
tunsi wllpisewlln käden koskettaman sor-
miinsa ja rukoilema ääni lausui:

„Hywä isäntä, ällän kartoittako minua
pois maailmaan, älkää minua hyljätkö!"

Erkki kääntyi katsomaan. Syöterpum-
mi-wainajan tytär, Elsa, seisoi hänen wie-
ressään kalpeana ja silmät itkusta punai-
sina. Erkin suu wetäytyi pilkalliseen hy-
myyn ja ylpeällä tyytymäisyydellä hän
waStllsi:

„lää sinä waan; tarwitsenhan minä
talossani aina karjapiian".

Elsasta oli näinä muusina kaswcmut
ja warttunut sorja impi, helläsydämmi-
nen, wiaton ja kaino, ja nämät sielun
ominaisuudet oliwat täydessä sopusoin-
nussa hänen moitteettoman muotonsa ja

kauniin kaswunsa kanssa. Hän oli kas-
wanut puhtaana ja saastumattomana kai-
ken sen pahuuden keskellä, joka häntä yin-
päröitsi, sillä hänen isällänsä oli se an-
sio, tahallinenko tai satunnainen, ettei
koskaan tehnyt lastansa osalliseksi oman-
woiton-pyytöisissä hankkeissaan. Ia niin-
kuin joskus kärpäis-sienten ja kalmalle
hajllhtawain sllnaujlllkllin seasta löytää
hlllwan, wnlkoisen lehdokin, jonka hieno
haju mieltä ihastuttaa, niinpä lewitti
Elsakin wiattomuudeu ja neitseellisyyden
tunnetta ympärillensä siinä saastaisessaseurassa, joka werkkojnnsa meteli ja saa-
liitansa kokoili tumallisilla ja tumatto-
milla keinoilla. Hän oli wanhan tädin
kuoleman jälkeen saanut itsenäisesti hoi-
taa isänsä taloutta. Helppo on arwata
kuinka ankaran waikntuksen isän kauhea
kuolema teki hänen hellään mieleensä, hä-
neen, jolla ei ollut muita rakastettamia
kuin tämä isä kaikkine wikoineen. Täl-
laisen neidon otti Erkki nyt karjapiiak-sensa. Karjan ei siitä suinkaan tarwin-
nut olla pahoillansa.

IV
Elettiinpä tuosta sitten aikoja eteen-

päin, niin tulee eräänä päiwäuä har-
maapartainen ukko sauwan nojalla käy-
den Norollllln. Hän astui pirttiin ja
istnihe pankolle partaansa silitellen; isäntä
ei ollut huoneessa. Mutta kohta tuli
Erkki sisään ja säpsähti nähdessään »van-
huksen. Ukko nousi ylös ja astui Erk-
kiä kohden kysyen:

„Tnnnetko minua wielä?"
„En", wastasi Erkki jyrkällä äänellä

ja maahan katsoen.
.Erkki poikani, ettö tunne isääsi?"
„En".

„Woi poikani, minä olen paljon maail-
massa kärsinyt, etkö ota minua tunteak-
sesi?"

..En".
Vanhuksen painui Pää rinnoille ja

hän astui hiljaa ulos, mutta kuuma kyy-
nel wierähti pitkin harmaata partaa ja
putosi kynnykselle.

Kuu Erkki kohotti silmänsä näki hän
owen suussa Elsan, joka wiclä seisoi häm-
mästyksestä sanattomana nähtyänsä täl-
laisen kohtauksen isän ja pojan wälillä.
Erkin katse toinnutti kuitenkin heti El-
san, joka kiiruhti ulos ja näki wanhuk-
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sen hiipimän talon saunaan. Erkki teis-
kaili hetken synkkänä pirtin permannolla
ja lähti sitten kylääu.

Illan suussa ra'otti Elsa saunan owea
ja kysyi oliko isännän isä mielii siellä.
Sopesta «llstasi myöntämä ääni. Nop-
sasti pujahti tyttö sisään kädessä pehmeä
leipä, jonka keskelle oli laimettu sywä
woilla täytetty ja kuoren kappaleella pei-
tetty kolo; toisessa kädessä oli tuopilli-
nen rieskamllitoa.

„Teillä on »armaankin nälkä", sanoi
Elsa, laskien kannettawansll wanhuksen
wiereen penkille.

Vastaukseksi pani ukko kätensä ristiin
ja lausui hartaasti: „Ole kiitetty, Ju-
mala, ettäs minua heti ojensit, sillä mi-
nussa alkoi kaswllll se luulo, ettei Si-
nun maailmassasi enään hywyyttä ole-
kaan, maan pahuus kaikkialla wallitsee!
Nyt näen, että olin määrään joutumassa.
Sinä tyttö olet ollut se wälitappale
anna mulle kätesi..."

