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Aontti-Anna.

P,ämä kertomus ei wäsytä ketään pituudellansa. Saameko
! tämä suosijoitakaan, sillä se tulee olemaan waan palanen

unhotettujen historiaa ja kenties unhotettujen historia on isoi-
sille ikäwää. Päälliseksi sattuwat nuot tapaukset meidän silmi-
emme edessä yhtä tiheästi kuin talwiset tähtilennot ja scntäh-
den lienewät ne tulleet niin jokapciiwäisiksi, ett'emme niitä huo-
maa. Kirkkaudellaan herättämät ne meidän huomiotamme;
me seuraamme heitä silmillämme: ne syntymät, loistawat, len-
tawät ja sammumat, ja sitte emme pidä niistä mitään
lukua. Samalla tawalla näemme me ehtimiseen tapauksia
ihmiselämässäkin, jotka samaten kuin tähtilennot, kirkkaana ja
huomiotamme herättäwänä, rientäwät ohitsemme, mutta jotka
niin kernaasti unhotamme, siitä syystä kun nuot tapausten
johtamat henget owat niin alhaisia. Mutta noiden alhai-
sienkin linnoissa löytyy sydän, joka heidät tekee monessa suh-
teessa yhtäläisiksi ylhäisien kanssa. Tuon sydämen »voimasta
woiwat he rakastaa, tuntea, iloita, surra ja kärsiä juuri
samalla tawalla kuin ylhäisetkin. Wieläpä he kykenewät jotain
muutakin tekemään aiwan yhtä rintaa ylhäisien kanssa, nimit-
täin kuolemaan, eikä tuo kaikki ole mielestäni uimankaan
wahäinen yhtäläisyys ihmisien kesken. Kun asiat owat niin,
millä oikeudella heidät sitte unhotamme, millä oikeudella heidät
niin mielellämme katsomme ylön? Millä oikeudella ummis-
tamme heiltä silmämme, lukitsemme kormumme ja sydä-
memme? Millä? minä kysyn Maan. Oli miten oli, mutta
tämä tapaus, jonka tässä teille kerron, ei mene mielestäni niin
kauan kuin henki rinnassani liikkuu.



Talwi oli. Olin matkustamassa erään poikaseni kanssa.
Kolmipeninkulmaincn, kahden pitäjään «alilla olewa taiwal
oli edessämme. Taipaleelle lähtiessämmekin oli jo jotenkin sa-
kea lumipyry, joka oli kohta alkutaipaleessa tukkinut tiet melkein
Pahaksi. Taipaleen puoliwälissä oli useampia taloja, joissa
meidän täytyi syöttää ja puhalluttaa hewostamme. Siihen
asti pääsimme wielä erinomaiscmmitta »vastuksitta, silla tiet
eiwät wielä olleet ennättäneet kowin umpeen tukkeutua. Ilma
sakeni Menemistänsä, sillä kowan tuulen kanssa tuli lunta
taiwaan täydeltä. Mutta asiani ei sietänyt wiiwytystä ja
meidän täytyi waan lähteä taipaleelle. Pian oliwat tiet niin
ummessa, ett'ei niistä metsilläkään tietänyt mitään; ainoastaan
metsän halki polwekkaasti mutkailewa aukko osoitti tien suun-
nan. Aukeoilla ei tiennyt senkään wertaa tiestä, mutta tottu-
nut hewonen koki jalka-koperolla siinäkin tiellä pysytellä. Reki
lauttasi ja heilui sinne tänne ja jos ei ollut aina waroisalla,
kaatui se kummalle puolelle sattui. Usein seisahtui hewonen
puhaltamaan, sillä se ei jaksanut kauan yhteen tekoon ponnis-
tella, kun lunta oli min paljo, ett'ei luontokappale-riepu pai-
koittain päässyt siinä kulkemaan muutoin kuin hyppimällä.

Olimme tuolla tawalla ja tuommoisessa ilmassa kulke-
neet neljänneksen werran talosta, kun eteemme tuli pittanlainen
ajelmus. Minä istuin ajatuksissani reessä ja koin miten mah-
dollista olla seljin tuuleen, suojatukseni kaswojani ankaralta ja

kylmältä pyryltä, jota tuli niin tuimasti, että kaswoja kihel-
möitsi; poika waan tirkisteli sinne tänne ympärinsä.

No, totta tosiaan! Eiköhän tuolla meidän edellämme ole
joku jalkamies kulkemassa? Tämmöisellä ilmalla!" sanoi poika
yht'äkkiä.

Minä koin katsoa tirkata sinne päin, mutta mitään ihmi-sen näköistä en nähnyt; näyttihän waan joku pensas oleman
likellllisella tietä.

„Ei st ole kuin pensas, silmäsi owat pettäneet", sanoin
pojalle ja käännyin entiseen asemaani.
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Sitte olimme kappaleen aikaa hiljaa ja pyrimme eteen-
päin.

„Mutw liikkuupa se kuitenkin, hän on wissisti ihminen",
sanoi taas Poika, joka yhä edelleen oli kokenut tarkastaa tuota
hänelle ilmestynyttä esinettä; sillä hän ei ollut hywäksynyt
pientä intostani, että hän oli määrin katsonut.

Koin Pyryn läpi katsoa toistamiseen sinne päin. Äs-
ken pensaaksi luultu mustoittaja liikkui todellakin, niinkuin
poika oli sanonutkin. Hän näytti pyrkiwän eteenpäin, samaa
suuntaa kuin mekin; siis ci hän woinut olla mikään muu kuin
ihminen.

„Warmaankin tuo liikkuma tuolla edellämme on ihminen.
Meidän pitää kokea saawuttaa hänet; kenties »voisimme joten-
kin auttaa häntä tässä kauheassa ilmassa", sanoin pojalle.

Me koimme nyt kaikin woimin pyrkiä eteenpäin, päästäk-
semme nopeammin tuon edellämme menewän matkustajan
luo; jos hewosemme seisahtui huoahtamaan, kehoitimme sitä
yhä ponnistelemaan. Menijäkin näkyi huomanneen jäljessään
tuleman matkustajia, sillä hän mällin seisahtui ja katsoi taak-
sensa. Lähetessämme meni hän tiepuoleen ja odotti siinä tu-
loamme.

Me hawaitsimme nyt tuon jalkamiehen oleman hywin
Manhan ja rypistyneen mummon, jolla oli iso tuohi-kontti sel-
jassa. Hän seisoi tvyötärettä myöten hangessa, päin tiehen,
ja siinä asemassa teki hän meille nöyrän hywän-päiwan.

„Hywää päiwää, mummoseni! Eikös tunnu »vaikealta
matkustaminen näin paksussa lumessa ja tämmöisellä ilmalla?"
sanoin minä »vastaukseksi mummon hywälle päiwälle, samalla
seisottaen hewosemme.

„Kyl kyllä kylläpähän täs sä on, wie ras
lul ta, tie tä mis ta", tapaili mummo sanomaan,
ja hän oli niin lääpnstyksissä, ett'ei ollut saada henkeään edes
eikä takaisin. Hänen kaswonsa oliwat märkänä niihin alati
tuiskuamasta lumesta; sillä maikka »vanhakin, oli hänen ruu-
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unissaan siksi wielä lämpöä, että siinä lumi suli. Mutta ali-
tuinen kylmän wirmanteen kanssa tulcwa lumi oli jo liiaksi
koetellut mummon ruumiin lämpöä, silti oliwat hänen kaswo-
jensa jäntereet niin kohmettuneet, ett'eiwät ne woineet totella
hänen tahtoaan sanoja tehdessä. Sentähden tuo puhe käwi
kankeasti, melkeinpä ymmärtämättömästi. Mummon silmärip-
set oliwat jäätyneet niin kiinni, ett'ei hän niillä juuri paljon
nähnyt ja hiwussuortuwiin oli hyytynyt lunta ja jäätä niin
paljo kuin niissä woi Pysyä, sillä mummon ryysyjen alta wa-
luwa hiki oli walmistanut tuoreen ja mukawan pysäyspaikan
lumelle niihin. Samasta syystä oliwat hänen waateryysynsii-
kin jäätyneet yhdeksi tönkäksi, niin että ne seisoiwat suorana
kuin tyhjä tynnyri ja mummon liikkuessa kopisiwat kuin rumpu.

„Tulkaa, mummo, rekeen!" sanoin minä hänelle.
„Enhän minä miten näin pahalla kelillä, kyllä minä tä-

män jaksan", sanoi hän ja näytti oikein kauhistuwan kehoitus-
tani.

„Te ette jaksa katkaista tätä taiwalta, tulkaa waan re-
keen!" sanoin taas.

Moi, woi! Kyllä siinäkin on, jos otatte tämän tonttini
ja wiette sen kylään", esteli mummo.

„Me emme saa jättää teitä tänne kuolemaan. Tumalli-
nen ihmiswelwollisuuskin welwoittaa jo meidät auttamaan teitä
näin tukalassa ja hirmuisessa tilassa. Jos tälle taipaleelle
kuolisitte, millä rauhoittaisimme silloin soimaawan omantun-
tomme, kun emme auttaneet teitä, maikka olisimme woineet.
Älkää nyt tuhlatko aikaa estelemisillänne, waan tulkaa rekeen!"
kehoitin häntä uudestaan.

„Kyllä minä täällä kannuksillakin tulen aikaan", sanoi
mummo ja hapuili samassa reen Perästä kiinni.

„Antakaahan köntiinne tänne rekeen; liika työhän kontin
seljassanne pitäminen on kannaksilla seisoessanne", sanoin tuolle
wähän wlllltiwalle ihmiselle.

Mummo totteli. Hän riisui seljastaan kontin, jonka
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sijoitimme reen keulalle; sitten lähdimme muowaamaan eteen-
päin ja mummo seisoi kannuksilla.

Meillä oli waan pienoinen ajoreki ja kun se sai mummon
takapainokseen, rupesi se keikkumaan aiwan Pystyssä, paljon
lumen tähden.

»Ei nyt sowi; tulkaa tänne rekeen! reki ei pysy kohdal-
laan teidän kannuksilla ollessanne", sanoin mummolle.

»Menkää te waan, kyllä minä täältä Pääsen, kun kontti
on poissa; nyt on niin paha keli", esteli mummo tuota asema-
muutostansa WllstllNU.

»Tulkaa nyt heti tänne rekeen! Te wiiwytätte waan
kulkuamme tyhjillä estelemisillänne", sanoin wähän jäykästi,
seisottaen samassa hewosemme ja laitellen hänelle sijaa keulan
puolessa.

Mummo nyt totteli. Hän tulla kätysteli reen siwua
keulalle laitetun sijansa kohdalle; mutta hän ei kyennyt pääse-
mään rekeen, niin kangistunut ja woimnton oli hän! Täytyi
nousta reestä ylös ja auttaa häntä. Kun hän nousi lumesta
rekeen, hawaitsimme ett'ei hänellä ollut muita jalkimia kuin
suuret ja kauan parsitut töppöset. Me laitimme keulapuo-
leen niin mtzkawan sijan kuin mahdollista, niin että hän tuli
istumaan seljin hewoseen, päin meihin. Me peitimme hänen
siihen niin mukawasti kuin taisimme, rekipeitolla ja hewosen
loimella, ja fitte taas lähdettiin.

„Mistä te olette?" kysyi nyt mummo meiltä ja katsoi
meitä silmiin niin hartaasti ja lempeästi kuin suinkin hänen
rypistyneet ja kohmettuneet kastoonsa sallimat.

Me sanoimme hänelle asuinpaikkamme ja nimemme.
„Woi, kuinka hywiä ihmisiä te olette! Ei ikään minulle

ole tämmöistä ystäwyyttä osoitettu", sanoi hän.
„Ei tämä ole mikään liikanainen ystäwyyden-osoitus, on-

han waan tawallinen ihmiswelwollisuus", arwelin minä.
„Liikamainen se on tämmöiselle ihmiselle", intteli mummo.
»Ihminen ihmisenä ei ole yhtään toistansa parempi,
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waikka kyllä eiwät »unenlahjat ole tasan jaettu tässä maail-
massa", koin hänelle selittää.

„Woi, woi! Paljon on wäliä minun ja teidän watil-
lanne", jatloi hän yhä samalla taivalla.

Minä huomasin turhaksi rumeta hänen alhaista tilaansa
korottamaan ja mieltänsä siinä asiassa muuttamaan. Hän oli
elämän kowassa koulussa nöyrtynyt tuntemaan itsensä alhai-
seksi, ja siitä mielipiteestä ei häntä näkynyt saaman luopu-
maan; sentähden tciwallinen ihmisyyskin tuntui hauesta jo lii-
alliselta. Kaiken tuon huomattuani, aloin kääntää puhettamme
toiselle suunnalle.

Mistäs te olette kotoisin?" kysyin häneltä.
„P—en pitäjästä."
Mistäs olette kulkemassa?"
»Teidän pitäjäästänne."
»Mitä siellä olette asioineet?"
»Kyllähän sen, wieras-kulta, arwaatte, mitä tämmöisellä

ihmisellä on asiana; olen käynyt anelemassa ruoan apua."
»Eiwätkö ihmiset ole nurkuneet, kun toisesta pitäjäästä

olette tulleet anelemaan?"
»Eiwätpä nuot ole olleet pahojakaan, owat,waan mielel-

länsä ja nurkumatta antaneet leipäpalasensa."
»Oletteko ennen käyneet meidän pitäjäässä?"
»Olen. Tämä on jo kolmas kerta tänä wuonna."
»Oletteko saaneet mitään kokoon matkoillanne?"
»Minulla on nytkin tämä suuri kontti täynnä leipäpala-

sia ja hywiutin tämän kontin täysi jäi wiclä kylään, joita en
jaksanut lantaa; nc käyn noutamassa, kun ilma asettuu; entisiäkin
leipäplllasia on hywä kontillinen kotona", puheli mummo ja nähtä-
wästi katosi hetkeksi hänen surumielisyytensä, kun hän pääsi kerto-
maan noita mielestänsä niin runsaita elämänsä warallisuuksia.

„Minkö olette maailmassa?"
„Oli minulla mies, waan hän knoli oltuamme kuusisen

wuotta yhdessä."
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„läikö lapsia?"
„läi kaksi, poika ja tyttö. Heitä koin työlläni elättää

ja hoitaa niin kauan kuin sain heidät ihmisiksi, mutta nyt olen
jo niin wanha ja »voimaton, ett'en kykene työtä tekemään ja
kumminkin täytyy elää niin kauan kuin Jumala tahtoo."

„Wieläkö poikanne elää?"
„Wielä; hän on naimisissa."
„Eikö hän jaksaisi teitä elättää?"
„Ei. Hän on köyhissä naimisissa ja hänellä on paljo

lapsia; hänellä on kyllä työtä turkeistaan."
„Entäs tyttärenne?"
Se kysymys näytti mummoon käywän kipeästi. Hän

säpsähti kysymyksen kuultuansa ja oli towin wastaamatta. Näh-
täwästi taisteli joku sisällinen tunne hänen rinnassaan, sillä
hänen hengityksensä käwi tiheästi ja raskaasti.

„Niin, Sanna-raukkani! Hän on nuorin lapseni ja
langennut. Ilkeä poika petti hänet. Sanna-raukalla ei ole
nyt mitään muuta turwaa maailmassa, kuin tämä wanha äm-
mä, joka tässä puhuu ja hänen haalimat lcipäkonttinsa. Siinä
on minun, Sannan ja hänen pienen poikansa elämän ehto ja
sepä se panee minut näin tiheästi anelemaan. Sanna-riemun
owat nyt kaikki hyljänneet ja ylonlatsoneet, kaikki häntä haukku-
mat ja soimaamat, mutta hänen syntikmnppaniaan, tuota pet-
täjää, ei kukaan moiti, se on maan kunniallisena ihmisenä! Ia
Sanna itkee ja murehtii, että on siihen nääntyä. Tosihan
se on, että Sanna on raskaasti rikkonut, maan eihän häntä
saisi sen wuotsi jättää puutöisiinsä kuolemaan. Woi kuinka
mielissään hän taas on, tun minä pääsen tämän leipä-konttini
kanssa kotia. Kun minä jaksaisin häntä niin kauan elättää,
että hän kykenisi työtä tekemään, kyllä hän sitte toimeen tulisi;
hän on työteliäs ihminen", puhkesi mummo puhumaan.

,Mssä te Sannanne kanssa asutte?"
„Mies-wllinllllni ennätti ennen kuolemaansa laittaa pie-

nen mökin, joka on siitä pitäin ollut omani. Hywä ei se enää
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ole, sillä se on jo hywin wanhennut ja rapistunut, mutta se
on kumminkin oma, jossa saamme kenenkään tiellä olematta,
kenenkään nurkumatta, rauhassa hetken yhdessä syödä niitä leipä-
palasia, joita armeliaat ihmiset minulle antamat; siitähän se
on kowin hywä."

„Ettekö ole pitäjäänne waiwaishoidolta pyytäneet apua
noin tukalassa tilassanne?"

„Olen koettanut sitäkin, waan he sanowat, ett'eiwät he
rupea laiskoja ja porttoja yhteen paikkaan elättämään, ja se
käwi kowin kipeästi sydämelleni; sillä en ole portto enkä laiska
ollut koskaan, mutta en enää jaksa työtä tehdä, Sanna tuo
on tosin langennut, mutta ei hänkään ole, laiska kun hän waan
kykenee."

,Mikä teidän on nimenne?"
„Kontti-Annaksi minua sauotaan."
„No ette te sure sen enempää, waikk'ei asianne ole sen

paremmasti?"
,Mitä minä surisin, sillä ei minun aikani ole enää

pitkällinen", sanoi mummo ja hyrähti itkuun.
Me katsoimme tarkoin mummon surullista tilaa. Hänen

ryppyiset ja kulmikkaat kaswonsa wetäysiwat itkun työhön.
Jäätyneiden silmäripsien alta alkoi walahdella isoja wesikar-
paleitll. Hiwuksiin hyytyneet jääpuikot heiluiwat ja kalisiwat
toisiinsa, mummon itkusta tulleen tytinän tähden; samasta
syystä läpättiwät ja tärisiwät hänen nuttunsa repaleiset hihan-
suut, kun hän käsillään painoi kaswojansa. Me emme häirin-
neet hänen suruansa. Katsoin salaa poikaani silmiin, nekin
oliwat kyyneleissä, eikä olleet wedet kaukana omista silmistäni-
kään.

„Onko teillä wilu?" kysyin mummolta, kun hän wähän
tyyntyi.

„Ei. Minä olen lämminnyt ia sulanut täällä peitossa
ja minun on nyt niin hywä ja mukawa olla; mutta mielessäni
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liikkuu niin kummalliset tunteet, joita en osaa selittää. Te
olette niin hywät Sanna-riepu!"

Kulkumme kämi nytkin hywin waiwaloisesti, eikä tuo
mummon tulo konttineen, lisä-kuormaksi hewosellemme, ollut
miksikään eduksi wauhdillemme. Hewonen ponnisteli kaikin »voi-
min, mutta wäliin täytyi hänen seisahtua huoahtamaan.

„Kyllä minä jo tästä pääsen, minä olen teille kowin suu-
reksi kiusaksi ja waiwllksi", sanoi mummo, nähtyään hewosen
ponnistukset ja sen wastuksen, mikä oli reen pystyssä pitä-
misestä.

„Ei puhettakaan siitä, että teidät jättäisimme tänne kuo-
lemaan", sanoin hänelle jäykästi.

„Tiiällll edessäpäin on mwan tien wieressä motti, jossa
on asukkaat. Kun päästäisiin sinne asti, niin minä jäisin sii-
hen hetkeksi lewähtämäan ja te saisitte jatkaa matkaanne eteen-
päin; yhtähywin se käypi keweämmästi, kun ei minua ole lisä-
painona. Kun olen towin lewähtänyt, jatkan matkaani kylään
asti mielii tänä iltana. Teidän Menne auttaa paljon ja ke-
wentaä kulkuani", sanoi mummo, suunnitellen siten matka-oh-
jelmaansa.

„Paljonko mökistä on kylään?"
„Kolme neljännesta."
„Entä tästä mökkiin?"
„Noin pari neljännestä."
„los mökkiin haluatte jäädä, niin te ette saa lähteä siitä

tänä iltana. Te ette woi uupumatta kulkea sitä taiwalta täm-
möisellä ilmalla ja kelillä. Se on wäärä luulo teillä, että
meidän jollemme teitä auttaisi, sillä kymmenen sylen päässä
meistä on jälkemme mwan ummessa."

„Minun täytyy."
„Miksi?"
„Niinkuin tiedätte, on nyt lauwantai-päiwä ja minun

pitää joutua huomenaamuna kirkolle."
„Ia minkätähden?"
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„Minä olen ottanut asiaa ajaakseni ja sen pitää joutua
kirkko-miesten mukaan."

»Minkälaista asiaa?"
„Eräästci teidän pitäjään talosta on tyttö naitu monioitll

wuosia sitte meidän pitäjäasen. Hän oli joku wiikko taka-
perin tullut käymään wanhlllln kotitaloonsa. Hän on saanut
siellä pikkusia, mutta lapsi kuoli moniaan päiwän perästä syn-
tymisensä jälkeen, ja äiti on kuolemaisillansa. Minun pitää
wiedä sana hänen miehellensä, että hän tulisi katsomaan »vai-
moansa ja toimittamaan lastansa hautaan."

„Asia on kyllä painawll, mutta lapsi pysyy nyt jo kuol-
leena ja äiti on hywässci turwassa ja snojassa ihmisien pa-
rissa; scntähden en luulisi teillä olewan syytä Panna omaa
henkeänne alttiiksi tuon asianajamisen tähden."

„Mutta he pyysiwät minua niin hartaasti ja minä lu-
pasin laittaa tiedon sairaan waimou miehelle. Hän asuu pe-
ninkulman Päässä kirkolta, mutta kirkkomiehiä myöten minä
saisin sanan hänelle, jos ei hän itse sattuisi kirkolla olemaan."

„Mutta jos menisitte wasta huomenaamulla?"
»Huomenaamulla saattaisi ilma olla wielä pahempi."
„Ei se enää tämän pahemmaksi woi tulla. Jos te ette

lupaa olla mökissä, siksi kun ilma asettuu, niin meidän täytyy
koettaa wiedä teidät muassamme kylään asti, käyköön sitten
miten käyköönkin."

„Ei millään tawalla; teidän hewoseune ei jaksa, se uupuu
ja silloin jäätte minun tähteni hengcnwaaraan. Minä jään
mökkiin ja odotan siinä ilman asettumista. Onhan minulla
kontissani leipää, että woin olla mökissä waikka Pitkänkin ajan,
sitte teidän on huokeampi jatkaa matkaanne", puheli mummo
ikäänkuin peljäten, että tekisimme hänelle mäkisin liian paljon
hywää.

Noita olimme päässeet mökin näkösälle.
Se oli rakennettu aawan, metsättömän kankaan laitaan. Maat
oliwatkin jo isolta matkaa olleet metsättömiä, sillä kulowalkea
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näytti, seudut polttaneen useampaan kerwan. Mökki oli pieni
eikä muita ulkohuoneita näkynyt kuin yhden lehmän nawetta-
löksä ja kaiwonftuittcen kokoinen sauna. Pieneltä ja turwatto-
maltll näytti tuo ihmisasumus, semmoisella asemalla ja sem-
moisen ilman käsissä. Ajoimme eteen, wiiänsimmc mummon
konttineen reestä ylös ja menimme joukon miehissä sisään.
Mökki tuntui jokseenkin kylmältä, mutta walkea palo "takassa,
joka jakoi lämmintä tuwassa olijoille sekä tulijoille. Joukko
repaleisia ja likakaswoisia lapsia oli tunkeunut huoneessa ole-
wan, kylläkin pienen uuuin päälle, josta he ujostellen tat-
scliwat tulijoita. Ei näyttänyt se asunto loistamalta, mutta
hywä oli semmoinenkin suoja niin kauheassa ilmassa. Mummo
näkyi olewan hywä tuttu mökin asukkaille. Hän meni heti läm-
mittelemään käsiänsä talkawalkcallll ja kun hän sai ne sulaksi,
meni hän kontillensa, otti sieltä leipää ja antoi kullekin uunin
päällä istumalle lapselle palasen käteen. Sitten hän rupesi haes-
kelemaan wettä juodaksensa, mntta mökin emäntä, sen nähty-
änsä, toi hänelle kiwikupilla hywin waljua maitosintua, josta
huomasin, että motin ainoa lehmä oli awonisin. Sitten rupesi
mummo kertomaan, kuinka nuot wicraat owat muka olleet hä-
nelle hywiä, kun tieltä ottiwat hänet konttinensa rekeen ja toi-
wat tänne asti, jota hänelle ci oltu koskaan ennen wielä tehty;
hänen muotonsa ja käytöksensä tuliwat oikein iloisen näköisiksi
sitä kertoessaan. Sen tehtyään pyysi hän mökin wäeltä, sai-
siko olla mökissä siksi että ilma asettuisi; kontissa hänellä kyllä
olisi ruokaa, että toimeen tulisi. Molin asukkaat lupasiwat heti
hänen olla, niin kauan luin waan haluttaisi. Kaikista näkyi,
että mökin asukkaat ja mummo hywin käsittiwät toisensa. Ei
heillä ollut mitään kainostelemista eikä ujoutta keskenänsä, eikä
heidän wälillään »varmaankaan wallinnut sitä mielipidettä että:
„woi, woi, suuri wäli on minun ja teidän watillanne" ja „liika
paljo se on tämmöiselle ihmiselle". Ihteiset puutokset, yhtei-
nen elämän tarwetten niukkuus, lienee solminnut heidän watil-
leen werrallisuuden ja awomielisyyden siteen.
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Mökin mies paheksi kowin, kun ei heillä ollut antaa suo-
jaa hewosclle, että »vieraatkin olisiwat olleet yötä näin pahalla
Jumalan ilmalla, muutoin tässä kyllä muka olisi toimeen tultu,
waikka huoneet oliwat näin pienet.

