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SotDittaja.

oli Pohjanlahden rannikkoseutua. Vuosisatojen kuluessa
H oli meri jättänyt jälkeensä silmän kantamattomia aloja
kuiwaa maata. Sywät meren lahdelmat siellä täällä tunkeu-
siwat sywälle noihin entisiin heittomaihinsa, ikäänkuin suojel-
laksensa ja syleillätsensä wielä noita hänestä
maita, joiden ylitse hän ennen niin Vallattomasti hyrskyen
lainehti. Tämän tähden oli seutu täynnä lahdekkeita, salmia,
poukamia, niemiä ja saaria. Entiset wuolaat mereen juokse-
wat wirrat oliwat merestä kuimuneella maalla jakaantuneet
moneksi pienemmäksi puruksi ja wirraksi, leikellen sen siten mo«
niin osiin ja palstoihin. Hitaasti,' mutta warmasti juoksi
wirta noita itselleen kulkutieksi anastamiaan uomia myöden
meri-emon syliin, sillä lakeat oliwat merenpohjasta liettyneet
ja kokoontuneet maat.

Tämmöiset merenjättö-maat owat muosisatoia olleet oi-
mallisia ja rehewiä heinämaita. Mutta ajan kuluessa sammal-
tuu, pensastuu ja metsittyy kuiwimmat ja yläwämmat paikat,
sentähden syntyy noihin lakeisin ja aawoihin seutuihin iha-
noita metsäsaaria, jotka kaukaa katsoen näyttämät känneiltä
puutarhoilta. Suuret alat noiden metsäsaarten watillakin on,
milloin tiheämpänä, kulloin harwempana pensaikkona, ollen ne«
kin paikat jo alulla metsää kaswamaan. Silmäsiintoja on taas
aiwan puuttomia ja pensaittomia aawoja, joissa ei ole muuta



silmään ottamaa kuin niittylatoja ja talwisina aikoina tiheässä
olemia heinäpieletsiä. Kun noihin aumoihin wielä yhtyy me-
ren lahdelmat ja poukamat, niin luulisi niitä äkkinäinen me-
ren seljiksi.

Enimmän aikaa maatuneille ja enimmän kohoontuneille
paikoille on wahwat ja tiheät kylät ja pitäjät taloineen jakirk-
koineen sioittuneet, jotka noilta aukeilta katsoen näyttämät Mä-
häisiltä kaupungeilta tahi kauppaloilta. Noista kylistä owat
niiden asukkaat lewittäneet wiljelyksiänsä laajoille aloille, ja
mehewästi rehoittawat wiljelyskaswit wahwamultaisessa, kiwet-
tömässä, meren jättämässä ja hywästi wiljellysfä maassa.
Weroituksen perustuksella omistamat kylien asukkaat kaikki nuot
wähemmän kohonneet lakeat maat niittymaineen, metsäsaari-
neen ja pensaikkoineen.

Noilla waraktailla yhteiskunnilla on tilaton kansansa, ku-
ten muuallakin. Usea heistä perheelliseksi tultuansa, pyrkii ti-
lällisten mökkyreiksi ja torppareiksi noille sammaltuneille, pen-
sastuneille ja metsittyneille niittymaan osille. Tällä tawalla
on mökki tahi torppa ilmestynyt sinne tänne johonkin pensas-
toon ja metsäsaaren laitaan. Heillä on siellä erityiset aitauk-
set, joissa he kesäisinä aikoina syöttelewät wähälukuista kar-
jaansa; eipä se muutoin käwisi laatuunkaan, sillä peni-
kulmittain on niiltä tienoilta niittyjä yhteisille laitumille. Usea
heistä tulee warsin hywästi toimeen, sillä meren jättämä lieju
on aikojen kuluessa tekeynlynyt wäkimultaiseksi peltomaaksi, joka
Viljelykseen muokattuna antaa heille jokapäiwäijen leipänsä.
Kuitenkin on kurjuus ja puutokset tännekin löytäneet tiensä,
sillä moni heistä kärsii suurta puutetta ja wiettää perhetuensa
sangen kitumaa elämää.

Noita aukeita maita pitkin kulkee talwisina aikoina wahwa
talwitie, sillä sitä myöden on paljo lyhempi matka toisiin ly-
liin ja pitäjiin, wieläpä joihinkin taupungeihinlin luin yleistä
maantietä myöden, joka wältellen sywälle pistäwiä merenlahti»
tekee pitkän kaarroksen. Mennen usean merenlahdekkeen ja tai-
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täisen salmen poikki, kulkee tuo talwitie usean mökin ja torpan
siwuitse. Täten oli talwisina aikoina noilla, ikäänkuin muista
eroitetulla asukkailla tie, jota he pääsiwät kulkemaan minne
waan haluttiwat, mutta kesällä ei heillä ollut minkäänlaista
tietä, waan heidän täytyi pyrkiä, kuten parhaiten taisiwat, kuu*
kana olemalle maantielle, ja niin tehdä hirmuisen iso mutka.

No niin. Olihan talwitiestä paljonkin hyötyä, mutla
kun pahoilleen pani, oli se hywin oikullinen. Sillä kun sattui
sakea lumipyry tulemaan, oli tiellä kulkija pahemmassa kuin
pulassa. Noilla aukeilla ja suojattomilla seuduilla oli silloiu
semmoinen pölätkä, ettei sylen päähän nähnyt eteensä, ja tiellä
pysymisen laita oli niin ja näin. Semmoisilla ilmoilla eksyi-
mätkin matkustajat usein tieltä pois, ja silloin ei ollut leikki
edessä, semminkään öisin ja pimeinä ilta- ja aamupuhteina,
jolloin ei ollut Valostakaan mitään apua. Ken semmoisissa
tilaisuuksissa tielle sattui, hän sai kiittää onneansa, jos waan
osui tapaamaan uppuroidessaan jonkun mökin, jossa hän woi
saada itsellensä ja hewosellensa jotakin suojaa.

Minätin olin tilaisuudessa usein matkustamaan tuota
aawaa oijostietä. Usein oli minulla matkakumppaneita ja sil-
loin tawallisesti juostiin toistensa rekiin haastelemaan sitä ja
tätä, ratoksi tuolla ikawällä taipaleella. Eräänä kertana oli
minulla matkatowereina sen paikkakunnan miehiä. Silloin tuli
puheeksi kahden mökin asukasten riitainen wäli. He kertoiwat
heidän elämästänsä monta juttua, muun muassa senkin, kuinka
toisen mökin asukas oli toisen mökin lehmän tawannut suistu-
neena isoon ojaan; josta se ei woinut pois päästä. Mutta
siihen siaan, että hän olisi auttanut lehmän ojasta ylös, läwi
hän waan lamasta katsomassa, milloin lehmä on kuollut. Kun
hän oli hawainnut sen tapahtuneeksi, meni hän koston iwalla
sitä toiseen mökkiin ilmoittamaan, ja samalla oli hän pilkalli-
sesti antanut tiedoksi, että hän olisi woinut lehmän pelastaa,
waan ei tahtonut.

Tämmöinen riitasa elämä kahden mökin asukasten wä«
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lilla kummastutti minua suuresti, ja minä utelin yhtä ja toista
heihin kuulumista seikoista.

Näin jutellessa oli taiwal kulunut hupaisesti melkein huo-
maamattamme.

„Tuossa nyt juuri on toinen niistä mökeistä", sanoi
eräs matkatowereistani, osoittaen samassa kädellänsä edessämme
näkywää tien Vieressä olettaa mökkiä.

