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I V h d ll N t 11.
Eräässä paikkakunnassa on muiden jou-

kossa kaksi talonpojan taloa; Kolkkila on
toisen ja Kirrilä toisen nimi. Talot owat
siksi lili toistaan, että talojen asukkaat
tuntemat hywin toisensa sisällisestikö?
ei, ei, niin tarkoin eiwät he ainakaan
kaikin tunteneet toisiansa, maan tuo tun-
teminen oli paremmin ulkonaista tunte-
mista, nimittäin semmoista tuntemista,
kuinka rikkaita kummankin talon asukkaat
olimat, kuinka paljon heillä oli maallisia
tawaroita, kuinka paljon heillä oli lapsia,
kuinka he oliwat komeoita, kuinka paljon
heillä oli kunniaa j. n. e., semmoista tun-
temista oli ainaki suurimmalla osalla noi-
den talojen asukkailla toisistansa. Kerto-
muksessamme nimitämme kummankin ta-
lon isäntää talojensa nimellä, toista Kol-
kiksi ja toista Kirriksi.

Katselkaamme kummankin noiden ta-
lojen setä sisällistä että ulkonaisia asioita
erikseen.

Kolkkila oli wielä welkainen talo ja sen
isännällä ja emännällä oli niin paljon
lapsia, että heitä määrittämä luku oli lä-
hinnä kymmenen numeroa, alhaalta päin
lukien. Lapset eliwät kaikki ja oliwat ter-
weitä ja wirkkuja lapsia; heistä oli toi-
set isompia, toiset pienempiä, tiettypä se.
Talon isäntäwäki oliwat tyhjästä alkaneet
elämänsä, jonka wuoksi eiwät he wielä
olleet saaneet kaikkia meltojansa maksetuiksi.
Mutta Kolkki oli laittanut maansa ja koko
taloutensa hywään woimaan. Sentähden
tulimat he ison lapsilaumansa kanssa hy-
wästi toimeen, semminkin kun hywä jär-
jestys oli kaikissa talouden toimissa hei-
dän alituisena apunaan. Kaikki heidän
lapsensa oliwat puhtaissa ja termeissä
waatteissa, eikä heidän elämästään eikä

toimeen-tulostaan puuttunut mitään, sillä
ne oli aina kodista saatawina, jos koh-
takin wielä welkaakin oli. Kolkki oli niitä
miehiä, joihin nousema «alistus alkoi
tunkea säteitänsä ja lämmittää ja elähyt-
tää jäykkää suomalaista rintaa. Hänelle
tuli useammat sanomalehdet ja nuorta kir-
jallisuutta rakasti hän hartaasti. Sen-
tähdcn osti hän aina parhaat ilmestyivät
kirjat ja kirjastonsa Paisui ajan pitkään
melkoiseksi kirjastoksi. Hän oli wälttäwä
kirjoitus- ja laskumies ja mitä hän itse
osasi, sitä hän opetti lapsillensakin. Kaikki
hänen lapsensa oliwat hywiä lukijoita ja ko-
tona olewa kirjasto tuli heille rakkaaksi
ja suureksi elämän ohjeeksi. Wanhemmat
rakastiwat keskenänsä toisiansa ja lap-
siansa, ja lapset muorostaan Vanhem-
piansa.

Kaiken tuon ulkonaisen elämänsä tie-
täen ja tuntien perheensä sisällisenkintilan,
piti Kolkki itseänsä ja perhettänsä ih-
misinä. Usein hän tunsi sisällistä iloa
ja rauhaa tykönänsä siitä, että hän ih-
misenä, kansalaisena ja perheen isänä on
täyttänyt kalliin kutsumuksensa. Hänen
ilonsa tuli oikeen täydelliseksi silloin, kuin
hän huomasi ison, terween lapsilaumansa,
sillä hän huomasi silloin, että Jumalakin
häntä rakastaa, koska on uskonut hänelle
niin paljon lapsia. Wäliin kun joku suut-
tui Kolkille, soimasi hän häntä tawalli-
sesti ainakin takapuolella Velka-
kirjoilla, mutta Kolkki ei tuommoisista,
mielestänsä tuhmista puheista, ollut mil-
länsäkään, wllan antoi ne mennä toisesta
kormusta sisälle ja toisesta ulos. Kaikki
kunniakkaat ja tunnolliset ihmiset kunnioit-
tiwatkin Kolkkia kunnollisena ja tunnol-
lisena kansalaisena ja perheen isänä ja



tuo oli enempi Kolkin mielestä kuin tuh-
mien ihmisien parjaaminen ihan «iättö-
män asian tähden. Lyhyen kumauksemme
täydentämiseksi ja lopulliseksi selitykseksi
santamme sanoa, että Koltti oli uuden
ajan, oli edistyspuolueen miehiä, sanan
täydellisessä merkityksessä, jasiitä selwäs-
tä syystä oli hänen wäkensä myös hen-
kisissä riennoissa eteenpäin pyrkimiä.

Kirrilä oli suora «asiakohta Kolkkilalle
sekä ulkonaisissa, että siscillisissci suhteissa.
Kirri oli isältään perinyt talon melutto-
mana ja wieläpä walmiita rahojakin.
Kirrilän isäntäwäki oli niin kitsasta ja
wisua laatua, että siinä oli työ, tuska,
jos he raskiwnt oikeen syödäkään. Emäntä
oli niin saita ja wisu, ett'ei hänraskinutsormeaan nuolasta, kun hän maito-astioi-
taan kuoriessa sormellaan Pyyhki wiimei-
siä Päällisen hituleita kermapönttoön, maan
hänellä oli leipä-kumuja aina Maralla,
joihin hän pyyhki sormensa, sitten hän
pirosteli hienoa suolaa tuon woiteluksensa
päälle ja antoi ne sitten lapsillensa woi-
leimän nimellä.

Isäntä taas oli niin saita, ett'ei hän
koskaan olisi raskinut maksaa työmiehille
palkkaa, jonka he kyllä oliwat kowalla
työnteollansa ansainneet. Jokaisen työ-
miehen Palkan maksun aitana oli Kirrillä
riitaa ja tinaa työmiestensä kanssa, ja
kun hän lopen ei pcicisnyt puuhun eikä
pitkään, waan hänen täytyi kun täytyikin
maksaa tawallincn maassa kulkema palkka,
wannoi hän tawallisesti silloin, ett'ei hän
kuuna herran walkeana ota enään työ-
hönsä noin korkean palkan ottajaa. Tuon
malansa wannoi hän joka työmiehelle,
jolle hän waan palkkaa maksoi, mutta tuo
wala ei kumminkaan pitänyt paikkaansa,
siitä Pienestä ja yksinkertaisesta syystä,
kun hän kumminkin tarwitsi työmiestä
usein. Waikka hänellä oli rahoja lainoissa,
oli hänellä kuitenkin niin huonot ja ke-
tuset talouden kapineet ja muut työkalut,
että hän näytti paremmin köyhältä kuin
rikkaalta eläjältä; hän näytti warojensa
keskellä kärsiwän puutosta. Hän selaili
melkeen joka päiwä welkakirjojansa ja laski

lukua päässään, kuinka paljon ne kllswua
tuottiwat, ja tuossa joka-aikaisessa työs-
sään oli hän niin warttunut rahojen kas-
wun laskuun, ett'ei sitä laskumiestä ollut,
joka olisi hänen saanut penninkään hä-
peään. Kun joku metallinen maksoi Kir-
rille Velkaansa, oli hänellä jo kciswu pen-
nin päälle tiedossa, ennenkun he kerkesi-
wät kirjoitusmiehen luoksikaan. Erään
kerran maksoi joku hänelle metkaansa ja
kirjoitusmieö laski ja sanoi, kuinka mo-
nen wuoden, kuukauden jaPäiwän wanha
welkakirja oli. Kirri Pyörähti heti las-
kumieheen Päin ja kysyi hätäisesti: „en-
täs tämä päimä?" Asian selittäjänä oli
wanha ja wllkanen seurakunnan kanttori.
Hän otti nuuskatousansa esille, otti siitä
juhlallisesti hyppysellisen nuuskaa ja wetisen hywin miettiwäisen näköisenä nok-
kaansa. Sitten kääntyi hän Kirrin puo-
leen ja sanoi: „kuinka minä tämän päi-
wän ottaisin lukuun, jota ei wielä ole
elettykään?" Kirri kiepsahti heti welka-
mieheen päin ja kysäsi: „teinkö, mies,
wäärin, kun helpotin yhden päiwän kas-
wun?" Semmoinenhan se Kirri oli!
Tuon wcihäisen, käsiinsä kiertyneen mam-
monan wuoksi, katsoiwllt Kirrilän isän-
täwäki kaikki ne ihmiset ylon, joilla ei
ollut rahoja lainassa, ja niitä, joilla oli
mahankaan welkllll, eimät he pitäneet ih-misinäkään.

Heillä oli wncm kolme lasta, jotka kaikli
oliwat poikia. Sillä ajalla, jolta kerto-
muksemme altaa, oli wanhin poika, Martti,
jo sillä ijcillä, että hän oli jo kerran nai-
nut, mutta tuolla naimisella oli ollut loma
onni, sillä hänen nuori waimonsa oli
kuollut jo toisena yhdessäolo-wuotena.
Tuo Martti oli isälleen ja äidilleen täysi
Vastakohta. Hän oli jo pienestä pitäin
opinhaluinen ja pienenä poikasena olles-saan kärtti ja kärhensi hän niin kauwan
isäänsä, että hänen täytyi ostaa pojalle
lyijykynä. Mutta tuota rahallista tap-
piotaan ei Kirri tahtonut saada mieles-
tänsä menemään moneen wuoteen! Hän
pääpotti ja nurisi myötänsä, kuinka se
raha meni aiwcm hukkaan, jonka hän sil-
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loisessa tuhmuudessaan tuhlasi lyijykynän
ostoon. Mutta Martti ei ollut tuosta
millänsäkään, hän piti waan saaliinsa, ja
piirteli ja tahrasi waan wäli-aikoina, ja
niin hän omin nokkinsa teki itsestänsä
kirjoitusmiehen. Ei hän isommaksi ja
wanhemmlltsi tultuansakaan heittänyt opin
haluaan, waan hän hankki itsellensä hyö-
dyllisiä kirjoja, luki ja tutki niitä. Usein
sai Martti tuulla opin halunsa wuotsi
tuhlarin ja laiskan nimeä sekä wanhem-
miltansa, että nuoremmilta weljiltänsä,
jotta kumpikin wielä oliwat poikasia, sillä
heidän ja Martin wälillä olewat lapset
oliwat kuolleet; Esko oli toisen ja Hannu
toisen nuoremman weljen nimi.

Kolkilla oli Aina niminen tytär, kau-
nis ja siweä tyttö, jota kylän nuoriso
piti isossa arwossa, siweytensä ja kainou-
tensa tähden. Hän oli wasta »viimeisinä
wuusina tehkeentynyt, itääskun äkki-armaa-
matta, aikaiseksi ihmiseksi, sillä hän oli
wasta kahdeksannelllltoistll ikämuodellansa.
Kodin siweä elämä ja siellä olewa kir-
jasto oliwat jo pienestä pitäen pitäneet
puhtaana hänen sydämensä, ja Vanhem-
maksi tultuansa rupesi kristillissiweel-
linen kaswatus kehittämään hänen tark-
koja ja ymmärtäwäisiä sielun-lahjojansa.
Hänellä oli puhdas, selkeä, luja ja kau-
nis ääni ja hän oli oppinut paljon nuot-
tien jälkeen laulamaan kansallislauluja;
niitä lauloi Aina useinkin nuorison kanssa
ollessa, heidän pyynnöstänsä ja heidän
huwitsensa.

Kirrilän Martti käwi usein Kolkkilassa,
tyydyttämässä lukuhaluansa, talossa löy-
tymän kirjaston kirjoilla. Hän otti sieltä
kirjoja kotiinsa luettawaksensa ja toisia

hän toi, kun toisia wei; tumasta hän pe-
rehtyi tai oikeammin sanoen unohtui py-
hinä, jälkeen puolen päiwän koko illaksi
Kolkkillllln, lukemaan kirjoja, niinkuin
näytti. Mutta aikaa woittain hawaittiin
hänellä olewan muutakin syytä siellä Vii-
pymiseensä, sillä Ainan soreus, siweys ja
kehittyneet sielun-lahjat alkoiwat yhä ti-
heämmästi wetää tuota nuorta ja uljasta
leskeä Kolkillaan. Ia kun Martti oli
nuori, wasta parinkymmenen wuoden
wanhll, tunnettu hywän-tapaisekst ja hen-
kisen kehityksensä puolesta paljon etewäm-
mäksi muita, niin rupesi hän Voittamaan
Ninassa myutätuntoisuutta. Tuota sydä-
men salaista lemmen kieltä ei kauwan pu-
huttukaan, ennenlun Martti kihlasi Ai-
nan.

Ennenkun käymme päätapauksia katse-
lemaan tässä kertomuksessa, on selweyden
wuoksi tarpeellinen mainita, ett'ei Kirri
ollut mitään tuhma mies luontaisen jär-
kensä puolesta, maan että hän oli tuiki
walistmnatoin, sillä hän ei ollut koskaan
lukenut mitään maallista kirjallisuutta,
eikä hengellistäkään sttte rippikoulun, ja
sen takia uli hän jäänyt tuiki pimeäksi,
niin ett'ei hän ollut oppinut kunnioitta-
maan ja armossa pitämään muuta kuin
rahaa ja rikkautta. Kumminkin oli hän
ikääökun tietcimättänsä oppinut Viimeiseltä,
Martin wuoksi, lukemaan kirjoitusta.
Tuon pimeytensä ja walistumattomuutensa
wuoksi oli Kirri perusajatukseton mies
muiden kuin raha-asioiden suhteen, ja ta-
wallisesti häilyi hän sinne tänne muissa
asioissa, aina sen mukaan kuinka hän kä-
sitti toisen tai toisen ajatukset ja puheet
oikeoiksi jossakin asiassa.



Ensimmäinen lnku.
Eräänä pyhä-iltana istui Kirri wai-

monsa, Katrun, kanssa kahden kahtasiaanomassa tumassaan. He eiwat puhuneet
hywään aikaan mitään, sillä kummallakin
uäytti olewan jotain miettimistä. Wih-
doin katkasi Kirri äänettömyyden ja alkoi
puhua.

„Saisifta Marttikin jo rumeta toisen
kerran katselemaan itsellensä waimoa, sillä
laillinen leski-aikansa on jo kaikki. Si-
näkin jo alat käydä wanhaksi, jonka wuoksi
tarwitseisit saada hartaasti apua taloudel-
lisissa toimissasi. Mutta nyt meidän pi-
tää katsoa Martin naimisen perään, ett'ei
hän toisi taloon niin mitätöintä ihmistä
kuin wiime kerralla, köyhää jakiwuloista.

No, pian tuo toki kuoli ja niin pää-
simme hänestä Jumala anna syntini
anteeksi, paitsi pahat sanani. Hywäthän
he oliwat keskenänsä, mutta ei talo sillä
talona pysy, jos siihen tumasta tuodaan
kiwuloisill kerjäläisiä elätettämäksi, jasen-
tähden on meidän katsominen, ett'ei ennän
niin käy", puhui Kirri emännällensä.

.Kyllähän siinä peräänkatsomisesi hy-
winlin auttaa, sillä olempa kuullut Mar-
tin noudatteleman Kolkin tytärtä, ja se
uutinen ei mahtane kowaa sydäntäsi ilaut-
taa", sanoi Katru alakuloisen ja mietti-
män näköisenä, sillä hänellä oli jo tieto
Martin ja Ninan ystämyydestä, maitta
sitä oli koettu tarkoin salassa pitää.

„Mitä Kolkin tytärtä?" kysyi Kirri
hätäisesti, sillä ei hän ollut todellakaan
kuullut wielä koko asiasta mitään.

„Ainllll", sanoi Katru tuimasti.
„Mutta Ninaahan sanotaan muuten

kelpo ihmiseksi", sanoi Kirri sen johdosta,,
kun hän oli kuullut Ainasta puhuttaman
paljon hywää.

„Mitä pirua?! Kelpo ihminen! Mitäs
lintu; minä olen nykyään kuullut oikeen

tarkkaan hänen elämäkertansa", sanoi
Katru, tuimistuen siitä, kun miehensä ar-
weli Ainan kelpo-ihmiseksi.

„Hywciäkö wai pahaa olet hänestä tuul-
lut?" kysyi Kirri yhtäkaittisesti yhä edel-
leen.

„Kaikkia sinä kysyt! Milloin niistä
semmoisista on hywää kuulunut? Pahaa,
huonoa se on, jota minä hänestä olen
kuullut", sanoi Katru.

„Keneltä olet noita tietoja kuullut?" ky-
syi Kirri jo hywin kiihkeästi, sillä «ai-
monsa puheet alkoi herättää hänen huo-
miotansa!

„Lillulta, joka kaikki asiat ja tapahtu-
mat kylässä tietää", sanoi Katru luotta -

wasti.
Ennenkun kertomuksessamme menemme

etemmäksi, täytyy meidän pikimältään sil-
mätä, minkälainen tuo Lillu oli, jolta
saatuihin tietoihin Katru ja Kirrikin va-
mmat niin suuren luottamuksen.

Hän oli noin wiidenkymmenen wuoden
wanhll, naimatoin nuori wanhapiika, laiha
kuin kaakinpuu ja ruskea kuin naurispais-
tikainen. Hän oli koko kylän joka ihmi-
selle ystäwä ja wihollinen; ystämä
edessä ja wihollinen takaa, sillä jos maikka
hän oli kenen edessä, kehui ja loikerteli
hän häpeemättä kaikella tawalla häntä;
silloin oli puhuteltu hänen mielestään niin
kaunis, ett'ei mointa, niin wiisas, ett'ci
wertaa, ja niin rikas, että kaikki sitä ih-
metteliwät, waikka edessään olia olisikin
ollul waan wanhll, silmäpuoli, rupitau-
din arpinen, tuhma ihminen kuin saapas;
niin teki Lillu kun hän waan toiwoi hä-
neltä jotakin saamansa. Mutta kun Lillu
pääsi johonkin toiseen ja toisenmieliseen
paikkaan, haukkui ja parjasi hän wasta
ylistetyt hywätkin ihmiset alimaiseen hii-
wattiin. Jos joku halweksi hänen juo-
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rujaan, eikä pitänyt niistä mitään, eitä
palkinnut niitä millään, koki Lilly kostaa
tuota hlllwekstllllnsa kaikilla keinoilla, ja
niinkuin kyykäärme hiipi hän kaikkialla
hänen ympärillänsä, jakoki purra ja myr-
kyttää halweksillnsa kunniaa. Hän ei ol-
lut koskaan tehnyt työtä, sillä nuorem-
pana oli hän kerjännyt ja Vanhempana
elätti hän pulskasti kurjan henkensä juo-
ruamisellaan. Vanhempana katsoi hän
edulliseksi nilkuttaa länkätä taloon tulles-
sansa ja siellä ollessansa, mutta kun hän
pääsi ett'eiwät ihmiset häntä nähneet, oli
hän terwe kuin ajakka! Semmoinen oli
Lillu, jonka tulemme kertomuksen kestäessä
wielä liiemmin tuntemaan.

„Pahllt tiedot ihmisestä eiwät ennusta
tostaan hywää; tihuko Martin sinne on
osoittanut?" sanoi Kirri, waikutettuna jo
emäntänsä puheelta.

„Eiku tuo, ryökäle, itse liene liehakoi-
nut Martin peräänsä. Hän onkin sem-
moinen kietale, että joka paikassa on edellä
ja ylinnä. Wiime pyhä-iltanakin hän
tuossa jokitörmällä laulaa hellitti niin,
että koko kylä kajahteli; koko kylän nuo-
riso ympärillänsä tuulemassa, siis Mart-
tikin! Hänellä onkin liian kaunis ääni,
semmoiseksi ihmiseksi, jonka wuoksi nuoriso
näyttää häntä ikäänkuin jumaloitseman.
Kummako se sitten on, jos hän sen
tuhannen kyötäle on saanut poikamme
wietellytsi pauloihinsa. Woi hiiwatti,
kuinka minun kämi wihakseni, kun tiesin
miten asiat owllt. Teki oikeen mieleni
wetää wasten suutansa, ja jos sen tein,
olisi kaiketi laannut towiksi aikaa loiku-
masta!" puhui Katru, innostuneena, kun
huomasi puheensa miehessään waitutta-
wan.

„Mitä se oli, jota Aina lauloi?" ky-
syi Kirri.

„Minäkö heitä ymmärsin, eli muistan.
Oli tuossa semmoisia sanoja kuin: „Ia
laulut metsän huo'unnot, Sen kansa
kaikki kärsinyt, Käwit maalle astumaan,
Kun et tule jo, kun et tule jo! Ia tuulesta
wielä: joka kuuluu oleman räähkä kuin
marakatti ja niin saattamatuin, että ky-

lässä kuuluu ryysynsäkin paikkuuttaman;
muutuin on hän, niinkuin tiedät, köyhä
kuin rotta, omatko ne kelpo-ihmisen omai-
suuksia? Häh?' puhkesi Katru puhumaan,
ikäänkuin peläten, ett'ei hänen puheellansa
ole ollut wiclä tähän asti täyttä Vaiku-
tusta.

„Ne omat kaikki Pahoja tietoja, mitä
olet Ninasta saanut tietoosi. Laulut sem-
moiset, joita olet hänen kuullut laulaman,
eiwat ole koskaan Pätö ihmisen työtä.
Se on ihmisraukkain siwistyksen merkkejä,
josta he Jumala paratkoon niin pal-
jon nykyaikana puhumat. Köyhyytensä
jo on yksin woimallinen tekemään hänen
kelpaamattomaksi miniäksemme, waikt'ei
hänellä muita Pahoja tapoja olisikaan,
jotka kumminkin tekemät hänen huonoa-
kin huonommaksi. Koska nyt olemme
näin Muraselta saaneet asiasta tiedon,
niin meidän pitää heidän aikeensa tyhjäksi
tehdä, ett'ei Martti saisi omalla pääpas-
sillansa naida ja tuoda taloon niin kel-
wotointa miniää, kun ensikerrallakin",
neuwotteli Kirri, täysin jo Voitettuna.

„Se meidän pitää tehdä ja siinä ei
saa olla haittana tumalliset eikä tumatto-
mat keinot. Kyllä Lillu asiat kuljettaa
ja tiedot tuopi", sanoi Katru, woittorie-
mulla.

„Kumma kun Martti aina ivaan pak-
kauupi noudattamaan omaa päätänsä nai-
misessaan! No, ei tästä asiasta ole wielä
hänelle puhuttukaan, waan näyttääpä taas
siltä, kuin hän rupeaisi omaa mieltänsä
asiassa seuraamaan, niinkuin ensimäisessä
naimisessllllnkin, jonka seuraus oli, että
hän toi taloon semmoisen kuluttaman ih-
misen, jolle jo niin lyhwellä elämänsä
ajalla Piti useammat kerrat laittaa lääki-
tyksiä", sanoi Kirri.

„Niin, älä muuta sano. Semmoisia
ne owllt ja semmoisesti se käypi, kun he
saawat päänsä nauttia. Minä olen teh-
nyt kymmenen lasta, entä minä ole ker-
taakaan wielä tarwinnut muita lääkityksiä,
kuin jonkunrupeen terwawettä; enkä minä
ole siinä pitkin winkunut, enkä wankunut.
Kerrankin sain aiwan ihan yksinäni pie-
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«okaisen, join terwaweteni, käärein lap- >
sen riepuihin ja menin ihan paikalla tai-
kinaa alustamaan; toisen kerran tein sa-
moin ja menin paikalla heiniä purkamaan.
Sieltä, kun palasin, söin kylmää lihawel-
lin perää, enkä kaimannut koskaan sen
parempia ruokia, enkä lääkityksiä. Sem-
moista se on: miniä mainaja sai yhden
ainoan lapsen ja oli siihen jo henkensä
heittää! Siinä piti jo olla senkin seitse-
mät tohtorit, lääkitykset ja nielemiset, ja
yhtäkaikki hän maata riuwotti yhden sel-
jan tiessä monta wiikkoa liikkumatta! Senv
moisia he owat ja semmoisia he löytämät,
kun itse saamat walita! Mitä semmoiset
ymmärtämät? Ei mitään. Luulemat maan
sillä talot tuleman rikkaiksi ja asutuksi,
kun «aan saamat mieluisensa, maitt'ei
hänellä muuta tekisi kuin mesilintuja nak-
kaisi. Samanlainen näkyy Martin uusi
mielitiettykin oleman, mutta ei se asia
saa niin mennä. Meidän pitää etsiä
Martille toinen parempi morsian ja suo-
wuttaa hän siihen, että hän erkaneisi pois
tuosta kelwottomllsta ja köyhästä ro-
tasta!" puhui ja esitteli Katri innos-
saan.

„No hiiwatti! Niin, niin, se on amul-
linen keino se, mutta oletko miettinyt,
kuka olisi sowelias poikamme tulemaksi
mainioksi?" sanoi Kirri ihastuksissaan
waimonsa esityksestä.

„Ei kukaan hänelle paremmin sowi,
kuin Susso, nisujen leipoja. Hän on nuori
leski, kaunis kuin mansikka ja wahwa
ruumiinsa rakennukselta; hän ei ensi ta-
kassa sllirasteleisiklllln. Päälle päätteeksi
on hän rikas, sillä hän tienaa paljon
nisujen leipomisella", esitteli Katru yhä.

„No, se sopii niinkuin naulattu. Sinä
arwllstt maalisi hywin toimittaa; minä
en suinkaan olisi tuota huomannut.
Esitelkäämme Susso Martille, ehkä hän
takertuu siihen paulaan ja «ierauupi pois
tuosta kelwottomastll ja löyhästä Kolkin
tyttärestä, josta niin pahojakin kuuluu",
tuumitteli Kirri.

Pari sanaa selwikkeetsi, minkälainen
ihminen tuo Susso oli, johon Martin

Vanhemmat paniwat niin suuren toi-
wonsa.

Hän oli nuorehko leski ja awioliitos-
taan oli hänellä maan yksi poika. Hän
oli iso, lihawll ihminen ja punanen
tuin turkin pippuri. Hän oli siitä asti,
kun hän oli leskeksi jäänyt, ollut kau-
heassa miehen saamisen halussa ja tou-
hussa. Eipä kylässä ollut sitä naimisen
hommaa, jonka wälissä ei Susso olisi ol-
lut, sotkemassa ja häiritsemässä rakastu-
neiden Malia, ja tunkemassa itseänsä hei-
dän wäliinsä. Ia tuota oman itsensä
kaupittelemista teki hän itse omassa per-
soonassaan niin suurella toimeliaisuudella,
että ymmärtämät ihmiset katsomat sen
hllwyttömyydekst. Maitta Susso oli niin
toimelias oman asiansa auttamiseksi, eiwät
naimamiehet kuitenkaan katsoneet sowe-
lillllksi yhdistää itseänsä häneen, silla hei-
dän mielestään oli Susson käytöksessä
jotain haisemaa ja Vastenmielistä, ja siinä
samassapa itse Sussokin tuntui heistä
samanlaiselta. Joka tilaisuudessa kehui
Susso rikkauksilllln ja lahjojaan, mutta
oikeat ihmiset hawaitsiwat hänen walehte-
lewan ummet ja pimeät, sillä jos hän sai
jonkun nisukappllleen «lyödyksi, niin sanoi
hän pennit markoiksi jakymmenet sadoiksi.

Semmoinen oli Susso, ei parempi,
eikä pahempi, mutta kääntykäämme itse
asiaan.

Juuri kun Martin »vanhemmat oliwat
saaneet mielensä toisillensa ilmoitetuksi ja
keinunsa yhteen puhutuksi, tuli Martti
huoneesen. Wanhukset waikeniwat Mar-
tin tultua ja loiwllt woitollisia ja umpi-
kuljuisia silmäyksiä toisilleen.

Mistä tulet?" kysyi äiti Martilta wii-
mein, kattllsten siten äänettömyyden.

„Käwinhän maan kylässä", sanoi ky-
sytty.

Folkilla missiin, wai?" ehätti isä ky-
symään.

„Käwinhän sielläkin", sanoi Martti re-
hellisesti.

„Mitä asiaa sinulla siellä oli?" kysyi
isä, nähtäwästi kiiwastuneena Martin
suorasta tunnustuksesta, sillä se olisi
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wanhuksille ollut paljon suotawnmpi, jos
Martti olisi kieltänyt Kolkilla käyneensä,
waikkapll olisi walehdcllntkin.

„Eiwäthän naapurien wälillä asiat tule
kysymykseen", sanoi Martti.

»Asiasi oli Kolkin tyttärelle, Ninalle",
sanoi äiti, katsoen tuimasti Martin sil-
miin.

Martti lensi tulipunaiseksi tuon kuul-
tuansa. Hän oli luullut sydämensä rak-
kaimman asian olewan wielä synkimmän
salaisuuden peitossa ja nyt se oli jo tie-
tona hänen wanhemmillansakin! Hän tunsi
«anhempansll mielipiteet tarkkaan, ett'ei
sieltä ollut mitään hywää odotettllwana.
Sentähden hän warustausi kowinta ivas-
taan ottamaan, ja wähän toinnuttuaan
hämmästyksestään, sanoi hän rohkeasti:
„Näin Ninankin Kolkilla käydessäni, ja
se kannattikin".

„Kuulitk° nyt?" sanoi Katru, katsoen
luottawasti miestänsä silmun.

„Kuulin. Tosi on mitä olet puhunut",
sanoi Kirri. Sitten kääntyi hän Martin
puoleen ja sanoi: „Sinun pitää Kolkilla
käymisesi heittää pois!"

„Ia minkätähden? jos saan luwan ky-
syä", sanoi Martti.

„Sentähden, ett'et saa pitää mieltä-
kään «aidaksesi Kolkin tytärtä", sanoi isä
lujasti.

„Miks'ei?" kysyi Martti, ikäänkuin ei
hän olisi tietänyt syytä »vanhempiensa
Vastahakoisuuteen.

„Siks'ei, kun toisit taas taloon sem-
moisen kelwottoman, kiwnloisen ja köyhän
ihmisen, kuin ensimäinen waimosikin oli,
jolla ei tee kukaan mitään", sanoi isä.

„Antakllll toki kuolleen maata rau-
hassa! Olihan ihminen siweä ja muutoin
kelpo-ihminen, ja eihän se ollut hänen
syynsä, jos ei hän ollut terwet, sanoi
Martti kauhistuen.

„Hän oli myös köyhä", muistutti Kirri,
ikäänkuin tuoden esiin parhaan todistus-
kappaleensa, joka nialaiseisi Martin ym-
märryksen, näkemään entisen waimonsa ja
nykyisen morsiamensa kelwottomiksi ihmi-
siksi.

„Wielä köyhempi on nykyinen koke-
laansa. Kolkilla on niin paljon peueksiä
kuin helluntain epistolassa. Kun menee
hänen huoneesensa, niin aiwanhcm se sil-
mämunalta paistaa. Mitä siitä tulee
perintöä, ei mitään, hywä wacin, ett'ei-
wät kuole yhteen kokoon kuin russakat.
Paljon on tosin ollut itsellänikin lapsia,
mutta Jumala toki korjasi enimmän osan
niistä jo pieninä pois tästä murheen
laaksosta; jälellä ei ole enään kuin nuot
kolme sirkkaa, joita ei Jumalan kii-
tos tarwitse toti tyhjin käsin laskea
tähän wlliwan sillan", ehätti Katru sano-
maan.

„Ei rikkaus ihmistä kaunista, maan
hywät awut; kyllä Jumalalla on rikkaut-
ta kun meillä «aan on rakkantta", sa-
noi Martti.

„Mitä hywiä awujll Kolkin tyttärellä,
Ninalla on?" kysyi Katru kiiwaasti.

„Hän on hywän kokoinen, hywän nä-
köinen, terwe, raitis, siweäkäytöksinen ih-
minen ja päälliseksi siwistyneempi kuin
tawllllisesti", sanoi Martti uhka-roh-
keasti.

„Kuinka monta welliä luulet siwistyk-
sellä höystäwäsi?" kysyi äiti!

„Te ette puhu, äiti, oikeen, ettekä ym-
märrä koko asiasta mitään; siweys mak-
saa ihmisellä enemmän kuin raha-tuhan-
net", sanoi Martti kauhistuen.

„Kyllä kuulen, että olet uppiniskainen,
mutta minä sanon sinulle: jos sinä nait
Kolkin tyttären, niin minä teen sinun
perinnöttömäksi", uhkasi isä.

„Se un kyllä ikäwä asia, isä kulta,
mutta minun täytyy myös totuus tun-
nustaa: minä en saata erota Ninasta,
wllikta menettäisin sentähden puolen maa-
ilmaa", sanoi Martti lujasti.

„Tuommoisesta ihmisestä!" sanoi äiti.
.Minkälaisesta ihmisestä?" kysyiMartti.
„Semmoisesta, joka on köyhä kuin

rotta ja wielä kaupan päälle waras.
Semmoista se on sinun kehuttu siwistyk-
sesi! Niin kauwan härsytit, kelwotoin,
että saat kuulla suomea, hciwytöin! Niin
kauwan kun mc elämme, et sitä saa
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äläpäs ihminen! pahan-tapainen ja köy-
hä rotta", sanoi Katru tulistuen.

„Älkää hywä äiti uskoko kaikkia mitä
kuulette; eiwät asiat niin ole", sanoi
Martti ja lähti kauhistuen pois.

„Nyt saat hedelmät niittää siitä, kun
toimitit ja ostit Martille lyijykynän. Mi-
'nun wahwa uskoni on se, että jos
hän ei olisi sitä saanut, ei hän olisi
noin uppiniskainen, kuin hän nyt on,
eikä rakentaisi tuommoisia naimiskaup-
poja, sillä ei hänellä olisi semmoisia
houreita päässä, kuin hänellä nyt on.
Ei hän enään muusta puhukaan, kuin
siwistyksestä, ja yökaudet hän tonkii noita
kirjojansa, joita hän Kolkilta käy lainaan
noutamassa, ja toisia kirjoja hän wiepi,
kun toisia noutaa. Niiden ääressä hän
nuijottllll ja nolottaa, niin ett'ei kuule
eikä näe mitään. Kaikki ne semmoiset
lorukirjat saisi wiskata tuleen, sillä niissä
ei ole yhtään Jumalan sanaa, ei yhtään.
Tuo kaikki on aiwan sen kirotun lyijyky-
nän työtä ja mutkitta se on sanottu: ei
Martti ulisi mieltynyt Kolkin tyttäreen,
jos ei hän olisi saanut lyijykynää", sa-
noi Katru Martin pois mentyä.

„Saattllll kyllä olla mahdollista, että
asiat niin owat, sillä Kolkin tytärkin on
laillaan kouluutettu, jos kohtakin turhuu-
teen. Kolkki on kaikki kakaransa opetta-
nut kirjoittamaan, rätnäamään ja Ju-
malako sen tietää mitä loruja hän heille
opettanee. Jos Martti ei olisi oppinut
kirjoittamaan, rätnäamään ja noita lo-
ruja lukemaan, ei hän luultawasti olisi
niistä omaisuuksista muissakaan ihmisissä
piitannut mitään. Jos minä olisin tie-
tänyt, että lyijykynä siihen suuntaan wai-
kuttaa, en ikänä olisi sitä hänelle osta-
nut. Mutta täytyy olla masta waro-
wampi ja katso, ett'eiwät Esko ja Hannu
niitä saisi. He owatkin tottelewaisia lap-
sia ja tekewät niinkuin näkemät meidän-
kin tekemän", puheli Kirri, katuen lyijy-
kynän ostoaan!

,Et uskonut silloinklllln minua, maikka
minä olin lyijykynän ostoa «asiaan min-

kä woin, nyt on uskomisesi jo liian myö-
häistä" sanoi Katru miehellensä.