Minä kiittelin isäntää hywästä tahdostaan ja ilmoitin
samassa, ett'ei meidän, asiaimme wuoksi, sopinutkaan olla yötä,
waan että meidän täytyi mennä eteenpäin, oli ilma minkälai-
nen tahansa.

Wielä kerran mummoa muistutettuamme, ett'ci suinkaan
lähtisi taipaleelle, ennenkuin ilma asettui, lähdimme taas wuo-
wllamlllln eteenpäin.

Myöhäinen iltapuhde oli ennenkuin pääsimme tuon wii-
meisen lyhyen, mutta waikean taipaleen poikki kylään ihmisien
ilmoihin. Semminkin kylän tienoolla olemat kujat oliwat niin
täynnä lunta, että ne oliwat ylempänä aitojen selkiä. Lumi
oli tullut niin aktia ja niin korkeaan määrään, ett'ei se ollut
ennättänyt kowettuakaan kinosten laidoissa; leski-kujilla oli
taas lumi niin kowall, ett'ei hewonen woinut siinä kulkea, se
kun kannatteli päällään ja pudotti sitten hewosen mahaa myö-
ten. Sentähden pakkasi hewonen laita-puoliin ja muljahteli
ojihin korwia myöden; ja siinä oli puuhaamista ennenkuin sieltä
taas selwittiin ylös. Senkin seitsemän kertaa olimme nurin,
närin, yli ja ympäri, rekinemme päiwinemme, ja tunnustaa
täytyy, että waliin hywin ajattelutti, kuinka tässä oli käywa,
ja ihmisten ilmoihin pääsemisestämme tuli meidän waan kiit-
tää woipllll hcwostamme.

Työstä ja lumesta märjiksi kastuneina ja peräti uupu-
neina, pääsimme wiimeinkin erääsen taloon. Talon wäki oli
wieraswaraista wäkeä ja he kauhistuiwat, kun näkiwät ihmisia
näin myöhään ja tämmöisellä ilmalla liikkeellä. He noutiwat
heti hewosemme tupaan ja siellä lämpimässä sen kuiwasiwat,
sulasiwat, sukiwat, syöttiwät, juottiwat ja apattiwat; sitte wei-
wät he sen, hywästi toimitettuna, hywään suojaan.

Puhtokunnastll kokoutui koko joukko ihmisia taloon, katso-
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maan ja puhuttelemaan »vierasta, niinkuin useassa paikassa
on tapana. Iloisen takka-walkecm ympärillä istuimme ja pu-
hclimme niitä näitä ja tuntuipa siltä, kuin ei pahaa ilmaa olisi
ollut loskaan. Mutta »vaikka »vielä mitäkin olisi puheltu ja
haasteltu, ci »vanu tuo tieltä tapaamamme mummo mennyt
mielestäni. Otin siis puheeksi, kuinka kurjassa ja arwelutta-
»vassa tilassa mc tapasimme tieltä erään täinäu kylän »vanhan
ja köyhän mummon.

„Se on ollut Kontti-Anna; hän ci osaa muuta tehdä
kuin kerjätä ja sillä tnwalla kokee hän sitä tyttö-ryökälettäänlin
»vielä siihen elättää", sanoi heti joku joukosta.

„Niin, sitähän se Kontti-Anna tekee; oikeastaan ei pitäisi
kenenkään antaa hänelle mitään", säesti toinen ja koko ihmis-
joukko tuntui hywäksywän ne mielipiteet.

Tuntuipll silloin mielessäni, ett'ei »nuinmoa olisi otettu
näissä »varakkaissa ihmisissä »vastaan niin »verralliscsti ja a»vo-
sydämellisesti, kuin tuolla mökissä, ja »varmaankin olisi mummo
ajatellut ainakin, jos ei sanonut täällä: „woi, woi, suuri
wäli on minun ja teidän »välillänne".

Niin kului se ilta ja itsekukin meni kahlomnlla kotiinsa,
sillä heillä oli ollut pitkä matka.

Aamu tuli. Ilma ei ollut yhtään asettunut, melkeinpä
waan kiihtynyt. Toisella puolen jokea olewaa kirkkoakaan ei
näkynyt munta luin silloin tällöin »vähän haamua, ankarain
lumi-ryöppyjen seasta. Jumalan palwelnsta ci tullut sinä
päiwäna ollenkaan, sillä kirkolle ei tullnt ketään muita kuin
harwalukuinen runmiinsaatto-joukko, joka »viimeiseen lepotam-
mioon saattoi tuolleen lapsen maalliset jäännökset. Surnlli-
sesti kumisiwat kirkon kellot myrskyn seasta, ja tuntuipa siltä
kuin ne ulwahtelemisillaan olisiivat jotain amvistaneet. Pappi
jm lukkari tnluvat kirkolle, »vaan lapsen haudnttuaan, lähtuvät
hekin kotiaan, kun wäkeä ci tullut kirkkoon. Kukapa silloin
lähti liikkeelle, jota waan sai olla jossain suojassa, jos kohta-
kin sisällinen hartauden tunne olisi häntä siihen pakottanut.
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Joellakin oli niin paljo lunta, että ne Harmat hcwoset, jotka
papin, lukkarin ja ruumiinsaatto-joukon tähden oliwat liikkeellä,
näyttiwät kulkeman paremmin uimalla kuin kawelemällä, maikka
tumallisella ilmalla on melkein koko iso joki yhtenä ainoana
tienä, kirkon läheisyyden ja ympäristöllä oleman tiheän kylän
wuoksi. Surkealta näytti, kun hcwosriewnt mennä mutelsiwat
paksussa lumessa, niinkuin myyrät, ja reet teittuiwat sinne
tänne, jontatähden tyytimicstcu täytyi olla kannaksilla, pitele-
mässä rekeä tasapainossa. Mutta usein hekin luiskahtimat pois
paikaltaan ja jäiwät, reen perästä kiinni pitäen, mcnymään
turkkeimnsa siihen manaan, jonka hewoncn ja reti oli lumeen
tehnyt. Muutaman minuutin päästä oli tuo Mana taas yhtä
sileänä kuin muualtakin,

Maanantai-llllmu tnli, mutta ilma ei ollut asettunut.
Tuli Tiistai samanlainen ilma! Semmoista ei näe
mies usein eläessään. Mc koetimme odottaa ilmaa asettumaksi,
mutta sen asettumisesta ei tullut mitään. Itämäksi alkoi käydä
010 oudoissa kylissä. Wietimme aikaamme miten parhaiten
taisimme. Hain kirjoja käsiini niin paljon kuin woin saada ja
koetin lukea aikani kuluksi, mutta ci sekään keino tahtonut aut-
taa, sillä pahaksi ouueksi oliwat hankkimani kirjat enimmältä
osalta jo euuen luetutta. Koetimme käydä kahlaamalla useam-
massa talossa aikaamme mieltämässä. Melkein joka paikassa
tuli puheeksi Kontti-Auna, sillä hän ei maan mennyt pois mie-
lestäni. Kaikkialla huomasin hänestä puhuttaman ylenkatseelli-
sesti, luultawasti sen wuoksi, kun hän oli köyhä! Kyselin,
tuinta tuo mummon Samia woipi pienensä tanssa, sillä aikaa
kun mummo on matkalla. „Mikäpä hänen laiskan on woideSsa,
tun ämmä kerjää ummet ja pimeät, ja elättää häntä", sain
wnstaukscksi. Minä cn mustannut mitään, sillä olinhan wie-
ras, »vieraassa paikkakunnassa; mutta kummallinen ja tuom-
moisille puheillc wastllhakoincn tunne waiwasi minua.

Puolenpäiwän jälteen Tiistaina asettui ilma scnwerrau,
ctt'ei lunta enää tullut taiwnalta, mutta itätuuli puhalsi wiclä
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tuimasti ja kylmästi. Pehmeä lumi juoksi hankea myöten yh-
tenä sawuua, tuiman tuulen käsissä, jonkatähdcn talot näytti-
wät oleman ikäänkuin palawassa meressä. Aurinko pilkisti
wäliiu esiin, kiireesti tuulen muassa kiitäwieu, kolkkoin pilwen-
jönläleittcn wälistä, ja walasi kolkkoon asuun pukcunntta luontoa.

Me olimme olleet jo kylässä kylläksemme ja asiamme aja-
neet. Teki mielemme lähteä kotimatkalle, wailk'ei suinkaan ollut
wielä hauskaa kulkua toiwomineu. Lähdimme siis matkalle.
Olimme luulotelleet, että ihmisien on täytynyt tarwettensa
wuoksi liikkua pahallakin ilmalla ja niin awata tietä itsellensä
ja meille. Mutta pian hawaitsimmc, ctt'ei siinä micli-kuwi-
tukscssa ollut yhtään perää. Ihmiset oliwat nytkin parast-
aikaa kopistelemassa riihiensä, riihilatojcnsa jaruumenmöktiensä
nurkkia, joista he, suksilla kulkien, telkalla perässään wctiwät
karjallensa mikä mitäkin rehna. Toiset näkyiwät lumen alta
klliwclcwan, lapioiden awulla, aitoja näköisälle, ja irti saadut
aidakset wenyttiwät he kartanoille, joissa toiset niitä pilstoi-
wat pieniksi ja wciwät huoneisiin, joissa ne lienewät saaneet
lämmittää kohmettuneita ihmisiä; sillä harwa huone piti läm-
pimänsä näin kauhealla ilmalla. Nuot eläjät, jotta aidaksia
haalimat takkoihinsa, lienewät olleet wähäwaraisia asukkaita,
joilla ei ollut isompia warastoita pahan ilman Maralta.

Kenties oli noilla ihmisillä samanlaiset ajatukset ja toiwot tien
nwaukseöta kuin meilläkin, mutta seuraukset olimat heille edul-
lisemmat, sillä sydänmaalle mencwä tie tuli meidän puhkaista-
waksemme.

Emme päässeet sinä päiwönä etemmätsi knin yhden nel-
jänneksen päähän. Siinä oli talo ja kiitimme onneamme kun

pääsimme siihen yöksi. Talon wäli kummaili, että me olimme
jaksaneet puhkaista tien tänne asti, waiik'ci taiwal ollut sen
pitempi, sillä toto wäli oli yhtä kujaa ja sitten meidän Lau-
wcmtai-iltaisen menomme ei ollut täältä kulkenut yhtään risti-
sielua.
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Minä kysyin talon wäeltä, oliko Lauwantai-illan jälkeen
mennyt siwu joku wanha mummo, kontti seljassa?

„Se on ollut Kontti-Anua; miksi te sitä kysytte?" sanoi
joku talon wäcstä.

„Niin. Hän oli Lauwantai-iltana tuolla taipaleella luo-
lcmaisillunsa; me otimme hänen rekeemme ja kuljetimme erää-
sen mökkiin. Jos hän on siitä lähtenyt liikkeelle tämmöisellä
ilmalla, niin hän on warmnanlin kuollut tiellä", selitin minä.

„Hänkö kuollut!? Mitä joutawia. Ei hän tosin ole tästä
siwu mennyt, mutta hän ei kuole pahasta ilmasta; kyllä hän
on semmoisia waiwoja ennenkin nähnyt ja eipähän ole kuollut.
Kyllä kaiketi hän on niin koreasti mökissä", sanoi eräs talon
wanhcmpi mies, jota lienee ollut isäntä; hän ikäänkuin ylpeili
Kontti-Annan sitkeä-henkisyydestä.

„Ia waikla kuolisi, mitäpä hänestä on hyötyä ja kukapa
häntä kaipaisi", sanoi ylimielinen talon nuori mies.

„No, ei sitä pidä sentään niin kowasti puhua, pitää sitä
toki ajatella mitä puhuu", sanoi wanhcmpi mies, juuri kuin
olisi hän itse aiwan parahiksi käsittänyt jn puhunut Kontti-
Nnncm asemasta.

Tuli ilta, pantiin maata. lö-sydännä kolkutettiin owclle
ja hewosten kelloja kuului kartanolta. Wieraat laskettiin si-
sään; he oliwat jo hewosensa riisuneet. Pari teurastajaa oli
toisessa kylässä ostaunt useampia raawaita, teurastanut ne ja
heidän piti wicdii nyt lihoja kaupunkiin. Paha ilma oli pi-
dättänyt heitäkin lähtemästä useampia »vuorokausia; wiimeiu
oliwat kyllästyneet hekin pitkälliseen odotukseensa; he oliwat
jakaneet kuormansa useammille paltta-hcwosille ja niin lähteneet
ponnistamaan sydänmaan Poikki. Niitä ne oliwat, jotka yöllä
tuliwat taloon.

He waatiwat heti walkcan takkaan, sillä he oliwat joten-
kin kastuneita ja ryytyucitä paljosta ponnistuksesta ja puu-
haamisesta, tullessaan niin pitkän taipaleen poikki, jossa ei ol-
lut piikin pistäwää kulkenut Lauwantai-illan jälkeen.



.Mmittekö mökissä taipaleella?" kysyin tulijoilta.
„Käwimme."
„Huomasittcko motissa hymni wanhaa mummoa?"
„Tuo wieras on niin kummallinen; hänellä ei ole mi-

tään muuta mielessä kuin Kontti-Anna!" ehätti talon isäntä
siihen sanomaan.

„Mikä Kontti-Anna hän on?" kysyimöt matkustajat.
„Onhaftan maan eräs wanha ämmä täältä, joka Palaa

toisesta Pitäjäästä kerjäämästä", selitti isäntä.
„OH, eikö sen parempi? Me emme olisi hänestä taita-

neet saada komin suurta kuorman lisää, jos olisimm-kin häntä
nuijalla päähän lyöneet; me haemme maan lihawia ja isoja
otuksia. Semmoisia ämmiä emme kauan katsele emmekä tar-
kastele ja siis emme tiedä hänestä mitään", sanoiwat teuras-
tajat.

„Onko tietä kuljettu kylään tuiskun jälkeen?" kysyi toi-
nen teurastaja.

„Sitten laumantain ei ole kulkenut kuin yksi hcwonen ja
te wiime iltana", sanoi isäntä.

„Nyt nc p—t makaamat tuin karhut pesissään ja odotta-
mat, että meidän pitäisi heille tiet awata joka paikassa, mutta
mannankin minä sen, ett'en lähde tästä talosta, ennenkuin tiet
owat auki, waikka odottaissani soisinkin kaikki ne neljäntoista
lehmän lihat, jotka owat kuormissamme", sanoi teurastaja.

Tomin tuossa rähjättyään, pauiwat hekin maata.
Kun aamu tuli, lähdimme me taas matkalle ja tunnus-

taa täytyy, että tuntui jotenkin suotuisalta se asia, kun liha-
miehet oliwat tulleet taipaleeu poikki. Autioilla oli heidän
keusä mennyt umpeen, sillä juoksema lumi oli seu peittänyt,
mutta metsillä oli heidän ajamansa tie symänä Manana peh-
meässä lumessa, ja tuo mana oli niin sywä, että hanki kum-
mallakin puolella rekeä oli ylcmpäuä reen laitoja.

Minä istuin reessä symiin ajatuksiin maistuneena ja he-
woncu kameli hitaasti eteenpäin, silla kiireesti siinä ci päässyt
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parhaallataan paikalla. Poika ci myös puhunut cikä äännel-
lyt mitään kuukaan aikaan; hän lienee huomannut minun ole-
man ajatuksissani.

„Milsikä te olette nyt niin miettimän näköinen?" kysyi
poika wiimciu.

„Miclessäni on aina maan se wanha mummo, jonka tiellä
tapasimme lauwautaina", sanoin pojalle.

„Minunkin mielestäni te huolehditte liiaksi paljou hä-
nestä, sillä jäihän mummo mökkiin ja tiettäwähän se on, ett'ci
hän ole sieltä lähtenyt liikkeelle tämmöisellä ilmalla", lohdut-
teli poika.

Pojan muistutus tuntui mielestäni niin oikeutetulta ja
perustetulta, että katsoin parhaaksi olla siihen wllstaamatta, ja
niin kuljimme taas äänettöminä eteenpäin.

Kuljettamaksi tuli nyt iso newa. Tien, eli oikeammin
teurastajan: jäljen, oli tuima tuuli juoksuttanut umpeen tuossa
suojattomassa paikassa. Pääsimme hewostammc maiwaloisesti
tllhllluttacn puoliwäliin tätä aukeaa. Tuulen alapuolella, tien
wieressä, oli joku korkeampi lumi-kinos kuin muutoin sileällä
ncwalla oli tumallista. Että myrskyn aikana oli siinä lunta
liikutettu, näkyi siitä kun tuuli oli höllemmän lumen kiskonut
mutaansa, maan kowcmmat cli likistetyt paikat oliwat jääneet
korkeammalle, jotka tuuli oli sittcu hiwouut ja kuluttanut sär-
mikkäiksi ja kulmikkaiksi, aina sen mukaan, kuinka tukin paikka
oli kowempcm tai Pehmeämpää.

„Minä seisotin hemosen."
„Miksi hemosen seisotitte?" kysyi poika.
„Käyn katsomassa tuota kinosta; pitele sinä hcmosta kiinni

sen aitaa."
Minä kahlasin kinoksen tykö ja aloin sitä jalallani ton-

kia ja koetella. Kauan ei tarminnut sitä tehdä, ennenkuin ki-
noksesta tuli jotaiu esinettä näkösälle. Se oli tuohikontti,
täynnä lcipäpalasia; se oli Kontti-Annan kontti! Luultawasti
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oli hän kuolon kanssa kamppacllessaan riisunut sen pois sel-
jastaan.

„Hywä Jumala", huudahti poika koutin nähtyänsä, sillä
hän oiwalsi heti paikalla asian. Kummallekin meistä tuli uyt
selwäksi, ctt'ei itse Annakaan mahtanut olla kaukana kontistansa.
Minä kannoin kontin tien paikalle ja palasin jälleen tutkimaan
kinosta. Wähcin etsimisen perästä tuli lumen alta näköisälle
repaleisia »vaatteita ja pian niiden omistajakin! Mummo
oli nyt jo kylmennyt kangistunut liikkumattomaksi! Ei ollut
nyt enää kohmettunut weri jaksanut sulattaa kaswoissakaan yhä
ankarammin tuleman lunta tuimana oliwat nyt mummon
kaswot. Minä kopistelin hänet niin puhtaaksi lumesta kuin
taisin ja kannoin reen tykö. Mummon kaswot olimat niin rau-
haisan ja tyynen näköiset, ja hän oli milt'ei kauniimpi kuin
wiime Lauwantlli-iltllNll. Näyttipä silta, kuin olisi hau katso-
nut meitä silmiin ja sanonut: „woi, kuinka hywiä ihmisiä te
olette. Ei ikään minulle ole tämmöistä ystciwyyttä osoitettu"

„liikanaista se on tämmöiselle ihmiselle"
„Woi, woi! Paljon ou wciliä minun ja teidän Malillanne."

Mummon suu näytti olewan hymyssä, hänen huulensa
näyttiwät liikkuman ja kuiskaaman jotakin ja olipa kuin olisiwat
hänen repaleiset hihojensa suut läpättäneet ja tärisseet sil-
loin olin jotain hiljaista ja sywää ääntä kuuleminani, joka
sanoi: „mitäpä minä surisin, silla ei minun aikani ole enää
pitkällinen".

„Mitäpci minä surisin, sillä ei minun aikani ole enää
pitkällinen", toistin minä ääneeni nuot sydämessäni wasta
kuuluneet sanat. Poika ymmärsi ne, sillä hän hywin muisti,
kenen sanomat ne oliwat. Ensikerrankin kuultuna oliwat ne
sanat tehneet poikaan sywän waikutuksen; mutta nyt ne tctiwat
wielä sywcmmän, sillä poika pillahti heti itkuun. Hän oli useat
kerrat kertonut, kuinka hihansuut läpättiwät ja kuinka jää-kalk-
tarect hciluiwat ja kalisiwat mummon noita sanoja sanoessa.
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.Meidän täytyy hemonen kääntää ympäri ja palata ky-
lään takaisin", sanoin pojalle. Sanatonna teimme sen, sitte
nostimme mummon ja tontin rekeen ja peitimme molemmat.
Nyt otimme mummon toisen kerran rekeemme, mutta mummon
asema oli nyt toisenlainen kuin silloin. Silloin oli hänellä
wiclä lämmin ihmissydän, joka woi tuntea ja kärsiä; nyt oli-
wat häneltä tunteet sammuneet, karsimiset loppuneet. Silloin
hän tunsi täysin määrin alhaisen ja ylönlatsotun tilansa ja
ikäänkuin aawistamalla toiwoi kuolemalta pelastusta itsellensä
kylmän ihmiskunnan kynsistä; nyt oli tuo pelastus tullut, sillä
häu oli taistellut wiimciscn taistelunsa ja tuolla taiStclollansa
oli hän saanut itsellensä oikeuden tulla kätketyksi maa-emon
powccn, uiman samalla oikeudella kuin tämän maailman tylyt
rikkaatkin. Kenties tuo olikin hänellä ensimäincn tasa-arwo
muiden ihmisien kanssa tässä maailmassa. Silloin kun
mummon ensikerran tapasimme ja rekehemme peitimme, oli hä-
nellä wielä äidin sydän, joka woi rakastaa tuota hyljättyä ja
yluntatsottull, langennutta Sannaansa ja anteeksi antaa hänelle
rikoksensa; nyt oli tuo ainoa Sannaa rakastama sydän kyl-
mennyt, se ei woinut enää rakastaa, eikä sieltä enää woinut
kuulua semmoisia sanoja kuin: , Sanna-rankia!" -

„Sanna-riepua kaikki ylöntatsowat ja hyljeksiwät." Kenties
tuo nyt kylmennyt sydän kunnioitti ja rakasti kaikkiakin ihmisiä,
mutta häutä ei kukaan.

Me lähdimme kulkemaan kylään takaisin. Paljoa ei pu-
huttu sillä Malilla. Tulimme sen talon kartanolle, jossa olimme
wiimetsi yötä olleet. Talon nuorimies hyppäsi heti kartanolle ja
kysyi: „miksi palasitte takaisin?"

„Löysimme tuolta taipaleelta tieu wierestä jotain", sa-
noin hänelle.

„Mitä main?" sanoi mies ja samassa juoksi hau retemme
tykö ja kohotti peitettä.

Kuolleen kaswot kohtasiwat hänen katsettaan. Mummon
taswot näyttiwät nyt tylyiltä ja komilta; mies säikähti, astui



askeleen takaperin ja huudahti: „Hcrra Jumala, Kontti-Anni
kuollut!"

Mummo näytti tahtowan nytkin puhua, mutta minä pel-
käsin, ett'ei tuo mies kuulisi hänen puhettaan, sillä se kuului
nyt waan sydämessä 'ja tunnossa. Rupesin siis mummon
puolesta puhumaan semmoisia sanoja, jotka kuuluuvat törmiin-
kin ja sauoin: „ja maikka tuolisi, mitäpä hänestä on hyötyä
ja kukapa häntä kaipaisi".

Mies tunsi ne omiksi sanoiksensa ja mummon asiamiehen
kautta ue tuultuansa, käwiwät uc kipeästi hänen sydämeensä.
Hän wllpisi ja horjni. „Tuhmasti tein niitä sanoja lausues-
sllni", sanoi hän sitte ja meni hoiperrellen tupaan. Pian tuli
sieltä talon wanha isäntä ja muu wäki kartanolle. Teurasta-
jat eiwät olleet lähteneet wielä talosta; he tuliwat myös.

„No ainakin on Kontti-Anna kuollnt taipaleelle pyryyn!
Eihän se teidän pelkonne aiwan turha ollutkaan", sanoi talon
isäntä yhtäkaiktisesti.

