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Noidan rangaistus.
3O wuotta takaperin oli eräässä Oulunläänin eteläl-

lä scmmassä ylipitäjäässä eräs talon-isäntä, jota kylän
lesken kutsuttiin Vikloksi. Tuon liikanimen oli hän saanut

sen tähden, kun hän oli noita ja siis harjoitti noitain töitä.
Siihen aikaan oli wielä paljon taika-uskoa kansassa, jonka-
tähden Viklollakin oli kyllin ammattiinsa kuulumaa työtä.
Hän nosti karhuja, susia ja käärmeitä eläinten ja ihmisien
päälle, taikka poisti niitä, aina asiainhaarain mukaan, eli
toisin sanoen: aina sen mukaan kuin hänelle maksettiin.
Varastetun kalun takaisin tuominen, lehmien kotiin kulke-
minen, pahojen henkien ulos-ajaminen, ja kaikenlaisten kipu-
jen ja wammojen parantaminen ihmisistä ja eläimistä, kuu-
luiwat malttamattomasti Wiklon toimialaan.

Wireillii pilauksensa noita tenhokonstejansa, kulki hän
päiisiäis-öinä nawetoissa ja talleissa, ja leikkeli lehmäin ja
lammasten korwista ja wälistä reisistäkin palasia, hewosten
hännistä jouhia ja mitä mistäkin lienee leikannut, joita hän
tallensi kapineissansa, uskottaaksensa niillä ihmisiä. Nousewa
siwistys alkoi myös niillä ajoin kirkkailla säteillänsä walaista
kansaa, jonkatähden poppamiesten walta wäheni, mutta Wiklo
ei heittänyt entistä tapaansa, maan pitkitti eteenkinpäin epä-
rehellistä ammattiansa, ja kulki nawetoissa ja talleissa niin-
kuin ennenkin. Nousewa nuorempi sukupolwi nakiwät jo
tuommoiset hulluttelemiset turhiksi, jonkatähden he eiwät pe-
länneet eiwätkä tarwinneet tenhomiehiä eikä heidän kapinei-
tansa. Tosin' löytyi heistäkin wielä sekalaista seurakuntaa,
mutta toiset enemmän walistuneet kokiwat heiltä kaikin kei-
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noin riistää heidän turhia luulojansa. Se oli taistelua pi-
meyden ja walkenden »välillä; ja mitäpä tuo muuta lienee-
kään ihmis-clämä.

Erään pääsiäisen aikana paniwat kylän »valistuneemmat
poikawiikarit tuumansa tukkuun, ja aitoiwat katsoa Wiklon
perään, konttaisiko hän »vielä nawetoita ja talleja myöten,
ja, jos hän sen tekisi, uhkasiwat hänelle kowasti kostaa.

Tuumasta tekoon. Pääsiäis-yö tuli ja useampia »vah-
teja laitettiin Wiklon talon ympärille piiloon, määrillä pitä-
mään hänen liikkeitänsä, ja, jos hän liikkeelle lähtisi, seu-
raamaan häntä niin paljon luin mahdollista; myös oli usean
talon nawettapihaan laitettu wahteja, jos tuo Wiklo pääsisi
pujahtamaan hänen talonsa tykönä olewain wahtien läpitse.
Poikawiikarit oliwat jokainen laittaneet itsellensä pienen, ki-
meän kutsumllpillin, jolla piti heti merkki antaa toisille, kun
joku näkisi Wiklon menewän nawettaan.

Kauan odottiwat pojat piiloissaan ja luuliwat jo koko
asiansa menneen hukkaan, mutta noin puoli-yön aikana kuu-
luu tuo pyynlaulun muotoinen piiskuttawa ääni; kaikki pojat
juolsiwat kutsua kohden, ja pian oliwat he ko'olla. Kutsuja
kertoi toisille hiljaisesti, kuinka hän oli nähnyt Wiklon mene-
män erään talon nawettaan, pussi kainalossa. Nyt tuli
neuwoittelu: miten pitäisi menetellä ensialuksi. Eräs jou-
kosta esitteli, että heidän pitäisi joukossa mennä likitienoille
uawettaa hiljaisuudessa niin liki kumminkin, ett'ei Wiklo
pääsisi karkuun, ja sitten joukonmiehissä tormata nawettaan,
ikäänkuin »rullia" patoon. Heidän pitäisi siellä olla hywin
peloissaan ja yhden pitäisi siellä hywin pclkäawällä, mutta
kumminkin kuuluwallll ääuellä ilmoittaman, että tännehän se
,„rulli" juuri tulikin. Esitys hywaksyttiin heti ja pojat läh-
tiwät hiipimään nawettaa kohden. Kun oliwat päässeet kyl-
iläksi likelle, tormasiwat he semmoista wauhtia nawetan owesta
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sisälle, että toiset lankesiwat toisensa jalkoihin. Kun he oli-
wat päässeet nawetan sisälle, wetiwät he owen perässään
kiinni, paniwllt sen hakaan sisäpuolelta ja laittoiwat salaisesti
wahdit owelle. Kun se oli tehty, tuli poikien wälillä seu-
raama puhe:

„Näittekö te rullia?" kysyi eräs joukosta.
„Näin minä".
„Se lensi ilmassa".
„Uuninluuta pyrstönä".
„la pari kylpywitsaa siipinä".
„Mihinpäin se lensi?"
„Etelää'n pain".
„Ei, mutta minä näin hänen kulkeman maata myö-

ten".
„Kas pahuutta, kun kummittelee monen näköisenä!"
„Musta pussi kainalossa".
„Tietysti tehty jostakin warsankodasta".
„Lehmien ja lammasten korwainneniä ja hewosien

jouhia täynnä".
„Tuulenpesiä lisäksi".
„la ruumisten luita".
„la Maroina elohopeaa lasissa".
„Tietysti ruumiin mittakeppi saumana".
„Onpa se konna »varustettu kelpo mäellä, Maroilla

ja aseilla".
„Kyllä tarwitseekin! pitkä on matka herjalla kuljet-

tama tänä yönä".
„Pitciä käydä Lapissa".
„la joutua sieltä huomiseksi kirkkoon".
„lstumaan selin saarnatuoliin".
„Woi kun minä pelkään!"
„Mitä sinä pelkäät?"
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»Rullia».
„Mita tuosta pelkää! Hän on ollut ja mennyt".
„Ei, mutta '.

„Mitä mutta?"
„Mutta minä näin hänen tulewan tänne".
„Tähän nawettaanko?"
„Niin".
„ Oletko wissi asiassasi?"
„Sc on wissi. Kappaletta ennen meidän tänne-tu-

loamme näin minä hänen tulewan tähän nawettaan, pussi
wasemmassll kainalossa".

„Sen parempi; saammehan sitten nähdä rullin kas-
woista kaswoihin!"

..Pitää panna nawetan takan pelti kiinni, ett'ei hän
pääse siitä lentämään ulos!"

„ Otetaan walkea ja haetaan onko hän täällä".
Kun pojat wiimeisiä puheitaan puhuiwat, kuului taem-

pana nawetassa kuhnimista ja kähnimistä. Pojat ottiwat
walkean ja pistiwät sen muassaan olemaan kynttilän pää-
hän ja sen walossa rupesiwat tarkastelemaan nawettall. Wiklo
«li itsensä kätkenyt johonkin ahtaasen kujaan, jossa hän pain
seinään oli kyytkysissään. Kun pojat hänen hawaitsiwat, sa-
noi eräs heistä: „Hyi! tuossahan se nyt on".

„Vikloltahan tuo näyttää".
..Enhän minä tuossa näe muuta kuin kaksihaaraisen

puutaikan".
„Ei se ole Wiklo, waikka se sinun silmissäsi häneltä

näyttää; hän osaa näyttäytyä yhden silmissä yhdeltä, toisen
toiselta".

„Onhan tuolla siiwetkin".
„Ia woidesarwi »vasemmassa kainalossa".
.Eipähän kuin likainen pussi-ryökäle".
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„Woi kuinka monenlaiselta se saattaa itsensä näyt-
tää yht'aikaa!"

Kun pojat noita keskusteliwat ja yhä katsoiwat häntä
kynttiläwlllkeallllnsll, ei Wiklo tohtinut wärwähtääkäan.

„Mitä me nyt tuolla teemme?" kysyi taas eräs
joukosta.

„Koska hän minun silmistäni näyttää puutaikalta,
niin minä lyön häneltä toisen haaran poikki; sittenpähän huo'
men-aamuna näemme, kuka nillkuna tulee kirkkoon ja niin
saamme tietää kuka rullina on ollut".

„Minä olen kuullut, että rulli ei kuole, jos hänen
kuin tappaisi; mitähän jos koettaisimme onko se tosi?"

„Tehkäämme niin!"
,MIM, hywät pojat, tehkö minulle wahinkoa, Vik-

lohan minä olenkin waan", puhkesi Wiklo sanomaan hädis-
sänsä.

„Woi tuota rullia! osaahan se puhuakin!"
„Minun silmissäni ei hän enää näytäkään puutai-

kalta, waan Wiklolta".
„Ia minun".
„Ei huoli uskoa häntä! Se on taas muuttanut

itsensä kaikkien silmissä Wiklolsi; hän kummittelee".
„Koetetllllnpa!" lausui eräs heistä ja samassa si-

waltiwat he hänen lattialle piilostaan. Pojat oliwat tulles-
saan jo Varustaneet mukaansa muutamia hienoja keppejä,
ja samassa kun he siwalsiwat hänen lattialle, käänsiwät he
hänen Maisallensa; toiset sieppasiwat kepit käteensä ja nlkoi-
wat hutkia Wikloa aikakyytiä selkään. Seuraus oli se, että
Wiklo kiemuroitsi ja riehui lattialla hutkimisten ajalla, ja
joka hutkaisemiselle ohkasi.

»Jo, jo lähtee lentoon, ottakaa kiinni!" sanoiwat
toiset ja toytäsiwat häneen kiini.
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»Älkää Jumalan tähden minua tappako! kyllä minä
kuolen niinkuin muutkin ihmiset", rukoili Wiklo, joka luuli
että nuot poikawiikarit ainakin hänen häwittäwät, siinä tur-
hassa luulossaan, ctt'ei rulli kuole, maikka häntä kuinkakin
rusikoitsis.

„Aiwanhlln sillä on Wiklon äänikin", sanoi eräs
heistä, ja heittiwät lyöntinsä pois; eiwäM he olleetkaan puolta-
kymmentä kertaa useammasti häntä lyöneet kepeillänsä.

„I°kohan se onkin waan Wiklo?"
„Oletteko te todellakin Wiklo? Sanokaa totuus!"
„Oikcin todella minä olen Wiklo, Wiklo minä olen'.
„Kuinka te olette tämmöisille retkille joutuneet?"
„Minä, minä " änkytti Wiklo, eikä ollut sa-

naa suuhun tulemaa, jolla olisi puolustanut itseänsä.
„Wiklo sinä olet", sanoi joukon johtaja, „ja sen me

kyllä tiesimme tänne tullessammekin, sillä olemmepa wartta-
wasten ottaneet tämän yön, tarkastaaksemme sinun ilkitekojasi
ja olet meidän omasta toimestamme tässä nyt meidän »van-
kinamme. Sinä ilkiö olet Paljon wietellyt ja willinnyt kan-
saa, mutta nyt omat ilkeytesi lopussa: me paljastamme sinun
ilkeytesi ihmisille ja teemme sinun koko maailmalle pilkan ja
naurun alaiseksi,' mutta sinulle jääpi kumminkin semmoinen
walitus-osoitus, että saat tenhokonsteillasi nostaa meidän
päällemme kirkonmäen ja kaikki konningaiset ja männingäi-
set, nostaa käärmeet päällemme ja syöttää karjamme kar-
huilla, susilla, ahmoilla ja kaikilla, mitä ikänä woit ko-
koon saada. Niin totta kuin sinä ja me olemme tässä,
et meidän käsistämme niin mahalla pääse. —Nuorattanne!"

Toiset toiwllt nuorat, joilla Wiklo-raiskan kädet sidot-
tiin selän taakse kiinni ja eräs nuoranpäa heitettiin niin
pitkälle, että siitä saattoi taluttaa tuota harwinaista wankia.
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ja niin hankittiin lähtöä nawetasta. „ Entäs rullin ewäät?'
muistutti joku joukosta.

„Ne pitää ottaa mukaan kaikin mokomin", sanoi jo-
ku, jonka tehtyä ruwettiin hakemaan Wiklon pussia. Se löy-
tyikin pian, sillä ei hän ollut sitä sen paremmin ennättänyt
kätkeä, kuin että oli sen pannut likelle samaa paikkaa, jossa
itsekin oli piilossa istua kykkimässä, poikain nawettaan tul-
lessa, ja oli tanhunnut sen päälle olkia peitteeksi. Pussi
medettiin esille.

„Antakaa minulle pussini!" pyysi Wiklo, waan po-
jat sanoiwat: „wielä me sen nyt sinulle kerran annamme",
ja hajoittiwat pussin. Siellä olikin kaikenlaista rojua:
eläinten korwain-nokkia, kniwettuneita lihapalasia, karwoja,
jouhia, tuulen pesiä y. m. m., juuri niinkuin pojat oliwat
llllwistaneetkin; pussissa oli wielä eräät keritsimet.

Mitä aiotte minulle tehdä?" kysyi Wiklo.
„Wiemmepä sinun talosta taloon, joissa näytte-

lemme sinua ihmisille; kerromme myös kaikille minkälaisilta
retkillä sinun olemme tawanneet".

.Ei! Sitä ette saa tehdä", esteli Wiklo.
»Mikäpä meitä siitä estää? Ia wielä kaupan»

päälle näyttelemme pussisi sisukset kaikille; kun kaikki nuot
owat tehdyt, sittenpähän saadaan nähdä mitä lopuksi sinulle
teemme", sanoi joukon johtaja.

Kun pussin sisusta oli koottu ja pussiin takaisin pantu,
otti eräs pojista sen selkäänsä ja niin lähdettiin nawetasta
kaikin pois; Wikloa talutettiin nuorasta niinkuin eläintä, ja
niin retkeiltiin ensimmäistä taloa kohden. Sinne päästyänsä,
herättiwät he koko talonwäen ylös, selittiwät heille koko ta-
pauksen kokonaisuudessaan pussinensa. Wiklon täytyi koko aika
seisoa sidottuna niinkuin kaakkiin tuomitun, ja kärsiä pilkkaa,
jota talonwäki ja poikawiikarit hänelle tekiwiit.
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Kun he oliwat kolmessa talossa käyneet »vankinsa kanssa
ja niissä pitäneet samaa iloansa, tuliwat he kolmannesta ta-
losta järwen jäälle. Nyt ei Wiklo ottanutkaan kameliaksensa,
lyöttäysi Maan maata järwen jäälle; hänelle tuli kowa pelko
ja llllwistus, että, jos nuot riiwatut pitkittäwät tuota hänelle
niin wastahakoista työtänsä ihmisten ylhäällä-olon-aikanakin,
jolloin heidän toimensa kiiwisi wielä paljon joutuisammasti,
niin hän olisi kerrassaan hukassa. Hän ei noussut käwelemään,
waikka pojat koettiwat kepeilläänkin lyödä napsia häntä; pyysi
waan ja rukoili, että pojat olisiwat hänen päästäneet nuo-
rista irti ja laskeneet hänen wapauteen.

„Ei niistä mitään", sanoiwat pojat, „että meistä
niin pääset". He toettiwat kantamalla panna wankiansa
liikkeelle, mutta tuo miehenrötkö ei ollutkaan helppo kannet-
tawa, warsinkin kun hän saattoi riekistellä, sillä hänen jal-
kansa eiwät olleet sidotut; poikain täytyi Wiklo pudottaa
jäälle. Paikalla, jolla he teniwät, oli sen talon awanto,
josta he wiimeksi oliwat lähteneet.

„Me emme pitkin rupea hänen kanssaan tenimään,
koska hän kerkesi noin uppiniskaiseksi. Annetaan awannon
saada, häijyt huuhtoa hänestä, rulli-into rutjanasta", lausui
joukon päämies, tehden joutuisesti päätöksensä oikein runolli-
sesti.

„Se hänelle parasta: paiskataan awantoon", säistiwät
toiset.

„Älkää toki minua hukuttako", pyyti Willo.
„Siinä ei auta mikään, sillä sinä heittiö olet jo niin

paljon pahaa ja ilkeyttä tehnyt tässä maailmassa, ett'ei sem-
moinen rangaistus ole sinulle yhtään liiaksi; ottakaa, pojat,
kiinni!" sanoi johtaja, ja iski silmää samassa toisille.

Pojat koppasiwat Wiklon käsiinsä, ja lunksis oli
Wikloparka awannossa. mutta pojat pitiwät kumminkin nis-
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kasta kiinni, ett'ei hän päässyt pohjaan painumaan, ja wetiwiit
hänen jälleen jäälle.

„Wieläkö nyt tekee mielesi lentoon?" kysyiwät pojat.
»Säästäkää toki henkeni!" rukoili Wiklo.
,Me emme tiedä armosta mitään, enempää kuin

Moses", sanoiwat pojat.
„Kastetlllln wielä kerta!"
„Kolmastihan Wiklokin konstinsa tekee".
„Niin, niin; kastetaan kolmasti!"
„la kolmannella kerralla annamme hänen mennä".
Mihin?"
„lään alle".
„Autlakaa!" ärisi Wiklo.
„los sinä hiiskut yhden sanan, niin me paikalla

puljahutamme sinun jään alle; siellä saat sitten koetella len-
toneumojasi".

Pojat ottimat taas Wiklon kiinni, kastiwat häntä wielä
kaksi kertaa amannossa ja nostiwat jälleen jäälle.

„Koska ei häntä näy haluttaman käwella, niin lai-
tetaanpa sitten lentoon; kuka juoksisi tänne tuomaan pitkän
aidaksen?" sanoi johtaja, ja eräs poika juoksi noutamassa
pyydetyn aidaksen.

„Päästetään nyt nuorat irti, ja pistetään tuo aidas
rullin takinhihoista selän taakse läpi, niin saapi hän todella-
kin jonkunmoiset siiwet, joita hän nyt jo tarwitseekin, jos
mieli kaikki reissut käydä, sillä päiwä walkcnee wallenemis-
tansll ja silloin ei sanota pahojen henkien oleman hywä
olla".

Sanottu ja tehty. Pojat päasteliwät nuorat irti, ja
sysäsiwät aidaksen selän taatse takin hihoista läpi ja sitoiwat
kädet kalwosten kohdalta siihen kiinni.
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„Tulipa siitä oikein komea rulli", sanoi joku mieli-
hywällänsa.

„Oiwallinen Piru, sarwia wailla^'.
„Onhan taikapussissa keritsimet".
„Mitäpas niillä?"
„Laitetaan niistä oikein pystösarwet.
„Mitenlä?"
~Wedetään keritsimenperät suoremmaksi, leikataan

lakkiin kaksi reikää, pistetään keritsimien terät lakin sisäpuo-
lelta ulos, niin owat sarwet walmiit".

„Oikein! Jos ei yksi hoksaa, hoksaahan toinen".
Pojat siwalsiwllt Wiklon päästä lakin, käänsiwät sen

nurin, leikkasiwat kulmainpuolellc kaksi reikää, wetiwät ke-
ritsimienperät suoremmiksi, pistiwät terät reisistä ulos ja
painoiwat lakin Wiklon päähän, ja niin tuli hänelle oikein
oiwalliset sarwet.