„Pojalla oli semmoinen halu, että he-wosen perässäki ollessaan kirjoitteli risun
nokalla kaikki lumihangetkin täyteen japiir-
teli ihmisen ja eläinten kumia. Sitten
kun hän moi itse jonkun pennin rahaa
saada, osti hän paperia, mutta hänellä
ei ollut millä hän olisi piirustellut tuo-
hon saatuun paperiinsa. Silloin rupesi
poika minua karttamaan, että ostaisin
hänelle lyijykyniin. Kolkki kehoitti minua
tyydyttämään Pojan opinhalua ja minä
tein tuon tuhman kanppani. Mutta kun
Poika sai tuon lyijykynän, silloinkos
wasta työ tuli; niiden ääressä hän is-
tui, piirteli ja rapasi, kun wcihäkään oli
joutoaikaa; pyhä-iltoinakaan ei hän jou-
tanut ottamaan osaa toisien poikasien
leikkeihin, itsekseen maan piirteli ja ra-
pasi", selitteli Kirri, maitettuna akkansa
puheelta ja omalta tunnoltansa.

„Siemästi asiat kutoutuiwat yhteen!
Kolkki on wiittllna poikamme turhaan ja
turmiolliseen oppiin. Tuo turha oppi
rakentaa tien, joka lähtee meiltä jaPäät-
tyy Kolkkillllln. Tuota tietä myöden on
onnettomuus ja perikato tullut meille.
Ei miehisen miehen pitäisi olla jokaisen
naurettllwllnll. Mutta ethän sinä pu-
hunutkaan Martille Sussosta mitään!"
nuhteli Katru miestäcim

.Olihan sopimatoin aika semmoiselle
työlle. .Silloin pitää olla paremmalla
tuulella, että puhet paremmin wcukut-
taisi. Tiedäthän poikamme oleman herk-
kä-luontoisen, hänen kanssaan pitää wa-
rowasti menetellä, onhan meillä aikaa",
neuwotteli Kirri. Niin kului se ilta lop-
puun.

Heti aamulla tuli Lillu huoneesen.
Hän oli hywin teko-arkana ja kaki nil-
kuttull rämpätä!

»Hywää päiwäll, isäntä ja emäntä
kulta! Käwin tuolla Kolkkilassa, niin pis-
täysin täälläkin käymään", sanoi Lillu
huoneesen tultuansa.

.Istu Lillu!" kehoitti Katru.
„Woi hywä juu! tuota emäntää. Miksi
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te olette aina minulle niin hywä ja
soma? Minä en joutaisi istumaan,
sillä minun pitäisi mielii käydä monessa
paikassa", sanoi Lillu teeskennellen.

.Istuhan nyt toki, Lillu! eihän niin
kiirettä liene. Sinä tulet juuri Kolkki-
lasta, josta meillä wasta oli tässä pu-
het; sinä ehkä tiedät sieltä yhtä ja toista
uutta, joita me juuri parahiksi tarwit-
semme", kehoitti häntä Katru toistami-
seen.

„Te olette minulle aina paremmat
kuin muut ihmiset!" sanoi Lillu ryiskel-
len ja hierustellen itseänsä istumaan.

Mitä sinne Kolktilaan sitten kuuluu?"
kysyi Katru, iskien Lillulle salaa silmää.

„Eipä tuonne mitään erinomaisia kuulu.
Aina tuo tuli kylästä", sanoi Lillu, mus-
taten emännän silmän iskuun.

„Mistä kylästä?" kysyi Katru hätäi-
sesti.

„Torpaltll", sanoi Lillu ryiskellen.
„ Tiesitkö mitä hän siellä käwi?" kysyi

taas Katru.
„Woi kunlkllllsta hywa isäntä ja emäntä

en minä sentään puhu, sanottaisiin
minun sitten juorunneen", sanoi Lillu,
katkaisten puheensa.

„Puhu maan, Lillu! ei se tästä sen
etcmmllksi mene, eikä sinun tarwitse isän-
tää ujostella", sanoi Katru.

„Äla suinkaan minua ujostele, Lillu,
puhu «aan hälkyilemättä suusi puhtaaksi!"
kehoitti isäntäkin.

„Torpan akka sanoi Ainan käyneen
häneltä paidan ompeluksia noutamassa",
alkoi Lillu.

„Olikohan ne omia ompeluksiansa?" ky-
syi Katru.

„Omiansa tietenkin", makuutti Lillu.
„ Niinkö hän on kelwotoin ja saatta-

lnatoin, ett'ei itse saa paitaa päällensä
ommelluksi?" kysyi Katru teko-kauhistuk-
sella.

„Woi hywä juu! Ettekö te, emäntä,
ole sitä ennen tienneet; minähän tuulle
olen lapasetkin kateen kutonut", sanoi
Lillu ihmetellen emännän tietämättömyyttä
muta.

„Millä se, rotta, maksaa palkan käsi-
töistä, joita hän teettää?" kysyi Katru
teko-tietämättömyydellä.

„Woi emäntä kulta! joka warastaa
niin julmasti kotoaan, millä hän muulla
maksaisi palkan. Minulleki tarjosi hän
jywiä kcisituitteni edestä, mutta mitä minä
hänen jywillänsä teen; rahan tuu sitten
maksoi. Hän kokee olla aina niin höyli
minullekin, ikäänkuin en minä häntä tie-
täisi ja tuntisi. Wiimeskin kun käwin
siellä, keitti Aina silloinkin kahmia, ja
mistä hänelle se wara olisi, jos ei hän
«arastaisi", sanoi Lillu suurella warmuu-
della.

„Kuulethan nyt omilla törmilläsi, et-
hän enään mahtane epäillä wähääkään",
sanoi Katru Kirrille.

„Cnhän tuota ole paljon epäillyt en-
nenkään, mutta sen paremmin uskon sen
asian nyt todeksi, kun olen sen saanut
kuulla omilla korwillani wieraan suusta",
sanoi Kirri, suuresti makuutettuna asian
totuudesta.

„Eikö emäntä osta nisuja?' sanoi
Lillu, sywästi huo'aten, kun hämäiisi pu-
heensa tehneen isännässä toiwotun »vai-
kutuksen.

„Enpä minä ole nisujen syöjä; kenen
nisuja sinulla on?" sanoi Katru, iskien
taaskin silmää Lillulle.

„Susson", »vastasi Lillu ja jatkoi sit-
ten: „Woi ette te usko, isäntä ja emäntä
kulta! Sehän se wasta ihminen on se
Susso. Se on niin hywä tekemään kaik-
kea työtä ja tienaa nisujen leipomisella
niin paljon se Susso. Nytkin markki-
noilta kieppasi kolmesataa markkaa, niin-
kuin kaapista waan se Susso. Sehän
wasta naitawll olisi se Susso, olisipa
maar; toistapa hän ulisi Martillekin, kun
tno Kolkin Aina retus olisipa maar",
liwertcli Lillu.

„Sinun ei pidä puhua tästä asiasta
mitään kenellekään, sillä sitä samaa olemme
mekin isännän kanssa miettineet, että
Susso meidän pitää saada miniäksemme,
maksoi mitä maksoi. Me emme huoli
taloomme semmoista heittiötä, kuin Kolkin
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tyttö luuttu on, ci maikka", sanoi Katru
Lillulle ulkokulllltusti, waikka hän oli jo
aikaa Lillun ja Susson kanssa puhunut
asiat yhteen.

Samassa tuokiossa tuli huoneesen
Maija niminen naapurin emäntä. Heti
kun Lillu huomasi tuon emännän, lähti
hän talosta pois. Tuo naapurin emäntä
oli rehellinen ja suora ihminen, joka ei
koskaan muuta puhunut kuin totuutta, ja
hän oli tuttu setä Kolkkilassa että Kirri-
lässä. Hän ei koskaan suosinut juoruja
ja lähimäisten panettelemista, sitä wä-
hemmiu itse juoruajia, ja sentähdenLillu
poistui niin sukkelaan hänen nähtyänsä.

„Hywää päiwnä!" sanoi naapurin
emäntä, huoneesen tultuansa.

„Päiwää, päiwää! naapurin emäntä,
käykää puulle!" mustasi Kirri.

Fotoako tulette?" kysyi Katru wie-
raalta.

„Enpä aiwan kutoa, käwin tullessani
Kollkilassa ja torpalla", wastasi wieras.

„Mitäs nyt torpan akka tehdä muok-
kasi?" kysyi taas Katru.

„Hän walmisti paidan ompelusta, joita
näkyi oleman useampia miehenpuolen pai-
toja", wastasi Maija.

„Kenenkähä'n ompeluksia ne mahtoi-
wat olla? sillä itseltänsä ei ole niitä Ma-
roja, että olisi useampia paitoja ommella",
utasi wieläkin Katru, sillä hän luuli saa-mansa samankaltaisia tietoja Maijalta
kuin Multakin, fentähden, että hän niin
tahtoi.

„Torpan akka sanoi niiden oleman
Kolttilan emännän ompeluksia, ja Aina
tuli niitä noutamaan", selitti Maija.

„Millä hän maksoi ompelupalkan?"
kysyi Katru edelleen, millaisten samassaKirriä silmiin.

.Torpan akka sanoi Kolktilan emän-
nältä saaneensa joutulleusa talwenftitkään
niin paljon lehmän-antia, että wielä san
tuoda lisää ompeluksia, eikä hän sitten-
kään saa kaikkia maksetuksi", selitti Maija
edelleen.

„Mitäs Kolktilan waimowaki teki?"
kysyi Katru wähän hämillään.

.Emäntä kutoi kangasta, nuorimmat
tytöt toiset puolllsiwat, toiset karttasiwat",
sanoi Maija.

Mitäs Aina teki?"
„Aina kutoi myös omassa kcnnarissaau

ihmeen siistiä puoliwillaiöta «aatetta.
Siihen tuli Lillukin ja loikui päätänsä
kipeeksi. Hän pyysi Aiuan itsellensä
kahmia keittämään; Aina käwi äidiltänsä
pyytämässä kahweja, joista sitten keitti ja
antoi Lillulle. Kun Lillu sai kahmia,
rupesi hänen kielensä laulamaan, eikä pään
kipu näyttänyt häntä yhtään enään wai-
wllllwan. Siinä oli senkin seitsemät loi-
lotukset ja toiwotukset, kauniiksi ja onnel-
liseksi kehumiset ja tuo loiruaminen oli
niin inhottawllll, että Aina käski hänenwiimein olemaan hiljaa. Hän halaili ja
syleili Ninaa ja wiimeksi hän Pyysi Ni-
nalta lapasten kudinta, mntta hän ei an-
tanut, sanoi maan itsekin saamansa lapa-
set käteensä. No se häntä nyt markki
on tuo Lillu! Hän on semmoinen juoru-
kello, että puhuu yhtä yhden ja toista
toisen edessä ja muuten semmoinen ilkiö,
ett'en minä häntä jaksa kärsiä, eikä häntä
kärsi kukaan kelpo- jarehellinen ihminen",
puheli Maija, tietämättään kuinka luo-
tettawll wälikllftpale Lillu oliKirriläisille.

„loko Lillu lähti pois teidän ai . . .

tuota piti kysyäni: saiko Lillu lapasten
kudinta?" lysyi Katru sitä tätä Hanni-
lansa.

„Ei, niinkuin ma jo sanoin. Lillu
lahti pois ja minä menin emännän ka-
mariin, jossa towin puhelimme asioita
keskenämme. Aina kuului kutoa hellittä-
män kamarissaan, että pirta pani yhtenä
paukenna; hänestä te saatte uikeen kelpo
miniän, koska olen kuullut wähän asiain
oleman sinne päin kallellaan", puheli
Maija wiattomasti.

„ Jos te puhutte siitä asiasta sanankaan
sinne päin, niin minä talutan teidät pai-

kalla porrasten päähän", sanoiKirri tui-
mistuneena, kuultuansa Maijalta sem-
moista puhetta.

„Herrauen aika! Niinkö päin teidän
mielenne asiassa omatkin? Ia minä olen
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tietämättäni niin paljun asiasta puhunut.
Mutta kuinka minä heistä, paremmin
kuin muistakaan ihmisistä, saatan puhua
muuta kuin minkä tiedän toden oleman,
enkä minä osaa totuutta salata. En myös
ole tullut kiittämään enkä laittamaan, en
toimittamaan enkä konttia kantamaan,
mutta tuosta harmistuneesta lauseestanne
knuliu, ett'ei totuus olekaan teille mie-
luista. Mutta sen sanon »vieläkin, ett'ei
teillä ole parempaa eikä potrempaa mi-
niän alkua mielii koskaan tarjona ollut,
eikä wllstakaan tule, sillä Aina on sekä
täsi- että ulko-työlle niin roima, ett en
ole »vielä lverrempaa koskaan ennen näh-
nyt. Hän on myös niin rakkaan ja kei-
non luontoinen kaikkia ihmisiä, niin köy-
hiä kuin rikkaitakin kohtaan, että aikeen
lisääksi käyfti. Se ei ole kumppania
»vailla, joka hänen käsittää, ja jos saatte
hänen miniäksenne, niin kiittäkää lyk-
kyänne. Älkää nyt, naapurit, pahastuko,
jos puheeni ei liene ollut mieliksenne,
sillä minä olen sanonut waan totuuden",
puhui Maija ja lähti pois.

„Siis Lilluu puhct Aiuasta oli sulaa
»valhetta ja ilkeintä parjaamista", sanoi
Kirri harmistuneena Maijan mentyä.

„Ei; eiwät ne saattaneet olla »valheita.
Lillun puheet oliwat aiwan yhtäpitciwiä
naapurin Pirkon ja Kirstin puhetten
kanssa, ja »noni muu un puhunut samaan
suuntaan", puollusteli Katru mielipitei-
tään, Peläten Kirrin kääntymän »vastak-
kaiseksi hänen tuimilleen, naapurin Mai-
jan puhetten tähden.

„Mutta minä pidän naapuri»» Maijan
rehcllisempänä ihmisenä, kuin yhdenkään
heistä", sanoi Kirri lujasti.

„Woi sinua! Etkö nyt
naapurin Maija oli Kolkkilasta laitettu
asian altain tänneH toimittamaan tuota
ryökälettä miniäksemme?" sanoi Katru,
kylläkin sowelillllsti tarkoituksilleen.

„ Niinhän se, näen mä, onkin asianlaita, en ollut tuota ymmärtäätään; niin-
hän se onkin. Sinä aina ymmärrät pa-
remmin tuommoiset asiat kuin minä", sa-noi Kirri, taas täydellisesti kääntyneenä.

„Sinci olet toki ymmärtämä i mies",
sanoi Katrn ja weti sywään henkeänsä,
ja hänen sydämensä sai täydellisen rau-
han, warman woittonsa wuoksi miehensä
Ylitse.

Täinen
Kosta kertomukseemme astuu esille kolme

merkillistä henkilöä, niin on tarpeellinen
heidän kanssaan tutustua jo eunakolta,
että tapausten juoksussa heidät parem-
min käsittäisimme.

Aiwan Kirrilän likimäiuen naapuri oli
Rehkonen, jonka isäntää kutsumme Reh-toseksi. Hän, waiinonsa Pirtu ja heidän
tyttärensä Kirsti, owat kysymyksessä olc-
wat henkilöt. Itse Rehkonen oli hymä-
luontomen, hajamielinen mies, joka ei
olisi tahtonut kenenkään mieltä pahoittaa
ja scntähden hän koki elää, olla ja tehdä
jokaiselle mieliksi. Mutta jota enemmän

luku.
hän kuti tuolla monimielisyydellä »voittaa
ihmisien kunnioitusta ja suosiota, sitä
enemmän sai hän wihollisia ja ylöutat-
sojia, sillä wiimein suuttuiwat häneen
kaikki. Hän oli kirjoittama mies, mutta
kun hän oli haja- ja löyhämielinen, sot-
kei ja porkkasi hän ihmisien asiat aiwan
nurin, ett'ei niistä kukaan ennän ollut
selwää saada. Tuo kirjoituksen laita oli
hänessä herättänyt suuren oman rakkau-
den ja hän pakkaus! polkuhinnasta lasiksikaikkiin kirjallisiin toimiin, ja tawallisestisanoi hän: „kyllä minä tiedän" ja „minä
olen semmoinen mies, että ..."
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Hauen «aimonsa ja tyttärensä oliwat
täysi järkisiä ihmisiä, mutta niin tielle-
tulemattomia räähkiä, ett'ei heille wertaa
tietty. Tytär oli perinyt äitinsä myr-
kyllisen luonnon ja saanut yhtä huonon
kaswlltuksen kuin hänkin. Tytär oli nai-
misissa ja asui miehensä kanssa wanhem-
piensa kudissa; hän piti salakauppaa ja
osti wähittäin jywiä keneltä waan sai,
wllikka wäliin tiedettiin tuotujen jywien
olewan warastetuita.

Waikta isä, äiti ja tytär oliwat niin
eriluontoisct, oli heillä kaikilla tummin-
kin semmoinen ominaisuus, että he hirmui-
sesti kadehtimat muita ihmisiä, ja sentcih-
den sekausiwat he niinkuin rapakko rat-
tllllsen ihmisien joka asiaan, mikä maan
oli heidän ulottumissaan, ja niissä ajoi-
wat he asiaansa niin kamalasti ja pirul-
lisesti, kun «aan woiwllt, sillä heillä ei
ollut omaatuntoa ollenkaan.

Rehkos-riepu oli mainionsa ja tyttä-
rensä käsissä tahdottomana wälikappaleena,
sillä talossa wallitsi täydellinen alkamalta,sanan oikeassa merkityksessä, ja Rehkosen
oli täydellisesti heidän tahtonsa alle an-
tauminen, jos hänen oli mielensä kormui-
stansa eheöinä säilyttää.

Kirrilässä ei ollut nyt muusta puhet-
takaan kuin Martin naimisesta, eikä muuta
tekemistä, kuin estää Martin naimasta
Ninaa ja toimittaa hänelle Sussoa.

Juuri kun Kirrillä ja Katrulla oli
taas parhaana työnä Ainan haukkuminen
ja parjaaminen, tuytää Nehkosen tytär,
Kirsti, huoneesen, tohisten, hajalla hiuk-
sin ja hengästyksissäcin.

.Hywänen aika! Oletteko kuulleet
mitä Kolktilllssa on tapahtunut?" kysyi
hän hätäyksissään heti huoneesen tul-
tuansa.

.Emme. Mitä?" kysyi Katru.
„Wai ette ole tuulleet! Kolkilta on

«arastettu", selitti Kirsti.
.Mitä Jumalan tähden sieltä on «a-

-rastettu?" hätäili Katru, uuhottncn het-
keksi wihansa.

„Iywiä", selitti Kirsti.

Mistä sen tiedät?"
„Kolkki tuli juuri syynäämästä ja jäi

meille', sanoi Kirsti.
.Missä «arastetut jywät owat lama-

tut, koska niitä on jo tiedetty syynätä-
kin?" kysyi Kirri.

.Niin jymät olleet? yhy yhy
yhy niin, ne omat olleet tuolla,
tuolla tuolla ne omat tuotu
tuonne tuonne kauppamiehelle
ja myöty sinne", soperteli Kirsti halauk-
sissaan ja ryiskellen teko-yskää, kun ei
ollut keksiä uutta walhetta, peittääksensä
menneitä ja tulemia «aiheitansa.

.Kuka jywät on kauppamiehelle tuo-
nut?" kysyi Kirri.

.Torpan ukko, joka aina on semmoi-
sien asiamiehenä", sanoi Kirsti.

„Ia »varas sitten?" utasi Kirri yhä
edelleen.

.Arwaattehan sen jo edeltäkin päin,
ett'ei waras ole muualta kuin kotoa",
sanoi Kirsti.

.Kotoa! ja kuka sieltä?"
»Melako tuota nyt kysytte? Kuka se

muu on ollut kuin Aina. Hänhän jy-
wät oli tuonut torpan ukolle. Wai ette
te wielä tiedä, että hän warastaa ko-
toaan niin hirmuisesti. Mutta käwipä
kettu kerran käpyyn, oikecn isoon käpyyn,
julki Jumalan ja ihmisten', liehkasi ja
»valehteli Kirsti.

„ Semmoista se on! hym!" kummaili
Kirri.

„Wieläkö nyt epäilet?' kysyi Katru
tohtunuisenll Kirriltä.

„En ensinkään. Niinkuin olen sano-
nut ja päättänyt, niin sen asian käy-
ntiinkin pitää wielä hywcin päälle
waraskin, hyi; hän ei sowi seinillekään,
saatikka sitten meille, sanoi Kirri makuu-
tettuna.

„Nupea sinä, Kirsti, toimittamaan
Sussoa meille miniäksi! Hänen me mie-
lellämme ottaisimme', sanoi Katru Kirs-
tille, samassa iskien hänelle silmää.

Kirsti parka ei ymmärtänyttään tuota
kuwallista ja kamalaa emännän kuwa-
kieltä, jonka tarkoituksena oli isännälle
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ilmoittaa, ett'ei Susso wielä muka tiedä
koko asiasta mitään, ja tuon ymmärtä-
mättömyytensä wuoksi rupesi hän koko
kurkulta howeltamaan, että oli siihen lä-
kähtyä.

„Woi kuulkaa hywä emäntä! Susso
on parina iltana käynyt meillä ja hän
on pyytänyt minnn sitä samaa teillä toi-
mittamaan woooi se on k11uw..."

„Eihän kai Susso ole sinua pyytänyt
toimittamaan?" sanoi Katru, katkaisten
Kirstin puheen, saaduksensa siten hänen
huomaamaan ja lakkaamaan tuosta hä-
nelle tällä kerralla wastllhllkoisestll pu-
heesta.

„Onpa niinkin Susso minua pyytä-
nyt toimittamaan ja hän on kauwan mi-
nulle sitä puhunut, aina siitä asti jo
hienosti, kun Martti leskeksi jäi ja sitten
aina kiihkeämmin kun rupesi huhuja kuu-
lumaan Martin suosiosta Ainaa kohtaan,
tuota warasta - pää-rosmoa kohtaan

mutta ei pidä tästä kenellekään pu-
hua. Jumalista! Mitähän Susso sanoo,
kun hän sllll tästä tiedon, ja tänä päi-
wäna hän sen saakin. No, hän onkin tois-
ta, kuin tuo Kolkin heittiö; niin minun
käypi «uhakseni koko otus, että kirppuun
puristu hammasteni raossa hänen ei
pidä kenellekään pu ..."

Katru käweli hänen tykönsä ja nykäsi
häntä hiljaa, jonkatähdenKirsti Pysäytti
innokkaan puheensa. Sitten hän kuih-
kllst Kirstille hiljaa: „miksi sinä isännän
kuullen semmoisia puhut, että Susso on
pyytänyt toimittamaan!"

„ Ettäkö Susso on sinun pyytänyt toi-
mittamaan?" kysyi Kirri samassa Kirstiltä.

„Ei mainenkaan, minä ilman aiko-
kojulln walln sanoin, kun ma tiesin
asian menestywän ilman aikojaan
minä niin sanoin; ei Susso ole minna
Pyytänyt toimittamaan", weti Kirsti hä-
dissään sanojansa takaisin.

„Toimita nyt niin, että Susso tulee
tänä iltana tänne!" sanoi Katru yle-
wästi Kirstille.

„Sen teen mielelläni", sanoi Kirsti
ja lähti halttasemaan pois.

„Hän on suora ja toimellinen ihmi-
nen tuo Kirsti", sanoi Katru Kirstin
Pois mentyä.

„No, tuntuisipa hän muutoin siltä,
mutta miksikä hän puhuu niin monella
lailla?" sanoi Kirri, harkiten Kirstin
wiimeistä puhetta.

„Hän suopi paljon hywää meille ja
siinä innossaan puhuu hän Wallin liiko-
jakin, ei se ole mitään muuta", sanoi
Katru.

„Niin tuo taitaa olla", sanoi Kirri
huolettomasti.

Samassa tuli naapurin Maija huo-neesen.
.Mitä kuuluu?", kysyi Katru.
„Eipä tuota mitään erinomaisia kuu-

lu, mitä tänne kuulunee?", sanoi tullut.
„Kuuluu tänne: Kolkkilasta on wa-

rastettu", sanoi Kirri, päästäksensä kä-
siksi tuohon mieluiseen uutiseensa.

„Niin on", sanoi Maija.
„Iywiä".
Min".
„Kolkki on käynyt syynäämässä'.
„Niin>.
,Hän on löytänyt »arastetut jy-

wänsä".
Min".
„Kllupvamieheltll'.
,Ei kun Kirstin aitasta", tokaisi Mai-

ja wastlllln, kun kuuli asian rupeawcm
menemään määrälle tolalle.

,Se on walhe, kauppamieheltä", intti
Kirri.

„Se ei ole walhe, se on tosi, että jy-
wat löydettiin Kirstin aitasta", intti
Maija wastaan.

»Nyt se teiltä ylistetty Kolkin Aina
on wiimeinkin joutunut kiikkiin!" sanoi
Kirri, uskoen ainakin, että Aina oli wa-
rastanut.

„N°, mitenkä?" kysyi Maija säikäh-
täen.

„Ettepä te kaikkia asioita tiedäkään
tahi ette ole tietäminänne. Aina on nii-
den jywien waras, jotta Kolkki on käy-
nyt noutamassa pois kauppcimiehelta; sii-
nä yksi teidän kehuttunne pimeyden töitä",
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sanoi Katru, hänkin todesta uskoen Kirs-
tin walheellisen puheen.

,He«ra Jumala, mitä puhutte!' huu-
dahti Maija säikähtyneenä. „Iywien wa-
rashan on Kolkin renki, mistä te sem-
moisia tietoja olette saaneet?" kysyi hän
sitten.

»Kirsti lähti wasta täältä; hän pu-
hui tarkalleen koko asian", selitti Kirri.

„Woi hywa Jumala, sitä Kirstiä!
Kuinka tunnotoin hän lienee, kun »vas-
ten parempaa tietoansa semmoisia pu-
huu! Kyllä kaiketi sekin on Kirstiltä ko-
toisin, että jywät owat löydetyt kauppa-
mieheltä?" puheli Maija kauhistuksissaan.

„Niin onkin', wakuutti Kirri,

»Arwasinhlln minä sen, mutta asian
lllitll on totuudessa, tämä: kauppamies ei
osta koskaan epäluulon alaisilta jywiä.
Nytkin kun torpan ukko toi kaupaksi hä-
nelle jywiä ja kun kauppamies hawaitsi
ne riihikuiwiksi, laittoi hän sanan Kolb
tilaan, jossa parastaikaa puidaan talwi-
riihiä. Sitä tietä sai Kolkki tiedon ja
tuli syynäämään. Kun kauppamies kiel-
täysi niitä ostamasta, wei ukko ne
Kirstille, jossa ne kyllä kelpasiwat. Kaup-
pamiehen annilla osasi Kolkki suoraan
Kirstille, jonka monen turhan peittele-
misen, wlllheen jll mutkan perästä täytyi
tunnustllll ottaneensa jywät torpan ukol-
ta ja mitata joka kappa Kolkille takaisin,
joita oli ummelleen tynnöri kahdeksan'
toista kappaa rukiita", selitteli Maija.

„Niin, mutta eihän tuo teidän puheen-
ne puhdistanut yhtään Ainaa Warkau-
desta", sanoi Katru toiwowasti,

,Se puhdistuu itsestänsä, kun ma
wielä lisään. Kolkki meni oitis tor-
pan ukon kimppuun ja ukko raiskan täy-
tyi tunnustaa ottaneensa Kolkin rengiltä
jywät myötäwäkseen. Kolkki taas ren-
tiensä kimppuun, joista erään asian
näin selwän ollen täytyi tunnustaa,
että hlln on jywät »vähitellen koonnut ol-
kilatoon ja sitten sieltä toimittanut ne
torpan ukon myytciwiksi. Kolkki olisi
heti eroittanut rengin pois palweluksesta,
mutta kun hän itki ja rukoili ja lupasi

Parantaa tapansa, niin Kolkki tahtoi hän
tä wielä koetella ja antoi hänen wielä
jäädä paikoillensa. Niin asiat totuu-
dessa owat", wakuutti Maija.

,Puhuttepa niin suurella warmuudella,
kuin olisitte itse olleet paikalla", sanoi
Kirri.

„Itse en ole yhdessäkään noissa rette-
löissä ollut saapumilla, mutta mieheni,
Matti, oli Kolkilla »vieraana miehenä
joka tempnssa; häneltä olen tiedot saanut
ja minun Mätiini ei walhehtele koskaan',
sanoi Maija suurella warmuudella.

„
Mutta Kirsti puhui asian kaikenni

toisin", sanoi Kirri epäilewästi.
„Niinhän hän on tehnyt, kuulinhansen jo! kumma kun hänen piti jo hypätä

tänne walehtelemaan ja kääntelemään ja
»vääntelemään asiat aiwan nurin päin!
Ia mikä wielä kummempi: omat rikoksensa
työntämään muiden ihmisien niskoille!
Jos ei tuommoisia warasten pesiä olisi,
kun Kirsti juuri on, niin ei olisi puolia-
kaan selkkauksia ihmisien kesken kylässä.
Hän on semmoinen heittiö, että ot-
taa tietensä wastaan palkollisilta ja mikä
wielä surkeampi lapsillakin «arastet-
tua kalua, ja niin hän kaulaa »varkaita
kylään! Woi surkeaa! No, hän onkin kai-
kissa asioissa kumma hattara ja riitojen
laittaja; hän ei ole niissä toimissaan yh-
tään huonompi Lillua", puheli Maija ja
lähti harmeissaan pois.

Mitäs nyt sanot?" kysyi Kirri Kat-
rulta, Maijan pois mentyä.

„Sitä nyt sanon kuin ennenkin, että
Maija on kolkkilaisten asiamies ja häntä
ei täällä tarwittaisi ensinkään', sanoi
Katrn puoli-wihassll.

„Mutta Matti ja Maija owat kylän
rehellisimpiä ihmisiä", sanoi Kirri.

„Usko sinä heitä. Ei maar Kalkki osaa
peitellä kakarainsa wikoja ja rikoksia, ja
sen wuoksi on hän hankkinut itsellensä
noin luotettawat asiamiehet, että asia
näyttäisi paremmin uskottawammnlta',
koki Katru selittää.

„Ainakin heidät pidän uskottawllinpina
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ja rehelliscmftinn ihmisinä kuin Lillnn ja
Kirstin", intteli Kirri yhä edelleen.

„Sinä olet otteen kummallinen ihmi-
nen! Jos kuka mitä puhuu, uskot sinä
heti heitä ja käännyt sinne päin! Luu-
lempa, että sinä itse kohta rupeat Kolkin
tytärtä toimittamaan miniäksemme, sillä
sinä et näy uskowllu wähäälacin mitä niinä
ja muut olemme hänestä luulleet. Mutta
Kolkin asiamiehet kas! heila sinä kyllä
uskot ja kuuntelet! Miehinen mies! Sus-
sokin on kohta täällä, eikä Martille ole
Puhuttu sanaakaan koko Sussosta.
Martti tänne ja sukkelaa! Kyllä minä
teidät, wetelykset, opetan tässä nuijotta-
maan ja kaikkia juoruja uskomaan.
Martti tänne ja sukkelaa!" sanoi Katru
«ihoissaan, kun pelkäsi, ett'ei tässä muu
auta.

„lotakinhan tuota tulee uskomaan jasanomaan tässä alinomaisessa juorujen
liekissä; kun nuot tiedot omat niin was-
talkaiset ja toisistansa niin suuresti eriä-
waiset, niin ei tahdo tietää mitä uskoa,
mitä ei. Mutta siltä minusta taas tun-
tuu, kun sinä olisit oikeassa ja minä
määrässä. Käske Martti tänne, ettäsaamme hänen kanssaan tuumitella", sanoi
Kirri, taasenki kääntyneenä toisaalle!

Katru lahti ulos.
Kirri parka oli loman muikeassa ase,

massa, noiden alinomaisten juorujen hel-
letien keskellä. Otteen hän hikoili Kat-
run ulos mentyä. Hän wäänteli käsiään
ja mumisi itseksensä.

„Mttähän tästä asiasta miimeiu tulee-
kaan? Huh, huh! otteenpa päätäni pyör-
ryttää. Mikä näistä kaikista on totta, mikä
walhetta? ei, ei, mutta se köyhyys

ja jos hän on semmoinen tuin sano-
taan ei, ei, se ei sowi, ei ensinkään.

Samassa tulimat Katru ja Kiötri huo-neesen.
»Käwilö naapurin Maija täällä?" ky-

syi Kirsti heti tultuansa.
„Käwipä kyllä ja sanoi Koltilta wa-

rastetut jywät löydetyn sinun aitastasi,
maikka sanoit ne kauftpamieheltä löydetyn!
Semmoinenko ihminen sinäkin olet, että

wasten parempaa tietoasi puhut sillä lailla
ja koet omia asioitasi työntää muiden
niskoille? Ia eiwäthän jymät kuulu olleen
Ninan waraZtllmill, niinkuin sinä sanoit!"
sanoi Kirri Kirstille nuhtelewaisesti.

„Woi pirun wäki wai niin! Kolk-
kilan emännältä itseltään minä ostin ne
jywät, jotka Kolkki minulta kämi pois riis-
tämässä, ja sinne nekin meniwät wai
niin! En olisi tahtonut Kolkin emännän
kunniaa loukata ja silti wähän walehte-
linkin. Niin, niin asia on tosi,
niinkuin nyt sanoin ja, ja Aina on ne
jywät warastanut, jotkaKolkki käwi kaup-
pamiehelle! pois noutamassa", sanoi ja
puhui Kirsti tohisten ja halaillen.

„Ymmärrätkö nyt asian oikean laidan?"
kysyi Katru Kirriltä, katsoen häntä sil-
miin woittoriemulla.

„Sydäntäni helpoittaa ja kaikki epä-
luulo rupeaa wähitellen haihtumaan. Kolk-
kilaiset omat siis kaikin epärehellisiä ih-
misiä!" sanoi Kirri, sillä Kirstin puhe
oli niin todenmukaista, että se taas täy-
dellisesti wakllutti hänen uskonsa.

.Mitenkähän toti nuut Kolkin penikat-
kin olisiwat oppineet warastamaan, niin-
kuin Ainakin, jos ei emänsä edellä olisi
heitä opettanut? Wai niin, wai piti
naapurin Maijan jo osata walehtelemaan

ei maar se, piru, osaa! Kollin lähet-
tiläshän hän on, aiwan Kolkin, sen minä
mannaan tiedän. Mutta kun minä hä-
nen tapaan, kyllä minä hänen, sen wie-
täwän, opetan ja kunnioitan no ei
älkää puhuko tästä asiasta kauppamiehelle
mitään, ett'ei hän tulisi joutaman täh-
den juoruihin sekoitetuksi", pyyteli Kirsti
wiimeiseltä, sillä hän pelkäsi sen kautta hir-muisen walheensa tuleman ilmi.

„3>hä selwemmästi rupean huomaa-
maan, että te olette oikeassa ja minä
määrässä. Kiitos, Kirsti, puheestasi!"
sanoi Kirri.

„Ei siinä kiittämistä; ainahan oikea
asia puolensa pitää", sanoi Kirsti ja lähtipois. - Samasta awauksesta tuli Martti
sisälle.

Miksi isä minua käski?" kysyi Martti.
3
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„Sinun pitää, Martti, paikalla noutaa
kihlasi pois Koltin tyttäreltä, Ninalta, ja
ottaa heti erosi semmoisesta ihmisestä;
me emme woi semmoista ihmistä kärsiä.
Me olemme äitisi kanssa katsoneet sinun
parastasi ja tuumineet siuulle sopiwam-
mcm morsiamen, joka on kohta täällä ja
jonka kanssa saat itsekin asiasta tuumi-
tella, ja niin paikalla kihlata; sitten ensi-
pyhänä kuulutuksille, harmiksi Ninalle,
Kolkin toko perheelle ja pirulle", pu-
heli Kirri Martille.

„Puhutpa nyt niinkuin kelpomies",
sanoi Katru Kirrille, kun huomasi saa-neensa hänen täydellisesti maitetuksi.

„Mitä te, isä, nyt puhuitte? En ym-
märtänyt sitä ensinkään", sanoi Martti
hajamielisesti.