Hän, joka oli ainoa illallisista puhujoista, joka osoitti
jonkunlaista sääliä mummoa kohtaan; joka rajoitti johonkin
määrään puheitansa, puhuessaan wanhasta, köyhästä ihmisestä,
joka sanoi muille ylimielisille puhujille: „no ei sitä pidä sen-
tään niin kowasti puhua, Pitää sitä toki ajatella mitä puhuu"

hän oli itse nyt niin yhtäkaitkinen koko asian suhteen, itään-
kuu olisi tapahtunut waan ihan luonnollinen ja tumallinen
asia! Hän ei ollut kylmempi eikä palawampi mummoa kohtaan
nyt tuin illallakaan. Hänellä lienee ollut siiwomiehen nimi
koko ikänsä; hän lienee saanut pitää sen eteenkin päin, mutta
marinaankaan ei hänen sydämessään ole koskaan ollut sijaa pa-
remmille tunteille.

Teurastajat ja tuo piston saanut talon nuorimies, sei-
sonnat lähellä rekeä, silmät maahan päin luotuina. Minä kat-
soin teurastajiin; toisen silmissä näin kyyneleitä ja se näkö
esti minun lausumasta niitä sanoja, jotka heille oli walmiina.

Niin täypi usein maailmassa. Silloin kun kuolema näyt-

25Kuutti-Anna



tää olewan kaukana, lasketaan siitä useinkin sopimatonta leikkiä;
mutta kun se astuu silmäin eteen, tammouttaa se lujimmantin
luounon, jos ei »vaan tunto ole poltinraudalla merkitty.

Lähdimme »vainajaa wiemään wiimeistä taiwalta kylään.
Sieltä oli jo sinä aamuna tullut useampia hewosmichiä sydän-
maalle Päin, jonkatähden kulku nyt jo oli isosti parempi luin
tullessamme. Weimmc »vainajan kunnallislautakunnan esimie-
hen tykö ja esittelimme hänelle löytömme.

„Täytyy se toimittaa hautaan", sanoi esimies, mutta tuo
sana: „tiiytyy" soi minun korwissani welwollisen waiwnshoi-
dou kanssa niin yhtäsnuntaiselta.

Nuolena lensi sanoma ympäri Puhto- ja kyläkunnan, että
Kontti-Anna on taipaleelle Pyryyn kuollut. Kujasta kujaan,
talosta taloon, portailta portaille kuului se huuto. Waimojn
kerääntyi esimiehen kartano täyteen ja nytkös oli itselullakin
jotain kerrottaman ja sanottamaa »vainajasta. Woi kuinka hän
oli heidän mielestään ollut nöyrä, hiljainen, siweä, ahkera,
säästäwäinen j. n. e., ciwätkä he olleet löytää kyllin sanoja
häntä ynstäälseusä.

Niinhän se on. „Hywä on koira kuoltuaan, paha ennen
elettyään", sanoo sananlasku, ja niinpä näytti nyt mummon-
kin laita olewan. Hänellä oli nyt ystäwiä kyllitellen, kun hän
ei enää heitä tarwinnut. Hän oli heidän tykönänsä eläessään
ollut köyhänä, alastomana sairaana, isoowana ja janoowana;
oliwlltto he häntä huoncesensa ottaneet, »vaatettaneet, syöttäneet
ja juottaneet, ja oppineet? Minä pelkään ett'ei»vät olleet
niin tehneet ja minusta tuntui mummo noille ulkokullatuille,
hitaille ystäwillensä sanowan: „ei ikään minulle ole tämmöistä
ystäwyyttä osoitettu". Silloin kun heidäu ystäwyytensä osoi-
tukset »vainajalle olilvat torkeimmallaan, heräsi sielussani kysy-
mys: onkohan ihmiskunta täyttänyt wclwollisuutensll »vainajaa
kohtaan? Ulkoa päin en saanut »vastausta tuohon sisälliseen
kysymykseeni, mutta omasta sydämestäni nousi »vastaus ja se
oli kolkko: ei.

26 Kontti-Anna.



K o atti-Anna. 27

„Mummo ci tarwitse enää teidän apuanne eikä hywyyt-
tännc, mutta teillä on hänen turwaton ja langennut tyttärensä
pienen lapsensa kanssa, osoittakaa hänelle ja muille köyhille itse
teossa ystäwyyttänne ja laupeuttanne; sitä mummo nyt anoo
teiltä", sanoin waimojoukolle.

Muistutettuamme esimiestä mummon Sannan hoitami-
sesta, lähdimme toistamiseen kotimatkalle.

Jos missä näimme palatessamme kaksi ihmistä tuleman
yhteen, niin heti kuului: „Kontti-Anna se kuuluu tuolleen tai-
paleelle pyryyn", ja tuon uutisensa he kertoiwat oikein ilosta
loistamilla silmillä, melkeinpä niinkuin he olisiwat päässeet
rutosta ja sitä toisilleen ilmoittaneet!

„Sittenpä hänestä on Päässyt", tuulin erään wastaawan
tuon uutisen kertojalle; silloin käänsin pääni Pois heistä ja
tiirehdytin Heinostani.

Nyt pääsimme rauhassa matkustamaan aina tuohon tai-
paleella olemaan mökkiin asti. Astuimme sisään.

„Näittekö mummoa kylällä?" kysyi heti sisään tultuamme
mökin eukko, melkein niinkuin hätäilemällä.

„Näimmc jo taipaleellakin", »vastasin.
„Mitä! Taipaleellakin?" sanoi eukko ja lääpsähti istu-

maan penkin tapaiselle. Hän näkyi aawistanccn jotain ja tuo
mustaukseni kai wahwisti hänen aawistnstansa.

„Niin", »vastasin minä.
„Onko hän kuollut taipaleelle? Ette suinkaan muutoin

olisi häntä taipaleella nähneet", kysyi eukko.
„Hän oli uupunut tuolle newallc ja kuollut; me löy-

simme hänet siitä ja wcimme kylään", selitin minä.
Nyt wasta eukko »voimattomaksi tuli; hän ei kyeunyt

paikalta liikahtamaan. Hänen molemmat kätensä rankesiwat
siwulle eikä hän saanut suustansa muuta kuin: woih, woih!

Kaikesta näkyi, että mummon kuolema koski kipeästi mo-
tin eukkoon ja tuo osan-otto ci ollut mitään ulkokultaisuus.
Aina mahwemmaksi tulin luulossani, että mökin asukkaat ra-
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lastiwat mummoa; kenties oliwat he ainoat, jotka häntä rakas-
tiwat Ei eukolla ollut iloa tuosta sanomasta, eikä hän sano-
nut: „sittenpä hänestä on päästy".

„Milloin hän lähti teiltä?" kysyin eukolta, kun hän «vä-
hän tyyntyi.

„Emme itsekään oikein tietäneet, milloinka hän lähti.
Koko puhui hän Sannastansa ja kuinka hänen
pitäisi päästä kirkolle, wiemään kylässä sairastaman akan mie-
helle sanaa. Mc estimme häntä niin paljon kuin woimme;
sillä jos ilmakin asettuisi, olisi kumminkin niin umpi-tie, ctt'ei
hän woisi sitä kulkea. Niinkuin näette, on tämä meidän tupa-
mötki pieni ja wiclä päälliseksi kylmä, mutta sauna on lämmin,
maikka se on pieni. Sen lämmitimme Lauwantai-iltana, kyl-
pyä warten, maikka oli paha ilma. Kylwyn jälkeen oli mum-
mo totteleminaan estelyltämme ja hcittäwinään koko menonsa
tuumat siiheu. Hän aikoi mennä saunaan maata tupamme
kylmyyden ja pienuuden tähden. Me suostuimmckin siihen ja
wcimme heiniä kylkensä pehmikkecksi, sillä olkia ei meillä ole."

„Aamulla kun heräsimme, oli ilma yhtä huono, mi!t'ci
huonompi kuin illalla. Olimme jo kauan olleet ylhäällä, eikä
mummoa näkynyt, maikka hän oli muutoin niin aikainen. Minä
oudoksuin tuota mielessäni, waikk'ei tullut siitä wirketuksi mi-
tään. Wiimein kun asia alkoi tulla arweluttawaksi, sanoin
miehelleni: „miläs mummolla nyt on, kun ei nouse ollenkaan
ylös?" „Niin tosiaankin", sanoi Matti, ,Mypäs, poika,
katsomassa!" Ia poika juoksi saunaan. Palattuaan ilmoitti
hän, e!t'ei siellä ollutkaan koto mummoa! Jäljestä päin huoma-
simme hänen ottaneen konttinsakin saunaan. Hänellä oli pieni
petos mielessä, kun kowin estelimme häntä lähtemästä; hän

karkasi! Sen hawaittucnnme, olemme olleet kowin lemotto-
mat hänen tähtensä, emmekä ole hänestä saaneet minkäänlaista
tietoa, sillä ei ole sieltä Päin kulkenut yhtään matkustajaa.
Olimme oikein iloissamme, kun näimme teidän tulcwan, ja sem-
moisen tiedon te nyt toitte", selitti eukko.
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Mökin lapset eiwät liene tähän asti huomanneet, että oli
puhe mummon kuolemasta, silla he oliwat omissa askareissaan
ja hälisiwät omaa hälinäänsä. Mutta äitinsä selityksen nilana
waikcniwat he ja knunteliwat awosnin. He licnewät nyt käsit-
täneet olewcm jotain puhetta mummoa kohdanneesta onnetto-
muudesta ja snadeiksensa sclwän asiasta, kieppuiwat he äitinsä
ympärillä ja hokiwat: „äiti, äiti! mitä mummolle ou tullut?"

„Mummo on kuollut pyryyn", sanoi äiti lapsille furulli-
scsti.

„Woi, woi! Mummo on nyt kuollut! Mummo oli meille
niin hywä! Ei mnmmo tuo meille enää loskaan leipää!" sa-
noiwat lapset, hcittiwät irti äitinsä hameesta, ja ascttcmsiwat
wakaaseen asemaan, ikäänkuin surrakseen tuon hywän tuttunsa
kuolemaa. Mökin mies ei ollut kotona, sillä hän oli snksilla
hankkimassa puita mökin tarpeeksi.

Minun oli tehnyt mieleni syyttää mökin asukkaita siitä,
kun he laskiwat mummon liikkeelle sellaisella ilmalla, jo. tulinkin
siinä mielessä mökkiin, että olisin muistuttanut heitä wnrowasti
siitä. Mutta tuosta eukon selityksestä huomasin luuloni pe-

rättömäksi. Minä näin, ett'ci mökin asukasten yhtäkaikkisuus
ollutkaan syynä tuohon surkeaan tapaturmaan. Mummolla
oli omat sisälliset syynsä, jotka pakottiwat hänen lähtemään
tuommoiseen ilmaan, katsomatta, riittävätkö hänen woimcinsa
waiko ci. Varmaankaan ei hän woinut langennutta Sannaansa,
jota hän niin Verrattomasti rakasti, pitää niin kauan pelkää-
mässä ja ikäwässä tilassa, että hän olisi odottanut ilman aset-
tumista; hän tahtoi Sannallensa saattaa iloa kotiin-tulollansa.
Päälliseksi oli hänellä tärkeä, ihmiselimen asia ajettawana, jonka
hän tahtoi kaikin mokomin määrä-aikana perille saattaa; siinä
syyt, jotta pakottiwat hänen rientämään turmaansa kohden.

Oliko hänen kuolemansa hcilwcmpi muiden ylhäiscmpicu
ja onnellisempien ihmisien kuolemaa? Ei, sillä hän kuoli tuntc-
hitkaalla ja rakastamalla äidin sydämellä ja uskollisena niille
asioille, jotka hänen haltuunsa oliwat uskotut.



Fluoti-uKKo.
ei ole minulla juuri koskaan tapaua olla

"

> yötä kestikiewarcissa, waan mieluummin poikkean aina
johonkin talonpojan taloon. Sen teen sen wuoksi, että oppi-
sin jotain, hawllitsisin jotain, oppisin tuntemaan kansan Puh-
taita ja raittiita tapoja, sen elämää ja luonnetta. Samalla
nscinkin saan tunkeutua ihmissydämiin ja tutkia siellä liikkumin
iloja, suruja intohimoja ja niiden alinomaisia keskinäisiä tais-
teluita.

Oudossa paikkakunnassa walitsin kerrankin yöpaikakseni
mankan-näköisen talonpojan talon. Asukkaat istuiwat tuona
tcilwisena iltapuhteena iloisina, yhtä iloisen takkawalkcan »va-
lolla, tehden mikä mitäkin käsityötä. Miellyttämän ja raittiin
näköinen oli tuo »väki, sillä hywinwointi, tcrweys ja tyyty-
wäisyys loisti jokaisen werewiltä poskilta. Kaikkialla malliisi
hywä järjestys, siweys ja puhtaus, Waimowäen tuuheat jn
paksut hiukset uliwat kammatut sileiksi, ja siewasti lctitettyiuä
riippuiwat paksut palmikot heidän hartioillansa. Kun siihen
sitte lisäksi tuli puhdas, hywässä järjestyksessä olewa, miellyt-
täwä kansallispuku molemmilla sukupuolilla, niin sopcipa »vie-
raan katsella heitä, katsella tarkastajankin silmillä ja yhtäkaikki
sydän pysyi niin soinnukkaana ja myötätuntoisena.

Taloon oli naapureista tokoutnnut useampia poikamii-
tarcita, lisäksi talon samanikäisille lapsille. Erillään muista
pitiwät he omaa menoaan ja iloaan, eikä heillä näyttänyt
olcwan mitään yhteyttä käsitöitänsä tekemän aikaisemman wäen
kanssa. Heidän ilonainccnaan oli eräs wanha ukko, jonka
ääressä he hääreiwat. Heti ensi silmäyksellä wcti tämä ukko



huomion pnulehensa. Hän oli pitkä mies, lumimalkeat hiukset
hywästi siiwottuina, jota niin Harmoin näkee sillä asteella ole-
malla ihmisellä. Hänen kaswonsa oliwat armotkaan ja sään-
nöllisen näköiset, maikka symät wa'ot olimat niihin ottaneet
runsaassa määrässä itsellensä pysywäisen sijan, kenties jo
ammoin aikojansa. Wanhuuslo wai murhe, tahi intohimotko
licnewät kyntäneet noita matoja ukon knnnianarwoisillc kas-
moille? Kenties kaikki yhtenä. Hänen liikkeensä oliwat ar-
mukklllln ja ryhdikkään näköiset ja »vartalonsa osoitti uljuutta
ja jäntcwyyttä, maikka elämän raskas taakka lienee koko pai-
nollaan kokenut painaa maahan tuota solemaa ja jäntewää
runkoa. Jos niiu oli, niin olipa tuon elämän leimislnn ai-
nakin suurimmaksi osaksi onnistunut saawuttaa tarkoituksensa,
sillä kamelipa ukko jotenkin kumarassa. Wailka hänen yllänsä
oli wanhat, kuluneet maatcriewut, oliwat nekin tumminkin
hywässä järjestyksessä, ainakin semmoisessa, mitä semmoisilta
waatteilta woi waatia.

„Puhukaasta, Fabiani, ranskaa, niin minä annan miisi
penniä!" sanoi eräs poika, juuritun minä olin itsekseni salaa
tarkastamassa ukkoa.

Tämä puhui nyt pitkän rämpsyn wicrasta kieltä ja
waitt'eu ole mikään tielitaituri, olin kuitenkin hnomaawinani,
että se todellakin oli »vaadittua kieltä.

„No, Salsan tieltä nyt. niin minäkin annan wiisi pen-
niä!" sanoi toinen poika.

Kaiketi se oli Saksan kieltä, jota ukko sitte puhui pitkän
jonon, waitk'en minä sitä ymmärtänyt enempää kuin Pojat-

kaan.
„Engelstan tieltä mielä wiiden pennin edestä!" sanoi taas

eräs poika ja niin meniwät he kaitti mahti-tielet lomitse. Utto
suoritti ne suurella pontcmuudella; näyttipä siltä, kuin hän
ulisi' oikein innostuksissaan noita käsketyttä opinnäytteitä teh-
dessään. Pojat eimcit pettäneet ukkoa, sillä he antoiwat hä-
nelle wiisi penniä jokaisesta mongerruksesta, ja ukko oikein
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hykersi ilosta käsiänsä saadessaan niin paljon rahaa. Tuo
kaikki huwitti poikia niin paljon, ctt'eiwät he näyttäneet mitään
muuta näkemän eikä kuulewan.

Sillit ajalla, johon tämä kertomukseni on kunluwa, oli
wielä tuo turmiota tuottama kotitarpeen wiinan-poltto moi-
massa.

„lospa minulla olisi wielä kymmenen penniä lisäksi,
niin . .

."

„Mitä niin?" sanoi eräs poika, katkaisten siten lauseen.
„Niin saisin korttelin miinaa", sanoi ukko ilosta

loistamin silmin.
„No, harcikkatnnssm mielä, niin miuä annan kymmenen

penniä!" sanoi eräs poika uhraawaiscsti,
„En, sitä en tanssi", sanoi ukko melkein harmissansa.
„No, mutta kymmenen penniä!"
„En sittenkään."
„Wiinalortteli?"
Ukko ei mustannut mitään, huokasi maan raskaasti.
Selmästi näkyi, että hän sen kumminkin piti liikana,

Maikka hänellä olikin kiiwas halu tulla niin ison rahasumman
omistajaksi, että olisi woiuut luunstaa niin mieleisensä wiinn-
korttclin, ci hän tahtonut kumminkaan rumeta harakkatanssilla
majamaista summaansa täydentämään. Wiimeincn pojan muis-
tutus sai hauet »vaikenemaan ja miettimään. Mitä miettiknän
hän nyt? Kenties taisteli hänen sydämessään wiinakort-
teli ja haraktataussi mastalkain, edellinen junrtnncena, woitta-
mattomana himona ja jälkimäinen iuhottawana, aleutawaua
tekona.

„Noh, wiinakurttcli!" sanoi hetken perästä äskuincu poika.
Ukko loi hätäisen ja tnskalliscn silmäyksen poikiin ja

muissa tumassa olijoihin. Sitte lastcusi hän kyykylleen lat-
tialle ja siinä asemassa rupesi hyppimään kummallisia hyppyjä
sekä koukkuja, joita tehdessään hän kulki ympäri lattiaa, sa-
massa harakan lailla räkättäen.
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„Fal>iani on tänään oikein iloisella tuulella, mutta ha-
uella onkin, luulen mä, rahan ansiota", sanoi talon isäntä
nauraen. Koko mäki myös naurahti, mutta pojille oli tuo
haraktlltanssi niin mieluista, että he räpyttiwat käsiänsä ja
huusiwllt: „katsokllll Fabianina, katsokaa Fabiaania!"

Kun harakllltanssi oli loppunut, nousi ukko ylös lattialta
ja hiki walui hänen Walkeista hiuksistansa. Poika ojensi
hänelle lupaamansa kymmenen penniä, mutta ukko ei ottanut
sitä hetikääu niin sunrella innolla ja mielihywällä wastaan,
kuin noita kielitaitonsa näytteiden paltinnoita.

„Woi, woi! Liian lujasta minun piti taas ansaita nuo
kymmenen penniä; se koskee sydämeeni", sanoi ukko puoli-su-
rullisena.

Nyt oli hänellä wiinakorttelin hinta rahaa, kalliisti han-
kittu, niinkuin näytti ja niinkuin kuuluikin hänen »viimeisestä
lauseestaan. Ukko pistäysi ulos ja oli siellä melkeän ajan;
hän lienee mennyt asialleen johonkin toiseen taloon.

Kun hän oli mennyt, kysyin: „onko tuo ukko tämän
talon «wäkeä?"

„Se on meidän ruoti-ukko", selitettiin minulle.
Nyt juuri tuli hän takaisin kylämatkaltansa. Kuluneiden

wllllteriepujensa alla, lähinnä sydäntänsä, tallensi hän sen, mikä
hänelle kenties nykyään oli rakkain maailmassa wiinakort-
telin.

Poikawiilarit oliwat sillä wälin menneet itsekukin ko-
tiinsa. He eiwät haluneet enempää nähdä; he oliwat nähneet,
mitä juuri oliwat tahtoneet, oliwat saaneet ukon tanssimaan
heidän omien pilliensä mukaan. Oliwatko nuot huliwilisim-
mllllaan olcwat poikawiikarit ukolle pahoja? Ei, semmoisia
eiwät he olleet sen aseman merkityksessä, jossa he oliwat. He
tunsiwat ukon sisällisen halun, ticsiwät hänen wähät «aransa
ja tyhjyytensä; he laittoiwat waan ukolle tilaisuuden ansaita
rahoja niillä keinoilla, joilla licin woi sitä tehdä, ja sen työnsä
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teettiwät he ukolla liiatta nvatta ja pilkatta. Semmoinen oli
poikien toimi ja tarkoitus, ei pahempi eikä parempi.

Tultuansa huoneesen, lvetäysi ukko erilleen muista, erää-
sen hämärään nurkkaan. Hiljaisena ja sanaakaan puhumatta
otti hän pullon powestansll ja laski sen, niinkuin näytti, suu-
rella mielihywällä »vapisemille huulillensa; sitte pani hän sen
taas warowasti polveensa, jayhä taas entistä ujoa hiljaisuutta;
mutta minä olin huomaaminani, että ukko taivasta Pyyhki
silmiänsä.

Sillä »välin oli talon wäki jo heittänyt käsityönsä pois,
kun ilta oli jo niin kulunut, että alkoi lähestyä maata-panon
aika; he rnpesiwllt illalliselle.

„Tulkllll, Fabiani-Maari, illalliselle!" kchoitti emäntä
ukkoa.

„En minä syö tänään illallista, en, hywci emäntä", sanoi
ukko ja hänen äänensä hieman wärähteli.

„Hän on taas saanut miinaa ja silloin ei hän syö, haa-
weksii waan ja wäliin itkee", kuulin emännän sanoman.

Kun talouwäki oli syönyt, meni itsekukin kamariinsa
maata. Minä ja ukko jäimme kahden tupaan, sillä minullekin
oli tehty sinne wuode ja ukon makuusija oli siellä entisestään.
Minä panin maata, mutta unta ei tullut. Ukou kummallinen
näkö, hänen illallinen käytöksensä ja emännän »viimeinen lause,
nehän ne waan Pyöriwät alati mielessäni. Kuka ja mitä
oikeastaan on tuo Fabiani? ajattelin itsekseni. Jön warjo-
kas siipi oli luonut semmoisen tyynen hiljaisuuden ja rauhan koko
tupaan, ett'ei risahdustakaan kuulunut. Eipä olisi luullut niiu
iloisesta mclnsta ja hyörimisestä tulemankaan niin hiljaista
oloa. Raskailla painoilla käypä, lyömntöin tiimntello waan
naksahteli säännöllisesti yksitoikkoisella, soinnuttomalla tik-tak-
äanellänsä yön pimeässä hiljaisuudessa, ja silloin tällöin tuulin
ukon luiskahdukset, joista huomasin ett'ei hänkään ollut nukuk-
sissa.

„Onko Fabiani-waari walweella?" kysyin »vihdoin, kuu
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unta en saanut, sillä pistipä päähäni ajatus koettaa päästä
käsiksi ukon sisälliseen ihmiseen.

„Olen. Enpä minä monesti nuku tämmöisissä tiloissa",
wastasi siihen ukko.

„Olette kai paljon kärsineet elämän kowuutta, teitä kal-
maa joku raskas murhe, luulen mä", sanoin hänelle.

„Paljon olen pyrkinyt, paljon toiwonut, paljon saanut
ja paljon menettänyt. Woi wieras kulta! Paljon olen kärsi-
nytkin."

„Koska ei meitä kumpaakaan nukuta, niin rumetaan haas-
telemaan! Ettekö olisi hywä ja kertoisi minulle elämänne
waiheita? Molemmilta meiltä kuluu yö hupaisemmasti ja
kukapaties siitä olisi jotain hyötyä meille kummallekin", pyyte--
lin ukkoa.

..Surullinen, synkkä on minun elämäni juoksu, täynnä
määrällisiä intohimoja, sywiä lankeamisia ja murtumisia; te-
nellepä niiden kertomisesta olisi hyötyä?" sanoi ukko surul-
lisesti. Mutta tuo hänen sanansa: soi niin
kummalliselta konnissani ja kiihotti suuresti yhä waan uteli-
aisuuttani.

„Oi, älkää niin sanoko! Kaikista elämän tapauksista
saattaa meille olla jotain hyötyä, kun waan ajallansa otamme
niistä waarin. En mitään haluaisi nyt mieluummin kuulla,
kun teidän elämänne kokemuksia", sanoin taas ukolle.

„Kun olisi walkea, pimeässä on niin ikäwä. Kylläksi
monta yötä olen pimeässä yksin walwonut ja miettinyt surul-
lista, mennyttä elämääni. Ei kukaan täällä ole wielä pääsnyt
tunkeumlllln sen salaisuuksien perille, mutta tunnustaa täytyy
että nyt tuuuen jonkinlaista halna sydämeni aukasemiseen
kun waan olisi walkeaa!" sanoi ukko.