„Kumman, senkö lehmän tappajan mökki tuo on?" ky-
syin minä.

„Eikä ...sen toisen . . . hänen mökkinsä on wielä nä-
kymättömissä, täällä edessäpäin", sanoi towerini.

Pian olimme menneet kummankin mökin ohitse. Minä
tarkastelin kumpaakin mökkiä siwumennessämme ja mieleni
tuntui niin kummalliselta. Mieleeni juohtui, näette, noiden
matalain majain asukasten riitaisuus, ja minusta tuntui san-
gen oudolta se asia, kun ihmiset eiwät woi elää rauhassa, rak-
kaudessa ja hywässä sowussa toistensa kanssa. Katsellessani
noita molempia [mökkejä, huomasin minä edellisen mökin akku-
nasta iloiset lapsen kaswot, joka kaikin mokomin näytti halua-
wan nähdä siwukulkijat. Tämänkin wuoksi lensi mieleeni aja»
tus: istutetaankohan tuohonkin Viattomaan ihmistaimeen jo
noin nuorena wihan ja koston myrkyllisiä siemeniä ja jos niin
käypi: mitä hedelmiä se tulee kantamaan?

»Kummankaan mökin asukkaissa suurempi syy on tuohon
pitkälliseen riitaisuuteen?" kysyin minä ajatuksistani hawah-
tuneena.

„Kuka hänen tietää. .
. eikbpä niissä liene wikaa mo-

lemmissa", arweli puhekumppanini.
„On kai .

. . eikäpä se niin liene", suisti toinen.
Näin haastellessa kului taiwal mitään erinomaisia ta»

pahtumatta.
Minä kuljin usein yksinkin tuota taiwalta. Silloin tar-

kastelin aina noita mökkejä, joiden asukkaat oliwat niin riita-
sat keskenänsä. Usein näin nuot lapsen kaswot tähystelemässä
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tielle; näyttipä wälistä siltä, kuin hän olisi hymyillyt. Tä«
män tähden tuli hän minulle melkein tutun-omaiseksi, ja minä
en woinut siwukulkiessani olla katsomatta, olisiko hän taasen
akkunassa; harwa kertapa se olikin, jolloin ei niin ollut.

Erräänä kertana olin minä taasen kulkemassa samaa tietä.
Oli ankaran kylmä ja wirea wiima. Lumi juoksi yh-
tenä suihtuna hankea myöden, tehden pensaisilla seuduilla moni-
mutkaisia pyörteitä ja kiemuroita, leistahdellen jonkun esteen
kohdattuansa, pyöriwänä torwena ylös ilmaan, ja sieltä taa-
sen laskeutuen hangelle, iloisesti pyörteitä tehden juosta wiri-
semään. Waitkei taimaalta tullut lunta, meni tie kuitenkin
umpeen, jonka wuoksi kulkeminen käwi hankalaksi.

Tultuani sen mökin kohdalle, jonka akkunassa olin tottu-
nut nuot lapsen kaswot näkemään, oitis loin latseeni akku-
naan, katsoakseni, olisiko hän taaskin siinä, mutta häntä ei
näkynyt.

Ajatuksiini waipuueena ajelin minä eteenpäin minkä pää-
fin, katsellen lumen iloista tanssia. Olin jo siwuittanut tuon
toisenkin mökin riitasine asukkaineen, kun huomasin, että edel-
läni meni pikku tyttönen. Minä kiirehdin hewostani, saawut»
taakseni hänet pikemmin. Kun pääsin hänen luokseen, meni
hän tiepuoleen ja päästi minut edelle. Minä pysäytin hewa-sen käymään ja rupesin tyttöä puhuttelemaan.

„Kenenkäs lapsi sinä olet?" kysyin minä.
„Mökin Antin ja Tiinan,"
„Missä sinun totisi on?"
»Tuossa mökissähän me asumme... tulittehan sen siwu",

sanoi hän.
„Tässäkö wiimeisessa?"
„Eikä tuin siinä toisessa . . . Ettekö te tunne minua?"

sanoi hän, ja katsoi minua hymyillen silmiin.
„Sinä olet se, joka akkunasta aina katselet.
„Niinpä olenkin . .

. jopahan tunsitte .
.

. heti minä
tunsin teidät . . . minä olenkin nähnyt monta kertaa" . . .
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sanoi hän ja imuroi niin että hänen werewät Poskensa meni-
wät punaisen ja »valkoisen lirjawiksi.

„Mihin sinä olet menossa?"
„Täällä minä käyn kirkon kylässä."
„No sittenhän sinun sopii tulla minun rekeeni; sinne mi-

näkin menen."
<,En minä tule."
„No miks'ei.-'
„Siks'ei, etten minä tule."
„Tästähän on puoli penikulmaa kirkolle ja tie on um-

messa."
„Waikka."
»Ilma on kylmä; palellut wielä tälle taipaleelle."
„Enkä palellu."
„Mutta sanopas nyt, minkä wuoksi et tahdo tulla kyy-

billeni?"
„Sen wuoksi tuin pääsen tämän taipaleen itsekin . . .

kyllä minä tämän niin monasti" . . . sanoi hän itseensä luot-
tawasti.

Minä luulettelin tuon tytön itsepintaisuuden oleman pelk-
käa teeskentelemistä. Sentähden seisotin minä hewosen, koho-
tin rekipeittoja ja sanoin:

„Tule nyt waan tänne rekeen peittoihin istumaan, muu-
toinhan sinä palellut!"

„En minä tule, en, en, en .
.

. ajakaa waan pois .
. .

kyllä minä tämän pääsen ...menkää waan pois", sanoi tyttö
hywin hätäisellä äänellä, tataantuen taapäin, ja huitoen mo<
lemmilla käsillään, ikäänkuin hän olisi peljännyt, että minä
tonkisin nostasin hänet rekeen.

„Tulehan sitte kannaksillekaan", kchoitin häntä.
„En."
„Io sinä olet kummallinen lapsi!" sanoin minä.
Tyttö ei wastannut mitään.
Kun minä en saanut häntä rekeen tulemaan, turwasin
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minä toiseen keinoon, sillä minä todellakin pelkäsin hänen M-
wän tielle. Minä en ajanut parhaillakaan paikoilla yhtään
juosten, että tyttö olisi Pysynyt muassa, woidakseni hänen uu*

puessaan olla hänellä turmana. Säälin tunteella katselin minä
häntä, kuinka hän huonoissa telineissä ja suuret aika-ihmisen
kengät jalwoissa, toti käydä tclskittää woimainsa perästä he-
wosen jäljessä. Onni oli kuitenkin se. kun lumi oli tuulen
pieksämänä juutunut tien paikalle niin kowaksi, että se isojen
kenkien turwin melkein kannatti hänet.

Lunta alkoi wähän tulla taiwaaltakin, jonkatähden ilma
tuli hämärammäksi. Aawan merenlahdelman takaa näkyi ylä-
wämmällä maalla olewa kylä kirkkoineen; ne näyttiwät olewan
kuin palawan ja sawuawan meren keskellä. Ajatuksiini wai-
puneena ajattelin minä kylää kirkkoineen, siellä asumia ihmisiä,
noita riitasi» mökin asukkaita ja reen Perässä tepsutteleman,
itsepintaista tyttöä.

»Ettehän te aja ollenkaan", sanoa heläytti tyttö, ja minä
hawahduin.