„Mitäs taikapussille tehdään?"
„Se ainakin pannaan awantoon".
„la kiwia lisäksi".
„Eikö häntä pitäisi syöttää, että jaksaisi kotiansa?"
„Mistä?"
„Omasta ewäspussistansa".
„Eikö tuota sitä heitettäne?"
„Niin, mutta se huutaa piru ja saa, kenties, liika

pian apua; olisipa tuo komea rulli useammankin nähdä".
„Hcinen suunsa pitää kapuloida".
„la panna pussista lisätuketta".

Sen keskustelun perästä uttiwat pojat pussista karwoja
ja muuta ruhkaa, tukkiwat niitä Wiklon poskipielet täyteen,
pistiwät kapulan hänen suuhunsa, eikä aiwan lyhyttä, sitoi-
wat sen molemmat päät niskan taakse kiinni; sitten he pa-
niwat kiwiä Wiklon taikapussiin ja pitkällä saikaralla Pisti-
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wät sen kauwas jään alle järwen pohjaan. Sitten he päästi-
wät Wiklon irti ja sanoiwat hänelle: „Siinä on nyt wal-
lassasi kulkea kuinka tahdot: lentämällä taikka käwelemällä;
kumpiakaan kultuneuwoja ei puutu".

Wiklo lähti käydä kontturoimaan kotiansa kohden, sillä
häntä alkoi wilu hätyyttää.

„Hywästi! Wie terweisiä kotiasi!"
„la niin monelle kyläläiselle, kuin tielläsi satut ta-

paamaan !"

„la kirkkomiehille, jos niitä kerkiää wastaasi tule-
maan!" huusiwat pojat hänen peräänsä.

„Katsokaat kuinka komea se on", sanoiwat he toi-
sillensa.

„Niin oiwalliset siiwet!"
„Entä sarwet sitten!" ilkkniwat pojat keskenänsä ja

lähtiwät pois.
Meidän jättäminen pojat siihen, pitämään omaa

ylimielistä menoaan, ja seuraaminen Wikloa. että näkisimme
wielä hänen kotiamenonsakin ja että saisimme täydellisen ku-
wan tuosta tapauksesta.

Wiklo-raiska olikin kummallisen näköinen tuossa asus-saan: selkä suorana ja pitkä aidas tungettu takinhihain läpi;
lakki nurinpäin päässä, jonka läpitse esiin pisti otsan puolelta
nuot terästetyt kaksi rautaista sarwea; kapula suussa, jonka
molemmat päät ulkoniwat jotenkin pitkälle; posket pullollaan
kuin puhuttu rakko; sen näköinen oli tuo mahtawa taikuri,
kun hän läpimärkänä käydä lötysteli kotiansa kohden. On-
neksi ei ollut toki kowin kylmä ilma, sillä jos niin olisi ollut,
olisi hän warmaan paleltunut; »vaan siksi oli aamupuoleen
kylmä, että hänen takkinsa jäätyi ja sitten se ropisi hänen
täydessänsä; yhtä isoksi onneksi Wiklolle oli myös se, ett'ei-
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wät ihmiset wielci olleet nousseet ylös, jonkMhden hän Pääsi
kenenkään huomaamatta kotikartanollensa.

Wiklolla oli kotonansa mykkä weli, joka myös oli wiihä-
mielinen, mutta hän oli hywin wahwa »voimistaan.

Kun Witlo tuli kartanolleen, ei hän sopinut sinne tule-
maan suoraan, takkinsa hihoista työnnetyn aidaksen tähden,
maan hänen täytyi kujasta tulla siwuttain. Tuo mykkä weli
oli jo noussut ylös ja pukenut itsensä täyteen asuun, ja oli,
juuri kun Wiklo kartanoon tuli, katsomassa akkunasta karta-
nolle. Kun hän hawaitsi Wiklon tulon, semmoisessa asussa,
säikähti hän kowin tuota outoa otusta ja luuli häntä itse
piruksi. Hän sieppasi heti tangon (korennon) käsiinsä, töytäsi,
kauheasti mölisten, ulos tankonsa kanssa, suoraan Wiklon
päälle. Wiklo koki hypätä pois hullun weljensä edestä,
mutta toinen juoksi kuin riiwattu hänen perässänsä. Se oli
kummallinen näkö: toinen hyppäsi edellä kuin hurja, peläten
henkeänsä, ja näyttäen todellakin joltakin lentoon pyrkiwälta
rullilta, joka ei kumminkaan woinut nyt ennän sitä tehdä
juuri nousseen auringon ylähällä-olon tähden; toinen jäljessä,
tanko suorana. Tuota hirmuista tanssia tehdessään, molisi-
wat he molemmat kauheasti, toinen sentähden että oli mykkä
ja toinenkin sai waan jonkunlaista ääntä, kapulaiscnsa raoista
ja pullistuneista poskistansa, päästetyksi hädissään. Mikä
sen tietää, mikä siitä olisi wiimein tullut, mutta kaikeksi on-

neksi heräsi muukin talonwaki tuosta molinan pakosta jaryti-
nästä, huomasiwllt heti asian oikean laidan, luruhtiwat pai-
kalle ja pelastuvat Wiklon tuon hurjistuneen wahämielisen
weljen kynsistä.

Tieto tuosta tapauksesta oli jo ensipäiwänä kylän joka
ihmisellä, ja se antoi heille paljon lystillistä puheen-ainetta
sekä pilkantekoa, ja ennen pitkää se oli tietona ympäri naa-
puripitäjiä.



Wiklolle ei toki tullut sen suurempaa wahinkoa, luin
että hän nuurui jonkun Vuorokauden tuota kylmää kylpyään;
maan hän häpesi niin kowin huonosti onnistunutta rullireis-
suaan, ett'ei hän moneen wuoteen kehdannut tulla ihmisten
seuraan, ja hänen tenhokonstinsa kadotti kerrassaan kaiken
arwonsa.

Poikain ylimielinen käytös Wikloa kohtaan tuntuu jo-
tenkin kowalta, mutta tuo pakana-uskon ajoilta esi-isiltä pe-
ritty taikamaisuus on kansassa lujassa kuin synti. Nouse-
man «alistuksen työ oli murtaa ensin niiden patsaat ja ne
eiwät hewillä hellineet; täytyi antaa oikein aika-iskuja, sillä
isostihan iso tarwitsee. Noita iskuja on annettu ympäri
maatamme muillekin Wiklonlaisille. Kun nuot julkiset noi-
dat kerran on saatu kukistetuksi, on taika-usko kansaan jää-
nyt liewemmässä muodossa, joka waatii toisenlaatuisia pa-
rannuskeinoja kuin Wiklo ja hänen luisensa.
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Vaimoni.

erään kerran asiaini tähden matkustamassa. Oltuani
H/ kaukana kodistani, oudossa paikkakunnassa, tulin ilta-

malla suureen talonpojan taloon. Heti kartanolle tul-
tuani huomasin, että kaikki talon rakennukset osoittiwat
warallisuutta jn hywää järjestystä. Kaksi »vankkaa py-
tinkiä seisoi kartanossa, jotka kaiken puolesta oliwat hywässa
»voimassa: seinät oliwat wuorcitut ja maalatut, akkunat kak-
sinkertaisilla laseilla warustetut, sawutorwet katoilla oliwat
eheät, rapatut ja walieoiksi kalkitut ja toisen Pytingin edessä
oli kauniisti rakennettu ja paljoilla laseilla »varustettu kuisti;
muut huoneet oliwat myös hywässä »voimassa ja järjestyk-
sessä. Kun olin jo mielestäni liiaksikin ajellut sinä paiwäna
hewosellani, päätin olla talossa yötä. Menin siis sille puo-
lelle, jossa talon wäki näytti asuwan, jaPyysin yösijaa, jonka
perheentuwllssa olewa renki kohta lupasikin. Kannoin siis
kaikki kapineeni huoneesen. Heti sisään tultuani weti talon-
wäcn ja erittäinkin isännän käytös huomioni puoleensa.
Wäki käytti itsensä niin hiljaisesti kuin'jossain hywin surulli-
sissa hautajaisissa. Nuoren »väenkään kaswoilla ei näkynyt
sitä hilpeyttä eikä iloisuutta, joka elämän tawnllisesti tekee
niin »vilkkaaksi ja hauskaksi perheissä iltamilla, kun he työstä
tulewat, ja joka poistaa kaikki elämän surut ja huolet ja
Päiwän ponnistusten waiwat. He puheliwat toisillensa waan
kuiskaamalla ja kaikkea kolinaa näkyiwät he wälttäwan niin
paljon kuin mahdollista; toisiansa silmiin katsoiwat he usein
kysywästi ja ujosti. Isäntä oli noin kcski-ikäinen mies;

-'
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hän oli pitkähkö, laiha ja kuihtunecnnäköinen. Hän istui
penkillä lymärässä, molemmat kyynäspäät polwilla; käsiinsä
turwasi hän milloin koko kaswojansa, milloin wacm otsaansa,
ja tuossa asemassa näytti hän sywiin ajatuksiin »vaipuneen.
Wäliin hän kohotti itsensä suoraksi, waan jälleen waipui hän
pian taas entiseen asemaansa. Hänen silmänsä kiilsiwät niin
kummasti, ikäänkuin ne olisiwat olleet lasittuneet; hän katsoa
tuijotti niillä lakkaamatta yhteen paikkaan lattiaan ja silloin
tällöin puhkesi hänen rinnastaan sywä, kumisewa huokaus,
joka tuntui siltä kuin se olisi haudasta tullut. Isännän tila
tuommoisena näytti mielestäni hywin arweluttawalta ja wic-
läftä knuhistawan kammottawaltakin. Ei kukaan talon wäestä
kysynyt minulta mistä ja mikä minä olin ja mihinkä minä
menin, jotka aina owat tawalliset kysymykset ja joista pitää
tehdä selitykset wieraan tultua taloon. Tuo kaikki teki oloni
talossa ikäwäksi.

Luulcttclin että isäntä mahtoi olla jotenkin sairas, joka te-
kisi hänen noin alakuloiseksi, ja sitten »vaikuttaisi munhun wäkeen
tuon sywän nmpimielisyyden, joka heissä niin sywästi kuwasti.

Nyt juuri tuli huoneesen eräs henkilö, jota ci ollut en-
nen siellä näkynyt. Tullut oli arwiolta noin kuuden- tai
seitsemäntoista wuotta »vanha neito, joka kohta »veti huomioni
puoleensa. Hän loi surullisen silmäyksen kaikkiin tumassa
olijoihin ja minua hän katseli oudolla katseella. Hänellä oli
kauniit kaswojen piirteet, mutta hänen »vaalenneesta, laihtu-
neesta muodostansa selwästi huomasi, että suru oli kokenut
jo noin aikaisin ryöstää häneltä pois sitä kauneutta, jota
Luoja oli hänen osaksensa niin runsaasti lahjoittanut. Näitä
surun jälkiä lisäsi »vielä tuo ennen mainitsemani surullinen
katseensa ja käytöksensä. Hän toimitti äänetönnä joitakin
asioitaan tuwassn, loi »vielä surullisen silmäyksen isäntään ja
poistui sitten, keweästi kuin keijukainen, pois huoneesta.



19

Silmäsin hänen mennessään miclä jälkecnsälin: hänellä oli
kookas ja sorea ruumis, joka säännöllisesti notkahteli hänen
kuulumattomllsti astuskellessaan.

Kaikessa tuossa talonwäen käytöksessä oli mielestäni
jotain niin surullista salaperäisyyttä ja umpimielisyyttä, että
se nosti uteliaisuuteni korkeimmalleen, mutta tuota salaisuutta
en woinut itselleni selittää, maikka kuinkakin olisin koettanut
päätäni waiwata. Tosin tuulettelin, että isäntä oli sairas
ja että tuo tuwassa käynyt neito oli isännän tytär, mutta
nuot oliwat wllnn luulojani eiwätkci semmoisenaan woineet
ualjon selittää outoa näköä, eikä tyydyttää uteliaisuuttani.

Wiimein menin isännän tykö ja aioin hänen kanssaan
aloittaa puhetta mistä hinnasta hywänsä.

„Oletteko sairas?" kysyin häneltä, istuessani hänen «vie-
reensä penkille.

Isäntä näkyi säpsähtämän tuosta kysymyksestäni. Hän
oikaisi itsensä suoraksi ja katsoa tuijotti silmiini sanaakaan
wastaamatta. Sitten kääntyi hän katsomaan lähinnä ole-
man henkilön silmiin, ikäänkuin kysyäkseen: onko tässä ollut
mistään puhetta. Katsottu näkyi hymin käsittäneen tuon
mykän kysymyksen, sillä hän kallistui warowasti isännän puo-
leen ja kohti-lujalla äänen painolla sanoi makawasti isän-
nälle: »wieras kysyy oletteko te sairas?"

Sywä huokaus nousi isännän rinnasta, hän nousi Ver-
kalleen ylös ja sanoi sywällä, knmisewalla äänellä: „wieras
on niin hywä ja tulee tänne!" ja samassa alkoi hän wer-
talleen astuskellll huoneesta ulos. Minä seurasin ilolla pe-
rästä, sillä hartain haluni oli saada jotenkin liewittää hänen
murheellista ja raskasta tilaansa. Hän astuikartanon poikki
tuohon toiseen ja kuistilla »varustettuun huoncesen. Sisälle
tultuamme aloin heti nähdä kummia: rakennuksen awaroissa
ja hywästi sisustetuista huoneissa wallitsi haudan hiljaisuus
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ja kaikkialla näkyi hywä siiwo ja järjestys. .Kaikki huone-
kalut, olipa ne mitä nimeä ja laatua hywänsä, oliwat täy-
dessä kunnossa ja kukin paikallaan, sillä ne owat elottomia
kappaleita, jotka ciwät tiedä edellisien puutoksista ja mai-
nioista mitään. Akkunoillll oli useita kukka-ruukkuja, joissa
kaikissa oli oma kaswinsa. Useammat kukat ja kaswit nä-
lyiwät olcwan melkein kuolleessa tilassa ja selwästi näkyi,
ett'ei niistä oltu pidetty towiin aikaan mitään huolta, waikka
toisaalta taas näkyi, että talossa oli ennen oltu suuria kuk-
kien rakllstlljoitll. Nuot kukat saiwat siis elää wointinsa
mukaan omaa kuihtunutta ja kuolemaa ennustamaa elämää!

Minua kummastutti tuo lukkien »vastakohta huoneissa
wallitsewan muun järjestyksen suhteen. Waikka oli kewät-
kesä, ci myrttikään näyttänyt wielä mitään elon merkkiä ja
ruusu oli peräti kellastunut ja kuihtumaisillaan. Selwästi
näki, että lmlsamiinit oliwat jo aikaiseen kylwetyt ja istute-
tut, mutta siihen ne sitten oliwat jääneet onnensa nojaan
kuiwuuden käsiin nääntymään, jonkatähden oliwat surkastu-
neita ja auringon kulun mukaan sinne tänne kiertyneitä; ai-
noastaan muratti ja pelargonia näyttiwät jotain elon merk-
kiä, sillä edellinen oli kiemuroinut ympäri seiniä ikäänkuin
olisi hän hakenut jotain läpeä, päästäksensä pois tuosta su-
rullisesta ja wähän toiwoa antawasta paikastaan; jälkimäi-
nen ei taas näkynyt huoliman mitään, oliko hänellä kuiwa
wai märkä, hoidetaanko häntä wai ei, sillä hän näytti waan
wiheriäisen ja eläwän näköiseltä; hän ei näyttänyt olewan
surun lapsi. Näyttipä siltä mielestäni kuin tuo kaswi-
kuntakin olisi osannut yht'aikcia sairastaa täydellisempien elol-
listen olentojen ihmisien kanssa.

Noita kaikkia oli minulla aikaa kyllin katsella ja miet-
tiä, sillä isäntä ei puhunut yhtäkään sanaa, istui waan ääne-
tönnä ja katsoi synkästi eteensä.
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Nyt juuri kuului toisesta, salin perällä olewasta kama-
rista kimakka lapsen itku! Isäntä kawahti heti ylös niin
äkkiä kuin olisi saanut käärmeen piston. Hän riensi kama-
rin owea kohden ja awasi sen, ja mitä silloin näin? Siellä
sama surullinen, nuori, kaunis nainen, jonka äsken olin tuolla
tuwllssa nähnyt, istui hoitelemassa pientä lasta kätkyessä!

Lapsi wiihtyi pian, isäntä painoi owen jälleen kiinni ja
palasi samalle sijalle, josta hän oli lähtenyt, ja istui siinä
yhtä äänetunnä luin ennenkin.

„Herra Jumala", ajattelin minä, „onko lankeemus, ri-
kos ja häpeä painanut tuon surullisen kuwan noin kauniisen,
ikäänkuin wiattomuuden esikuwaan ensin, ja sitäkö isäntä,
langenneen isänä, suree, ja siitäkö tuo suru ja umpimielisyys
koko talon wäkeen?" oliwat kysymyksiä, jotka niinkuin salah-
man iskut, leimahteliwat sieluni läpitse. Mutta ei, ei; ei
se woi niin olla, sillä se olisi mahdoton, että noin puhtaassa
ja »vilpittömän näköisessa Jumalan luodussa saattaisi niin
sywä lankeemus tapahtua. Hänen kaswojensa juonteissa en
hllwainnut yhtään niitä jälkiä, joita turmelus painaa wal-
loittamansa ihmisen kaswoihin hyi te ilkeät ajatukset, mitä
te mieleen lykkäätte!
nen olisi isännän
sillä minä selwästi huomasin tahi olin ainakin huomaa-
minani, että isännän ja tuon naisen näössä oli jotain yh-
denkaltaisuuttll. No mikä hän sitten on? sitäenwar-
maan tiedä, mutta luulenpa hänen kumminkin olewan isän-
nän tyttären, lienee hänen asiansa miten lieneekin". Ne
oliwat taas sekaisin kysymyksiä ja wastauksia, jotka yhtä no-
peasti meniwät kuin tuliwatkin ja jotka kiihoittiwat uteliai-
suuteni korkeimmalleen.

Minä menin isännän tykö, otin häntä kädestä hiljaa
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kiinni ja kysyin häneltä taas, samassa katsoen häntä silmiin:
„olctteko te mitenkään kipeä?"

„Kipeä, kowin kipeä", sanoi isäntä, ja minä oikein säikäh-
din, kun kuulin hänen taas ääntäwän niin pitkän ajan päästä.

„Ettekö saattaisi minulle ilmoittaa sairauttanne? Ken-
ties woisin teitä jotenkin auttaa", sanoin hänelle.

„Minä en ole ruumiillisesti sairas, mutta ruumiskaan
ei woi kestää sisällistä sielun tuskaa oih! Sydämeui on
kowin kipeä", wastasi isäntä, painaen kätensä sydämelleen ja
samassa waieten.

„Kuka iski sydämeenne tuon turmiollisen haawan?" ky-
syin taas.

„Omlllyumäni on se, omahaawoittamani on tuskainen
sydämeni", sanoi isäntä, taas waicten ja raskaasti huoaten.

Nyt pääsin jäljelle. Edessäni ei ollutkaan ruumiillinen
sairas, waan sairas semmoinen, jonka henki oli sairas ja
haawoitettu. Nyt huomasin, että edessäni oli murtunut,
särkynyt sielu, joka useinkin on waikeampi parantaa kuin pa-
hatkin wammat lihassa ja weressä. Minä hawaitsin että
edessäni oli rikas ala tutkia pirstaantunutta ja waiwoistansn
lähes jo uupunutta ihmissydäntä.