Minä otin tulitikulla walkeau ja huomasin talonwäen
heittäneen pöydälle pari kynttilän päätä, joista toinen oli mel-
kein kokonainen. Minä pistin pitemmän päähän walkean ja
asetin sen pöydän nokalle palamaan.
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„Olipa hywä, kun kynttilä oli pöydällä, annetaan sen
palaa loppuun, kyllä minä sen maksan aamulla talonwaelle",
sanoin samassa, puolustaakseni siten ominlupaista työtäni.

Ukko rupesi kömpimään ylös »vuoteeltansa. Hän oli olkiin
pistänyt tuon rakkaan »viinapullonsa, ja kun hän pääsi ylös,
otti hän sen sieltä ja toi minulle. „Pitäkaa te tuota ja an-
takaa siitä »väliin minulle herne. Minulla on niin kehnot
waateriewut, ett'en »voi sitä powessani säilyttää; pankaa se
polveenne tahi lukkariinne", pyysi hän sitte.

Minä otin pullon »vastaan ja pistin sen powilakkariini.
„Nyt me alamme!" sanoin ja katsoin ukkoa silmiin; jois-

sa hawaitsin kyyneleitä.
„En woi wastustaa teidän ystäwällistä pyyntöänne. Te

olette niin hywä ja osanottawainen. Kenties on tämä ensi-
mäinen ja »viimeinen kerta, kun minulla on tilaisuus au'aista
sydämeni kokonaisuudessaan. Te laitoitte »valoakin yhdelle elä-
mäni pimeälle yölle, joita niin paljon olen elämässäni »valwoen
yksinäni wicttänyt nyt on niin hywä. Mutta ininä pyy»
den ennakolta: älkää koivin minun tuomitko, kun kuulette elä-
mäni waihcet. Woih! Tuomiota, kirousta ansaitsemat ne, mutta
paljou, paljon olen minä kärsinyt, paljon kukistunut niiden
ankaroista ja polttamista iskuista minä rukoilen teitä, älkää
towin tuomitko langennutta, sortunutta", pyyteli ukko minua.

Minä tartuin hänen käteensä, katsoin häntä silmiin ja
lupasin olla tuomitsematta.

„No, kuulkaa sitte", alkoi ukko, „Minä olen käsityö-
läisen poika. Wanhempllni asuiwat eräässä kaupungissa, jonka
nimeä en huoli mainita. He oliwat kristillisiä ihmisiä jakoki-
wat kaswattaa lapsiansa Jumalan pelossa ja ihmisten häwyssä.
Minä olin lapsista kuudes. Jo aikaisin hawaitsiwat wanhempaui
minussa erinomaista opinhalua ja kykyä ja samaa näkiwät muut-
kin ymmärtäwäiset ihmiset. Waikk'eiwat Vanhempani suinkaan
olleet mitään »varakkaita, sillä heidän ansionsa meni ison lap-
sijoukon elättämiseksi, Pcmiwat he kumminkin minut kouluun.
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Alusta alkaen olin siellä priimus eli ensimäinen kaikissa opin-
kappaleissa ja jokaisella luokalla, ja oppiminen kämi aiwan
helposti, ikäänkuin itsestänsä. Opettajani ja esimieheni ihmette-
liwät kaikkialla minun hywää oppiani ja ymmärrystani, ja he
sanoiwat minulla oleman pään teräwan kuin „partaweitsen".
Kaikki koulukumppanini jumaloitsimat minua ja pyysiwat minun
suosiotani, mutta minä en heidän, sillä minä rupesin wähitellen
katsomaan heitä ylön tuon kunniani loisteessa.

Niin kului aika. Samassa suhteessa kuin oppini karttui
ja waurastui, warttui ja maurastui myös ulkonainen ihmiseni-
tiu. Olin terwe ja raitis nuorukainen, kaswamiscni kämi
joutuin ja ennenkuin olin täyttänyt kaksikyinmentäni, olin
seudun muhkein ja kaunein nuorukainen. Kaikki loiwat minuun
toiworikkllita silmäyksiä ja minusta sanottiin tuleman isän-
maalle suuri kunnia . . . hymä Jumala! Tämmöinen lunnia
minusta on isänmaalle tullut", sanoi hän ja herahti itkemään.
Katsoin hänen humiwalkoisici hiwuksiansa, kuinka ne tärisiwät
ja wapisiwat; katsoin hänen koukkuleukaansa, kuinka se mamah-
teli ja jäsähteli, kun tuska purkautui ulos Manhan miehen
sydämestä, jonka menneiden aikojen mnisto oli auki rewäissyt.

Kun hän oli wnhcin tyyntynyt, sanoin hänelle: „ettekö
jo woisi jatkaa?"

„Niiställlästä tuota kynttilää, siinä on jo niin pitkä karsi,
alkaa käydä niin pimeäksi, ja antakaa tänne pullo, että mä
saan herneen", sanoi ukko, samassa pyyhkäisten takkinsa hihan
suulla silmiään.

Minä sekä niistin kynttilän että annoin hänelle pullon.
Hän muisti Pikkusen ja antoi sitte aarteensa takaisin. Hän ei
näkynyt oleman nykyään mikään miinan ahmari. Iltakauden
oli hän maistellut tuosta wiinakorttclistacm, eikä siitä ollut ku-
lunut wielä enempää kuin wähän runsaampi puoli. Lieneekö
pelko sen loppumisesta »vaikuttanut sen niukkuuden, wai eikö
murtunut sydän ja rasittunut ruumis woinut enempää mustaan
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ottaa, en tiedä; summa waan on se, ett'ei ukko tarkimmasti-
taan katsoessa näyttänyt olewan Vähääkään humalassa.

„Woitte kai nyt jo jatkaa! minä halulla halajaisin kuun-
nella loppuun asti teidän elämänne waiheet", kehoitin ukkoa.

„Niin", alkoi hän taas. „Kaikki toiwoiwat minusta jotain
suurta, jotain mainiota. Kaikki kunnioittiwat ja ylistiwät minua,
mutta ei kukaan toki kuitenkaan niin paljoa kuin eräs lapsuuteni
kumppani Agneta-niminen neiti, käsityöläisen tytär hänkin.
Lapsuudestamme saakka olimme me kaswaneet ikäänkuin yhdeksi
sieluksi, ja kun minä wartuin opissa ja ymmärryksessä, miehuu-
dessa ja maineessa, kaswoi hän hywissä tawoissa, siweydessii,
kainoudessa ja kauneudessa, ja ennen pitkää oli hän seudun
kaunein ja mainehikkain neiti. Hän se oli, joka kaikkiaan enim-
män katsoi minuun, joka kaikkiaan enimmän iloitsi minun on-
nestani ja maineestani ja toiwoi minusta jotain suurta, hänse oli, johon minäkin katsoin ja jonka tähden koetin mainetta
ja kunniaa woittaa. Me emme olleet wielä sanallakaan toisil-
lemme mitään puhuneet, mutta yhtäkaikki ymmärsimme me tois-
temme toiweet ja pyrinnöt, sillä sielun tunteilla on monta ulos-
pääsypaitkaa. Agnetalla oli monta rikkaudelta, maineelta ja
siwistykseltä loistawaa kosijaa, mutta kaikki waan hän hylkäsi;
näyttipä siltä, kuin hänen sydämessään ei olisi ollut sijaa kenel-
lekään.

Minä olin ollut jo yhden lukukauden yliopistossa. Siel-
läpä en joutanut ajattelemaan muuta kun Agnetaa. Toweri-
mi leikit, kokkapuheet ja muut ilon esineet meniwät korwi-
eni siwu, niinkuin tuulen tohina, enkä minä useinkaan tietä-
nyt, mistä kysymyskään oli. Entiset tuttuni kummasteliwnt
suuresti, mikä minuun oli tuommoisen muutoksen »vaikuttanut
ja he kokiwat kaikin tawoin saada minua elpymään entiseen
iloisuuteeni, mutta kaikki oli turhaa; he eiwät tietäneet suruni
syytä, sillä kaikilta salasin sen huolellisesti. Oudot ylioppilas-
towcrini pitiwät minua, joll'eiwät juuri houhkana, niin kui-
tenkin paksnpäisenä ja hieman tyhmänä jörönä. Minä luuu-
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telin luennolta ei, minä en kuunnellut niitä, maikka olin
kuuntelewinllni, sillä minä en kuullut, en ymmärtänyt mitään,
wllikka professorit kokiwat panna parastansa. Sydämessäni
oli waan yksi tunne, yksi ajatus ja tarkoitusperä Agneta;
hän se oli, joka sai sydämessäni niin suuren mallan, että kaikki
muut jäiwat aiwan syrjään.

Minun ensimäinen lukukauteni olisi hywin huonosti on-
nistunut yliopistossa, mutta eriomainen opinkykyni auttoi mi-
nua kumminkin niin paljon, että sen annilla pääsin reppositta
läpi stipendio-tutkinnon.

Sydämeni oli pakahtua ilosta, kun lukukauden loputtua
pääsin kotiin, sillä siellä tiesin tapaamani Agnetan. Minussa
tuntui nyt senlainen woima ja rakkaus, että päätin heti ilmoit-
taa hänelle rakkauteni.

Knn minä pääsin kotikaupunkiini, oli eräs ilta Joulun
edellä. Termehdittyäni rakkaat »vanhempani, sisarukseni ja
muun talonwäen, kysyin heti Vanhalta Maija-nimiseltä kyök-
tipiialtll kahdenkesken, tietäisikö hän, onko Agneta kotonaan?
Tuo Maija oli kauwan ollut meillä palwcluksessll, jopa niin
kauwlln, että hän oli pienenä poikasena jo minua hoitanut, ja
sentähden woin minä häneen luottaa niinkuin omaan äitiini.

Maija katsoi minuun tcräwästi; olipa, niinkuin olisi hän
tahtonut tuntea sieluuni sisälle.

„Wai jo Fabianin päähän on semmoisia asioita juolah-
tanut! Mutta luulenpa että ne ajatukset owat syntyneet liian
myöhään, sillä kaupsillneuwos Warascn nuori herra kosii täh-
dättyä tyttöänne", sanoi Maija totisen näköisenä ja katsoi
minuun tuntijan silmällä.

Minä koetin tehdä itseni niin lewollisen näköiseksi kuin
suinkin woin, maikka sydämeni tykki niin towasti, että tunsin,
kuinka koko ruumiini heilui sen jyskytyksestä.

„Maija! Te ette ole nyt ollenkaan kohtelias. Enhän
ole kysynyt, onko Agnetalla kosijoita, waiko ei. Olkaa nyt siiwo
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ja sanokaa: onko hän kotonaan, wai eikö; minulla on hänelle
waan eritystä asiaa", sanoin tekolewollisena.

„Luultawllsti ei hän ole kotona. Täksi illaksi on kylän
nuoriso kutsuttu kauppamies Kumanderille ja tiettäwästi on
Agnetakin siellä. Siellä lienee myöskin nuori Näränen. Hu-
hut käypi, ctt'ei tyttö tahdo kuullakaan koko kosimistuumista
mitään, mutta luullaan hänen kumminkin wiimein taipuman.
Ia eipä taida tytölle olla edullista kauwan niskoitella niin
mahtawaa losijata wastaan", sanoi Maija.

Minä pistin hätäpikaa waatetta päälleni ja ilmoitin
wanhemmilleni, että olin pakotettu pitimmältä käymään eräällä
asiallani.

Minä ohjasin kulkuni suoraan Kumanderin taloon. Sy-
dämessäni oli semmoinen tuska ja pakotus, että henkeäni
ahdisti. Olenko tullnt liian myöhään? Miksi olen näin lau-
man salannut tunteitani? Onko hän jo antanut sydämensä
toiselle? oliwat kysymyksiä, jotka tuon tuskan oliwat sydämeeni
tuoneet. Korwani suhisiwat niin kummallisesti ja otsaani poltti
niin kowin, ettei Joulukuun pohjoinen wiima woinut sitä kylläksi
jäähdyttää; otin lunta kourahani ja hieroin sillä wiiman awuksi
otsaani. Niin sain wihdoin jonkunlaisen lewollisuuden itselleni
ja sitte astuin huoneeseu.

Nuoret uliwat juuri paraikaa nimileikkisillä. Kaikki kap-
sahtiwat heti ylös ja tuliwat luokseni, kättä puristaen terweh-
timään minua, eikä heidän suistaan kuulunut muuta kuin:
„Fabian, Fabian! Terwe tulemaasi!"

Huoncescn cistuessani oli Agneta istumassa nuoren Nä-
räsen wiercssä; se näky ei ollenkaan parantanut sisällistä tilaa-
ni. Agneta olisi myös tahtonut tulla minua terwehtimään,
mutta hänen istumakumppaninsa pidätteli häntä, sanoen: „cihän
tuolla ole niin kiirettä!" Kcmwan ei tuo esteleminen kum-
minkaan käynyt laatuun, sillä eihäu ollut soweliasta kauwau
pidättää irti pyrkiwää tyttöä. Päästyänsä »vapaaksi, tuli Ag-
neta suorastaan luokseni, otti kädestäni kiinni ja toiwotti minua
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terwetulleeksi. En ikänä unhota, kuinka kaunis hän oli terweh-
tiessään. Kun hän otti kädestäni kiinni, tunsin selwästi hänen
pienen, lämpöisen kätösensä wapisewan ja samaa lienee hän
tuntenut minun kädestäni.

Kun kaikki muut oliwat minua tcrwehtineet, tuli Närä-
nen arwokkailla askeleilla luokseni. Hän ei terwehtinyt minua,
ci ottanut kädestäni kiinni: „kuinka kirjatoukat Helsingissä ny-
kyään jaksawnt?" kysyi hän waan, pitäen samalla molemmat
kätensä selkänsä takana.

Hywin ymmärsin, että hän tahtoi tuolla kysymyksellä iwata
minua, sillä hän oli rikas, ja hän oli ainoa, joka katsoi minua
ylön jo warhaiscsta nuoruudesta asti; lieneekö hänellä ollut
hieman kateuttakin minulle kaikkialta tulewan ylistyksen wuoksi.

„Kiitotsia paljon! jaksaapa ne waan", koin wastata niin
lewollisesti kuin woin, waikka sydämeni oli pakahtua.

Nyt alkoi tanssi. Pillit ja torwet rupcsiwat raiwok-
kllllsti soimaan kiihkeää walssia. Ensimäinen tanssikumppanin
etsijä oli Warasen nuori herra. Hän tuli suorastaan Agnetan
eteen ja kumarsi. Tyttö punastui ja loi surullisen silmäyksen
minuun, mutta myönsi kuitenkin; mikäpä siinä mun oli neuwo-
na. Hurjassa »valssissa rupesi tuo komea pari kiitämään ym-
päri awaraa salia. Minä näin heidän säännölliset, leweät ja
notkeat liikuntonsa ja jalkojensa tahdikkaat pyörimiset. Mä
enemmän eneni wauhti, yhä enemmän huimaama notkeus
mitenkä? Nythän en enää näe yhtään tahdikasta liikuntoa,
waan yhtenä, tuulta synnyttäwänä, kohisewcma patsaana kiitä-
wät he hirmuista wauhtia. Woi w—oi! Nyt en näe sitäkään,
ainoastaan wesikaaren näköinen sumupatsas waan kiitää ei
se ei kiidä enää ympäri salia, se kiitää suorasti eteen päin
awaruuteen. Kauhea kosken pauhu kuuluu aiwan likeltä minua,
sitte jyrähtää ukkonen hirweällä pamauksella ja sitten
sitten ci heitä näy ollenkaan! Minä olin pyörtynyt.

Ensimäinen, jonka huomasin toinnuttuani, oli Agneta.
Minut oli kaaduttuani nostettu sohwallc. Kumarruksissa ylit-
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seni, oli Agneta hieromassa aiweniani etikalla, jota hän myös
piti nenäni alla, silloin kun ensikerran awasin silmäni pyörty-
miseni jälkeen.

„Hän elää, hän hengittää", sanoi Agneta iloisesti, kun
hän huomasi minussa elon merkkejä ja samassa he tarjosiwat
minulle »vedellä seoitettua »viiniä, jota minä otin muutamia
nielauksia ja toinnuin siitä täydellisesti.

Mikä sinulle tuli, Fabian?" kysyi Agneta hiljaa, kun
huomasi minun toipuneen.

„Mina en woi hywin täällä on niin kuuma, haluai-
sin päästä kotia", sanoin hänelle, tietämättäni, mitä oikeastaan
sanoin.

Kaikki katsoiwat, mikä enemmän, kuka wähemmin kum-
meksien minuuu. Olipa tuo tapaus »vaikuttanut kaikkiin niin
paljon, että tanssiminen loppui siihen ja itsekukin hankki kotiinsa
lähtöä.

Kaikli nuorikot, jotka oliwat meiltä päin kotoisin, lähti-
wat minun kanssani yhtä matkaa; siellä päin oli Warasenkin
ja Agnetan asunto. Päästyänsä oman talon kohdalle, aikoi
nuori herra lähtea Agnetaa kotiinsa saattamaan, mutta tyttö
kielsi, sanoen tahtomansa huonosti woiwaa Fabiania kotiin
saattaa. Siihen täytyi nuorcu Näräsen tyytyä, ivailla hän
mutisi joitakuita tyytymättömiä sanoja, joista en muuta kuullut
kun: „no kaikkia! Eikö hän olisi ylsin päässyt."

Niin lähdimme me Agnetan kanssa kahden kulkemaan
tuota »viimeistä lyhyttä taiwlllta, joka oli enää minun kotiini.
„Nyt taikka ej koskaan", ajattelin minä sydämessäni. Minä
ponnistelin »voimiani, kokosin ajatuksiani, ilmoittaakseni rakkaut-
tani, mutta eipä se ollut mikään helppo asia. Sydämeni sykki
niin kowasti, että helposti sen jyskeen kuulin. Niin tawoin
tulimme meidän portille. Siitä piti Agnetan palata takaisin,
ja nyt särki minun sisällinen tuskani sulkunsa. Käännyin siis
portilla kaunista saattajaani päin ja kuiskasin hänelle wapise-
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walla äänellä: „Agneta! Joko olet sydämesi antanut tuolle
mahtawalle kosijalle?"

„Ketä tarkoitat?"
„Nuorta Varasta".
„Hyi, Fabian, mitä puhut! Sydäntäni en ole antanut

kenellekään, sitä wähemmin Näräselle", sanoi Agneta, ensipuo-
liskon lauseestaan nuhtelewaisesti, jälkimäisen puolisurullisesti.

„Minä rakastan sinua, olen rakastanut kauan; paljaas-
ta luulosta, että sinut olin menettänyt, pyörryin äsken", sa-
noin kuiskaten Agnetalle ja otin häntä kiinni kädestä.

»Jopahan wiimein sai sydämeni kauan toiwotun Vas-

tauksen. Paljon on se toiwonut, paljon odottanut, paljon kär-
sinyt ja hyljännyt. Sinulle on se, Fabian, ollut kauan auki,
mutta nyt on sen tyhjyys loppunut, sillä sinussa löysi se Vas-
timensa, minä luotan sinuun", sanoi hän liikutetulla äänellä.

Minä likistin häntä hellästi rintaani wasten. Ei woi-
nut Joulukuun tuima Pakkanen sammuttaa eikä jäähdyttää sitä
tulista ja palllwllll rakkauden suuteloa, eikä sitä hehkua, joka
molempien meidän sydämissämme paloi .

. .

„Onko siellä pullossa enää mitään? ja tuo kynttilän korsi
on taas niin Pitkä maistaisin mielelläni taasen herneen",
sanoi ukko äkkiä katkaisten siten kertomuksensa.

Minä ojensin hänelle pullon ja niistin kynttilän. Hän
maisti taas wähän, mutta kuiwat laidat lienee ollut tuossa
pullossa, sillä sen neste alkoi lähetä loppuansa,

„No, kuinkas sitte käwi?" kysyin minä hätäisesti, sillä
minun henkeäni oikein ahdisti, halusta saada tietää ukon elä-
män waiheet loppuun asti.

„Niin. Sitten erosimme mc sillä kerralla, Agneta meni
totiinsa yksinään, sillä hän ei sallinut minun itseänsä saattaa,
kun olin saanut niin äkkinäisen kohtauksen tuolla nuorten
leikkipaikassa. Minä menin kamariini, ja se raskas taakka oli
kadonnut, joka niin kauan oli minua painanut. Suru, mur-
he, ikäwä, kaikki, kaikki oliwat nyt kadonneet, sillä nyt tiesin
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omistawani sen, josta olin niin paljon uueksiuut, jonka täh-
den olin niin paljon puuhannut ja ajatellut. Minä panin
maata ja pian olin suloisessa ja »virkistämässä unessa.

Huomenna oli iltapäiwällä koto kaupungissa puheen
ainetta, sillä jokainen tiesi, että minä ja Agneta olimme
kihlatut. Nuori Muranen harmistui kowin tuon uutisen kuul-
tuansa ja antoi peittelemättä tietää, minkälainen mies minä
olin hänen rinnallansa.

Olen liian heikko kuivaamaan antuasta aikaa, jota nau-
tin Agnetan parissa ne Joulun rauhat, jotka olin poissa
yliopistosta.

Kun taas lukukausi alkoi, lähdin minä ylispistoon. Toi-
senlainen into, toisenlainen halu ja tarmo oli minulla nyt kuin
ensimäisellä lukukaudella. Poissa oliwat nyt entinen kyl-
myys, alakuloisuus, kuulemattomuus ja yhtcikaikkisuus, ja oppi-
minen alkoi käydä entistä rataa. Eipä kauan »viipynyt, ennen-
kuin opsiitowerini alkoilvat lummastukseksensa halvalta minussa
taas muutoksen tapahtuneen. Oudotkin oppitowcrit iilysiwat
nyt ett'cn ollutkaan mikään juro ja pölkkypää.

Niin kului toiworikas yliuppilasaikani tawallista rataan-
sa. Kaikki oppiminen oli minusta waan leikintekoa ja kaikki
professorit ihmetteliwat nytkin hywaa oppiani ja teräwcm pää-
täni. Aste asteelta, päiwä päiwaltä ylenin opissa ja mai-
neessa ja jokaisesta onnestani oli Agnetalla tarkka tieto, sillä
me ahkerasti »vaihdoimme kirjeitä. Lukukausien »väliajat olin
aina kotipaikalla, rakkaan Agnetani ja omaisteni luona.

Ihtä kyytiä luin wiisaustieteen maisteriksi ja erosin sitte
korkeoilla oppilauseilla ja suurella maineella yliopistosta.

Tähän asti on elämäni ollut pelkkää onnea ja sulaa au-
tuutta, mutta minä pyydän teitä: älkää wäsykö, kuunnelkaa mi-
nua loppuun asti, muutoin ette käsitä nykyistä tilaani!" sanoi
ukko, keskeyttäen taaskin hetkeksi kertomuksensa.

„Puhutaa, puhukaa waan, en minä wäsy! minä juuri
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haluan kuulla elämänne tapaukset loppuun asti kaikkineen", sa-
noin ukolle innossani.

„Niin", alkoi taas ukko, „Tuo suuri mcnestylseni ja
maineeni sekä se suuri kunnioitus ja ylistys, joka kaikkialta
tuli osakseni, synnytti minussa yhä enemmän itserakkautta ja
kunnianhimoa. Oppineena, maineriktaana jakaikkien kunnioitet-
tuna tulin yliopistosta kotipaikoilleni. Omaiseni iloitsiwat,
tuttllwani ja ystäwani iloitsiwat, ja luulenpa, että koko isänmaa-
ni iloitsi onnestani ja toiwosta, mutta kaikkiaan enemmän
iloitsi Agneta, sillä oliwathan kaikki surumme ja ilomme yhtei-
set.

Siihen aikaan ei ollut niin helppo saada lihawia wirka-
paikkoja kuin nykyään. Saadakseni ominaista leipäpalaa ja
»vaikutusalaa, wihitin itseni papiksi ja sain siinäkin tutkinnossa
korkeimmat arwolauseet. Semmoisena määrättiin minut apu-
laiseksi kirkkoherra K:lle Pm pitäjääsen?