Nyt wasta huomasi ukko, että Elsaa ei
enään ollutkaan saunassa; hän oli heti
palannut takaisin. Ukko huokasi: „Niin,
niin, hywä työ ei odota kiitosta; sillä on
marina palkkansa tiedossa". Ia nälkäi-
sen innolla tarttui hän ruokaan. Kun
Elsa hetken päästä taas mittasi saunanu,
oli ukko jo lähtenyt.

Pitäjällä kerrottiin että Norolan isäntä
etsii itsellensä emäntää. Puhuttiin hä-
nen jo käyneen monessa rikkaassa ta-
iassa ja että wllnhemmat kaikkialla oli-
wat hänelle suosiollisia, mutta tyttärillä
oli salainen kauhu häntä waslaan, sillä
Erkistä kulki huhuja, että hän oli wal-
mis tekemään mitä hywänsä, kun oma
etunsa sitä waati, että hän oli itsepäi-
nen, kowllluontoinen ja säälimätön, ja
hänen ystäwyytensäkin oli sitä laatua,
ettei se antanut wähintäkään armoa toi-sen mielipiteille. Rikkailla tytöillä oli
siis täysi syy peljätä Erkin kosiman heitä
ainoastaan rahan tähden, ja Erkki taas
oli puolestaan liian ylpeä ottaaksensa ke-
tään, joka ei mielisuosiolla häneen liitty-
nyt. Tämä wastahaloisuus loukkasi Erk-

kiä symästi ja hän wannoi itseksensä te-
kemänsä mielii jonkun onnelliseksi ja osoit-
tamansa kaikille, ettei sninkaan ole mi-
kään halwcksittawll kohtalo olla Noru-
tussa emäntänä. Koska ei rakkaudella saa
rahaa, niin saaneehan rahalla rakkautta,
arweli Erkki. Ia hän alkoi katsella köy-
hiä tyttöjä, mutta niiden piti hänen mie-
lestään olla hywin kauniita päästäksensä
tuohon erinomaiseen onneen osalliseksi.
Hän walitsi ja walitsi mieleistä löytä-
mättä.

Tulipa sitten eräänä päiwänä seura-
kunnan pappi wllllluilla täydessänsä No-
rolllllnkin. Kaikenlaista puhuttaessa tie-
dusteli pastori muun muassa eikö Noru-
taan jo emäntää tuoda.

„Ei ole ollut sopiwaistll", arweli Erkki,
Vastenmielisesti ryhtyen tähän puheen-
aineesen.

„KuulkaapaZ, hywä isäntä, minä an-
nan teille hywän neuwon .

.."

„Mitäpäs muuta papilta woisi odot-
taakaan".

,Onhan teidän talossanne edellisen
omistajan tytär palweluksessa", jatkoi
pastori Erkin keskeytyksestä huolimatta.
„Minä tunnen Elsan rippikoulu-ajalta,
hän on siweä ja taitama tyttö. Otta-
kaa hänet »aimoksenne, hänestä saatte
hywän emännän. Paitsi sitä, jos sallitte
minun puhua suoraan, on asialla toi-
nenkin mielestäni marsin tärkeä puolensa.
Koko maailma tietää, että te ja tytön
isä olitte katkeria «ihamiehiä ja että tä-
mä miha toisen äkkinäisen kuoleman kautta
jäi täällä ajassa somittamatta. Jos te
nyt naisitte wihamiehenne tyttären, niin
olisi se kaunis ja Jumalalle otollinen
työ sekä osoitus siitä, että olette nuhan-
ne wainajllll kohtaan unohtanut ja hä-
nelle anteeksi antanut".

Erkki nousi kuumasti ylös. „hän mus-
taa jo synneistänsä parasta aikaa, eikä
tarwitse enään minun anteeksi antamus-
tani, ja mitä taas minun synteihini tu-
lee, niin ehkäpä kerran niistä teen tilin
ilman häntä ja hänen tytärtään".
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«Tilin olette marinaan tekemä, olkaa
siitä makuutettu; minä tahdoin siinä maan
ansiopuoltanne lisätä, koska en welkapuol-
tanne moi waheutää. Suokaa anteeksi,
jos kosketin kipeään kohtaan, mntta ensin
on paisuma puhkaiswwa ennenkuin pa-
rannus käy mahdolliseksi".