„Puhukaa minulle ujostelematta kaikki surunne ja wai-
wanne! Se helpoittaa paljon tuskaista sydäntä. Minä olen
itsekin paljon kärsinyt tässä maailmassa, jonkatähden hywin
tiedän mitä omantunnon waiwa ihmisessä «uikuttaa. Murhe
on waikea yksin kantaa, sentcihden ilmoittakaa surunne mi-
nulle, niin koetamme sen panna kahtia, ja niin kannamme
raskasta taakkaanne yhdessä, tämänkään lyhyen ajan, joka
on sallittu meidän yhdessä olla", sanoin tuolle murtuneelle
miehelle sääliwästi, katsoen häntä osan-ottawasti silmiin ja
pitäen häntä hellästi kädestä kiinni.

„lospa te, wicras-kulta, saisitte joisikaan minuutiksi sy-
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dämeni kewenemään, niin en tietäisi mitä teille antaisin",
wirkkoi isäntä tuskissansa.

„Minä toiwon woiwani olla teille jolsikuksi lohdutuk-
seksi", sanoin hänelle luottawasti, sillä minä huomasin, että
ystäwällinen ja osan-ottawainen käytökseni oli jo senwerran
tunkeunut hänen sydämeensä, että hän saattoi puhua.

„No kuulkaa sitten kertomus kaikkiaan »Viheliäisimmästä,
onnettomimmastll ihmisestä ja suurimmasta syntisestä, minkä
maa koskaan on päällään kantanut! Kenties siksikään ajaksi
lieweneisi hiukankaan kauhea omantunnon waiwani. Sitten
kun kaikki olette kuulleet, tehkää minulle mitä tahdotte, sillä
niin suurta rangaistusta ei kukaan moi ajatellakaan, ett'en
minä enempää olisi ansainnut.

Minä olen »varakasten wanhempaini ainoa poika ja
tämä talo, jonka tässä näette, on heiltä saatu perintö. En-
nenkuin olin täyttänyt »viisitoista, kuoli äitini, ja isä murehti
häntä niin kowin, että hänkin tuoli muutamain wuosien pe-
rästä. Minä jäin siis nuorena suuren jarikkaan talon halti-
jaksi, jonka hoidin huolella ja uutteruudella, ja »varallisuu-
teni kaswoi kciswllmistllan. Minulla itselläni oli näköä ja
kokoa eikä minusta tiedetty mitään pahoja tapoja mainita.
Se on tietty, että kaikki nuot yhteensä tekiwät sen, että mi-
nusta tuli kuuluisin poika paikkakunnassa,, joka seikka ei jää-
nyt itseltänikään huomaamatta. Kaikissa nuorien leikeissä
ja huwituksissa olin minä aina ensimmäinen ja ylimmäinen,
eikä sitä huwia ja kisaa ollut nuorison joukossa, jossaei olisi
minulta ncuwon kysytty, ja tuolla latvalla tulin minä ker-
rassaan nuorien johtawaksi pääinicheksi. Tuommoinen kun-
nian-osoitns »vaikutti minuun »vahingollisesti jo nuorena,
sillä se synnytti minuun itserakkautta. He katsoiwat kaikki
minuun, mutta minä en heihin, sillä salainen ylönkatse oli
ottanut sijansa sydämeeni heitä kohtaan, kun eiwcit he ky-
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enneet minun sijalleni, ja niin minä »väärinkäytin »valtani
heidän ylitsensä. Tuon kaiken lisäksi ei ollut itseltäni salassa,
että olin rikas ja että toiset nuorikaisct oliwat köyhempiä, jonka-
tähden opein jo aikaisin uskaltamaan tavaroihini, ja tuo teki
sen, että sydämeni towcttui, ett'ci siinä ollut sijaa hellemmille
ihmistuntcille. Mitään erin-omaista ei kumminkaan tapah-
tunut, sillä nuot pahat puoleni eiwät koslaa»» tulleet näkywiin,
jonkatähden toiset nuorukaiset eiwät siitä tienneet mitään,
enkä minä itsekään, ennenkuin »vasta näinä kowina aikoinani.

Likimmäisessä naapurissamme oli ihan minun ikäiseni,
Kerttu niminen tyttö, jonka kanssa kaswoimmc aiwan yhtä-
rintllll. Mc olimme yksissä jokapciiwä ja wietimme iloisia,
murheettomill aikoja, »viattomissa lasten leikeissä ja hnwi-
tuksissa. Tuo uaapuri oli »vähälvarainen talo, jonkatähden
isäni täytyi uscin auttaa heitä, mutta tuossa »viattomuuden
tilassa ollessani ei johtunut kertaakaan mieleeni, että Kerttu
oli köyhä ja minä rikas. Oi jospa ihminen »vielä Pääsisi
tuohon lapselliseen »viattomuuteen, lapsuuden paratiisiin, jossa
ci paina mitkään murheet ja huolet, jossa sydän on wielä
puhdas ja turmelematon, uiin ettei siihen »vielä ole ylettynyt
maailman pahentawaisct myrskyt. Jos pääsisi takaisin tuohon
aikaan, jolloin sydän on niin »viaton ja iloinen, kun ei mam-
mona ole opettanut sitä katsomaan muita ihmisiä ylön!"
Näin kertoeli isäntä ja purskahti itkuun, muistellessaan tuota
onnellista lapsuuden-aikaansa.

Minä en hennonut häntä häiritä sydäntään »vuodattaessa,
sillä itku kewentää kowin waiwattua sielua. Kun hän oli
waicunut ja tyyntynyt, Pyysin häntä jatkamaankertomustansa.

„Niin me kaswoimme Kertun kanssa", alkoi hän Isom-
miksi, siihen asti, että ujous pakoitti meidät olemaan har-
wemmin yksissä. Kumpikin meistä muodostui nyt critawal-
laan ihmiseksi: minä rikkaana, uljaana, ylpeänä ja yleiseen
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ylistettynä, rikkaan talon ainoana poikana; Kerttu kauniina,
siweänä, hiljaisena ja nöyränä, melkein unohdettuna, paljoin
sisarusten joukossa kaswllnecna pienen ja köyhän talon tyt-
tönä. Noin me wierausimmc Kertun kanssa toisistamme aina
enemmän ja enemmän, eitä koskaan joutunut mieleeni, että
Kertulla olisi sen enempää sijaa sydämessäni kuin sisarella,
wailka usein kyllä tunsin outoa, käsittämätöntä halua lamata
häntä ja olla hänen parissansa ci, jopa kaiketi, siihen
olin liian rikas ja Kerttu liian köyhä.

Aikojen kuluessa Kerttu kaswoi ja edistyi hywissä ta-
woissa ja opissa paiwä päiwältä, ja kun hän kehkeentyi oi-
kein aika-ihmiseksi, oli hän kaunein ja siwein neito koko paikka-
kunnassa.

Niinä rupesin tuntemaan sisällistä halua aina enemmän
ja enemmän Kertun puoleen, mutta koetin tukahuttaa ja
letillä tuota sydämeni ääntä!

Minä hapuilin naimaan ja kosin yhtä ja toista, sieltä
ja täältä, tietysti rikkaita, ja myöntämiä, järkeni mielestä
edullisia tarjoomuksia ei suinkaan puuttunut, ei neitojen eikä
wanhusten puolelta; mutta sydämeni pysyi kuitenkin kylmänä
kosimiani neitoja kohtaan, jonkatähden olin oikein nuhainen
itselleni ja pidin tuon kylmyyteni pahan hengen kiusauksena.
Mitä Kerttu ajatteli, sitä en tiennyt, mutta luulinpa huomaa-
mani että hauella oli mielessä lapsuutensa ystäwä, ja minä
olin oikein wihainen hänelle sydämessäni ja koin wälttää
niin paljon kuin mahdollista hänen seuraansa ja tulisia, lem-
peitä katseitaan.

Erään kosioimani neidon kanssa oli meillä naimiskauppa
jo niwan walmis ja tuuma oli että pian laittaisimme it-
semme kuulutuksille; mutta tuo mielestäni tarkoin harkittu
kauppa pikemmin harmitti kuin miellytti minua, waikka sen
kautta tiesin saamani useampia tuhansia markkoja.
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Olen uuvuttanut mainitsematta, että Kertullakin oli
paljon ja loistamiakin kosijoita; mutta hän hylkäsi kaikki nuot
tarjoukset, ja näyttipä siltä kuin olisi hau ijankaiken aikonut
elää yksinänsä; ja minä milt'en wihannut häntä mielessäni,
kun hän ei ottanut »vastaan niin otollisia tarjouksia kuin
hänelle tehtiin, että olisin itsekin päässyt siitä rauhattomuu-
destani, joka powessani asui Kertun tähden.

Juuri nyt kun minun piti mennä kuulutuksille walitun
morsiameni kanssa, tuli tiedokseni, että Kertulle oli tullut
loistama kosija wieraasta paikkakunnasta. Hän oli mah-
dottoman rikkaan talon ainoa poika, samoin kuin minäkin.
Hän oli hywänmaineinen ja hywännäköinen, uljas nuoru-
kainen, eikä kylän juorukellotkaan wielä tienneet sanoa, suos-
tuuko Kerttu tuohon loistawaan tarjoukseen wai ei. Silloin
Huusin oudon ja »vastustamattoman äänen sydämessäni, ett'en
woisi Kertutta elää. Tuota tunnettuni mustaan koetin tais-
tella minkä woin ja ärjäsin tuolle sisälliselle äänelleni sydä-
messäni: „ »viisituhatta markkaa!" Mutta tuo »vakaa ja oma-
oiikuinen polveni asukas ei liene ollut lahjakotia, sillä hän
ci ollut milläänkään koko tuosta tarjoamastani summasta.
Minä koin muistella morsicmtani ja wiittätuhatta markkaa,
ja »vieroittaa Kerttua pois mielestäni, mutta tunnonrauhaa
ei minulle tullut. Lähdin kylään, »viihdyttämään rauhatto-
muuttani, sillä nyt oli eräs kesäinen Pyhä-ilta. Siellä ta-
pasin kylän nuorison koolla. Heitä juuri olin lähtenytkin
hakemaan, ja kaikki ulisi ollut hywin, mutta woi hirmua!
Kerttukin oli siellä, jota en osannut aawistaakaan, silla ci
hän juuri usein ollut yksissä nuorenwäcn kokouspaikoissa.
Kun huomasin hänen, säikähdin kolvin ja weri nousi niin
tuimasti päähäni ja kaslvoihini, että luulin sen oikein tipah-
taman. lokn joukosta huomasi hämmästykseni ja sanoi:
„Kah! Mikä Pontelan Matille nyt tuli, kun lensi noin tuli-
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punaiseksi?" Minä koin salata hämmcistystäni ja ajatuk-
sissani sanoin taas tuolle mielestäni joutllwalle mielen häi-
riölleni: „wiisituhattll markkaa!" Mutta toinen paljon wä-
kewämpi ääni sydämessäni sanoi: „enempi kuin wiisituhatta
markkaa on kätkettynä tuohon kultaa puhtaampaan olentoon,
joka tuolla muista taempana noin lempeän näköisenä seisoo".

Kerttu oli woittcmut sydämeni. Ei siellä enään paina-
nut mitään wiisituhatta markkaa Kertun rinnalla. Koetin
asettaa suuren wuoren kultaa ajatuksissani Kertun rinnalle
ja sitten walita, mutta keweä oli kultawuorikin hänen suh-
teensa: kaikki maailmassa tuntui mielestäni niin joutawalta
ja mitättömältä, ainoastaan Kerttu saattoi mielestäni tehdä
tuon kolkon ja ikäwän maailman iloiseksi ja hupaiseksi. Ia
tosiaankin sopi salaa katsella tuota tyttö-hcitutkaa, jota wil-
pittömänä, puhtaana ja ujona seisoi yksinänsä, ajatuksiinsa
»vaipuneena, wähän ulompana muista, kauniina, wartewana
ja werewänci, niinkuin täysin kehkcentynyt ruusun kukka, ja
sitä kauneutta lisäsi wielä kesä-auringon iltcisäteet, jotka hän
lähetti Kertun lumi-walkoisille kaswoille ja punottamille pos-
kille, ikäänkuin jäähywäis-suudclmaksi, samassa kullaten ne
wiehättäwääkin wiehättäwämmilsi.

Nyt oli Kerttu »voittanut minun, mutta toineu kysymys
oli: woitanko minä Kertun? Tuo, jonka minä ennen mel-
kein ylunklltsoin köyhyytensä tähden, tuo sama oli tullut mi-
nulle nyt niin kalliiksi, että pelkäsin hänen katsowan minun
ylön. Niin muuttuu ihmissydän! Oikein minä kauhistuin,
kun ajattelin: jos tuo wieras kosija on jo woittanut Kertun
sydämen. Minä katselin näkyisikö nuorison joukossa tuota
wierasta kosijaa, mutta ketään outoa ci siinä näkynyt. Mi-
nua pyydettiin ottamaan osaa heidän leikkeihinsä ja johta-
maan niitä, niinkuin ennenkin, mutta ei mikään minua hu°
wittanut, ei leikit eikä muut. Kerttu sen kyllä olisi woinut
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tehdä, mutta tietämätointä oli, tekisikö hän sitä minulle kos-
kaan, ja tässä se oli aiwan mahdotoin tehtäwä. Minä
kieltciysin ottamasta osaa leikkeihin ja johtamasta niitä, ja
seisoin mykkänä".

„Kas waan! kuinka ahkerasti ja sywästi Pontclan Matti
ajattelee rikasta morsiantansa, kun ei enään malta ottaa
osaa meidän huwituksiimmekaan!" sanoi eräs poikajoukosta.
Tuo lause lnwi sydäineeui kipeästi kuin puukon pistos.
Ihme kumma! nyt en olisi suonut kuulewanikaan enään mi-
tään tuosta rikkaudesta, jota niin hartaasti olin koettanut
itselleni lisätä ja jonka rinnalla ei mikään mielestäni maail-
massa ollut minkään arwoista. „Mitähän Kerttu ajattelee
tuommoisia kuullessaan?" arwelin minä ja katsahdin tietä-
meittänsä hänen silmiinsä. Kerttu seisoi waan wakllwanll ja
uljaana, eikä näyttänyt tietäwän tahi pitämän koko huliwili-
sesta lauseesta yhtääu mitään.

Minulle tuli kowin waikcaksi siellä olla. Kuuma hiki
juoksi päältäni, ja otsaani poltti niin kowin kuin kuumalla
raudalla olisi sitä painettu. Minä lähdin yksin pois toisten
nuorikkojen leikki- ja kisa-paikalta, mykkänä kuin kiwi ja tie-
tämättä mihin oikeastaan menisin. Kun pääsin pois muiden
näöstä, rupesin miettimään tilaani. En tullut missään ai-
kaan, jos en saanut tawata Kerttua ja oikein pian, mutta
missä ja milloin, sillä sydämeni oli kowin rauhaton, niin ett'ei
sietänyt wiiwytystä. Minä tiesin, että Kerttu tuolta kokouspai-
kalta menee kutiansa metsäpolkua myöten; sinne aioin mennä
häntä wartoomlllln. Menin siis tuolle metsäpolulle, jossa
pistäysin erään ison kuusen alle, Mhdyttääkseni tiheän met-
sän siimeksessä polttawaa otsaani. Siinä istuin ja odotin
minä, saadakseni kuulla Kertulta tuomioni. Jokainen pie-
ninkin risahdus metsässä, jokainen linnun pyrähdys säikä-
hytti minua, sillä nyt, juuri nyt, luulin Kertun tulewan,
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ja sydämeni tykytti kowasti. „lospahan Kerttu tulisi nyt
yksin, että saisin piikittä mutkitta hänelle sydämeni aukaista!"
ajattelin minä ja tuo aika tuntui odottaessa niin pitkältä.
Samassa rupesi kuulumaan hiljaista laulun hyminää. Minä
kuuntelin: se oli Kertun ääni. Hän hyräili taas tuota
micli-lauluaan, jota hän muulloinkin niin usein lauleli, kun
hän maan oli yksinäisyydessä. Sydämeni tykytti niin ko-
wasti, että sen jyske kuului aiwan selwästi omiin korwiini
ja ainakin pelkäsin sen hyppääwän ulos rinnastani. Minä
koetin tehdä itseni niin lewollisen näköiseksi tuin mahdollista
ja menin polun wiereen kiwelle istumaan, ett'en olisi tulijaa
mitenkään säikähdyttänyt. Nyt juuri tulla heijotteli pitkin
polkua hento, wartewa olento, joka keweänä ja notkeana hyp-
peli kiwi kiwcltä. Se oli Kerttu, mutta ah! hän ei ollut-
kaan yksin; hänellä oli kumppanina wiclä testcu-kaswuinen
sisarensa. He läheniwät ja minä koin rauhoittaa itseäni.
Kun he tuliwat lähelleni, sanoin: „hywää iltaa, Kerttu!"

Kerttu näytti ensin mahan joutuman hämille, mutta
pian taipui jälleen.

„Sinäkö, Matti täällä!" sanoi hän ja samassa scisah-
tuimat he minun kohdalleni.

„Minulla olisi sinulle. Kerttu, jotain asiaa kahdenkes-
ken sanottamaa; ole sinä, Tiina, hywä ja mene edeltäpäin
totiasi, mc tulemme Kertun kanssa wähän jäljestä!" sanoin
rohkeasti, maikka henkeni ahdisti loman sydämenlyönnin
tähden.

Tiina totteli.
Nyt olimme kahdenkesken. Silmäsin Kertun kasinoi-

hin : ne oliwat niin rauhaisan ja tyyneen näköiset. Ei kum-
mallakaan tahtonut olla sanoja puheen aluksi, kun hiljakseen
kamelimme Kertun kotia kohden.

„loko pian saamme häitä?" kysyi Kerttu wiimein.
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„Milloin waan sinä tahdot", »vastasin hänelle.
„Eihän sinun hääsi ole minun mallassani", sanoi Kerttu.
„Ia kuitenkin on minun hääni aiwan sinun mallassasi",

sanoin ja ääneni hieman wärähti.
.Mitenkä se on ymmärrettäwä?" kysyi Kerttu.
„Ennenkuin wastaan kysymykseesi, kysyn wuorostani si-

nulta jotakin: milloinkas sinun häitäsi pidetään tuon wii-
meisen loistaman kosijasi kanssa?"

„Ei koskaan", sanoi Kerttu kuiwasti.
Minä katsoin Kerttua silmiin; hän oli lewollisen ja

tyyneen näköinen, eikä mitään mielenliikutusta eikä hämmen-
nystä näkynyt hänen kirkkaissa kaswoissansa.

„Ei koskaan! Eikö sydämessäsi sitten olekaan sijaa ke-
nellekään?" sanoin hänelle.

Kerttu ei »vastannut mitään, loi waan katseensa maa-
han ja päästi tuskin kuuluwan huokauksen, ja pieni toiwon
säde lensi sydämeeni.

„Etkö todellakaan ole wielä Mäntäsi antanut kenelle-
kään?" kysyin häneltä.

„En kenellekään", wastasi Kerttu ujosti.
„Saattaisitko sydämesi antaa lapsuutesi ystäwälle?"

kuiskasin minä hiljaa.
„Mitci sanot? Ei minulla ole rikkautta, jota sinä niin

ahneesti olet hakenut. Köyhä, pieni on Kertun koti jaKerttu
itse wielä köyhempi, ei hänestä ole sinulle", sanoi Kerttu
melkein nuhtelewaisesti.