Kirkkoherra K. oli loistama ja rikas mies. Hän oli
monistellen perinyt Vanhemmiltaan ja muulta rikkaalta sumul-
taan mahdottomat rikkaudet, ja muutoin oli hän kirkkoherrana
wäkirikkaassa ja isossa pitäMssä, jonka lihawien lammasten
keritsemisestä hän piti isompaa huolta kuin niiden ruokki-
misesta. Niin kokoutuneiden rikkauksien nojalla elettiin per-
heessä ylellistä, melkeinpä howintapaista elämää. Kirkkoherra
K:lla oli monta maataloa hallussa ja pappilakin oli tuon mah-
taman sielunpaimenen tahdosta laitettu komeaksi kun palatsi.
Asumahuoneet oliwat sisustetut mitä häitasewimmällä loistolla,
jonka moista en ollut koskaan ennen nähnyt. Lattiat oliwat
peitetyt kallisarwoisilla matoilla ja seinät kalleilla tapeteilla;
niiden päälle oli wielä ripustettu kalliita kuwamaalauksia ja
tauluja. Aktunoitll werhosiwat kalliit uusimmanmuotiset uuti-
met ja awaran salin katossa riippui pari uljasta kristalli-
kruunua; kaikki huonekalut oliwat myöskin uusinta muotia ja
niin muhkeiksi laitetut kuin suinkin mahdollista.

Hywin arwattawll on, että noin loistawassa ulkonaisessa
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elämässä oli myös loistamat elämän tarpeetkin. Ruoat oli-
wat aina laitetut kaiken sen tieteen ja opin mukaan, jonka kai-
kenkieliset kokkikirjat sisälsiwät, ja muille harwinaisia herkkuja
oli melkein jokapäiwa pöydällä. Kaiken sen lisäksi pidettiin
hywä huoli, ett'ei huwituksia eikä seuraelämän huikasewaa
woimaa puuttunut. Lakkaamatta pidettiin loistamia kemuja
loistawan seuran kanssa, ja milloin ciwät muut olleet pappi-
lassa, oliwat pappilaiset jossain muualla. Niin oli pappilan
clämäki tullut semmoiseksi, ett'ei sen asukkailla ollut juuri
muuta tekemistä kun kemuja, testejä, tansseja, rekiretkejä ja
muita semmoisia huwituksia nauttia.

Semmoinen oli sen perheen ulkonainen ja sisällinen elä-
mä, johon minut äkkiä entisestä niukasta elämästäni siirret-
tiin.

Taloon tultuani otettiin minut kaikella kohteliaisuudella,
kunnioituksella ja helleydellä wästaan; loistawasti sisustettu
kamari annettiin minulle asuakseni.

Häitäsewän loistama elämä sai minut kokonaan hurma-
tuksi. Entinen niukka elämäni ja melkein alinomainen tais-
telemiseni puutoksien kanssa, astuiwat nyt oikeassa «aamussaan
silmieni eteen ja sen walossa näin selwästi, mitä minä olin
kärsinyt. Oi, kuinka wähäpätöiseltä ja onnettomalta tunnuin
mielestäni kaiken tuon loistawuuden ja rikkauden rinnalla.
Kaikki oppini ja maineeni tnntuiwat mielestäni semmoisilta,
joilla ei ole mitään armoa ulkokiillon ja hekuman rinnalla.
„Mitä auttaa minua oppi ja suuri maine, kun minulta puut-
tuu rikkaus, joka ainoastaan moi tosiarmoa ja elämän muka-
muutta ihmiselle antaa? Mitä auttaa oppi ja maine minua,
kun minun pitää ajelehtaa toisen käskyläisenä niukalla palkalla
ja toinen niittää minun työni hedelmän?" ajattelin itsekseni.
Se oli määrä ajatus, määrä käsitys ihmisen onnellisuudesta,
sillä määrä elämansuru ja rikkaudenhimo oli sieluni so'aissut.
Sen olen kyllä jäljestä päin monesti huomannut, mutta niin
se kumminkin oli.
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Se tieto ja tunto teki minut hirmuisen alakuloiseksi;
olisinpa suonut olewani monen kymmenen peninkulman päässä
koko talosta. Oi, kuinka mielelläni olisin suonut olewani Ag-
netani luona pienessä, »vaikka köyhässäkin kodissa, yhdessä
toimimassa ja häärimässä oman pienen ja wasta-alkawan Perhe-
elämämme eduksi, poissa kokonaan tuosta kadehdittaivasta lois-
tosta. Meillä olikin Agnetan kanssa semmoinen tuuma erotes-
samme wiimeksi, että kun minä saan »vakinaisen paikan, mc
heti yhdistymme. Me olimme keskenämme ahkerassa kirje-
waihdossa, ja sepä juuri olikin ainoa keino, joka minua »vähän-
kin »viihdytti ja lohdutti tuossa synkässä ja alakuloisessa ti-
lassani.

Pian hawaitsi talon »väki tuon alakuloisen tilani. He kotiwat
kaikin tawoin poistaa synkkää mieltäni. Jokainen perheen jä-
sen erikseen ja kaikki yhteisesti, osoittiwat minulle semmoista
ystäwyytta, että minua ci ainoastaan kummastuttanut, mutta
jopa häwettikin. He etseiwät alati minun seuraani ja laittoi-
wat minulle mitä huwitusta waan woiwat. Jos minä synkkä-
mielisyydessäni wetäysin kamariini, pois muiden seurasta, en
siellä lauman saanut yksin olla, sillä kun he huomasiwat sen,
nrwllsiwat he kohta asian laidan, ja pian oli joku perheen jäsen
luonani; he näet luuliwat pcltäu ilawän olewan syynä suru-
mielisyyteeni.

Prowastilla oli neljä naimatonta tytärtä ja yksi poika,
ylioppilainen. Neidit oliwat kaikki kauneita, hentoja, hienosti
kaswatettujll olennotta; tuntuipa siltä, että he owat puoli-
wälissä taiwasta, niin paljoa korkeammalla itseäni tunsin hei-
dän olewan. He oliwat kaswatetut kaikessa elämän hempey-
dessä ja loistossa, mitä ikinä »voidaan toiwoa ja antaa. Heidän
ci ollut tarwinnut tottua mihinkään työhön tai toimeen; sillä
oliwathan heidän wanhempansa rikkaat. He oliwat pienuu-
desta pitäin kaswatetut lellittelemällä, niin että he piankin
oliwat käskijöinä eiwätkä käskettäwinä. Isommiksi tultuansa
oli heidän waltansa niin suureksi kaswanut, että heidän pie-
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ninkin oikkunsa täytettiin wähääkään estclemättä, semminkin knn
heidän äitinsä oli lapsesta pitäin heidän puolellansa; jospa
heidän isänsä wisuudessaan joskus wähän wastustelikin tytär-
tensä alinomaisia »vaatimuksia, eipä se kauas kuulunut äidin
ja tytärten yksistä-neuwoin puoliaan pitäessä. Niinpä ei nei-
deillä ollut muuta työtä, kuu kulkea huwituksista toisiin ja
näyttäytyä siellä aina uusimmaumuotisissa ja loistawimmissa
puumissa.

Silloin en tietänyt asiain niin olewan, mutta sittemmin
sen kyllä tiesin, waan liian myöhään.

Niinkuin jo mainitsin, koettiwat uuden kotini jäsenet ku-
kin kohdastansa poistaa minusta luultua itäwaä. Harma ilta
laitettiin niitä tai uäitä kemuja ja huwituksia, ja joll'ci niitä
ollut kotona, oli ne yhteisestä neuwuupiteestä ja tuumasta
jossain muualla. Vierasten läsnä ollessa osoitettiin minulle
erinomaista kunnioitusta, minut esiteltiin kaikelle pitäjään
herraswäclle suurimmalla myötätuntoisuudella ja warowaisuu-
della, niin että piankin tunsin heidät kaikki.

Erään kerran tuli eräs herra meille iltahuweihin; hän oli
talon wanha tuttu. Ennenkuin kukaan ehti minua hänelle esi-
tellä, astui hän itse eteeni, kysyen: „ken on tämä nuori ja
pulslea herra?"

prowasti, meidän molempien isäntämme.
Me terwehdimme toisiamme.
„Maisteri jo noin nuorena!" sanoi wieras herra kum-

mastellen ja katsoen minua tarkasti silmiin. „Niin, niin.
Olenhan sen lukenut „tidningeista," että maisteri on
suorittanut loistawasii maisterin tutkinnon", lisäsi hän sittc.

Hän on myös jo walmis pappi ja on nyt minun apu-
laisenani; hänestä tulee professori", ehätti prowasti sano-
maan.

„No, eihän mitä!" sanoi wieras herra, tuli ja tarttui
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toistamiseen käteeni. „Toiwotan onnea pyrinnöillenne! Teitä
odottaa loistawa ja kunniarikns tulewnisuus," jatkoi hän.

Minä tunsin, että weri nonsi päähäni ja kasinoihini. Mi-
nua oli imarreltu, oli kutkutettu itserakkauttani, mutta se soi
kumminkin niin suloiselta korvoissani. Waikka niin oli asiat,
häpesin kuitenkin hieman niin julkista ja korkeaa kiitosta ja
toiwoa. Minä silmäsin ympärilleni. Toinen talon keskimäi-
sistä neideistä, Wendla nimeltä, seisoi likiticnoissa minua.
Satuin katsomani: häntäkin silmiin. Siina seisoi hän pnnotta-
wana ja kauniina, niinkuin namun koitossa nouscwa aamu-
rusko, ja sclwään huomasiu, että hänkin oli punastunut taival-
lista enemmän. Miksi? Oliko hänkin puuastunnt samasta
syystä kuin minäkin? Oliko sama toiworikas imartelu koskeuut
hnnecnkin niin sywältä kuin minunn? Wiela: oliko asiansasama kuin minuukiu hänestä tulee professori teitä odottaa
loistama ja kunniariklls tulewaisuus Wendlnn punastu-
minen, nepä oliwat asioita, jotka sauvat minut niin pyörälle
ja semmoiseen häiriöön, että katsoin parhaaksi »vetäytyä oman
kamarini yksinäisyyteen.

Itserakkauteni oli herätetty uuteen eloon ja minä rupesin
mwaltamacm, että minäkin olin joku uiin, niin profes-
sori loistawa tulcwaisuus Wendla niin, niin.

Juuri noiden tunteiden riehuessa paraaltansa, aukcui owi
ja postipoika astui sisään.

„Tassä olisi maisterille kirje", sanoi hän, samassa ojen-
taen minulle todellakin semmoisen.

Vapisemalla kädellä otin minä kirjeen wastacm. Poika
meni.

Päällekirjoituksesta jo huomasin tulleen kirjeen olcwan
Agnetalta. Woi, woi, kuinka sydämeni tykytti ja käteni wapi-
siwat kirjettä awatcssaui. Niinkuin olin aawistllnutlin, oli
kirje Agnetalta. Siinä hän kainosti ja ujosti ilmoitti uskolla
sen ja lämpimän rakkautensa, sekä suuren ikäwänsä, jota hän
ci ole kylläksi woimakas »vastustamaan. Samassa hän myös

t
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ujosti ilmoitti, ctt'ci olisi tarwis odottaa niin kanan, cttä
ininä saisin mäkinaisen paikan, „sillä", sanoi hän, „woimmehan
elämämme »lottaa wähemmästä jaemmehän kumpikaan ole paljolle
oppineet." Lopuksi pyysi hän hartaasti minua kirjoittamaau
hänelle jonkun riwin ikäwänsä lohdutukseksi.

Ei yksikään kuolewainen arwaa, minkälaista tuskaa minä
nyt tunsin sydämessäni. Professori loistama tulewaisuus

Wendla Agneta ei, ci loistawa Wendla
Agneta wielä sittenkin nehän ne oliwat ne erilaiset liekit,
soita erilaiset palkeet puhalsiwat erilaisilla tuulilla yht'aikaa
sydämessäni leimuamaan; totinen rakkaus, loistawa tulewaisuus
ja kunnianhimo taiSteliwat siellä.

Tuommoisen sisällisen tunteen raiwotessa, tuli ulkonai-
nen asemanikin niin tukalaksi, että hiki Päältäni juoksi. Minä
täwclin akkunan luokse ja awasin sen. Siinä olin jäähdyttä-
mässä polttamaa otsaani, kun owi aukeni ja sisään astui
Wendla!

„Nyt juuri alkaa tanssi. Pyydän, olkaa hywä ja tulkaa
seuraan! Kaikki kaipaamat teitä", sanoi hän huoncesen tultu-
ansa.

Minä käänsin kaswoni häneen päin, Maikka tunsin, että
niitä wielä joko poltti tahi paleli.

„Hcrra Jumala!" huusi hän saikahtyneena. „Mikä tei-
tä waiwllll, kuu olette noin kalpeana? Sanokaa, miten »voim-
me olla teille mieliksi, ja mc koetamme kaikin tawoin poistaa
epäkohdat", lisäsi hän.

„Minua on kaikella ystäwyydellä ja rakkaudella kohdeltu
liiaksikin", änkytin hänelle.

~No, mikä teitä sitte waiwaa?" kysyi hän ja katsoi terä-
mästi ja osllnottamasti minua silmiin.

„Sydämen suru", »vastasin minä.
„Noin nuorella professorilla ci olc syytä suruun, kaikki

on hänelle altisna", sanoi hän, katsoen yhä minua silmiin;
luuleupa noiden silmäyksien tnnkentunccn sydämeni läpi.
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„Minä eu moi hywin, enkä moi ottaa osaa tanssiin",
sanoin hänelle.

„Minä ymmärrän. Te olette saaneet kirjeen, siitä mie-
len häiriönne; te tarwitsette yksinäisyyttä", sanoi hän ja meni.

En tiedä, mitenkä sen kanssa oli. Minä halusin yksi-
näisyyttä, miettiäkseni nykyistä tilaani, minä olin sen ilmoitta-
nut hieuosti Wendlalle ja yhtäkaikki tuntui siltä, että hänen
olisi pitänyt aina olla tykönäni.

Toiset rupesiwat tanssimaan. Minä kuulin kiihkeän
musiikin tanssihuonecstll, kuulin tasaiset, tahdikkaat ja kcweät
jalkojen liikkeet, mutta minä, niin hajamielisenä kuin wielä olin-
kin, rupesin kirjoittamaan »vastausta Agnetalle.

Minä luulen, että sisällisessä taistelussani oli Agneta
woiton pitänyt ja pois tieltään sysännyt professorit, loista-
mat tulewnisuudet, Wendlat ja muut, jotka olisiwat rakkau-
dellemme haitalliset; siinä mielessä marinaankin rupesin kirjoit-
tamaan. Minä koetin järjestää sanat ja lauseet järjellisesti.
Minä koetin ilmoittaa ja makuuttaa hänelle todellista rakka-
uttani, lehoitin odottamaan Mielii kärsiwälliscsti, kyllä wielä
muka asialle hywä loppu tulee, kun oma paikka saadaan, sillä
muutoin olisi muka eläminen mahdotointa.

Mitenkä lieneekin asia ollut, mutta seuraamassa postissa
sain minä Agnetalta kirjeen, jossa sain wastaan ottaa nuhteita

Agnetalta! Hajamielisyydessäni oli kirjccseni tullut muuta-
mia epäsclwiä lauseita, jotka hänen tarkka aistinsa kohta huo-
masi lähteneeksi jaetusta sydämestä.

„Rakas ystäwäni!" kirjoitti hän muun muassa. „Kuin-
ka saatatkaan sinä suuressa itämässäni kirjoittaa minulle
semmoisia lauseita kuin: „minii toiwon woiwani rakastaa
sinua kuolemaani asti" ja „en ymmärrä itsekään, mitä oikeas-
taan sinulle kirjoittaisin". Sinä siis tahtoisit minna rakastaa,
mutta et woi! Niinkö? Sinä et sano tietäwäsi, mitä mi-
nulle kirjoittaisit, mutta minäpä tiedän: kirjoita minulla, ctt'et
sinä ainoastaan tahdo, mntta että sinä woit minua rakas-
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taa kuolemaasi asti; kirjoita minulle, että pian wictämmc
Haitiimme, ennen mäkinaisen paikan saamista; kirjoita niin,
enempää en sinulta waadi! Woi, Fabian! Mikä sinut on
tehnyt noin hajamieliseksi ja kummalliseksi!"

Wllsta tuon kirjeen saatuani huomasin, kuinka huonosti
olin osannut salata sydämeui silloista häiriötä. Istuin siis
paikalla kirjoittamaan Agnetalle tyynemmällä mielellä »vasta-
usta ja lupasin woiwani rakastaa ainoastaan häntä, kuole-
maani asti; samalla lupasin hänelle myös pian häitä.

Noiden tapausten perästä tuli elämäni entiselleen. Ensi-
mainen rakkaus oli woittannt wakawammcm sijan sydämessäni
tuon myrskyn jälkeen, semminkin kun järjellisemmästi rupesin
miettimään Nenolan asiaa. Minä pidin itseäni melkein houk-
kana, kun oliu antanutkaan Wendlan tuonnoisen punastumisen
ryöstää rauhan rinnastani. Eihän hän ollut millään muulla
tawalla osoittanut erinomaiscmpa suosiota minua kohtaan.
Kerran kyllä oli hän sanonut minua „uuorcksi professoriksi",
eihän sekään merkinnyt mitään, sillä olihan hänen isänsäkin
samana iltana sen julkisesti lausunut.

Asiat »oin harkittuani, lankesin entiseen suru-ja synkkä-
mielisyyteeni, mutta se suruni ci kuitcukaan enää ollut Pelkkä
suru onnen epätasaisesta ja'osta, siinä oli jo puoleksi pettyneen
toiwon surua. Minä näin yhä suurempana sen jnowan, joka
oli minun ja tnlonwllcn elämän wälillä, ja yhä isommaksi kä-
wi se wäli ja korkeus, jonka tunsin olcwan itseni ja talon
neitien wälillä, ja minua oikein poltti heidän läheisyytensä;
sen tähden kartoin heidän seuraansa ja heidän kanssaan keskus-
telua niin Paljon, kuin waan woin.

Nyt juuri tuli ensimainen saarnawuoroni. Saarnani ainee-
na ja ydinnä oli, kuinka epätasaisesti korkein sallimus ja kait-
selmus on onnen jakanut ihmisien kesken ja kuinka sillä tar-
koitetaan meidän hywäämme. Minä kehoitin ihmisiä tyyty-
wäisyytccn puutoksien ja karsimisien alla. Sanat tuliwat »voi-
mallisesti ja snttuwasti, sillä ne wuotiwat sydämestä, joka
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luuli kaikkein enimmän karsimansa onnen epätasaisuudesta.
Mutta tuosta kärsimällisyytcen ja tyytywäisyyteen kehoittami-
sesta ja siitä lohdukscsta, että kärsimykset omat meidän hywäk-
semmc, jäi saarnaajan oma sydän aiwan osattomaksi, ne oliwat
aiotut muille.

Ihmiset lntteliwät minun saarnaani, ja tulipa eräs akka
jo kirkkomaalla luokseni; hän otti minua kädestä kiinni ja toi-
wotti, että Jumala wahwistaisi minua eteenkin päin! Mutta
missä? Siinäkö, kun olin melkein parjannut korkeinta kaitsel-
musta ja Jumalan Miisasta järjestelmää mastaan nurkunut?
Kun tulin kotiin, liitettiin minua sielläkin, erittäinkin Wendla,
joka tuli ja otti minua kädestä kiinui hänkin ja melkein mesis-
sä silmin kiitteli minua kauniista saarnastani";
lieneekö hän tuon saarnani kautta mielii korkeammassa mää-
rässä tullut tuntemaan oman korkean armonsa ja asemansa?

Niin kului aika. Eräänä iltana sain minä prowastilta
käskyn tulla hänen kamariinsa. Minä menin nöyränä ja ujo-
na sinne. Prowasti oli miettimän ja ylewän näköisenä metele-
mässä sawuja pitkäwartiscsta mcrenwaha-piipustansa. Hän
wiittasi minua istumaan; minä tottelin.

„Minä olen hawainnnt, että te olette erinomaisemman
raskasmielinen. Olemme koettaneet saada sitä teistä haihtu-
maan, mutta tähän asti ei se ole onnistunut. Teillä on sekä op-
pia että lahjoja ja sentähden ei minun mielestäni olisi teillä
syytä suruun. Sitä poistaakseni olen aikonut ehdotella teille
työtä »väliajoiksi. Ettekö tahtoisi, eri maksoa wastciau, ruwetn
opettamaan minuu tyttäriäni Ranskan kielessä?" sanoi pro-
wasti ja katsoi minua tcräwästi silmiin.

„Kuka, minäkö! Halpa minä olen teidän neitieuuc
opettajaksi", sanoin minä säikähdyksissä ja peräti hämilläni.

„OH! Älkää niin sanoko. Mies semmoinen kuin te, jolla
on niin paljo oppia ja mainetta, kelpaa kaunistukseksi maikka
minkälaiseen Perhe- ja seuraelämään. Pääasia on waan se,
suostutteko tarjoukseeni wai ettekö?" sanoi prowasti.
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Minä otin ujosti proMastin tarjouksen mustaan, ja puoli
raskasmielisyyttäni oli kadonnut, sillä olinhan kuullut kelpaa-
wani maikka minkälaisen seura- ja perhe-elämän kaunistukseksi.
Aiwan mapaasti päätimme jo huomenna alkaa.

Minulle rumettiin nyt osoittamaan aina isompaa rakka-
utta ja ystäwyyttä, sekä wanhusten että neitien puolelta.
Oppiminen nlotettiin niinkuin oli aiottukin, eiwätla neidit
moineet kyllin kiittää, kun sallimus oli heille lahjoittanut niin
oimalliscn, mieluisan opettajan.

Tunnustaa täytyy että ikäwäni, oman mitättömyyteni
tuntu ja samassa surumielisyyteni alkoimat haihtua. NNua
olin saanut työtä, jossa woin näyttää oppiani ja lylyäni,
wieläpä itseäni niin paljoa ylempänä olewassa perheessä, ja se
palautti miuuun jälleen arwoni tuntoa. Oppiminen tämi hymäs-
ti ja tietysti myöskin opettaminen. Neidit oliwat luonnon-
lahjaiu puolesta kaikin puolin täydellisesti muodostuneita ih-
misiä; erinomattaiu oli heillä hywät henkiset lahjat ja suuri
kyty omistamaan henkistä kehitystä.

Kaikista etewin oli Wendla, joka myöskin oli haluk-
kain ja hartain oppimaan. Usein tuli hän yksinäänkin minun
kamariini ja pyysi minua opettamaan erikoistunneillatin. Sii-
hen minä suostumiin, sillä rupesipa hänen läsna-olonsa minua
miellyttämään. Entiset aameet, entiset toiweet tulemasta suuruu-
destani rupesiwat taas saamaan sijaansa sydämessäni. „Ha-
nestä tulee professori, Teitä odottaa loistama tulcwaisuus,
Wendlan punastuminen silloin illalla ja hänen lauseensa: nuo-
ri professori ja: mies semmoinen kun te, jolla on niin paljo
oppia ja mainetta, kelpaa kaunistukseksi maikka minkälaiseenseura- ja perhe-elämään", alkoiwat kumastella ja kangastella
jälleen mielessäni ja soida törmissäni. Mitenkähän lienee
ollutkaan mutta samassa suhteessa, kuin nuo mielipiteet ja aja-
tntset saiwat minussa maltaa, kylmeni myöskin rakkauteni
Agnetaa kohtaan.

Wendlan yksityistunnit tihenimät tihenemistään yhä ja
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alkoiwat miellyttää minua niin suuresti, ett'eupä olisi enää
suonutkaan muita tahi yhteisiä opetustunteja olewan. Wendla
olikin iloinen ja haasteli niin »vapaasti ja awonaisesti. Hän
ei näyttänyt pitämän omasta arwostcmsa mitään, mutta sitä
enämmän minun; hän oli sangen miellyttäwä ja »viehättämä
olento.

Erään kerran olimme taas noilla yksityistunneilla.
Aht'akkiä sanoi Wendla: „minnpä tiedän jotain semmoista,
ta ette ehkä luule minun tictäwänkään."

„No mitä se sitte olisi?" kysyin häneltä melkein säi-
tähtyneenä.

„los lupaatte olla pahastumatta, niin sanon."
„Bupaan, minä en pahastu."
„Teilla on kihlattu morsian, ja hän se juuri pitää tei-

dät murheellisena", sanoi Wendla ja katsoi »veitikkamaisesti
minua silmiin.

Minä pnnastnin, minä wapisin. Todellakin tiesi Wend-
la semmoista, jota en luullut hänen tietäwän; enkä olisi sitä
suonutkaan. Suurella huolella olin salannut kihlaukseni, ensin
rakkaudesta Agnetaa kohtaan, sittemmin muista syistä, jotka
jo olette kuulleet. Hywin kyllä olin oiwaltanut, ctt'eiwät siwis-
tyneen säädyn kihlaukset woi kauwan salassa pysyä, ainakaan
ympäristöllä, mutta en luullut sen tiedon niin kauksi tulleen.
Niin ei kumminkaan ollut, Wendla oli saanut kirjeessä tiedon
eräältä ystäwaltänsä kotipaikoiltani ja nyt ehkä jo koko talon
wäkikiu tiesi sen.

„En minä ole criuomaisemmasti sitonut sydäntäni keneen-
kään", sanoin hänelle selitykseksi, tietämättäni kuitenkaan, mitä
oikeastaan sanoin. Woi, »voi, se oli walhe, »vapaaehtoinen
walhc, sillä olinhan sitonut sydämeni erinomaisemmasti
nuoruuteni ystäwään Agnetaan.