„Etkö nyt jo tule releen?"
„En .. kohtapa tuo kylänkin ..."

,Milä asiaa sinulla kylään on?"
,Minä olen menossa aapista ostamaan ... minä opet-

telen lukemaan."
„loto olet wanha?"
„Kohta seitsemän wuoden."
„Mikä sinun on nimesi?"
„Tiina, äidin kaima."
„Wieläkö isäsi ja äitisi riitelewät tuon toisen torpan

mäen kanssa?" '

»Häh . . . eihän ne koskaan", sanoi hän, melkein niin-
kuin hän olisi jotakin säikähtänyt.

Pitkänlainen äänettömyys seurasi, ja minä melkein ka-
duin, kun päästin niin waromattoman sanan.

»Mistä te tuommoisia tiedätte arwella?" sanoi tyttö
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toinin ajan päästä, ikäänkuin hän olisi tullut selwille tuon
odottomattoman kysymyksen kanssa.

„Ihmiset owat sitä puhuneet", sanoin minä.
Tyttö näytti tuleman yhä enemmän alakuloiseksi. Hän

ei puhunut mitään, eikä katsonut minua silmiin, kuten hän
tawallisesti teki. Surkumielellä katselin minä, kuinka hän suu-
riin kenkiensä nokkiin katsellen, käwellä telskitti reen perässä.

„Ihmiset puhumat usein liikojakin . . . tästä minä kään-
nyn hywästi!" sanoi tyttö, ja samassa hän kääntyi
eräälle syrjätielle, joka näytti wiewän erääsen taloryhmään
kylässä.

Minä ajelin eteen päin, mutta tuota lapsimaista tyttöä
en saanut pois mielestäni. Olinhan kuullut hänen wanhem-
piensä riitaisesta elämästä toisen mökin perheen kanssa. Olin-
han nähnyt hänet niin usein katseleman utelijaasti mökin
akkunasta siwuitsetulkewaisia, ikäänkuin hän olisi kyllästynyt
tuohon ahtaasen piiriinsä, ja haluttanut itsekin ryöpsähtää
noiden ohikulkijain joukkoon. Olinhan tawannnt nyt hänet
wähäwäkisenä kulkemassa samaa tietä, ja yhtäkaikki niin itse-
pintaisena ja omaan kykyynsä luottamana, ettei hän millään
ehdolla ottanut wastaan tarjottua apuani niin, oliko
sitten kumma, jos mielessäni edelleenkin pysyi tuo tyttö ja nuot
sanat: «ihmiset puhuiwat usein liikojakin" ja jos minä en
ymmärtänyt hitustakaan koko tyttöä, enkä noita sanoja.

Se oli iltapimeä, kun minä taasentin jouduin tuota
taiwalta kulkemaan. Ilma oli tyyni jakaunis taipaleelle lah-
tiessäni, mutta sangen pimeä, sillä kun ei ollut wielä noussut.
Jonkunlainen pelwon tunne waiwasi minua, lähtiessäni YPö
yksinäni pimeällä tuolle epäwarmalle matkalle, mutta luottaen
hewosen osaawllisuutecn ja kauniisen ilmaan, lähdin tuin läh-
dinkin, sillä minulla oli kiire.

Alkupäästä käwi motfa Marsin hywin. Hewonen juoksi
pikku hölkkää aiwan »aattmatta, sillä se oli siihen tottunut, ja
minä istuin reessä niin ajatuksiini waipuneena, etten huoman-
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nut taipaleella olewanikaan. Näin eteen päin kulkiessani ha-
wahduin siitä, kun äkkinäisiä ja tuimia tuulen ryopsähdyksiä
alkoi huhahdella aawalla seudulla. Ensimmältä nuot puuskat
tuliwat harwakseen, mutta ne oliwat jo niin woimakkaat, että
koko aawikko tuntui lalahtelewan jo ensimäisilla yrityksillä;
tuntuipa siltä kuin koko seutu olisi säikähdellyt tuon tutun
tulijan ensimäisista terwehdylsistä. Pian kuitenkin tiheniwät
nuot tuulen puuskat, ja tuokion kuluttua oli se yhtämittaisena
myrskynä. Ankara Wihuri wakaantui puhaltamaan aamulta
mereltä ja lunta alkoi tulla taiwaan täydeltä. Kun kowa
myrsky wielä tämän lisäksi kiskoi irti kaiken maassa olewan
lumen, niin syntyi siitä semmoinen möräkkä, etten woi sitä
sanoilla selittää.

Heti kun huomasin, minkälainen ilma oli tulossa, kiireh-
din hewostani, kerjetäkseni johonkin mökkiin yötä wiettämään,
sillä oitis ymmärsin, että taipaleen poikki oli mahdoton päästä.
Kuitenkaan ci tämä keino pitkälle auttanut, sillä tie meni aiwan
pian umpeen, ja tämän tähden käwi nopeampi kulku mahdotto-
maksi. Lunta tuli niin sokeasti, että hewosen pääkin aiwan
pian ryytyi lumesta yhdeksi turppaaksi,- luultawasti ei se woi-
nut katsoa eteensä. Mahdoton oli sitä ihmisenkään tehdä, sillämaassa tauwemman aitaa olleen karkeamman lumen oli ankara
Wihuri kiskonut irti ja nostanut ilmaan, josta se kowan tuu-
len ajamana tuli semmoisella woimalla kaswoihin, että tuntui
puolittain siltä, kuin olisi pulmushauleilla myötäänsä ammuttu
wasten silmiä.

Hewonen eksyi aiwan pian pois tieltä. Sinne tänne
haparoiden koetin minä jälleen löytää tietä, mutta se oli peräti
mahdoton, koska tien paikalla oli lunta niin paljon tuin muu-
allakin. Hewonen kahlasi mahaa myöden, ja kun eteen tuli
jotakin pensaista seutua, ei hewonen pääsyt eteenpäin muutoin

kuin hyppimällä, sillä lunta oli pensasten latwoja myöden.
Tuulen suunnasta ohjetta ottamalla koetin suunnata kul°

tuani sinne, jossa luulin jonkun mökin tapaamani. Kauwan



aikaa sinne tänne waiwaloisesti ursattuani, rupesi wihdoin
myrskyn läpi pilkahtamaan walkca. Aiwan summakauftalla
rupesin ponnistelemaan walkeaa kohden, joka mielestäni näkyi
siltä suunnalta, jossa ei olisi pitänyt olla yhtään mökkiä. To-
min ponnisteltuani walkeaa kohden, tuli poikinpuolin eteeni
mankka pysty-aita. Waikka lunta oli aidan seljan tasalle, en
kuitenkaan uskaltanut yrittääkään siitä ylitse ajamaan, sillä
hewonen olisi woinut saada wahingon. Aidan toisella puolella
olikin iso oja, ja lauman sain minä aseettomana telmätä> en-
nenkun sain aidan auki ja jonkummoista siltaa aidaksista ja
lumesta tuohon pahaan ojaan.

Monen ponnistuksen perästä pääsin wihdoin uupuneena
sen mökin kartanolle, josta walkea näkyi. Uuwuksissapa oli
hewonenkin, sillä ei se wiimmeiseltä jaksanut monta syliä ker-
rallaaan hyppiä paksussa lumessa, waikkei ollut mitään kuor-
maakaan.