„Se on tosi, että olen »äärin tehnyt sinua wastaan
siinä, kun en ole totellut sydämeni sisällistä ääntä, waan
olen muualta hakenut sinun Vertaistasi, jota kumminkaan en
ole löytänyt. Minulla on kyllin rikkautta, ja kaikki mitä on
minulla, on myös sinun", sanoin hänelle katuwaisesti.

„Mutta nuot »viisituhatta markkaa olisiwat kumminkin
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niin runsaasti lisänneet muutenkin jo isoja tawaroitasi", sa-
noi Kerttu hieman pistelewäisesti.

Nuot wiisituhlltta markkaa, kuultuna Kertun suusta,
wihlasiwat sydäntäni, niinkuin joku terä-ase olisi työnnetty
sen läpitse. Ennen olin tuon »viidentuhannen kanssa heku-
moinut ajatuksissani ja yötä päiwää laskenut lukua niiden
arwosta ja tuottawaisuudesta; mutta nyt ne tuntuiwat sy-
dämessäni polttamalta raudalta, ja uhkasiwat ryöstää on-
neni. Mieleni murtui ja kyyneleet herahtiwat silmiini. Minä
otin Kertun kädestä hiljaa kiinni ja sanoin hänelle wärise-
win äänin: „älä murra enään jo ennen murrettua sydäntä!
Minä olen ollut wäärässä ja tehnyt wäärin, minä kadun
sitä ja pyydän sinulta anteeksi! Nyt wasta olen huoman-
nut mitä kadottaisin, jos jäisin ilman sinulta. Minä tah-
don kuulla tuomioni sinun suustasi tänä iltana ja wielä tässä
paikassa, tulkoon se minkälainen tulkoonkin. En jaksa enkä
kestä pitempää odotusta", puhkesin Kertulle sanomaan.

Me olimme jo ennen istuneet mättäälle, sillä olimme
jo tulleet Kertun kodin näköisälle.

Kerttu ei wetänyt kättään pois minun kädestäni! Hän
kallisti päänsä minuun Päin ja purskahti itkuun; minunkin
walloitti itku ja siinä itkeä nyhkytimme yhdessä. Sydämeni
tunsi nyt niin sekllnaisia tunteita, että sitä on mahdoton se-
littää: 110, suru, katumus, woitto, autuus aaltoeliwat sie-
lussani sekaisin että koko ruumiini wapisi!

Tyynnyttyään tuosta, sanoi Kerttu wiimein: „lumala
sen yksin tietää, ett'ei sydämessäni ole ollut sijaa muillekuin
yhdelle: lapsuuteni ystäwälle; mutta tuo sija on ollut aina

tyhjä! Nyt on Mwöitty, kaiwattu, odotettu tullut, ja auki
on sydämeni sija wiclä hänelle, hänelle yksin, eikä kenelle-
kään muille".

Sitä autuutta ei woi yksikään kuolewainen kuwailla,
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jonka nyt tunsin sielussani. Päätimme ensi pyhänä laittaa
kuulutuksille, sillä asia ei tuntunut sietämän wiiwytystä. Ilta
oli jo kulunut hiljaiseksi ja mcidäu oli aika erota; otimme
siis hellät Mhymäiset toisiltamme, hellästi likistäen sydämen
sydäntä wastcn, jotta nyt wasta oliwat löytäneet toisensa,
ja niin me erosimme siksi kerraksi.

Ensimäinen tehtäwäni, kotia päästyäni, oli se, että läh-
din noutamaan kihlani pois entiseltä »viidentuhannen mar-
kan morsiamelta»!, joka oli toisessa pitäjässä. Siellä sain
kokea häwytöntä kohtelua, josta tulin huomaamaankuinka äi-
män toisellainen sielu oli tuolla wiidellätuhannella markalla,
kuin Kertullani.

Kaiken sen wiikon oli koko kylä ikäänkuin häiriössä, sillä
itsekullakin oli jotain puhetta noista kahdesta maan waliosta
parikunnasta, jotka tulemana pyhänä kuulutetaan, nimittäin
minusta ja wiidestlltuhannestll, sekä Kertusta ja hänen loista-
masta kosijastaan. Kylän lentäwät lehdet, juorutädit eiwät
«oineet koko wiikolla pysyä kotonaan, waan he kulkiwat ta-
losta taloon puhumassa noista mainioista kihlajaisista, tule-
waisistll loistawllisistll kuuliaisista ja wielä loistawammista
häistä, mahdottomista rikkauksista j. n. e.

Pyhä tuli. Uteliaisuudella katsahtiwat ihmiset ylös,
kun pappi oli saarnansa lopettanut ja rupesi kuolleitten kii-
toksia lukemaan ja sitten parikuntia kuuluttamaan, mutta
woi taiwasten tekijä! Pontelan Matti ja Kerttuhan waan
kuulutettiinkin eikä mitään muuta! Kaikki oliwat niinkuin
Pilwistä pudonneet ihmeissään.

„Entäs sitten?" ehätin minä sanomaan, ennen kuin
isäntä kerkesi puhettaan jatkaa, ja ttio kiirehtimiseni tuli ui-
man pelkästä uteliaisuudestani, sillä mitä hän oli tähän asti
kertonut, ei ollut mielestäni sitä laatua, että siitä olisi tar-
winnut noin sywään suruun waipua.
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„Mitapll siinä oli", alkoi isäntä taas, „kuulutuksemme
toimitettiin tawallisessa järjestyksessä ja kauan ei siekailtu,
ennen kuin pidettiin häät, ja komeat. Ei niissä puuttunut
ruokaa eikä juomaa ja mäkeä oli kaikki awarat huoneemme
täynnä, sillä niitä oli kutsuttu monesta pitäjäästä. Kaikki
käwi säännöllisesti ja juhlallisesti jaKerttu oli morsiauna niin
kaunis, että luulenpa melkein kaikkien kadehtineen minun
omaani. Minä itsekin myös tunsin, että olin onnellinen ja

rikas mies.
Ia wiimein häät loppuiwat ja Kerttu oli nyt minun

ja minä Kertun, ja minä rakastin häntä sydämestäni ja hän
minua.

Nyt ryhdyimme yksissä neuwoin taloudellisiin toimiimme;
minä toimitin isännän ja Kerttu emännän työt. Hän oli
»valpas, wireä ja työteliäs kaikissa asioissaan, ja hywä siiwo
ja järjestys wallitsi kaikkialla. Kaikissa toimissamme näkyi
olewan onni ja siunaus. Oi kuinka hywä oli illoin tulla ko-
tiin, raskaan päiwäntyön päätyttyä, kun kartanolla jo oli
wastaan-ottamassa hellä, lempeä olento, joka hymysuin tuli
säälittelcmciäu, ja itse edellä mennä heijotellen, kehoitti peräs-
sänsä tulemaan lämpymään ja puhtaasen kamariin, ja joka
siellä jo, talwisna aikana, oli walmis päältäni riisumaan
lumisia »aatteitani ja jäätymisestä kopisewia kenkiäni; joka
kesäisnä aikana päiwän helteen ja työn pakoittawan hien tui-
masi ja pyhki lumiwalkoisilla liinoilla pois polttamalta ot-
saltani, ja oli walmis aina kellarista tuomaan kylmää ja
raitista juomaa, kostukkeeksi janosta ja helteestä halkeilewalle
kielelleni. Oi sitä autuasta aikaa! Jos tuli jotakin mur-
hetta ja kiusausta, oli Kerttu kohta walmis lohduttamaan
ja poistamaan huolia ja sen hän teki niin herttaisesti, ett'ei
mikään suru woinut kestää sen autuaallisen hohteen edessä,
waan sen täytyi haihtua niinkuin sawu tuuleen.

8
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Jonkun ajan kuluttua hawaitsin minä, että waimoni
oli siunatussa tilassa, jota hän huolellisesti oli koettanut
minulta kainoudessaan salata; se hawaintoni lisäsi wielä iloani
ja onneani kaksinkertaisesti.

Kun tuossa onnessamme oli haistamme kulunut noin
puolitoista wuotta, syntyi meille terwe ja kaunis tytär, ja
nyt wllsta oikein onnellinen olin, niin onnellinen, ett'en kie-
lin woi kertoa. Waimoni parani pian sen werran, että
kykeni itse pienokaistansa hoitamaan; eikä hän sitä muiden
haltuun uskaltanutkaan. Sopeipa katsella tuota näkyä, kun
Kerttu istui lumiwalkcissa ohuissa waatteissa puhtaan lapsi-
wuoteensa laidalla, kukoistamana kuin ruusu, pieni, terwe,
kaunis lapsi sylissään, jota hän hymysuin hellästi hoiteli.
Muistuipa silloin aina mieleeni Rafaelin „ Madonna", sanoi
isäntä ja samassa hän loi silmänsä sitä kuivaamaan tauluun,
heitti puheensa pois ja näytti waipuwan taas entiseen synk-
kämielisyyteensä.

Hän oli elämänsä, tähän asti kuultujani, wiimcisiä
osia kertoessaan nähtäwästi unohtanut surunsa, sillä hänen
äänensä ja kaswonsa samat iloisemman muodon, ja puheensa
wirtasi sujuwasti ja heleästi. Silmäsin häntä kaswoihin.
Mutta nyt kun hän katsoa tuijotti seinällä olewaan Madon-
naan päin, silmissä kimalteli kyyneleet eikä hän tahtonut ol-
lenkaan lakata katselemisestaan. Minä mietin keinoja mi-
ten saisin hänen taas heräämään ja jatkamaan kertomustansa,
sillä en ollut wielä tullut tietämään syytä tuohon kauheaan
ja salaperäiseen suruun. Menin siis hiljaa hänen tykönsä,
laskin käteni hänen olkapäillensä, katsoin häntä silmiin ja
sanoin: „elämännehan on ollut pelkkää onnea ja autuutta,
eihän teillä olisi syytä noiu kowin surra".

Isäntä lakkasi Madonnaa katsomasta, loi katseensa mi-
nuun ja sanaakaan sanomatta katsoa tuijotti silmiini hywän
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aikaa; selwään huomasin, ett'ei hän towiin aikaan käsittä-
nyt mistä kysymys oli. Wiimein selkeni hän, loi katseensa
alas, käwi istumaan ja näkyi käsittäneen mitä ma sanoin.

„Woi hywä wieras!" alkoi hän. »Elämäni onkin to-
siaan ollut pelkkää onnea ja autuutta, niinkuin sanoitte, sii-
hen asti, johon kertomukseni loppui. Tuon osan elämästäni
olenkin kertonut sentähoen teille, että paremmin tuntisitte, pa-
remmin käsittäisitte minun tilani. Minä rukoilen teitä:
kuunnelkaa wielä eteenpäin minua! Minä tahtoisin nyt pu-
hua, sillä tosiaankin on sydäntäni helpoittanut sen werran,
että woin wapllllsti puhua, jota en ole kyennyt kaukaisiin
aikoihin tekemään".

„Puhukllll, puhukaa waan! minä kuuntelen ja koen ot-
taa osaa suruunne", sanoin hänelle hätäisesti.

„Noin elimme wielä moniaita wuosia eteenpäin tuossa
onnellisessa tilassa. Lapsi kaswoi ja wahwistui ja hänestä
muodostui oikea äitinsä kuwa, jonka nimenkin hän sai py-
hässä kasteessa. Meille syntyi taas poika, waan Jumala
katsoi hywäksi korjata hänen pienenä pois täältä tätä mur-
hetta ja tuskaa kärsimästä.

Mutta tähän aikaan alkoi minuun salainen pahe yhä enem-
män juurtua. En ollut poikana, enkä wielä nuorena awio-
miesnäkciän ollessani ihmisten mielestä mikään juoppo, sillä
kukaan ei ollut nähnyt minun kertaakaan olleen juowutsissa.
Wllan kun olin poissa kotitienoilta, outojen ihmisien parissa,
taikka jos woin salaa sen tehdä, olin usein juowuksissa, sillä
jo nuorena olin saanut taipumuksen siihen, kun wanhempani-
kin kuoliwat wielä lapsena ollessani, ett'ei heidän tarkat sil-
mänsä woineet tarpeeksi kauan walwoa kaswatustani. Jos
muut minulle tarjosiwllt wäkewiä juomia, hylkäsin tawatlisesti
palowiinan tarjoukset ja annoin samassa tietää, ett'en minä
niin raakaa ja siwistymcitöntä jnomaa pane suuhuni, waan
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että punssia, konjakkia ja rommia kyllä ottaisin, joita maa-

seuduilla ci usein kellään ollut. Waikka näin olin ulkokul-
lattu, teki kuitenkin mieleni ryyftpiä palowiinaa, ja ulkeilin
mielessäni ihmisten tuhmuutta, kun he owat niin ahdasmie-
lisiä, ctt'ei heidän moittimattaan ja ylönkatsomattaan saa
noita lyhywici, hupaisia hetkiä wicttää, jotka wäkcwien juo-
mien nauttiminen myötänsä tuopi. Kuuselassa oli wanha
isäntä, jota pidettiin yleiseen kylässä wiisaana. Kun hän
sai kuulla minun palowiinan inhoamiseni ja muiden hienom-
pien juomien kclpaamisen, oli hän mukaisesti lausunut: „Tuo
ei Mpäiwänä merkitse mitään hywää". Kuu minä sain kuulla
tuon Kuuselan isännän lauseen, käwi se komin nuhakseni, sillä
minä luulin sen olewan ilkeää kunniani alennusta, jota hän
koetti tehdä niin siiwoa ja siistiä miestä »vastaan, kuin minä
olin mielestäni, kenties jostain kateudesta, rikas kun
olin! Niin suuri oli sokeuteni, että »vihasin sydämestäni
tuota kuunillkllsta wanhustll. Jospa olisin silloin noista
wiisaan miehen ennustamista sanoista ottanut »vaarin ja
rumennut miettimään tilaani, jospa silloin en olisi tuota
itsessäni jo melkoisesti juurtunutta pahetta pitänyt niin tu-
mallisena ja wiatonna, niin ei se olisi minussa päässyt kas-
wllmaan siksi myrkylliseksi kyyksi, joka wiimcin oli ryostäwä
elämäni onnen ja saattama minun wiheliäisimmäksi ja on-
nettomimmaksi ihmiseksi maailmassa, jopa wiimein syoksewä
kadotukseen ijäksi kaikiksi!

No niin! Ensimmäisinä yhdessä-1110-muosinammc koin
minä Kertulta huolellisesti salata pahaa taipumustani, mutta
kauan en woinut pettää häneu tarkkaa silmäänsä. Kun hän
ensikerran hawaitsi minun olewan pöhnässä, luuli hän sen
tapahtuneen jonkun tapaturman cli sattumau kautta, marsin-
kin kun minä koetin kaikenlaisilla koukuilla ja»valheilla häntä
siihen uskoon saattaa, sillä minä wiclä kowasti häpesin siweää
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»vaimoani. Hän hoiteli ja maali minua surkutellen hellästi,
ja minä lupasin, ett'en muka enään koskaan ottaisi liiaksi
wälewiä jnomia. Mutta tuo lupaukseni oli maan kamalan
sydämeni wapaehtoinen walhe, jolla aioin pettää mainioni
huolehtiman sydämen.

Kauan ei tuo petos kumminkaan menestynyt, sillä mi-
nun sattumiseni, tapaturmani tulla suomuksiin, tiheniwät ti-
henemistään! Waimoni oli kristillisesti kaswatettu ihminen,
sentähden näki hän minulle olewan tulossa kaksinkertaisen
waaran. Hiljaisesti ja nöyrästi muistutti ja nuhteli hän
minua tuosta sekä sielulle että ruumiille turmelusta tuotta-
masta paheestani ja koki Jumalan sanasta näyttää, kuinka
määrällä tiellä olin. Kyynel silmissä rukoili hän minua
luopumaan pois pahasta tumastani, joka wiimein oli tekemä
lopun meidän hywäslä ja onnellisesta elämästämme. Minä
en sättinyt enkä wastustanut «aimoani, mutta sydämessäni
arwelin, että hän joutamasta nurkuu minua, kosta en ole
wielä mikään juoppo, sillä muita on paljonkin pahempia!

Kylässä ei tietty wielä mitään minun juomisestani,
sillä minä koin sitä hywin huolellisesti kyläläisiltä salata;
mutta kotona nähtiin tuota nyt yhä useammasti ja yhä
huolellisemmaksi käwi waimoni. Kauan ei kumminkaan
onnistunut tuo kyläläistenkään pettäminen, ja kaikkialla ky-
lässä alkoi wiimein kuulua: „Pontelau Matti on ruwennut
juomaan!"

Tuosta kyläläisten hawainnosta saimme tiedon erään
juoru-akan kautta. Hän kertoi samassa myös Kuuselan ukon
sanoneen: „Walitettawasti on siis minun ennustukseni toteen
käynyt!" Tämä Kuuselan ukon puhe, kun hän toisen kerran
otti pulmaksensa juomisestani, waikken ollutkaan muka mikään
juomari, käwi minulle kaikkein enimmin nuhaksi, ja minä
ajattelin hänelle oikein kostoa.
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Waimolleni teki tuo huhun lewiciminen kowin kipeää.
Hän puhui minulle kahdenkesken, että nyt alkoi asia olla ai-
wan auttamattomissa. „los kuinkakin olisit kotona suomuk-
sissa", sanoi hän, „niin minä jaksaisin sen wielä kenties kärsiä,
mutta kun asia on jo niin laajana, että ihmisillä on siitä
puheen-ainetta, niin silloin on jo miehen kunnia ja arwo, ja
rauha minun rinnastani mennyt".

Tuo waimoni puhe ei ollut mielestäni oikea, koska ar-
woa oli minulla mielestäni kylläksi, sillä minä olin rikas ja
usea kyläläinen oli minulle wclassa. Usein kysyttiin minulta
neuwoa sekä yksityisissä että yhteiskunnallisissa asioissa. Kai-
ken tuon tähden luulin waimollani olewan oikeuden pitää
rauha rinnassaan.

Näinä aikoina ensikerran yhdessä-olomme aikana lensi
mieleeni, ett'ei waimoni pitäisi niin paljon nureksia minua,
jos kohtakin minä joskus otan tilkan mielelläni, koska hän
ei ole kumminkaan tuonut mitään taloon.

Nyt tapahtui wiclä se seikka, että Kertun isä kuoli,
jonkatähden heidän talonsa ja muu omaisuutensa tuli myötä-
wäksi ja melkein kaikki siitä saatu hinta meni welkojen mak-
suksi. Heitä kun oli paljon perillisiä, ei jäännöksestä tullut
juuri paljon mitään osaksi. Usea tyttäristä oli jo naimi-
sissa, ja kaksi, jotka oliwat naimatta, meni palwelukseen;
poikia ei ollutkaan kuin yksi ja se meni maailmalle. Noiden
tapausten johdosta jäi Kertun äiti aiwan turwattomaksi.
Kerttu Pyysi hartaasti ja lempeästi, että ottaisin hänen äi-
tinsä hoidettawaksi ja elätettäwälsi kotiamme. Minä en saat-
tanut wastustllll waimoni harrasta, nöyrää ja oikeutettua
pyyntöä, sillä minä todellakin rakastin Kerttuani, koska hän
aina oli yhtä lempeä, rakas ja siweä olento ja pal-
weli minua ja hoiti taloutta samalla alttiiksiantawai-
suudella kuin ennenkin; sanalla sanoen: hän oli kaikissa
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muissa suhteissa yhtä rakastettawa kuin ennenkin, mutta
tuossa alin-omaisessa nurkumisessaan ja rukoilemisessaan,
ett'en ryyppisi, olin minä näkeminäni liikoja! Kertun äiti
otettiin meille, ja Kerttu häntä hoiteli ja helli totisella lap-
sen rakkaudella, sillä mummo oli jo wanha, huono ja kiwul-
loinen. Mutta tuo mummon ottaminen taloomme lisäsi
yhden sään tuohon pirulliseen, salaiseen ajatukseeni, ett'ei
Kerttu ole tuonut mitään taloon, nimittäin sen: muuta
kuin elätettiin) iii! Kumminkaan en tuota ajatustani kos-
kaan sanonut Kertulle, siksi oli minulla wielä kuitenkin omaa-
tuntoa.