Tuommoisissa mielipiteissä ja toimissa kului joku aita.
Tllllseulin tuli pappilaan suuret kemut. Wieraita tuli Palju,
kaukaa ja läheltä, tietysti arwokkaita. Suuret tanssit toimi-
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lettiin illan kuluksi. Sitä ennen keskusteltiin niitä näitä, ja
olipa pappilan neideillä jo tilaisuutta näyttää Ranskan
kielen taitoansa. Kaikki lummailiwat, miten he oliwat sitä nyt
oppineet, sillä tietty asia oli, ett'eiwät he sitä cnuen osanneet.

„Meillä ei ole nykyään waikea oppia mitään, sillä meillä
on oppinut maisteri kotona, joka woipi opettaa mailta mitä",
sanoi prowasti imartelewasti.

Niin prowasti, mutta minuun se ci ollut »vaikuttamatta,
sillä se lause lisäsi yhden naulau minun kunnianhimooni. Si-
tä alkoikin heti tulla, silla kaikki oudotkin wieraat katsoiwctt
kummastuksella ja kuuuioituksella niiu pätewästi ylistettyyn,
oppineeseu opettajaan.

Tanssi alkoi. Melkein heti menin Nenolan luokse ja
kumarsin kohteliaasti; tuulinpa hänen silloin puuastuueeu. Hän
riepsahti heti ylös ja tarttui tarjottuun läsiwartccni. Hur-
jassa ja kiihkeässä walssissa kiidimme ympäri awarau salin
lattiaa. Wauhti kiihtyi kiihtymistään ja keweänä ja notkeana
lensi Nenola kanssani tuin taiwainen haamu; tuulinpa,
ctt'eiwät hänen jalkansa koskeneet lattiaan ollenkaan.

Kun heitimme tanssimme, oli koko seura ikäänkuin huuma-
uksissa ja huumauksissapa lienemme olleet itse tutisijatkin.
Siinä seisoi Weudla hentona ja notkeana, ja minusta tuntui,
juurituin joku tcnwiancn olento olisi ollut likelläui.

„Se oli kaunis tanssi, sen uljaampaa ja wiehättäwämpää
paria ei saata koskaan permannolle astua", sanoi joku joukosta
wihdoin. Siitä kuulin, mitä syrjäiset tanssista ja tanssijoista
pitiwät.

Siitä hetkestä pitäin en muuta ajatellut kuin Wcnd-
llla; hän oli tästä lähtien läikkien ajatuksieni ja pyriutöjeni
keskipisteenä, allnna ja loppuna. Hän oli kerrassaan woitta-
nut sydämeni ja muusta ei ollut minulla nyt tekemistä kuin:
woitanko minä hnnct> Minä tosin olin huomaawinani kaikista
asian haaroista, että Wendla osoitti minulle myötätuntoisnutta.
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mutta minulla ei ollut waan woimia ilmoittaa hänelle rakka-
uttani.

Mllinittawaon, että asiaini tuolla kannalla ollessa, sain Ag-
netalta kaksi kirjettä, joissa hän lämpimillä sanoilla ilmoitti
yhä kestämän rakkautensa ja Mwänsci, mutta kylmiä, ikämiä oli-
mat ne nyt minulle. Minä poltin kirjeet heti, kun sain ne luetuksi,
ett'ciwät muut näkisi niitä, sillä minä oikein häpesin niitä;
molemmat kirjeet jätin wastaamatta.

Niin kului taas joku aika mieltä jännittämässä ja tuka-
lassa tilassa.

Kesä oli. Eräänä päiwäna oli koto pitäjään herraswä-
ki iciskaamassa Minä kaivelin yksinäni ajatuksiini waipu-
neeua. Silloin tuli Wendla luokseni ja sanoi: „Te, maisteri,
olette epäkohtelias naisille ja samassa huono kawaljeeri."

„Kuinta niin?" kysyin minä hämmästyneenä ja wähän
säitähtyneena.

„Te ette suo niin paljoa hywää turwattomalle neidille,
että ojentaisitte hänelle käsiwartenne", sanoi Wendla.

„OH! Eikö sen suurempaa nuhdetta?" sanoiu ja tarjo-
sin hänelle tasiwartcni. Hän tarttui siihen ja niin lähdimme
yhdessä; olisinpa suonut silloin olemamme kahden kaikkiansa.

Waikta olimmekin niiden seurassa, jolloin ei käynyt jul-
kisesti ajatuksiaan lausuminen, olin kuitenkin Wendlan kette-
rästä käytöksestä ja lämpimästä puheesta sallivinani uuden
todistuksen hänen myötätuntoisuudcstaan.

Illalla kun kotiin tultiin, oli Wendla niin innostuneena
piannoa soittamaan, ett'en häntä koskaan ennen ollut semmoi-
sena nähnyt. Hän pyysi erittäin minua tulemaan kuuntele-
maan hänen soittamistaan, ja minä otin ilolla kutsumisen
wastaan. Kcweänii kuin haamu, liiteliwät hauen pienet ja
»valkoiset kätösensä piacmon näppäimistön yli ja näyttipä sil-
tä, kuin eiwät hänen hienot sormensa olisi ollenkaan koskeneet

HuwikaweKM (promiiiad). Kansa» suusta otettu sana.
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siihen. Kaikki Mozartin ja Mendelsohnin waikeimmat kappa-
leet soitti hän niin »vapaasti ja ylewästi, että olisi hänen
luullut ne jo oppineen kehtolauluinansa. Säwcleet oliwat niin
moinilllliset, että minä jouduin tunteitteni maltaan. Minä kun-
tin niissä kosken hiljaista kohinaa, metsäpuron tirinää, tnulen
huminaa, ja lintujen »viserrystä ei, ei, nyt ajaa ukko-
nen ja kauhea raesade tulmii taiwaalta maahan nyt, nyt,

nyt tippuu pelkkiä kyyneleitä ja murtuneen, särkyneen sy-
dämen »valitukset kuulnwat no mutta älä itke, älä »vuodata
kyyneliä! nythän kuuluu pelkkää iloa, lohdutusta, toiwoa,
luottamusta m ooi! olkaasta »vaiti, rakkauden enkeli jo
leyhyttelce sumillansa ikuista lempeä ja rakkautta; hän Pyyhkii
ja luiwllll pois nuot »vasta tippuivat kyyneleetkin ja sydämet

tuntemat sanomatonta iloa, autuutta ja rakkautta, ja lemmen
unikukat rupmwcit meitä »vaiwuttamaan tuoksullansa suloiseen
nneen huh, kun putosin kylmään »veteen .

Tuommoisia tunsin Nenolan soittaessa ja niin hacuveksi-
wassll tilassa olin, ett'en tietänyt, mitä ulkomaailmassa»viimei-
seltä tapahtui.

Kukatiesi, kuinka kauan olisin ollut tuossa haaweksiwai-
sessa tilassani, mutta nyt juuri tuli Nenola minun luokseni
ja kysyi: mitä minä pidin soitannosta.

Minä hawllhouin, mutta kylmä wiima tuntui käymän
wielä selkäpiini läwitse tuon uskoisen kylmään meteen putoami-
seni tähden.

„Minä en ole ikinä ennen kuullut semmoista soittoa,
minä liitän teitä", änkytin »vastaukseksi.

Siihen loppui se ilta, mutta minä tulin rakkaudesta
kuumeesen.

Seuraamana päiwänä oli Wendlalla taas yksityistunti.
Ranskan kielen lisäksi oli nyt tullut myös piirustus. Minä
tunsin Wendlan läsnäolosta semmoisen rakkauden woiman, että
hänestä tuntui käymän oikein pyhä hehku ja leikki. Nyt ru-
mettiin piirustamaan. Lieneekö Wendla tehnyt sen tahallaan,
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sitä en tiedä, mutta hän ei maan saanut erästä kuwion synty-
mään, jota hänen piti piirustaa, maikka kuinkakin olisimme
koettaneet. Wiimein pyysi hän, että minä ottaisin häntä kä-
destä kiinni ja ohjaisin tuossa juonikkaassa piirustuksessa.
Minä tein kuin pyydettiin: otin oppilaistani kädestä kiinni;
se oli tuuma, se mapisi, sen tunsin aiman selwään. Minä
koetin ohjata kättä, mutta eipä kuwion walmistuminen onnis-
tunut meiltä Mekään. Silloin tunsin »vastustamattoman
woiman ja halun ilmoittamaan rakkauttani.

„Minä rakastan teitä, rakastan kaikesta sydämestäni",
luiskasin hänelle niin hiljaa, että tuskin kuulin sitä itsekään,
Pitäen yhä kädestä kiinni ja katsoen häntä silmiin.

Wendlll ei ottanut kättään pois ja minä tunsin, että hän
hellästi puristi miuun kättäni. Hän kallisti päänsä minun
rinnoilleni ja minä suljin hänet syliini, ja siinä painoin mi-
nä hänen waftisewille huulilleen kuuman suutelon. Siinä
kuiskasi hän minulle: „oi, älkää sanoko minua enää koskaan
teiksi, sillä minäkin sanoisin teitä niin mielelläni sinnksi ja
Fabianiksi."

„Oltoon menneeksi, sitä haluan minäkin", sanoin hänelle
ja likistin häntä rintaani wasten.

„Minä olen kauan odottanut tuota sinulta, Fabian",
kuiskasi Wcudla.

„Miuä en ole ennen uskaltanut."
„Miks'ei noin nuori professori uskalla."
Muiden pelon tähden emme uskaltaneet kauemmin

maata toisiemmc rinnoilla.
„Mutta mitä wanhempasi sanoivat, kun saamat tämän

tietää?" kyseisin, sillä nyt wasta juolahti mieleeni, että heillä-
kin oli jotain sanomista.

„He ciwät sano siitä mitään; se on heille suotawa asia",
sanoi Wendla luottawasti.

Ei yksikään ihminen liene suurempaa ounea ja iloa
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nauttinut koskaan maailmassa, kuin me nyt tunsimme; ainakin
minun puoleltani oli asia niin.

Silloin rupesi kuulumaan askeleita, sotu lähestyi minun
tahi oikeammin meidän kamariamme. Tulija oli itse prowasti.
Hänellä oli jotain erikoista asiaa minulle.

Minulla oli kylläksi tällä kerralla rohkeutta ja woimaa,
ainakin enemmän tuin tawallisella ihmisellä. Ennenkuin pro-
wasti kerkesi mitään sanoa, käwelin minä häntä wastaan ja
sanoin: „antakaa anteeksi, herra prowasti, minä rakastan tei-
dän tytärtänne Wendlaa ja hän rakastaa minua; juuri nyt
olemme toisillemme tunnustaneet sen, saanko toiwoa teidän
suostumustanne ja siunaustanne?"

„Onko se sinunkin tahtosi, Weudla?" kysyi prowasti hy-
win juhlallisen näköisenä.

„On, Pappa", sanoi Wendla ujosti.
Prowasti nosti, silmänsä kattoon; näyttipä siltä, kuin hän

olisi kysynyt neuwoa korkeudesta.
„Minulla ci ole siihen mitään wastaan sanomista",

sanoi hän sitten, käwcllen samassa Nenolan luokse. Hän otti
Wcndlan kädestä kiinni, tuli ja laski hänen kätensä minun
käteeni ja sanoi: „olkoon tulema elämänne onnellinen ja lois-
tama!"

Niin löyhästi saimme me isällisen siunauksen ja niin
menimme mc kolmikannassa saliin, minä ja Wendla käsi kä-
dessä. Siellä ilmoitti prowasti koto herraswäelle, mitä oli
tapahtunut ja meillä ei ollut muuta tekemistä tuin ottaa »vas-
taan lukuisat onncntoiwotukset; erittäinkin oli Wendlcm äiti
niihin hywin harras.

Nyt olin mielestäni niin onnellinen, onnellisempi kuin
kukaan koko maailmassa. Minä olin jo mielestäni walmis
professori nuori professori, jommoiseksi Wcndla oli minua
kerran kunnioittanut. Loistama tulewaisuus ci näyttänyt aino-
astaan odottaman minua, se leijaili jo aiwan silmieni edessä;
tuutuipa siltä, että yletyin sitä jo käsin koskettamaan. Minulla
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tuntui olewan niin paljo woimaa, oppia, neroa ja »viisautta,
että todellakin uskoin woiwani kaunistaa koko ihmiskuntaa, eikä
ainoastaan seura- ja perhe-elämää; jos ihmiset oliwat »uinua
hywin imarrellen ylistäneet, tunsinpa armoni nyt kenties
kaksinkertaisessa määrässä; ei nyt painanut surumielisyys eikä
mitättömyyteni tunto.

Seuraamaksi illaksi oli kutsuttu useita »vieraita. Julki-
sesti tapahtui silloin meidän kihlauksemme.

Tllllseukiu sain minä Agnetalta kirjeen, jossa hän, kuten
ennenkin, ilmoitti tulista ja uskollista rakkauttansa, ja kauheaa
ikäwäänsä; myös paheksui hän kowin sitä, ett'en ollut »vas-
tannut hänen kahta »viimeistä kirjettänsä. Silloin »vastasin
hänelle, mutta minkälaiseksi tuo »vastaus tuli, scu arwcmette jo.
Minä ilmoitin hänelle, että meidän kihlauksemme on nyt pur-
jettu ja että hän saa »vapaasti antaa sydämensä ja kätensä
kenelle tahtoo. Woi, woi! En tietänyt silloin, että siten
musersin puhtaimmnn, wilpittömimmän ja rakastcnvimman sy-
dämen, mikä koskaan Luojan kädestä oli lähtenyt; niin, mitä
minä semmoisesta huolin, joka olin mielestäni niin korkealla.

Minun saarnani aineet kääntyiwät nyt aiwan toisenlai-
siksi. Jumala on rakkaus. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä ja
antaa kaikkien ihmisien tuta rakkautensa woimaa. Jospa> Hän
joskus saattaa meitä karsimaankin ja odottamaan niin sitä suu-remmassa määrässä antaa Hän sen perästä rakkautensa »vuo-
taa ylitsemme. Eikä se kumma ollutkaan, että saarnani oliwnt
sensisällytsisct, silla ne lähtiwät miehen sydämestä, joka niin »verrat-
tomasti rakasti itseään ja jn loistoa ja kunniaa, Wcndlaa
ja Wendlan professoria. Kun minä tulin kotiin, kiitti Wend-
la minua nytkin; totta kai hänkin tiesi itseänsä rakastettawan.

Ennenkuin meidät oli ennätetty kuuluttaa ja wihkiä, sain
minä Agnetalta näin kuuluman kirjeen:

„Fllbian!
Woi, Fabian! Minä en enää saa enkä woi kutsua
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sinua rakkaaksi ystäwäkseni. Sinä olet murtanut ja särkenyt
ainoan todellisesti sinua rakastaman sydämen, sillä sinä olet
tallannut jalkojesi alle minun pyhimmät tunteeni ainoan
rakkauteni. En minä olisi, Fabian, sinusta semmoista usko-
nut! Ääretön kunnian ja hekuman himo on sinut so'aissut.
Minä toiwon, että eläisit onnellisena, mutta ota wastaan
kuitenkin tämä wiimeinen ystäwyyden osoitus, muistoksi enti-
seltä ja nykyään kowin sortuneelta, köyhältä ystäwältäsi

Agnetalta."

Kirjettä seurasi mahtunen suljettu mytty ja kun sen
awasin, sisälsi se pienen kotelon. Minä wiskasin sekä kirjeen
että kotelon kaappiin salalaatikkoon, sillä se kaappi oli ainoa
erikoinen omaisuuteni. Kätkemiscni tein sentähden, ett'ei
minulla ollut aikaa niitä polttaa, sillä en olisi suonut kenenkään
näkemän niitä. Ia jopa olikin aika kiire, sillä askelia kuului
ja Weudla astui sisään. Hän ei huomannut minussa minkään-
laista mielen häiriötä, niin kylmä olin minä noille Agnetan
»viimeisille ystäwyyden osoituksille. Niin, käwihän se laatuun
minulta, joka olin niin korkealla ja jota odotti niin loistama
tulewaisuus; mitäpä huolintaan minä yhden sydämen särky-
misestä; mitäpä huolinkaan minä »vanhan, kuluneen rakkauden
»viimeisestä walituksesta, maikka olinkin kerran luwannut hä-
nelle ikuista rakkautta, ikuista uskollisuutta, maikka olinkin
sanani syönyt, lupaukseni rikkonnt, ja surkeasti hänet pettä-
nyt. Onko siellä pullossa euää mitään? Kieleni
kuiwuu niin komin ja sydämeni käypi komin murheelliseksi, her-
ne minua taas wähän wirwoittaisi", sanoi hän sitte äkkiä.

Minä annoin hänelle pullon ja hän nuriZtr siitä wii°
mcisen pisaran.

»Tuokin jo loppui; nyt saa pullo olla missä tahansa ja
tuo kynttiläkin kohta loppun ja sitte tulee pimeä, niin pimeä,
ja se on niin ikäwää; niistäkää sitä wielä, sen karsi on taas
pitkä", sanoi hän sitte.
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„Eikö Agneta sitte yhtynyt nnoren Warasen kanssa?"
kysyin häneltä hätäisesti, silla sydäntäni oikein ahdisti,
kuunnellessani ukon elämän tapahtumia.

„Woi ei, sitä ei hän tehnyt, mutta te saatte tietää
kaikki, kun waan jaksatte minua kuunnella", sanoi ukko, nähtä-
wasti surumielisenä.

Minä makuutin, ett'en kyllästyisi hänen kertomuksensa
kuuntelemiseen, maikka se olisi kuinka pitkä.

„Niin", alkoi taasentin ukko. „Kauan emme olleetkaan
Wendlan kanssa kihloissa, sillä wuoden ajalla olimme kihlatut,
kuulutetut ja wihityt. Häät pidettiin ylen komeat morsiamen
kotona ja meille loimotettiin ounea sadoista suista.

Juurituin olimme saaneet häämme »vietetyksi, sain minä
määräyksen toiseen paikkaan, apulaiseksi eräälle kappalaiselle.
Ennen sinne muuttoamme käwin minä jo siellä, laittamassa
tulewaa asuntoamme niin mukawaksi kuin suinkin mahdollista.
Tuo kaukana, ylimaan salolla olewa kappalaisen »virkatalo ei
ollutkaan semmoinen howi kuin se, jossa Wendla oli kasivanut
ja jossa ininäkin olin »viime ajat oleskellut. Talo oli »vaan
tuommoinen »vanha, rintnnut talo, asuilikartauo yksi ja matala,
jossa ei suinkaan liikoja huoneita ollut: pieni salin-tapainen,
kolme kamarin ja kyökki, siinä kaikki; eipä aiwan kaikki, sillä
kartanon toisessa päässä oli harjan alla matala yliskamari,
jopa niin matala, että seisoessaan huoneen lattialla, koski pää
melkein kattoon. Sen saimme me asuaksemmc. Knn mc tu-
limme yhdessä tuohon uuteeu kotiimme, saatin minä »vaimoni
suorastaan hänelle aiottuun hnoncesen.

„lumalll minua armahtakoon! Tämmöisessäkö harakan
pesässä minun pitää rumeta asumaan?" sanoi Weudla huo-neeseu tultuansa.

Tunnustaa täytyy, että tuo nuoren »vaimoni lause soi
hywiu pahalta konnissani,, waikk'en silloin wielä tietänyt, että
se oli alkusoitto tanssiin. Minä olin tehnyt, mitä olin woinut,
asumuksemme eduksi, entä luullut waimollaui olewau syytä
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enempää maaliakaan, sillä odotin häneltä yleisien asioiden tietoa
niin paljon, ett'ei kaikilla ihmisillä ole yhtä mukawllt asunnot,
eikä yhtä hywä toimeentulo.

„Sinä, Wendla, et puhu nyt toimellisesti!" sanoin hä-
nelle nuhtelewaisesti, katsoen häntä samassa hellästi silmiin.

„On minulla sen werran toimellista puhetta, ett'eu mi-
nä rupea asumaan tämmöisessä hökkelissä, joka on hatara ja
pieni kun lintuhäkki", sanoi hän ikäänkuin uhalla.

„No, mutta mistä tässä nyt sitte parempi asunto
otetaan?" sanoin minä puoli hämmästyksissäni.

„lostakin muualta", sanoi hän ja siihen puhe sillä ker-
ralla loppui.

Niinkuin jo mainitsin, oli tuo seurakunta ylimaan seurakuntia
ja siellä elettiin hiljaista, köyhän elämää. Mucit oliwat karuil-
la maan selänteillä, jonkatähden seurakunnan asukasten Vilje-
lykset oliwat pienet ja niukka-antoiset; ja lisäksi käwi paikkakun-
nassa halla useammasti »vieraina kuu muualla. Wanha pastori
perheensä kanssa oli seurakunnassa ainoana herraswäkenä, sil-
lä muut wirkemiehet eiwät liene halunneet sinne asettua, he
tun tawallisesti hakemat lihawia laitumia. Wanha Pastori
oli koko parhaan ikänsä ollut seurakuntansa Paimenena, sillä
ei hän hennonnut sanankuulijoitansa jättää, joiden kanssa hän
oli niin Paljon kärsinyt. Hän oli heitä etsinyt mökistä mökkiin,
huoneesta huoneesen ja kokenut liewitellä ja täyttää heidän sekä
henkisiä että ruumiillisia puutoksiaan ja tarpeitaan. Sentähdcu
rakastuvatkin seurakuntalaiset uskollista paimentansa kaikella
rakkaudella, mikä ihmiselle suinkin on mahdollista, mutta ilot,
ja surut oliwatkin opettajalla ja seurakuntalaisilla yhteisiä.

Ahtä harwinaisia kun siwistyncet perheetkin paikkakunnassa
oliwat myöskin herkkuruoat pappilan pöydällä, sillä niitä ci ollut
ollenkaan; mitäpä tietä ne olisiwatkaan kulkeneet tänne sydän-
maan saloihin? Ia Pappilassakin syötiin waan, mitä paikka-
kunnan niukka ja karu maa antoi.

Semmoiseen paikkakuntaan ja keskuuselämään tulim-
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mc me nyt siirretyksi. Ei mitään seura-elämää, ei mitään
humua tai soitantoa, ei mitään herkkuja tai loistamaa elämää;
köyhyyttä, yksinkertaisuutta »vaatteissa ja tawoissa, yksinkertai-
suutta ruoassa ja juomassa, mitä waan oli Miljalta.

Kauwau ei waimoni tarwinnut tutustua uuden elämänsä
oloihin, ennenkun hän ymmärsi kaikki, ja yhä syntcmmäksi, yhä
mustemmaksi käwi hauen mielensä.

Wasta wiikon päiwät olimme olleet uudessa kodissamme,
kun hän sanoi minulle kamarissamme:

„Minä en rupea asumaan tässä tarhujeu maassa."
„No, missäs sittc?" kysyin häneltä säikähtyneena.
„Menen kotiin."
„Mutta uythän olet juuri kotonasi", rohkenin hänelle

muistuttaa.
koti ei ole minun eitä yhdenkään siwisty-

nccn ihmisen koti", sanoi waimoni.
„Woi, kun sinä puhut mielestäni sopimattomasti! Min-

kitpä nie siihen uyt woimme, kun sallimus ou meille tällä
kerralla tämmöisen kodin antanut", sanoin hänelle

„Huono sallimus", murahti siihen waimoni.
Hän ei puhunut sen enempää, sillä hän lienee huoman-

nut olewan siinä minulle liiaksikin, ja liiaksi siinä olikin.
Minä rakastin nuorta, kaunista waimoani kaikella nuo-

ren awiomichm tulisella rakkaudella. Minä olisin suonut ha-
uelle täydestä sydämestäui kaikkea hywää ja mukawuutta, mitä
itinä maailmalla on antaa, mutta tämän parempaa ei ollut
minulla tarjota, waan siihen ei hän ollut tyytywäincn, sen näin ja
kuulin niwan selwästi. Se kummastutti ja Pahoitti minua
kowin. Minn koetin huwittaa waimoani miten woin: minn
luin hänelle kertomuksia ja romaaneja ja tehoilin hänen itsen-
säkin niitä lukemaan aikausa kuluksi, mutta niistä ei suurta
apua tullut, häu oli waan apea ja synkkämielineu.

Kauan ci meidän käynyt oleminen yhdessä ruokalaissa
talon perheen kanssa, sillä waimoni tyytymättömyys taswoi

c>
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kaswamistacm. Seuraus eroamisesta oli se, että saimme heti
ottaa pii'an ja hänkin tarwitsi ruokaa, waatetta ja palkkaa,
joista Maan karttui menoja. Waimoni, joka oli kaöwatcttu
hemmoitellen ja lellitellen seka työttömänä, ei kyennyt, ci osan-
nut, eikä tahtonut minä en tahdo sanoa: wiitsiuyt
tehdä mitään pienen, wasta-alkawan elämämme eduksi. Kaikki
ruokatomeuto, puhtaus ja muut askareet oliwat muiden Ma-
rassa, ja pienimmätkin waattcuksen tarpeet piti toimittaa ky-
lässä. Se kaikki oli tuiki cdutouta Pienelle kappalaisen apu--
laisen palkalle.