»Sanoin sitä, että saat ottaa toisen
morsiamen, jonka jo olemme sinulle wa-
linneet, ja erota entisestä. Se on teh-
täwäsi, sanon minä", sanoi Kirri tui-
masti.

„Keuen?" kysyi Martti.
„Susson, nisujen leipojan."
„Kyllä se on paras, isä ja äiti, kun

ette rupeaklllln mihinkään keinoihin siinä
asiassa", sanoi Martti wälttelewästi.

.Susso on kohta täällä ja saatpa lu-
wan sopia hänen kanssansa", sanoi Kirri
lujasti.

„Wllikka tulisi kymmenen Sussoa ja
nisujen leipojaa, se on yhden tekewä, sillä
minä en kumminkaan muuta päätöstäni,
wnikka wielä maailnmkin päälleni rau-
keaisi. Miksikä te saatte semmoisia kiu-
sauksia itsellenne, minulle ja meille?" sa-
noi Martti.

„Martti, Martti! Malta mielesi ja
ajattele perään mitä teet!" sanoi Kirri
leppyisemmästi. „Ettö tiedä olemasi mi-
nun poikani, ja siinä suhteessa on minun
mallassani tehdä suuria muutoksia tule-
waisuudellesi. Ajattele toti perään mitä
teet, ennenkun rupeat tekemään niin itse-
pintaisia päätöksiä. Entisestään tiedät
päätökseni Koltin tyttären suhteen, nimit-
täin : jos hänen nait, niin et saa tinasta
neulaa minulta perintöä, nman saat pai-

kalla marssia matkoihisi tästä, yhtä tyh-
jänä kuin olet tullutkin ymmärrätlös?
Mutta jos tyydyt tuumiimme ja otat
Susson mainioksesi, niin saat paikalla,
kun se on tapahtunut, kolmetuhatta mark-
kaa käsirahoiksesi, joita saatte sitten yh-
tenä wiljellä kuin parhain taidatte ja
hyödyttää itseänne; yhtäkaikki saatte ta-
lossa asua niinkuin parhain taidatte.
Ajatteleplls nyt tarkoin: toinen epärehel-
linen, kelwotoin, köyhä rotta, jonka kanssa
tulet itsekin yhtä köyhäksi; toinen komea,
hywämaineinen, warakas, nuori ihminen,
joka wielä minultakin tuopi sinulle kol-
metuhatta markkaa walitse! mutta
walitse ymmärryksellä!" houkutteli Kirri.

„Minä olen jo walinnut ja siihen ei
toki pitkiä aikoja tarwita. , Waikka wielä
mitäkin juonia minun eteeni laittaisitte
ja pauloja tielleni wirittäisitte, en sitten-
kään muuta päätöstäni. Ia waikka ajai-
sitle minun paikalla pois kotoa, yhtä tyh-
jänä kuin olen tullutkin tähän maailmaan,
niin en minä saata enkä woi muuttaa
päätöstäni, enkä toisin tehdä. Tässä minä,
isä, olen, tehkää minun kanssani mitä tah-
dotte", sanoi Martti lujasti.

Samassa tuki Susso. Hän oli hywin
teko-arkana ja tekohäpeissään. Hän kat-
sella willuili ympäri huonetta, pitäen
suutansa niin imelän ja hymyn näköisenä
kuin suinkin mahdollista oli ja käytti it-
sensä hywin kainon ja siewän tapaisesti,

„Hywää iltaa (nyt oli ilta)! Olin
tuolla kylissä asioitani ajelemassa, niin
pistciysin teilläkin käymään yhy, yhy!"
sanoi Susso, ryiskellen.

,Käy istumaan, Susso! Mitä sitä nyt
kuuluu?" sanoi Katru hywin imelästi
Sussolle.

»Eipä mitään erinomaisia, mitä waan
tänne kunlunee?" sanoi Susso teesken-
nellen.

.Kuuluupa tuota tänne jos mitä. Tuo
Kolkin rottahan tuo patkauupi wäkirynnä-
töllä taloomme, mutta se ei saa niin ta-
pahtua. Olemme sinun kutsuttaneet tänne

olisihan tässä taloa niin, kutsut-
taneet sinun tänne, murhettamme liewit-
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lämään. Olemme, isännän kanssa, täällä
tuumitelleet, että jos sinä siihen
tut otamme sinun miniäksemme; mitä
sinä siihen wastaat?' tuumitteli Katru
Sussolle.

„Mitäs minusta on tämmöisihin paik-
koihin; kyllä kaiketi Martti löytää parem-
piakin, ei hän toki katsokaan tämmöisten
päälle", sanoi Susso laupiaalla, teesken-
nellyllä äänellä ja katsellen ehtimiseen
Martin puoleen.

Jouduttuansa semmoiseen pinteesen,
katsoi Martti parhaaksi lähteä pois koko
huoneesta.

„Se sopii", sanoi Kirri.
„Kyllä me tiedämme sinun kelpaaman

taloomme, ja oletkin toista kuin tuo Kol-
kin rotta. Sinä joka olet wielä niin
nuori ja komea ihminen ja semmoinen
sllllmamies sitten. Sinulla ei ollut kuin
yksi lapsi ensimäisissä naimisissasitaan,
mutta tuo Kolkin tyttö on wielä niin
sikiäwää sukuakin tuin russakat; hän saat-
taisi pinn munia huoneemme täyteen;
Kolkillakin on itsellään koko tusina kaka-
roita, kaikki elossa", puhui Katru innos-
tuksissaan.

„ Mitäs Martti itse sanoo asiasta?"
kysyi Susso.

Martti? MM itse hän on siihen
asiaan? Saapa hän lumau tyytyä siihen,
minkä me päätämme. Me emme ole
wielä ennättäneet paljon puhua Martille
tästä asiasta, eikä ole ollut tarwiskaan;
pää-asia un maan se: suostutko sinä tä-
hän meidän tuumaamme wai etkö?"
toimitteli Katru.

„los waan minä teille kelpaan, niin
kyllä kaiketi minä moi hywänen aika
minua kyMaiteti ininä
suostun", sanoi Susso hywin muka hä-
peillen.

„Heti kun asia tapahtuu, annan minä
teille kolmetuhatta markkaa käsirahoiksi ja
yhtäkaikki saatte kuolemamme jälkeen pe-
riä niinkuin toisetkin pojat. Vapaasti
saatte asua ja olla talossa, niinkuin wacm
haluttaa; sinä saat leipoa nisuja ja Panua

sllllliist omaan kukkaroosi eikö kelpaa?"
ehdotteli Kirri pontewasti.

„Woi hywänen aika tuota isäntää!
Millä me tuota, millä minä olen an-
sainnut semmoisen hywyytenne? En minä
tarwitseisi semmoisia lahjoja; onpa noita
rahoja tullut, nytkin wiime markkinoilla
kuppasin wiisisatllll markkaa", sanoi Susso
kerskaten.

„Lilln sanoi kolmesataa", sanoi Kirri
muistuttaen.

,Niin, Lillu! yhy! Enpä minä wiitsi
kaikille niin tarkoin saaliitani sanoa", sa-
noi Susso hämyille».

,Asia siis on päätetty ja sanassani
Pysyn', sanoi Kirri warmundella.

„Kyllaklliketi asia saa olla minun puo-
leltani päätettynä", sanoi Susso ja huo-
kasi raskaasti, niinkuin ainakin se, jonka
sydämestä kauwan rasittama murhe on
pudonnut.

„Tästci ei pidä kenellekään puhua ja
eusi pyhänä kuulutuksille, että Pölähtää",
sanot Katru woittoriemussaan.

.Kylläkaiketi asia minun puolestani sa-
lassa Pysyy, waan se minua wanoaa,
kun en ole Martin omasta suusta kuul-
lut, mitä hän asiasta arwelee no ei
kai Ainakaan hääwi ole?" sanoi Susso
hajamielisesti.

„Me tiedämme kaikki", sanoi Kirri.
„Wai tiedätte te toki! Semmoinenhan

hän raukka kuuluu oleman, waikk'en minä
tahdo kenenkään kunniaa kalwata, enkä ke-
tään panetella kun olisi Martti täällä!"
sauoi Susso, sillä asia ei ollut wielä
hänen mielestänsä warma kun Martti ei
ollut wirkannut hänelle mitään koko asi-
asta, ja siitä tuo hajamielisyys.

„Pian kaiketi Martti tänne saadaan",
sanoi Klltru ja käski Martin toisesta
huoneesta saaftuwille.

„Me olemme äitisi kanssa Puhuneet
sinun ja Susson asian aiwan walmiiksi;
mitä sinä siihen sanot?" kysyi Kirri Mar-
tilta, hänen huoneesen tultua.

„ Minkä asian?" kysyi Martti, olemi-
naan tietämätöin koko asiasta.

.Naimiskcmpan sinun ja Susson wä-
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lilla; mitä sinä siihen sanot, wastaa!"
selitteli Kirri.

„Ennättäähän tuosta »vastakin puhua",
sanoi Martti häweten.

„Se asia ei saalaan jäädä wastaisiin
aikoihin, se pitää pänttää paikalla ja ensi
pyhänä kuulutuksille", sanoi Kirri lii-
wcmsti ja päättäwciisesti.

«Antakaa Martin itsensä sanoa aja-
tuksensa", sanoi Susso ja katsoi imelällä
hymyllä Marttia silmiin.

„Poika! Muista mitä olen sanonut",
sanoi Kirri hywin käskewästi ja muistut-
tawaisesti.

„Pitäneekö tuohon suostua", sanoi
Martti, mutta tuon hän sanoi paremmin
häpeästä Sussoa kohtaan, kuin todelli-
sesta aitomisestaan yhtyä Susson kanssa,
sillä hän oli hywä-luontoiuen mies,
eikä olisi tahtonut Sussoakaan julki-
sesti loukata totuuden tunnustamisellansa.
Vieläpä siinä oli sekin syy, että hän tah-
toi päästä mitä pikemmin pois tuosta
tukalasta tilastaan.

Jos oikeen katsomme tuon Martin
wastautsen läpitse, niin heti huomaamme,
ett'ei se ollut myöntämä eikä kieltämä,
olihan maan tuommoinen hätäpisto, joita
ihminen on walmis keksimään, knn hänen
sydämensä salaiset tunteet joutumat sem-
moiseen ahdistukseen, että ne pitäisi yhtäk-
kiä päällimmälsi paljastaa, mutta jonka
työn ja teon ajan ei hän katso mielii
soweliaan oleman.

Wllitta tuo Martin mustaus oli niin
ja näin, otaksuiwat asian-omaiset kum-
minkin sen myontäwäksi, sillä Martin
wllnhcmmat eiwät olleet koskaan ennen
kuulleet hänen myöntämän wähintäkään
sinne päin, ja Susso ei liene kaulaan
aikaan saanut knulla kosimistuumissaanniinkään edullisia sanoja.

„Kas niin, poikani! kolmetuhatta mark-
kaa on teidän", sanoi Kirri innostuksts-saau, kuullessaan Martin mustauksen, ja
Susso melasi henkeään hywin sywästi ja
sijoitti itsensä toiseen paikkaan.

„Woi hywänen aika kun minä olen
täällä kauan", sanoi hän sitten. „Tai-

tawat ihmiset luulla, että minä mi-
nun pitää lähteä saammehan jälestä
päin asiasta liiemmin puhua ja tuumi»
tella pitäkäähän asia salassa, siihen
asti kun se tulee oikeaan loppuunsa
no kyllakaiketi minä ennätän kihlat mus-
takin saada hywästi!" lisäsi hän sit-
ten hajamielisesti ja kättä puristaen jät-
teli hän Kirrin ja Katrun hywästi. Sit-
ten kääntyi hän Martin puoleen hiiftis-
tellen, mutta Martti oli Vaipuneena niin
sywä- ja hajamielisiin ajatuksiin, ett'ei
hän huomannut Susson toto hywästi-
jättö-puuhia. Siinä Susso likenteli ja
täpisteli, sillä peräti sopimattomalta tun-
tui hänestä erota hymästittä siitä, joka
tästälähtien tulisi olemaan hänen elä-
mänsä korkeimpana määränä.

,Mö huomaa, Martti?" sanoi Kirri
lujasti, kun näki wiimein missä kiusauk-sessa Susso oli Martin huomaamntto-
muuden wuoksi.

Kuultuansa isänsä lujan ja käskemän
äänen, heräsi Martti kuin unesta. Kat-
sahtaen ympärillensä, hawaitsi hän Sus-son jo kauan hänelle tarjotun käden ja
päätänsä kääntämättä ojensi hän kylmästi
ja pitkäweteisesti kätensä Snssolle; siihen
tyytyi Susso ja lähti hywällä toiwolla
pois. Towin ajan perästä meni Mart-
tikin.

Asia sai paremman lopun kun woimme
aawistllllkaan", sanoi ltirri hywillään,
kun Martti oli mennyt.

»Niin toki, Jumalan kiitos!" sanoi
Katru huo'aten ja ottaen itsellensä hywin
hurskaan ja arwokkaan näköisen aseman.

Sinä iltana ei asiasta puhuttu sen
enempää. Martti waan näytti niin aja-
tuksiinsa waipuneelta, ctt'ei hän näyttä-
nyt asuman tätä mallinna; hänen nykyi-
nen olonsa näytti kalan elämältä. Kun
aamu tuli, oli Martti niin umpimielinen,
ett'ei kukaan kuullut hänen sanoman eli
puhuman ylMään sanaa; tawallisesti söi
hän eineensä, otti kirween käteensä ja
meni rcmtteelle hakkaamaan.

Melkeen samassa tuokiossa tuli Kirrin
ja Katrun nuorempi poika, Esko, huo-
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neesen; hän oli tuiki hätääntyneen ja tyh»
mistyneen näköinen.

„N°, mitä nyt?" kysyi Kirri.
.Martti löi kirweellä jalkaansa" sanoi

Esto.
„Herm Jumala! Pääseekö hän sieltä

omin Monninsa pois?" hätäili Katru.
.Juokseeko haawa?" kysyi Kirri.
„Juoksee oikcen kowasti", makuutti

Esko.
„Kolkki pitää noutaa paikalla tänne,

hän on tottunut haamujen sitoja ja hoi-taja", sanoi Kirri hätääntyneenä.
„Kol«i! Minä kyllä rakastan lapsiani,

mutta waitka Martti juoksisi niin tui-
watsi, ett'ei hänessä olisi mehua enempää
tuiu puristetussa, silahtaösa ja maittapa
hän wielä paikalle oikeisi, en sittenkään
antaisi noutaa Kolttia no kaikkea sinäsuustasi päästelet! Kolkkia! Mutta mene
sinä itse sukkelaan awuksi, saattamaan häntähuoneesen ja, jos mahdollista, tukkimaan
haawaa; minä lähtisin myös, mutta niin-
kuin tiedät, pyörryn minä kohta, kun ma
näen wertä", sanoi Katru täydellä äiti-
ja emäntäwalllllla.

„Pitää kaiketi minun lähteä häntä kat-somaan ja auttamaan", sanoi Kirri tot-
telewaisesti ja meni.

«Miten Martti ennätti näin wähälläajalla jalkaansa lyödä?" kysyi Katru Es-
tolta.

»Kun hän tuli rantteelle, seisoi hänsiinä tirmesmarteensa nojaten niinkuin
tumapatsas ja niin rauhassa, ett'ei hänsilmiänsätaän räpäyttänyt. Wlhdoinkinalkoi hänen rintansa kohoilemaan, sittenlainehtimaan; sitten huokasi hän raskaasti,
kohoitti kirweensä ja rupesi lyömään puu-
hun, mutta loikin suoraan jalkaansa",
selitti Esko.

.Mikä Jumalan tähden wniwaa sitämiestä? Hän on koko yöntienoon ollut
niin kummallinen ja umpimielinen. ett'en
tiedä oikeen mitä hänestä ajatteleisin",
sanoi Katru harmistuneena.

„En tiedä", sanoi Esko.

,N°, kuinkas t«wi?" kysyi Katru Kir-
riltä, joka juuri nyt tuli huoneesen.

.Hllllwa saatiin tukkoon ja Martin
henki on turwattu, Martti oli terran
sattunut näkemään Kolkin sitoman paljon
wuotawan hallwan, Martti seurasi esi-merkkiä ja haawa tyrehtyi", sanoi Kirri
woittawasti.

„Mitä haawalle tehtiin?" utasi Katru.
„Ensinnäkin pidettiin jalka pystössä

ja toiseksi koto jalka jäähdytettiin kyl-
mällä medellä. Kolmanneksi otti Martti
kuluneista palttinatilkuista nykityltä lan-
toja, hierusteli kämmentensä wälissäniistä parhaan kokoisen tukon, painoisen Hallman pohjaan ja sitoi sitten Hall-man tnkewasti leweällä liinasta tehdyllä
pitkällä siteellä, niin oli teko tehty, sillä
hirweä muoto kohta seisahtui", sanoiKirri,
ikäänkuin kerskaten.

„Ne omat juutawill Kolkin temppuja.
Kyllä tai hllllwa olisi lakannut juoksemasta,
jos olisi siihen kaatanut pitiöljyä", sanoi

Katru, turwaten oniiin läätteistnsä ja
pahaan sisuunsa.

„Se olisi kyllä saattanut olla mahdol-lista, mutta annetaan hänen nyt maan
tuossa koettaa. Mutta luulempa minä
tuon wahingon oleman Jumalan salli-
man", arweli Kirri.

.Mitenkä se on ymmärrettäwä?" kysyi
Katrn.

„Kuulehan nyt!" tehoilit Kirri. „Nyt
täytyy Martin pysyä koreasti kotona ja
niin ei hän pääse yhtymään Kolkin tyt-
tären kanssa, ja sillä tawalla hän »vie-
raantuu pois hänestä. Sillä muutoin ei
olisi hänehen ollut juuri paljon luotta-
mista, jos kohtakin lupasi naida Sus-son, sillä poika on niin kummallisen sa-
lamielinen, ett'en oikeen tiedä mitä hä-
nestä ajattelcisin. Nyt ei tunnu sydä-
messäni oleman yhtään liikaa painoa,
kun asiamme olemme saaneet kerran noin
hywälle kannalle ja kun päälle päätteeksi
sallimuskin näkyy meidän toimeamme suo-
siman", sanoi ja selitti Kirri erinomaisentewennetyllä mielellä.
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Sinä olet oikeassa; tuo, jota ensin
pidin suurimpana onnettomuutenamme,
onkin, näen mä, oikeen ajateltuna, suurin

onnemme, sillä todellakin se edistää meidän
toimiamme paljon, sanomattoman Paljon,
sanoi Kalru, myös suuresti lohdutettuna.

Klllmils luku.
Kirrilän wanhuksien mielestä oli elä-

mä nyt kaikin puolin niinkuin sen heidän
mielestänsä ollakin tuli. Melkeen ma-
kuutettuina siitä, että tuo heille niin was-
tenmielinen Martin naimahomma oli
nyt tullut onnellisesti keskeytetyksi, oliwat
Kirri ja Katru erinomaisen hywällä tuu-
lella. He hoiteliwat Marttia ja naimis-
kaupasta ei puhuttu, ei Ainan eikä Sus-
son Puolesta, kummaltakaan puolelta mi-
tään. Tuossa ainakin näennäisessä sy-
dänten rauhassa kului useampia aikoja
kaikessa sowinnossa ja hiljaisuudessa,
mutta lieneekö kaikilla asianomaisilla ol-
lut todellinen sisällinen rauha, sen jä-
tämme tuleman ajan ja tulewain tapaus-
ten MllstllttllWllkst.

Jonkun ajan kuluttua Martin jalan
loukkcmmisestll, tuli Kirsti entisellä ta-
wallisella tohinallaan Kirrilään.

„Nyt omat kaikki asiat hywin päin,
naapurin Kirsti", sanoi Kirri Kirstille
heti hänen tultuaan, ikäänkuin olisi hän
jo ennakolta pelännyt Kirstin tuoman pa-
hoja uutisia.

„Kuiuka hywästi?" kysyi Kirsti.
„Naimiskauppa on nyt Martin ja

Susson millillä tullut toimeen; asia on
jo päätetty", wastasi Kirri, ikäänkuin to-
distukseksi, ett'eiwät hekään ole koman
joutilaina olleet ja että asiassa ei pitäisi
enään olla epäilemisen tilaa.

.Myöntyikö Martti mielellään?" ky-
syi Kirsti yhä eftäilewäisesti.

„Myöntyi, kuinkas muutoiu, ja päälli-
seksi ou Martti maannut wuoteessa haa-wcmsa tähden, niinkuiu tiedät, eikä siis
ole Pääsnyt yhtymään tuou Kolkin heit
tiön kanssa. Mutta kumma kyllä!

haawa paranee kummallista wauhtia, waikta
se oli niin paha", sanoi Kirri iloisesti.

, Älkää Martin ja Susson naimiskau
pasta olko wielä kowan mielissänne, sillä
Aina kuuluu, miehen wnatteistn puten-
neena, kulkeman öillä Martin kamarissa",
sanoi Kirsti taas pahaa ennustawaisesti.

„Woi tuhannen piru! Niinkö?" sanoi
Kirri säikähtäen.

„Niin tuminkin; Lillu on sen nähnyt
omilla silmillänsä", waknntii Kirsti,

„Nyt saat taasenkin tutustua Kolkin
tyttären kehutun siwistyksen kanssa", huo-
mautti Katru Kirrille.

„No rahojeni kautta! En minä häntä
tuommoiseksi olisi uskonut, maikka sata
suuta olisi sanonut", sanoi Kirri, peräti
kauhistuneena.

,Ia Martti ja Aina kirjoittamat toi-
sillensa", lisäsi Kirsti.

„K>rjoittllwat! häh, mitä? mistä sen
tiedät?" kysyi Kirri hätäisesti, saatuansa
uutta epäilyksen ainetta.

„Tässä on Ninalta kirje Martille,
jonka ma olen saanut käsiini ja jonka ma
tulin teille tuomaan, ett'en aina tulisi
walehteliatsi ja että tulisitte tietämään,
tuta tässä Valehtelee, kuka totta puhuu",
sanoi Kirsti, ojentaen Kirrille kirjeen.

„Miten olet tämän saanut?' kysyi
Kirri hätäisesti, siepateu kirjeen Kirstiltä.

„Lillu antoi sen minulle ja käski tuoda
sen teille; hän ei itse sillä kerralla jouta-
nut", selitti Kirsti.

„Miten Lillu on saanut kirjeen käsiinsä?"
utasi Kirri yhä edelleen.

„Ai»a oli hartaasti pyytänyt Lillun
wiemään kirjeen Martille. Mutta siihen
siaan toikin hän sen minulle ja nyt se

22



onkin teidän käsissänne, että saatte oikeen
tarkan tiedon miten asiat omat. Minä
pahoin pelkäcin> ett'ei Martin naimisesta
Susson kanssa tule mitään", selitteli ja
ennusteli Kirsti.

„Mutta awataanplls tämä kirje ja lue-
taan, että niteen tarkkaan saadaan tietää
mitä siinä on. Sen werran on Martin
opinchalusta ollut minullekin hyötyä, että
woin nyt tämän kirjeen lukea, sillä was-
ten tahtonutkin olen oppinut kehnosti kir-
joitusta lukemaan; onpa se nyt tässä
tarpeesen", arweli Kirri ja alkoi lukea
Ainan kirjettä:

~Kallis Marttiin!
Woi kun käyt säälikseni, knn saat ki-

pua kärsiä haawasi tähden ja ihmisien
ilkeyden wuokst. Kuinka mielelläni minä
hoiteleisin sinua ja liewenteleisin kipuasi
ja murhettasi sillä murhetta ja itä-
mää sinulla kumminkin on —, mutta se
on mahdotoin. Sen waan olen eduksesi
saanut toimeen, että isä on yön aikana
käynyt hllllwaasi hoitamassa, sillä hän ei
ole ihmisien ja »vanhempiesi wuoksi wiit-
stnyt päiwillä tykönäsi käydä, sillä hän
hywin käsittää, että tuo tärkeä apu olisi
silloin ylönklltseella hyljätty. Kipua ja
tuskaa lienee sinullakin, mutta ei minul-
lakaan täällä ole juuri helpot Päiwät
noiden pirullisien juorujen tähden, joita
un koko maailma täynnä ja jotka kaikki
omat kärkinensä käännetyt yksin minua
kurjaa kohden. Nyt owat juorukellot
meillä tapahtuneen warkaudenki kääntä-
neet minun työkseni, joka kyllä ennen
pitkää selkenee, sillä „itsestänsä kuiwat
roskat warisewat". Mikä wielä kum-
mempi, kaikki mitä kylässä tapahtuu ja
osataan kokoon saada, niin ne puurot tei-
tetään aiwan minua marten. Minun
parhllimmistakin töistäni ja tarkoituksis-
tani rakennetaan hirmuiset iltiöjutut ja
sotkut, joita ei yksikään ihminen ole mah-
dollinen tekemäänkään, mutta minulle ei-
wät he waan lue mitä mahdottomiksi. Mi-
nä tiedän, etteiwät ne sinussa mitään wai-
kuta, mutta ihmiset ja wanhempasi? Tie-
dän myös senkin, että ajanoloon juorut!

scimmuwat itsestänsä, mutta tässä lie-
kissä ei kestä järki eikä woimat ainoa,
joka kestää, on rakkauteni kohtaasi
ainoa, joka minua wielä pystyssä pitää,
on wahwa tietoni siitä, että rakkauteni
löytää sinussa «astimensa.

Kun saat tämän kirjeen, niin, jos ti-
laa saat, kirjoita minulle jotain tilastasi

mntta woi! minua kauhistuttaa!
Paras taitaa olla kun jätämme koko
asiamme sikseen ja rupeamme kärsimään
sitä helwetin esimakua, jonka maailma
on woinut yhdellekään kuolewaiselle kos-
kaan antaa. Woi! minä olen toiwotoin.

Tämän kirjeen kirjoitin, kun Lillu tuli
tänne ja sanoi sinun pyytäneen minun
kirjoittamaan sinulle. Minä en ollut us-
kaltaa kirjettäni heittää hänelle, silla hän
on petollinen ja kawala kuin käärme,
niinkuin tiedät, mutta kun hän Jumalan
nimen kautta wannoi kirjeen saattamansa
sinulle, niin uskalsin wiimein. Woi,
woi kun minua peljättää ja hywästi
tällä kerralla! Ainasi."

„Woi pirun ryökälettä! Enkö minä ole
aina sanonut hänen itsensä wiekottelewau
Marttia", sanoi Kntru, kuultuaan Ainan
kirjeen.

„Se oli järkewästi kirjoitettu se kirje",
sanoi Kirri miettiwäisen näköisenä.

„Ei maar häntä ijänsä ole opettanut
koloon panemaan ja Pahuuttansa peitte-
lemään", sanoi Katru, ikäänkun edistel-
lätsensä Kirriä.

„Nyt rupean paljon ymmärtämään: se
ei ole ollut Aina, joka Martin kamarissa
yöllä on kulkenut, hän on ollut Kalkki
itse ja hänkin hywässä tarkoituksessa", sa-
noi Kirri, ikäänkuin hän ei olisi kuullut-
kaan Katrun puhetta.

„Aina jumaliste Aina se on ollut,
kyllähän Lillu Ainan tuntee", sanoi Kirsti
hätnyksissään, kun kuuli Kirrin rupeaman
luuwimlllln toisaalle päin.

„Eiköhän tuossa kirjeessä ollut mitään
todistusta, että sen asian olisi Aina itse
aloittanut", pitkitti Kirri yhä edelleen.

„No, isäni haamun kautta! Taasenkin
on keula sinne pain! Kaikki kolttilaisten
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hullutuksetkin rupeamat aimoissasi ja sil-
missäsi kangastelemaan järkewiltä ja oi-
keoilta, ja kaikki yökyöpelitkin tuntumat
nyt mielestäsi tumallisilta hywintekiöiltäsi!
Häpeä! Et sinä usko, jos kuinkakin suu-ressa matossa totuus asetettaisiin silmiesi
eteen! Kaikki on maan mielestäsi sulaa
walhetta, mitä muut ihmiset näkemät ja
kuulemat! Semmoinen hän on tuo mei-
dän rikas! Suurella mannalla, työllä,
mäellä ja ankaralla tarkkuudella olemme
saaneet jotakin kokoon, lastemme Maraksi,
ja nyt hän mielii syytää kaiken säästömme
tuon heittiön jälkeen! Jos sinä pu-
hut yhden sanan sinne päin, niin . . .
Noh, saattaahan wikaa olla Martissakin,
kun hän tuon »viettelyksiin myöntyy, waan
alkuperäinen wika on tuossa heittiössä,sen kuulin tuosta kirjeestä. Mutta mi-
ten Martin kanssa lienee? Jos hän on
samasta sydämestä kuin luo kirje oli, niin
me olemme huutamassa hukassa. Hän
on niin umpimielinen, ett'ei hänen asiois-
tansa saa juuri mitääu selwää! Minäkin
rupean pelkäämään, että hän waan peijaa
meitä", sanoi ja uhkasi Katru.

„Peijaa! Millä?" tuumaili ja kysyi
Kirri hajamielisesti.

„Sinä olet niin kummallinen ja haja-
mielinen! No hei sillä, kun ei Martti
taidakaan naida Sussoa, waikka lupasi
niin tehdä", sanoi Katru tuimasti.

„ Eihän Martti juuri liimannutkaan,
jos ei lupaamattakaan ollut. Hänen lau-
seensa oli paremmin kysymää laatua tuin
mitään muuta, josko hänen pitää siihen
suostua taikka ei; nyt rupean ymmärtä-
mään", sanoi Kirri.

„
Siinäpä se on asia. Sinä olet tä-

nään hywin ymmärtäwäinen mielestäsi,
mutta et ymmärrä, että tuo kaikki on si-
nun oma wikasi, kun et, sen wetelyys, pa-
kottanut heti, että Martti olisi paikalla
kihlannut Susson, jakun et laittanut heitä
heti ensipyhänä kuulutuksille, ja niin hei-
tit tuiki törkeän asian keskeneräiseksi.
Mutta meidän pitää, jos piru olisi, saada
tietoomme mitä Martti itse asiasta ajat-

telee", sanoi Katru torumasti ja toimi-
wasti.

„Mitenkä niin umpimieliseltä mieheltäsaisimme niin salaiset ja peitetyt asiat
tietoomme?" armeli Kirri epöilewäisesti.

„Niin että mieloittelemme Martilta
kirjeen Ninalle", sanoiKatru luottawasti.

Miten sen häneltä saisi? kysyi Kirri
neuwottomllsti.

.Ole siitä huoleti", lohdutteli häntä
neuwokas mainionsa. „Minä laitan Lil-
lun lomiksi aikaa Martin kanssa kahden-
kesken ja minä takaan, ett'ei hän tyhjänä
palaja. Laita sinä, Kirsti, Lillu tänne,
minä menen käskemään Martin", jatkui
hän sitten keinotellen.

„Mutta saakeli soikoon! sitäpä sopiikin
koettaa", sanoi Kirri iloissaan, kuulles-
sansa emäntänsä oiwallisen ehdoituksen,
sillä hän oli ehdottomasti taas kääntynyt
hänen puolellensa.

„Kyllä minä laitan Lillun tänne; hän
näkyikin juuri tuleman meille", sanoi
Kirsti ja lähti pois tohisten ja iloissaan,
kun tiesi saamansa taas oiwallista wai-
kutus-alaa, jonka hän luuli Kirrin wähän
selwinneen ymmärryksen wuoksi jo kaikki
tässä asiassa menettäneensä.

Samassa tuli Martti huoneesen, nil-
kuttaen; Katru myös tuli.

„ Minkä wuoksi isä minun tänne kut-
sui?" kysyi Martti.

„Eiftä juuri minkään erinomaisen asian
tähden. Armelimme waan tuleman si-
nulle loman ikäwän tuolla yksinäsi olles-
sasi. Sen wuoksi käskin sinun tänne
humittelemaan, jos kohtakin liikkumisesi on
wielä wähän waitena", sanoi Kirri tees-
kennellen ja katsella wilkuili kawalasti
Klltrua silmiin.

Samassa tuli Lillu, jota Katru oli jo
ennakolta puhutellut.

„Taälläpä waan niin ystäwyyksinä is-
tutaan! No, sehän tuo onkin oikeen kau-
nista", sanoi Lillu imarrellen.

Samassa lähtiwät Kirri jaKatru pois.
„Mistä päin Lillu on nyt kulkemassa?"

kysyi Marlti häneltä.
„Tulen juuri Kolktilasta. Wai et usko
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Martti kulta, kuinka Aina sinua ikäwöit-
see! Tuo Susso ryökäle —kyllähänsinä
asian ymmärrät. Aina ei jaksa kantaa
sitä kuormaa, se raukka, warsiukin kun
nuot pirun hullut juoruawat ja walehte-
lewat Aina raukan päälle ummet ja pi-
meät. Semmoiset juorukellotkäymät mi-
nun niin wihakseni woi kuinka pal-
jon se tyttöraukka kärsii! Aina raukka
täypi niin säälikseni! Kirjoita, Martti
kulta, hänelle wähänkään! Aina Pyysi niin
hartaasti minun pyytämään sinua hä-
nelle kirjoittamaan; kyllä minä wien kir-
jeen Ainalle", kawaloitsi ja liehatoitsi
Lillu.

„Eikö Aina kirjoittanut teidän muta-
nanne minulle?" kysyi Martti,

„Woi, Martti kulta! eihän hän tohdi
kirjoittaa. Aina sanoi, että hän kowin
mielellänsä kirjoittaisi sinulle, mutta ei
hän tohdi, kun pelkää jollain tawalla sen
tiedoksi tuleman, ja silti ei hän kirjoita.

Kirjoita uyt, Martti tulta hänelle,
että hän tulisi mahankaan lohdutetuksi
kauheassa murheessaan", loirusi Lillu.

Odottakaa wähän, niin minä Miskaan
jonkun riwin! Mutta minä pelkään niin

kauheasti kirjeen joutuman hunnikolle",
sanoi Martti epäillen.

„Waikta kuinka paljon kirjoittaisit,
Martti kulta, niin minä odotan mi-
näkö kirjeen hunnikolle saattaisin? Sitä
en tee ja sen mannun taiwaan, maan ja
Jumalan nimen kautta! ei tarwitse pel-
jätä, kyllä kirje tulee Ainan omaan kä-
teen", wakuutteli ja wannoi Lillu.

Martti käwi tuohon kamalaan koukkuun
ja meni kamariinsa kirjoittamaan kirjettä
Ainalle.

Martin mentyä rupesi Lillu itseksensä
puhumaan. Käwipä kettu käpyyn", alkoi
hän. „Ha ha ha — hana! Lilluosaa asiansa hywin toimittaa. Tosi on,
ett'ei Ainakaan ole paha minulle, mutta
ei hän kumminkaan palkitse minua niin
hywästi kuin Susso ja tämä talo ja
monet muut, joiden asioita olen ajanut.
Onpa Aina mielestäni oleminaan liian
hurskaskin; eräänäkin kertana sanoi was>

ten silmiäni, ett'ei hän tarwitse juoruja
niin juoruja! Ia Kolkki scknoi luo-

non minulle Lillua ei heillä tarwittawan,
ja tuon ylpeytensä wuoksi täytyy heidän
kaikkien kärsiä häwäistystä ja pilkkaa,
waiktllpll waan juorujen tähden
kohta snawat he tuta, ketä he owat pistä-
neet. Niin Lillu kostaa! Ha-ha-ha-haaa!"
niin puhui tuo kawala käärme itseksensä.

Juuri kun Lillu oli »viimeistä nau-ruansa nauramassa, tuliwat Kirri ja
Katru huoneesen.

,Mihin Martti on joutunut?" kysyi
Katru hätäisesti.

„Hiljaa! Martti meni kamariinsa kir-
joittamaan kirjettä Ninalle; kohta on kirje
käsissäni", sanoi Lillu pirullisella woitto-
riemulla!

„Sina olet toimellinen ihminen, Lillu;
Ainllnkin kirjeen toimitit käsiimme ja nyt
Martin; palkitse, Katru, hywästi Lil-
lutte!' sanoi Kirri, täydellisesti hywcik-
syen Lillun kawalan täytöksen.