Pastori lähti pois ja Erkki jäi sywiin
ajatuksiin. Ensi kerran juolahti nyt El-

sa hänen mieleensä, maikka tämä oli joka
päiwä hänen silmäinsä edessä. Ensi ker-
ran katsui hän tarkemmin minkälainen
tyttö Elsa oikeastaan oli, ja hän ei woi-
nut kieltää että suloisempaa tyttöä oli
wllikea mistään löytää. Mutta kuitenkin

se oli mahdotonta! Syöterpummin ty-
tär ja hän... ei!

Näitä miettien lähti Erkki metsään kä-
melemään. Raitis tuuli ja metsän tuoksu
selwittiwät hänen sekawcia päätänsä ja
hän alkoi ajatuksissaan huomata mahdol-
liseksi mitä wielä äsken oli mahdottomana
pitänyt. Hän alkoi kuwitella kuinka hän
Elsasta saisi nöyrän ja kiitollisen wai-
mon, jolla ei olisi mitään maatimista, ei
mitään sanottamaa ja hän itse saisi ko-
konaan mallita, elää jo olla oman mie-
lensä mukaan. Sellaisen waimon kanssa
saattaisi hän todellakin olla onnellinen.
Ia kuinka helppo hänen olisikaan masen-
taa sellaista waimoa kuin Elsa, joka ei
toisi mukanaan muuta luin kaksi tyhjää
kättä, jos tämä tahtoisi rumeta uppinis-
kaiseksi, wacitiwaiseksi! Erkki tuli tällaista
tapausta kuwitellessaan niin hauskalle
mielelle, että hän wihelteli itseksensä ja
astui niin nopein askelin että hiki alkoi
Mlllua otsalta.

Hän ei ollenkaan hawainnut että oli
astunut samoja polkuja, joita ennen niin
monasti kulki miinan keitoksille, ennenkuin
yht'äkkiä huomasi edessänsä pienen mökin
tai saunan saman kuusen juurella, jossa
muinoin wiinllpllnnu kiehui. Hämmäs-
tuksellä hnomasi hän mökin ympärillä jo
pienen kaskenkin poltetuksi, josta toinen
puoli jo wihoitti ohrana, toiseen puoleen
syljeskeli wanha mies var'aikaa naurista.

Suuttumuksesta ja hämmästyksestä ai<
wan sanattomana käwi Erkki lähemmäksi
ja päästyänsä halmeen aidan luokse hnusi
hän korkealla äänellä:

„Ken on uskaltanut minulta lupaa
kysymättä asettua maalleni asumaan ja
metsääni kaataa?"

„Minn", wastasi wanhus, „minä si-
nun isäsi, Norolan Erkki. Käy pirttiini,
juu kirkasta lähteen mettä, jos janottaa,
taita wllitkllnaZta leipää, jos on nälkä,
ja oikaise itsesi lamoille, jos jäseniäsi uu-
Wllttllll".

„En ole tullut luoksenne wierailemaan,
maan taloni laillisena omistajana manoin
teitä korjaamaan kapineenne tiluksiltani
pois, pois hywan sään aikaan, ettei
minun tarwitse käyttää kowempia kei-
noja'.

„Ia mitä keinoja käyttäisit?" kysyi
wanhus, heittäen muutamia siemeniä pie-
nille linnuille, jotka hänen kylmästänsä
ahkerasti kymmenystiwät.

„los ei muu auta, niin ajatan teidät
ulos ja poltatan mökiinne poroksi".

,Ia ensimmäiseltä, joka siinä niteessä
uskaltaa tänne tulla, maikka olisitkin sinä
itse, halkaisen pään tällä karangolla",
näin sanoen kohotti ukko uhkaawaisesti
hiiltyneen puun ilmaan.
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»Saadaan,nähdä", huusi Erkki kään-
tyen paluumatkalle.

Kun Erkki oli poistunut näkymistä,
waipui ukon käsi alas ja hän istui kauan
nokisen kannon nenässä kaswot käsihin
kumartuneina.

Erkki käweli kiukustuneena kotia ja lu-
jasti päättäen täyttää mitä oli luwan-
nut. Mutta wähitellen hänen kinkkunsa
lauhtui merkillisesti ja yhä enemmän tun-
keutui hänen ajatuksiinsa Elsa ja naimis-
asill. Emien kuin hän pääsi kotia, päätti
hän odottaa wielä wiikon, ja jos Elsa
häntä sittekin wielä miellyttäisi, niin te-
kisi hän tuumasta toden.