Noin kului taas joku wuosi. Erään kerran wiiwyin
koko päiwän kylässä asioillani; siellä tulin iltapaiwällii taas

juowuksiin! Koska kotomatkalla tulin likelle Kuuselaa,
pääsi silloin koston - pyyntö tuota kielensä hillitsemätöntä
Kuuselan ukkoa mustaan minussa malloilleen. Minä as-
tuin horjuen tupaan, jossa ukko oli wcistelcmässä jotain
astian laatua. Heti sisään tultuani ärjäisin pistelewästi:
„se ei merkitse mitään hywiiii".

Ukko loi minuun teräwcin silmäyksen ja sanoi: „mitä
tuo sitten merkitsee?"

„Sitä se merkitsee, että minä opetan sinua ihmisten
kunniaa polkemaan ja pitämään mahtia ihmisten juomisesta".

„lumalani! Näinkö kauas?!" sanoi ukko ja katsoi
minuun teriiwästi.

„Näin kauas", tiuskllsin hänelle, ja wanuin kunnian-
arwoisen wanhuksen rinnuksiin kiinni!

Ukko oli aikanaan tunnettu mainion wahwalsi mieheksi
ja hän oli ihan yksin kaatanut monta kontiota lyhyt- ja
paksu-wartisellll keihäällään. Hän ci »vastannut sanaakaan,
tarttui waan wuoronsa kiinni kauluksiini ja silmänräpäyksessä
olin minä kumossa kompuroimassa porrasten päässä! „Pcri-



40

kadossa olcwa häwytöu", lausui ukko maan portailta ja meni
sitten tupaan, niin rauhallisena kuin ei olisi mitään tapahtu-
nut. Minä nousin raiwossani ylös, hammasta purren ja
nyrkkejäni puristellen. Heristelin palata tupaan wielä, uk-
koa löylyttämään, mutta nuot usean karhun painissa koe-
tellut suonikkaat, jäntewät, luiscwat ja wahwat käsiwarret pe-
loittiwat minua, joiden woimasta ja uupumattomuudcsta
minulla oli niin tuore todistus. Lähdin siis mihapäissäni
horjumaan toiseen taloon. Woi kuinka mielelläni olisin suo-
nut, että Kuuselan ukko olisi ollut minulle melassa, että oli-
sin taloudellisella alalla »voinut hänelle kiusaa ja häiriötä
saattaa. Mutta hän oli omistansa hywästi toimeen tulema
eläjä, eikä siis ollut minulle eikä muillekaan melassa, jonka-
tähden ei sekään keino auttanut.

Ennen kotia-tuloani oli Kerttu jo saanut tiedon kaikista
noista tapauksista, sillä tuo juoru-akka oli hengen kiireesti
hypännyt meille, Kertulle kertoinaan päiwän tapauksia niin-
kuin hywiäkin asioita.

Kun minä wihdoin wiimeinkin wetäysin kotia, ollessani
»vielä hywästi hujakassa, hawaitsin heti, että Kerttu oli »vaa-
leana, sillä wllikka ei hän antanut mitään arw o a semmoisille
juoru-akoille, tiesi hän kuitenkin, ett'eiwät heidän puheensa
kumminkaan kaikkea perää mailla olleet. Hän loi surullisen
silmäyksen minuun ja käski hiljaisesti minun kamariin, ett'ei
kotimäki olisi ennättänyt huomata juowuksissa olemistani.
Minä tottelin, mutta kiukku oli mielessäni.

Kamariin tultuamme tarttui Kerttu minun kaulaani,
purskahti itkuun ja sanoi: „Woi isä kulta!*) Nyt sinulta
on mennyt »viimeinenkin häpy ja kunnian tunto, kun julki-
sesti kylissä ihmisien nähden ajelehtelet juowuksissa ja wieläpä

*) Hän kutsui minua isäksi perhellisessä elämässä.
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teet niin rajattomia töitäkin, että julkeat menua rauhatto-
muutta tekemään niin kunniakkaalle »vanhukselle kuin Kuuse-
lan ukolle! Ajattele, isä kulta, kuinka »vaarallinen sinun
tilasi ja siinä samassa meidänkin tilamme on, ja tee jou-
luun parannus! Muista »vaimoasi, lastasi ja muista itseäsi-
kin, sillä warmll on, että jos waan tuota menoa wielä kes-
tää, niin sinä saatat itsesi ja meidät perikatoon. Joka ei
parane, se pahenee", ja hän katsoi niin lempeästi jarukoile-
wasti silmiini, että olisi luullut kiwenkin siitä heltywän.

Minä olin wielä hywin kärtytuulella tuosta huonosti
onnistuneesta Kuuselan ukon nöyryytyksestä ja wielä enem-
män hänen antamastaan kyydistään; sillä minä hywin tie-
sin, että tuolle Kuuselan ukon antamalle matkapassilleni nau-
rettiin ympäri kylää. Minä irtautin waimoni hiljaa itses-
täni ja sanoin: „Ei sinun sowi olla noin useiu minun her-
ranani, eikä mestaroida ja käristä minulle, joka et ole tuo-
nut taloon muuta kuin elätettäwiä".

Waimoni waaleni, tuon kuultuaan, kuoleman kalpeaksi.
Hän wapisi ja horjahti askeleen nyt toisen, sai sohwan
korwllsta kiinni ja sen awulla auttoi itsensä sohwalle istu-
maan. Hän ei wllstanuut puheeseni mitään, istui waau soh-
wan kannella hermotonna ja waaleana kuin palttina, ja siinä
hengittää nykytti hän. Minä huomasin että puheeni »vai-
kutti, ja iloitsin sydämessäni, että olin arwannut oikean
walttini lyödä esille, enkä käsittänyt sitä, että olin lyönyt
kuolettawan haawlln hellään, kärsimään, lempeään, rakkaasen
ja perheensä ja minun onneani säälimään sydämeen!

Sinä iltana ei puhuttu asiasta mitään, eikä wielä toi-
senakaan. Minä elin waan entistä elämääni eteenkin päin:
join kuin niin sopei, tulin juowuspäissänikotiin milloin waan
tahdoin, eikä waimoni nurkunut minun käytöstäni enään
koskaan. Hiljaisena, kärsiwäisenä kantoi hän elämänsä ras-
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kasta taatkaa ja minä iloitsin sydämestäni, että olin »voitw
nut ja että sain häiritsemättä »viettää synnillistä ja turmiot
lista elämää.

Mutta »vaimoni terweys rupesi nyt huononemaan päiwa
pciiwältä ja aika ajalta. Hän maalein ja kuihtui kuihtumis-
taan, eikä hänen syömisestään tullut juuri paljon mitään.
Minä kyselin usein syytä hänen sairaloisuutecnsa, mutta hän
sanoi »vaan: „et sinä, isä, woi minua parantaa". Minä
luulin häntä rakastamani entisellä rakkaudella ja säälin hä-
nen tilaansa. Tuohon rakkauteeni luulin olewan sen enem-
män syytä, kun olin mielestäni asiat nyt »vasta saanut oi-
keaan reilaan, nimittäin, että »vaimo taipui ehdottomasti
miehensä tahtoon ja elämänlaatuun, nurkumatta, olipa ne
sitten hywät tahi pahat. Meillä oli yltätyllä ruokaa, rahaa
ja muuta ajallista tawaraa ja minä toin katsoa perään,
ett'ei häneltä puuttuisi mitään elämän tarpeita, ja koin lait-
taa hänelle apua taloudellisissa toimissa. Mutta ei mikään
»voinut »vilkuttaa hänen synkkä- ja raskas-mielisyyttään, eikä
mikään näyttänyt huwittawan eikä ilahuttawan häntä.

Noin sai joku wuosi kuluneeksi ja hän synnytti taas
lapsen, mutta se kuoli lohta maailmaan tultuansa.

Kun waimoni »vahaisen toipui, rupesiu minä oikein
todenteolla ottamaan waaria hänen terweydestänsä, sillä
minua rupesi kauhistuttamaan ajatellessani häntä kuolemaksi.
Mutta ulkonaista elämääni en minä kuitenkaan parantanut!
Eräänä kertana minä oikein kyynel silmissä kyselin häneltä,
eikö hän woisi ja saattaisi sanoa missä hänen »vikansa ja
tautinsa oikeastaan olisi? Silloin hän otti kädestäni kiinni,
weti sen sydämellensä ja sanoi: „Täällä sydämessä!"

Minua rupesi kalwamaan huolettomuuteni hänen sairau-
destaan, jonkatähdcn esittelin, että lähtisimme lääkärin tykö,
etsimään hänen apuansa.
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„Sllll tuota koettaa, mutta ei minua woi parantaa ku-
kaan", sanoi wllimoni surullisesti.

Me lähdimme kaupunkiin ja menimme heti erään kuu-
luisan lääkärin tykö. Hän tutki mainioni tilaa hywin huo-
lellisesti ja kauan; hän tuli nyt hywin huolellisen näköiseksi,
otti nuuslarasiansa, pyöritteli sitä Maliin hyfteissään, mätiin
taas seisautti sen, ja mietti ja mietti. Kauan noin mietit-
tyään, seisahtui hän Matamaan ja päättämään asemaan ja
sanoi: „Niin! Tauti on määrällistä laatua ja semmoinen,
ett'ei sitä moi ihminen parantaa: mikä on sydämessä".

Lääkäri kyllä määräsi joitakin rohtoja, joiden kanssa läh-
dimme kotia ja joita Kerttu siellä koki ottaa; mutta apua ei
niistä lähtenyt.

Waimoni huononeminen käwi hywin hitaasti, sillä hen-
genhaamci on kiduttama ja pitkällisesti tuskallinen. Taas
synnytti hän pojan, mutta se kuoli kohta syntymisensä jäl-
keen niinkuin edellinenkin lapsi. Minä rupesin suremaan
lastemme kuolemaa, mutta waimoni sanoi: „Ei sinun pidä,
isä, toiwoaklllln, että meidän lapsemme enään tulewat niin
wahwoja, että ne eläisiwät".

Toipui hän wielä laillaan siitäkin lapsiwuoteesta ja niin
elettiin taas entista kitumaa ja surullista elämää.

Nyt tuli se tapaus, että Kertun äiti sairastui. Vaikka
itsekin huono ja woimaton, oli Kerttu kuitenkin yötä päiwää
äitinsä wuoteen wieressä, hellästi maalimassa ja hoitamassa,
eikä häntä saatu siitä pois, maikka kuinkakin olisi kehoitettu.
Mummon sairaus oli kuolemaksi, ja sydämestään suri ja itki
Kerttu äitiänsä.

Hänen oma tilansa tuli myös aina arweluttawammaksi,
ja hauen murheensa näkyi yhä lisääntymän. Erään kerran,
kun hän näytti olewan erin-omaisen raskaalla mielellä ja
sywissä ajatuksissaan, kuulin hänen sanowan: „ armas äi-
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tmi! Sinä olet jo päässyt rauhaan ja lepoon tämän katoo-
waisuuden murheita maistamasta, kohtapa tulee köyhä, mur-
rettu Kerttusikin perässä!"

Nuot sanat lausui hän puoli-ääneen, minua ollenkaan
huomaamatta. Waan ne käwiwät kuin puukon pistokset
sydämeeni ja salahman nuolena lensiwät mieleeni sanat:
„täällä sydämessä" ja „wika on sydämessä".

„Kuka on tuon sydämen haawoittanut ja wian siihen
saattanut?" kysyin itseltäni ja wastaukseksi en saanut muuta
kuin: minä, minä itse olen sen tehnyt. Minä olen pahalla,
raa'alla, törkeällä ja syntisellä elämälläni särkenyt kalliimman
ja puhtaimman astian, joka koskaan on Luojan kädestä läh-
tenyt. „Köyhä Kerttusi" ja „täällä sydämessä", oliwat wasa-
rat, joilla kowa, paatunut ja tunnoton sydämeni tuli mur-

retuksi. Olihan waimoni kosiesscmi jo sauonut: „köyhä
on Kertun koti ja Kerttu itse wielä köyhempi". Mutta sil-
loin minä en halweksinut hänen köyhyyttään, sillä mikään
ei ollut mielestäni hänen wertaisensa ja siwcyttä, puhtautta,
lempeyttä ja rakkautta toi hän kyllä runsaasti tullessaan,
jota minä kaipasinkin; mutta niitä en pitänyt pyhänä, enkä
siinä armossa, jossa ne olisi tullut pitää. Juomisellani
olin iskenyt haawan ensin tuohon puhtaasen sydämeen, joka
niin kauan taisteli, hehkui ja paloi rakkaudesta minua ja
perhettänsä kohtaan, mutta jonka woima wiimein katkesi
taistellessaan rakkauden taistelua, woittamatta ja saawutta-
matta kumminkaan sitä autuasta päämäärää, jonka edestä
hän oli henkeen asti taistellut. Toisen kerran olin repinyt
isommiksi nuot ennen isketyt haawat, kerskaamalla tawarois-
tani ja ilmoittamalla, ett'ei hän ole muuta tuonut taloon
kuin elcitettäwiä. Jumalani! Nythän elätettäwä on jo
mennyt ja jos menee wielä »vaimonikin kuwuuteni ja tuh-
muuteni uhrina niin, niin, muistanhan että juuri tuosta
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tuhmasta puheestanihan hänen sairautensa alkoi „täällä
sydämessä" köyhä Kerttusi". Tuommoisia ajatuksia
lensi myrskynä sieluni läpitsc ja kaikki omantuntoni ja hel-
wctin waiwllt rupesiwat kaikilta tahoilta wyörymään päälleni,
ja nyt wastll rupesin täydessä walossa käsittämään mitä
olin tehnyt ja mitä silloin kadottaisin, jos waimoni kadot-
taisin.

Ensi kerta, kun noita tunteita rupesi sieluuni ilmesty-
mään, olin waimoni kanssa kahden kamarissa. Hän maata
riuwotti, waate päällä, wnoteessa sillä hän hiwui jalka-
selta puoli-unessa, kalpeana ja waljuna, niin heikon nä-
köisenä, ett'ei hänessä näyttänyt elin-woimaa olewan muualla
tuin sydänkuopassa. Minä istuin pienen pöydän päässä ja
koetin lukea hiljaa erästä kirjaa, mutta lukemisesta ei tullut
mitään, sillä waimoni surullinen näky tuossa »vuoteessa
ja omat sisälliset, riehuwat tunteeni tekiwät ajatukseni niin
hajamielisiksi, ett'en woinut kirjan sisältöä käsittää. Hei-
tin siis lukemisen pois ja rupesin surkumielellä tarkasta-
maan riutunutta waimoani. Siinä hän makasi niin kär-
simän ja wiattoman näköisenä ja tuo tunto lisäsi sielussani
jo alkanutta tuskaa. En enään woinut wastustaa sisällistci
ääntäni, waan kallistuin hänen tietämättään likelle häntä ja
sanoin hywin hiljaa: „sinä et saa kuolla, Kerttu! minä en
woi elää sinulta!" Hän kuuli puoli-unensa läpi sanani ja
raotti puoleksi jo lakastuneita silmiänsä. Kun hän hawaitsi
minun olewan niin lähellä itseänsä, kumarruksissa häneen
päin, ummisti hän jälleen silmänsä; suunsa wetäysi surulli-
seen hymyyn ja hän ojensi minulle lakastuneen kätensä.
Minä otin sen omaani ja tunsin että hän hiljaa puristi
kättäni. Kumpikaan meistä ci puhunut sen enempää. Tuo
näkö, tuo tunto, waimoni raotetut silmät, surullinen hymy,
kuihtuneen käden ojentaminen ja hiljainen, tuskin tuntuwa
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puristus, uudistettu entinen raukeus jakahdenpuolen »vaikene-
minen, oliwat asioita ja kohtauksia, jotka eiwät suinkaan «lä-
hentäneet alkanutta sisällistä tuskaani, maan päinwastoin
enensiwät sitä. En hennonut häiritä hänen raukeaa ja su-
rullisen wicnoll tilaansa, maan äänetönnä pidin kauan hänen
kättään omassani ja mietin sekä omaa että waimoni tilan.
Wiimein laskin hiljaa hänen kätensä suvullensa wuotcesen,
eikä hän näyttänyt tietämän siitä mitään. Niin kauan kuin
minulla tätä katoowaisuutta kestää, ei tuo tapaus mene mie-
lestäni!

Tuota lewotonta mieleni tilaa kesti yhä Maan eteen-
päin. Olin usein ollut tnnnustamaisillani Malmölleni sisällisen
tuskani, jolloin aioin anoa häneltä anteeksi pahan käytökseni
häntä kohtaan ja parantaa elämäni. Mutta ihmisten häpy
esti minun aina sitä tekemästä. „Mitä ajattelisimat ja sa-
noisiwat ihmiset, kun kuulisiwat että Pontelan Mattikin on
rumennut hulluttelemaan, samoin kuin jotkut mielenwikaan
tulleet itku-ämmät", ajattelin minä, ja niin tuo hywä aiko-
mukseni jäi aina aika-lljlllta täyttämättä. Ia niin kannoimme
kumpikin suruamme mykkänä, mutta hän niin murtununna,
että oli jo äimän haudan partaalla.

Minä koetin salata mieleni tilaa niin kauan kuin
suinkin oli mahdollista, mutta tuo kowin pakoittawa tuska
särki wiimein sulkunsa. Olimme taas waimoni kanssa kah-
den kamarissa ja hän oli yhtä surullisessa tilassa kuin en-
nenkin. Minä tartuin häntä kädestä kiinni ja yritin hänelle
puhumaan; mutta itku tukeutti sanat kurkkuuni, eikä puhu-
misesta tullut towiin aikaan mitään. Hän ei näkynyt ym-
märtämän mitä tarkoitin. Mutta tuo paljas näkökin, että
olin murtuneella mielellä, näkyi jo tekemän hänelle hywaä,
sillä hän koetti mäkisinkin hymyillä, katsoi lempeästi silmiini
ja sanoi: „mikä sinulla nyt on waiwana, Matti? Minun
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on paha olla, kun ma näen, että joku asiasi ei ole hywin".
ltkuni seasta sain wiimein änkätyksi: „rakas Kerttuni!

Minä olen elänyt pahasti sinua ja kaikkia ihmisiä kohtaan.
Minä olen saattanut sinun kärsimään sielun ja ruumiin
puolesta, sentähden kun olet tahtonut suojella minun kun-
niaani ja perheemme onnea! Minä olen tuhmuudessani sätti-
nyt sinua köyhyydellä, mutta nyt näen, ett'ei rikkaus ole
minkään weroincn hywien tapojen ja puhtaan omantunnon
suhteen; sinulla ou nuot molemmat olleet, minulla ei kum-
paakaan ! Minä olen kauhistuksella huomannut olemani mää-
rässä minä olen murrettu mies, minä tiedän mistä
sairautesi on tullut minulta, minulta on kotoisin sydämesi
kipu, minä olen sen haawoittanut ja aiwan hywyytesi täh-
den, siweytesi »viattomuutesi, puhtautesi tähden Moi
minua onnetointa! Minä kadun, minä rukoilen sinua:
anna minulle anteeksi, unhota minun rikokseni ja paha käy-
tökseni! minä lupaan parannusta, minä parannan itseni

toisen kerran elämässäni tunnen kuinka kallis olet mi-
nulle. Oi Kerttu! anna minulle anteeksi!"