,Woi herra jee tuota isäntää, kuinka
hywä hän on minulle! ei, minä en
tarwitse, enkä tahdo mitään palkkaa
ei, isäntä kulta, ei mitääu", sanoi Lilln
iloissaan ja teeskennellen.

Tuon sanottuaan lahti Lillu Martin
kamariin.

»Nytpä saamme Martin kiinni ja tie-
toomme mitä hän asiasta ajattelee", sa-
noi Kirri tyytywäisenä!

,Niin, niin! ja tuo kaikki on minun
ja Lillun ansiota", sanoi Katru ylewcisti.

,Te, waimonpuolet, olette paljon
wlllamftill kuin me miehet; emme me toti
julkeaisikaan ruweta noin kawaloihin kei-
noihin', sanoi Kirri, täydellisesti tun-
nustaen waimojen woittawan kamaluuden.

„Mitä kamaluutta se on? Eikö wan-
hemmallll ole oikeus katsoa kaikissa las-
tensa parasta, tapcchtukoonpa se millä kei-
nolla hywänsä; taikka rupeatko taas toi-
womaan Kolkin tytärtä miniäksesi?" sa-
noi Katru wähän loukattuna miehensäkawalaksi soimamnisesta.

»Aina sinä olet niin tuman tuima!
Enhän minä sen wuoksi tahdo häntä mi-

4
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«iäkseni, mutta sinä et kärsi wähääkään
puhuttaman totisista asioista! Lohdutuk-
seksesi sanon nyt: Susson kanssa Mar-
tin täytyy liittyä, maitta wielä mitäkin
Malissaan kirjoitteleisiwat", sanoi Kirri,
puoleksi harmistuneena hantin.

.Tuohan nyt kuuluu joltakin", sanoi
Katru ja samassa tuli Lillu Martin ka-
marista.

„Saitko, Lillu, kirjeen?" kysyi Kirri
hätäisesti.

»Sain, miks'ei Lillu osaa aina
asiansa hywin toimittaa", sanoiLillu woit-
toisasti.

,Se on Lillu se!" sanoi Katru, kun-
nioittaen Lillun kamaluutta.

„Tässä on kirje', sanoi Lillu ja ojensi
kirjeen Kirrille.

Kirri ankasi oitis kirjeen ja alkoi lukea:
„Aina rakastettawll Ninani!
Et taida osata aawistaakaan, missä

kiusauksessa ja murheen helteessä minä
polonen nykyään olen. Kaiken muun hy-
wän lisäksi owat he keksineet sen keinon,
että Sussoa, nisujen leipojaa pakkaamat
wäkirynnäköllä minulle elämäni kumppa-
niksi. Isä on lumannut antaa kolmetu-
hatta markkaa, jos hänen naisin. Hän
on aikonut ajaa minun pois kotoa aiman
tyhjin käsin, jos ma maan sinun kans-
sasi yhdistyisin. Mutta maikka panisiwat
minun eteeni kaikki helwetin paulat ja
kaikkien hiittojeu kinsat, en sittenkään
muuta mieltäni. Asettakaat maan sil-
mieni eteen loistawimman rikkauden ja
kurjimman köyhyyden, mitä maailmassa
woisi löytyä, se on yhden tekemä, sillä ei
mikään maailmallinen loisto ja rikkaus
ole sinun wertaisesi. Nyt on kaikilla juo-
rukelloilla hymä tilaisuus kehrätä juo-
niansa, kun jalkani on ollut kipeä, ett'en
ole pnäsnyt mihinkään liikkumaan. Mutta
nyt on jalkani kohta aiman terwe; se
parani pian kun isäsi käwi salaa täällä
sitä korjaamassa ja neuwomassa kuinka
hanwaa hoidetaan. Ei siinä ole mitään
parempaa, rakas Ainani, tuin että lai-
tamme itsemme kuulutuksille, sen parempi,
jota pikemmin, seuratkoonpa siitä wielä

mitä seuratkoon; tottahan sitten loppuu
huhut ja juorut maailmalta. Se minua
komin oudostuttaa ja kummastuttaa, kun
et sinä ole minulle kirjoittanut koko pit-
källä sairastukseni ajalla yhtäkään kertaa!

Joko lienee sydämesi kylmennyt ja
rakkautesi sammunut kohtaaui? ei, ei,
ne ajatukset eiwät saa mielessäni Päästä
maltaan, sillä minä tekisin kumin määrin
silloin sinua kohtaan, jos ma semmoisia
sinusta ajatteleisin minä tunnen si-
nnn.

Täällä on laitti liitteellä. Sinä olet
maalattu minulle: martaaksi, laiskaksi, ky-
kenemättömäksi, sllllttamllttomaksi, rääh-
käksi, häjyksi, irstaiseksi, sanalla sanoen:
kaikeksi mitä pirut ihmisien haahmossa
suinkin woiwat kokoon panna, mutta se
on yhtäkaikki, puhukootpa mitä tahansa,
sillä minä tunnen sinun ja siinä on to-
distusta kylläksi; minä tiedän wiattomuu-
tesi ja kärsimisesi ja ne tekemät sinun
kahta kalliimmaksi minulle. - Se mi-
nulle tekee kaittian pahinta, kun minulla
on niin huono luonto, ett'en saattanut
heille silloin suoraan totuutta tunnustaa,
kun minua Susson saapumilla ollessa niin
hirmuisesti kiusattiin, sillä en tahtoisi ke-
tään pahoittaa. Tosin en heille myön-
tänytkään, mutta niin näkymät otaksuneen
epäselwän lauseeni, sillä kaikista huomaan
wllnhempicni pitämän asiaa jo umpeen
päätettynä minun ja Susson Malilla.

Kirjoita, rakas ystäwäni, minulle joku-
kaan riwi lohdutukseksi näillä murheen
ajoilla! Tämä tuli niin suuressa kii-

reessä kirjoitetuksi, että saanetko hänestä
selwääkään. Uskollinen Marttisi."

„Woi piru toki! ei Martti taidakaan
naida Sussoa", sanoi Katru harmissaan,
kun kuuli Martin kirjeen sisällön.

„Siltäpä se asia kuulustaa, mutta ei
Martti Kolkin köyhää rottaakaan saa itä-
nänsä, sen takaan ininä rahojeni kautta.
Olen minä siksi mies, että sen woin es-
tää. Mutta palkitse sinä Katru Lillu
hywästi! Hän on sukkelasti asiamme asu-
nut", sanoi Kirri.
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„Kyllä me Lillun kanssa niistä sowim-
me", sanoi Katru luottawasti.

„Kyllä me emännän kanssa niistä so-
mimmc", kertoi Lillu ja jatkoi sitten:
„Mutta tuo asia ei saa noin mennä,
Lillu ei olisikaan sitte Lillu, hywästi!^

Sen sanottua lähti hän.
„Woi hywänen aika", poimitteli Kirri,
„Woi piru sentään!" tuskitteli Katru,

sillä heiltä tuntui nyt oleman lopussa
kaikki hywät keinot ja hymät toimot. He
oliwat uhrauuect jo paljon sen asian
eduksi, että Martti naisi Susson ja er-
taneist pois Ninasta; he luuliwat onnis-
tuuceusa ja woittaneensa, mutta heidän
toimonsa ja luulonsa korkeimmallansa ol-
lessa luiskahti se pois heidän käsistänsä
kuin elohopea ja siitä tuo heidän nykyi-
nen neuwottomuuteusa ja tuskansa.

Juuri kuu he tuossa istuiwat neuwot-
tomina, synkkä- ja apeamielisinä, mcl-
kecnpä kukistettuina, tuli Rehkosen Pirko
huoneesen.

„
Enpä ole kankaan aikaan käynyt teillä,

mutta minkätähden te olette nyt niin
murheellisen ja synkän näköisinä?' scmoi
Pirko.

„Eikö ole syytä murehtia, hywä naa-
purin emäntä? Marttia ei saa hywällä
eikä pahalla luopumaan pois Kolkin köy-
hästä ja ilkeästä heittiöstä. Eitö ole
silloin syytä suruuu, kysyn »vieläkin?"
päiwitteli Kirri Pirkolle.

„N°, hiiwatti! Eikö Martti jo ole
aitaa ollut Sussou kanssa kihloissa?"
kysyi Pirtu kummastellen.

„Eikö mitä. Eikä siitä taida tulla
wastakaan tolkkua, sillä tässä juuri olemme
kamaluudella saaneet sekä Martin että
Ainan kirjeet käsiimme, jotkakyllin osoit-
tamat, ett'eiwät he aio luopua toisis-
tansa ja ett'ei Martti pidä Sussosta
mitään", selitteli Kirri surumielin.

„Katsos sitä sen tuhannen hattaraa,
sitä Kolkin reuhkaa, mitä kiusoja hänkin
saapi ihmisille! Äläpäs kalu, mutta ei-
hän sitä hääwiä pahan tekoon tarwita-
kaan. Eeih! Martti on liian hywä hä-
nelle ja silti ei asia saa niin mennä. Jos

ei muu auta, onhan Martti .lesti ja les-
kien on waikea päästä toisiin naimisiin.
Kysykää neuwoa meidän mieheltä, sillä
kyllä hän tietää kuinka lesket pääsewät
naimisiin ja kuinka eiwät pääse.. Mutta
onpa tuohon harmilliseen ja itämään
asiaan muitakin mutkattomampiakin ja te-
hosampiakin keinoja, jotta eiwät ule ol-
lenkaan yhteydessä noiden lantioiden ja
monimutkaisien lain solmujen kanssa. Ia
niihin katsoen minä pidän teidät oikeen
nikllllnsllllmattomina ihmisinä, sillä minä
nykäseisin Martin Ninasta erilleen yhtä
helposti kuin omenan pnusta", puhui
ja nauroi Pirto suurella warmuudella.

„ Mitenkä ja millä lailla se asia saa-
taisiin toimeen? moi sanokaa hywä naa-
purin emäntä, sanokaa Jumalan täh-
den sanokaa! sepä olisi kowin hymii
asia se", hätäili Katru, niinkuin se, joka
hukkumaisillansa ollessaan koettaa tarttua
jokaiseen häntä lähenemään oljen kor-
teenkin.

„Ettekö te tuohon ikään elettyänne
wielä noita keinoja tiedä? Eihän asia
tarwitse sen parempaa, kuin ratkotte
irti kainalotilkut joistakin Martin pai-
doista ja ompelette ne jälleen nurinpäin
kiinni ja saumat ylöspäin. Heti kun
Martti saa eusimäisen noin tenhotun pai-
dan päällensä, ci hän wierrä eikä kaarra
koko Kolkin warasta ci hän enää
muistakaan häntä oleman maailmassa-
kaan; ymmärrättekö nyt?" neuwoi Pirko
tottuucena.

»Kominpa tuo teidän taikanne tuntuu
mielestäni heikolta ja huonolta turmalta,
mahtaakohan se auttaa?" arweli Kirri
epäilewäisesti.

„lumaliöte! siinä ei ole epäilemistä-
kään; se auttaa niin totta tuin olen re-
hellinen ihminen. Minulla on oma to?
kemus asiassa, kuulkaahan waan! Minun
tyttäreni, Kirsti, rupesi suosimaan sem-
moista, joka ei ollut meille mieluinen ja
oli häneen niin kiintynyt, ctt'ei Kirstiä
saatu mitenkään hänestä erilleen. Mutta
kun teimme aslun nenwomani tempun,
miu siitä herran hetkestä ci Kirsti wier-
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täuyt eikä kaartanut koko roistoa", selitti
Pirko innossaan.

„Ainahan tuo meidän isäntä on was-
taau ja epäilcwäinen, jos mitä teinoja
olisi tarjona poikamme pelastamiseksi,
maikka itselin murehtii sitä asiaa niin että
on laihtunut laihaksi kuin kaakinpuu.
Mutta minä uskon sen, mitä naapurin
emäntä on neumonnt ja se pitää tehdä
heti paikalla; ei suinkaan se pahenna, jos
ei paranuakaan", puhui Katru innos-saan.

„Mutta se pitää tehdä uskolla, wä-
himmättäkääu epäilyksettä, muutoin ci se
menesty", sanoi Pirko totuudessa.

„ Uskolla, uskolla, hywä naapurin
emäntä! minä uskon sen", sanoi Katru,
tehden uskon tunnustuksensa!

„No, sitten se menestyy; tehdään
temppu paikalla, uiin sittenpähän saatte
nähdä", sanoi Pirko warmuudella.

Nitomisesta tekoon. Katru uouti Pai-
kalla useampia Martin paitoja esille.
Sitten rupesiwat Pirko ja Katru ratko-
maan kainlllotilkkuja irti niistä ja ompe-
lemaan niitä jälleen paikallensa, nurin-
päin. Kun tuo heidän mielestänsä niin
tehokas ja auttama työ oli loppuun saatn
tehdyksi, sanoi Katru luottawasti:

„Nyt on telo tehty."
„Ia se naula wet'si. Hywästi!" sa-

noi Pirto wahwistawaisesti ja lähti pois
hywin tyytywäiscnä oiwalliseen työhönsä.

„Knmma kun en minä jaksa oiteen täy-
dellisesti luottaa teidän taikaanne! Wah-
mempia keinoja minä tahtoisin heidän
eroittamisekseen. Käsketään uyt Martti
tänne, että saamme hänelle juonensa ot-
teen paljastaa", sauoi Kirri epäillen ja
samassa tuumien toisia, uusia ja waka-
wia apukeinoja suureen hätäänsä.

„Tehdäänpäs wielä sekin; tottahan
sitten auttaa kun tulee wireille useampia
apukeinoja. Meidän pitääkin heidät eroit-
taa tawalla taikka toisella", sanoi Katru
hywillään, kun oli taas saanut jotakin
toiwoa.

Sen sanottuaan meni hän Marttia
käskemään.

Kirri parka oli kowcissa sydämen ah-distuksessa Martin uppiniskaisuuden ja
wäcijäämättömyyden tähden. Hän oli
isä pojalleen ja luonuullistahau on, että
hän olisi suonut Pojallensa kaikkea hywää
ja tuon hywän luuli hän oleman siinä,
kun Martti menisi Sussou kanssa nai-
misiin.

Katrun pois mentyä, rupesi Kirri it-
seksensä waikeroitsemaan: „Woi kuiula
paha se on, kun tuo poika yhtyi tuohon
köyhään ja pahantapaiseen rottaan, eikä
tottele nyt enemmin, kuin ensimäisen ker-
ran naidessacmkann, wanhempiensa sanaa,
eikä suostu Snssoa ottamaan, maikka wielä
mitäkin ehtoja hänen eteensä asettaisimme!
Mutta kumminkin täytyy hänen erota
Ninasta, maksoi mitä maksoi."

Kun Kirri oli noin itsekseen puhua
höpisemässä, tuliwat Katru ja Martti
huoneeseu.

„Niin, teestä nyt tili töistäsi, tässä
meidän silmiemme edessä", sanoi Katru
Martille, heti kun he oliwnt huoneesentulleet.

„ Mistä töistä? Enhän ole nykyään
kyennyt mihinkään työhön", sanoi Mnrtti,

„Oletpahan kyennyt meitä pettämään,
ja se on myös työtä, luulen ma", aloit-
teli Katru.

Millä olisin teitä pettänyt?" kysyi
Martti.

„Lupasithan naida Sussou ja yhtä-
kaikki suosittelet ja noudattelet toista; se
on petosta, sanon minä", ilmoitteli Katru.

„ En minä ole aikonuttaan häntä naida.
Te olette määrin ymmärtäneet minun
lauseeni, joka lienee tullut epäselwä sen
takin, kun en tahtonut loukata ja häwäistä
itseäni enkä muita. Jotakin minun kum-
minkin oli sammunen, jos mieli oli päästä
läpi siitä kiusauksesta, johon minun lai-
toitte", sanoi Martti jäykästi.

„Sinä olet myös nykyääu kirjoittanut
Kolkin Ninalle", kaiweli äiti yhä edelleen.

„Sitä en ole tehnyt, se on juoru",
intti Martti teeskennellen ja punastui
torwia myöden.

„Wai juoru! Nähdciänpä tässä kuka
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meistä juoruaa ja walheeu hengessä liik-
kuu ja kenessä tässä totuus on, kenessä
»valhe, sanoi Kirri ja ojensi Martille sen
kirjeen, jonka hän oli Ninalle kirjoittanut
ja antanut Lillun »vietäwnksi Ninalle.

„Woi surkeata! Lillukin on, näen ma,
yksi noita ilkeöitä Hilton henkiä ja lähet-tiläitä! Woi kelwotointa! Mesi, maito
kielessä; wiha, myrkky sydämessä! Maail-
man ihmiset omat kummallisia, ei ole
totuutta nimeksikään!" sanoiMartti kauhis-
tuen japäimitclleu,kun oli silmäillyt kirjettä.

»Onko sinussa senkään »vertaa totuutta
kuin muissa ihmisissä? Walheen hengessä
kuljet sinä ja »vielä kahdella lamalla.
Ensiksikin lupasit meille ja Sussolle it-
selleen, että nait Snsson, ja nuot kirjeet
.

. . tuota sinun kirjeesi Ninalle osoittaa
kaikkea muuta, »vaan ei tuon lupauksesi
täyttämistä. Ia siksi toiseksi intit, ett'et
ole kirjoittanut Ninalle ja kuitenkin on
omassa kädessäsi kirjoittamasi kirje
meiltä annettuna mitäs nyt sanot?"
ahdisteli äiti poikaansa, kaikilla niillä
aseilla, jotka hän oli tätä tilaisuutta Mar-
ten käsiinsä haalinut.

„Ensimaiseen syytökseenne olen jo »vas-
tannut; toinen rikukseni ei ole muu kuin
kiusauksen hetkellä häweliäisyydcötä tullut
hätä-mutka, jolla en ole tarkoittanut enkä
tehnyt kenellekään mitään »vääryyttä enkä
wahinkoa. Mutta mikä se toinen kirje
on, josta epähuomiossa mainitsitte?" sa-
noi Martti.

„Sinun ei tarwitse sitä tietää", sanoi
Katru ylwästelleu.

»Kyllä kaiketi olette Lillun kautta »vie-
koitelleet Ninaltakin kirjeen! Tuo kaikki
on kowan jumalatonta ilkeyttä!' sanoi
Martti kowan harmistuueena.

„Kyllä nyt jo ymmärrän täydellisesti
sinun; päätös on tehty: jos sinä pysyt
päätöksessäsi, niin perinnöttä sinun pitää
pois tästä talosta", sanoi Kirri uhkaa-
wasti.

„los niin kowat saatatte olla, niin
minun täytyy lähteä pois isän kodista.
Kominpa tuo elämä käypi tukalaksi tässä-
kin, noiden alin-omaisien juorujen ja kiu-

sauksien »vuoksi, ja päätöstäni en ininä
kykene kumminkaan muuttamaan, sillä se
on sydämen halu ja tahto, joka on wä-
kewämpi kaikkea maallista »voimaa", sa-
noi Martti lujasti ja päättäwäisesti.

Sillä mäliu oli Kirri ottanut Katrulta
Ninalta Martille kirjoitetun kirjeen ja las-
kenut seu kädestään epähuomiossa kaapin
päälle, sillä hän oli tuiki hajamielinen
tällä kerralla. Wcnkka Martilla oli kau-
hea sydämen tuska, huomasi hän kum-
minkin tuon salatun kirjeen joutuneen
tarkatta talleuttajatta.

Sentähden wetäysi hän puheen ajalla
wähitellen kaapin luotsi ja sai tuon sa-
laisen kirjeen otetuksi haltuunsa, isänsä
ja äitinsä huomaamatta. Hän tunsi hetisen Aina» kirjoittamaksi ja riensi sen
kanssa pois. Hän luki Ninan kirjeen,
heti kun pääsi yksinäisyyteen. Kuumat
kyyneleet juotsiwat Martin silmistä kir-
jettä lukiessaan ja hän tunsi sydämessään
niin wahwmi rakkauden ja woiman, jota
ei mikään tässä maailmassa »voisi peloit-
taa ja estää täyttämästä tahtoansa. Hän
tunsi sydämessään snuren lohdutuksen
tänä lomana murheen ja kiusausten het-
kenä ja hän luki ainakin kymmenen ker-
taa uudestansa tuon rakkaan kirjeensä,
kastellen samassa sitä kuumilla kyyneleil-
länsä ja tiheöillä suuteloillansa. Hän
tunsi nyt jo omasta kokemuksestaan osaksi,
minkälaisia maailman ihmiset mielä enim-
mältä osalta omat, ja wääryyttä, »val-
hetta, lähimäiscn kunnian sortoa ja pa-
nettelua hnwaitsi hän heissä paljon, sa-
nomattoman paljun. Mutta samassa tunsi
hän myös mitä hywää woipi ihmisissä
olla, ja luon hywän tunsi Martti kor-
keimmassa määrässä, sillä hän tunsi to-
dellisen ja puhtaan rakkauden woimaa, ja
tuo oli niin korkea ja jalo hänen mie-
lestänsä, ett'ei mikään mnn tuntunut hä-
nestä miltään sen rinnalla.

Wanhukset tyhmistyiwät ja häminäs-
tyiwät niin tomin Martin jäykästä pu-
heesta, ett'ciwät he kyenneet towiin ai-
kaan pnhumaan ainoatakaan sanaa; mii-
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mcin toki toipui Katru ja kysyi hätäi-sesti :

„Missäs se toinen kirje on?"
„Mikä toinen kirje?" kysyi Kirri »vas-

taan, sillä hänen ajatuksensa oliwat nyt
niin selauksissa, ett'ei hän käsittänyt mistä
oli kysymys.

„Aina sinä olet niin hajamielinen!
No, hei Ainan kirje Martille", sanoi
Katru tuimasti.

„Tuohonhan minä panin sen kaapin
Päälle', selitti Kirri.

„Mutta sitä ei ole siinä", sanoi Katru.
„Woi hiiton wäki! sen on Martti

wienyt", sanoi Kirri harmissaan.
„Sinä. cnnoinen wetelyys! Warsinsen niin laitoit, että sen piti joutua Mar-

tin käsiin woi, woi! Nyt Martti

tulee taas ruti-hulluksi, kun hän saa
käsiinsä sen ryökäleen kirjeen woi,
woi! Mutta älä Marttia wielä aja
Pois kotoa, ehkä hän wielä antaa perään",
nuhteli, päiwitteli ja pyyteli Katru, sillä
hänen sydämessään taisteli sekaisin mo-
nenlaiset tunteet, joista kaikki eiwät olleet
juuri suotuisia tunteita Marttia kohtaan,
mutta niiden läpi kuitenkin pilkisteli äi-
din rakkauttakin.

„Eihän tuota tule niin kowa olluksi
kuin uhatuksi, sillä Martti on kumminkin
meidän lapsemme, niin tottelematon luin
hän onkin. Mutta minä rupean Pahoin
pelkäämään, ett'ei hänelle nnta mitään,
mutta koettaa meidän kumminkin pitää
niin kauwan kuu kieli suussamme liikkuu",
sanoi Kirri.

Ueljiis lukn.
Noiden wiimeisten tapausten jälkeen

tuli elämä Kirrilässä joksikuksi ajaksi
rauhaiscu ja lupaaman näköiseksi, sillä
talon asukkaat oliwat tukiu laillaau käsit-
täneet sisällistä rauhaa. Martti oli saa-
nut tuota rauhaa Ainan kirjeestä ja tno
rauha teki hauen aiwan toiseksi ihmiseksi.
Raskaita kiusauksia oli häu saanut pal-
jon wiime aikoina kokea ja uuot kiusa-
ukset toiwat hänelle raskaan murheen.
Mutta saatuansa lukea rakastettunsa rak-
kaudesta hehkuwau kirjeen, katosi tuo
musta murhe hänen sydämestään ja sen
takia jaksoi hän olla iloinen kuin lapsi,
kaikkien asioiden suhteen ja kaikille ihmi»
sille. Suurimmatlacm mailmallisen elä-
män wajawuudct, niinkuin köyhyys, pilkka,
waiuo, ylöntntseet, panettclemiset j, n. e,,
eiwät tnntuucet hänestä knuhcoilta eiwätla
peloittawilta, sillä kaikkien uoideu puu-
toksien täytteen löysi hän tuossa yhdessä
ainoassa, häntä niin hehkuwasti rakas-
tamassa sydämessä, ja siinä oli Martille
kyllciksi. Hiljaksensa, mutta watawasti ja

iloisella mielellä toimi hau kenenkään tie-
tämättä, saawnttaaksensa sitä todellisesti,
joka hänelle ulohtaallnkin ollessansa oli
woiuut kiusausten ja murhetten keskellä
lahjoittaa rauhan.

Rauhaa oliwat Martin wanhemmatkin
laillaan käsittäneet. He oliwat hywin
tyytywäiset Martin nykyiseen elämänmuu-
tokseen ja toiwowat Martin rupeaman
astnuilllln niwan toista elämän rataa kuin
tähän asti ja he odottiwat ilolla ja toi-
wolla mitä tuosta wiimein tulisi, joko-
han Sussou naiminen!!

Eräänä paiwänä tuon onnellisen koti-
elämän aikana, istuiwat Kirri ja Katru
kahden huoneessa. Kumpikin heistä nautti
sydämessään sitä elämän autuutta, jota
nykyinen aika oli heille niin runsaasti
lahjoittanut. Heidän sydämensä tuntui-
wat nyt niin keweöiltä, sillä murhetta
oli heilläkin ollut, jos kohtakaan heidän
murheensa ei ollut samankaltaista kuin
Martin murhe. Kaulaau aikaan ei pu-
hunut kumpikaan mitään; näyttipä siltä
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lnin he olisiwnt tahtoneet oikeen hekumoida
saatua rauhaansa.

„Missähän Martti nyt on? Häntä ei
ole näkynyt koko päiwänä, maikka on jo
iltapäiwci", sanoi Kirri wiimein, katkais-
ten siten äänettömyyden.

„En tiedä, mutta minä luulen, että se
Pirkon nenwomll taika rupeaa auttamaan.
Martti ei ole enään niin umpimielinen,
salaperäinen eikä niin murheellinen kuin
ennen. Hän on pari wiikkoa ollut kuin
kaikenni toinen mies, iloinen ja puhelias,
jota ei ole nähty moneen herran aikaan,
ei ainakaan sillä ajalla kun hän Kolkin
tyttöä noudatteli. Hän oli menneen yön
seutunakin oikeen homma-tuulella. lal-
kansaki on parannut uiman terweeksi, että
hän pääsee jo »vapaasti liikkumaan, eikä
hän ole käynyt Kotitilassa sen koommin

Pirkon tenho auttoi, nyt näen sen
selwästi moi kuinka lysti!" puhui
Katru ja tuosta hänen puheestansa hel-
posti käsitämme, minkälaista rauhaa ja
iloa heidän rauhansa oli ja minkälaiselle
pohjalle se oli perustettu.

Juuri kun Katru oli saanut nnot iloi-
set tunteensa ilmi tuoduiksi, tuli Martti
Rehkosen kanssa huoneesen.

„Hywää päiwää, naapurit! Kah-
denpa täällä istutaan", sanoi Rehkonen
huoneesen tultuansa.

„Kay istumaan! Mistä päin kulke-
massa?" sanoi Kirri kohteliaasti mus-
taukseksi.

„Kotoa päin. Minulla on isännälle
ja emännälle semmoista asiaa, joka ei
taida olla teille mieluista", sauoi Reh-konen, salaa nauraa wirnistellen.

„No, hiitto wielöön! Mitäpäs se sem-
moinen asia sitten olisi?" kysyi Kirri
säpsähtäen.

„Minä olen Martin asialla puhe-
miehenä Martti aikoo mennä naimi-
siin Kolkin tyt. ..."

„No, hiitto minua warjelkoon! Siitä
asiasta ei yhtäkään sanaa, taikka minä
annan paikalla kalloosi, että tiedät kaiketi
puhemiehenä olleesi. Wai olet sinä
semmoisilla asioilla! Paina tiehesi meiltä,

taikka minä ..." sanoi Kirri, kumah-
taen tuolilta ylös ja häriötäen Rehkosta
nyrkillänsä.

„No, iw! Päästäänhän tästä wähem-
mälläkin; eihän tämä minun asiani ole,
enkä olisi rumennut koko asiaankaan muu-
ten, maan kun Martti niin kumin har-
taasti pyysi minua", alkoi Rehkonen tu-
mallisella monimielisyydellänsä ja kama-
luudellansa puhua!

Kun Martti näki asiansa noin edutto-
maksi kääntymän, wetciysi hän huoneesta
Pois.

„los et olisi niin tuttu mies kuin olet,
niin nyt saisit semmoisen lähdön, ett'et
asteen olisi semmoista saanut", sauoi
Kirri Rehkoselle, ollen yhä wielä kauhuk-sissll.

»Kaikkien asialle sitä lähdetäänkin! No
wiepä mielen miehen päästä Kolkin
tyttären kanssa! Hym!' ihmetteli Katru.

„los sinä liikut yhden askeleen sen
asian kanssa, niin en minä lepy sinulle
ikäpaiwinäni", sanoi Kirri yhä uhaten.

»Saatanhan minä olla tätä asiaa aja-
mattakin, koska teidän tahtonne niin on.
Ia kun minä kerran rupean teidän puo-
lellenne, niin silloin ei tule Martin ja
Ainan naimisesta mitään, sen takaan
minä, sillä minä olen semmoinen mies
minä no tiedättehän te, että mies
minä olen. Se maan on pahinta, kun
ennätin jo pastorille puhua tästä asiasta",
puhui ja luikerteli Rehkonen. Ia toden
totta olikin hän kamaluudellansa marsin
ehdostaan pakkaunut puhemieheksi, soikeak-sensa eikä selwittääksensä tuota ennes-
täänkin jo sekllwaa solmua, sillä hankin
oli jo kauan salaisella kateudella katsellut
Martin ja Ainan naimapuuhia. Kum-
minkaan ei hän puhunut armaalle Pir-
kollensa eikä tyttärellensä Kirstille puhe-
miehen Mirastansa mitään.

„Sinun pitää se asia epuuttcm pasto-
rille ja muista mitä olet sanonut ja lii-
mannut, ja muista myös mitä minä olen
sanonut!" sauoi Kirri Rehkoselle.

»Kyllä muistan kummankin; luottakaa
waau minuun", sanoi Rehkonen.
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Samassa lähtiwät Kirri ja Katrn pois
huoneesta ja kun Martti huomasi sen,
tuli hän sinne.

»Kyllä se taitaa olla, Martti, paras
keino, kun rupeat Susson kuussa yksiin
tuumiin, koska wanhempasitin omat noin
kowasti wastaan Ainan naimista. Oli-
sihan Susso toki toista kuin Aina, josta
niin paljon pahaa kuuluu waiN'et
niitä taida uskoa, mutta Harmoin sem-
moiset kuulumiset owat perättömiä, sen
minä olen hawainnut, ja sanon sinulle
nyt sen, waikk'en minä tahdo kenenkään
mäliin kieliä eli juoruta", alkoi Rehkonen
tuumia Martin tultua.

„Woi hywä Jumala mihin minä olen
joutunut! Ia tekin, joka niin paljon kers-
kasitte, kuinka te olette sekä kunnollinen
että tunnollinen asian toimeen panija, ru-
peatte tuommoisia esittelemään ja kiwiä
jo ennestäänkin raskaan kuormani päälle
panemaan! Nyt se tuntuu siltä, että te
heitätte koko asiamme siihen ja siten sy-
säätte minun kauheaan toiwottomuuteen
ja neuwottomuuteen. Minä rukoilen teitä:
lähtekää minun kanssani Kolkkilaan ja
toimittakaa meidät ensiftyhänä kuulutuk-
sille, niinkuin olette lnwauneet, että noi-
den ihmisien tohina wiimeinkin lakkaisi

minä rukoilen teitä!" sanoi Martti
halaillen.

„Alä nyt sentään noin komin hätäile!
Tiedäthän, että mies minä olen; kun
minä otan asian käsiini, niin se sujuu
tiedäthän sen. Lähdetään heti Kolkkilaan
ja otetaan sitten kuulutus", sanoi Reh-
konen tumallisella monimielisyydellänsä,
heltyneenä Martin puheesta.

„Wui kuinka nyt un hywä mieleni,
kun noin puhutte! se on miehen ajatusta
ja puhetta. Mutta meidän pitää lähteä
paikalla, seuratkoonpa siitä mitä hywänsä",
sanoi Martti rohkaistuneena.

Mutta ennenkun he ennättiwät huo-
neestakaan lähteä, mennäksensä Kulkkiluan,
tormllsiwat Pirko ja Kirsti hajalla hap-
sin ja kiiluwin silmin huoneesen, sillä he
oliwat saaneet tiedon Rehkosen oleman
puhemiehenä Martille ja Ainalle.

„Mitä pirua sinulla täällä on teke-
mistä?" liuskasi Pirtu miehellensä heti
huuneesen tultuansa.

»Saahan tuota nyt naapurissa käydä",
sanoi Rehkonen punastellen ja peläten,
sillä hän tunsi aiwan hywin tuon puoli-
sokean, laihan, mustan, hampaattoman
kaunokaisensa ja äitinsä wähän nuorem-
man kuwan tyttärensä.

.Naapurissa! Kyllä minä sinun sen
wietäwän naapurisi tiedän. Wai olet
sinä, hirtehinen, tullut tänne pilaamaan
ja sotkemaan ihmisien wälejä! Lapa suk-
kelaan täältä kotia, taikka minä sinun
opetan hulluttelemaan!" sanoi Pirko,
nyrkkiä puiden Rehkoselle!

»Kumina kuinka hullu tuo isä un! Ei
teidän kunnianne paljon maksa, kun läh-
dette tuommoisien asioita ajamaan ja toi-
mittamaan knin Kolkin Ainakin on; luu-
lisipa häwettäwän", tiuslui Kirsti isäl-
lensä! Sitten, kääntyi hän Martin puo-
leen ja sanoi: „Älci Martti kulta tuohon
heittiöön yhdy! Onhan sinulla parempia-
kin tarjolla, toistahan toki Sussu un".

„ Olkaa nyt taas wähemmällä tuossa!"
koki Rehkonen sanoa ja samassa koetti

' hän iskeä silmää noille lempi-linnuilleen,
merkiksi, ctt'ei tässä ule niinkään hullusti
asiat, kuin he luulemat. Mutta nuot
kerran tiiwastuueet kutiristit eiwät huo-
manneet eiwätkä ymmärtäneet noin heik-koja ja epäselwiä lennätin-sanomia, waan
he yhä waan kirkumat, pauhasiwat ja
melusiwat.

,los sinä, sen wietcimä, liikut aske-
leenkaan mihinkään muualle kuin kotia,
niin minä paiskaan kallosi murskaksi;
koetasta nyt, sen tuhannen tuhmeliiui,
jos tohdit", kirkui Pirko.

»Kun morsian olisi parempi ihminen
kuin Kolkin Aina, niin olisihan puhemie-
hen ammatti kunnian wirka, mutta hän
on semmoinen heittiö, jolle koko maailma
nauraa ja irwistelee. Eihän muuta:
mies lähtee waan puhemieheksi semmoi-
selle ja rupeaa toimittamaan häntä liki-
mäiseksi naapuriksi no wiepi mielen
ihmiseltä! Teidän ei tarwitse puuttua
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eikä sekautull koko asiaa». Ottakoon Martti
muita puhemiehekseen, jos luulee asiansa
menestymän Kolkin heittiön kanssa; sitte-
pähän ei tule teille mitään sielun seulo-
mista", höpsötti ja säyhysi Kirsti.

Rehkonen huomasi, ett'ei hän pääse
puuhun ei pitkään noiden kerran sydä-
mettömiksi kiiwastuneiden kodin asukasten
kynsistä. Hän olisi mielellään heille il-
moittanut millä mielellä hän oikeastaan
on tuohon toimeen ryhtynyt, mutta hlln
ei saanut sitä tehdyksi Mariin läsnä-olon
»vuoksi. Sentähden nykäsi Rehkonen ar-
maan Pirkonsa wähän taaemmaksi ja
luiskasi hänelle hiljaa: „Et sinä tiedä-
kään minun sitämarten ruwenneen puhe-
mieheksi, että saisin asian knikenni siihen
raukeamaan".