Nyt olin ihmisten ilmoissa, mutta kuinka hämmästyin,
kään, kun huomasin olewani sen mökin kartanolla, jonka akkunasta
pikku Tiinan olin niin monta kertaa nähnyt katseleman. Heti
juohtui mieleeni mökin riidanhaluiset ihmiset, ja sangen was-
tenmieliseltä tuntui turwaantuminen heidän apuunsa. Mutta
kun tässä ei ollut Valitsemisen waraa, tunkeennuin minä lumi-
neni huoneesen. He näyttiwät ensinnä hywin hämmästymän,
kun näkiwät lumisen, oudon miehen tämmöisellä ilmalla tunte-
untuwan heidän huoneesensa. Mutta kun minä muutamalla
sanalla selitin omani ja hewosen nykyisän tilan, pyytäen sa«
massa heidän apunsa, muuttui heidän hämmästyksensä ihmette-
lemiseksi.

Asian kuultuansa pani mökin isäntä waatetta päällensä,
sytytti kynttilän lyhdyssä ja niin lähdettiin hewosta korjuufen
laittamaan. Hewonen saatiinkin hywään suojaan, sillä mökki-
täisillä oli jonkunmoinen talli, johon hewonen pantiin; heillä
oli wälistä ollut hewonen, waan nyt sitä ei ollut.

Kun huoneesen oli tultu ja enin lumi saatu kopistetuksi pois,
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riisuin minä päällyswaatteeni. Lumesta ryytyneenä oli se niin
jäätyneenä, että se pystyyn pantuna seisoi yhtä tanakkana kuin
miehenkin päällä ollessaan.

Nyt wasta woin rumeta silmäilemään mökin sisällistä
elämää. Huone oli maan neliseinänen, mutta jotenkin kookas
mökin tumaksi; ulko-oweu eteen oli laudoista laitettu jonku-
moista porstuwan tapaista. Huone oli lämmin ja warus-
teltu kaksinkertaisilla, pienillä akkunoilla. Iloinen malkea paloi
rätisten liedellä, lewittäen huoneesen waloa ja lämpöä: silloi-
siin oloihin katsoen, teki tämä minuun sangen hywän waiku-
tuksen, sillä hywältä tuntui, kun sai lämmitellä wilusta koh-
mettuneita ja kangistuneita jäseniänsä.

Huoneessa »vallitsi hywä järjestys ja puhtaus, mutta
pintapuolisellakin silmäyksellä huomasi, etteiwät mökin asukkaat
suinkaan olleet »varallisia. Heidän neljän lapsensa waatteus
oli hywin wajanainen, mutta puhtaat ja eheäksi paikatut ne
kuitenkin oliwat; eiwätpä »vanhempienkaan »vaatteet kowan pä-
tewiltä näyttäneet.

Pikku Tiina oli wanhin lapsista; nuorin näkyi juuri
hiljakkoin nähneen ensimäisen päiwänwalon. Heti kun sain
päällyswaatteni Pois päältäni, huomasin minä pikku Tiinan
katseleman hywin weitikkamaisesti itseäni.

„Enpa minä kuitenkaan tullut teidän kyydillenne", sanoi
hän, pitäen päätänsä kallellaan, hypistellen kulunutta huiwinsa
nurkkaa ja katsoen minua silmiin, ikäänkuin hän olisi tahtonut
täten muistuttaa, että hän suoriuntui woittajana silloisessa
kyytitiistassamme.

Miksikäs et tullut? Olisithan saanut kyytiä", sanoin
minä, lämmitellessä»! takkawalkealla.

»Paasinpa minä itsekin", sanoi tyttö.
„Oletto siinä taas ..

. ainainen hälppä ....", haki äiti.
„Tuo häntä nyt on aikahinen .." murahti isä.
„Antakaa lapsen puhua me olemmekin wanhat tutta<

wat". puolustelin minä tyttöä.



„Sen me jo tiedämmekin, pikku Tiina on puhunut kaikki",
sanoiwat isä ja äiti yhteen ääneen.

„En minä ole kaikkia puhunut. . en, en, en", sanoi
tyttö, liekkuen toisen jalkansa nejassa kahtaanne pain.

„Mitä sinä et ole wielä puhunut?'' utasin minä haja-
mielisyydessäni, sillä tunnustaa täytyy, että häpesin itseäni,

kun olin tytölle sanonut hänen wanhempiaan riitasiksi, ja mitä
he nyt minusta ajattelematkaan.

„Ihi ihi.." nauraa ihisi tyttö, kaiwellen sormellansa
suupieltänsä.— „saako sanoa?"

„Sano waan!" sanoin minä hämilläni, sillä enhän woi-
nut lasta kieltääkään.

„Sitä en ole isälle ja äidille sanonut, kun te tuota
tuota sanoitte silloin, että, että isä ja äiti omat

owat vi vi viitasat", sanoi pikku Tiina avistellen.
„Hcvra siunatkoon tuota hupakkoa, minkälainen se on ..

.

Jos et sinä siinä mokoma ... .", hätäili äiti, ja samassa siep-
pasi hän tytön kainaloista kohoksi ja wiedä viepoitti hänet
aika tyytiä toiselle puolelle huonetta.

„Tuon toisen mökin asukasten kanssa", sanoi tyttö äitinsä
häntä wiedessä, ikäänkuin täydentääksensä äsköistä ilmoitus-
tansa.

»Pidätkö siinä . . , lövftpä .... tuo häntä nyt on ..

. . . . .
" sanoi isä, ja siirteli hädissään joitakin kaluja toiseen

paikkaan ikäänkuin hakeakseen jotakin muuta asiaa.
„Ei se kait niin maavallista ole . . antakaa olla . . .

minä' lovisin tuon lapsen kanssa yhtä ja toista, enkä muista,
jos lienen jotakin semmoista sanonut", koin minä hätäyksis-
säni sanoa.

„Wievas ei puhu totta . . . muistaa hän .... sanoit-
tehän ihmisten niin sanoneen ...Isä ja äiti eiwät ole pa-
hoja .

. ihmiset puhumat liikoja .
.

. mutta toisten Matti on
paha . . . maan wielä hänkin kevvan tulee hywätsi . .

." pu-
hua helisti pillu Tiina, istuen äitinsä wicvessä lawitsalla,

16 Sowittaja.



Sowittaja. 17

heilutellen molempia jalkojansa ja katsoen wiattomasti minua
silmiin.

Nämät wiimeifet sanansa laski tyttö niin sukkelasti, ettei
wieressä olewa äiti hämmästyksissään kerinnyt häntä keskeyttää,
ennenkuin wiime sanassa.

En ikänä muista olleeni tukalammassa tilassa kuin tässä
olin. Minä olin ajattelemattomasti kertonut huhupuheita lap«
selle, ja nyt oli hän edessäni kantajanani ja tuomarinani. Hän
«li pannut minut semmoiseen hymälään, että minun oli täyty-
nyt turwllantua pieneen hätäwalheesen, mutta lapsen wiatto-
malla totuuden tunnolla rangaisi hän kowasti minut, ja mi-
nun täytyi hiiwetä silmäni täyteen, Luultawasti lapsi ei ollut-
kaan sanonut tuota hänen mielestänsä niin wastahakoista asiaa
wanhemmillensa, estääksensä siten heidän saamasta pahaa mieltä,
mutta minulle tahtoi hän sen wanhempiensa kuullen wiskata
takaisin. Eipä siinä wiclä kyllä, että itse olin joutunut han-
kalaan asemaan, mutta wanhemmat oliw".t samanlaisessa, ell-
eiwät wielä pahemmassa, häwetessään lapsensa suulautta, jospa
lohtakin oikeutettua.