Ensimältä en minä pitänyt sitä minään Mikana enkä
puutoksena, sillä uueksiupa minä täälläkin tuota loistamaa tule-
waisuutta ja kunniakasta professoria, maikka kyllä ne utukumat
uäyttiwät jotenkin kauas paenneen näiltä sydänmaan saloilta.
Scntähdcn luulin minä tuon professorin rouwan työttömyy-
den oleman oikeutetun. Mutta pian oliwat seuraukset näkö-
sällä: pieni apulaisftalkkll-kassa rupesi toimettomuuden ja työttö-
myyden tähden kärsimään kowasti, ja mikäli kassa kärsei ja
kutistui, tuliwat puutoksetkin meille, ja wiimein oliwat ne alin-
omaisina wieraina.

Waimoni tyytymättömyys kaöwoi waan yhä. Kun olim-
me wuoden päiwät olleet sydänmaan seurakunnassa, käwi se
niin ankaraksi, että minun täytyi Tuomiokapitulilta pyytää
päästäkseni sieltä johonkin toiseen paikkaan. Mitä olin Pyytä-
nytkin, myönnettiin minulle. Wesissä silmin crkauin hywäötä,
wauhastll pastorista ja niin me muutimme. Majanmuutto
oli kyllä nyt tehty, mutta elämän ja palkan muutosta ei tullut,
eikä professoria ja loistawaa tulewnisuutta näkynyt, ei kunlu-
nut.

Wuodcn llinn tuossa toisessa paikassa oltuamme, syn-
tyi meille kaunis ja terwe poika. Minä iloitsin suuresti uu-
desta perheemme lisäyksestä ja melkeinpä lienee »vaimonikin
niin tehnyt. Mutta waikka luonolliucn äidin rakkaus saikin
hänet hetkeksi iloitsemaan ja rakastamaan lastansa, tnli kuitenkin



aiwan pian elämän surn loistaman elämän suru hänelle
jälleen takaisin, wieläpä kaksinkertaisena. Nyt oli tullut uusia
murheita, uusia huolia, uusia elämän tarpeita, mutta ei uusia

tuloja, siiuä hänen surunsa syy. Minä koetin häntä
lohduttaa nytkin, miten ikään woin, mutta kaikki oli turha.
Niin, minä en tietänyt nytkään oikeaa syytä hänen suruunsa,
maikka luulin sen tietämäni.

Erään kerran sanoi hän minulle: „et sinä moi minua
säätyni mukaisesti elättää".

Minä kyllä wawllhdintuosta sanasta, mutta koetin kuiten-
kin häntä lohduttaa ja makuutin hänelle kaikki wielä hywiu
käymän.

„Ei, tässä maailmassa", sanoi hän katkerasti ja hänen
luontonsa jäi entiselleen.

Ei ollut monta wuorokautta waliä, eunenkuin kuuliu ha-
uen ikäänkuin itseksensä tuskallisesti lausuman: „woi, mihiu
miuun piti joutua."

Se ääni, se lause käwi sydämeeni kipeammasti kuin
puukon pistos. Woi, woi! se särki sydämeni, Minä wapisin,
minä horjuin; minulla ei ollut ainoatakaan sanaa antaa »vastauk-
seksi minä en kyennyt siihen.

Nyt aukesi kaikki minun silmieni eteen täydessä Malossaan,
ja minäkin saatoin sydämessäni jo sanoa: „woi, mihin minnn
piti joutua." Waimoni ci rakastanutkaan minua itseni täh-
den, hän rakasti minussa waan professoria ja ja
loistamaa tulcwaisuuttll! eikä noita tullutkaan niin pian, kuin
hiin ehkä luuli. Kaikessa hempeydessä, huwituksissa, hekumassa
ja työttömyydessä kaswatettunci, oli hän edessäpäin ole-
man elämänsä perustanut loistoon ja kunniaan, ja sen loiston
ja kunnian luuli hän tapaamansa ja pysywäisesti saawutta-
wansa minussa, londuttuaau semmoisesta hempeästä ja
loistamasta tunlentnpien elämästä äkkiä puutostenkin puolia
maailmassa näkemään, ei hän woinut kantaa sitä alennusta,
jonka häu uyt ylennyksen sijaan sai, silla hän ei ollut oppinut
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tärsiwällisyyttä. Siinä wasta oli oikea syy tyytymättömyy-
teensä, elämäänsä ja minuun. Keuties olisimme tulleet
toimeen sydämen asioissakin, jos olisin ollut rikas, jos olisiu
paikalla ollut professori ja jos uneksittu loistawa tulcwai-
suus olisi ollut heti käsissämme, mutta todellisesti eu luule hä-
nen koskaan rakastaneen minua.

Tuon lauseen kuultuani, katosiwat professori ja loistawa
tulcwaisuus näkö- ja ajatnspiiristäni, niinkuin kaste maahcmn,
eikä niitä ole sittemmin näkynyt, ei kuulunut; apeaksi, synkäksi
jäi nyt miehen mieli.

Ei yksikään woi käsittää murhetta ja tuskaa, jota minä
sydämessäni nyt kannoin. Minulle ei maistunut ruoka eikä
juoma, ei tieteilemiset eikä mitkään ilot ja huwitutset, laitti,

kaikki oliwat nyt menneet palaamattomiin, mutta murhe, se
waan Pysyi. Miclässäni ja ajatuksissani soi nyt waan alati
ja lakkaamatta yksi tunne ja ääni, ja se oli: woi, mihin minun
piti joutua. Sen lauseen oli waimoni lausunut omalle Maral-
lensa, mutta hän antoi siitä minullekin osan, hirwean osan, ja
niin tuli tuo särkewä lause yhteiseksi meille molemmille.

Kaikcu sen tuskan alla jaksoin minä kuitenkin helpoimpi-
na hetkinä toiwoa. Jonkun ajan perästä kokosin kaikki »voi-
mani ja kyynelsilmissä puhuin Maunolleni, kuinka suuren wai-
wan hän oli minulle saattanut käytöksellään ja puheellaan.
Minä koetin kehoitta» häntä tärsiwällisyytcen ja puhua hänelle,
kuinka emme woi tällä terralla wälttää kohtaloamme ja kuinka
meidän on tyytyminen siihen, mitä meillä nykyään on ja toi-
wossa parempaa odottaminen.

Kolo puheeni ajan oli waimoni waiti ja hywin synkän
näköinen, niin ett'ei se näky paljoa toiwoa antanut.

„Sinullc, Fabian, olisi kuitenkin paremmin waimolsi
sopinut joku käsityöläisen tytär, kuin minä", sanoi hän wiimcin
synkästi, kun olin puheeni lopettanut.

Wllitka se lause oli katkerin kaikista, mitä olin häneltä
tähän asti kunllut, ja maikka se oli täydellinen selitys hänen
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sydämensä tilasta ja Makuutus siihen, mitä olin tuntenut, ci se
kuitenkaan tehnyt sydämcllcni niin kipeää kuin hänen wiimcksi
lausumansa loukkaamat sanat, sillä ne oliwat jo särkeneet mi-
nun sydämeni siiheu määrään, ett'ei siinä ollut hetkellisesti
ammutulle nuolelle enää tcrwettä, kipua tuntemaa paikkaa, silläse oli yhtenä haamana. Sen Maan sai tuo isku tällä kerralla
aikaan, että ainoa toiwon kipinä elämämme parantumisesta
sammui paikalla syämestäni. Waan waikk'eiwät ne saaneetkaan
sillä kerralla sydämessäni sen suurempia aikaan, tuliwat ne aikaa
myöten kuitenkin kahta kauheammaksi, silla olihan Maunoni
todellinen sydämeu tila sen lauseen kautta tullut täydessä ma-
lassaan paljastetuksi; nyt se ei enää ollut armeluissa. Uusi
tieto, uusi tuuto, uusi makuutus siitä, ett'ei »vaimoni ollut
alkujllllnkllllu rakastanut minua itseni tähden, painoi sydäntäni
ja tuo paino tuntui hakeman ainoankin wielä »voimassaan ole-
man elinliutiiuen katkaistakseen.

Nyt minä tunsin kaikki, tiesin kaikki. Minä tunsin ja
tiesin, milloin olin tehnyt suurimman elämäni crhetytsen. Mi-
nä tiesin ja tunsin, kuinka olin kunnianhimon ja clämänlois-
ton antanut soaista sieluni, juuri niinkuin Agneta oli minulle
tuota wiimeistä muistoa lähettäessään kirjoittanut. Minä tie-
sin ja tunsin, kuiuka tuon kunnianhimon loisteessa olin sy-
dämeni antanut eksyä Pois todellisen rakkauden uralta ja tule-
waisen kunnian ja loiston himossa yhtyä sen sydämeen, joka
sociistnna samoilla himoilla, samoilla pyrinnöillä kuin minä-
kin, ci todellisuudessa rakastanut minua. Sitä tapahtumaa
pidän »vieläkin elämäni suurimpana erhetykseuä.

Minä en koettanutkaan enää lohduttaa enkä iloiseksi saat-
taa waimoani, sillä olihan itsellänikin kyllälsi snrua ja olinhan
huomcmnnt, ctt'ei asia paremmaksi tule. Minä itkin sydämes-
säni yötä Päiwää ja luulenpa siitä wuotaneiden kyynelien olleen
werisiä; minnn ruumiini sn sieluni woimat nlkoiwat kuihtua.

Semmoisessa tilassa mennä retostimmc eteenpäin ajassa
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ja wnimoni tyytymättömyys ja miuun suruni encniwät wcmn
arweluttawassa määrässä.

Minä rupesin hakemaan lohdutusta murheelliselle sydä-
mellcui, mistä wann luulin sitä löytäwäni. Minä luin ja
tutliu Jumalan sanaa, mutta siitä ei apua tullut, sillä se lie-
nee tapahtunut ulkonaisesta pakosta ja siis ulkokullatuSti.
Minä luin kertomuksia ihmistunteista ja sydämistä, mutta
ne paljastiwnt wann sydänten juonet ja itsenäisyydet, eikä
niistäkään ollut apua. Wihdoin luulin löytäneeni jotain
hoiwaa ja lohdutusta kowin särkyneelle mielelleni, mutta woi,
woi! se hoiwa ja lohdutus oli wäärästä lähteestä ja, se oli
toinen iso erhctys elämässäni; minä, näette, rupesin ryyp-
pimään.

Ia tosiaankin tuutui pikku humala tekemän hywää tuiki
rikki rewitylle ja särjetylle sydämelleni. Minä saatoiu hetkeksi
unhottaa suruui, saatoin olla iloinen ja wäliin nauraakin ja
kaikki maailman elämä tuntui mielestäni yhden-tckcwältä.

Ensimältä olin minä maan sen werran Hujalassa, ett'ei-
wät muut siitä mitään tienneet, mutta pian tuli tarpeeni isom-
maksi, ja aiwan pian astuin minä kohtuuden rajcm ylitse, joka
onkin tässä kohden aiwan laitainen.

Eräänä iltana tulin minä hywässä tohmelossa kylästä
kotiin, sillä kotona ei minulla ollut tuota murheen liewikettii.
Oitis huomasi wnimoni, missä tilassa olin. Hän rupesi mi-
uua sättimään kauhealla sanatulwnlla, jonka moista en ollut
koskaan ennen kuullut. Minä en nyt ollut yksi cukii kaksi rois-
to ja retku, mutta häu oli luonnut uiin rikkaan nimi-lnettc-
lon kaikista parjaus- ja sättimänimistä, mitä ikinä on kuultu,
että minä oikein ihmettelin hänen taitoansa ja että niitä kaikkia
on häpeä mainitakin. Wiimeiu purskahti hän katkeraan itkuun,
mutta mitä huolin minä hänen itkuistaan, mitä sättimisistään,
sillä «lihan minulla nyt lohdutusta päässä. Minä nauroin
katkerasti katkeralle itkulle ja hänen nimittclemiscusä ja sättimi-
sensä ciwat tnntnnect miclästäni hywiltä ciwättn pahoilta;



minä sanoin hänelle, että elämä oli minulle nyt joyhden-telemä
olipa se minkälainen tahansa.

Jospa Maunoni olisi hymyydcllä, sämyisästi kohdellut
ensimäistä rikostani ja lankeemustani, jospa hän olisi nytkään
huomannut, että lankeemus oli tapahtunut hänen tähtensä ja
että minun lankeamiseni oli meidän molempien yhteinen lankea-
minen niin, jospa hän olisi luwanuut parannusta ja sano-
nut yhdenkään lempeän ja rakkaan sanan, niin kenties olisimat
asiat käyneet toisin, sillä sydämeni ci ollut mielä paatunut, se
olisi mielii woinut palata ja parantua, anteeksi antaa ja rume-
ta mielä toimomaan, Mielä rakastamaan, mutta sitäpä ei hän
tehnyt ja sentähden ei lankeemuksesta tullutkaan mitään katu-
musta eikä parannusta, waan perikato läheni lähenemistään.
Eipä kauan »viipynytkään, ennenkuin kylistä tuotiin minua
totiin tllidotoinna.

Jonkun ajan takaa hain minä jotenkin etnisna kappalai-
sen tilaa. Minä en juuri oikein tieuuyt, hninko sitä tahi en,
waiita kirjoitin hakemukseni ja kopioitsin todistukseni ja waiita
lähetin ne postissa laillisella ajalla asianomaiseen wirastoon;
iiii» hajamielinen olin, ctt'en tietänyt, mitä tein, tahi mitä
tekemättä olin. Kirjani ja todistukseni hantkiwat minulle
wanlisijan, sillä kaikki arwolauseeni oliwat walkoisella paperilla
puhtaat ja wirhccttömät, waikka itse todistusten saaja ja omis-
taja oli tahraantunut, likaantunut, oli mennyt mies.

Näinä aikoina hankki waimoni julkista eroa minusta,
aikoen mennä isänsä tykö. Mutta senkin hankkeen teki tyhjäksi,
samassa saapunut tosiasian tieto, että hänen isänsä oli juuri
wiimeisinä päiwinä tehnyt konkurssiu! ja siwumenncn
mainittakoon, ctt'eiwät hänen wclkojapsa saaneet tymmencn-
nettäkäan osaa saamisistaan.

Minä sain määräyksen maalin saarnaamiseen. Kun
määräpäiwä tuli, lähdin sitä toimittamaan. Miuä en tietä-
nyt, mitä mä saaruatcssani sanoin, nmtta se wuoti sydämes-
tä, joka oli pettyneen toimon katkeruutta täynnä. Eentähdcn
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se lienee ollut, tun saarnani sanottiin suurella woimalla tuman-
neen ihmisen useinkin surkeasti pettymän pyrinnöissään ja toi-
wcissaan ja kuinka wähän on luottamista kunniaan, loistoon
ja omaan petolliseen sydämeensä. Mitenkä lienee ollutkin.
Lienewätkö seurakuntalaiset tunteneet pettynyttä toiwoa ja oman
sydämensä petollisuutta samaten kun minäkin, mutta waali-
saarnani maan liikutti heitä niin, että he melkein yksimielisesti
walitsiwat minut paimeneksccn!

Sinne muuttoomme asti ei sisällinen elämämme parannut
yhtään. Mitenkäpä se parani, kun ei sydämen haawoja oltu
yritettykään parantamaan, sillä niistä haawoistahan kaikki wuoti.
Waimoni sätti maan yhä edelleen minua ja yhä hän ivaan
aina antoi minun yhä korkeammassa mitassa tietää, että hän,
onneton, on joutnnut aiwcm määrälle jäljelle. Seuraus oli
se, että minä join maan, ja jota enemmän waimoni maikeroitsi
pettynyttä toiwoaan ja sywää alennustaan, jota enemmän hän
sätti ja hlllmcksi minua, sitä enemmän nauroin minä katke-
roita nauruja hauen kiukkuisen itkunsa sekaan, ja sitä tein niin-
kuin ainakin taistelussa »voittanut, sanoen samassa hänelle:
itse sen niin olet laittanut.

Kaikki ihmiset säälittcliwät ja surtuttelimat minua. He
ratastimat minua sywän oppini, hywien lahjojcui ja sämyisäu
luontoni wuoksi; ylhäiset ja alhaiset oliwat siinä yhtä mieltä.
He scmoiwat minun langenneen himojeni orjaksi ja langcttiwat
kaiken syyn minun päälleni, mutta woi, woi! he eiwät tictä-
uect, että lankeemukseni oli tapahtunut toiwowan ja rakkau-
dessaan pettyneen sydämen murtumisesta ja särkymisestä. Niin,
mistäpä ihmiset olisiwattaan sen tietäneet, sillä minä luin huo-
lellisesti salata todellisen sisällisen elämämme ja lantaa myk-
känä yksinäni kaikki elämämme erehdykset ja niiden tuottaman
kowan ja raskaan taakan.

Telluista elämää elettyämme, läheni se aita, jolloin Piti
muuttaa uutecu paikkaan. Seurakuntalaiset ottiwat meidät
laitella ystäwyydellä ja kunnioituksella ivastaan, mutta miunu

72 Ruoti-ukko.



sielussani oli loma sisällinen tuska, sillä tuusinpa, minkälaisen
sielunpaimenen he nyt saiwat ja hirmuinen, polttama cdeswas-
tllus tuntui makaaman päälläni.

Meidän elämämme ei parannut sielläkään; mitentäpä se
oli mahdollistakaan, sillä kerran sille kannalle joutunut elämä
ei Moi koslaan parantua. Ihä uurtui waimoui, ett'ei hän moi
säätynsä mukaisesti elää. Iha pniwitteli hän surkeasti petty-
neensä, yhäpä hän myöskin sätti ja nimitteli minua halwek-
simaisesti, mutta yhä join minäkin ja yhä suuremmassa mää-
rässä.

Juomiseni alkoi todellakin käydä niin määrättömäksi, ett'ei
sillä ollut mitään rajoja. Minä olin suomuksissa kotona ja
kylässä, suomuksissa kirkossa ja muissa Mirkani toimituksissa,
niin, eipä ollut sitä aikaa eikä paikkaa, jossa en ollut suomuk-
sissa sa kauhistuksena kaikille ihmisille.

Semmoista menoa ci woinut kauau iestää, ja ennen-
kuin oli kaksi wuotta loppuun kulunut uudessa paikassa, olin
minä erotettu Mirastani.

Se ei minua suuresti surettanut, sillä elämä ci ollut
enää minulle minkäanarwoinen, mutta mainiooni otti se niin
lomasti, että hän kääntyi lomaan tautiwuoteesen; lapsemme
oli kuollut wähää ennen. Mitä huolin miuä waimoni sairas-
tumisesta, semmoisen waimon, jonka tiesin oleman kylmän mi-
nua kohtaan, jonka tiesin katuneen ja katuman kohtaloansa,
joka ei rakastanut minua, joka alusta allaeu murehti omaa
hywyyttänsä ja minun huonouttani niin mitäpä huolinkaan
minä semmoisen waimon sairastumisesta, minä join maan ja
sanoin katkerasti hänelle: olinpa minä kuitenkin jonkin arMoi-
nen, sen saat nyt nähdä.

Waimoni sairaus ei käynyt pitkälliseksi, kuolema tuli ja
pelasti hänet enempää näkemästä.

Muutamat armeliaat ihmiset toimittiwat waimoni maa-
han. Haudallakin ollessani olin hymässä pahnassa. Wettä
ci silmääni tullut haudalla eikä häueu knolemahetkelläänkäcin,
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niin paatunut ja toMettunut oli rikki rewitty ja perinpohjin
särjetty sydämeni.

Juurituin olimme maimoni maahan saaneet, sain tiedon,
että, Agnetakin oli kuollut. Heti kun oli tiedoksi tullut
minun kihlaukseni Wcndlan kanssa, oli nuori Warancu tullut
Agnetan luokse ja tarjonnut hauelle toistamiseen kättänsä, mutta
Agneta oli hänen tarjoukseensa mustannut: „miuulla ou ai-
noastaan ylsi sydän ja sen olen antanut jo toiselle, maikka
uskottomalle ystäwällcni, scutähdcn ei minulla ole kcucllekääu
enää mitään antamista." Monta muuta, syrjäisen mielestä
edullista tarjousta oli Agnetalla, mutta häu ne kaikki hyljäsi.

Se tieto toi minulle uutta tuskaa ja kauhistusta. Kaikki
menneet ajat ja muinaiset muistot aukesiwat nyt yhtähaawaa
silmieni eteen. Nyt wasta huomasin, mitä olin tehnyt ja mi--
hin ulin ankaran kunnianhimon antanut itseui saattaa. Nyt
wnsta huomasin hirmuisesti särkeneeni sydämiä ja se juuri
oli syynä kauheaan paloon, joka omassa sydämessäni alati
riehui niin, niin, se palo oli oma laittamani, oma hankki-
mani, oma wirittämäni palo, sillä kaikki kunnianhimoni eksyttä-
wät teot makasiwat yhtähaawaa raskaana taakkana sydämclläni
Minä olin saattanut hautaan sydämen, joka niin werrattomasti
oli minua rakastanut ja minuun ehdottomasti luottanut. Sen
rakkauden ja luottamuksen olin minä kylmästi sysännyt lnotani
ja siten saanut kylmäksi sydämen, joka niin palawasti hchkni
luottmuastll rakkaudesta.

Sen sydämen olin särkenyt hywyydelläni, sillä »varmaan
rakasti Agneta minua hywyyteni ja kelwollisunteni tähden.
Mutta toisen siirteinäni sydämen olin särkenyt huonoudellani,
sillä Wcndln ei rakastanut minua itseni tähden.

Oma sydämeni oli myös särkynyt, m se särkyminen oli
kenties pahempi kuin noiden toisten, jotka maa jo kätkee, jotka
jo owat päässeet lepoon ja rauhaan, joista toinen ci enää
pala uskollisesta, tulisesta rakkaudesta, eikä toinen rajattomasta
kunnianhimosta niin, niin, minun sydämessäni oli siksi
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micln elon hermoja, että woin kaiken sielun tuskan tuntea, ja
kärsiä kaikki ue hirmuiset waiwat, jotka nuo muistot alati sy-
dämeeni toiwat.

Se, mitä minulla wielä ou elämästäni kerrottaman, ei
ole enää pitkällistä. Tuommoisia tunnou waiwoja kärsiessäni
join minä lohdutukselseni niin paljon, kuin waan sain, ja niin
kauan kuin kipcnekään oli omaisuudestani jäljellä semmoista,
joka jollekin kelpasi.

Kun kaikki »vaatteetkin oliwat Päältäni loppuneet, täytyi
minunkin lakata juomasta. Alastomana, kaikilta hyljättynä,
ihmiskunnan heittiönä, seisoin nyt yksin maailmassa. Kaikki
oliwat nyt menneet, mutta minun kauhea omantuntoni tuska
ei ollut mennyt. Kanaan en woinut siinä paikassa olla, unitta
en tietänyt mihin menisin. Kotipaikoilleni eu woinut mennä,
sillä Agnetan muisto ja »vanhempieni ja muiden omaisicni suru
olisiwat waan lisänneet tuskani paloa. Wendlan kotiin? En
sinnekään, sillä minä en olisi woinut rauenneessa hekuman
kodissa näyttää Wendlcm professoria ja muuta hänen taistoaan.
Viheliäisyyttä, kurjuutta, rikoksia, pettyuyttä toiwoa ja wihdoin
kuolemaa, niitä waau olisi munilla ollut'näyttää.

Siinä tuskassani lähdin minä juoksemaan metsään tuin
mielipuoli. Minä en tietänyt, mihin menin, mihin juoksin,
mutta minä juoksin ivaan, juoksin niin lanan, kuin woimani
riittiwät, ja kun en jaksanut juosta, kamelin, sillä sydämessäni
soi waan alati yksi ja sama ääni: pois, pois täältä, kauas
pois.

Wiimcin, kun woimani nupniwat, »väännyin minä ma-
kuulleni erään ison kuusen juurelle, murheesta ja »väsymyksestä
uupuueeua, paremmin kuolleena kuin elämänä.

Siinä makasin puoli-horroksissa. En tietänyt, nutuinko
wni olinko wnlweilla, olinko eläwä wai kuollut; yhtä wähän
tiesin, niissä oliu, mutta tunsin kuitenkin sydämeni ankaran,
kalwnawan polton, Wiimeiu waiwuiu jonkuulaisecn tnnnotto-



maan horroötilaan, sillä en ollut nukkunut moneen wuoro-
kauteen.