Tuo tieto teki Pirkossa hywän »vaiku-
tuksen, sillä hän lakkasi heti säyhyämäs-
tä. Mutta ei hänen akkawaltaisuuteusatumminkaan katsonut hywäkst antaa Reh-
losen.. päähän asti toimittaa lnotta-
»nuswirkaansa, ja sen wuoksi sanoi Pirku
leppyiseinmin: „ Laita waan pitemmittä
mutkitta itsesi täältä kotia ja heitä koko
toimesi pois!" Sen sanottua lahti Pirko
puis ja Kirsti seurasi äitinsä esimerkkiä.

.Kyllä sinun, Martti, täytyy hakea
toinen puhemies, kun nuot owat kaikin
noin wihasia", sanoi Rehkonen Marlille,
akkojen pois mentyä.

„ Älkää Jumalan tähden heittäkö asiaa
kesken", rukoili Martti.

„En minä tohdi lähteä Kolkkilaan; he
tulemat jälleen ja pieksäwät minun",
»vaikeroitsi Rehkonen!

„Kutka he?" kysyi Martti.
„Waimoni ja tyttäreni; etkö sinä nyt

ymmärrä?" selitteli Rehkonen.
„Ia te niin ehdottomasti pelkäätte

»uaimllllnue ja tyttöänne?" sanoi Martti
kummeksien.

,En minä heitä nyt juuri uiin todes-
ta pelkää, mutta minä en tahtoisi hei-
dän kanssaan riidellä. Onhan niitä nyt
muitakin miehiä puhemieheksi ja saatat-
han itsekin asiasi ajaa en ininä

tohdi", sanoi Rehkonen tawallisella ha-
jamielisyydellänsä!

„Woi minua onnetointa!" sanoi Martti
ja lähti wesissä silmin pois.

Samassa astui Pylkkönen, seurakunnan
pastori, huoneeseu.

„loku te, Rehkonen, olette ottamassa
naimlllupaa Martille ja Ninalle? No, se
onkin oikeen, että saadaan häitä", sanoi
Pylkkönen Rehkoselle.

„En ole; eiwät ne ole niin päin pii-
putkaan", sanoi Rehkonen.

„Kuinkas niin?" kysyi Pylkkönen.
Folkkilanko?"
„Ei, wlllln tänian talon".
„Wähäluku tämän talon »vanhuksista,

kun waan KMilan »vanhukset suostumat,
sillä onhan Martti laillisessa ijässä, jonka
tähden ei hän tarwitse naittajainsa suos-
tumusta", selitti Pylkkönen.

„Ei Marttikaan tahdo enään Ainaa",
walehdella lipotteli Rehkonen.

„Soo! Mitä peliä tämä oikeen on-
kaan? Marttihan itse käwi meillä eilen
puhumassa asiasta ja kyseli minulta
minkälaisia kirjoja hänen pitäisi laittaa
entisen waimu »vainajansa kuolin-pesän
selwityksistä. Jopa jotakin! tämä asia
käypi sekawllksi käskekääpäs Martti
tänne!" puhui Pylkkönen kummastellen.

Martti ci ole kotona", »valehteli Reh-
konen !

„Sepä oli paha! Olisinpa hänen omas-
ta suustansa tahtonut tuulla miten oi-
keastaan asiat owat". Sen sanottuaan
lähti Pylkkönen pois; hän oli sattumal-
taan tullut käyneeksi Kirrilässä,

Kuu pastori oli mennyt, tuliwat Kirri
ja Katru huoueesen. He olnvat kyllä
tienneet pastorin ulewan käymässä ta-
lossa, waan osaksi ujoudesta, osaksi sen-
tähden kun luuliwat pastorin tulleen
llsiantehden heitä Martin puolesta hä-
tyyttämään, eiwät he näyttäneet pasto-
rille itseänsä.

„Mina olen luopunut nyt koko puhe-
miehen ammatista, mutta minä pahoin
pelkään, että he saawat kuulutuksen", sa-
noi Rehkonen kawalasti.

5
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„Millä tawlllla, kun me emme anna
suostumustamme?" kysyi Kirri säikähty-
neena.

„Pastori sanoi täällä, ett'ei siihen tei-
dän suostumustanne tarwitakaan. Asia
on jo Kultilla tietona ja hän on ruwen
nut sitä ajamaan', selitti Rehkonen.„Woi hiilto sentään! Mikäs keino nyt
nnttaa?" kysyi Kirri hätääntyneenä.

„Kaksi on hymää keinoa. Olkoon Kolk-
kikin jos kuinka wiisas, waan kyllä mi-
näkin tiedän; ininä olen semmoinen mies
minä', sanoi Rehkonen rehennellen.

„Mitäs ne olisiwat? Woi sanokaa naa-
puri kulta!" kysyi Kirri hätäisen tuiwu-
wasti.

„Ensi»iäinen keino on se, että wnras-
tatte Martilta perintöknitit cnstmäisen
mllimowllinajansll jälkeen ja poltatte ne,
ett'eiwät ne tnlisi missään tapauksessa
Martiu kynsiin. Toinen keino on sem-
moinen, että pakoitatte Martin kirjoitta-
maan omatätisen epäyskirjan ja toimi-
tatte sen pastorille. Kun niin teette, niin
ei missiinkään tule kuulutusta kyllä
minä tiedän, minä olen semmoinen mies
minä", kawnloitsi Rehkonen.

„Woi hiitto! Nehän owat hywiä neu-
woja, sen ymmärrän aiwan selkeästi. Hi-
hi-hi-hi! ne auttamat aiwan warmasti",
iloitsi Kirri, kuultuansa Nehkoselta nuot
tehoisat keinot.

„Woi auttamatko ue, isäntä kulta?"
kysyi Katru iloisen hätäisesti,

„Ne auttamat, Jumaliste! ue autta-
mat paremmin tuin akkojen tenhot. Jär-
keä, Katruni, järkeä sitä karmitaan asioi-
ta ymmärtämään ja toimeen panemaan

mutta meidän pitää heti ottaa hal-
tuumme Martin perintöknitit", sanoi ja
keinutteli Kirri iloissaan.

„Niin, niin, isäntä; niin meidän pi-
tää tehdä", sanoi Katrn ilosta lätahty-
mäisillään.

.Olkoon Kolkkikin niin wiisas kuin on,
mutta me olemme wielä wiisaampia;
mitatkoon nyt mieltänsä, iso wiisas",
ylwästeli Kirri.

„Kyllähän Kolkkikin on olewincmn mii-

slls, mutta en minä ole hänen kuullut
wielä saaneen yhtään asiaa kumoon
kyllä minä asiat ymmärrän, minä olen
semmoinen mies minä mutta ei pidä

kenellekään sanoa, että minä olen ne kei-
not teille nenwonut", köyhötteli Nehko-
nen.

„Siitä saatte olla huoletta", sanoi
Katru innokkaasti.

Sen keskustelun perästä meniwät Kirri
ja Katrn samassa huoneessa olemalle
Martin kaapille, jonka suulla oli nwaimet,
ja ottiwat sieltä perintötuitit ja wiskasi-
wat ne walkeaan.

„Kas! Se naula weti, sanoi timper-
nwnni, kun pisti tattariinsa mutta ei
pidä kenellekään sanoa", toisti Rehkonen,
kun ei ollut saanut wielä Kirriltä makuu-
tusta entiseen pyyntöönsä.

„Siitä saatte olla aiwan huoletta.
Mutta meidän pitää ryhtyä siihen toi-
seen keinoon: meidän pitää pakoitta» Martti
paikalla kirjoittamaan epäys-kirja", hopitti
Katru hätäisesti, ikäänkuin hän olisi pe-
lännyt tuon toisen awullisen keinon mä-
kisinkin loihkahtawlln pois heidän käsis-
tänsä, sillä hän tahtoi nyt kerrassaan
purra pään poikki tnolta katkeralta asialta,
jonka Martti oli heille tuottanut Kolkin
tyttären naimisen hommallaan.

„ Minun pitää lähteä pois, ennenkun
Martti tulee. Tehkää maan niinkuin olen
nenwonut sen toisenkin asian kanssa
mutta älkääpäs wielä! Hywä olisi jos
maksaisitte Martin entiselle appiwaa-
rille, Markulle, wähän, esim, kuusikym-
mentä markkaa, ctt'ei hän antaisi Mar-
tille uutta pcrintökuittill. Kyllä minä
asiat tiedän enkö tiedä? hywästi!"
nenwoi tuo kirjallinen wiisas hädässä ole-
wia ja lähti pois.

Heti hänen lähdettyään sattui Martti
tulemaan huoneesen.

„Wai tulet sinä niin uskaliaaksi, että
tuot puhemiehenki tänue! Waan olkaa
niin wiisllita kuin olette, mutta miuuu
tässä waltaui uu. Ia toiwompa, että
hiljakseen tulet tietämään, että siuulla on
isä, jota on kuuleminen ja totteleminen",
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sanoi Kirri uhtaamasti ja nuhlelemaisesti
Martille.

„lokuhan pää saisi tuohon asiaan
tulla!" sauoi Martti surumielisesti.

„Aiwan oikeen, mntta pää sille asialle
on semmoinen, että saat tehdä hywin ja
istua tirjoittamaau epäyskirjan", sanoi
Kirri.

„Mintä epäyskirjan?" kysyi Martti.
„Semmoisen, että otat erosi Kolkin tyt-

tärestä jakiellät pastorin antamasta kuu-
lutusta sinulle ja hauelle", selitti Kirri.

„Mitä sillä tekisitte?" kysyi Martti
hätäisesti.

„Wiemme pastorille", oli mastaus.
Mitä Marten?" kysyi Martti hätäi-

sesti yhä edelleen.
„Sitä warten, ett'ei pastori minkään

marjon alla antaisi kuulutusta sinulle ja
Ninalle; joko nyt ymmärrät? kirjoi-
tatko?" selitti ja hopitti Kirri.

„En; sitä en tee", sanoi Martti lu-
jasti, punehtuneena mielen liikutuksesta.

„Sinun täytyy; se on minun tahtoni
ja minä olen isäsi", sanoi Kirri perciän-
nntamllttomasti.

„Sitä en tee, en koskaan; se olisi
omaatuntoani mastaan", sanoi Martti
tuskissaan.

„Semmoiset tunnot saamat olla tun-
kion wiercllä, eikä tässä tule kysymykseen
sinun tuntosi, maan minun tahtoni; äläkä
wittuttele sen asian kanssa, maan kirjoita
paikalla!" nukitti Kirri.

„Nlkää pakottako, isä, minua tekoon,
jolla »voisi olla pahat seuraukset", esteli
Martti.

„Sillä on hywät seuraukset, rahalliset
seuraukset; kirjoita paikalla! ymmär-
rätkö?"

..Olenhan sanonut, että sitä en tee",
sanoi Martti ja yritti lähtemään pois,
mutta Kirri töytäsi hänen eteensä ja pa-
kotti Martin istumaan jälleen.

„Minci näen, ett'et sinä tottele, hywä!"
sanoi Kirri ja otti halon loukosta, jolla
häristelee Marttia lyödäkseen, kysyen tui-
masti: „Wielätö wastustat?"

i „Ettehän rumenne, isä, waan mäkiwal-
taa täyttämään?" sanoi Martti.

„Tottelcmatoin! Kirjoita paikalla, taikka
minä rusikoitsen sinun niin, ctt'et ikänä

. terwettä ruumista kanna", sanoi Kirri.
„Woi hywä Jumala mihin kiusaukseen

' minä poloinen olen joutunut!" sanoi
Martti tuskissaan.

„
Itsepä sen kiusauksen olet tottelemat-

tomuudellasi päällesi wetänyt etkö sinä
kirjoita?" sanoi Kirri, töpästen Marttia
kädessään olemalla halolla ronkkaau.

„Älkää nyt toki isä lyökö! kun olisi
kirjoitusneuwot, niin täytyisi kirjoittaa",
sanoi Martti ja kyyneleet wnlahteliwat-
hänen silmistään.

Tuon kuultuaan hyökkäsi Katru Martin
kamariin ja toi sieltä Martin omat tir-
joitus-neumot ja hänen täytyi rumeta
kirjoittamaan tuota hänen sydämellcnsä
niin wllstahnkoista epäyskirjan, jota teh-
dessä Kirri seisoi koko ajan halko kädessä
hänen wieressään.

Sitten kun Martti oli epäyskirjan saa-
nut walmiiksi, sanoi Kirri: „Luc nyt se,
että saamme kuulla mitä siinä seisoo!"

„Herra pastori! Jos kuka tulisi otta»
maan awioliiton tuulntnsta minulle ja
Kolkin tyttärelle, Ninalle, niin ei pidä
pastorin antaa, sillä minä otan eroni hä-
nestä. Martti."
luki Martti.

„Mytä täuue se kirje, että mci näen
onko se niin kirjoitettu kuin lujit", sanoi
Kirii, siepaten kirjeen Martilta. „No,se on hywä", jatkoi hän silmäiltyään kir-
jettä, jonka hän pisti lakkariinsa. „Nyt
pääset rauhaan".

„Rauhlllln, mutta minkälaiseen rau-
haan?" sanoi Martti surullisesti ja lähti
pois ja meni omaan kamariinsa, siellä
yksinäisyydessä wuodattamnau mnrheellista
sydäntänsä.

Erilaiset tunteet »limat nyt wnnhcm-
milla ja pojalla. Vanhemmat iloitsiwat
suuresti noista oimallisista keinoistansa
ja »varmasta woitostansa, sillä he nskoi-
wat wahwllsti, että Martin on maltta-
mattomasti nyt eroaminen Ninasta. Tuo
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heidäu ilonsa oli niin rajaton, että Katrn
hykersi ja taputteli käsiääu ja hoki: .moi,
woi kuu minun nyt on hymä olla!"

Perin pciinwastaiset tnnteet oliwat
Martilla. Hän oli kahden tuleu wälillN.
Hänen sydämeu tulensa paloi hehkuman
kuumana ja se oli niin wäkewä, ett'ei
hän woinut sitä wastustaa. Ulkopuolelta
poltti häutä luounollineu lapsen rakkaus
manhcmpiaau kohtaan ja »vanhempiensa
crinkaltaiset ja hauelle »vastakohtaiset tuu-
mat, toimet ja ajatukset, eiwät suinkaan
»vähentäneet sitä tuunetta, että hänen olisi
totteleminen »vanhempiansa. Hän oli
useat terrat tunnustanut puhtaan rak-
kautensa ja luullut »viimein »voittamansa
kaikki »vastukset ja saawuttawnnsa sen,
jonkatähden hän oli jo niin paljon kär-
sinyt ja taistellut, mutta jota enemmän
hän toiwoi, sitä enemmän hän näki kie-
toumansll ihmisteu ja wanhempiensa wi-
rittämiin pauloihin ja kuta lujemmalle
häu niihin takertui, sitä toiwottomam-
maksi käivi hän. Hän oli juuri wast'-
itääu pakoitettu julmaan tekoon ja tuo
pnkoitus oli tullut siltä kantilta, jota ei
käy nyt woitollisesti »vastustaminen, silläse oli tullut »vanhemmilta ja tuo »natasi
kolvin raskaana taakkana hänen sydämes-
sään. Hän näki ihmiset Ympärillään il-
kiöinä, knwaloiua pettureina, joka ha-
»vainto ei suinkaan liewenlänyt hänen ras-
kasta suruaan. Oliko kumma, jos hän
oli nyt koivin mnrheellinen ja antoi kyy-
neleensä »vapaasti wuotaa? Oliko limuna,
jos hän oli kadottanut kaiken toiwonsa ja
joutnuut arweluttawlllln, epätoiwoiseen ti-
lani»?

„Woi hywä Jumala mihin kiusaukseenja omantuunon maiwaan ihmisen piti
joutua!' mumisi Martti itseksensä. , Mi-

tähän Ainakin ajattelee, kun hän saa kai-
kista näistä tiedon? Jumala yksin tietää
sydämeni olewan »vilpittömän häntä koh-
taan, mutta minä olen paloiteltu, jul-
masti paloiteltu, tekemään oman tuntoani
»vastaan. Minä olen hirweästi petetty
läikiltä muilta ihmisiltä, paitsi Ninalta,
ja tuutunpa siltä tuin olisin joutunut

kyykäärmelten ja helwetin henkien keskelle.
Luuliu toki Mehtostakin rehelliseksi mie-
heksi, kun hän »iin halulla pakkasi itseääu
puhemieheksi, samalla kehuen isoa »viisaut-
tansa ja tllimeliaisuuttausa, mutta selin
oli maan uusi kamaluus! Hän uu attausa,
tyttönsä, Lillun ja kaikkien muiden paho-
jen henkien kanssa yhdessä liitossa, sot-
kemassa minuu ja muiden ihmisien »vä-
lejä. Kaikki snru, tuska ja kiusaus, jota
olemme saaneet kärsiä, on aiwcm heistä
wuotanut. - Minun pitäisi mennä Ni-
naa lohduttamaan, mutta eu kykene sitä
tekemään, sillä kauhea epätoimo ou täyt-
tänyt sieluni ..."

Juuri kun hän puoliääueen itkunsaseasta mutisi »viimeisiä sanoja, töytäsiwät
hänen nuorimmat »veljensä, Esko jaHannu
kamariin.

„Piruako täällä höpiset ja »vcsittelct:
scnlko nyt Ninasi?" sanoi Esko.

„HämetM, kelwottomat! Tekin olette
asetetut niinkuin rakki-koirat minun ja
muiden ihmisien silmille", sanoi Martti.

„Tinä olet, Maltti, läälM ja pahan-
kulinen itälle, äidille ja meille, muttakutti,
kutti! etpä taanut titä Kollin lyölälettä
meille lyömään ja juomaan kntti,
kutti!" koki Hannukin puhua löpättää,
maikka hän wielä Puhui sammal-kielellä.

„Mentaä, häwyttömät tiehenne! Teitä
raukkoja tulee paremmin surkutella kuiu
wihatn, sillä tuommoinen käytöksenne ei
ole teidän mitanne, maan kaswatuksen",
sanoi Martti ja lähti kamaristaan ja meni
saliin. Sinne tultuansa meni hän hetikaapillensa, ottaaksensa sieltä perintöluitin,
mutta sitäpä ei siellä ollutkaan. Oitis
huomasi Martti mitä tietä se oli kadon-
nut.

„Perintökuittinilin ja muut asiaan kuu-
lumat paperit owat, näen mä, kadonneet;
ne owat warmann pantu semmoiseen tal-
teen, ett'eiwät ne tule koskaan ininnn
käsiini. Woi minua onnetointa!" Päiivit-
teli Martti ja lankesi niwcm täydelliseen
epätoimoon ja neuwoltomuuteen.

Tuo suora ja rehellinen naapurin
emäntä, Maija, oli saannt tarkoin kuulla
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kaikki nuot elject ja wchteet. Hän luusi
myös tarkkaan noiden tosiaan rakastamien
sydänten halut ja kärsimiset ja sentähdeu
tuntui hänestä ikäänknn heidän kärsimi-
sensä olisi käynyt kipeää hänen omaan sy-
dämeensä. Hän meni Kolkkilacm ja il-
moitti salaisesti Koltille missä wiheliäi-
sessä tilassa Martti nykyään on. Kolkki
myös tunsi kuinka arweluttawnan tilaan
kihlatut nlkoiwat käydä noiden pirullisien
juorujen ja wehkeittcn wuoksi. Hän lähti
heti paikalla Kirrilään ja tuli sinne juuri
tun Martti oli paksuimmassa epätoi-wossaan. Kolkki otti llwaimen pois owen
suulta, määusi owen lukkoou ja astui sa-
liin, jossa hän tapasi Martin.

.Mitenkä nyt asiat owat?" kysyi Kolkki
heti huoneeseu tultua.

»Huonosti, Kolkki kulta, hywin huo-
nosti', sanoi Martti surullisesti.

„Alä nyt ole ämmä aika on lyhyt
anna minun kysymyksiini lyhyet ja

selwät wastaukset: omatko mielipiteesi wielä
näinä kiusauksen hetkinälin samat kuin en-
nenkin, nimittäin, että tahdot yhdistyä
tyttäreni kanssa?" kysyi K°M.

„Jumalankin edessä", ivastasi Martti
rohkeasti.

„Hywä! Teidän täytyy saada mitä
niin hartaasti toiwotte ja koska ette näy
woiwan toisittanne elää, mut . . .

,Woi hynm Jumala! woitteko meitä
auttaa?" kysyi Martti hätäisesti.

„Hiljna! aika on lyhyt woitko mi-
nulle antaa perintokuitin ensimäisen waimo
wainajasi jälkeen?" kysyi Kolkki asialli-
sesti.

„En, sitä en woi tehdä! kuitti ja muut
kirjat owat minulta warastetut", sanoi
Martti hämillään.

„Warastettu", sanoi Kolkki kummas-
tuksissaan ja jatkoi sitten: „Kylläpä liik-
keellä olemat pahatheuget owat osanneet
juonensa kutoa, mutta tässä ei auta muu
kuin totuus. Tahdotko ensi Pyhänä
kuulutuksille Ainan kanssa? Hänen mie-
lensä tiedän jo kyllin".

„Woi kuinka mielelläni minä sen soi-

sin, multa se eftäystirja", ilmoitteli Martti
puolittain.

„Mik« epäystirja?"
„Isä pakoitti minua kirjoittamaan sem-

moisen epäyskirjan, ett'ci pastori saa an-
taa kenenkään waatimuksesta awioliiton
kuulutusta minulle ja Ninalle. Hän sei-
soi koto ajan, halko kädessä, minun wie-
ressäni ja olisi rusikoinut minua wai-
waiseksi, jos en olisi selitti
Martti.

.Täydellisesti nyt ymmärrän kaikki teh-
dyksi, mitä un woitu, mutta ei wielä se-
kään estä asiain menoa. Kihlaus kyllä
tapahtui kahden wieraanmiehen läsnä ol-
lessa, mutta se nyt on mennyt myttyyn
mokoman epäyskirjan kautta. Mutta kir-
joita kirjallinen kihlaus tämän päiwäu
päälle ja paue siihen tiimamääräkin ja
sinettisi alle, ja lähetä taikka tuo se mi-
nulle tänä iltana, niin minä näytän, ett'ei
Rchkosen wiisaus pitkälle pistä, jolta tämä
sotku ja ilkeys, näen mä, on kaikki läh-
tenyt. Hän kuuluukin jo kylällä kehua
loyhotelleen urostekojaan ja hywiä neu-
wojlllln!" pnhui Kolkki Martille.

Samassa alkoi loma romina kuulua
owesta, joka tuli siitä, kun jotakin toista
awllintll tukittiin hätäisesti nwaimen rei-
kään.

„Woi hywä Jumala! nyt he tulemat",
sanoi Martti hätäyksissään, sillä hän hy-
win oiwalsi mitä tuo roinina merkitsi.

„Anna tulla maan!" sanoi Kolkki, han-kin ymmärtäen mitä nyt on tekeillä.
Samassa astuiwat Kirri ja Katru sa-

liin.
„Mita pirua sinulla täällä on teke-

mistä? Lapa jalkoihisi täältä', sanoiKirri
Martille äreästi, heti huoncesen tul-
tuansa.

„Olkaa nyt taas, isä!" sanoi Martti
asettawnisesti.

,Mitä sinäkin olet tänne tullut? Saat
mennä samaa tietä tuin olet tullutkin",
sanoi Kirri Kolkille tuimasti.

„Euhän ole eri tietä palaamakseni ai-
konut tehdäkään, mutta miksikä naapuri
noin äreästi puhuu? Enhän ole koskaan
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edes puhdasta »vettäkään edestänne sot-
kenut", sanoi Kolkti wähän yrmeästi ja
wähän wälttelewästi.

„ Ethän sinä. Kyllä niinä tiedän millä
asioilla olet, waan ole niin »viisas kuin
olet, mutta minä olen wieläkin »viisaampi;
et minun poikaani saa", sokersi Kirri
sinne ja tänne.

houriossa, uaapuri! Se on
teidän poikanne, joka tahtoo minun ty-
tärtäni ja hänen pitää saada haluttunsa,
loska heidän molempien järtähtmnätuin
tahto niin on", sanoi Kolkti lujasti.

„Melteen häwyttomiä, kun tullaan itse
»varsojansa klluppaamllan! Milloin me
olemme teillä käyneet poikaamme kaup-
paamassa?" ehätti Katru sanomaan, kun
Kirri oli joutunut hämille Kolkin »vii-
meisestä puheesta.

,Teiltä, emäntä-rukka, on itsellänne
häpy mennyt niin tarkkaan, ett'ei teillä
ole jalellä edes hyihäpeäätään! Enhän
minä ole täällä tytärtäni kauppaamassa,
jos ette tekään ole potkaanne käyneet
meille kauppaamassa; se on Martti, joka
on käynyt meillä itseänsä tarjoamassa ja
hän on siellä telwannut", sanoi Kolkti
hämyilemättä.

„Lapa waan sääriisi täältä ja sukke-laan, taikka minä autan sinua, iso wii-
sas", sanoi Kirri uhkaawllisesti.„Eiftä tässä ole mitään erinomaista
kiirettä", sanoi Kolkli yhtäkaikkisesti.

„Etkö sinä, sen wietäwä, mene; tämä
on minun huoneeni", sanoi Kirri, kaivel-
len loukkoa kohden, josta hän sieppasi
rautakohennuksen käteensä.

»Jos isäntä on niin häwytöin, että
rupeaa asetten kanssa päälle käymään,
niin minä olen siinä tapauksessa paloi-
teltu puollustllmaan itseäni ja silloin ei
ole missi, jos woitto kallistuu teidän
puolellenne", sanoi Kollki.

Kirri ei ollut millänsäkään noista Kol-
kin wllroittllwaisistll lauseista, waan häntörmäsi ikene-irwillään kohotetun kohen-nuksen kanssa Kolkkia kohden. MuttaKolktipa ei odottanutkaan tuota tulossa
olemaa istua, waan hän törmäsi ennen

iskun lankeamista Kirriin syliksi, paiskasi
hänen kumoon lattialle ja wäcinsi kohen-
nuksen pois hänen kädestänsä ja heitti
hänen siihen.

„Tämä on minun huoneeni, minä nou-
dan wieraat miehet", sanoi Kirri, köm-
pien ylös lattialta.

„Ei se asia tarwitsc »vieraita miehiä;
, tcidänhän nämät huoneet owat, sen tie-

dän ilman todistuksittakin", sanoi Koltki
kiertelewasti.

„Ei wcian sinä sika täyt päälle minun
omissa huoneissani", sanoi Kirri selityk-
seksi Kolkin ymmärtämättömyydelle.

„ Olenhan sen ennenkin jo sanonut,
että te olette tänään hajamielisenä. En-
hän ole päällennekäynyt, olen wann puol-
lustanut itseäni teidän pciälle-käymistäune
wastlllln; enkä minä ymmärrä sitä, että
teillä olisi oikeus asetten kanssa käydä
ihmisien päälle sillä oikeudella kun teillä
on huoneet", sanoi Kolkki jäykästi.

„Ole niin wiisas kuin olet, mutta minä
olen wielä »viisaampi; lapa waan paikalla
pois täältä", sanoi Kirri typerästi.

„Niinhän se on ihmisen kanssa tässä
syntisessä maailmassa. Jota tuhmempi
ja walistumattomampi hän on, sitä wii-
sllllmmaksi hän itsensä luulee, eikä häpeä
sitä ilmoittaa muillekin ihmisille! Se on
kyllä surullinen asia, että se niin on,
mutta niin se kumminkin on", sanoi
KolM.

,Et minun poikaani saa", sanoi Kirri
entisellä tawllllllnsll, sillä häneltä oli oi-
keat sanat uiman lopussa.

„Ei teillä ole mitään muuta sanomista
kuin waan aina tuota yhtä ja samaa!
Minä olen jo ennen wnstannnt saman
lauseenne, ja lisäksi sanon wielä: kun asiat
kerran owat, niinkuin ne owat, niin hän
menee kuin sepän-ewäs. Ia nyt minä
lähden, en sen wuoksi kun olette minna
käskeneet, waan sentähden kun aikani on
tullut, Jos waan mahdutte meillä
käymään, niin en minä teitä tuolla lailla
kohtele hywästi!" puhui Kolkki ja lähti
pois,

,Käyköön teillä itse sarwipää hiisi,



mutta me emme käy koslaan", sanoi Kirri
Kolkin mennessä.

„Woi sen tuhannen wietäwää, kun keh-
tasi tulla tänne kauppaamaan kakaraansa!"
sanoi Katru.

„Mitä tuommoiset köyhät rotat huoli-
mat, sillä heillä ei ole kunniaa wähää-
kään, jota heidän tarwitseisi suojella",
sanoi Kirri päättömästi.

Mitä Kolkti sinulle puhui?" kysyi
Katru Martilta, sillä hänellä oli salai-
nen pelko ja aawistns tuostaKolkiu käy-
misestä.

„Eipä paljon mitään", sanoi Martti
huolettomasti.

„los waan olette jnonianne yhteen ke-
ränneet, niin katso itseäsi", sanoi Kirri
uhkaamasti.

„Kuka enemmän on juoniaan yhteen
kerännyt kuiu te, henkenne heimolaisien
kanssa?" sanoi Martti, sillä hänen mie-
lestään oli nyt jo yhtä, jospasanoi maik-
kapa totuutta.

„Aiotko ruweta suureutelemaan?" sa-
noi Kirri tuimasti.

«Tiedätkö huutia?" ärjäst Katru.
„Paikalla laita itsesi pois minun sil-

mieni edestä ja koko talosta, koska olet
noin tottelematoin', kasti Kirri Marttia
tuimasti.

„Isä kulta!" soperoitsi Martti säikäh-
tyneenci.

«Tahdotko ottaa Susson?"
„En. Niinkuin olen eunenkin sanonut,sanou wielä nytkin, häntä en ota »vai-

mokseni koskaan, en koskaan", sanoi
Martti päättämän lujasti.

„Sinulla ci sitten ole enään isää",
sanoi Kirri huolettomasti.

„Eikä äitiä", MakuuttiKatru kylmästi.
„Ei kotoa eikä perintöä. Paikalla lähde

tiehesi; nyt saat ruweta koettelemaan,
kuinka monasti woit siwistyksellä watsaasi
täyttää; pois paikalla lähde silmieni näh-
den, sanon minä", ärjyi Kirri Martille,
wihasta wahtoawin suin.

„Antakaahnn toki perintötuittini!"
pyyteli Martti surumielin,

„Ne eiwät ikinä kättäsi lämmitä; ne

on tulen kaikki kuluttama kieli jo aikaa
nielaissut; pois paikalla lähde", hoputti
Kirri.

,Woi hywä Jumala! teitä isä ja äiti,
minkälaisia te olette!" sanoi Martti ja
suuret wesi-karpaleet pyörähtiwät hänen
silmiinsä. Sitten käweli hän hitain as-

kelin isänsä tykö, ojensi hänelle kätensä
ja sanoi itkunsa seasta:

„Hywästi isä!"
„Ei sinulla ole isää, sen olet jo en-

nenkin kuullut", sanoi Kirri, eikä antanut
kättänsä, eipä wielä kääntänyt päätänsä-
kään!

.Hywästi äiti!" sanoi Martti ojenne-
tulla kädellä äidillensä.

„Eipa sinulla ole paremmin äitiä kuin
isääkään; mene! nyt saat nähdä tot-
telemattomuutesi hedelmät", sanoi Katru
kylmästi, eikä hänkään antanut kättänsä
poikansa ojennettuun käteen!

„Hywästi isä ja äiti', sanoi Martti
ja lahti, pieni waatekääry kainalossa,
jonka hän oli jo »varalta ennen kokoillut.

Khyneltulwa wirtasi nyt Martin sil-
mistä, eikähän tuo kumma ollutkaan, jos
waan harkitsemme kaikki asianhaarat.
Maailma tuntui hänestä nyt niin kol-
kolta, tyhjältä ja autiolta ja maailman
ihmiset kawllloiltll, ilkeoiltä pettureilta,
joille ei ollut mitään pyhää. Sydänten
puhtaimmat tunteet he tahrasiwat jatal-
lasiwllt jalkojensa alla ja rehellisyys ja
tunnollisuus ei ollut heille mistään ar-
mosta - kuollut, katoowll ajallinen ta-
vara ja mitätöin rikkaus oli sotaisnut
ja pimittänyt ne heidän silmissänsä jasen takia oliwat he itse tulleet niin so-

keoiksi, että he eksyiwät keskellä päiwää.
Ia tuon kuolleen tawaran sokeus oli ih-
misissä niin suuri, että se sokaisi, pimitti
ja sammutti luonnollisen wanhimmcm rak-
kaudenkin lapsiansa kohtaan. Eipä ih-
me, jos Martin sydän murtui noita aja-
tellessaan.

„Woi hywä Inmala!" sanoi Kirri
Martin mentyä, sillä hänenkin sydämes-
sään lienee ollut juukuulaisia huolia.

„Woi sentään! kyllälaiteti Martti ja
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Aina kuulutetaan eusipyhanä", sanoi
Katru, sillä se oli nykyään hänen suurim-
pana huolenaan.

„Sitci minä en usko, sillä perintökni-
tit omat olleet ja menneet, ja epäyskirja
on minulla ja sen lähden wiemään pas-
torille. Päälliseksi olen, Markulle, Mar-
tiu entiselle oppimäärille maksanut jo kuu-
sikymmentä markkaa, ett'ei hän antaisi
uutta perintokuittia; saamat maar nyt
mittua mieltänsä", sanoi Kirri, melteen
jo iloisesti!

„Te miehet olette aina niin lujat ja
wiisaat wakaisissa asioissa! Sinuun minä
luotan mutta woi minun poikaani
Marttia!" sanoi Katru, puoleksi tuiwoen,
puoleksi peläten, sillä hänessäkin lienee
hieman löytynyt äidin rakkautta.

„Älä nyt ole noin suruissasi! Ehkäpä
tuo Martin kotoa ajo tulee wielä hywätsi
hänelle itsellensä ja meille, sillä Ainan
kanssa ei hän pääse ikänä yhteen ja kuu
häu saa kappaleen aikaa olla poissa ko-
distansa ja miettiä tilaansa ja maistaa
minkälainen kumppani köyhyys on, niin
ehkä hän palajaa kotiinsa, taipuu tuu-
miimme ja ottaa Susson", puheli Kirri
ennakkoluulojaan, lohdnttaaksensa tällä ker-
ralla murheellista wllimuaan.

„ Jospa se niin tapahtuisi, jospa sen
Jumala soisi!" sanoi Katru yhä suruis-saan ja turwaten Jumalaansa, ikäänkuin
hän olisi toimittanut hywinkin hywnä
asiaa, jota Jumalan nyt pitäisi auttaa ja
päätökseen saattaa hänen toimeltansa.

Wndes luku.
Ainalla ei ollut tietoa »viimeisistä ta-

pahtumisista Kirrilässä. Hänen isänsä
ja naapurin Maija kyllä tiesiwät kaikki
niuut asiat, paitsi Martin pois-ajoa,
waan eiwät he rastineet Ninalle totuutta
tunnustaa, sillä hänellä oli surua ja sy-
dämen kipua ilman niittäkin tiedoitta.

Eräänä iltapäiwänä oli Aina erino-
maisen raskaalla mielellä ja pelwon ja
toiwon watilla, sillä hän odotti mitä Kir-
rilcistä rupeaisi tuntumaan. Hän istui
yksinänsä hywästi siiwotussa salissa ja
ompeli jotain waatetta. Hän inietti ny-
kyistä tilaansa ja silmistänsä tipahteli
kirkkaita kyyneliä. Aina oli runohentinen
ja ikäänkuin itsestänsä wuoti hänen sydä-
mestään hänen nykyisen tilansa tuma,
puettuna runo-säteisin. Kun Aina oli
kappaleen aitaa ollut tuossa haawetsiwai-sessa tilassaan, rupesi hän lantamaan
tuota omateteniäcinsä laulua, jota kuului:

Woi sydän miksi rintahan
Sä siihen luotti» tuulemaan?