„No tuon kanssa häntä nyt tuli . . . etkö sinä siinä,
mokoma jo .

." sano! äiti ja hän tukistaa nutuutti pikkusen
tyttöä.

„Tuon kanssa ei tule aikaan .
. mikä tuon tuommoi-

seksi pitäisi tehdä Vieraan hewoselle appeet ....kyllä
siellä nyt semmoinen ilma, ett'ei " sanoi isä, ikäänkuin
johtaaksensa aatteita pois tuosta ikäwästä jutusta.

Pikku Tiina tuli nyt hywin totiseksi, ja rupesi mussot-
taman. Pikku jalat lakkasiwat heilumasta, katse täwi pitkin
nokkaa ja huulet wenyiwät entistänsä pitemmikst. Siinä hän
sitten istua nuijotti, kenties tyytymättömänä siitä, kun moitit-
tiin, maikka tunsi oikein tehneensä.

Isäntä ja minä lähdimme toimittamaan hewoselle kau-
roja, wettä ja heiniä. Ilma ei ollut yhtään asettunut, ja waik-
tcmme ollut sen enempää aitaa ulkona kuin menimme ja tulim-
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me kartanon poikki, olimme ja niin lumittuneet, että olim-
me kuin lumipurku,

Hnoneesen palattuamme näytti asiat oleman entisellään.
Pikku Tiinakin oli laannut mussottamasta ja oli yhtä iloinen
hälppa kuin ennenkin.

„Kyllä siellä on niin ankara ilma, ettei mies monasti
eläissään semmoista näe", otti isäntä puheeksi, kaiketi wäis-
taakseen, ett'ei pikku Tiina taas alkaisi tuota itämää juttua.

»Kyllä se on . , . en minäkään ole tämmöistä ennen
nähnyt . . onhan se niinkuin Raappasen pyry, josta wanhat
ennen niin paljon kertoiwat", sanoi emäntä.

„Raappasen. ,! Minkälainen se oli?" kysäisin minä.
„Wanhat kertoiwat, kuinka kerran oli ollut ankara pyry,

jolloin Raappana uiminen mies oli kuollut tuolle taipaleelle. .

kunhan maan ei taas jonkun onnettoman käwisi samoin",
selitti emäntä.

„Oli marsin hywä, kun osaannuitte meidän mökkiimme
siellä ulkona ei olisi nyt mitään hauska olla", sanoi isäntä.

„Tunnen suurta tyytywäisyytta ja kiitollisuutta, kun niin
on käynyt. Hewonentaan ei olisi lauman enään jaksanut ja
itsellänikin oli tosi edessä", sanoin mustaukseksi.

Pikku Tiina oli tullut likemmäksi minua. Hän hipis-
teli takkini liemettä ja katseli suurilla sinisillä silmillänsä wieh.
keästi minua silmiin.

„En minä ole paha teille", sanoi hän.
„Senhän minä tiedänkin, ettei pikku Tiina ole paha",

sanoin, ja nostin tytön polwclleni.
„Minä osaan jo lukeakin", sanoi hän towin päästä.
„Oletkos siinä taas " murahti isä.
„Antalaa meidän nyt haastella", pyytelin minä.
„Sehän on marsin hywä, kun osaa lukea; mihinkä asti

osaat?"
„Aapisen ja käskyt katekismuksesta ulkoa, lamata ja ko-

to sanalta lukea sisältä."



„Onpa sitä siinäkin niin pikku tytölle kuin sinäkin olet."
„Dnfo se tosi, että aapisen kukko tuopi matillista, kun

lukee ahkerasti?" sanoi tyttö ja katsoi weititkamaisesti minua
taas silmiin,

„On se tosi . . kyllä se tuopi."
,Mista te sen tiedätte?"
„Miks'en minä tiedä toipa tuo minullekin, kun olin

ahkera poikasena lukemaan."
„Nyt narraatte .

. minä luulen, että kaikki aika-ihmiset
wähän walelehtelewat... ei kun narraamat.... isä ja äitikin
narraamat."

~Kuka sinulle niin on sanonut?"
»Tiedänhän minä sen kenenkään sanomattakin. Isa ja

äiti omat aina sanoneet lukon tuoman maltaista, kuu maan
luen ahkerasti, mutta eipä hän ole tuonut."

„Mutta entäs jos sinä et ole ollut kylläksi ahkera."
„Olen minä ollut . .

. olen, olen, mutta minua maan
narrataan."

„Mutta saatpa nähdä, että kukko wielä kerran tuopi si-
nulle paljon makeisia; woisipa se tuoda rahaakin."

„En usko. . en, en minua maan narrataan."
„No, mutta eihän sinulla taida olla aapistakaan, sitä

wähemmin kukkoa, joka sinulle makeisia hankkisi", sanoin minä.
„On minulla, minä sen silloin ostin ~ se maksoi kaksi-

kymmentä penniä."
„Näytäpäs minulle se!"
Huoneen perinurkassa oli piene wuude, sen yläpuolella

oli pieni nurkkahylly. Ketterästi juoksi tyttö sinne, nousi wuo»
teesen, sieppasi punakantisen aapisen hyllyltä ja toi sen minulle.

„Noin koreat kannetkin siinä on, ja kukko se wasta ko-
mea on", sanoi hän aapista minulle ojentaessaan.

Minä tarkastelin aapista ja makuutin, että se oli kuk-
koineen päiwinecn sangen hywä ja moitteeton; sitten wiedäkii-
dätti tyttö aapisen nurkkahyllylle.
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Ilta oli jo kulunut ja perhe söi niukan illallisensa. Sen
jälkeen rumettiin hankkimaan maata-panoa. Pikku Tiina sioi»
tettiin toisen pienemmän sisarensa kanssa tuohon pikku wuo-
teesen, nurkkahyllyn alle; nuorimmasta wanhin sai siansa isän
ja äidin mieressä ja nuorin kätkyessä. Mökissä ci suinkaan
ollut liikoja wuoteita wieraita warten, sentähden lehtiin mi-
nulle makuusta lattialle.

Kun maata oli asetuttu, luki pikku Tiina muististaan
aapisesta ehtorukoulsen. Hän ei erehtynyt yhtäkään kirjainta.
Kun rukous oli loppuun tullut luetuksi, sanoi äiti:

„Muistosta toisteluistakin!"
„Sinun enkelisi warjelkoot ja suojelkoot toistelaisetkin

kaikesta maarasta ja «ahingosta, ja kääntäkööt toisten Matin
mielen, ett'ei hän olisi meille wihainen!" lisäsi pikku Tiina.

Ilma ei ollut wielätään asettunut. Tuuli winkui, pä«
risi ja torisi senkin seitsemällä äänellä, aina sen mukaan, min-
kalaiseen rakoon, winkaloon ja komeroon sen mahtawa woima
kulloinkin sattui parhaiten soweltumaan. Tuulen muassa M*
kewa lumi rapisi ja suhisi huoneen seinissä, kihisten ja ryöp-
fahdellen juurikuin ääretön parwi karkeaa hiekkaa olifi kauhealla
woimalla mistattu huonetta wastaan.

Minä en woinut nukkua, waitta kuinka olisin koettanut,
sillä mielessäni pyöri tawaton ilma, nuot satunnaiset pienet
kohtaukset talon wäen kanssa, ja erittäinkin pikku Tiina mo-
nine temppuineen ja iltarukoukstneen. Kuitenkin koetin olla
hiljaa, etten muiden unta hairitseist, mutta minusta tuntui,
etteiwät wanhuksetkaan nukkuneet; pikku Tiinasta ei woinut
myös mitään arwella, sillä hänen hengitystänsä ei ensinkään
kuulunut.