Tuo määrätty wiikko kului pian. Sillä
ajalla oli Erkki pitänyt Elsaa tarkasti
silmällä, ottaen Maaria kaikista hänen
ominaisuuksistansa, ja sillä ajalla oli hän
yhä wahwemmin tullut siitä makuutetuksi,
että Elsa ansaitsi sen onnen, jota hän
nyt aikoi ättiarmaamatta hänelle tarjota,
Erkki ei siis enään wiiwytellyt, waan
astui suorastaan Elsan luokse, joka pesi
astioita, ja lausui lempeimmällä äänel-
länsä :

„Huomenna lähdemme pappilaan".
„Hywä. Ewciät laitan siksi malmiiksi",

wllstasi Elsa, joka ci aciwistanutkacm mitä
puheen oikea tarkoitus oli.

„Me lähdemme yhdessä".
Elsa Milkasi ympärillensä, ja kun ei

muita ollut läsnä, kertoi hän ihmetellen:
.Me yhdessä? Mitä warten?"

„Kuulutuskirjaa ottamaan".
„Kelle?"
„Minulle ja sinulle".
,Te saatatte kyllä ottaa itsellenne kuu-

lutuskirjan, mutta minua ci tietääkseni
ole kukaan kosinut. Mitä te siis, hywä
isäntä, tarkoitatte?"

„Onko sitä wciikea ymmärtää? Jollei
sinua tähän saakka kukaan ole kosinut,
niin nyt se tapahtuu. Minä aion tehdä
sinusta Norolan emännän".

Erkki oli aiwan waknutettu siitä, että
Elsa tämän kuullessaan lankeisi itkein hä-
nen kaulaansa. Kuinka suuri olikaan hä-

nen hämmästyksensä, kun tyttö kauhusta
waaleana huusi:

„Te ette koskaan woisi tehdä minua
Norolan emännäksi! Te ...oh!"
Tuossa wiimeisessä huokauksessa ilmestyi
sellainen kauhu ja ylenkatse, että Erkki
astui askeleen taaksepäin ja hänen sil-
mistänsä iski pikainen kiukun leimahdus.
Hän hillitsi kuitenkin mieltänsä ja kysyi
lewollisesti:

„Onko siis niin halweksittnwa asia pääs-
tä emännäksi Norolaan?"

„Ei suinkaan, jollei samalla täytyisi
olla teidän mainionne".

„Hoo, tyttö, sinä Puhut rohkeasti",
huusi Erkki kaswot tulipunaisina, „mutta
punnitse sanojasi! Tällaista tilaisuutta ei
sinulla aina ole tarjona. Wai oletko niin
ylpeä mielestäsi, ettei tämmöinen mies
sinulle kelpaa?"

.ylpeilemistä ei minulla ole, senhän
te kyllä tiedätte; mutta se ylpeys minulla
kuitenkin on, ettei kukaan minua «aimok-
sensa saa, joka ei ymmärrä edes neljättä
käskyä totella. Paitsi sitä, isäntä, älkää
waiwlltto itseänne turhaan onhan mi-
nulla ollut kyllin tilaisuutta oppiakseni
teitä tunteinaan ja ymmärtämään että
ette minua rakasta; ja mistä muusta
merkillisestä syystä tämän tarjouksen nyt
teette sitä en halua tietää".

Erkki käweli tämän puheen ajalla edes-
takaisin laattialla ja seisahtui nyt Elsan
eteen.

.Onko tämä »viimeinen sanasi?"
„Luuletteko että minä teidän tawalla

lasken leikkiä näin painamassa asiassa?
Mitä olen sanonut, sen olen sydämmeni
pohjasta sanonut".

„Hullu!" murahti Erkki ja käweli taas
kädet selän takana permantoa Pitkin ja
poikki. Hän ei saattanut käsittää tuol-
laista onnensa hylkäämistä. Hän seisah-
tui wieläkin.

„lollet minnsta pitäisikään, niinkuin
julkesit äsken sanoa, niin et marinaankaan
ole ajatellut minkä eläMän-turwallisuuden,
minkä onnen hylkäät".

.Onnen! Ompa muutakin onueakuin
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mitä rahalla saadaan, onnea kalliimpaa
ja kauniimpaa".

„Ei, tyttö, raha on kaikki! Mikähän
onni sinunkin osaksesi tulee, jos sitä aina
yhtä taitawllsti osaat ansaita kuin nyt?"

.Omantunnon rauha ja osaani tyyty-
minen".

Erkki puisteli hetken surkuttelewaisesti
päätänsä, hänen oli mahdoton käsittää
sellaista ajatuksen juoksua. Hän lähti
ulos. Kun omi sulkeutui hänen takanansa,
pani Elsa kätensä ristiin ja kiitti kyynel-
silmin Jumalaa, joka oli hänet näin hel-
posti päästänyt tästä odottamattomasta
koetuksesta, ja hänen mielensä tuntui niin
iloiselta ja sydämmensä keweältä kuin olisi
hän tehnyt jonkun suuren hywän työn.