Wils'et sä luotu liweksi,
Ällin ihan tUN!!Utto!Nllkst?

Nll siihenpä ci pystynyt
Oiö nuolet wihau inyrlylyt;
Sci oisitkni maun tunnotoi»,
Et koslaan olis' rauhatoin.

Ei surn eikä riemukaan,
Waan sulo tunnottomuus wnnn,
Ne silloin olis' osauaö'
Ia paremmat sun tuntoas'.

Woi! paljon woit sä rakastaa
Ia paljon myöskin unhotta»-,
Waan minä tyllin tunnen tään
Suu luoduksi waan kärsimään.

Ia waikk» oot niin urhokas,
Niiu suru leikkaa «oimias,
Niin I kauwan et sä jaksakaan,
Sill' wuimas rupee rattiaau.

Juuri kun Aina lauloi wiimeiset säkeet,
tuliwat Kirrilän nuoremmat Pojat, Esko
ja Hannu, saliin. He oliwat perineet
kaikissa asioissa wanhempiensa mielipiteet,
sillä he oliwat kaikissa wanhempiensa kes-
kusteluissa kuulemalla osaa ottamassa.
Tuossa hankalassa Martin naima-jutussa
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käyttiwät wanhemftllnsa heitä sisseinä,
urkkivina, kuuntelioina ja mahteina joka
paikassa ja joka asianhaarassa, ja tuon
heille annetun luottamuswiran toimitti-
wat he oikeen mestarin lamalla, sillä
noilta tutlimusretkillään palattuaan pu-
huiwat pojat wanhemmilleen olemat ja
olemattomat asiat, jotka kaikki otettiin
täytenä ja kiitollisuudella mastaan. Sem-
moisella tutkimus- ja sissi-retkellä oliwat
pojat nytkin Kolktilllssll.

„ Piruako tiinä, lotta, loimut ja wetit-
telet; taitko nyt Martin? kntti, kutti! pa-
lnhitki temmotelle lyötäleelle! Eipä tiinä
nyt auttanut ito wiitautkaan", rupesi
Hannu heti huoneeseu tultuansa sammal-
kielellä ilkeyttään osoittamaan!

Aina ei aikeen käsittänyt tuon häwyt-
tömän poikllnuliklln puhetta, sillä hänen
omat sydämensä tunteet oliwat siksi seka-
naisia ja hajanaisia, ett'ei ulkonaiset ta-
paukset maineet anastaa koko hänen huo-
miotansa, mutta että tuo Hannun puhe
oli jotakin pahaa, sen hän kyllä huomasi.

„Menkää nyt, hywät lapset, kotianne
ja antakaa minulle toki kotonani rauha!"
sanoi Aina pojille.

„Onhan tuota nyt paremmissakin pai>
toissa käyty, eikä ole koskaan pois ajettu

äläpäs koti, jossa ei käydäkään saisi!
Eihän teillä ole muuta kuin welkaa, mutta
meillä on monta tuhatta markkaa rahaa
lainassakin", sanoi Esko, aikaisen paatu-
neen ihmisen häwyttömyydellä.

Kolkti sattui olemaan salin siwulla ole-
massa kamarissa, jonkatähden hau tuuli
poikien joka ikisen sanan. Hän tuli kii-
reesti saliin, otti molemmat pojat käsipuo-
lesta kiinni ja talutti heidät aila nujua
porstuaan ja sanoi heille; „Wai wielä te-
kin, rakit, olette tänne tulleet suutanne
runttaamaan! Ia loska ette saata olla ih-
misittäin, niin tuon minä teen".

„Kyllä me tuommoisia herroja olemme
ennenkin nähneet", sanoi Esko raotetun
owen raosta!

„Ito wiitat, ito wiitat", tuikutti Hannu!
„los ette nyt maan mene", sanoi

Kolkti, nousten istualtaan ylös ja yrit-

taen menemään poikia kohden, mutta Po-
jat tuon huomattuaan lähtiwät juosta ta-
pittamaan aika kyytiä pois.

Samassa astui pastori huoneescn.
„Hywää päiwllll! Tulinpa asiantehden

teillä käymään. Mitä uuot Kirrin nuo-
remmat Pojat oliwat kulkemassa? Minä
olin huomaamanani heidän tehueeu jotain
ilkeyttä", sanoi pastori.

„Käykää istumaan, Pastori! Mitä ne
semmoiset muuta tekewät kuin ilkeyttä.
Käwiwät täällä ensin Ainan silmille ja
kun minä talutin heidät porstuaan, ru-
pesiwat he owen raosta haukkua tirsku-
maan", selitti Koltki.

„Hym! Noin nuorina jo määrällä jäl-
jellä!" sanoi pastori.

„Niin herra pastori, omena ei putoa
kauwlls puusta", sanoi Kolkki.

„Kun Martin ja Ainan asiat omat,
niinkuin niiden olen kuullut oleman, ja
kun tuo Kirrilä on niin raaka paikka,
niinkuin tiedätte, niin eikö olisi parasta,
että estäisitte lapsenne sinne joutumasta,
sillä pelkäänpä Martin oleman samanlai-
sen", sanoi pastori.

Moi hywä pastori! Martti ci ole
paha; hän ei ole semmoinen kuin he",
sanoi Aina tuskallisesti.

.Kyllä se un jos kuin raskas ja mui-
kea asia päästää lapseni tuommoi-
seen pesään, mutta niinä näen selwästi,
ett'eiwät he moi toisittaan elää. Jos
heidät mäkisin eroittaisin, saattaisin tulla
wikaplläksi heidän ennen-aikaiseen kuole-maansa, ja millä moisin sitten mustata
sen Jumalan edessä? Mitä Marttiin tu-
lee, niin minä pidän hänen kunnollisena
miehenä kaiken puolesta", selitteli Kolkki.

„ Saattaapa asia niinkin olla. Mutta
kun Rehkonen sanoi minulle Martinkaan
ei tahtoman enään kolo naimiskauppaa
ja kun Kirri toi minulla Martin kirjoit-
taman kiellon, ett'en minä saa antaa
heille awioliiton kuulutusta, niin sentäh-
den minä epäilen", puhui pastori nyt
suoraan.

„Woi hywä Jumala sitä uskotointa
s.
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pettäjää!" kiljasi Aiua tuon kuultuansa
ja lätistyi pyörtyneenä lattialle.

„Woi hywänen aika, pastori, kun olitte
waromatoin! Näettehäu nyt asian oleman
määrällistä laatna. Teidätkin owat nuot
pirut kujeillaan pettäneet, näen mä, pa-
hanftäiwäiseksi; Martti puhui minulle
asiain oikean laidan", sanoi Kolkli hätäyk-
sissään ja riensi Ainaa auttamaan.

„Woi minua onnetointa minkä wahin-
gon tietämättäni tein!" sanoi pastori ja
hänkin riensi Ainaa wirwoittamaan.

Kauan ei pastorin ja Kolkin tarwin-
nutklllln tehdä wirwoitus-kokeitaan, ennen-
kuin Aina awllsi silmänsä ja tuli tunnoil-
leen.

„Woi sitä uskotointa pettäjää!" oli
Ainan ensimäinen sana kun hän wir-
kosi.

.Rauhoitu, lapseni! se olikin minulta
erehdys", koki pastori sanoa Ainalle.

„Pastorikin on petetty. Ne tiedot,
joita pastorille on laitettu, eiwät ole sen
parempia kuiu Kirrin, Katrun, Lilluu ja
Nehkosen joukon wehkeitä. Kirri on pa-
luittannt Martin kirjoittamaan epäyskir-
jan, jonka hän on sitten wienyt pasto-
rille. Nehkos-riepu on semmoinen epä-
rehellinen mies, joka ei tohdi tehdä mi-
tään akkansa ja tyttönsä luwatta, sillä
hän on usein saanut loimeensa heiltä,
niin tietäähän sen, minkälaisia hänen toimensa sitten owat. Martissa ei ole
wähintätaän petosta, sen tiedän, sillä hän
puhui minulle kaikki, waan en ole ollut
tilaisuudessa sinulle sitä ilmoittaa", koki
Kollki puhella tyttärelleen.

..Niinkö, isä?" sanoi Aina puoleksi
toiwowana.

„Niin asiat totuudessa owat. Kunpa-
han olisi Martti täällä, niin kyllä asiat
selweneisiwät mutta tuollahan hän
juuri tuleekin", sanoi Kollki, ja todellakin
tuli Martti kartanolla huonetta kohden.

„Woi minua!" sanoi Aina, ja «usi
tuska rupesi häntä taas ahdistamaan,
sillä epäillyS pakkasi häntä kowan likelle.

„Alä nyt hätäile, ole raittiina ja le-
wollisena, niin saat asian kuulla Mar-

tilta itseltään", sanoi Kollki Ainalle, rau-
hoittaen häntä.

Samassa tuli Martti huoneesen. Hän
oli hywin alakuloisen näköinen ja kun hän
huomasi pastorin, tuli hän kowin hä-
mille.

„Terwe tuloasi, Martti! Käypäs istu-
maan, että saamme puhella, silla haluai-
sinpa saada warmat tiedot nykyään seka-
wista asioista", sanoi pastori Martille,samassa terwehtien häntä.

»Niin, niin, käyhän istumaan Martti!"
kehoitti Kolkkitin, kun näki Martin ujos-
teleman.

„Miten ne teidän asianne oikeen owat,
Martti? Isä käwi meillä ja toi sinun
kirjoittamasi kirjeen, jossa sinä kielsit mi-
nun antamasta kuulutusta sinulle ja Ni-
nalle', sanoi pastori Martille.

„Minä olin paloiteltu sen tekemään
julmasti paloiteltu tekemään omaatun-
toani wastlllln. Isa, oma isäni oli se,
joka sen pakoituksen teki. Hän olisi ru-
sikoinut ruumiini palaisitsi, jos en olisi
totellut; täytyi säästää terweyttäni, mutta
minä peruutan nyt epäykseni", selitti
Martti.

Tuon keskustelun aikana Aina wnoroon
waaleni, wnoroon punastui, sillä toiwon
ja pelon Malilla taisteli hän ankaraa si-
sällistä taisteloa, mutta kun hän kuuli
Martin wiimeisen lauseen, rupesi hän
hengittämään helpommasti,

„Ia Rehkunen sanoi minulle, kun ma
satuin teillä käymään, ett'et sinä tahdo-
kaan enään yhdistyä Ainan kanssa; oli-
sin sinulta itseltäsi kysynyt asiaa, maan
Rehkonen sanoi, ett'et sinä ole kotona",
lisäsi pastori.

„Woi hywä Jumala sitä Rehtostakin,
minkälainen hän on! Kun hän rupesi es-
telemään, ett'ei hän rupea ajamaan asiaa
päähän asti, rukoilin minä kyynelsilmissä,
ett'ei hän heittäisi asiaa kesken. Mutta
hän rupesi heidän waimowäkensä tul-
tua ja mentyä hourailemaan sitä ja
tätä, pelkäämään akkansa ja tyttönsä wi-
hoja, toimittamaan Sussoa minulle j. n. e.
Olin myös kotona silloin kun käwitle
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meillä, mutta niin raskaalla mielellä, ett'en
saattanut tulla teidän näköönne", sanoi
Martti.

„Woi kuinka kauwas pahuus jakama-
luus saattaa tässä maailmassa kuitenkin
mennä! Aikaa olen huomannut Rehkosen
epärehelliseksi, maan en olisi häntä
nut suoraksi walehteliaksi ja pettäjäksi",
sanoi pastori.

„Niinkuin jo olen sanonut, Rehkosen
täytyy mukautua sen mukaan kuin akkansa
ja tyttönsä tahtomat, eikä hänellä itsel-
länsäkään ole juuri kaikesti suorat tar-
koitukset", sanoi Koltti.

„Siinäpä se oikeen näkyy, että mie-
huus häneltä puuttuu! Nyt rupean minä
puhemieheksi ja takaan, ett'ei asia käykään
niin ämmämäisesti kuin Rehkoselta. Onko,
Martti, wilpitöin tahtosi yhdistyä Ainan
kanssa? Tämän talon asianomaisien mie-
len tiedän jo", kysyi pastori Martilta.

„lumala yksin tietää, että sydämeni
un wiluitöin ja että minä tahtoisin, mutta
mi ..."

„Ei mitään muttaa! Se sana on usein-
kin asian haaran käänteessä; tunnusta
suora totuus!" keskeytti hänen pastori.

„ Mutta minulla ei ole mitään", än-
kytti Martti hämillään.

„Ei sinulla tarwitsekaan olla juuri pal-
jon mitään, kun minä rupean asiaa aja-
maan; kyllä asiat sujumat", sanoi pas-
tori.

„Pastori ei tahdo malttaa kuunnella
minua ja minulla ei tahdo olla woimaa
ja tylyä sanomaan totuutta. Minä olen
kodistani pois ajettu hylkiö ja heittiö,
hyljätty isältäni ja äidiltäni ja tehty
heiltä perinnöttömäksi. Minulla ei ole
enempää kuin tuimaan linnulla, ei enem-
pää kuin tässä näkyy", selitti Martti su-
rumielin.

,Woi kowuutta, woi jumalattomuutta",
sanoi pastori hämmästyneenä ja kauhis-
tuneena.

,Mihin minä onneloin nyt joudun?
Minulla ei ole muuta edessäni kuin en-
»en-aitllineu kuolema ja elämäni tähän-
kin asti on ollut waan pelkkää surua,

! tuskaa ja ikäwciä; ei ole hauskat ajat
nuorelle miehelle", sanoi Martti ja vy-
hiskeli salaa kyyneliä silmistänsä.

„Koska wanhemftasi owat olleet niin
tunnottomia, niin tule meille olemaan!
Minä pidän sinun niinkuin oman lap-
seni ja luulenpa sinun tuleman tyytywäi-
seksi tilaasi. Paljon on tosin itsellänikin
lapsia, mutta tuossapa he omat Ju-
malan kiitos menneet; kyllä meillä on
wielä työtä ja ruokaa sinullekin antaa.
Rohkaise mielesi ja ole mies, niin kyllä
Jumala wielä sinna auttaa", sanoi ja
lohdutteli Koltti.

.Kiitoksia siitä tarjoamisestanne, mutta
minä en santa enkä woi suostua siihen,
ennenkuin saan tuomioni Ainan omasta
suusta kuulla. Saatatko sinä wastaan-
ottaa köyhän, kodittoman, semmoisen, jolla
ei ole enempää kuin tcnwaan linnulla
isättömän, äidittömän?" sanoi Martti,
käwellen Ainan kohden.

„Minun Marttini, moi minun Mart-
tiin! Sinä et saa kuolla; minä tahdou
sinun elämään. - Nythän tiedän, että
olet minun, eitä kukaan woi meitä enciän
eroittna. Nythän on hywä, kun ei tar-
witse mennä sinun kotiisi. —> Mitä me
rikkaudella teemme, sillä onhan meillä ter-
weet ja wahwat jäsenet; tehdään työtä,
kyllä me toimeen tulemme woi mitä
me raukat olemme saaneet kärsiä! Mutta
nytpä ne owatkin loppuneet woi kuinka
nyt on hywä ja helppo olla", puheli
Aina, koko puheensa ajan. innokkaasti sy-
leillen Marttia, ja sekä Martti että Aina
itkiwät ilosta tuona autuutensa hurmaa-
waua hetkenä; kaikki syrjäiset oliwat myös
liikutetut.

Kun he oliwat selwinueet tuon odotta-
mattoman onnensa häikäisemistä tunteista,
kääntyi Martti pastoriin Päin ja sanoi:
„Antakaa anteeksi, herra pastori ja isäntä,
kun olemme unhottaneet säädyllisyyden
rajat! Mutta kun sydän on löytänyt sy-
dämen ja saanut sen wissisti omaksensa
niin monen murheen ja maiman perästä
ja kun tämä» ajallisen elämän onni tn-



lee korkeimmllllensa, niin tahtoo se wuo-
taa yli laidan."

„Pyydämme anteeksi!' sanoi Ainakin
ujosti.

„Eipä tässä mitään anteeksi Pyytä-
mistä; liitoja ei ole tapahtunut. Niin
se on: Jumala antaa pahan ilman pe-
rästä aurintousa paistaa. Nyt alan täy-
dessä matossa ymmärtää mitä te, raukat,
olette saaneet kärsiä", sauoi pastori, yhä
mielä liikutettuna.

„Ette te, hywä pastori, tiedä mielä
puoliakaan", makuutti Aina. „Saitto mi-
nulta kirjeen, silloin kuin jalkasi oli ki-
peänä?" kysyi hän sitten Martilta.

„Sain, mutta etpä tiedä millä tumal-
la? Lillu oli kirjeesi tuonut Kirstille ja
hän toi sen isälle ja äidille. Sen saa-
tuansa laittoimat he Lillun wiekoittele-
inaan minulta kirjeen sinulle ja sen pyy-
täessään wnnnoi hän Jumalan nimen
kautta wiewänsä kirjeen sinulle. Mutta
siihen sijaan, että hän olisi lupauksensa
mutaan niin tehnyt, antoi hän kirjeen
myös isälle ja äidille, joilta minä sain
salaa sinun kirjeesi wiimein käsiini, ja juu-
ri tuo kirjeesi on minun woinut pystys-
sä pitää näinä epätoiwon, murhetten ja
kiusausten hetkinä", selitti Martti.

„Wääryys, kamaluus, jumalattomuus
ou mallinnut tässä asiassa!" sanoi pas-
tori ihmetellen ja kauhistellen.„Woi sitä jumalatonta Lillua! Hän
tuli tänne minunkin tyköni ja pyysi, sinnn
nimessäsi, minun kirjoittamaan sinulle.
Hän wäitti sinkin kuolemankin itämään,
jos en sitä tekisi, ja oli niin sääliminäcin
sinua. Minä en ollut uskaltaa heittää
kirjettäni hänelle, mutta hän wannoi niin
hirweän moneen ristiin kirjeen tuleman
oikeaan paikkaan, niin uskalsin wiimein",
sanoi Aina.

.Eihän sitä olisi ollut hätäpäiwciäkään,
kun olisi edes saanut kirjoittaakaan toisil-
lensa, mutta sitä ei woinut tehdä, sillä
Esko ja Hannu oliwat aina mahdissa.
Jos jotakin semmoista yritti, weiwät he
heti sanan wanhemmille, jotka oliwat pai-
kalla niskassa, ja silloin ei joutunut met-

tisiä kuuntelemaan. Jos jolloinkin sai
Eskolta, Hannulta ja wanhemmilta sen
werran aikaa, että ennätti jonkun riwin
wiskata, niin semmoiset salamehkeiliät ym-
pärillä sitten, kuin Lillu, Kirsti ja toto
Rehtosen joukko!" selitti Martti.

„Aina lisempää saan maan kuulla!
Tuo ei ole ainoastaan jumalatonta, maan
oikeen hirmcää ja kauheaa", sanoi pastori
kauhistuen.

„Pääsemmekö ensi pyhänäkuulutuksille?"
kysyi Martti pastorilta, ikäänkuin hän olisi
tahtonut kääntää asiat paremmalle ja
iloisemmalle tolalle noista itämistä muis-
telmista.

„Miks'ette? Tämän talon wanhukset
eiwät ole wastacm ja teidät olen molem-
mat nyt oppinut tuntemaan. Siihen ei
tarwita Kirrilän wanhempain suostumis-
ta, sillä olethan jo laillisessa ijässä, mut-
ta jos wasten heidän tahtoansa menet
naimisiin, niin perinnöttömäksi he kyllä
woiwllt sinun tehdä, sillä laki on siinä
asiassa heidän puolellaan", sanoi pastori
ikäänkuin uudestaan muistuttaen mihin
määrään Martti silloin jontuisi.

„OH! Se ei haittaa yhtään, ei ma-
haakaan. Minä olen tänään saanut pe-
rinnön, joka on kaikkia muita perinnöttä
kalliimpi", sanoi Martti lujasti.

,Se perintökuitti, josta ennenkin olen
puhunut, pitäisi antaa minulle", sanoi
pastori.

„Sitä ei ole".
„ Niitä se nyt tahtoo sanoa? Onhan

perilliset maksettu ja kuitti annettu", sa-
noi pastori kummeksien.

«Kuitti on minulta warastettu."
„Ia kuka?"
»Isa ja äiti."
,Ia mihin he sitten owat sen pan-

neet?"
„Omain sunninsa mukaan poltta-

neet."
„Hym! Jopa jotakin! En ikänä ole

nähnyt wäärääkään asiaa noin tawalasti
ajettawan, enkä »vääryyden noin kanwan
menestymän! Mutta tässäpä sen loppu
nyt onkin, sillä tässä ei auta muu kuin
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totuus. Saattaako Kolkki mennä takauk-seen, jos mahdollisesti saattaisi wielä ky-
symys tulla Martin waimo wainajan pe-
rinnöstä? Lunltawasti Markku antaa
mielelläänkin toisen kuitin, koska hän on
kumminkin jo perinnön saanut", sanoi
pastori.

„Kyllä minä menen takaukseen", sanoi
Kolkki.

Samassa tuli Lillu huoneesen. Hän
luikuili ja katseli ympäri huonetta ja kun
hän hawaitsi pastorin, häpesi hän ja mu-
tisi itsekseen puoli-ääneen: „Woi pirun
wäki, eikö Martti ainakin ole täällä ja
pastorikin!" Sitten sanoi hän korvaa-
„hywää paiwää!"

Ei mitään Vastausta.
.Minulla olisi Martille wähän asiaa."
„ Mutta minulla ei ole sinun eikä si-

nun asiaisi kanssa mitään tekemistä",
sanoi Martti kylmästi.

„Lillu, Lillu! Palaja pois pahalta,
synnilliseltä ja »vilpilliseltä tieltäsi, ja tee
pikainen parannus, muutoin sinun tule-
wainen osasi tulee olemaan siellä, joka
palaa tulesta ja tulikiwestä ja jossa on
itku ja hammasten kiristys", sanoi pas-
tori nuhtelewaisesti.

„Kaitki sinun juonesi, Lillu, owat tul-
leet ilmi; pakene silmistäni, hiitou henki!"
sanoi Kolkki tuimasti.

„Piru toki! Eiköhän kostoni käynyt-
tään laatuun", mutisi Lillu itseksensä ja
lähti pois.

.Melkein hciwyttömäksi ihminen me-
nee", sanoi pastori.

„Luultllwasti hänellä oli taas joku la-
hetystoimi tehtäwänä, jonka tarkoituksena
lienee ollut sotkea minun ja Ainan wäliä,
mutta kyllä sitä nyt sciawat odottaa ikä-
wiin asti", sanoi Martti. „Mutta kuka
tuolta tulee", lisäsi hän, kun katsoi akku-
nasta ulos, „Rehkonen näen mä! Luul-
tawasti hänenkin on akkansa ja tyttönsä
ajaneet patukallansa samankaltaiselle asialle
kuin Lillullakin oli."

Samassa tuli Rehkonen huonceseu.
„Kun ma satuin kautta kulkemaan, uiin

pistäysin talossa käymään", sanoi Reh-

kouen hämyillen hänkin, huomattuansa
pastorin.

„K°t°asko tulet?" kysyi Kolkki.
.Kotoa."
„Mitä asioitset?"
.Ainako ne asiat pitäisi heti sanoa?"
»Olisiko siitä mitään haittaa jos ihmi-

nen warttuisi aina asiansa sanomaan heti
ja suoraan, ilman syrjätarkoituksitta?"

„Kolkki on tänään hywin kärkäs ja
utelias!"

„Tänä aikana, jolloin hameet on mal-
lan päällä, täytyy olla hywin warowana;
ei ole kaikkiin juuri paljon luottamista."

„Koska noin piikkeilemällä puhut, uiinsanon suoraan, ett'ei minnlla ole mitään
asiaa sinulle enkä tahdo tämän erän pe-
rästä koskaan enään teillä käydä, mutta
Martille minulla olisi wähän asiaa",
puhkesi Rehkonen puhumaan.

.Sanokaa sitten asianne!" sanoi Martti.
„Kahden kesken."
,Ei minulla muille eikä muilla minulle

ole nykyään semmoista asiaa, joka ei saisi
tulla muidenkin kuuloon. Minä oleu
niistä kahdenkeskisistä asioista saanut ko-
tvan kylläni", sanoi Martti lujasti.

»Taidat olla akkasi laittamana Sus-son asiamiehenä", sanoi Kolkki pistele-
wästi.

„Nyt minä kuulen ja huomaan, että
Kolkki kuuntelee ja uskoo juoruja! Enpä
olisi ustouut aika miestä noin akkamai-
seksi! Rehellisyys maan perii", sanoi Reh-konen röyhkeästi.

,Se minusta on oikeen akkamaista,
kun mies ottaa akaltaan tawasta selkäänsä
oikceu Porwoun mitalla ja sen jälkeen
nöyrästi ajelee atkawäen asioita", selitti
Kolkki.

„Niin selkäänsä hym! mutisi
Rehkonen masentuneena tällä kerralla, kuu
huomasi Kolkilla oleman paremmat tiedot
hänen koti-elämästään kuin kenties hä-
nellä itsellansä.

„Maiuitsitva kerskaamalla rehellisyy-
destäsi; eipä siinä mitään kerskaamista,
sillä minä olen sinun hawainuut oleman
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katkerassa sapessa ja kauheassa wääryy-
den solmussa', sanoi pastori Rehkoselle,

»Kuka? Minäkö? Missä kohden ja
missä asiassa? Pastorin pitää näyttää
syytöksensä toteen"; sanoi Rehtonen kii-
wastuneena ja melleenpä häwyttömasti,
sillä hän oli saanut röyhkeytensä takaisin,
kun ei luullut pastorin tietämän hänen
tawaloita wehkeitään.

„Sanoithan minulle, ettei Martti tahdo
enää Ainna »vaimoksensa, ja Martti sanoo
kyynelsilmissä pyytäneensä sinua, ett'et
jättäisi asiaa kesken. Wielä päälliseksi
»valehtelit minulle, ett'ei Martti ole ko-
tona, kun olisin häneltä itseltänsä asiaa
tiedustellut, ja kuitenkin oli Martti waan
toisessa huoneessa! Omatko tuommoiset
temput rehellisen miehen työtä? Tuomitse
uyt itse", sanoi pastori lujasti.

„My! niin Mart .
. . tuota miuäkö?

niin Marttiko? niin, niin on-
han täällä Marttikin en minä
kyllähän se mitenkäs se onkaan?
otti ja tuota
konen sitä ja tätä, kun sai odottamatta
kuulla pastorilta totuudeu, jouka ei hän
luullut hänen törmillensä tulleen. Reh-
tonen »vilkuili ympäri huonetta noita hä-
tä-ääniä Päästellessään, ikäänkuin hän olisi
etsinyt jotain ainetta nudelle Valheellensa,
jonka turmissa häu olisi »voinut itsensä
päästää tuosta pälttähästä. Mutta kun
hän hawaitsi Martin, tuon elämän todis-
tuskappaleen pastorin puheen wahwista-
jllna, istuman rauhallisena, suu wieuossa
ilwehyinyssä, niin loppui NehkoZ-raiskalta
tailti miehuus ja hän oli nyt täydellisesti
kumottu mies.

„Koska noin kowin jouduit hämille,
niin mahtanet itscktin huomata, ett'et ole
juuri rehellisesti eläuyt tämän asian kanssa.
Muissakin asioissa olen minä sinun huo-
mannut oleman epärehellisen, ja kaikista
noista tulee sinun tehdä pikainen paran-
nus", sanoi pastori Rehkoselle siclunhoin-
nollisesti.

„los muut ihmiset olisiwat niin hä-
wyttömät, tuin sinä olet, niin wasta sinä
tuulisit kummia asioita; nyt waau sanon:

meillä ei ole kenelläkään tällä kerralla si-
nulle kahdenkeskistä asiaa", sanoi Kolkki
Rehkoselle, ikäänkuin »viitaten, että hän
saisi mennä,

Tuon kuultuaan lähti Nehkonen hywäö-
tittä pois huoneesta. Hän oli niin ha-
jamielisenä, ett'ei hän tietänyt mitä hän
puhui ja teki. Hän seisahtui porstuaan
ja alkoi itsekseen ääneensä puhumaan.

„Woi piru toki, kohta omat kaikki pa-
pillakin tietona! Jos he mielä päälliseksi
saamat tietää, että minä neuwoin Kirrin
»varastamaan Martin perintökuitin ja
waatimlllln häneltä epäystirjan, niin olen
minä huutamassa hukassa. Ei, ei,
niitä eiwät he saa tietoonsa, sillä Kirri
ei sano niitä, ei koskaan. Hän ei kum-
minkaan suostu ikänä Martin ja Ainan
naimiseen ja hänellä on semmlliset minun
antamani aseet käsissä, että hän moi es-
tää heidät yhtymästä, maikka Pappi ja
Kolkki »vielä »uitakin puhuisiwat. Ei maikka
taiwas ja maa refteäisiwät ja aurinko
mnuttaisi ratansa, niin heidän asiastansa
ci tule mitään ja sepä se juuri suojelec-
kiu miuun tehokkaammat temppuni ilmi
tulemasta. Ha, ha, ha, haa! Olenpa
ininä kuitenkin aikaan saapa mies, par-
jatkoon minua kuinka paljon tahtoivat
mutta nyt en kehtaa käydä Kirrilässä
enkä pappilassa, knn tämä asiani noin
huonosti käwi", höpisi Rehtonen itsekseen,
eikä huomannut, että porstuassa oli koko
hänen puheensa ajan seisonut eräs Koltin
piika, joka kuuli joka sanan ja purskahti
wiimein nauramaan.

„Hnä! Oletko kauwan ollut tässä?"
kysyi Nehkonen, huomattuansa piian.

Piika ei kyennyt naurultansa mitään
»vastaamaan.

Paikalla lähti Rehtonen awopäin pöt-
kimään tiehensä, kun huomasi täälläkin
joutuneensa kiinni; hän oli hajamielisyy-
dessään unohuttanut lakkinsa huoneesta
lähtiessään.„Hlkää nyt toki lakkianne heittäkö!"
huusi piika hänen jälkeensä, mutta Reh-
koneu ei kuullut sitä, meni waan aika pu-
tatkaa totiansa kohden ja tuuli pöyryytti
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hänen pellawn-wnlkoista pitkää harjastuk-
kaansa, niinkuin wahwaa kulottunutta wih-
wilä-heinää. Luonto oli hänelle anta-
nut tukan jaossa tuommoisen wnlkean tu-
kan ja walkeat kulmakarwat, eikä aika ol-
lut niitä woinut muuttaa wähääkciän al-
kuperäisestä wäristään.

sanoi KolM Rehkosen
mentyä. „Niin kauwan kuin kamala ihmi-
nen luulee juonensa olewan salassa, on
hän röyhkeä ja kerskaa rehellisyydestänsä,
waan kun hän huomaa juonensa olewan
tunnetut, joutuu hän peräti hämille, minkä
tuotin raukka."

„Niin! Walheellll on, lyhyet jäljet ja
perkele on walheen isä", sanoi pastori.

Samassa astui Markku huoneesen.
„Hywää päiwää! Kun täältä on kuu-

lunut kummallisia puheita ja huhuja, niin
tulin tiedustelemaan miten täällä asiat
oikeastaan owat", sanoi Markku huonee-sen tultuansa.

„Päiwää, päiwää! Käypäs istumaa»,
Markku! Sinä tulet juuri kuin kutsuttu.
Tosiaankin owat asiat täällä selauksissa
ja siuä olet tuiki tarpeesen niiden selwit-
tämisessä", sanoi KolM Markulle, puoli-
iloissaan.

„Niinpa minäkin sen luulen, sillä minä
olen kuullut millä kannalla asiat ownt",
sanoi Markku, nähtäwästi hywillään.

„Martti on kadottanut siuun antamasi
tnitin, tytär wainajasi perinnöstä; saat-
taisitko antaa hänelle uuden kuitin, koska
sinä olet tyttäresi ainoa perillinen?" ky-
syi Kolkki.

„Niin, niin! kadonnuthan se kuitti on,
kuulen ma. Sitä wartenhan minä juuri
tulinkin tänne, että saisimme tuumitella
siitä asiasta no, noh! kyllä, kyllä,
mutta miuulle pitäisi siitä wähän mak
mat yhy yhy! maksaa", pu-
heli Markku, nähtäwästi wiimeiseltä hä-
millään.

Maksaa; mistä maksaa?" kysyi Kolkti,
wähän hämillään.

„Kuitista, ymmärrättekö? Jos ma an-
nan uuden kuitin, niin siitä pitäisi mi-

nnlle wähän maksaa", selitti Markku toi-
messaan.

„Mitä Jumalan tähden?! Eikö perintö
ole ennen jo kuitiksi maksettu, koska pe-
rinnön selwitys on tehty ja kuitti an-
nettu?" sanoi pastori kauhistuneena.

„
Vaikkapa wielä niinkin olisi, mutta

kuittipa on tullut hukkaan, milläpä woi-
dlllln nyt toteen näyttää, että perintö on
maksettu", sanoi Markku lujassa uskossa,
että hän on ihan oikealla ja laillisella
kannalla.

„Herra Jumala kuinka yksinkertainen!"
sanoi pastori puoli-ääneen, sitten sanoi
hän Markulle: „Eihän ihmisen tule toi-
sen hätää käyttää oman woiton pyynniksi.
Muuten sinä, Markku, olet hywin wähän
ajattelema, kun luulet, ett'ei perinnöu
maksua woida toteen näyttää, waikka itse
juuri nyt tunnustit, perinnön saaneesi ja
wierasmiehet wielä elämät, jotta owat
kadonneen kuitin allekirjoittaneet! Mitä
sinä oikeen meinaat?"

„los kohtakin niin lienee, waan en
minä anna kuittia ilman maksutta, kun
minä olen nain pitkän matkan kulkenut
tämän asian wuotsi", sanoi Markku yhtä
lujasti kuin yksintertllisestikin.

„Paljonko sinä tahdot, jos annat toi-
sen kuitin?" kysyi Kolkki.

„No en minä nyt kowin paljoa tahdo.
Pannaan neuwottelemalla, tuumittelemalla
ja suwittelemalla: parempi laiha su-
wintu kuin lihawa riita, eikö niin,
Kolkki? Mitäpä se meitä hyödyttäisi jos
riitaan rupeaisimme, herrain kukkarot siitä
waan hyötyisiwät, eikö niin Kolkki? Te
olette ymmärtämä mies, kyllä te oiwal-
latte asian tärkeyden; no oh jos
Martti wielä maksaa minulle kuusikym-
mentä markkaa, niin minä tyydyn ja an-
nan uuden kuitin onko Paljon, häh?se ei ole paljon. Waikka Kirri on mi-
nua kowasti kieltänyt antamasta toista
kuittia, mutta minä annan maan - onko
määrin, pastori, häh?" lorueli Markku,
puoli-hulluna ilosta, kuu huomasi apa-
jalle heitetyn nuottansa kenties jotain kä-
sittämän.
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„Ei minulla ole rahaa eikä muutakaan
tawaraa", sanoi Martti alakuloisesti.

„Sen minä kyllä tiedän, kun ma olen
kuullut, että isäsi on sinun ajannt pois
kotoasi, mutta kyllähän Kolkki sinulle sen
werran lainaksi antaa, eikö niin Kolkki?
Yhy —" keinotteli Markku.

„Sinäpä, Markku, olet wasta oikecn
kummallinen ihminen! Puhntpa riidas-
takin, niinkuin oikealla puolella olewa ai-
nakin, waikka olet selwästi määrässä.
Luuletko että laki kaikkien määrien kan-
nelten jälkeen tuomitsee? Älä usko, sillä
laki on oikeus, se tahtoo sanoa: laki te-
kee »ikeen. Sinä luulet tekemäsi hywin-
kin suuren hywcin työn, jos annat kuitin
jo ennen maksetusta perinnöstä, ja keh-
taat wielä eri maksoa siitä maatia! Ajat-
tele, Markku, perään: asiasi ei ole puh-
taan ja hywän omantunnon kanssa yh-
teen sopima", puheli pastori Markulle,
nnhdellen häntä.