Arwiolta oli maataftanosta kulunut aitaa noin pari tun-
tia. Silloin kuulin minä miehen kysymän »aimoltansa: „Nu-
kutko sinä?"

„En. En woi nukkua ..
jokohan wieias nukkunee?"

„Gnt woi warmaan sanoa, mutta luulenpa hänen nuk-
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tuwan, koska hän on niin hiljaisesti jo kauwan hengittänyt",
sanoi mies hywin hiljaisella kuiskaamalla äänellä.

„Oli toki onni, kun hän osaantui mökkiimme, sillä ei
tiedä mitenkä muussa tapauksessa olisi käynyt", sanoi waimo.

~Hywähän se oli . . marsin hywä ..
. mutta tuo tyttö-

hän tuo .... mitähän wieraskin meistä ajattelee ..?"

„Onhan Tiina wielä lapsi, joka ei ymmärrä wielä to«
tuulta salata eikä teeskennellä.. onhan se hänelle nuoruutensa
tähden anteeksi annettawa eiköhän Vieraskaan näytä tyh-
malta", puolusteli äiti.

Minä olin kuuleminani/että pikku Tiina kähni tuon pu-
heen aikana.

„Se huolettaa minua kowasti, kun ihmiset luulemat mei-
dän wihaawan toisteluista, maittemme ole heille neulan edestä
tehneet mitään wääryyttä", sanoi mies.

„lumala sen tietää, että me emme suo heille mitään
pahaa, emmekä ole koskaan pyrkineet heille wielä kostamaan,
maikka he omat meille niin paljon Vahinkoa tehneet. Ihmisien
määrille luuloille emme woi mitään, mutta meidän Pitää nöy»
rällä sydämellä kärsiä Väärä sorto ja wihamiehemme waino,
niin kyllä kerran wielä asiat hywäkst tulemat, ja silloin ihmi-
set käsittäwät asiat oikeassa matossaan. Tämmöinen on mi»
nun mielipiteeni asiassa, wai mitä sinä ajattelet, Antti?" pu-
Heli waimo.

„Sinulla,l ystäwäiseni, on niin hywä sydän .. sinä jak-
sat kärsiä ja toiwoa niin 'paljon. .. usein saan minäkin si-
nusta lohdutusta murheissani . .. toiwokaamme nytkin parasta",
sanoi mies lohdutettuna.

,Mutta kuulepas, Antti! Emmekö woisi saada pikku
Tiinalle millään tawalla ientiä? Paha on nähdä hänen we-
tää lauhuwan noita aikaisen ihmisen kenlärajoja. Huonot
owat hänen muutkin Vaatteensa, mutta minulla on liika, ehyt
hame; sen särjen minä ja teen siitä hänelle Vaatteet", sanoi
äiti towin waiti-olon perästä.
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„Kylläpä tässä on kilin neuwot elämisen tarpeiden kanssa.
Hiuki hywän henkensä sai panna, jos mieli oli saada toista
lehmää sen siaan, jonka naapurin Matti ojaan tappoi. Kun
nahka joutuu karwarista, teetetään sitten pikku Tiinalle oikein
komeat kengät, mutta siihen asti täytyy hänen odottaa", selitti
mies.

„Woi, woi kuinka se on paha kuutithan sen illalla
pikku Tiinalta .. . Olemme uskotelleet hänelle, että kukko tuopi
mukillista, kun hän waan lukee ahkerasti... ja hän on
lukenut, mutta makeisia ei ole kukko tuonuttaan . . . Hän Pitää
meitä ja kaikkia muitakin epärehellisinä, ja ehkäpä hän itsekin
oppii semmoiseksi ...ei käy laatuun... me emme saa näyttää
epärehellisiltä lapsen silmissä . . , meidän' pitää hankkia mäki-
aista", puheli emäntä, jota kaikenlaiset taloudelliset huolet
tuntuiwat huolettaman.

„Kyllähän niinkin, mutta millä?
„Minä olen saanut naulan woita kokoon... sen panen

jonkun taupuntimiehen mukaan ja tuotan silla Matiaista, maikka
itse söisimme suoloja sillä ajalla", selitti waimo.

„Tee niin", sanoi mies, ja samassa alkoi hän nukkua
tohottaa.

Pian nutkni waimotin.
Pilwet oliwat taiwaalla ohenneet ja kämärtyneet sunriksi

paakniksi. Kiiwaan tuulen muassa tiitiwät ne hirmuista wauh-
tia, heittäen wäliinsä seteita paikkoja, joista nyt nonssnt kuu
wälisti pilkisteli esiin.

Minä olin huomaaminani, että pikku Tiina walwoi. Kuu
pilkisti nyt juuri huoneeseu ja minä näin kuinka tytön pää
oli pystyssä. „Warmasti hän kuuntelee, joko kaikki nukkumat",
ajattelin minä. Sanassa huomasin minä, kninka pikkunen jalka
pistäysi peiton alta esiin ja kuun paisteessa näytti se niin
waljulta ja walkealta. Pian pistäysi esiin toinenkin jalka ja
tyttö kapjahti ylös. Hän kipasi wnotcescn seisomaan ja kurotti
nurktahyllylle. Sieltä sieppasi hän kiireesti punatantisen aa-
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pifcnsa ja tarkasteli suurella huolella sitä awausta, jossakutko
oli. Tyytymättömän näköisenä ja hitaasti painoi hän aapisen
kiinni, ja pisti sen sitten jälleen nurkkahyllylle.

„Ei se tuo makijaista, jos kuinkakin lukisin . .he waan
kaikin minua narraamat", kuulin hänen itsekseen sipisemän.

Sitten pani hän jälleen maata, ja pian hänkin nukkui.
Nyt nulkuiwat kaikki huoneessa olijat, mutta minä en.

Kuinka paljon ulinkaan selwille saanut elämän todellisuutta
tuossa köyhässä, pienessä perheessä. Minä olin kuullut sanot-
tawan heitä riitasiksi ihmisiksi, minä uskoin niin oleman ja
kammoksuin jo ennakolta heitä, ja samoin taisi moni muutin
tehdä. Minä olin saanut kurtistaa heidän sielunsa sisimpiin
soppeihin, ja sen johdosta olin tullut aiwan toisenlaisiin pää-
tölsiin. Mikä sowinnollinen mielenlaatu olikaan heillä sorta-
jaansakin kohtaan niin, mitä jumalisuus, mikä luottawai-
fuus ja tyytywäisyys heissä wallitsi kaiken yksinkertaisuutensa
ja köyhyytensä oheessa, ja kuitenkin oli heitä wäärin ymmär-
retty ja arvosteltu. Näitä ajatellessani käsitin pitku Tiinan
tuonoin lausumat sanat täydelleen: „Ihmiset puhumat wälistä
liilojakin."

Kuu huomasin kaikki muut nukkuneeksi, nousin minä wa°
rumasti ylös. Tulin kaupungista ja sieltä olin ottanut ma-
keisia, jakaukseni kotiin tultuani niitä lapsilleni tulijaisiksi. Minä
hiiwin matkalaukulleni ja kaimoin makeiset esille. Niitä panin
pikku Tiinan punakantisen aapisen kukko-wäliin niin paljon kuin
sain pysymään; muiden muassa panin sinne myös markan
rahan.