Kun wihdoin toiwuin, oli aurinko jo korkealla, walon ja
lämmön ijantaiktincn alkulähde walasi ja lämmitti niin iha-
nasti, sillä oli kesti. Aiwan läheltä minua kuului myötäänsa
korwiini metsäpuron lorina. Linnut lauleliwat moneulaisilla
sametilla aamuwirsiansä ympärilläni puissa. „Oi, te, Luojan
rikkauden ja hywyyden puhtaat alkulähteet, kuinka onnelliset te
olette kaikessa wiattomuudessanne, jospa minä olisin yhtä on-
nellinen kuin te!" ajattelin silloin sydämessäni ja kyyneleet
walahtiwat silmiini.

Lepo ja kornien raitis ilma oli wcihän »virkistänyt »voi-
miani. Minä nousin sammalwuoteeltllni, menin purolle ja
join siitä puhdasta ja raikasta korwen wettä. Sitte pesin las-
wuni ja walelin »vedellä polttamaa päätäni; se »virkisti minua
paljon ja »niuä taas join.

Näin saatuani »virkistystä, lähdin taas samoamaan met-
sää. Minkäänlaista tietä tahi polkua ci ollut, mutta kauas
pois maan teki mieleni; aurinkoa oppaanani pitäen, tiesin minä
suuntani ohjata pois wiimeisestä kodistani. Likelle puolta päi-
wää samottuani, tuli eteeni heikko metsäpolku. Minä lähdin
sitä seuraamaan, toiwossa wiewän sen johonkin ihmisasuntoon.
Iltapiiiwä oli jo, eitä mitään näkynyt ei kuulunut. Woi-
mani alkoiwat uupua ja nälkä kalwasi kauheasti. Wihdoin
illan hämärässä alkoi polku wahwcta ja se antoi minulle jotaiu
toiwoa. Kuinka ihastuksiin minä tulin, kun eteeni aukeni Pieni
lampi ja sen rannalla pieni mökki. Väsymyksestä, näljästä ja
uupumuksesta horjumana astuin mökkiin. Siinä ei ollut asn-
jamina mnita kun wanha waari ja mummo; he uliwat »vctäy-
ncet tänne yksinäisyyteen, sillä ukko oli ahkera kalamies ja ka-
lasteli lammesta. He näyttiwät hywin hämmästymän minnn
tulostani, mutta kun minä sanoin hywää iltaa nöyrästi ja
pyysin Yösijaa, näyttiwät he tyyntymän.
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„Miks'ei taassll saane yötä olla; ei taa häämiPaikka ole,
mutta yhtäkaikki taassa yön yli toimeen tullee", sanoi ukko.

Miuä Pyysin Jumalan tähden heidän antaman» minulle
jotaiu syötäwää ja sclitiu olemani nälkään tuolemaisillani; sa-
massa ilmoitin, ctt'ei minulla ole mitääu maksua antaa.

Sen kuultuaan katseliwat nkko ja mummo minua joten-
kin oudoksuen, mutta kumminkin rupesi mummo heti ruoan lait-
toon. Ukko oli saanut lammesta kaloja, niitä paistoi mummo
takkllwlllkeau hiilillä ja asetti ne mökin ainoalle pienelle pöy-
dälle; leipää, moita ja maitoa tuli lisäksi. Sittc kchoitcttiiu
miuua syömään, eikä minna tarMinnuttaan kahdesti käskeä.

Syödessäni rupesiwat he kyselemään mistä olin. Niinä
sanoin kotipitäjääni nimen.

„Tiedättätll te, kuinka se onneton pastori L—m nyt moi-
pi?" kysyi mummo minulta.

„Eipä ue moimiset taida kaksinaiset olla", mustasin minä
tukehtuneella äänellä, sillä mummon kysymys kämi kipeästi sy-
dämeeni luin Puukon pistos.

„Sääli miestä semmoista. Hän oli lahjakas mies ja sa-
notaan hänen oleman korkea-oppiscnkin ja yhtäkaikki hän elää
uiiu pahasti itseänsä kohtaan. Sanotaan hänen rumenneen
ryyppimään mainionsa pahuuden tähden, onkohan siinä perää?"
jatkoi mummo.

,M siinä ole mitään perää", mastasiu minä ja pala tah-
toi tarttua kurkkuuni.

„Wicläköhän pastori on Mirallakaan?" uteli mummo yhä.
„Ei hän ole »viralla ja hänen mainionsa on kuollut", seli-

tin mummolle, ikäänkuin illalliseni ja yöpaikkani maksuksi, sillä
en itsekään tietänyt, mitä mä hänelle wastasin, niin oli sydä-
meni täysi.

„Wai niin! Wai ei pastori ole enää Miralla! Puraspa
taisi olla ruumallekin, tun kuolema pelasti hauen enempää nä-
kemästä", arweli mummo.

Noita keskustellessamme olin syouyt, miutä söin. Pal^
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joa cu syönyt, enkä minä paljoa woinut kesinäkään, sillä an-
kara murhe oli masentanut ruokahaluni kowin niukaksi, eikä
suiutaan mummon puhe enentänyt sitä.

Minulle laitettiin mökin ainoaan wuotcesen makuusta ja
mummo ja ukko paniwllt maata lattialle.

Wäsynccnä ja murheellisena panin maata, mutta luonto
kumminkin waati »velkansa ja minä wihdoin nukuin.

Heti aamulla herättyäni aioin lähteä matkalle, mutta
mummo ja ukko eiwät minua päästäueet eineettä, joksi he nyt
kcittiwnt kaloja. Syötyäni ja kyseltyäni heiltä tietä, heitin
heille kiitokset ja Mhywästit ja lähdin matkaan. Hywästi jä-
tcllessäui sanoi mummo minulle: „te olette niin kummallinen,
ett'cu tiedä, mikä te oikein olette; wissiin teitä kalmaa joku
ankara murhe." Kyynel walahti silloin silmistäni, mutta minä
pyörähdin selin mummoon ja menin samassa owcsta ulos.

„Pois, pois, kauas puis, pois siunc asti, jossa ei tnosta
surullisesta historiasta tiedetä mitääu, jossa ei niitä enää mi-
nulle kerrota ja muistuteta", soi nyt waau ajatuksissaui, mutta
mihin, sitä en tietänyt.

Niin samosin minä yhä eteenpäin yhtä suuntaa kohden,
mutta kumminkin teitä myöden ja ihmisien ilmoissa, sillä enpä
halunnut enää metsääu mennä. Wälillä minä anelin ihmisiltä
ruokaa ja yösijaa. Wäliin sain, wäliin olin saamatta, sillä
olinpa liian nuori ja komea kerjäläiseksi, sentähden he nsein
nurkuiwat, eiwätkä antaneet minulle ruokaa, niin että päiwit-
täin sain kulkea maistamatta minkäänlaista suurusta.

Sillä tllwlllla kulkiessani tulin minä näljinkuolinana
eräänä ftäiwäuä muutamaan tämän kylän waratkaasen taloon,
ja se on juuri tämä talo, jossa uyt olemme. Minä Pyysin
ujosti ruokaa kauhean nälkäni sammuttamiseksi. Isäntä katseli
minua tutkiwasti ja kysywästi, eikä wastaunut towiiu aikaan
mitään.

„Lcipä ei kaswa työttömälle. Häpeä on anelemalla elät-
henkeänsä tuommoisen miehen, jolle Inmala on uskonut
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noin uljaan ruumiin, yhtä häpeä on myös hänelle ilmaiseksi
mitään antaa. Rupea työhön tunkion perustuksella, uiin saat
cstclcmättä ruokaa", sanoi isäntä painawnsti ja aina muistan
nuo hänen oikeutetut sanansa.

Hän oli silloin jo wanha mies ja hän on jo aikoja sitte
maksanut luonuolle metkansa ja toinen nuorempi on astunut
sijaan. Jumala siunatkoon mennyttä isäntää, sillä hän teki
pään tarkoituksetta tehdylle tietämättömälle waelluksclleni.

Minä -lupasin tehdä työtä tunkion perustuksella, kuu waan
saisiu ruokaa. Sitä minulle anncttiinlin runsaasti, mutta ei
sanottu tarwitsewan mennä sinä päiwänä työhön, koska sauoi-
wat he, näytin niin uupuneelta ja wnsynceltä.

Aamulla minulle annettiin työaseet ja kintaat käteen, joita
ei minulla itselläni ollut ja niin lähdin työhön. Talon tunkio
oli wcdctty juuri tyhjäksi suurelle kesautowainiolle ja tunkion
uudeksi perustukseksi oli »vedetty mahdottomat kasat kuuma tur-
peita ja hawuja; niitä Piti minun hakata tunkion pohjalle.
„Lcipä ci kaswa työttömälle", soi minun korwissani koko päiwän
ja minä aloin rumeta tekemään työtä niin paljon, kuu woiu,
henkeni elatukseksi ja kurjan, nälkäisen elämäni awuksi; ja mitä
lupasin, läntinkin minä. Ensimältä ci kyllä työ käynyt lM-
wisti laatuun, mutta tuossa lauta-tehtaassa oli niin paljo
raaka-aineita, cttä minulla oli aikaa kylliksi siinä itseäni har-
joitella, sillä minua ei kukaan siitä pois häätänyt. Vähitellen
totuin kaikkeen työhön, ja enemmittä puhumisitta olin minä
sillä lnwalla talossa kolme wuotta; sillä ajalla annettiin mi-
nulle riittäwästi maatettu, ruoasta puhumattakaan. Talon
wäki, semminkin lapset, ratastuiwat minuun hiljaisen luontoni
ja siiwon käytökseni tähden ja usein he kummasteliwat minuu
suru- ja umpimiclisyyttäni.

Niinkuin jo mainitsin, olin talossa kolme wuotta. Sil-
loin rupesin rakentamaan mökkiä erään kalaisen lammen ran-
nalle; wäliin olin kylässä työssä, ansaitakseni ruokawnroja,
sillä nyt jo sain palkkaakin, wäliin rakensin mökkiäni. Kun
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mökkini tuli »valmiiksi, menin sinne yksinäisyyteen asumaan.
Minä rupesin pyytämään kaloja lammesta ja »vähitellen kai-
welin peltotilkkuja mökkini ympärille. Niistä rupesin ajan
pitkään saamaan leiman apua ja Perunoita henkeni elatukseksi,
sampi anteli kaloja särpimckseni jn wäliin waihetin niillä emän-
nillä lehmänantia.

Niin olin isäntä ja emäntä omassa mökissäni. Kuu
maan sain runsaammasti kaloja, »vaihtelin ne aina »viinaan,
sillä »viinan himoa en saanut enää lannistetuksi, »uutta »vält-
tämättömiä elämän tarpeita en kuitenkaan enää juonut; kassaa
ci kuitenkaan tullut »vanhan Päilvän »varaksi, sillä »viina »vei
kaikki, mitä liikenemän oli.

Woi, woi! Monta unetonta yötä olen halki parhaan elä-
mäni tuossa mökissä »viettänyt, monta kyyneltä kylwänyt, monta
katkeruutta niittänyt, muistcllesscini eutistä elämääni. Har-
moin saatu wiinatilkkakaan ei ollut lohdutuksen sijalla, niinkuin
ensi aikoina, maan se oli paremmin entisien sydämeni haawo-
jen llukllsijana ja menneen elämäni ankarana muistooni joh-
dattajana; sillä kun sain wiinatilkan, nousiwat luikki elämäni
tapaukset niin eläminä eteeni, juuri luin ne olisiwat eilen ta-
pahtuneet. Silloin itkin muorokuudet läpeensä, yhtä itkua niin
kauan, kuin wiinahernc oli pullossa, se oli ittn menneestä,
haaskatusta, rikollisesta elämästä.

Semmoista yksinäistä, surullista mökkielämää mietin,
tunnes woimani riittimät. Kun tulin kykenemättömäksi itseäni
hoitamaan, toimittiwat nämä hywät kyläläiset minut ruodulle.
Siinä oli se onni minulla, että ruotitalokscni tuli tämä hymä
talo, jossa saan olla enimmän osan muotta. Kaikki kylän ih-
miset owat olleet minulle hywiii ja useat heistä omat pyrkineet
salaisuuteni perille, mntta siinä eiwät he ole onnistuneet. He
owat huomanneet minua painaman jonkun salaisen mnrhceu,
mutta ei yksikään heistä tiedä, mitä minä olen halli parhaan
elämäni kärsinyt.

Ei kukaan ole koskaan saanut tietää, kuka minä olen ja



mistä minä tulin; niin että heillä ei ole pienintäkään aawis-
tnsta minun elämäni retkistä. Kaikki kutsumat minua maan
Fabianiksi, sillä todellisen ristimänimeni olen heille sanonut.
Ruodulla olen ollut noin wiisi wuotta, jolla ajalla en ole mi-
tään erinomaisempllll puutetta nähnyt, mutta onhan se yhtä-
kaikki niin alentama elinkeino. Waitka minulla oulin tällä lailla
turwatut elämän tarpeet, ei suruni ole kumminkaan wähääkäcin
antanut perää ja itsekseni olen usein kummaillut, kun minun
elämäni lanka on näin kauan kestänyt.

Wiinatilkkaa on minun waikea nyt saada. Te näitte,
minkälainen minun ansioni oli tämän wiinakorttelin hinnan
saamiseksi. Jonkun kerran ollessani erinomaisen keweällä mie-
lellä satuin puhumaan wieraita kieliä, ikäänkuin Käyttääkseni jo-
tain osaamani ja tietämäni. Heti keräysi utelias ihmisjoukko
ympärilleni, kysellen, mitä kieltä se oli? Minä selitin heille,
mitä kieltä kukin oli. Siitä herran hetkestä rupesiwat poika-
wiikarit pyytämään lantin edestä minua heille uoita kieliä pu-
humaan. Mutta he osasiwat nuo kielitaitoni palkinnot laittaa
niin pieniksi, ett'eiwät ne riittäneet wiinakorttelin hinnaksi.
Käyttäen hywäksensä minun tunnetun wiinanhimoni, keksiwät
he harakkatllnssin, jolla woin ansaita täyteen puuttuwan
summan woi, woi! se harakkatanssi, se on niin alentawaa,
enkä sitä teekään, kun waan muutoin läpi pääsen.

Jospa en olisi hyljännyt ensimäistä rakkauttani, jospa
olisin elämäni kohtalon yhdistänyt Agnetan kanssa, niin elä-
mäni olisi nyt toisin, tuntoni asiat olisiwat nyt toisin, sillä
hän rakasti minua, eikä minun kauttani saatawaa isoa elämää,
mutta woi! murhannut, sortanut olen minä sen puhtaau
sielun, sortanut hautaan asti, kauhealla petoksella sortanut!

Te olette nyt kuulleet elämäni kertomuksen, kauhean
kertomuksen, joka on täynnä rikoksin. Tuomitkaa minua, kuin-
ka kowasti tahdotte, mutta muistakaa samassa, että minäkin
kerran olen ollut ihminen mies, jolla on ollut terwe sydän
rinnassa, joka ei ollut rikoksilla tahrattu, joka woi niin paljon

li
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rakastaa ja toiwoa. Muistakaa myös, että sama sydän on
kärsinyt niin Paljon, kärsinyt sanomatonta, polttamaa surua ja
tuskaa ja yhä kärsii se niin, niin, se kärsii kuolemaansa
asti. On sillä wielä niin paljon tuntoa, että se woi tuntea.
Oi, Herra Jumala, kuinka se nytkin tärisee; sitä polttaa nyt
enemmän kuin koskaan ennen woi, woi sitä tuskaa woih!

kaikkihan se on jo wiinatilkkakin. Eikö teillä ole muassa
matkaputellia, että antaisitte minulle pienen herneen, luulisin
sen wähän liewittäwän kauheaa tuskaani."

Minä selitin hänelle, ett'ei minulla ole minkäänlaista matka-
pulloa. Kyyneleet nousiwat silmiini, kuunnellessani tuon Pal-
jon kärsineen ja wieläkin kärsiwän, onnen hyljäämän ja mur-
tuneen miehen elämänkertomusta. Minä menin hänen tykönsä,
otin häntä kädestä kiinni ja sanoin: „minä ymmärrän teidät.
Paljon, paljon olette te kärsineet; Jumala suokoan teidän kär-
simisillenne hywän lopun!" Samassa pistin minä markan
rahaa hänen kouraansa.

Kun hän huomasi lahjansa suuruuden, syleili, halaili,
kiitteli ja kosteli hän minua kymmeneenkin kertaan.

„Te olette kowin hywä minulle, millä woin hywyytenne
palkita? Kauan on siitä, kun olen näin ison rahasumman
omistajana ollut, eikä tarwinnut harakkatanssilla tätä ansaita.
Nyt ci minulla ole teille enää mitään lerrottawaa, nyt saatte
panna lewähtämään. Minä olen turhanpäiwäisesti teitä wai-
wannnt, mutta on niin hywä, kun olen saanut sydämeni au'-
llista, Nyt on wielä pitkälti aikaa, ennenkuin päiwä walkc-
nee ja ihmiset nousemat ylös pankaa maata! Minua ei
nukuta sydämeni on niin kipeä tuo kynttilä kohta lop-
puu ja sitte tulee niin pimeä ja sen karsi on tullut niin pit-
käksi", puheli sen jälkeen ukko.

Minä otin toisen kynttilän palasen pöydältä, asetin sen
kynttiläjalkaan, sytytin sen palamaan ja annoin ukolle,
sillä entinen loppui juuri nyt. Ukko otti sen kiitoksella was-
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taan ja sanoi: „on nyt niin hywä, kun ci tarwitse pimeässä
walwoa, sillä pimeä on niin Mwää kowan surun aikana."

Sen sanottuaan meni hän tvuoteesensa owen pieleen ja
wääntyi siiheu »vaatteissaan pitkoksensa ja minä panin maata
toiselle »vuoteelle, joka »uinua »varten oli laitettu. Ukko
laittoi huolellisesti ennen maata panoaan kynttilän pään tuo-
lille »vuoteensa wiereen palamaan.

Minä nukuin melkein heti, sillä olinpa hywin uutuuksissa
pitkästä matkastani, jolla ei ollut tullut paljon nukutuksi.
Waikka olin kuullut niin surullisen kertomuksen särjetyistä ja
uupuneista sydämistä ja tuntenut melkein itsekin ukon kerto-
muksen johdosta murheen kuolettawaa »voimaa, waatei luonto
kuitenkin slllltawiansa. Uneni ei sentään tullut rauhalliseksi,
mutta tuommoiseksi puolihorrokseksi tilaksi, joka oli puoleksi
nukkumista, puoleksi walwomista. Tuutinpa siltä, kuin ukon
surullisesti sointuwa, wäliin katkonainen ja pitkawcteinen puhe
olisi yhä kuulunut korwiini, eikä se kumma ollutkaan, jos niin
oli, sillä hänen kertomuksensa oli minuun tehnyt sywän »vaiku-
tuksen.

Wäki oli jo noussut ylös, ennenkuin heräsin. Emäntä
oli jo pannut walkean takkaan, osa mäestä puki »vaatteita ylleen,
toiset ottiwat jo käsitöitään esille. Minä nousin myös ylös
ja puin kiireesti ylleni. Silmäni kääntyiwät cnsimäiseksi ukon
»vuodetta kohden. Kynttilä paloi tuolilla juuri siinä paikassa,
johon ukko sen maata pannessaan asetti ja ukko itse makasi niin
rauhallisesti; uäyttipä siltä kuin hän olisi saanut pitkällisen le-
ivon ja rauhan särjetylle sydämelleen. Kynttilän sydän oli
jäänyt pitkälle karrelle, sentahden paloi se hywin himeästi ja
selwästi näkyi, ett'ei sitä oltu hywään aikaan niistetty.

„MMs nyt Fabianilla on, kun hän ei nousekaan ylös?
Kah! Hänellä on oikein kynttiläkin palamassa wuoteen «vie-
ressä. Eipä hän ole sitä wielä koskaan ennen tahtonut, waikka
hän aina päiwittää pimeän itämäksi walwocssaan, Kum-
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massa ukon makuu nyt on! Hän on aina ensimäisenä ylös
nousemaan," sanoi emäntä.

Hänellä oli walkea tupaan tullessaan, sentähdcn hän ei
hamainnut tuota pitkän kartensa tähden himeästi palaman kyntti-
län waloa.

„Minä otin omin lupini kaksi jo osaksi poltettua kyntti-
lää, kun ukko päiwitti ikäwäänsä pimeässä, ja lupasin ne mak-
saa taloon. Pitemmän poltimme haastellessamme ja lyhemmän
hän pyysi maata pannessaan huwikseen walwocssaan, sillä hän
ei sanonut itseänsä nukuttamaa," selitin minä.

„Ei niitä tarwitse maksaa. Hän on monta pitkää yötä
walwonut pimeässä, mitä hän lienee miettinytkin", sanoi
emäntä.

Miuä silmäilin ulkoa tarkemmasti. Minä lummailiu,
ett'ei hän ollut niistänyt kynttilää, jonka pitkästä karrestahan
oli niin arka yöllä haastellessamme. Minä kamelin lähem-
mäksi wuodetta. Silloin huomasin selwästi, ctt'ei hän hengittä-
nyt; ukko oli kuollut.

„Ei Fabiani nouse enääkoskaan ylös", sanoin sen hawait-
tuani ja astuin jonkun askeleen takaperin.

„Herra Jumala! Mitä sanotte? - kuollutko?" sanoi
emäntä hätäisesti ja astuskeli ukon wuodetta kohden.

KaiM heittiwät askareensa pois ja tekiwät samoin.
Siina makasi ukko niin rauhallisen näköisenä ja kalpea-

na. Surullinen hymy oli jäänyt hänen huulillensa ja näytti-
pä siltä, kuin paljon kärsimä sielu olisi päässyt rauhaan.

„Sunä se oli nyt Faoiani-raukan loppu. Mikä hän
lienee ollut ja mistä tullut, mutta paljon on hän kärsinyt, sen
näki selwästi kaikesta hänen elämästään", sanoi emäntä.

„Niin, paljon on hän kärsinyt, sanomattoman paljon",
sanoin minä tukahtuneella äänellä.

Kaikki läsnä-olewcit oliwat symästi liikutettuina.
Kuinka lieneekään ollut? Lieneekö tuo paljon kärsinyt

ja sywästi hllllwoitettu sydän katkennut sen tuntonsa aukasemi-
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sen wuoksi, jonka hän ensikerran eläessään minulle teki? Ken-
ties niin käwi; ainakin minä sen niin otaksuin.

Ukon wasemmastll kädestä oli pudonnut se markan raha,
jonka minä maata Pannessani hänelle annoin. Oikean kätensä
oli hän pistänyt paljllllsen poweensa, karkeain, au'aistuin
nuttuinsa halkeimista; hän näytti powessaan puristaman
sotain, joka ehkä oli hänelle suuremmanarwoinen kuin markka,
josta hän niin paljon piti; minun silmissäni näytti siltä, kuin
olisi hän sanonut: „oi, kuiuka se nytkin tärisee
kynttilän karsi on niin pitkä
polttaa, sitä polttaa enemmän kuin koskaan ennen woih!„

Rumettiin niihin toimiin, joita kuolleen wiimeiseen lepo-
kammioon saattaminen »vaatii; rumettiin riisumaan »vaatteita
pois »vainajan päältä. Silloin huomattiin hänen puristaman
todellakin jotain tuolla pomeensa sydämen kohdalle pistetyllä
kädellänsä. Amattiin koura, siinä oli pieni kotelo! Silloin
»vasta huomattiin, että se riippui kaulassa nauhassa. Kotelo
annettiin minulle tarkastettawaksi ja minä olin uteliaisuudesta
kylläksi halukas ottamaan sen »vastaan. Minä awasin sen.
Kotelossa oli metaljongi, kauniin naisen muotakuwan kanssa,
pieni myttyyn kääritty paperi ja pieni suortuma himuksia.
Metllljongiin oli muotoku»van alle piirretty: „ Agneta

—." Minä llukasin ja selmittelin suurella waiwalla auki
sen likantuneen ja osaksi rikki kuluneen paperin, joka kotelossa
oli. Selmästi woi siitä, nähtäwästi paljon käytetystä pape-
rista lukea seuraamat sanat:

„Fabian!
Woi, Fabian! Minä en ennä saa enkä woi kutsua

sinua rakkaaksi ystämäkseni. Sinä olet murtanut ja särkenyt
ainoan todellisesti sinua rakastaman sydämen, sillä sinä olet
tallannut jalkojesi alle minun pyhimmät tunteeni ainoan
rakkauteni. En minä olisi, Fabian, sinusta jemmoista usko-
nut! Ääretön kunnian ja hekuman himo on sinut so'aissut.
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Minä toiwon, että eläisit onnellisena, mutta ota wastaan
kuitenkin tämä wiimeincn ystäwyyden osoitus, muistoksi enti-
seltä ja nykyään kowin sortuneelta, köyhältä ystäwältäsi

Agnetalta."
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