Puheeni ajalla ei mainioni puhunut, eikä ennättänyt
puhua mitään, niin kiireinen ja hätäinen oli tunnustukseni
hänelle. Puheeni loputtua irroitti hän hiljaa kätensä minun
kädestäni ja mennä hiwui wuoteen tykö, johon hän oikaisi
itsensä makuulle. Hän oli nyt entistä waaleampi, entistä
»voimattomampi, sillä nähtäwästi koski puheeni häneen sy-
wästi. Hänen siinä towin maattuansa ja waiti oltuansa,
rupesi wieno puna nousemaau hänen kalpeille kaswoilleen, jota
niissä ei ollut enään kaulaan aikaan näkynyt sisälliset
tunteet liikkuiwat tuimasti tuossa murtuneessa sydämessä.

„lumalani! mitä puhuit, mitä sanoit sinä", alkoi hän
wienosti puhua. „Sydämelleni tekee nyt niin hywäii oih!
siihen käypi lipeääkin. Sieluni tahtoisi nyt wiela elää, mutta
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ruumis on kowin paljon kärsinyt hengen haawoista, se ci
kestä enään kauan. Luulenpa että Jumala on minun anta-
nut elää näinkin kauan sen tähden, että sain sinun suustasi
kuulla katumuksen ja että olet huomannut »väärän synnilli-
sen tiesi. Jumala olkoon kiitetty, joka sinun sydämesi sil-
mät on awllnnut totuuden käsittämään, ennen kuin minä sil-
mäni ummistan! Ota »vaari Jumalan kutsumasta äänestä
ja rukoile häneltä sowitusta ja anteeksi saamista Poikansa
kautta; ci ole »vielä myöhäistä sieluasi pelastaa. Paljon, pal-
jon on Kerttusi kärsinyt rakkaudesta sinua ja lastamme koh-
taan, mutta paljon, tuhatta kertaa enemmän »voin sinulle an-
teeksi antaa. Oi kuinka mielelläni eläisin »vielä sinun ja
lapsemme tähden, mutta minä tunnen, että aikani on kohta
lopussa. Jospa tämä kohtaus olisi ollut pa pa ri

a »vuot ta cn nen!" Hänen äänensä rupesi kat-
keilemaan ja hän raukesi woimattoinuutccn, ummisti silmänsä
ja ojensi minulle kätensä, jonka minä otin hiljaa oinaani.
Siinä istuin hänen wuoteensa »vieressä ja tvuodatin runsaasti
katkeria kyyneleitä, sillä hänen sanansa oliwat tunkeneet sy-
wälle sydämeeni ja aina selkeämmästi näin ja tunsin nyt
mitä olin tehnyt.

Nyt »vasta huomasi kotiwcikeni mikä muutos minussa
oli tapahtunut ja pian lewisi tieto siitä ympäri kylää.

Eräänä pciiwänci näin että Kuuselan ukko wakawin aske-
lein astuskeli meidän taloa kohden. Kylmä wäristys käwi ruu-
miini läpi, sillä omatuntoni sanoi, että olin tehnyt wäärin
häntäkin kohtaan ja luulin, että hän tulee nuhtelemaan mi-
nua, jonkatähdeu pelolla odotin hänen tuloansa. Heti huo-
neesen astuttuansa tuli hän tyköni, otti kädestäni kiinni ja
sanoi: ,Jumalan rauhaa! Olen kuullut, että elämäsi on
parempaan päin; Jumala olkoon kiitetty!" Minä purskahdin
itkuun ja Pyysin häneltä anteeksi törkeästä käytöksestäni.
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Olisin suudellut hänen kättänsä, halannut häntä, mutta hän
irroitti puoli-wäkisin kätensä minun kädestäni, sanoen: „ker-
naasti!" ja lähti astelemaan kotiansa kohden, yhtä wakawasti
kuin oli tullutkin. - Lyhywiä oliwat hänen lauseensa aina,
mutta painawia, ja painawa oli hänen Mensakin, jonka
kokemuksesta hywin tiesin.

Ihme kumma! Oli waimoni taas siunatussa tilassa,
waikka hänen woimansa oli niin huono, eikä hänen synnyttä-
misensä aika ollut enään fowin kaukana. Hänen terweytensä
muuttui päiwä päiwältä huonommaksi ja ennen pitkää käwi
hän aiwan wuoteen omaksi. En lähtenyt enään koskaan pois
hänen wuoteensa wicrestä, waan yötä päiwää istuin siinä,
hoitelemassa ja vaalimassa häntä.

„Woi kuinka minun nyt on hywä olla, isä! Kuolema-
kaan ei tunnu nyt muikealta, kun ma näen että katumuksesi
on oikea ja kun tunnen, että rakkautesi kohtaani on wilpitön",
sanoi hän eräänä kertana.

„Sinä et saa kuolla; minä en woi elää sinun jälkeesi,
waan kuolema tulkoon silloin minullekin!" sanoin hänelle.

„Woi kuinka mielelläni eläisin wielä sinun ja lastemme
tähden, mutta en woi kuulitko, isä? Minä sanoin las-
temme, waikk'ei meillä ole kuin yksi lapsi elossa, mutta minä
lahjoitan sinulle wielä lapsen ja minä tunnen että se jää

elämään ja heidän tähtensä täytyy sinun myös elää.
Kllswatll heitä Jumalan pelossa!"

Kului taas aika joku määrä tuossa tilassa ja meille
syntyi taas poikalapsi tällä kertaa elämänä! Tosin oli
lapsi synnyttyään hywin heikko, mutta huolellisesti hoidettuna
jäi se kumminkin elämään, niinkuin waimoni oli ennustanut.

Siitä herran-hetkestä pitäin, kun minä awasin sydä-
meni waimolleni ja tunnustin hänelle rikokseni, rupesi hänen
terweytensä nähtäwästi kiiruummasti huononemaan, sillä hä-

4
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nen heikko ruumiinsa ei kestänyt sitä sisällistä iloa, jota hän
silloin sydämessään tunsi. Katoowainen sortui katoomatto-
man äkkinäisistä ja yli rajainsa kuohumista tunteista. Tuo-
hon sitten wielä lisäksi tuli lapsen synnytys. Nuot molem-
mat seikat jouduttiwat hänen heikontumistaan.

Kaiketi olen unouttanut mitään mainita ensimäisen lap-
semme kaswamisestll ja kaswatuksestll. Niinkuin ennen olen
jo sanonut, oli wanhin lapsemme tytär, joka pyhässä kas-
teessa nimitettiin äitinsä kaimaksi. Lapsi syntyi ja kaswoi
elämämme onnellisempina aikoina ja molemmat hellimme ja
rakastimme häntä kaikella rakkaudella, jolla wanhin on kos-
kaan lastaan rakastanut. Niin kauan kun elämäni oliulko-
puolisestikaan nuhteeton, rakasti lapsi meitä molempia yhtä
hellällä rakkaudella; mutta kun pieni Kerttu alkoi nähdä että
olin usein juowulsissa, ja ymmärtää, että se oli pahaa,
wierausi häneltä lapsellinen rakkaus kohtaani ja sijaan jäi
hänelle waan orjallinen pelko. Hän otti aikaisin osaa äi-
tinsä suruun ja pysyi minulle mykkänä ja pelkäawäisnä.
Jota enemmän pikku Kerttu kaswoi, sen selwemmästi näkyi
hänessä äitinsä luwa sekä ruumiin että sielun puolesta.
Jospa hän olisi terwe, woisitte hänessä nähdä armaan wai-
moni ilmi-eläwänä".

»Mitä? Eikö hänkään ole terwe?" kysyin häneltä mel-
kein niinkuin hätäisesti.

„Ei ole pikku Kerttunikaan terwe; sairas on hänkin
ruumiin ja sielun puolesta. Minä pyydän teitä: kuunnel-
kaa minun kertomustani tärsiwällisesti loppuun asti, niin
saatte kuulla kaikki!"

..Kertokaa, kertokaa!" sanoin hänelle hätäilewästi, silla
haluni oli suuri saada tietooni loppupäcitös tuosta surulli-
sesta tapauksesta; ja jokaisen sanan minä ikäänkuin nielin,
joka lähti tuon murtuneen ja kärsiwän miehen suusta.
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„Kun waimolleni tunnustin wääryyteni, käskin pikku
Kertunkin tyköni, ja kahdenkesken ilmoitin hänelle, kuinka olin
pahalla elämälläni rikkonut raskaasti Jumalaa, lähimmäi-
siäni, waimoani ja lastani wastaan, ja kuinka nyt mieli-
karwaudella tunsin sywän lankeemukseni, ja sanoin tahtomani
parantaa pahan elämäni. Tuo puheeni oli niin mieleen
pikku Kertulle, että hän heti kawahti kaulaani ja itki, noja-
ten päänsä minun rintojani wasten. Wiaton, turmelcmaton
lapsi itki silloin langenneen isänsä parantumisen ja palaja-
misen tähden! Woi, woi! Tuon tapauksen jälkeen sai pikku
Kerttu takaisin entisen lapsellisen rakkautensa minua lohtaan
ja entinen orjallinen ja kammoowa pelko lakkasi häneltä.
Mutta toiselta taholta sai hän nyt tosisuruunsa uutta
ja huolettaman aihetta, nimittäin waimoni arweluttawasta
tilasta. Hänkin huomasi, että rakas äitinsä huononi ja
riutui päiwä päiwältä yhä huonommaksi, ja tuo tieto, tuo
tunto, että hänen tulisi erota siitä armaasta hoitajasta,
joka häntä oli niin hellästi kaswattanut ja waalinut ja joka
hänelle oli opettanut noita ihmiselle niin kalliita elämän
welwollisuuksia tuo tunto hänen jo noin nuorena saattoi
elämän murheita maistamaan, joita maailmalla on niin
runsaasti tarjota ihmislapsille. Hänkään ei lähtenyt pois
koskaan äitinsä wuoteen wierestä, ensi-aikoina kun tämä ma-
kuulle tuli. Ainoastaan kun wäsymys ja uni kowin wai-
wasi paljon walwomiscn tähden, täytyi hänen silloin aina
nukahtaa.

Usein, kun pikku Kertun kanssa istuimme waimoni sai-
raswuoteen wieressä, puhni hän meille kuolemasta ja tule-
wciiscsta elämästä. „Te olette paljon nähneet waiwaa mi«
nusta, hellästi hoitaessanne minua pitkän tautiwuoteeni ajalla.
Jumala teitä palkitkoon! Minä olen tällä ajalla saanut
nauttia sydämen rauhaa ja iloa, jota ei minulla ole mo-
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neen Herran aikaan ollut. Nyt ei minulla ole enään lapsis-
tani se huoli, joka minua wiime-aikoina niin paljon oli wai-
wannut; sillä minä uskallan heidät heittää nyt tyyneellä
mielellä sinun huoleesi ja haltuusi, isä. Kaswata heitä kuri-
tuksessa ja Herran nuhteessa! Opeta heitä tuntemaan Juma-
laa ja hänen pyhää tahtoansa. Warjele heitä maailman
pllhentawaisiltll myrskyiltä, jotka niin monta ihmislasta
owat turmelleet! Minä menen kohta pois, sinne, jossa su-
rulla ei enään ole sijaa, sinne, jossa rauha ja rakkaus wal-
litsee ijankllikkisestll ijankaikiseen! Siellä saamme kohdata
toisemme; siellä saamme alkaa yhdessä semmoista iloista
elämää, jota ei koskaan mikään murhe katkeroita, jos waan
tekin puhdistetulla omallatunnolla ja uskossa Jumalan Poi-
kaan kuolette". Näin puheli waimoni eräänä kertana mi-
nulle ja pikku Kertulle, kun istuimme molemmin hänen wuo«
teensä wieressä. Molemmat itkimme silloin, niin että olimme
wedeksi rauweta.

„Älkiiät itkekö! Paremmin iloitkaat siitä kun Jumala
on meille kaikille niin suuren armonsa osoittanut, että hän
on kutsunut meitä parannukseen", lohdutteli meitä waimoni.

Tuo puheensa oli heikontanut hänen ennestäänkin jo
heikot woimansa niin, että hän raukesi ihan hermottomuuteen,
ja näytti waipuwan uneen. Minä en ollut nukkunut mo-

neen »vuorokauteen yhtään silmäntäyttä, joulutähden uni ru-
pesi minuakin wlliwaamaan. Pikku Kerttu hawaitsi sen ja
kehoitti minua menemään lewähtämään, luwaten itse sillä-
aikall hoitaa sairasta. Minä tottelin kehoitusta ja menin
lewähtämään.

Waan paljosta walwomisesta olin tullut niin honte-
loksi, ett'ei unta tahtonut tulla. Aina kun olin unen-wie-
noon menossa, oli edessäni waimoni riutunut näkö ja kal-
peat kaswot ja samassa säpsähdin ja hyppäsin ylös. Wii-
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mein pääsin kumminkin nukkumaan, mutta unikin oli hywin
rauhatonta, sillä yhä säikähtelin ja wawahtelin minä, josta
heräsin puoli-horroksiin, kohta kuitenkin waipuen jälleen,
sillä luonto waati tiukasti saatawiaan. Tuossa tilassa ol-
lessani, tuntui uneni läpi, niinkuin joku olisi hiljaa koskenut
käteeni.- Minä hyppäsin lattialle ja hieroin silmiäni. Edes-
säni seisoi pikku Kerttu, palawa kynttilä kädessä, sillä nyt
oli aamupuoli yötä. Hänen silmänsä oliwat wesissa ja hän
sanoi minulle hiljaa: „tulkaa, isä, äidin kamariin, hän kaipaa
teitä!" Minä aawistin että waimoni oli kuolemaisillansa ja
kylmä wäristys käwi ruumiini läpitse. Pikku Kerttu käweli edellä
ja minä seurasin jäljessä. Hän awasi hiljaa kamarin owen
ja niin astuimme molemmin kamariin. Minä hämmästyin.
Waimoni ennestäänkin kalpeat kaswot oliwat nyt kuolon kal-
peoiksi muuttuneet ja himeä kalwo peitti hänen silmänsä.
Hän näytti tahtowan jotain puhua, mutta ääneensä ei hän
woinut sitä tehdä. Minä kallistin korniani liki hänen suu-
taan ja hengellään kuiskutti hän minun korwaani seuraawat
sanat:

„Minä tunnen että aikani on tullut. Muista mitä
olen sinulle wiime-aikoina puhunut ja muista mitä olet
luwaunut! Muista pikku Kerttua ja pillu poikaa! Oih!—"

Hän näytti uupuman tuon kuiskutuksen jälkeen ja um-
misti silmänsä. Towin ajan päästä awasi hän ne taas,
katsoi minuun ja näytti tahtoman ojentaa minulle kätensä,
mutta »voimattomuus sen esti. Minä ymmärsin hänen tar-
koituksensa ja otin hänen kätensä omaani. Silloin tunsin
hienoa, hiljaista ja wienoa puristusta, ikäänkuin henki olisi
kättäni puristanut ja tuon puristuksen tunsin paremmin
sydämessäni kuin kädessäni. Kallistin taas korwani liki hä-
nen suutansa.

»Hywästi, Matti! Kerttusi kuolee aina ja ja
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nyt si sinua ra kas ta wa na; hy
wäs ti!"

Hänen kätensä wnlahti hermottomaksi kädessäni, silmänsä
tummeniwat entistäkin tummemmiksi, hengitys harweni har-
wenemistlllln, niin ett'ei wiimein näkynyt eikä tuntunut muu-
alla kuin sydänkuopassll Pikkuisen nykytystii; wiimeiit loppui
sekin, ja nyt oli henki hänen jättänyt.

Minulla ci ollut enään kyyneliä tuon elämäni kowim-
man kohtauksen waralta, sillä sydämeni tunsi nyt niin kowaa
tuskaa ja ahdistusta, ett'ei se kyennyt irroittamaan kyyne-
leitä erilleen murheesta. En huomannut heittää irti kuolleen
waimoni kädestä, waan yhä istuin hänen wuoteensa wieressii
M katsoa tuijotin hänen kalpeihin kaswoihinsa, joista kuolon
rautainen käsi oli puristanut »viimeisenkin elon merkin. Ju-
mala tiesi kuinka kauan olisin siinä istunut, jos ei muut
olisi tulleet ja muistuttaneet minua lähtemään siitä pois.

Nyt wasta tulin oikein tuntoihini: siinä makasi nyt
mainioni kylmänä, sortuneena elämän raskasten murheitten
alle. Siinä makasi hän, joka oli taistellut jalon ja ankaran
rakkauden taistelon, jonka hän wasta wiimeisellii ajalla oli
woittanut wasta sitten kun hän itse jo oli haawoitettu,
määrällisesti haawoitettu, haawoitettu niin pahasti, että nuot
hllllwat tuottiwat hänelle itsellensä kuoleman. Loin taas
silmäni häneen: lempeä hymy näytti lepäiiwän hänen kas-
vioillansa, hänen huulensa näytti likkuwan ja tuntuipa ikään-
kuin hän olisi minulle kuiskannut: „Köyhä on Kertun koti
ja Kerttu itse wielä köyhempi" „täällä sydämessä"
„köyhä Kerttusi" „muista pikku Kerttua ja pikku poikaa!"

„minä kuolen, aina ja nyt sinua rakastamana;" „hy-
wästi!"

Silloin tuntui polvessani kuuluwan kauhea ääni, joka
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niinkuin ukkosen jylinä huusi minulle: „sina se olet, joka hä-
nen olet murhannut".

Ruumiini wapisi ja »värisi, kummallisia monenkaltaisia
sarvella kuului korwissani, sydämeni jyskytti ja paukutti niin,
että koko ruumiini heilui ja minä rupesin wäantymään kie-
roon niinkuin »väännetty »vitja, ja menin tainnuksiin.

Kuinka kauan lienen siinä maannut, en tiedä, mutta
kun rupesin taas jostain tietämään, oli joukko ihmisiä ympä-
rilläni, jotka ahkerasti kasteliwat päätäni ja pitiwät poltet-
tua höyhentä nenäni alla. Minä huumasin taas kuolleen
mainioni ja pikku Kertun, joka taempana itki että oli medeksi
sulata. „Sinä olet waimosi murhaaja", kaikui taas sydä-
messäni ja minä olisin pyörtynyt toisen kerran, waan ihmi-
set huomasiwat sen ja estiwät sen kaikenlaisilla wirwoituksilla.

„Päästäkää minua ulos, minua niin kowin polttaa!"
pyysin heiltä ja he päästiwätkin. Horjuen menin minä ulos
ja istuin portaille, jossa wiileä tuuli tuntui wirkistäwän
polttamaa otsaani. Siinä towin istuttuani rupesin oikein
käsittämään nykyisen tilani: nyt oli hän poissa, joka maail-
massa oli minua kaikkiaan enimmän rakastanut, rakastanut

kuolemaansa asti, mutta jonka rakkautta minä en ollut
tuntenut; ja maailma tuutui mielestäni nyt niin tyhjältä,
autiolta ja kolkolta. Nyt rupesiwat kyyneleeni wuotamaan,,
ja niin annoin niiden »vapaasti tulwata, sillä ei nyt tuntu-
nut sekään häwettäwän, jos mies itki niinkuin lapsi.