Aamupuolella yötä olin mennyt unen herrolsiin. Isäntä
ja emäntä oliwat jo askareissaan, kun minä hawahduin; kailki
lapset wielä nuktuiwat. Heti hyppäsin minä ylös ja menin
hewostani ruottimaan, mutta mielessäni oli se ajatus, etten
tahtoisi olla näkemättä sitä hetkeä, jolloin pikku Tiina tarlas-
taa punatantista aapistansa, huomatakseni, minkä waitutulsen
hänen hawaintons» häneen telisi.



Kun minä palasin hewoseni luota, oli hän jo hereellänsä
ja luki aamurukoustansa. Kauwan ei hän wiipynyt, ennenkun
hän ketterästi hyppäsi ylös ja puki waatteet ylleen. Sen teh-
tyään silmäsi hän nurkkahyllylle, missä tuo punatantinen aa-
pinen oli; minun henkeäni ahdisti. Kuitenkin witkasteli pikku
Tiina; oli niinkuin olisi hän ajatellut: „he narraamat minua
kaikin", mutta kuitenkin näytti hänen haluttaman saada tie-
toonsa, olisiko ehkä kukko jotakin nyt tuonut. Hän rupesi it-
sekscnsä muka jotakin hyräilemään, ikäänkuin wieroittaatseen
muiden huomiota pois itsestänsä. Sitten wetäysi hän sala-
wihkaa wuoteensa luo, nousi wuoteesen ja kurotti kätensä ot-
taaksensa nurttahyllyltä punakantisen aapisensa.

„Kah ..! kansi on auki.. mitä ..onkohan .
. .?" äännäh»

teli hän, ottaessaan warowaisesti aapistansa. „Woi, »voi..
eikö ole. . . on, on, on ....ja niin, niin paljon ja noin ko-
rea rahakin ...

." höpötti pikku Tiina, lisäksi, kun hän wuo-
teessä seisoessaan raotti täysinäistä aapistansa ja huomasi to-
dellisuuden.

Pilku Tiina oli nyt pahemmassa kuin pulassa. Makei-
set eiwät pysyneet tailki yhdellä haawaa hänen käsissänsä, ja
kuitenkin olisi hän ne kaikki tahtonut hallita. Vihdoin keksi
hän sen keinon, että pani liiat makeiset aapisensa kanssa nurt-
kahyllylle, ja jäännösten kanssa hyppäsi hän lattialle, puristaen
toisessa kädessään rahaa.

„Katsokaa, katsokaa, kuinka paljon ..! ja wielä nurkka-
hyllylläkin ...Ei isä eikä äiti narraa .. eikä wieras narraa ..

eikä eikä kukaan ihminen narraa ....toipa se kukko, kun
olin , oikein ahkera . .

." lörpötti tyttö saaliitansa näytelles-
sään ja minulle.

Sitten rupesi hän jakelemaan makeisia toisille sisaruksil-
leen ja minulle, mutta tietystihän me aikaiset emme raskineet
lapsen lahjoja wastaan ottaa.

„Tällä rahalla ostan itselleni kengät", sanoi hän sitten,
heiluttaan sitä kättä, jossa hän rahaa piti.
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„Kowan paljonhan se . . . eihän niin paljoa . .
." sa«

noimat wanhemmat, täydellisesti käsittäen asian oikean laidan.
„Älkää niin sanoko, isä ja äiti . . . antaa ikukon maan

tuoda ...mutta minäkin tahdon lukea paljon, oikein paljon",
sanoi pikku Tiina.

Päiwä alkoi tulla, ja minä aloin hommata itseäni mat-
kalle. Tämän nähtyään tuli pikku Tiina hywin lewottomaksi.
Kaikenlaisilla keinoilla koki hän saada minut jäämään wielä
heille; jopa lupasi kaikki makeisensakin, jos waan sen tekisin.

„Kun wasta kuljette, niin silloin minä tulen kyydillenne",
sanoi pikku Tiina, kun näki, etfei hän woinut minun lähtöäni
estää.

Sydämelliset kiitokset sanottuani talon wäelle ja lämpy-
mät hywästit heiltä otettuani, lähdin minä tuota waiwaloista
taiwalta kulkemaan eteenpäin. Minä en huoli rumeta kerto-
maan kaikkia niitä waiwoja ja wastuksia mitä sillä taipaleella
korkean weden wuoksi sain kokea, mutta sitä en woi olla mai-
nitsematta, ett'eiwät sittenkään nuot mökin asukkaat woineet
mielestäni pois haihtua.

Se oli jo hymin kewättalwi, kun minä taasenkin olin
pakotettu tuota tuimalta kulkemaan. Oli ollut jo monta isoa
suwi-ilmaa, jonka wuoksi jäljellä olewa lumi oli tullut niin
kowaksi, ett'ei sitä minkäänlainen tuulen Wihuri woinut enään
irti saada.

Oli jo jotenkin myöhäinen ilta, kun minä lähdin tuolle
taipaleelle. Kiiwas lounatuuli oli puhaltanut kaiken paiwää.
Tämä seikka peljätti minua ensin mutta kun ei tai-
maalta tullut yhtään lunta, eikä entinenkään woinut irtaantua,
lähdin pitemmittä arweluitta taipaleelle, jopa niin rohkeentu-
neena. ett'en edes edeltäpäin keneltäkään tiedustellutkaan, minkä-
lainen kulku tuolla waappcralla taipaleella nykyään on.

Tarkoitukseni oli, näette, ehtiä yöksi tuohon tuttuun mök-
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tiin, sillä sen sydämelliset ja rehelliset asukkaat tunluiwat mie-
lestäni jonkunmoisilta sukulaisilta, Oilein iloitsin sydämessäni,
ajatellessani sitä hauskaa kohtausta, kun saan lamata taas pikku
Tiinaa ja puristaa hänen wanhempiensa ystäwällisiä käsiä.
Olipa minulla sitäkin hienoa toiwoa, että saisin jollakin lamalla
tietooni, missä suhteessa mökin mäki nyt oli tuohon toisen mö-
kin riitasaan jn wahinkoa pyytäwään Mattiin. Nämät asiat
ne oliwat, jotka minut paniwat uskaltamaan ja kiirehtimään,
ja ne woittiwat kaikti ennakkoluulot ja laskut.

Waikta olin koettanut laitti matkan esteet ja wastukset
tuolla taipaleella laskuun ottaa, oli tultenkin eräs semmoinen,
josta ei minulla ollut aawistuötakaan. Se oli luodewesi, jota
kowat luode- ja länsituulet ajoiwat merenlahtiin ja saarien
salmiin. Hämmästyksekseni huomasin tämän jo ensimäisellä
lahdella, sillä siinä oli jo niin paljon wettä, että rekeen kur-
kotteli. Kuitenkaan ei minun enään sopinut takaisin pyörtää;
paitsi sitä toiwoin etfci muillakaan lahdilla ja salmilla olisisen enempää wettä. Aiwan pian kuitenkin huomasin tämän
otaksumiseni määräksi, silla tuta etemmäksi taipaleella tulin ja
tuta useampi salmi ja lahti eteeni tuli, sitä enemmän oli niissä
wettä. Tämä seikka hidastutti sanomattoman paljon minun
kulkuani, nllä eihän woinut wesipaitoissa muuta kuin hitaasti
ja warowasti kahlauttaa hewosta.