Mutta Erkki ei ollut se mies, joka
wähällä luopuu sille rakkaaksi tulleesta
tuumasta. Häntä kiusasi ja loukkasi aja-
tus, että tuollainen köyhä tyttö oli moi-
nut häntä halweksia, hänelle opettaa si-
weellisyyden ja ihmisyyden ensimmäistä
alkeita. Hän ei heittänyt ai'ettansa tuo-
hon ensimmäiseen yritykseen; hän koetti
wielä monta kertaa, mutta aina yhtä

huonolla menestyksellä. Helppo on ar-
watll minkälaiseksi Elsan asema tällaisissa
oloissa muuttui; se käwi sanomattoman
muikeaksi, kiusalliseksi ja lemottomaksi, mut-
ta hän pysyi aina lujana, luottaen ai-
noastaan Jumalaan, sillä muuta autta-
jaa ja neumonllntlljaa ei tyttöparalla ol-
lut. Mutta kun Erkki eräänä päiwänä
lewitteli hänen eteensä kaikki rahansa, ko-
konaisen kasan hopeakolikoita ja kultakap-
paleita, koettaen niiden helinällä ja kiil-
lolla houkutella tyttöä taipuwaisemmaksi,
niin silloin Elsan inho muuttui tuliseksi
wihaksi ja liimailla sanoilla ilmoitti hän
luopumansa Erkin palweluksesta sekä etsi-
mänsä leipää muualta. Tämäpä olikinse kipinä, joka karmittiin sytyttämään Er-
kinkin rinnassa tulisinta wihaa sen tun-
teen sijaan, jota hän tähän saakka rak-
kaudeksi oli luuloitellut.

,Wai niin", huudahti hän, „sinä siis
tahdot rumeta julki sotaan ja kilwoitte-
luun minua mastaan! Olkoon menneeksi,
mutta muista: isäsi koetti samaa miuua
mastaan, maan hankin joutui lopulta ala-
kynteen; se ei ole hywä enne sinnlle".

VI.
Siinä pitäjässä oli tapana määrättynä

sunnuntaina kesällä jäädä jumalanpalwe'
luksen jälkeen kirtkomäelle, jossa isännät
ja plllmelijat toimittiwat sopimuksensa ja
pestauksensa seuraamaksi palweluswuodeksi.
Sinne oli rientänyt Elsakin hankkimaan
uutta paikkaa ja sinne ajoi komeilla rat-
taillansa myös Norolan isäntä. Hänen
siwnllansllkärryissä nähtiinLiksin istuman.

Elsa ei tähän saakka ollut tiennyt mi-
tään siitä, mitä hänestä muualla Puhut-
tiin. Helppo on arwatll hänen hämmäs-
tystään kun eräs muija alkoi kysellä minkä
wuotst hän nyt lähtee Norolasta pois,
maikka on niin kauan jo ollut isännän

morsiamena. Ämpärille keräytyi muita-
kin ja siitä nousi yleinen keskustelu, jossa
toiset nauraa hohottiwat, toiset laskiwat
pilkkasanoja, muutamat törkeyksiä, Harmat
jotakin asiaan kuulumaa. Likentelihepä
Liksikin joukkoa ja alkoi wäännellä naa-
mllllnsa, ikäänkuin hän tietäisi jotakin eri-
tyistä ja tarkempaa nyt puheena olemasta
asiasta. Kun yleensä tiedettiin hänen ole-
man Norolan isännän hywän ystäwän,
alkoi moni häneltä kysellä syytä Elsan
eroamiseen. Likst ei tuohon suorastaan
mitään wastannut, iskihän maan silmää,
rykäsi jos tarpeettomasti ja maiskautti
huuliansa. Sitä sai tietysti jokainen
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ymmärtää mielensä mukaan, ja ettei sitä
kukaan hywältä kannalta ymmärtänyt,
siitä saamme olla warmat.

Elsa itse seisoi wäkijoukon keskellä hä-
millänsä monista kysymyksistä ja ymmär-
tämättä mitä kaikki tämä merkitsi, eikä
hän ollutkaan halukas asian oikeata laitaa
ilmoittamaan. Liksi, jota useat kysymyk-
sillä kiusa simat, huusi wihdoin korkealla
äänellä:

„No kun ei Norolan isäntä enään
tyttöä tarwinnut, niin hylkäsi hän hänet

siinä laitti!" Näin sanoen kohotti hän
olkapäitänsä omituisella tumalla.