En kyennyt tekemään enkä toimittamaan mitään, waan
itkuni lakattua menin kamariini, jossa lewottomuuden ja mur-
heen wlliwaamanll wäännyin »vuoteelleni. Kaikki, mitä kuol-
leen ja talouden suhteen tarwittiin toimittaa, oli pikku Kertun
ja palkollisten: hallussa. Sairaassa mielen- ja puolituot-
teessa ruumiiutilassani makasin minä useampia »vuorokausia,
jolla ajalla ihmiset kokiwat minua lohdutella ja hoitaa, mutta
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eiwät nuottaan ystäwyyden osoitukset woineet suurin liewen-
tää sisällistä tuskaani. Oliwat ne senwerran kumminkin
awuksi, että kykenin wiimein nousta horjua »vuoteestani ylös.

Nyt oliwat asiat jo niin kaukana, että piti ruweta ra-
kasta wllinajaamme hautaan toimittamaan. Olin toki niin
paljon toipunut, että kykenin horjuen menemään maahan-
paniaisiin. Surumielin ja synkkänä kuin tuo ammottawa
hauta tuossa, katsoin minä, kun pappi nakkeli lastallaan mul-
taa arkun päälle ja sanoi: „maasta sinä olet tullut, maaksi
sinun pitää jälleen tulemaan". Kolkolta kuuluiwat korwiini
nuot kumahtelemiset, kun haudan peittäjät heittiwät multaa
lapioillansa arkun päälle ja tuo kumahteleminen ei kuulunut
ainoastaan korwiini, waan se kuului aina sydämeeni asti.

Toimituksen loputtua horjuin minä kotia, johon oli pal-
jon kokoontunut peijais-wäkeä. Heitä ei näyttänyt suru pal-
jon wlliwllllwan, eiwätkä he näyttäneet tietiiwän mitä minun
sydämessäni liikkui. He puhuiwat, mutta minä en ymmär-
tänyt mitä he puhuiwat; he kysyiwät wäliin minulta jotain,
mutta miuä en ymmärtänyt mitä he kysyiwät; he nauroi-
wat wäliin keskenänsä puhellessaan, mutta minä en käsittä-
nyt mikä nyt olisi antanut aihetta nauruun. Korwissani
soi waan kumahdukset arkun kannesta, kun hautaa peitettiin,
ja sydämessäni pauhasi: „sinä olet waimosi murhaaja!" ja
wielä enemmän: „sinä olet murhannut kaksi lastasikin,
jotka kenties eläisiwät termeinä tänäkin pciiwänä, jos et olisi
niin ankarasti särkenyt waimosi sydäntä. Niissä kaiuissa
oli minulle kylläksi, ett'ei tehnyt mieleni puhumaan eikä nau-
ramaan.

Peijaat loppuiwat ja wieraat meniwiit itsekukin kotiansa,
mutta minun omantuntoni rauha ei palannut, eikä se palaa
enää koskaan woi ei koskaan!
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Heti waimoni kuoltua otti pikku Kerttu pienen weljcnsä
hoitaaksensa "

.Malttakaapas! Tuo neito tuolla perikamarissa on siis
teidän pikku Kerttunne? Ia lapsi, jota hän hoitaa, on tei-
dän pikku poikanne?" kysyin häneltä.

„Niin, nehän siellä on, pikku Kerttuni ja pikku poikani",
sanoi isäntä ja koetti hiukan hymyillä, mutta ei se onnis-
tunut.

„Kiitos Jumalalle!" huokasin silloin sydämessäni ja
pyysin isäntää taas jatkamaan kertomustansa.

»Niin. Heti kun waimoni kuoli, otti pikku Kerttu pie-
nen weljensä hoitllllksensa, sillä hän ei uskonut sen hoitoa
minulle. Hän hoitaa sitä niinkuin silmäteräänsä, eikä lähde
yöllä eikä päiwällä pois hänen kätkyensä wierestä. Mutta
Kerttu-raukkakin uupuu ja wäsyy paljosta työstä, paljosta
murheesta, sillä hän murehti ja wieläkin kowin murehtii äi-
tiänsä. Siihen wielä lisäksi tuli hänelle uusi murhe, nimit-
täin: murhe minusta, sillä hän täydellisesti käsittää sisälli-
sen tilani, waikka olen häneltä sitä kokenut salata niin pal-
jon kuin olen woinut. Hänkään ei woi kauan kestää noin
nuorena sitä raskasta elämän taakkaa, joka jo aikaisin on hä-
nen päällensä laskettu; sillä hän on jo kowin paljon heikon-
tunut ja riutunut.

Minun mielipaikkani on metsä, jossa niinkuin haahmo
kuukkailen yksinäni päiwäkaudet ja jossa rauhassa saan kuun-
nella noita hiljaisia kuiskauksia: „en minä, isä, parane enään
koskaan" „ei meidän lapsemme enään elä" „täällä
sydämessä" „wika on sydämessä" »köyhä Kerttusi"
.minä kuolen aina ja nyt sinua rakastamana". Silloin
olen useinkin näkeminäni hänen hennon haamunsa tuolla pui-
den »välissä ei, tuollahan hän nyt näkyi aiwan lähellä
olewan puun tai pensaan takana ja nyt se jo pujahti tuon
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ja tuon kiwen tai kallion-nyppylän taakse. Usein, kun noin
hllllweksin, tapailen häntä saawuttaa, mutta hän pakenee aina
edelläni, ja useinkin olen joutunut kauas pois kodistani häntä
sllllwuttaessani. Tuosta haaweksiwaisesta tilastani herään
tawallisesti oman ääneni kautta, jonka sydäntä särkewästi
päästän häntä saawuttaessani: „Kerttu, Kerttu! Älä jätä mi-
nua!" Silloin aina katoo haamu ja minä selkiän toimelleni.
Usein olen niin wäsyksissä, että täytyy lewähtää joku aika,
ennenkun woin lähteä kotia kohden.

Tuommoista on elämäni sitten waimoni kuoleman ol-
lut ja lepoa ei ole koskaan, unta ei ole koskaan, ruoka ei
kelpaa koskaan, omantunnon rauhaa ei ole koskaan ja apua
ei kuulu koskaan semmoista semmoista tulee elämäni
olemaan kuolemaani asti, joka ei enään ole kaukana.
Mutta woi! silloin wasta waiwat alkawat, silloin on
minun astuminen wanhurskaan Jumalan tuomion eteen,
wastaamaan töistäni, ja minä olen lukenut jo tuomioni
woi minua onnetonta! moninkertaisesti onnetonta!"

Minun käwi kowin säälikseni tuon kauheissa omantun-
non waiwoissll olcwan lähimmäiseni tila. Sentähden kysyin
häneltä: „eikö teitä ole kukaan koettanut lohduttaa tuossa
tukalassa tilassanne?"

„Käwi minun tykönäni eräs, joka kutsui itsensä: „he-
ränneeffi", hän sanoi tulleensa sääliwäisyyoestä tyköni ja hä-
nelle minä awasin sydämeni ja toiwoin häneltä saamani
jotain liewitystä. Waan hän kauhistui kowin, kuullessansa
minun törkeät rikokseni, ja sanoi: „et sinä ole wielii kylläksi
katunut, et sinä ole wielä kylläksi parantanut itseäsi, kun
rikoksesi owat niin hirweät: lankeemuksesi on sywä, katu-
muksesi tarwitsee olla wielä sywempi; tee nyt niin ja niin
ja sitä ja sitä, niin kyllä Jumala sinulle sitten wiimcin anteeksi
antaa". Woi, woi! hän mahtoi olla pyhä mies, mutta minä
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en woi kylläksi katua, minä en woi kylläksi parantaa itseäni,
minä en woi tehdä sitä ja tätä hywää niin Paljon, että saisin
Jumalan lepytetyksi ja sentähdcn täytyy minun ijälsi kaikeksi
hukkua woi, woi! lhmisien ja maallisen lain edessä
olen kyllä wiaton ja siiwo ihminen, mutta Jumalan ja
teidän edessänne olen murhaaja, kaksin-, kolmin-, nelin-,
»viisinkertainen murhaaja woi, woi! Jumala minua syn-
tistä armahtakoon!" Hän purskahti katkeraan itkuun, jonka-
tähdcn kertomus katkesi siihen.

Minä en koettanutkaan hillitä hänen itkuansa, silla tie-
sin sen olewan turhaa työtä, annoin waan hänen wapaasti
wuodattllll kyyneliänsä niin kauan kuin halutti, jota hän teki-
kin oikein täydellä todella.

Minä ymmärsin, että noin kauan ja noin kowasti ra-
sitettuun omaantuntoon ei äkkipäätä olisi mikään lohdutus
woinut mahtua, sentähden en koettanut häntä heti lohduttaa-
kaan, waan wedin puhetta wähän syrjälle tuosta arasta
asiasta, sitten kun hän lakkasi itkemästä.

„Ettepä te ole maininneet minulle pikku poikanne ni-
meäkään", sanoin hänelle.

„Hanen nimensä on Arjö, Kuuselan ukon kaima", sa-
noi hän.

te pojan hänelle kaimaksi halusitte tehdä?"
„Hcin on ainoa, joka uskalsi minulle totuuden wasten

suuta sanoa ja joka ei ole iloinnut minun sywästä lankee-
muksestani; hän on siis suurin hywäntekijäni".

„Teidän talonne näyttää wankalta talolta".
„On. Kyllähän tässä taloa olisi ja muuta rikkautta

kanssa, kun waan asiani olisi hywin".
„Olisipa teillä perillisiä, jotka saisiwat tässä tulewai-

suutensa turwan, kun omaisuutenne tulisi säilytetyksi siihen
asti, kun he ihmisiksi ehtiwät".
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„Niinpii se olisi, mutta minussa ei ole minkään tekijää
eikä toimijaa, ja asiat mencwät niinkuin ne menewät".

„Mutta heidän tähtensäftä Jumala tahtoo teidän elää".
,Oi, älkää semmoisia puhuko! Jumala ci suo tämmöi-

sille mitään hywää".
„Ei niin, Jumala suopi kaikille ihmisille hywää".
.Kyllä tiedän että Jumala suopi ja antaa kaikille niille

ihmisille hywää, jotka häntä pelkääwät jarakastawat ja jotka
owat itsekin hywiä. Mutta woi! minä olen niin kowin paha,
minä olen murhamies, moninkertainen murhamies. Ei Ju-
mala näin hirweälle ja pahalle ihmiselle suo mitään hywää",
sanoi isäntä epätoiwossaan ja huokasi niin sywästi, että olisi
luullut rinnan halkeawan.

Haihduttaakseni hänen ajatuksiansa pois tuosta liian
arasta aineesta, koetin taas wetaä puhettamme toiselle suun-
nalle, jonkatähden sanoin hänelle: „kuka teillä kukkia hoitaa
ja kaswattaa?"

„
Minun Kerttuni", wastasi isäntä, „oli suuri kukkien

rakastaja, hän niitä hoiti ja maali niin hellästi kuin omia
lapsiansa. Hänen terweenä ollessansa tuoksui huoneemme nii-
den hywästä hajusta, ja siisteys ja puhtaus wallitsi kaikissa.
Sitten kun pikku Kerttu kaswoi niin isoksi, oli hän aina äi-
dillänsä apuna tässä hoitamisessa, jonkatähden hän jo ai-

kaisin oppi kukkia rakastamaan. Äitinsä sairauden aikana hän
hoiteli wielä niitä ja hänen kuolemansakin jälkeen koki hän
niitä kylwäa ja istuttaa, ikäänkuin tietämättänsä, sillä se
työ oli tullut jo hänen luonnoksensa. Aina siihen asti kun
hän hawllitsi minun tilani auttamattomaksi, hoiteli hän wielä
niitä, mutta nyt ne saawat elää tahi kuolla aiwan oman
tahtonsa mukaan. Woi, woi, mitä menneitä autuaita ai-
koja; silloin oli paratiisi tykönämme ja woi, woi näitä
tuskan, ahdistuksen ja epäilyksen pimeitä ja synkeitä aikoja,
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jolloin waiwatun waimoni haamu on aina edessäni, jol-
loin kaikki, kaikki esineet huutawat kirousta, kauhistusta ja
kostoa. Woi, woi! Tämä on jo helwetin esimakua!"

Minä huomasin selwään, ett'en woinut häntä eroittaa
pois tuosta kipeästä kohdasta, sillä hän aina waan löi ja
laski siihen yhteen ja samaan asiaan, ja minuakin alkoi oikein
kauhistuttaa. Minä näin, ett'ei häntä käynyt mitenkään
liewenteleminen tahi sillä tawalla lohduttaminen, ett'ei hän
muka ollut pahempi kuin muutkaan ihmiset; hän ei olisi
sitä kumminkaan käsittänyt, sentähden sanoin nyt hänelle:

,Se on kyllä tosi, että olette raskaasti rikkoneet, mutta
mitäpä me muutkaan ihmiset olemme Jumalan edessä muita
tuin rikoksellisia syntisiä, jotka olemme synneillämme ansain-
neet ijanklliklisen kadotuksen. Waan Jumala on luwannut
ne kaikki anteeksi antaa ja unohtaa, jos me waan häneltä
anteeksi antamusta pyydämme hänen Poikansa nimessä".

„Woi, woi! Ei Jumala anna minulle anteeksi; en
minä ole wielä kylläksi katunut, enkä minä jaksa koskaan
kylläksi latua, woi en koskaan! Minun täytyy hukkua, ijäksi
hukkua woi, woi! "

»Teillä on wähän wäärä käsitys siinä asiassa", sanoin
hänelle. „Ihminen ci woi parhaillakaan hywillä töillänsä
ansaita mitään Jumalan edessä; sillä Jumala on niin pyhä
ja wanhurskas, ett'ci ihmisen oma «vanhurskaus woi kestää
hänen edessänsä".

„Siinäftä se on! Woi, woi!"
.Mutta ihmisen ei sentähden tarwitse isäksi hukkua, sillä

Jumalan Poika ei tullut maailmaan kadottamaan maail-
maa, walln että maailma hänen kauttansa wapahdettaisiin.
Hän se on, joka sanoo: „Tulkaat minun tyköni kaikki, jotka
työtä teette ja olette raskautetut, minä tahdon teitä wir-
woittaa". Ia sen hän huutaa juuri nyt teille ja tahtoo,
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että te tulisitte hänen tykönsä ja heittäisitte kuormanne hä-
nen kannettawakseen".

„Se on sanottu minua paremmille ihmisille".
„Se on juuri sanottu teille: „ei terweet tarwitse pa-

rantajaa, waan sairaat", ja „en minä ole tullut vanhurs-
kaita kutsumaan, waan syntisiä parannukseen". Nämät owat
Wllpllhtajan omia sanoja, ja hän ei walehtele. Rukoilkaa
häneltä synteiune anteeksi saamista hänen Poikansa ansion
tähden, niin hän wisststi kuulee teitä ja te saatte lcwon rau-
hattomalle omalletunnolleune".

„Woi!" sanoi isäntä surullisesti, „ei Jumala kuule mi-
nun rukoustani! Olen koettanut rukoilla häneltä liewitystä
kauhealle tuskalleni, mutta minä oikein wapisen, kun yrittelen
rukoilemaan häntä. Woi! Hirmuista un langeta elämän
Jumalan käsiin".

„Te olette rukoilleet Jumalaa epä-uskossa, koetellaksenne
joko katumuksenne ja omawanhurskautenne olisi siinä mää-
rässä, että Jumala niiden tähden teihin mieltyisi. Mutta
Jumala ei ole se Jumala, joka ansiosta antaisi ihmisille jo-
tain rauhaa ja autuutta, waan omasta sulasta armostansa
ja isällisestä hyvyydestänsä hän meille synnit anteeksi antaa,
kun me hänen Poikansa ansion turmissa rukoilemme".

„Totta puhutte, totta puhutte", sanoi isäntä ja alkoi
wähän helpommin hengittää. „Tosi on, että olen aina koetta-
nut Jumalaa rukoilla siinä mielessä, että hän anteeksi an-
taisi syntini sentähden, kun olen jo paljon katunut. Minä
olen koettanut rukoilla Jumalaa, mutta epä-uskossa, ett'ei
hän anna minulle anteeksi. Nyt koen rutoilla Jumalaa us-
kossa, rukoilla häneltä syntein anteeksi saamista Poikansa
ansion tähden, siihen asti tuin hän minua waiwaista syn-
tistä armahtaa. Oi Jumalani, auta minua, muutoin
minä näännyn!" sanoi hän ja samassa hän tarttui kaulaani
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kiinni ja rupesi siinä »vuodattamaan hartaita kyyneleitä.
Mutta nuot kyyneleet eiwät olleet hirmuisesta omantunnon
tuskasta lähteneitä, ne wuotiwat nyt semmoisesta sydämestä,
joka käsitti ensimmäisiä säteitä Jumalan armosta syntisiä

kohtaan, ja tuo wähäinenkin toiwon kipinä puhkesi kiitoksen
kyyneleihin paljosta tuskasta pakahtumaisillaan olemassa ja
hänen luulonsa jälkeen auttamattomasti kadotetussa sydä-
messä. Minä koin olla oikean miehewänä, ett'eiwät Mäkisin
tunkeuwat kyyneleeni olisi päässeet näköisälle, mutta mahdo-
ton oli niitä estää.

„Mutta jos Jumala minulle anteeksi antaisikin rikok-
seni muutoin, niin Kerttuni on kumminkin alin-omainen
päällekantajani Jumalan edessä, sillä minä olen elänyt häntä
kohtaan kowin pahasti", sanoi isäntä ja näyttipä siltä kuin
epäilys olisi hänessä taas saanut täyden wallan.

„Älkää antako sille ajatukselle maltaa, se ei ole oikea.
Kaikesta, mitä olette kertoneet waiinowainajastanne, huomaan,
että hän on tullut onnelliseksi, ja ne, jotka omat autuaitten
joukossa, eiwät kadehdi wielä elämien ihmisien onnea ja au-
tuutta, eiwät kanna heidän päällensä Jumalan edessä, maan
paremmin auttamat heidän autuuttansa. Ei Kerttunne kanna
teidän päällenne, uskokaa se, ja muistakaa hänen wiimeisiä
elämänsä aikoja, kuinka suurella rakkaudella hän teitä rakasti
kuolemaansa asti, kuinka hän puhui hywää teidän puoles-
tanne aina wiimeiseen hetkeensä asti; nytkin on hän teidän
hywänä enkelinänne taiwaallisen Isän edessä, rukoilemassa
teidän puolestanne, että Hän teitä suuresta armostansa ar-
mahtaisi".

„Te olette oikeassa', wastasi siihen isäntä ja näytti
taas rauhoittuneelta. Moi kun minä olen paha, että ajat-
telen pahaa hänestä kuolemankin jälkeen. Hän ei suo mi-
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nulle pahaa, sen uskon nyt wahwasti; hän oli eläessäänkin
niin hywa".