„los kohtakin niin lienee, mntta minä
en anna kuittia maksutta', wäitti waan
Markku peruksettomasti, huolimatta siitä
jos kuinkakin ankaroita wastalanseita olisi
tehty hänen ahneuden syntiänsä mustaan,

„En minä rupea hänen kanssaan otte-
lemaan. Minä maksan Martin puolesta
hänelle waatimansa summan, kuusikym-
mentä markkaa, kosta ne näkymät hänelle
niin hywää tekemän. Kirjoittakaa Pas-
tori kuitti!" sanoi Kolkki.

„Tehkää, tehkää niin, hywä isäntä!
kyllä minä teille sen maailmassa maksan,
jos ma jaksan", sanoi Martti innostn-
neena kun kuuli asian onnistuman.

Pastori kirjoitti kuitin, Markku pani
puumerkkinsä alle ja Kolkki luki rahat
pöydälle.

,Kas niin! Nythän asia kaypi laatuun,
käypipä niinkin tiesinhän minä sen

no miks'ei kelpo miesten wälillä
eikös oukin Kolkki? annoinpa minä
maan kuitin, maikka kirriläiset kielsiwät
annoinpa niinkin', höpisi Markku, tu-
kehtumaisillaan ilosta, kun hän tuktei
saatuja rahojaan kukkaroonsa. Hän hö-
röstyi tuosta ylimääräisestä saaliistansa
niin, ett'ei joutanut hywästicikään sano-
maan eitä kukkaroaan lakkariinsa pane-
maan, waan niine hywineen töytäsi hän
huoneesta ulos; 'tiellä mennessäänkin pi-
teli, ja käänteli hän kädessään tuota tä-
nään niin helposti paisunutta kukkaronani

„Kummallisill ihmisluonteita löytyy
tässä syntisessä maailmassa! Ei ole yh-
tään, joka hywää tekee, ei yhtäkään. Sil-
loin kun luullaan olemansa wähänkin hhwän
puolella, koetaan nilkoa ja nylkeä lähim-
mäistään, minkä maan woidaan, ja wielä
noin häpeemättömästi ja typerästi", ehätti
pastori ketterästi tekemään johtopäätök-
sensä Markun mentyä.

„Niinhän se on tässä maailmassa, herra
pastori! Totuus on nykyään harwinainen
ilmiö maan päällä. Pimeys, tyhmyys ja
häpeemättömyys omat «allan päällä ja
he omat keskenänsä hywiä ystäwyyksiä,
jonka wuoksi ne tawataankin nina käsikä-
dessä", sanoi Kolkki.

Sen jälkeen lähti pastori pois ja
Martti jäi Kolkkilacm olemaan niinkuin
talon mies.

Kuudes luku.
Maitta Kirrilän wanhnkset lunliwat

tehneensä jalon ja tuntonsa rauhoittaman!
työn, silloin kun he Martin ajoiwat pois!
kotoa, niin ci tuo tunnon rauha, jouka

! he luuliwat saawuttaneensa, kumminkaan
kcmwan Pysynyt heidän tykönänsä, eikä
tuo pois-ajamisen jalous woinut täyttää
sitä tyhjää paikkaa, jonka tuo lyhyt ja
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pian pakenewa tunnon rauha oli jälkeensä
jättänyt. Poikansa oliwat he ajaneet pois,
hän oli lähtenyt nöyränä, mutta murheelli-sena nöyränä. Kyynelsilmissä oli hän tylyt
wanhempansll hywästi jätellyt, eikä yh-
tään kiukun eikä koston sanaa oltu hänen
suustaan kuultu. Aikaa oli kulunut Mar-
tin lähdöstä, eiwätkä he olleet wielä min-
käänlaista tietoa hänestä saaneet. Wie-
läpä heillä oli pelko, jos Martti ainakin
pääsisi kunlutuksille Ainan kanssa, kun
hän saa wapaasti toimia päincnsä, heidän
peräänkatsannottaan. Heidän mielissään
rupesi nyt kummittelemaan olewia ja ole-
mattomia »vaaroja ja wahingoita Martille
ja itselleen, ja melkcenpä he jo katuiwat
knn he lljoiwat Martin pois. Oliko kum-
ma jos heidän mielensä oli synkkä ja
apea, asiain noin ollessa.

Eräänä päiwänä istuiwat Kirrilän
wanhukset salissansa, »vaipuneina noihin
surullisiin ajatuksiinsa. Kaukaan aikaan
ci kumpikaan heistä puhunut mitään, sillä
kuminallakin oli omat synkät ajatuksensa.
Wihdoin katkasi Kirri äänettömyyden, sa-
noen :

„Kumma knn ei kankaan aikaan ole
kuulunut mitään Martista, eitä Kolkki-
lastaklllln! Mikä lienee Nehkosclla jaLil-
lnlla, kun kuiupitaan heistä ei ole kolmeen
wiikkoon käynyt meillä, maikka minä hei-
dät laitoin samana iltana, kun Martti
lähti, tapaamaan häntä KMilastn, johon
luulin hänen menneen, taiwuttamaan
häntä wielä tyytymään meidän tuumiimme
ja edelliseen tarjoukseen Sussolta, joka
käwi heti Martin lähdettyä wielä asi-
asta kanssani tuumittelemassa. Lienewätkö
Marttia Kolkkilassa tawanneetkaan, koska
eiwät ole täällä käyneet? Oikeeu minua
alkaa peljättää."

„Woi minun poikaani Marttia, mihin
onnettomuuteen hänen piti joutua!" »va-
litteli Katru.

„Etkö ole keneltäkään sacmnt kuulla,
josko Martti ja Aina olisiwat kuulutetut
näinä wiime pyhinä?" kysyi Kirri Kat-
rulta.

,En. Olen aina itse aikonut mennä

kirkolle kuulustelemaan asian, wa an aina
on ollnt niin pahat ilmat, ett'en ole saat-
tanut lahteä, eikä ole tullut asicuniestci-
kcicin lähetetyksi, mutta minä pahoin pel-
kään, että he owat jo kuulutetut", sanoi
Katru.

„loutnwa pelko. Waikla kuka tulisi
ja sanoisi niin tapahtuneen, en sittenkään
uskoisi, sillä perintökuitiu on tuli nuo-
laissut ja epäyskirja on pastorilla; siis
pelwossasi ei ole mitään mahdollisuutta-
kaan", sanoi Kirri lujana uskossaan, yhä
waau luottaen epäystirjaausa ja perintö-
kuitin häwittcimiseensä.

„En tiedä mitenkähän lienee, mutta
semmoinen salainen aawistus minulla
kumminkin on. Ei maar Kolkki, isowii<sas, ole osannut niin toimittaa, ett'eiwät
epäyskirjasi ja perintökuittisi juuri paljon
merkitse", sanoi Katru yhä wielä epäil-
len.

„Tuntuupa siltä kuin puhuisit oikeen,
sillä Kolkti on ymmärtäwäinen mies; koko
kylän un »vaikeimmissa asioissa turwaa-
minen häneen", sanoi Kirri myöntä-
wästi.

„ Sinnehän sen oli taas meneminen;
semmoista en minä tarkoittanut", sanoi

Katru ja lisäsi sitten: „Woi kun ei saa
edes minkäänlaista tietoakaan Martista."

.Tämä on nyt oikea tuskan ja odo-
tuksen aika! Oikeen henkeä ahdistaa ja
hiki päältä juoksee tässä tuskassa. Poika
mennyt eikä wähääkciän tietoa, mihin hän
on joutunut, palaako hän cnään koskaan
takaisin ja tyytyykö tnumiimme woi,
woi! Minusta tuntuu uiiukuin joku hir-
muinen paukaus olisi tulossa", sanoi
Kirri huolehtien.

„Ia se paukaus on semmoinen, että
tulta säkenöitsee jakuolleet herciciwcit hau-
doistansa", sanoi Katru hajamielisesti ja
wuorostansll epäillen.

„lopa sinä nyt hourailet! Eihän tuo
toki wiimeisen päiwän paukaus liene",
sanoi Kirri kauhistuen.

„Enpä oikeen tiedä miten se on, mutta
paha minun on olla. Päätäni pyörtää
ja ajatukseni eiwät pysy wähääkciän koossa

?
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woi, woi! mikä tässä tulee", sanoi
Katru todellakin nrwcluttnwast!.

„Woi hywä Jumala mihin minä nyt
joudun, hänkin tuli tuommoiseksi", sanoi
Kirri tuskallisesti ja katsoi waimoansa
silmiin.

Samassa astui naapurin Maija huo-neesen. Hänen tulonsa taloon oli on-
nellinen sattuma, sillä Katru tuli hänen
nähtyään heti järjelleen. Wanhat muis-
tot, wanhllt wihat ja wanhat murheet
wirkosiwat jälleen eläminä hänen eteensä
ja hän oli entinen Katru taas muuta-
massa silmänräpäyksessä.

„Täälläpä naapurit kahden istuwat ja
molemmat niin surullisen näköisenä",
sanoi Maija tultuansa.

„Eikö ole syytä suruun, hywä naa-
purin emäntä? Poika on mennyt", sanoi
Kirri melkein itkien.

„ Itsepä hänen ajoitte pois, miksi omaa
tekoanne murehditte?" sanoi Maija, ikään-
kuin pilkaten heidän omatekemnänsä surun.

,Se täytyi tehdä. Hän oli niin itse-
pintainen ja uppiniskainen, ett'ei häntä
saanut mitenkään erilleen tuosta kelwot-
toumsta Kolkin tyttärestä", selitti Kirri
tuota wcmhaa wirttänsä.

,Miks'ette antaneet Martin naida oman
mielensä mukaan? Hänenhän se asiansa
on", sanoi Maija.

„Ei koskaan; se ei saa tapahtna kos-
kaan jnmal'awitll ei koskaan, sanon
minä", sanoi Katru tuimasti.

„Sitci emme ole saattaneet, emmekä
»nastakaan saata tehdä millään ehdolla,
semminkin kun hauella on ehdolla niin
kelpo ihminen kuin Susso on", sanoi Kirri
tyynemmästi.

~,Oikeen minun käypi säälikseni kun
teidänkin ymmärryksenne on noin pimi-
tetty. MM on Susso Ainaa «astnnn
cli hänen rinnallansa? Semmoinen heit-
tiö, joka on kiilana joka naimnmiehcn ja
joka naimisknupan Malilla. Hänen asiamie-
hensä owat sitten semmoiset hiittolaisct
knin Lillu ja Nehlosen joukko! Semmoi-
sien hengenheimolaisien joukossa ei synny
mitään hywää, ja kuitenkin owat he saa-

neet teihin molempiin wciiluttaa, silla
noiden llsiamiestensn awulla on Susso
saanut ensin emännän ja sitte isännän
mielen pimitetyksi ja so'nistuksi. Tuolla
neuwolla on hän teidät ja monta muuta
ihmistä saanut sanomattomaan kiusauk-seen ja waiwaan. Te luulette Sus-
solla olewan kauheatkin rikkaudet ja nii-
den te olette antaneet sielunsa sowaista.
Mutta totuudessa ei noita rikkauksia ole
muualla kuin hänen asiamiehiensä ilke-
öissä mielikuwituksissa ja hänen omassa
«aiheellisessa suussaan. Hän huutaa ja
uskuttllll ihmisiä sciawansa mahdottomat
summat nisuilla, mutta asia ei niin ole;
sillä kun ei hän ole ollut missään paka-
rin opissa, waan on itsestänsä rumennut
nisuja leipoa litustelemaan, niin hänen
työnsä tulee huonoa. Noilla kehnoilla
teoksillaan on hän Harmoilta ostajiltaan
kiskonut kaksin-, kolmin-kertaiset hinnat.
Siitä onnestansa yltyi hän niin, että
litusteli kaksi kuorma-kirstullista noita ta-
waran tuottamia teoksiaan, »vuokrasi kaksi
hewosta ja lähti markkinoille isoja »voit-
toja ja rikkauksia kokoamaan. Mutta tie-
tääsiä sen miten siellä käwi, kun hän
joutui kehnon tawaransll kanssa oikeaiu
pakarien rinnalle. Silloin näkyi, että
Susson tawarat oliwat sekä kalliita että
huonoja ja niitä ei ostanut kukaan. Siitä
seurasi se, että Susso sai »vedättää ni-
sunsa kotiaan, jossa ne nyt »vanhenewat
kynsiin, eikä hän saa niitä kaupaksi »vä-
hällä eikä paljolla. Niiden isojen »voit-
tojen sicmn saa hän nyt kllupftamiehiltä
rätingin päälle. Siis noiden hnhuttujen
rikkauksien siacm on Sussolla »velkaa niin
paljon, että kylläkst kohta on »verho sil-
miensä päällä", selitti Maija.

„Rupeaapa ymmärrykseni wähitellcn
selwenemään. Eikö Susso ollut Kolkin
pojankin naimisen wälissä kiistaamnssa?"
sanoi Kirri miettiwästi.

„Aiwan niin, isäntä! Wielä wiimeiscn
kuulutuksen ja wihlimisen Malillakin hää-
täsi hän itse ja hänen asiamiehensä sen
asian wälissä ja silloinkos kehuttiin tuota
ainaista kaupan kalua itseänsä sekä hä-
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nm olemattomia suuria rikkauksiausa.
Tuota he tekiwät lakkaamatta aina siihen
asti tun häät pidettiin, maikt'ei Kolkin
poika, eikä muu mäkikään antaneet tuom-
moiseen käytökseen minkäänlaista aihetta,
sillä he katsoiwat kaikin hänen ylön. Niin
hän menetteli senkin asian kanssa ja mo-
nessa muussa kylässä tapahtuneessa nai-
misessa on hän elänyt samalla lailla, ja
tuon kylän-heittiön te tahtoisitte miniäk-
senne ja pakotatte poikanne yhtymään
tuohon iuhottllwaan otukseen! Hyi! oikeen
minuakin inhottaa!' pnhui Maija innok-
kaasti.

„lopa te, naapurin emäntä, liiaksi
pieksätte kieltänne! Kauwan olen minä
huomannut teidän oleman kolkkilaisten asi-
amiehen", sanoi Katru närkästyneenä.

„No mutta jotakin teidänkin päähänne
lykkää! Pahaksi onneksi mielipiteillenne,
en kuulu ollenkaan niiden ihmisien jouk-
koon, jotka asiamiehen ammattia harjoit-
tamat naiinis-asioissll. Totuuden tieltä
minä puhun kaikissa tiloissa, katsomatta
kenenkään mieltä, onko se musta tai wal-
kea", scmoi Maija ja lähti pois.

„Nllktasi piru taas tuon Maijan tänne!
Ia sinä taas tuommoinen löperö", sanoi
Katru Maijan mentyä.

„ Maija, naapurin emäntä, on rehelli-
simpiä ihmisiä mitä tunnen, niinkuin en-
nenkin olen sanonut, ja nyt sen ymmär-
rän aina selwemmin. Rupeampa kohta
tuiwonman, että Martti ja Aina olisiwat
kuulutetut!' sanoi Kirri.

„ Senhän minä taas liesinkin, että sem-
moiset seuraukset ne owat Maijan käyn-
nistä! Mutta jos niin ulisi, mitä mieli-
sit siinä tapauksessa tehdä?" sanoi Katru.

„Milisinpä heidät ottaa kotiin."
.Molemmat?"
„Kuinkas muutoin! Eihän heitä sitten

täwist eroittaminen, sillä se kuuluu: mie-
hen pitää luopuman isästänsä ja äidis-
tänsä ja mainioonsa sidottu oleman", se-
litti Kirri.

„Niin mutta eihän Martti silloin tu-
lisi luopumaan isästänsä ja äidistänsä,
jos hänen totia ottaisit. Jos he owat

kuulutetut, niin älä ajattelekaan heitä
tänne wetää, wacm olkoot missä tahansa,
sillä se sotii suoraan Jumalan sanaakin
wastlllln", selitti Katrukin «norostaan.

„Minusta tuntuu siltä kuin sinä et
ymmärtäisi ollenkaan Jumalan sanaa,
koskapa sen paikan noin nurin selittää
sulaisit", sanoi Kirri.

„No, sinä nyt olet oikea pöllö! Etkö
sinä ymmärrä selwiä sanojakaan? Nythän
Martti on luopunut isästänsä jaäidistänsä,
tnn hän un Pois ajettu kodista. Ia jos
hän ainakin tuon Kolkin tyttären saanee,
kaikkien keinojesi läpitse, niin silloinhan
hän on waimoonsa sidottu; luulisipa noin
selwän asian ymmärtämän', selitti Katru
toimessaan.

„En minä noin wasenkätistä selitystä
ymmärrä, enkä semmoista tahdo koskaan
ymmärtää. Älä nyt rupea raamatuita
selittämään, koska ei ymmärrytsest näy
jatsawan wähemmin painamiakaan asioita
käsittää mutta minä luulenkin, että
he owat jo kuulutetut", sanoi Kirri.

„Kutka?"
.Enkö minä jo sanonut, ett'et siuä ny-

kyään ymmärrä paljon mitään! No hei
Martti ja Aina", selitti Kirri.

„Wastoin kaikkia juoniasi ja wiisaut-
tasi?!"

„Owatko ne yksin minun juoniani?
Olethan itsekin tehnyt sen asian estämi-
seksi mitä suinkin olet woinut", huomautti
Kirri.

„Niin, mutta miehen sanotaan olewan
lahjoitetun suuremmalla miisnudella kuin
waimon", sanoi Katru yhä selitellen wielä
raamattua.

„Mieheu miisauden pitäisi olla waimon
wiisautta suoremman hywään eikä pahaan.
Nyt kun alat peljätä, että kaikki juonet
ja kamaluudet owat turhaan raumenneet,
soisit sinä minnn wiisanteni pahaan ole-
wan suuremman sinun wiisauttasi; muu-
ten en ole tuin pöllö", inttcliKirri puol-
tansa oikeaksi.

„Pöllöpä kyllä, kuu et kykene yhtä pa-
rikunnan kuulutusta estämään!"

„Entäs itse?"
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.Sinähän tuota iloitsit ja kerskasit Reh-koselta saaneesi semmoisia neuwuja, jotka
missiin auttaisiwllt".

.Entä sinä itse Nehkosen Pirkolta kai-
nalotilkun kääntämisen keinolla?"

»Suostuithan tuohon itsekin, sentäh-
den ei asia ole paremmin minun kuin
sinunkaan."

„Alkää»ime niistä asioista kiistelkö ja
rumetko keskenämme riitelemään, sillä to-
tisesti olemme samassa kadotuksessa; työ-
läs on meidän potkia tutkainta wnstaan",
sanoi Kirri wiimein sowittawaisesti.

„Woi kuin minä pelkään! Todellakin hiki
Päältäni juoksee woi miuuu poikaani
Marttia!" sanoi Katru unhottaen riitansa
miehen kanssa ja alkaen waipua taas en-
tiseen surumielisyyteensä.

„Ne owat parempia tunteita; anna
niiden päästä waltcian, niin sydäntäsi hel-
poitta»! Minun on tuntoni jo paljon hel-
pompi, kun olen ruwennut paremmasti
ajattelemaan", sanoi Kirri kehoittawai-sesti.

„Ainahan olen lapsiani rakastanut",
sanoi Katru äidillisesti.

.Sitä ei saata kukaan sanoa, ett'et
sinä ole ollut äiti lapsillesi ja isällinen
sydän rupeaa minussakin aina enemmän
waikuttamlllln; anna sinäkin äidillisen sy-
dämesi tässäkin wapaasti hehkua, niin
asiamme kääntywät pian hywäksi", sanoi
Kirri kesytellen waimoansa.

„Mitä sinä sitten oikein tarkotat?" ky-
syi Katru jo wähän lauhtuneena.

.Tarkoitanpa sitä, että otanune Mar-
tin takaisin kotia ja wielä Aincm kaupan
päälle ja että laitamme heidät naimisiin,
jos eiwät he ole jo ennen siihen menneet",
sanoi Kirri rohkeasti.

„Tullmmoisen ihmisen kanssa?!"
.Ihmisessä ei moitetta liene, sillä kaikki

kunnialliset ihmiset tultämät Ainaa. Hä-
nellä on ollut monta kunniallista koslaa
tarjolla, mutta hän ei huoli waan kenes-
täkään muusta kuin Martista, eikä Martti
kenestään muusta kuin hänestä; miksi me
rupeaisimme heitä eroittamaan? Minä
rupean jo ymmärtämään, että me olem-

me petetyt, surkeasti petetyt', puheliKirri
edelleen.

«Keneltä petetyt?"
„Sussolta, Lillulta ja Nehkosen jou-

kolta."
„Mutta ketä, owat ne kunnialliset ih-

miset, joista mainitsit?'
»Kaikki muut ihmiset, paitsi Susson

ja meidän asiamiehemme", wiittaili Kirri.
„Ainoat, jotka owat tahtoneet ja koke-

neet säilyttää onneamme, rikkauttamme
ja kunniaamme", sanoi Katru katkerasti.

«Ainoat, jotka owat tahranneet meidän
kunniamme ja saattaneet meidät pilkan ja
naurun esineiksi kaikkien oikenin ihmisien
silmissä ja jotka owat tehneet meidän ja
monen muun elämän näin katkeraksi ja
tuskalliseksi. Jos ei heitä, hiton henkiä,
olisi ollut, olisi tämänkin asian kanssa
paljon paremmasti kuin nyt un, sillä luu-
lenpa, että ilman heitä ja sinutta olisi
ymmärrykseni paljoa pikemmin selwennyt,
käsittämään totuuden, naapurin Maijan
wiimeinen puhe sen wiimein toki teki",
puheli Kirri oikeeu tosi heränneenä.

«Tuommoinen miehuus, johon olen niin
ehdottomasti luottanut!" sanoi Katru yhä
karrutellen.

.Luulenpa että nykyiset ajatukseni owat
ainoa oikea miehuus tässä asiassa; edel-
liset toimeni owat olleet juoru-ämmäin
toimia", sanoi Kirri perään-antamatta.

„Woi hywä Jumala! Mihin minä nyt
joudun; sinäkin tuommoinen!" sanoi Katru
kowin murtuneena.

„ Ajattele sinäkin wähän enemmän!
Sinä olet Martin, niinkuin muidenkiu
lastemme äiti; sinä olet häntä kantanut
sydämesi alla. Sinä tunnet surua, tus-
kaa ja pakotusta sydämessäsi Martin täh-
den ja luulet, että se on muiden pahan-
suopain ihmisten panema kiusaus, joka
kuitenkin on luonnollinen äidin rakkaus
lastansa kohtaan. Käännä se tunne ni-
teen päin ja anna sen päästä woitolle
ja huomaa, että itse olet syypää murhee-
sesi', lohdutteli Kirri murheellista wai-moansa oikeen saarnamiehen tawalla.
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„Mitä sitten tahdot, jos niin käwisi'
sydämeni kanssa?" kysyi Katrn.

„Tahdon että kuuntelisit minua ja an-
taisit minun wapaasti hallita tässä asi-
assa!" pyyteli Kirri.

»Minkä sitten tekisit?'
„Aijon ensin kutsua Kolkin tänne ja

sitten käydä sowintoon hänen kanssaan.
Sen toimeen saatuamme kutsuunne Mar-
tin ja Ninan kotia ja pidämme aina niin-
kuin omat rakkaat lapsemme heidät mo-
lemmat kotona", selitti Kirri.

„Ia annat sen kuusikymmentä mark-
kaakin mennä hukkaan, jonka maksoit Mar-
kulle, ett'ei hän antaisi toista kuittia;
eipä nyt ole raha mistään armosta
kuinka monta lyijykynää sillä rahalla olisi
woinut ostaa?" muistutti Katru piste-
liäästi.

„En huoli siitä rahasta, enkä muusta
mistään mitään, kun «aan saan poikani
takaisin, Kolkin sowitetuksi, pilkan ja nau-
run pois päältäni ja omalletunnolleni
rauhan. Ensikerran eläessäni tunnen,
elt'ei raha polta mieltäni, ja luulenpa,
että tuo on jotakin, joka on parempaan
päin. Olkoon tuo hulluuteen tuhlattu
raha oman tyhmyytemme ja hulluutemme
ainaisena panttina ja sinettinä", sanoi
Kirri wapaasti.

Klltrulla ei ollut mitään kacruttamista
siihen.

„Tottapa me käskemme Kolkin tänne?'
sanoi Kirri, towin «aiti-olon perästä.

„Kolkin? Sunrimman wihamiehcmme!"
tolasi Katru.

„Kolkki ei ole koskaan ollut wihamie-
hemme; päinwastoin on hän osoittanutsuopeaa jalomielisyyttä meitä, niinkuin
kaikkiakin ihmisiä kohtaan. Mutta me
olemme itse tyhmällä käytöksellämme saat-
taneet itsemme häpeään ja Kolkin yr-
mcäkst kohtaamme. Parasta on, että heti
kutsumme hänen tänne", sanoi Kirri toi-
mikkaasti.

Sitten kutsui hän poikansa, Eskon,
huoneesen ja sanoi hänelle: ,Pane heti
hcwoneu aisoihin ja aja Kolkkilaau. Sano
Kolkille terweisiä minulta ja pyydä häntä

minun nimessäni, että hän olisi siiwo
ja tulisi heti sinuu mukanasi minun pu-
heilleni! Hän ehkä myös tietää missä
Martti nykyään majailee", lujcnteli waan
Kirri.

„Kyllähän Kolkki hywinkin lähtee Es-
kon kutsumalle! Wiimcskin kun hän käwi
Kolkkilassa, oli Kolkki ottanut Eskon nis-
kasta kiinni ja paiskannut hänen ulos
huoneesta; Kolkki on itse ylpeys", was-
tusteli Katru.

„Mitä emo edellä, sitä penikat perässä,
sanoo sananlasku ja niinpä on taitanut
käydä tässäkin. Luultawasti on Esko
siellä käydessään osannut tehdä sitä sa-
maa, mitä on meidän nähnyt täällä ko-
tona tekewän, ja puhua sitä, jota on kuul-
lut meidän puhuwcm, ja silti eu saatt....

Samassa tuokiossa töytäst Pirko huo-neesen, niinkuin suuri tuulispää, jonka-
tähden Kirrin puhe jäi kesken.

„Woi s—a! Oletteko pirumpaa kos-
kaan kuulleet? Kolkki on ottanut Martin
kotiansa woi pirua toisen lapsen!"
säyhysi ja huusi Pirko läkähtymäisillään.

Mene!" sanoi Kirri Eskolle tiukasti,
osuttaen samalla lauseella olewansa yhtä-
kaitkinen koko tuolle Pirkon uutiselle, joka
hänen mielestänsä oli niin isosta ar-
mosta.

„Älä häntä nyt niin kiireesti hätyytä
lähtemään, ennenknn saamme kuulla mitä
Pirkolla olisi wielci sanottamaa", sanoi
Katru.

Samassa syöksähti Lillu huoneesen;
hänenkin ulkomuotonsa osotti hänellä ole-
man tiedossa jotain hywin merkillistä.

„Woi herra-jee, isäntä ja emäntä tulta!
Oletteko kuulleet ett . .

."

„Että Koltli on ottauut Martin ty-
könsä", keskeytti hänen Kirri.

„Niin, ja että Martti ja Aina owat
kuulutetut?" lisäsi Lillu sywään hengit-
täen ja odottaen suoranaista ja ankaraa
waitutusta uutisilleen.

Niitä ci puuttunutkaan, sillä heti tuon
kuultuansa tarttui Katru päähänsä ja rin-
taansa ja huudahti: ,Wui Jumalani!"

„Kuolema, kauhistus! Se ei ole tosi;
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tunnusta paikalla että »valehtelit!' sanoi
Pirko kauhistuen.

„Kerranlo he omat kuulutetut?" kysyi
Kirri kylmästi, sillä Lillun jaPirkon uu-
tiset eiwät olleet häntä »vähääkään liikut-
taneet.

»loka-ainokllinen kolme kertaa ja sesanoma ei olekaan walhe, sen wannon
rehellisyyteni kautta", sanoi Lillu, ikään-
kuin paheksuen, kun hänen rehellisyyttänsä
epäiltiin.

„W°i lesus!" liljasi Katru toistami-
seen ja walkeni walkeaksi kuin palttina.

„Rauhoitu Katru!" sauoi Kirri »vai-
mollensa; sitten sanoi hän Eskolle: „Miuä
olen jo monta kertaa sanonut sinulle: Mene
ja siinä sinä yhä wielä kuhnailet! Immär-
rättö?"

Paikalla lähti Esko sinne, johon hän
oli määrätty.

„Soisimme teidän menemän pois, sillä
tarwitscmme olla kahdenkesken", sanoi Kirri
sitten kylmästi Lillulle ja Pirkolle, jotka
heti tuon epäsuosiolliscn lauseeu kuultuansa
Poistuiwat ja loiwat hätäisiä ja kysywiä
silmäyksiä toisillensa.

„Kuinka minä woin kestää kun Kolkki
tulee?" lausui Katru Lillun ja Pirkon
pois mentyä.

„los olet häntä kohtaan pahassa paa-
tuneessa ja «aiheellisessa mielessä, niin
un sinun waikea totuudeu edessä kestää,
mutta jos sinä sowinnon kättä tarjoat,
niin kaikki käypi hywin", sanoi Kirri.

«Koltille?! Sitä en tee wihcimiehelleni",
sanoi Katru tuimasti.

„Koltti on kohta täällä; koeta nyt käyt-
tää itsesi niinkuin järjelliset ihmiset!" sa-
noi Kirri.

Samassa tuokiossa astuikin Koltki huo-neesen.
„Olette kutsuneet minun tänne", sanoi

Kolkti puoli-yrmcästi.
„Niiu olemme tehneet; sowinnon kättä

minä tarjoan, Woi Koltti knlta! Mi-
tenkä me saisimme nuot Pahat wälimme
suwitetuksi?" sanoi Kirri puoli-pelwus-
scmn.

„Eihän ihmisellä ole mitään jalompaa

tehtäwää tässä maailmassa, kuin sowinto
riitaweljen kanssa", sanoi Kolkti ja hänen
kastoonsa kirkastuiwat tuommoisia Kirrin
suusta kuullessaan, sillä senkaltaista ei
hän ollut odottanut.

„ Martti on teillä?" kysyi Kirri.
„Martti on meillä", oli wastaus.
„Niinkuin oma lapsenne?"
„Niinkuin oma lapseni, paljojen las-

teni seassa. Minun täytyi Martti ottaa
kotiani, jos mieli oli saada heidät pelas-
tetuiksi siitä perikadosta, johon he muu-
toin olisiwat malttamattomasti joutuneet",
sanoi Kolkti suorasti.

„lalosti tehty, Koltti kulta, jalosti.
Nyt minä alan ymmärtää, että ilman
teittä ei olisi cnään Marttia ja tuskinpa
Ninaakaan. Woi minua onnetuinta mihin
waaraan olin syöstä omani ja teidän lap-
senne! Minä olen syyttä ajanut pois oman
lapseni, joka ei wielä kertaakaan ole teh-
nyt »vastenmielisesti kohtaani, paitsi mo-
lemmissa naimisissaan, joissa kumminkin
hän oli oikeassa ja minä »väärässä, waitta
minä hänen ajoin armotta tyhjään awa-
raan maailmaan. Minä olen julmasti
loukannut teidän tyttärenne ja teidän kun-
niaanne, saatatteko kaikki nuot antaa mi-
nulle anteeksi?" puheli Kirri katuwaisesti
ja sowinnollisesti.

„Kun teissä kerran on rehellinen ka-
tumus saanut mallan, niin minä »voin
sydämestäni anteeksi antaa ja kaikki un-
hottaa", sanoi Koitti.

„Mi asia mielii: kun teillä on ehdo-
toin etuoikeus niin Marttiin kuin Ninaan-
kin, suwaitsetteko minun molemmat ottaa
tyköni? Minä tahtoisin molemmat pitää
tapsinani ja palkita heille mitä rikkonut
olen", ehdotteli Kirri.

„Kun teissä on paremmat tunteet saa-
neet wallan, niin minä myönnän, muu-
toin olisi se mahdotoin. Ihden ehdon
kumminkin toki teiltä waadin, enncutuu
lopullisen suostumukseni pyyntöönne an-
nan. Waadin teiltä lujan lupauksen,
että lapseni talossanne ihmisen arwoisena
kaikin puolin edespäin pidätte. Isoja pe-
rinnöltä ei hänellä nykyään ole, mutta
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hänellä on puhdas sielu, joka useiukin
on suuremmasta arwosta elämän myrs-
kyissä, kuin kullat ja hopeat. Tuon
pyyntöni jos lupaatte wilpittöinästi täyt-
tää, niin myöntymyksen! on lnja ja wal-
mis", puheli Kolkki jäykästi.

„Niin paljon kuin minussa woimaa
on, tahdon korjata rikostani ja kohdella
häntä lempeydellä ja ystäwyydellä. Ei-
köhän ole parasta, että heti laitan Eskon
hewosella heitä noutamaan? Wai kuinka
Kolkki?" myönsi ja kyseli Kirri.

„ Tehkää niin!"
„Tuossa on, Kolkki, käteni! Sydämeni

on sulannut ja tunnon ranha on palan-
nut pimitettyyn sieluuni ja se tuntuu
niin suloiselta kuin nouseman lempeän
kewäisen aamu-auringon kirkkaat ja läm-
mittäwät säteet. Tuskaa, mciiwaa ja su-
rua olen onneloin suotta paljon kärsinyt
oman tuhmuuteni tähden, mutta nyt se
on toki ohitse mennyt", puheli Kirri edel-
leen.

„Tuossa on myös sowinnon käsi ja
siinä samassa sowinnon sydän", sanoi
Kolkki, ja he puristiwat toisiansa kädestä,
wahwistuksetsi suwinnolleen.

„Mene heti panemaan hemonen aisoi-
hin, aja Kolkkilaan jaPyydä, että Martti
ja Aina olisiwat hywät ja tulisiwat si-
nun mukanasi täällä käymään", sanoi
Kirri Eskolle.

Esko lähti.
„Rupeaapa minunkin sydämeni sulaa-

maan", nutisi Katru puoli-ääneen.
„Mitäs emäntä miettii tästä asiasta?

Olettehan mykempi Bilcamin aasia!" sa-
noi Kolkki Katrulle ja kameli häntä koh-
de».

„Mitäpä siihen meikäläiset sanomat,
kun niin wiisaat asioista päättämät",
sanoi Katru pistelewästi, maikka hänkin
oli jo saannt paremmat ajatukset, maan
hänen oli wcukea niin pian tunnustaa
mielipiteitänsä määriksi.

,Älkää olko, emäntä, noin pisteliäs tänä
snurcull sowinnon päiwänä! Onhan teillä
yhtä iso osa asiassa kuin meilläkin", sa-
noi Kolkki.

„Pois kompfteilemiset ja pistopuheet!
pois wiha ja waino!" sanoi Kirri Kat-
rulle.

„Samoin minäkin tunnen tarpeelliseksi,
kun ma waan kehtaisin sen tehdä", sanoi
Katru ikäänkuin peläten, että sowelias ti-
laisuus ja aika ehta luiskahtaa pois hä-
nen käsistänsä, jos ei hän nyt jotain toimi
nykyisten tunteittensa eduksi.

.Ei mitään hywää ja jaloa pidä hä-
wetä", sanoi Kolkki.

„Sowintoa minäkin halajan; tässä on
käteni", sanoi Katru, tarjoten kättänsä
Kolkille.

„Kas niin, emäntä!" sanoi Kolkki ja
tarttui emännän tarjottuun käteen.

„Sydäntäni helftoittaa", sanoi Katru.
„Tiesinhän minä sen, sanoinhan minä

sen. Ei mikään ole autuaallisempna eikä
lämpöisempää, kuin sowinto riiwweljein
Malilla. Mutta enhän ole ollenkaan
muistanut Kolkilta wakuudeksi kysyä, joko
Martti ja Aina owat kuulutetut?" sanoi
Kirri.

,Io kolmastikin", oli wastaus.
„Sen parempi. Tässä tulee meille

lysti ja muutamille pitkä nokka", sanoi
Kirri ja hän näytti nykyään hywin miet-
tiwäisen näköiselta.