„Sen walehtelette!" huusi Elsa, joka
oli kuullut sekä kysymykset että »vastauk-
sen.

„Tuossahan tuo tulee isäntä itse, ky-
sykää häneltä", wastasi Liksi lewollisesti.

Erkki lähestyikin siinä wätijoukkoa,
waan ei kukaan uskaltanut häneltä kysyä.
Mutta Liksi astui rohkeasti hänen luok-
sensa ja puhui tuttawasti:

„Tässä on kansalla paljon tekemistä
siitä, minkä wuoksi Elsa lähtee palweluk-
sestasi pois. Sanomat sinun hyljänneen
hänessä morsillmesi".

„Minun morsiameni, mokoma
—!"

Erkki käytti lauseessaan niin rumaa
sanaa, että maailma musteni Elsan sil-
missä, ja hän olisi marinaan kaatunut,
jollei joku olisi takaapäin tarttunut hä-
neen kiinni ja lähtenyt taluttamaan pois
nauraman joukon keskeltä.

Hetkinen tämän jälkeen nähtiin toinen
wäti-kihermci, jonka keskeltä kuului melua.

Pitäjän nimismies wangitsi siellä Litsin,
jota oli monta kertaa sakoitettn luwatto-
masta miinan myynnistä, waan joka ei
koskaan sakkojansa suorittanut, ei rahalla
eikä ruumiilla. Nyt saatiin hän wihdoin
uiman sattumalta kiinni ja lain kouriin.
Erkki oli myös »vangitsemisessa läsnä ja
Liksi rukoili häneltä lainaksi rahaa, jolla
maksaisi sakkonsa, ettei tarwitsisi linnaan
mennä, sekä muistutti samalla kuinka hän
aina, «nimeksi tänään, on ollut awulli-
sena Erkin hankkeissa. Mutta Erkki ivas-
tasi tylysti:

„Minulle tehdystä awustasi olet aina
palkkasi saanut; sakkojesi kanssa ei mi-
nulla ole mitään tekemistä'.

Se ei ollut juuri ystäwällinen silmäys,
joka Liksin puolelta seurasi uäitä sanoja.

Kun Elsa tointui hämmästyksestänsä,
huomasi hän taluttajansa oleman saman
wcmhan miehen, joka oli sanonut itseänsä
Erkin isäksi ja jolle hän oli antanut ruo-
kaa.

„Woi kuinka olen onneton ja turwa-
ton!" walitti tyttörukka.

„Ole huoletta, tyttöseni", wastasi ukko,
„minun luonani saat turwan niin kauan
kuin siihen tyydyt, ja onnestasi ei sinun
tarwitse tuolla luonnollasi epäillä".

Heidän tiensä käwi salojen Poikki kor-
pipolkuja pitkin sille mökille, jossa kerran
olemme lamanneet Erkin hänen isänsä
naurismaan aidan luona. Sinne saa-
pumat ukko ja Elsa matkasta roäsyneinä,
ja mököttäen juoksi heitä wastaan kaksi
iloista wuohta, ainoat asukkaat talossa
isännän poissa ollessa.

VII.
Norolassa alkoi tämän tapauksen jä-

lestä omituinen elämä. Isäntä oli aina
Pahalla tuulella, aina tyytymätön; pal-
welus-wäki ei siellä kauan wiihtynyt,
waan muutteli alinomaa. Mutta sellai-

set seikat eiwät ole kauniita eikä hanskoja;
me siirrymme sen wuoksi muutamia kuu-
kausia ajassa eteenpäin, seuraamaan ke--
wäciseu, jolloin luonnon sydän taas sykki
woiman mehua täynnä ja uusi wirkeys
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tunkeutui joka solunn ja suoneen. Erää-
nä päiwänä tähän aikaan wnodesta tuli
Norolann, isännän sattumalta poissa ol-
lessa, kälwettynyt mies, tutka kerittynä
ja selwät sairauden merkit silmissä ja
kaswoissa. Palwelus-waen suureksi kum-
mastukseksi meni hän suorastaan isännän
kamariin ja heittäytyi wuoteelle maata.
Kun isäntä tuli kutiin, houraili mies jo
täydessä taudin wimmassa. Erkki tunsi
hänet: se oli Liksi, joka oli päästetty lin-
nasta wapaatsi.

„Mitsi tulit wuoteelleni maata", tius-
kasi Erkki, „Mene sinne makaamaan,
mistä olet tullutkin".