Noita kaikkia keskustellessamme ja puhcllessamme, oli
ilta kulunut jo hywin myöhäiseksi. Kun isännän sisällinen
tuska oli wähän rauhoittunut, näytti hänen woimansa kowin
uupuneelta, sillä hän ei ollut nukkunut moneen yöhön, maan
oli huupotellut metsissä, niinkuin hän itse kertoi. Rupesin
siis hänelle esittelemään, että hän menisi lewolle, »virkistä-
mään wcisynyttä ruumistansa ja sieluansa. Tuskin olin sen
asian saanut esitellyksi, kun kammarin owi aukeni ja pikku
Kerttu astui saliin, kaunisna kuin enkeli. Hänen otsaltansa
oli poistuneet nuot surun synkät pilwet ja uusi arwaamaton
walo oli kullannut hänen kauniit, maikka muutoin lakastuneet
kaswonsll. Hän oli tietämättäni, kammarin owipielessä is-
tuen, pitänyt owea wähän raollansa ja siinä kuunnellut kaik-
kia keskusteluttamme isännän kanssa. Hänenkin sydämeensä
oli singahtanut toiwon säde, että hänen isänsä nyt oli pää-
sewä kauheasta tuskastaan ja epäilyksestään, ja se kipinä se
oli, joka jo niin paljon kirkasti hänen kaswojaan. Hän tuli
tykömme ja kysyi ujosti, saisiko hän jo laittaa illallista.
Isäntä näytti oikein säpsähtämän tuosta kysymyksestä ja sa-
noi: , oikein, pikku Kerttuni! Minä olen tässä kiusannut
waan wierasta, enkä ole muistanut ollenkaan, että terweet
ihmiset tarwitsewat lepoa ja rawintoa mitäpä minä on-
neton muistaisin tahi huomaisin. Minä en tarwitse ruokaa,
waan laita waan wieraalle illallinen, minä katson silloin
pikku Yrjöä".

Pikku Kerttu lähti paikalla toimeen ja pian oli oiwal-
linen illallinen pöydällä. Minua kehoitetliin syömään, mutta
en ruwcnnut muulla ehdolla, kuin että isäntä tulisi kanssa,
johon hän suostuikin minun tähteni. Minä lehmiin häntä
syömään joinkaan palaa heikon ruumiinsa wahwistukseksi,
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sillä paljoa ei hän tarwinuutkaan, niin heikko oli hän. Syö-
dessämme sanoi isäntä, ett'ei hän ole istunut säännöllisessä
ruokapöydässä toista-wuoteen, joka aika oli kulunut hänen
»vaimonsa kuolemasta. Sillä aikaa kuin minä söin ja isäntä
oli syuwinään, toimitti pikku Kerttu meille »vuoteita. Toi-
nen salin perässä olewista kammareista oli isännän huone;
sinne leivitti pikku Kerttu isällensä »vuoteen, ja minulle hän
laittoi sijan saliin.

Heti kun pääsimme syömästä, kehoitin isäntää mene-
mään leivolle ja hän lähtikin kammariinsa ja sanoi: »jospa
minä saisinkin lepoa, kowin minusta tuntuu »väsymystä ja
uupumusta".

Hänen lähdettyään, tuli pikku Kerttu tyköni ja sanoi:
„woi wieras-kultll! Jospa te saisitte isä-raukan lohdutetuksi!
Minä jo näen, että te olette paljon häneen »vaikuttaneet!
Teitä hän kuulee, uskoo ja tottelee, sen olen jo huomannut
ja minäkin olen jo rumennut toimomaan. Woi jos hän toi-
puisi, moi jos hän paranisi, woi jos hän saisi mielä oman-
tunnon rauhan. Silloin olisi minunkin niin hauska ja
hywä olla".

„lumlllan awulla luulen hänen tuosta surkeasta tilas-
taan wähitellen toipuwau", sanoin hätäilewälle ja toiwowalle
pikku Kertulle.

Juuri kun olin nuot wiimeiset sanani lausunut, kuulin
isaunän kammarista jotain ääntä, sillä owi oli raollaan;
meninpä siis sinne hiljaa katsomo.au. Silloin näin oudon
näön: isäntä oli polwillansa wuoteen »vieressä ja rukoili
ääneensä ja siitä tuli tuo ääni, jonka kuulimme saliin. Heti
»viittasin Pikkn Kertulle, että hänkin tulisi katsomaan. Kerttu
ymmärsi »viittaukseni ja hiljaa kuin haahmu tulla hiipi hän
kammarin owen raolle. Siinä sitten kuultelimme yhdessä,
kuinka tuo murheen ruutclema sielu kantoi syntitaakkansa Iu-

5
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Mlllau eteeu ja rukoili häneltä armoa ja anteeksi antamusta.
Komalta näytti tuo työ, sillä suuret hikipisarat »valuimat alas
hänen otsaltansa ja silmänsä oliwat täytetyt kyynelten tui-
malla. Me kuulimme owen rakoon joka sana»», mitä hän
puhui Jumalallensa.

Silloin kun isäntä rukoili, loiu minä katseeni pikkn
Kertun kaswoihin: hänen silmissänsä kimalteli kirkkaat kyyne-
leet, jotka oliwat mielestäni niin kauniit ja jumalalliset, ett'cn
luule kaikkein kalleimpien timanttien loistaman niin kauniisti
ruhtinasten kruunuissa, kuin nuot sydämestä nousseet kyyne-
leet loistiwat pikku Kertun silmissä.

Rukoeltuansa riisui isäntä »vaatteensa ja laski itsensä
»vuoteelleen, johon jonkun hetken jälkeen nukkui. „lumalan
kiitos!" kuului silloin hiljaa pikku Kertun suusta. Me »ve-
täysimme nyt taas poikemmaksi owesta. Hiljaa kuiskasi Kerttu
minulle: „nyt toiwon isän »viimeinkin käsittämän lewon. Hän
on niin hy»vä; ei hän olekaan niin paha kuin hän itse sa-
noo, mutta hän on nähnyt itsensä pahaksi Jumalan edessä,
eikä häntä ole tähän asti kukaan »voinut »vähääkään lohdut-
taa. Kiitos Jumalan, joka teidät on tänne johdattanut!"
Sitten hän osoitti minnlle wnotcen, sanoi hywää yötä ja meni
kammariinsa pientä »veljeänsä hoitamaan.

Iö oli jo melkoisesti kulunut kun minä panin ma'ata.
Sen illan tapaukset ja ne elämän kertomukset, joita olin
tuullut, pitiwät ajatukseni niin kiinteästi »vireillä, ett'ei uni
tuntunut tarpeelliselta sillä kerralla. Koko kansan perheelli-
nen elämä kuwasteli yön hiljaisuudessa, yksin malwoesscmi,
mielessäni ja minä olin saaminani jonkunlaistakäsitystä siitä.
Woi kuinka monta hellää sydäntä ennen aikaansa sortuu elä-
män loman kuorman alle? Kuinka monta hellää, rakasta-
maa ja hywää tarkoittamaa sydämen tunnetta on särkynyt
pirstoiksi elämän myrskyissä? Eikö nuot sydämet, nuot
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tunteet ole sortuneet uupuneet, rakkautensa ja lempensä
uhreina? Eiwätkö nnot sydämet ja tunteet ole taisteluissaan
kaatuneet sentähden, kun ihmisten ilkeys, pahuus ja tunnotto-
muus on katkaissut heidän tunteittensa satasäwelisiä, satakieli-
stä jänteitä? Oi! niin se on. He owat taistelleet jalon
taistclon ja kaatuneet, kunnialla kaatuneet nöyränä, si-
weänä, hiljaisena ja karsimana, kaatuneet rakkaudesta perhet-
tänsä ja siinä samassa tietämättänsä, aawistamattansa
koko kansaansa kohtaan! ! Mika jalo taistelo! Ia maa-
ilma »vastustaa waan wielä tuota jaloa taistelua min pal-
jon kuin woifti ja ampuu nuoliansa ehtimiseen noiden taisteli-
jani arjimpaan ja awonaisimpaan paikkaan sydämeen,
sllinmuttaaksensll siellä joutuukaan säweleen, jota hänen on niin
waikea kuulla, silla se on totuuden ääni, katkaistuksensa
siellä jonkunklllln kielen, sillä ne juuri siellä sydämessä syn-
nyttämät niitä ajatuksia, jotka sitten puhkeamat wastahakoi-
siksi totuuden sanoiksi!
»vieläkin on surkeampi, on se, että pahinna ampujana, pa-
hinna sortajana ja haawoittajana on useinkin se, joka on
tuolle taistelemalle ja karsimalle sielulle luwannut ja wanno-
nut uskollisuutta ja rakkautta kuolemaan asti, ja nyt on
hän sen suurin wihollinen. Ia kun yksi ja toinen noista
taistelijoista kaatuu ja sortuu, silloin tawallisesti sanotaan:
„siltäkin ja siltäkin on akka kuollut", maan Harmoin tutki-
taan .- kuoliwatko he oikeaan Jumalan tautiin, wai oliko heitä
haawoitettu sydämeen. Heidän haudoillansa »veisataan
surumirsiä ja osoitetaan ulkokullattua surua, mutta pian on
»vainajan elämänkumppani »valmis muyhääinään ja elämään
jumallltonta elämää, niinkuin ei olisi mitään tapahtunut!

Näissä kysymyksissä ja ajatuksissa oli kylläksi ainetta
ajatuksilleni ja miettimisilleni, ett'ei malwomiseni tullut ollen-
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kllnn pitkäksi eikä tukalaksi, niinkuin tawallisesti tahtoo käydä,
kun ei saa unta.

Aamulla, kun olin juuri Kertuu tuomaa kcchwia juo-
massa, kuulin isännän kammarista jotain liikettä; menin siis
owen raolle katsomaan, mitä hän siellä toimi. Hän puki
waatteita päälleen ja oli raittiin näköinen. Hän näytti mieli-
män tulla saliin, jonkatähden minä wetäysin pois, ett'ei hän
huomaisi häntä pidettäwän silmällä. Hän tulikin pian ulos
ja terwehti minua.

„Kuinka nyt woitte?" kysyin minä häneltä.
„lumalan kiitos, olen nukkunut isou ajan eteen ja sy-

däntäni on helftuittanut", sanoi hän.
»Jumala on siis kuullut teidän ja meidänkin rukouk-

semme?"
„Niin; minä toiwon että Jumala minulle auteeksi an-

taa Poikansa tähden. Nyt minä selwästi huomaan, ett'ei
ihminen parhaalla tahdollaankaan woi mitään itsensä autta-
miseksi, waan kaikki tulee Jumalan sulasta armosta" sa-
noi hän luottawasti.

»Todentodellakin on niin: jos ei häneltä tule apua tus-
kissamme, niin muualta ei sitä ole toiwomista", sanoin hä-
nelle myöntäwästi.

Nyt katsoi isäntä salin akkunasta ulos ja sanoi: „woi
kun nuot sängctkin owat aina kyntämättä, mitä tästä elä-
mästä wiimcin tulee?" ja samassa hän lähti käwelemään
ulos.

„ Ettekö juo, isä, kahwia?" kysyi Kerttu.
„En wielä, mutta minä pian palaan", sanoi hän ja

läksi.
Kertun silmät säteiliwät ilosta. „Nyt minä wissiin

tiedän", sanoi hän, „että isä toipuu tuosta surkeasta tilas-
tansa, sillä sitten äidin kuoleman ei hän ole kertaakaan kajon-
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imt wähääkään taloudellisiin asioihin. Woi kun minun on
nyt hywä olla, kun olen saanut wähän toiwoa".

Samassa tuli isäntä takaisin ja joikupin kcchwia. „Kä-
win määräämässä miehille työtä", sanoi hän juodessa.

„Woi kuinka nuot kukatkin owat kuihtuneet ja surkastu-
neet hoidon puutteessa, en minä ole niitä muistanutkaan
kaukaisiin aikoihin", sanoi Kerttu ja samassa lähti hän wettä
noutamaan, ja pian oliwat kaswit saaneet wirwoittawan
aamukasteensa.

Nuot oliwat minusta hywiä enteitä. Samassa mää-
rässä kuin heidän sisällinen tilansa kirkastui, tuli heille maalli-
sen elämänkin welwollisuuksia näköisälle, joista ei kumpikaan
wiimc-aikoina ollut yleisesti pitänyt paljon lukua.

Nyt oli yö kulunut ja aamu tullut ja matkamiehellä
on meno mielessä; rupesin siis hankkimaan itseäni lähtöön.
Isäntä ja tytär, kun sen huomasiwat, rupesiwat hartaasti
pyytämään, että olisin heillä wiclä senkään päiwän. Ker-
naasti olisin heidän pyyntöönsä suostunutkin, waan asiani
ja aikani eiwät sitä myöntäneet.

Aamiaisen jälkeen, sillä ennen ei minua laskettu, jatkoin
siis matkaani, otettuani heiltä sydämellisetMhywästit ja hei-
tettyäni heidät Herran haltuun.

Minä olin päässyt matkani ja tarkoitukseni perille ja
kesä oli jo melkoisesti kulunut, kun lähdin palausmatkalle.
En suinkaan saattanut olla käymättä terwehtimcissä uusia
tuttujani. Heti kartanolle päästyäni tuli isäntä minua »vas-
taan ja tarttui syliksi. Hän puristi minua niin rajusti,
ett'en ollut irti päästä; se ei ollut sairaan miehen syleilyä.
Toisen näköinenkin oli hän nyt myös: terwcys, rauha ja
ilo loisti hänen miehewiltä ja täyteläisiltä kaswoiltansa.
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Hän kehoitti minua menemään huoueesen, ja rupesi itse hc-
wostani riisumaan. Minulta ci tullut niin pian lähdetyksi
ja Kerttu oli jo silläwälin hawainnut minun akkunasta.

Kuu isännän kanssa menin huoneesen, tuli hän portailla
meitä wastaan. Hän terwehti heti iloisen näköisenä ja weti
minua kädestä perässänsä huoneesen. Heti kun tulimme sa-
liiu, osoitti hau iloisesti kukkiansa ja muita hnonckaswejansa
ja sanoi: „katsokaa! ciwätpä kukkani cnään ole surkastuksissa.
Te saitte wiimein meillä käydessänne meidät elämään, ja
sentähden nuot kaswitkin tuossa eläwät".

„lumala se on, joka elämäksi tekee", wastasin minä.
hänelle.

„Niin, niin, mutta hän sen toimitti kuitenkin teidän
kauttanne", ehätti isäntä sanomaan.

Ia tosiaankin oliwat nyt Kertun kaswit täydessä ku-
koistuksessaan, ja myrttikin, joka wiimekerralla oli peräti kui-
wettunut ja surkastuuut, wiheriöitsi kauniisti hänkin oli
uudesta syntynyt.

Kerttu meni nyt kammariinsa ja tuli pian saliin takai-
sin, tullessaan tuoden pikku Irjön käsipuolesta. Poika oli
lihawll, werewii ja täyteläisen näköinen. Hän jo käweli ja
oli hywin wikkelä ja liikluwa. Hän oli puhtaissa ja hywiu
järjestetyissä siisteissä waatteissa, ja luulenpa, ett'ei hienoim-
piinklllln lasten hoito-oloihin tottuuut silmä olisi siinä löytä-
nyt mitään wikaa. sanoi Kerttu, „tässäkin mi-
nulla on kaswi, joka on kaikista muista kasweistani kallein.
Plliskaasta nyt, Irjö, kättä wieraalle!" ja hän talutti kä-
destä pojan tyköni. Irjö jo tullessaan kohotti oikean kätensä
korkealle ja tyköni päästyään antoi aika läiskäyksen tarjot-
tuun käteeni; sitten juoksi hän iloisesti ympäri lattiaa ja
lorisi puoli-sanaisill lapsen lorinoita. Hän näkyi oleman
isänsä silmäterä, sillä jos Irjö missä liikkui ja hyöri, katsoi
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isäntä aina häneen hartaasti, niin että hänen runmiinsa
kallistin, »vääntyi ja mukaantui aina sitä mukaa kuin pojan
asema kulloinkin oli, jolloiu isän suu oli puoleksi surullisessa
tyytyväisyyden hymyssä.

Joka ei olisi omin silmin nähnyt, ei olisi saattanut
uskoa, minkälaisen muutoksen sisällinen rauha oli heissä »voi-
nut ullonaisestitin »vaikuttaa, »varsinkin Kertussa, joka oli
nyt nuoruuden kukoistuksessa. Turhaa työtä on minun ru-
»vetakaan kuivanmaan hänen nykyistä kauneuttansa. Siinä
hän seisoi suorana, korkeana, solakkana, niinkuin puhtain
taiwainen olento. Kauniina seisoi hän siinä, sillä sisällinen
rauha oli pyyhkinyt hänen olennostaan pois kaikki ne syn-
kistäwnt »varjot, ne tnmmentawat piirteet, himmentäwät su-
mut, siellä ja täällä huomaittawat kolkkoudet, joita aikainen
suru oli »välisin kokenut häneen istuttaa.

»Katsokaa", sanoi minulle isäntä nöyrällä ylewyydellä,
„tuossa tyttäressäni näette Kerttuni ilmeisen kuwcm".

Tälläkin kerralla olin talossa yötä, mutta nyt oli ajan
ja yön kulu lliwan toisenlainen. Nyt kelpasi minullekin uni,
sillä nyt ei ollut isännän ja Kertun sisällinen tuska tuntoni
päällä.

Mielihywäkseni huomasin myös, ett'ei isännän iloisuus
ollutkaan sitä laatua, että hän olisi täydellisesti palannut
entiseen elämäänsä ja unhottanut mitä hän oli jo saanut
maistaa ja kokea. Hän muisteli nyt, niinkuin silloinkin
waimo-wainajaansa, ja nöyrrytetty ja Jumalan tahdon alle
cmtauwainen surumielisyys sekausi silloin aina hänen lapselli-
seen iloonsa, ja ne sitten yhdessä rakensiwat tuou tyynen
ja nöyrän rauhan hauen sydämeensä, joka kaikessa hänen
elämässään näkyi. Nöyrä surumielisyys esti hänen iloansa
pääsemästä turhamielisyydeksi, ja ilo esti hänen suruansa
muuttumasta epätoiwolsi. Häu sanoi unissaan usein ntih-
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oli hänelle anteeksi antannt, eikä kantanut hänen päällensä.
Hän aikoi pyhittää koko elämänsä waimo-wainajansa muis-
tolle, jonka luokse hän halusi piankin päästä, mntta hän
huomasi nyt myös senkin, että hänen tarwitsi elää lastensa
tähden, joita hän aikoi hoitaa ja knswnttaa sekä henkisesti
että ruumiillisesti, niin kauan kuin Jumala hänelle oli elä-
män päiwiä suowa.

Minulla oli jo kotikiireet ja rupesin hankkimaan itseäni
kotimatkalle. Sydämellisesti kättä puristaen jätimme toi-
semme, ja tunnustaa täytyy, että olimme erotessamme jo-
tenkin raskaalla mielellä. Me käsitimme hywin, että tämä
oli wiimeinen kerta, kun tapasimme toisemme täällä, kosla
kotoimme wäli oli kowin pitkä. Molemmat, sekä isäntä että
Kerttu, saattoiwat minua kauas, ja tiellä wicla seisoimme hy-
wän aikaa ja puhelimme elämän kohteluista; sitten wielä
kerran Mhywästit sanottuamme, taäntyiwät he takaisin ja
minä lähdin ajelemaan kotiini päin.

Kun tuosta edellä kerrotusta matkastani oli kuluuut
neljä wuotta, sain minä seuraawaiseu kirjceu:

S—ta 25 p. Toukokuuta 18**.

Kuunioitettawll ystäwäni!
Allekirjoittaneen ystäwällinen pyynti on, että tulisitte

läsnä-olollanne kunnioittamaan talonpojan Irjö Kuuselan
(nuoremman) ja tyttäreni Kertun wihkimistä meidän talossa
tulewan Kesäkuun 20 päiwänä. Wihkiminen tapahtuu kello
XI e. p. p.

Matti Pontela.
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