„Mikä on tarkoituksesi?" kysyi Katru.
„Tarkoitukseni on tuma: kun Martti

ja Aina owat jo kolme kertaa kuulutetut
ja kun he tulemat tänne, niin kutsutacm-
pas pastorikin wieraaksemme; siihen on-
kin hywä tilaisuus, koska tiedän hänen
olewan käymässä sairaan luona ja
sitten pidetään häät paikalla, Katru", se-
litti Kirri iloisesti.

„ Oletkos ymmärryksesi kadottanut?
Mistä näin pilaan saadaan voierältä ja
ruokaa niille?" sanoi Katrn säikähtäen.

.Meillä kyllä on aitassa ja salwassa
ruokaa ja juomaa; sieltä juoksee kun juok-
seman pitää. Me emme waadikaan her-
kullista ateriaa, waan tyydymme yksinker-
taiseeu rawintoou; kyllä muu tapahtuma
lysti palkitsee Harmat ruoka-lajit, sillä
enpä aio kutsua wieraiksi kuin Nehkosen
joukon ja Lillun", selitteli Kirri.
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„Pllhimmat pirut!" sanoi KoMi säp-
sähtäen.

.Juuri niin ja sentähdenpä he junri
tarwitsewatkin saada pitkän nokan", sa-
noi Kirri,

„Entäs Susso?" muistutti Katru.
„Häntä en tahdo nähdä. Hänestä

uwat kaikki nnot juonet ja kiusat wnota-
neet; hän on itse piru ihmishaahmossa;
häntä en kärsi", sanoi Kirri lujasti.

„Äsken en rohjennut wielä sanoakaan,
että Martti ja Aina owat jo wihityt;
eilen käwi pastori meillä . heidät »vihki-
mässä", sanoi Kolkki,

„Sepä uutinen on wähän hankalampi",
sanoi Kirri ja mietti. „Mnttci ei sekään
pilaa mielä meidän lystiämme. Sali juh-
lalliseksi, wihtituoli woimcmnsa niinkuin
ainakin. Heti kun Esko tulee kutia, men-
köön «ahtaamaan pastoria, ett'ei hän
pääse siwu. Hannu paikalla käskemään
Rehkusta koko jouktoneen tänne ja Lillu
kanssa muistatko Hannu, Lillu kanssa!
Mutta ei mitään muita kutsuja kuin meillä
käymään", lisäsi Kirri.

Hannu lähti paikalla toimiinsa ja sa-massa tuliwat Martti, Aina ja Esko.
„Hywää päiwää!" sanoi Martti »ve-

täytyen nurkkaan.
,Hywää päiwää!" sanoi Ainakin ujosti.
„Pciiwää, päiwää, lapseni! Me olemme

tnlleet täällä toiselle tuulelle ja mielelle.
Saatatteko, rakkaat lapseni, antaa meille
anteeksi kowan ja tyhmän käytöksemme
teitä kohtaan?" sanoi Kirri.

„los kuin, isä kulta", sanoi Martti.
.Entäs Aina? Paljon on tosin uskal-

lettu silloin, kun pyydetään sowitusta siltä,
joka syyttömästi on niin paljun saanut
kärsiä, mntta sydämeni ei tunne saawan
rauhaa, jos en pääse sowintoun sinun-
kin kanssasi", puheli Kirri Ninalle.

„Sydämeni un sula ja leppyisä kaikkia
ihmisiä kohtaan. Miksitäpä olisinkaan
teille suutuksissa", sanoi Aina lempeästi.

„Kas niin, lapseni! Nyt olemme su-
witetut ja tapsinani rakkaina tahdon tei-
dät molemmat pitää. Katuen entistä käy-
töstäni kohtaanne, tahdon korjata mitä

rikkonut oleu. Sen kolmetuhatta mark-
kaa, jonka lupasin Martille ja Sussolle,
jos toisensa naisiwllt, annan tässä nyt
teille häälahjatsi, kusta kuulutte haitanne
pitäneen, ja un tämä lahja ulewa ensi-
mäinen suosioni osotus teille", sanoi
Kirri ja rupesi ojentamaan rahoja Ainalle.

„Anna lahjasi antamisen olla siihen
hetkeen asti, kun pastori ja mieli-wieransi
tulemat! Silloin sen »vaikutus on suurin",
muistutti Katru.

„Oikeen sanottu, Katruseui, oikeen.
Pitihän meidän näyttää pitkää nokkaa ja
tosiaankin se temppn un oiwallinen nokan
jatko", sanoi Kirri ja keskeytti lahjansa
antamisen.

„Kiitämme nöyrimmästi! Millä me
olemme semmoiseu hywyytenne ansain-
neet?" sanoi Aina ujosti.

„Ei mikään maailmallinen hywyys woi
palkita niitä kärsimyksiä, joihin sinun
olemme saattaneet", sanoi Kirri. Sitten
kääntyi hän Katrun puoleen ja sanoi:
„No mutta ethän sinä Jumalan tähden
wirka mitään pojallesi ja miniällesi!'

„Pyydän anteeksi; enempää en jaksa",
sanoi Katrn, samassa kun hän tarttui mo-
lempia syliksi.

„Ei, äiti kulta, ole mitään anteeksi
pyytämistä", sanoi Martti ja kyyneleet
walahtiwat hänen silmistänsä.

„En minä ole koskaan ollut teille »vi-
hamielinen; teillä uli wann pieni ereh-
dys: te luulitte Martin oleman teidän
ijantaiten, waan hän ulikin minun",
sanoi Aina.

„Oiwallisesti lausuttu, lapseui, oiwal-
lisesti ja jalosti! mutta laittakaa wih-
kituoli »valmiiksi!' sanoi Kirri.

„Mitä M tehtaisiin?" kysyi Aina hä-
täisesti.

„Wtä toki kysyn teiltä, cnnenkun »vas-
taan siihen kysymykseen: saatatteko tulla
tähän loivaan kotiin asumaan, niinkuin
ainoaan kotiinne?" sanoi Kirri.

„Woi isä tulta, kuinka mielellämme sen
teemme. Tiesinhän minä, että te olette
hywä", sanoi Martti, tarttuen isäänsä
syliksi ja Pyyhkien kyyneleitä silmistänsä.
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„Entäs Aina?" kysyi Kirri.
«Kussa Martti on, siellä tahdon myös

minä olla kuolemaani asti; minä kiitol-
lisuudella wastaamotan tarjoamisenne",
sanoi Aina.

„Nyt minä »vasta sanon mitä wihti-
tuolilla tehdään. Pastori on kutsuttu
tänne ja tahdonpa, että hän siunaa tei-
dät tässä wihkituolin ja meidän silmiemme
edessä, harmiksi Rehkosen joukolle, Lillulle
ja heidän läisillensä. Rehkosen joukko ja
Lillu owllt kutsutut tänne juuri siksi het-
keksi. Lllittakllll itsenne sitäwarten juh-
lapukuun ja laittakaa wihkituoli walnniksi,
sillä aika on lyhyt", selitti Kirri.

„Tahdotte siis pahimpllin ja ilteimpäin
parjaajaini japarasten entisien ystäwienne
edessä tunnustaa erhetyksenne, ja siitä tu-
len makuutetuksi sowintomme oleman sy-
dämen sowinnon jaloa, ylewää!" sa-
noi Aina.

„Niin, niin! En kenenkään edessä hä-
pee tunnustaa erehdystäni ja sowintomme
todellakin on sydämen sowinto, eitä tyhjä
huulten höpinä", sanoi Kirri.

„Me suostumme ehdottomasti esityk-
seenne", sanoi Aina iloisesti, ja paikalla
rupesiwat he tekemään wihkituolia.

Juuri kun he oliwat sen walmiitsi saa-
neet, tuli Susso wllpisewana ja hätään-
tyneenä huoneesen.

„Woi hywä Jumala! Mitä nyt kuu-
luu, hywä isäntä ja emäntä", sanoi hän
heti huoneesi» päästyänsä, sanomatta hy-
wää päiwääkään. Hän oli niin kauhuk-
sissaan, ett'ei hän huomannut syrjäpie-
lcssä olewia Kolttia, Marttia eitä Ai--
naa!

„Mitä wainen?" kysyi Kirri kylmästi.
„Woi hywä Jumala! Martti ja Aina

owllt kuulutetut kaksi kertaa", sanoi Susso
läähättäen.

„Ummellensa kolme kertaa", sanoiKirri
toltosti.

„Woi hywä Jumala! Wai jo ne owat
kolmasti kuulutetut! Tulin tänne tuumit-
telemaan, mitenkä Martti saataisiin eril-
lensä tuosta Kolkin heittiöstä. Minä
maksaisin kuulutus -rahat ja laitti muut

kulutukset. Kyllä minulla rahaa on: ni-
sujen ostajia on joka päiwä niinkuin mark-
kinoilla. Minun käypi Martti-riepu niin
kowlln säälikseni, kun hän jontuu tuommoi-sen kanssa woi hywänen aika minua
eikö se wielä kawisi laatuun? Ei wielä
olisi hiljaista minä maksan kaikki
Yhy! Mutta mitä tuo wihkituoli merkit-
see? Eihän waan aiota Marttia wihkiä?Wai jo he owat kolmasti kuulutetut!"
höpisi Susso suuressa ahdistuksessaan
puoli hurmeentuneessll tilassaan.

„Kolmasti kuulutetut ja eilen puolen-
päiwän jälkeen wihityt", sanoiKirri jäy-
kästi.

Kolkilta purskahti aika nauru ja Sussowilknisee heti ympäri huonetta ja huo-
maitsee Kolkin, Martin ja Ainan.

Jos Susso-raiska oli ennestäänkin hll-
milla, mutta nyt wasta hän ahdistukseenjoutui. Tieto tuosta, että Martti oli nyt
ijäksi häneltä mennyt ja ett'ei tuokaan
kowlln mones miehen saamisen yritys on-
nistunut, Kolkin pilkkaama nauru jakatse,
Martin ja Ainan ilwe-hymy, tieto siitä,
että he kuuliwat kaikki hänen puheensa ja
wehkeensä, ja Kirrin kylmä käytös häntäkohtaan waikuttiwat sen, että hänen sil-mänsä remahtiwat felällensä ja ymmyr-
käisiksi kuin suitsirenkllllt. Hänen henkensä
slllppausi niin, ctt'ei hän woinut towiin
aikaan hengittää ulos eikä sisälle, jonka
wuoksi hänen poskensa pullistumat kuin
pillipiiparin posket ja hän tuli punaiseksi
korwia myödeu kuin leppäkerttu; se oli
yhtä surluteltawakuin naurettawakin näkö.

„Poh!" poksahti wiimeinlin henki luon-
nollista tietänsä ja sitten hän MHotti
kowasti jonku ajan.

„Täällcikö nuotkin pirut oliwat!" mu-
misi hän itseksensä läähötyksensä seastaja wahän toinnuttuansa sanoi hän: „ aiot-
teko minua narrinanne pitää?"

„Onpa kaikki entiset ja nykyiset juo-
nesi tullut ilmi, Susso! Ethän enään ru-
wenne wihityn parikunnan wäliin tnnkeu-
maan. Sinun tähtesi tämä ja monta
muuta asiaa on käynyt ikäwäksi ja nyt
ymmärtänet, ett'ei sinullatäällä ole enään
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mitään waikutusalaa", sanoi Kirri lu-
jasti.,

„Asköinen hämminki muuttui Sus-
sossa nyt raiwoksi. Hän» kiristi ham-paansa yhteen ja päätä puistain, ham-
masten raosta tulleella kirisewällä äänellä
kirkui hän: „S—n pikilctkerit, sen tuhan-
nen nllhkiaisinerrat, jotka ette tiedä mis-
tään Minäkö olisin ottanut
miehekseni tuommoisen kalmukin kuin
Martti on? Pitäkööt nyt murttinsa ja
Marttinsa hyi!" Ia tuon sanottuaan
lähti hän unhoissaan pois.

„Kuulitteko, isä?" kysyi Martti loista-
viin silmin.

„Kuulin, kuulin", sanoi Kirri häm-
mästyneenä. „ Tuommoista ihmistä me
tahdoimme miniäksemme ja pojallemme
«aimoksi! Nyt hänen sydämensä tuli nä-
köisälle. Nyt rupean huomaamaan, että
tosiaankin siweys maksaa ihmisellä enem-
män kuin rahll-tuhanuet. Maikka olemme
Ainaa niin pahasti kohdelleet, ei hän kum-
minkaan ole kertaakaan mastahakoista sa-
naa antanut kenellekään meidän talon
mäestä. Woi, moi, Aina, kuinka pal-
jon sinä olet saanut kärsiä!" puheli Kirri.

.Kaikki on unhoitettu; älkää niitä
enään koskaan muistelko", sanoi Aina.

Samllssll astui pastori huoneesen.
.Jumalan rauhaa! Mitä näen minä?

Kolkki, Martti ja Aina täällä! Ia kuten
harkitsen, kaikki ystäwien näköisinä keske-
nään", sanoi pastori.

..Olemmepa nyt jo kaikin hywiä YZtä-
wiä, maikka nuot hiton henget, nuot pa-
holaisten apulaiset, oliwat ijäksi riistää
rauhan rinnoistamme ja syöstä meidät
ikuiseen perikatoon. Anteeksi on anottu
ja anteeksi on annettn, ja sowinnon lam-
pymät sateet alkamat lämmittää ja hel-
poitta» sydämiämme ja tuskasta rutistu-
neita rintojamme", sanoi Kirri, koettaen
saada puheensa niin runolliseksi kuin suin-
kin mahdollista.

„MMän ei ole ihanampi nähdä eikä
kuulla, kuin suwinto-totuuden woitto.
Wllikka wäliin näyttää siltä kuin totuus
sortuisi ja wääryys, walhe ja pimeys pää-

sisimät woitolle - mutta Jumalan kiitos!
Kipinä tuota ijankaikkista totuuden walua
on kuitenkin woimallinen tallaamaan pi-
meyden, tnon Manhan traakin jalkainsa
alle! mutta enpä ymmärrä tuon wih-
kituolin tarkoitusta?" puheli pastori.

„Kuulimme Martin ja Ainan jo joka
kerta kuulutetuksi. Päätimme sentähden
paikalla toimittaa heidän wihtimiscnsä.
Mutta sittemmin kuulimme Koltilta, että
he omatkin jo mihityt ja johtnipa silloin
mieleeni antaa wihkituolin olla ja pyy-
tää teitä siunaamaan heitä tuon wih-
kituolin edessä, meidän, Rehkosen joukon
ja Lillun silmien nähden, heille suureksi
harmiksi ja meille isoksi iloksi", selitti
Kirri.

„Ijati pysymällä Herran pyhällä sa-
nalla omat he eroittllmllttomllsti toinen
toiseensa kuolemaansa asti yhdistetyt,
mutta esitys on marsin hauska; tahdonpasen ilolla täyttää tänä suurena sowinnon
päimänä, jolloin taiwaan enkeleillä on
suurempi ilo kuin yhdeksästäkymmenestä
yhdeksästä hurskaasta. Mutta eihän
täällä näykään niitä mainitsemianne hää-
wieraita", puheli pastori yhä edelleen.

„Kyllä he tulemat, se on missi se. He
owat hywat tulemaan, kun maan maha-
kaan Miljaa saamat, marsinkin kun he luu-
lemat heitä tarwittawan Martin naimis-
asioissa. He omat kutsutut maan tänne
käymään ja silti eiwät hc tiedä koko tästä
asiasta mitään, ja sentähden tulee meille
tässä wähän lysti. Minä tahdon heille
näyttää, kuinka Kirri osaa hymittaä pa-
hoja töitänsä ja kuinka hän on tullut to-
tuuden käsittämään. Luulinpa että tuo
hiton joukko on kohta täällä, mutta mei-
dän pitää kaikkien poistua, että he saa-
wat omin päinensä towin wielä juoruilla
Paitansa ja suitansa pieksää mutta he
tulematkin jo tuossa kartanolla, poistu-
kaamme nopeasti!" puheli Kirri, ja hepoistuiwat kaikin erciäsen siwukamariin.

Niinkuin Kirri oli sanonut, tuliwat to-
dellakin Nehkonen akkansa ja tyttönsä
kanssa, ja Lillu, kutsuansa kohden ja pian
olimat he laitin huoneessa.
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„No mitä pirua tämä nyt merkitsee?'
sauoi Lillu heti huoneesen tultuansa.

„Ei yhtään ihmistä!" kummaili Pirko.
„Ia huoneet on juhla-asussa!" säisti

Rehkonen.
„Ia wihkituolikin on tuossa! Lempo

wiekööu! Tämä on pimeä ja sekawa arwoi-
tus", sanoi Kirsti.

„Woi s—a! Nyt minä rupean ymmär-
tämään", sanoi Lillu yht'äkliä, niinkuin
olisi saanut käärmeen piston.

„Kah tuota hullua! hyi kun säikähdin!"
sanoi Pirko.

Mitä sinä, Lillu, ymmärrät?" kysyi
Kirsti.

„Että Martti ja Aina wihitään tuossa
wihkituolin edessä ja aiwcin tuossa pai-
kassa", sanoi Lillu huolehtien.

„Loruja; Kirri ja Katru eiwät suostu
siiheu kauppaan kuuna herran walkeana",
sanoi Rehkonen.

„He owat jo kolmasti kuulutetut",
muistutti Lillu.

„Olkoot maikka neljästi, mutta pastori
ei tohdi heitä wihkiä, se on wissi asia se;
taikka jos hän sen tekee, niin minä as-
tun papin hännän Päälle kyllä minä
tiedän", sanoi tuo tietorikas Rehkonen.

„Kyllä se tuo meidän mies on niin
wiisas mies; hän on pannut jo monta
asiaa nurin", sanoi Pirko.

,Kolkti on asiaa ajanut", huomautti
taas Lillu.

„Kolkin wiisaus ci pitkälle pistä mei-
dän miehen rinnalla; hänen en ole luul-
lut saawau yhtään asiaa kumoon", sanoi
Pirko luottawasti.

„Ei waan pystöön", rohkeni Lillu
huomauttaa.

„lumaliste! Mitä minä nyt kuulen!
Wannonpa kieleni kautta, että Lillu ou
katsonut hywäksi kääntää kelkkansa keulan
toisin päin", sanoi Kirsti tuimasti.

„Ei, mutta minä pelkään kaikki meidän
juonemmetulewan ilmi mitähän Sus-

sokin sanoo? - no, olenpa minä häneltä
palkkani saanut monin kerroin", lausueli
Lillu hajamielisenä.

„Ei tässä mitään pelkäämistä. Pe-
rintökuitit owat palaneet ja Markulle on
maksettu kuusikymmentä markkaa, ett'ei
hän antaisi uutta kuittia, ja kuititta ei
pappi tohdi wihkiä et sinä Lillu ym-
märrä oikeen tosi-asioita", rehenteli Reh-
konen .

„PääsiwätPähän kuulutuksillekin, waikka
Martin epäyskirja oli wastassa, jota pi-
ditte niin wnrmana esteenä", intteli waan
Lillu Vastaan.

„Hädin tuskin on Kolkki saanut epäys-
kirjan mitättömäksi, mutta siihenpä hä-
nen wiisautensa loppuikin', sanoi Rehko-
nen puoleksi woitettuna.

„Kuulethan nyt, Lillu, että Rehkonen
on mies, joka osaa asiansa toimittaa niin
että se piisaa, ja sentähden saat heittää
kaikki epäilemiset pois", sanoi Pirko.

, Kyllä isä on niin wiisas mies,
ett'ei hänen Vertaansa ole missään,
ei missään. Kun hän ottaa asian toi-
mittaaksensa, niin se sujuu; ilman isättä
olisiwat Martti ja Ainakin jo aikaa wi-
hityt", sanoi Kirstikin, sillä molemmat
sekä äiti, että tyttö luuliwat Rehkoscn
olewan hywiulin isolla woitolla ja lujalla
perustuksella Lillun kanssa intäissään.

„No mutta missä sen nimessä wäki
sitten nyt kuhnaa, kun heitä ci uäy ke-
tään? Ia mitä kaikkia tämä pitkällinen
ja tuskallinen odotus merkitsee? Woi
kun minä pelkään ja sille en woi mitään

ei jos piru olisi", sanoi Lillu yhä
epäillen salaperäistä tilaansa, maikka wielä
niitäkin olisiwat toiset hänelle lohdutuk-
seksi sanoneet.

„Kumma kun tuo Lillu on joutawau
pelkuri ja ymmärtäumtöin! Minä ym-
märrän nämät nykyiset asiat niinkuin ne
olisiwat jo tapahtuneet. Wäki lienee wiclä
askareissaan ja sen wuolsi ei heitä ole
näkösällä. Tuou wihkituolin merkitys
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on tämä: Kirri ja Katru omat luulta-
masti saaneet tietoonsa, että Martti ja
Aina-ryutäle omat kuulutetut, niin he
Kotkalaisille harmiksi, pitämät täällä tuom-
moisia wale-häitä. Meitä he tahtomat
kestitä niinkuin parhaita ystäwiään, joilta
he omat niin monta hywää nenwoa saa-
neet ja jotka olemme heidän paljoissa ja
raskaissa murheissa niin wllhmoina ja
lujincßalati seisoneet. Meille tulee hii-
den lysti ilta tänä iltana' ja Pää-juoni
illau tehtäwissä on Martin täydellinen
eroittaminen Aina heittiöstä ja ikuinen
yhdistäminen Sussoon siinä kaikki nno
kammottawllt salaisuudet", selitti Nehko-
nen wahwalla uskolla.

„ Mutta mikä piru oli Sussolla, kun
ei hän käynyt teillä täältä Palatessaan?"sanoi Lillu, ikääukun ei hän ulisi ollen-
kaan kuullut Rehkosen pontewaa selitystä.

„Susso? Milloin hän on täällä käy-
nyt?" sanoi Kirsti hätäisesti.

„Eihän tuosta ole kuin pikku hetki, kun
hän tuli täältä ja meni semmoista wauh-
tia, että tukka oli suorana", sanoi Lillu.

„Sekinhän osoittaa äsköisen puheeni
olleen oikean. Mitäpä hän on muuta
kulkenut, kuin on käynyt tekemässä päät-
tämän kaupan Martin ja hänen naimi-
seen", harkitsi Nehkonen.

„Aina se tuo isä kaikki asiat tietää ja
arwllll; eihän nuottaan asiat mitenkään
muuten saata olla", sanoi Kirsti iloisen
woitollisesti.

Kamarin omi oli mahan raollaan, jonka
tähden kamarissa oliat kuuliwat jokaiki-seu sanan, mitä salissa-oliat puhuiwat.

Samassa kun Kirsti oli wiimeism sa-nansa sanonut, tuliwat kamarissa oliat
salini pastori edellä, sitten Martti ja
Aina juhlapuwuisslllln ja käsi kädessä;
kaikki muut perässä. Martti ja Aina
pysähtyiwät wihkituolin eteen ja pastorisen taa.

Sitten alkoi pastori hywin juhlallisestiseurnawau puheen:
„Kaiktiwaltiaan Jumalan niinessä!!jota tutkistelet munaskuut ja tut-

kit sywyydeu lähteet! Sinä, sinä kul-
jettelet täällä armon ajassa ihmisiä kum-
mallisia teitä. Wäliin kuljetat sinä ih-
misiä helwetin henkien ja belzebuuin kiu-
sausten lnpitse, ja heidät jätät wäliin
pahojen henkien peitottawiksi. Sinä an-
nat useinkin heidät siinä niiu nääntyä,
että kuolon enkeli jo wiikate olalla hiipii
heidän kantapäillänsä, toiwoen saalistansa
ja odottaen Kaikkimaltiaan kuolou iskun
käskyä. Mutta katso! käsiis olet sinä
meidät pyytänyt! Ia sentähden olet
meille antanut kipinän sitä ijantaik-
kista totuuden waloa, jolla me moimme
sammuttaa sen ruman tuliset nuolet. Pi-
meyden ruhtinaita, sillä, jolla tuulessa
malta on, on täällä maanpäällä paljon
apulaisia, jotka matkaan saattamat monta
pahennusta ja pimeyden työtä. (Katsoen
Rehkosen joukon ja Lillun puoleen.)
Mutta woi sitä ihmistä, jonka kautta pa-
hennukset tulemat! Parempi olisi hänelle,
että myllykiwi ripustettaisiin hänen kau-
laansa ja hän upotettaisiin meren sywyy-
teen. Kaikkimaltiaan rankaisema käsi on
häntä kumminkin wainoowa ja etsiskele-
mä niin kauwan kun hän häneu wiimein
löytää ja silloin on hän lyöwä mer-
kin hänen otsaansa. Silloin on koston
hetki pimeyden työn tekiän saawuttauut
ja hän tulee kaikkien ihmisien pilkan, nau-
run ja kauhun esineeksi, ja hänen wiimei-
nen paikkansa on siellä, joka palaa tules-
ta ja tulikiwestä ja jossa pitää oleman
itku ja hammasten kiristys. Nämätkin
tässä seisomat nuorukaiset omat saaneet
kärsiä niiden helwetin henkien apulaisien
kiusaukset ja murheet, mitä ikinä he omat
woineet aikaan saada, mutta Jumala on
nyt heidän murheensa iloksi kääntänyt ja
pois Pyyhkinyt heidän kyyneleensä jaa,
Jumala on heille antanut päiwänsci pais-
taa pahan ilman perästä. Jumalan
Pyhällä sanalla minä heidät eilen yhteen
liitin, maan minä tahdon heitä wielä
siunata: Jumala kaikkiwaltias teitä siu-
natkoon! Poistukoot murheeu mustat
pilmet häämöittämästci teidän toiwo-ri-
kasta elämänne aamua! Olkoon koto
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tnlcwa elämänne onnellista ja waloisaa
siihen asti, kun ijankaikkisen kirkkauden
aamurusko tuopi teille loppumattoman
maton!"

„Enkö minä jotain tuommoista ennus-
tanut?" sanoi Lillu puoli-ääneen.

„Woi pirnn wäki! Kaikki owat he
täällä koolla; mikä nyt neuwoksi tulee?"
kuihti Kirsti.

„Lähdetään pois!" sanoi Rehkonen
hiljaa akalleen.

„Oletk° riiwattu? Pysy alallasi" tokelsi
Pirko.

,Kyllä", kuistasi Rehkonen nöyrästi.
„Pyydän isännänkin sanomaan jota-

kin!" kehoitti pastori.
„Lapsinamme rakkaina tahdomme heitä

molempia pitää ja mitä rikkoneet olemme,
koemme hywyydellämme tästä lähin heille
palkita. Isännäksi ja emännäksi pääsc-
wät he heti taloon. Ne kolmetuhatta
markkaa, jotka lupasin, jos Martti naisisusson, annan tässä nyt Ninalle, jon-
kunlaiseksi korwaukseksi niistä kärsimyksistä
ja waiwoista, joihin olemme hänen saat-
taneet. Kuolemamme jälkeen he saamat
periä osansa jälkeen, niinkuin toisetkin
lapsemme"; sanoi Kirri ja ojensi rahat
Ninalle. Sitten puristi hän Marttia ja
Ninaa kädestä ja toiwotti heille onnea.

»Kiitämme nöyrimmästi! Te, isäntä"
olette kowin hywä", sanoi Aina nöy--
rästi.

Sen jälkeen toiwottiwat onnea tuolle
tärsiwälle, mutta woittaneelle parikun-
nalle: Koltti, Katru, Esko ja Hannu.

„Woi piru sentään! Olisipa Kirstinkin
sopinut olla tuossa naimisessa, maan luu
ennätti tuon nykyisen juoppo-lalluusa jo
ottaa mieheksensä", sanoi Pirko puoli-
ääneen !

„Emme toki olisi tuommoiseen häpeäl-
liseen kiusaan joutuneetkaan, jos ei meille
ulisi niin paljon juoruttu", sanoi Katru,

„Ei suiukaau isäntä ja emäntä aina-
kaan luule, että minä olisin juorunnut tai
muuten tätä asiaa mustaan ollut", sanoi
Rehkonen, ikäänkuin pakoittaaksensa isän-

nän tunuustamaau, ettei hän ilmoita cli
julkaise Rehkosen wehkeitä.

„Ei paljon. Sinä maan neuwoit mi-
nun warastamlllln perintökuitit ja poltta-
maan ne. Sinä se olit, joka neuwoit
minun pakottamaan Martin antamaan
epäystirjan. Sinä se olit, joka neumoit
minun Markulle maksamaankuusikymmentä
markkaa, ettei hän antaisi toista perintö-
kuittia. Eihän tuo ole wielä paljon, wai
kuinka?" sanoi Kirri kylmästi ja awonai-
sesti.^

„AH, woi saa . . . jopa isäntä nyt
hulluja puhuu ja juoruja uskoo mi-
näkö marastlliuaan e epä kir
. . . hym! kuusikymmentä!» . . . hym!"
sopecoitst Rehkonen suuressa hämmennyk-
sessään, sillä hän olisi kaikissa asioissa ja
paikoissa tahtonut kuulustaa ja näyttäy-
tyä rehellisenä jasuorana ihmisenä, maikka
hän muutoin oli sotkuna ja häiritsiänä
joka asiassa epärehellisyytensä ja typeryy-
tensä wuoksi.

„ Semmoisia hulluja se puhuu, jota »n
saanut silmänsä auki ja sitten kurkistaa
totuuden waloou. Omatko puheeni juo-
ruja? Itsehän olet ne puhunut korwieni
tuullen. Teidän mielestänne pitäisi ih-
misien pitää teidän juorujanne tosina ja
ihmisien tosia juoruina; se on kummalli-
nen järjestys se. Suoraan sanoen: sinä
olet akkasi, tyttösi, Susson jaLillun kanssa
tehnyt tämän asian sotkemiseksi mitä ikänä
ihmiset pirun nimessä ja haahmossa woi-
wat; nyt minä teidät, heittiöt, oikeen läpi
tunnen", sanoi Kirri yhä edelleen.

„Ei se kainalotilkun ratkomiuen ja jäl-
leen nurin pain ompeleminen auttanut-
kaan mitään, Pirko", sanoi Katru piste-
lewästi.

.Piru tänne olisi tullut, jos tuon tie-
sin", mutisi Kirsti itsekseen.

„Sitä wartenko meidät olette tänne kut-
suneet, että saisitte meitä mielenne mu-
kaan haukkua?" sanoi Pirko äissänn.

„luuri sitä warten, että kerrankaan tu-
lisitte oikeen julkisesti huomaamaan, kuinka
huonoa työtä te teette ja kuinka lyhwct
jäljet teidän »valheillanne ja toimillanne
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on, joita te niin hartaalla halulla ja niin
ahkerasti olette koko elämänne aian har-
joittaneet. Mutta tämä ei ole hauk-
kumista; se on suoraa totuutta", sanoi
Kirri.

„Te olette kyllä pahasti cläucet tämän
ja monen muun asian kanssa ja tuolla
elämällänne olette rikkoneet taiwasta ja
maata mustaan, Mutta mielä teilläkin
on armon owi awoinnu", sanoi pastori.

,Minun ou aiua käynyt niin loman
säälikseni Martti ja Aina", sauoi Lillu
liwerrcllen.

„Tietysti molemmat"; sauoi Kolkki ja
pyrskähti nauramaan.

,Tuota pirun Kolkkia en minä Moi
kärsiä", mutisi Lillu itseksensä.

„Se on tosi, että minä olen kärsinyt
niin paljon, kuin koskaan kukaan kuolewai-
nen on kärsinyt. Mutta tiesinhän minä,
ett'ei Jumala anna wiattmnuuden sortua.
Nyt on Jumala kääntänyt kaikki parhain
päin ja minä en wihaa ketään. Minä
saatan sydämestäni kaikille anteeksi antaa,
kun maan te saattaisitte kaikki unhotuksiin
jättää! Käydään kaikin somintoon ja ollaan
tästä lähtien hymät ystäwät, niinkuin ai-
nakin!" sanoi Nina somittawaisesti.

„Oikeen puhuttu! Sowintoa minäkin
halajan Kittien ihmisten kanssa. Ia nyt
on kullaksi puhuttu näistä asioista. Hei-
tetään hitolle kaikki kammstelemiset
ja pistopuheet ja annetaan wanhojen han-
mojen parata umpeen, eikä remitci niitä
enään auki, Ruokapöytä odottaa meitä;
käykäämme kaikki hyminä ystäwinä wir-
woittamaan sen antimilla wäsyneitä ruu-
miitamme!" sanoi Kirri sowittamnisesti
hänkin.

.Oiwnllinen puhe ja hauska esitys!
Tehkäämme niin setä sowinnon että ra-
winnon suhteen", sanoi Kolkti.

„Noh! ennen Viholliset, mutta nyt ys-
täminä kaikin täsiksi käykäämme!" kehoitti
pastori.

„sDnpa meillä kotonakin ruokaa; emme
syö teidän haukuttua ruokaanne", sanoi
Pirko.

„Eipä tässä ole ruokamultaa haukuttu,

eikä ihmisiäkään; on maan puhuttu pieni
hiukka totuutta noh!" sanoi Kirri.

„Emme tarwitse", sanoi Rehkonen ja
katsoi lysywcisti Pirkon, silmiin.

„Se toki kun minulla on nälkä, maan
en kehtaa mennä syömään. Piru toti
kun menetin hywän talon, josta olen aina
saanut niin paljon mntta emmekö
lähde kaikin syömään, koska meillä olisi
niin hywä Pääsy?" kutisi Lillu Nehkoscn
jonkulle.

„Hullu piru sinäkin olet! Paikalla joka
jalka pois täältä, taikka muuten saatte
kummia nähdä", sanoi Pirko kauhuksis-
slllln joukollensa ja hänen kaswonsa kä-
wimät tuhka-harmaiksi, paisuen hänen
sydämensä tähden.

„Kyllä", sanoi Rehkonen taas nöyrästi,
sillä hän hymin ymmärsi mitä tuommoi-
nen wllimonsa muoto ja puhet merkitsi.

Heti sen jälkeen lähtiwät Rehkoseu
joukko ja Lillu pois, sanaakaan ja kenel-
lekään hywästiä sanomatta! Ia Jumala
tietää mitä meteli ja ilkeys siinä olisi
syttynyt, jos ei pastori olisi läsnci-olol-
lansa hillinnyt noiden ihmispetojen kai-
hottuja ja totuudesta ärtyneitä sydämiä.

„Käydään me ottamaan puolista; men-
käät he menojansa. Paatuneesen ihmis-
sydämeen ei näy enään pystymän mikään
hywä", sanoi Kirri.

Kaikki talon mäki jakäsillä olemat »vie-
raat meuiwät nyt toiseen huoncesen ruoalle
ja Katrn toimitti niin mielellään ja iloi-

sena plllmelian wirkaa!
Juuri kun he pöytään istumat, sanoi

tuo sammalticli Hannu: „Itäja äiti tuul-
kaa ! Pitääkö meidänkin, Etkon kantta olla
Maltille ja Ninalle hywät?"

„Nnotkin raukat olemme turmelleet
pimattomalla elämällämme! He puhumat
sitä, mitä kuulemat meidänkin tekemän",
sanoi Kirri.

„Niin se on: koti on lasten koulu",
sanoi pastori miettimän näköisenä.

„ Hywät teidän pitää olla Martille ja
Ninalle, ja kaikille ihmisille; olkaa täs-
tälähin niinkuin näette meidänkin oleman!
Kansakouluun molemmat pojat, että op-
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pisitte siellä jotakin ihmisyyttä!" sanoi
Kirri Eskolle ja Hannulle.

„ Mustat, paatuneet, kenties paran-
tumattomat sielut omat koko Rehkosen
joukolla ja Lillulla", sanoi pastori

„Niin, niin taitaa olla, herra pastori;

tepä sen asian paremmin ymmärrätte. Ehkä
he kerran tulemat näkemään hulluutensa.
Nätiwäthäu nyt ainakin pitkän nokan,
jota ai'oimiuc heille näyttää. Mutta siitä
minä nyt olen isosti iloissani kun minä
olen saanut silmäni auki", sanoi Kirri.
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