.Tulin sinun luoksesi kuolemaan', pu-
hui sairas,

„
tulin tuomaan sinulle Ju-

malan tuomiota".
„Wie hiiteen tuomiosi ja mene itse pe-

rässä!" huusi Erkki kauhistuneena.
»Niin, hiiteen olet sinä tuomittu, hel-

wettiin ja kadotukseen; kas tässä on se
kirjoitettu tässä ", ja sairas
wiittaili sormellansa tyhjään ilmaan.

Peljästyneinä juoksiwat pnlwelijat pois
huoneesta, mutta Erkki huusi:

„Pois wuoteeltani, sinä korppi! Pois
talostani! Pankaa hewonen waljaisin ja
wiekää hänet pois!"

Ei yksikään palwelijoista wastannnt
mitään. Erkki juoksi wimmastuneena ulos;
siellä seisomat ne kaikki koolla.

„Kuulitteko? Hewonen waljaisin ja
tuo roisto pois talosta".

„Ettekö näe että hänessä on rupuli?

Katsokaa hänen kaswojansa, ne owat rak-
koja täynnä".

„Sitä suurempi syy on wiedä hänet
pois. Joutukaa!"

Ei yksikään palwelijoista liikahtanut.
MimtllMllin kuultiin mutiseman: „luma-
lan tuomio ..." Kokonaan raiwostu-
neena meni Erkki itse talliin, waljasti
hewosen ja laahasi yksin sairaan kärryille.
Liffi ei tietänytkään enciän mistään ja
Erkki päätti wiedä hänet nimismiehen
luokse. Tiellä houraili sairas kaiken ai-
kaa ja Erkki sai waiwalla pidetyksi häntä
rattailla. Kun jo oltiin matkan loppu-
puolella, kietaisi sairas äkkiä käsiwartensa
Erkin kaulan ympäri ja lausui monta
kertaa rukoilewaisesti:

„Alci jätä minua! ...Älä jätä mi-
nua!"

Erkki koetti kaikin monnin päästä tuosta
kauheasta syleilyksestä irti, ja kun se wih-
doin hänelle onnistui, putosi sairas kär-
ryjen pohjalle eikä hengittänyt cnään.
Erkillä oli nyt ruumis rattailla. Hän
wei sen kiiruusti kalmistoon ja antoi tie-
don asianomaisille. Sitten läksi hän aja-
maan kotia sellaisella wauhdilla tuin olisi
peljännyt Liksin ruumiin wielä jälessänsä
kiitämän. Hänen korwissaan soi yhä huuto:„Hlci jätä minua", ja hän ruoski lak-
kaamatta hewostlllln, pllkoittaen sitä yli
wllimainsll juoksemaan. Kun hän Pääsi
talonsa pihalle, kaatui hewonen henget-
tömänä maahan.

VIII

Elsa oli saanut valwelus-paikan erääs-
sä läheisessä talossa; hänen ei tarwin-
nnt nauttia wanhuksen mökillä tnrwaa
enempää knin »viikon Päiwät. Mutta
useasti tämi hän kuitenkin katsomassa uk-
koa, ja aina oli hänellä jotakin tuotawaa

mukana. Olifta taas kewäällä kaunis
sunnuntai-ilta. Ei tuulen-hengähdystä
puhaltanut metsässä, peipon wiserrys kuu-
lui sieltä täältä ja wikkelät kertut hyppe-
liwät pensaissa. Tuometkin alkoiwat jo
tuttia ja lewittää tuoksuansa.
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Wanhutsen mökissä Norolan talon kor-
wessa istui Elsa awonaisen owen kyn-
nyksellä ja luki kirjaa. Ukko itse lojui
tupasens» rahilla ja luki hänkin, mutta
Vähitellen alkoiwat silmät painua kiinni
ja ukko nukkui kirja rinnoille. Sywä
hiljaisuus malliisi ylt'ympäri. Silloin
luuli Elsa kuulleensa äänen, joka hiljaa
mainitsi hänen nimeänsä. Hän katsoi
ylös luullen manhukfen häntä puhutelleen,
waan kun näki hänen nukkuman, alkoi
Elsa lukea uudestaan, annellen korwansci
wlllehtelewan. Mutta kohta kuului sama
ääni selwemmin; se tuli metsän puolelta.
Elsa riensi katsomaan. Siellä istui tien
wiercssä puun juurella woimatou mies,
joka nojasi päätänsä puuta mustaan. Elsa
ei tuntenut ensin miestä, sillä sen kas-
wot oliwat kamottllwllsti pöhöttyneet.
Mutta kun mies huomasi Elsan, äänsi
hän:

„Elsa, minä kuolen ..."

„Herra Jumala, tekö se olettekin, isän-
tä?" huusi Elsa ja juoksi mökkiin herät-
tämään Mllnhllstll.

Niin, siinä oli Erkki. Häneen oli
tarttunut Liksin tauti, ja kummaahan tuo
ei ollutkaan, marsinkin siinä mielentilas-
sa, jossa Erkki oli. Hän, näet, luuli
yhä kuulemansa sairaan hourcmksia, „lu-
malan tuomiota" ja muita sellaisia. Ei-
pä aikaakaan, niin jo näkyi hänessä sel-
wät taudin oireet. Taika-uskoiset pal-
welijat luutimat silloin Jumalan tuomiou
käymän toteen, eiwätkä auttaneet häntä
ollenkaan. Hädässä muistui Erkin mie-
leen useasti isänsä ja Elsa, joita hän oli
niin komasti loukannut, ja joku salainen
woinm pakoitti häntä etsimään näitä.
Hän läksi kulkemaan korpeen ja sanomat-
tomia wlliwoja kärsittyänsä, pääsi hän
mokin näkymiin ja waipui woimattomana
Puun juurelle, josta Elsa hänet löysi.

Kyyneleet waluiwat isän silmistä kun
hän Elsan kanssa kantoi poikansa tällai-
sessa tilassa mökkiinsä wuoteelle.

„Kuinka onkaan laitasi, poikani?" ky-
seli hän murheisena.

„Huono3ti, isn", wastasi Erkki ja jat-
koi hetken päästä: „Woi, minulla olisi
niin paljon sauottllwllll, waan se tuntuu
niin waikealta!"

„Puhi!, poikani, niin kauan kuin sinun
on sallittu puhua", kehoitti isä.

Erkki katseli kauan äänettömänä mokin
lakeen. Hänen sielussansa näkyi tapah-
tuman ankara taistelu. Sitten tart-
tui hän äkkiä isänsä ja Elsan käteen ja
lausui nähtäwällä woimnn ponnistuksella:

„Woitteko antaa minulle anteeksi?"
Tämä yksinkertainen kysymys mursi

Mu, joka niin monta wuotta oli peittä-
nyt Erkin rintaa ja siellä palelluttanut
kaikki Hellemmät oraat. Nyt tunsi hän
kaikki »vikansa, tunsi ja tunnusti, mutta
woi kuinka myöhään! Ei sen wuoksi,
että ne kaksi, joilta hän anteeksi anoi,
olisiwat hetkeäkään epäilleet wakunttaes-
saan, että kaikki on unohdettu, kaikki so-
witettu, maan sen wuoksi, ettei Erkillä
ollut enään aikaa, ei tilaisuutta osoittaa
olemansa toinen ja muuttunut mies. Hä-
nen hetkensä oliwat jo luetut. Jön wal-
woiwat wanhll Norolainen ja Elsa sai-
raan wuoteen ääressä, jakun aurinko het-
kisen lemättyä taas kohotti kultaista pää-
tänsä, lausui sairas:

„Katsokllllt, aurinkokin paistaa wielä
minulle". Ia hetken päästä lisäsi hän,
ikäänkuin itseksensä puhuen: „Kaikkea muu-
ta saa rahalla, maan ei rakkautta".

Ne oliwat Erkin wiimeiset sanat ja
wiimeinen tulos koko hänen elämänsä ko-
kemuksesta. Kaikkea muuta saa rahalla,
maan ei rakkautta! Niin, rakkautta saa
ainoastaan rakkaudella, jarakkaus on alt-
tiiksi-antllmustll. Mutta se oli Pysynyt
tähän saakka Erkiltä salassa. Nyt wei
hän sen makuutuksen toiseen maailmaan.

Ia myrsky nousi ja ankara itäisen-il-
ma ja salamat risteiliwät taiwaalla, is-
kein monta kankeata honkaa pirstaleiksi,
mutta kun pilwet hajosiwat ja myrsky
tyyntyi, paistoi Jumalan päiwa taas
kirkkaana, lewittäen matoa ja lämmintä
sekä hywille että pahoille.
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Erkiltä peri Norolan talon tietysti hä-
nenen isänsä, joka näin merkillisten «ai-
heitten kautta kuitenkin sai lopettaa elä-
mänsä omistajana talossa, jonka jo ker-

ran oli hukannut. Kuollessansa jätti hän
talon Elsalle, jonka oli ottanut omaksi
tyttäreksensä; ja niin oli tasapaino saa-
wutettu oikeuden ja wääryyden ««lilla.