Tämän tähden oli ilta kulunut hywin myöhäiseksi; oli
luuton aika, ja sentähden oli niin pimeä, ett'ei juuri paljon
«teensä nähnyt. Päälliseksi oliwat maat melkein lumettomat,
ainoastaan tien paikalla oli läpeensä jäänkaltaa; se seikka lisäsi
wielä pimeyttä.

Minulla oli wielä ylimentäwänä eräs laitainen salmi.
Tämä salmi wälitti yhteyttä erään ison sisälahden ja meren
watilla. Sen kautta purki meri luodewettä lahteen >a lahti
taas takaisin mereen. Sen wuoksi woi tuossa sywässä sal-
messa käydä wäkewä wirta, joko lahteen tahi merelle päin, aina
sen mukaan, nousiko luode wai laski.
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Niin, ei ollut minulla enään muuta ylimcntäwää kuin
tuo salmi, mutta kuitenkin peljätti se minua, sillä tunsin osaksi
sen oikut. Mutta sittenhän olenkin pian mökissä, tuttujen ja
ystäwällisten ihmisten parissa.

Juuri näitä ajatellessani tuli luo peljätty salmi eteen.
Mitäpä siinä muuta neuwoa oli, kuin täytyi rumeta wuowaa-
maan sen yli. Heti rannalta lähdettyä nousi wesi releen ja
minun täytyi nousta seisomaan. Niin paljon kuin pimeän-
päässä mahdollista oli, koetin hewosta ohjata kohtisuoraan
uoman poikki. Kuta etemmäksi mentiin, sitä sywemmästi oli
wettä. Kaikki keweämmät kapineeni rupesiwat reessä uimaan ja
minulla oli täysi työ pitää niitä koossa, ett'eiwät ne purjehti-
neet tiehensä. Kowa wirta käwi merestä lahteen päin, ja kun
kowa luuli wielä kiihkeästi puhalsi melkein samalta suunnalta,
niin teki se tilani jotenkin kamalaksi. Siitä olin minä kuiten-
kin makuutettu, ett'ei niin kaitaisessa salmessa ole jäänhalkee-
maa ja mielenmaltilla ohjasin minä hewosta eteenpäin. Minä
seisoin jo polwia myöden medessä, ja joka silmänräpäys pelkäsin
hewosen ja reen, kowan wirran ja tuulen sortamana, kaatuman.
Mutta silloinpa juuri rupesi tulemaan matalampaa ja wihdoin
pääsin onnellisesti maalle. Tien löysin pian, jota myöden
aloin ajaa eteenpäin.

Kauwan ei tarwinnut ajaa, ennenkun walkea rupesi pil-
koittamaan. ..Tuollahan se onkin odotettawa tuttu mökki",
ajattelin minä, ja se tieto tuntui sangen miellyttämättä, silla
tunnustaa täytyy, että olin jotenkin kontetutsissa lylmän kyl-
wyn tähden.

Minä ajoin sen motin kartanolle, josta walkea näkyi.
Pian huomasin minä, ett'ei tämä ollutkaan se mökki, mihin
tarkoitin, mutta mitä tämä sitten oli? Katselin ja töllistelin
ympärilleni niin paljon kuin pimeässä »oi nähdä. Mitä
huomasinkaan minä nyt? Minä olinkin tuon riitasan Matin
mökin kartanolla, hänen, joka pahaa soi pikku Tiinan wan-
hemmille.
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Tämä hawainto ei suinkaan ilahduttanut minua, mutta
minulla ei ollut walitsemisen maaraa, sillä oli niin kylmä, että
hampaat kalisiwat suussani. Se tunto minua kowan mahoasi,
kun en woinut pikku Tiinalle ja Hänen Vanhemmillensa tuottaa
sitä iloa, jonka ulin heille aikonut, mutta mikäpä oli neuwona,
se täytyi jättää toiseksi kenaksi; ehkäpä jo huomena woin heitä
tawata. Näitä tuntiessani ja miettiessäni, riisuin hewostani
waljaista kerkeämifeen, päästäkseni huoneesen niin pian kuin
mahdollista, lämmittämään kylmästä kangistuneita jäseniäni,

Minä astuin tupaan; se oli aiwan pimeä, ja nyt wasta
huomasin, että se walkea, minkä olin nähnyt, näkyi jostakin
toisesta huoneesta. Minä seisahduin owipieleen ja sanoin um-
pimähkään hywän-illan, mutta mitään mustausta ei kuulunut;
kuuntelin tarkasti, maan ei kuulunut hengen huokua; eipä olisi
luullut mökissä oleman ainoatakaan asukasta, ell'ei tuota walkeaa
olisi näkynyt ja jos ei olisi tuossa tumassa ollut niin ihana
lämmin luin siinä oli.

Kauwan pimeässä oltuani, selweni näköni senwerran, että
erotin tuwan perällä oleman owen; se kai wei toiseen huoneesen
ja sieltä tai se walkea näkyi. Kuuntelin taasenkin tarkoin ja
nyt olin sieltä tawantakaa kuuleminani jotakin hiljaista liikettä.
Huoneesen tultuani kolahti owi wasten tahtoani niin lujasti,
että itsekin säikähdin sitä. Nyt koetin tawantakaa yskähdellä
aina kowemmasti ja kowemmasti, siinä tarkoituksessa, että se
kuuluisi tuohon toiseen huoneesen, ja sieltä sitten tulisi joku
walkean kanssa tupaan ja huomaisi minut. Kaikki tämä oli
kuitenkin turhaa, sillä ketään ei tullut. Kaikki nämät lukuun
otettuani, tunsin olemani hywin tukalassa tilassa.

Wihdoin tein minä päätökseni, ja aioin mennä tuohon
salaperäiseen kamariin. Minä lähdin käydä kompuroimaan
huoneen perällä olemaa owea kohden. Sen luo päästyäni ha-
paroitsin siitä amainta, mutta mitään semmoista ei siinä ollut,
ainoastaan jonkunmoinen ripa maan.

Minä lykkäsin hiljaa owea; se aukeni hiljaisesti; ainoas-



taan hiljainen parahdus kuului ja minä astuin huonecsen.
Siellä oli todellakin walkca, joka paloi talikynttilässä. Sen
malassa näin minä ensi silmäyksellä mitä tuon pienen huoneen
sisällä oli, waitken kohta käsittänytkään kaikkia asianhaaroja.
Kamarin perillä oli wuode, johon oli peitetty jotakin walkoi-
sella lakanalla, mutta mitä, sitä en tiennyt. Wuoteen wieressä
oli pieni pöytä, jolla tuo talikynttilä Paloi.

Huoneessa oli neljä henkeä: keski-ikäisiltä näyttämä mies
ja nainen sekä kaksi lasta, tyttö ja poika, arwiolta kumpikin
alle kahdeksan wuoden. Kun minä astuin huonecsen, näytti
siltä kuin eiwät huoneessa olijat olisi ensinkään minua huo<
manncet. He oliwat kaikki alakuloisen näköisiä ja kaikin he
katsoa tuijottiwat liikahtamatta yhteen ja samaan paikkaan,
tuohon, joka oli peitetty sänkyyn walkoisella lakanalla. Minä
näin, että miehen leweät ja wahwat hartiat jytisiwät ja leweällä
oikealla kädellänsä pyyhkäsi hän tawasta silmiänsä ja nokkaansa;
nämät kaikki kai tuliwat jostakin stsällifestä tuskasta.

Kauwan katselin minä heidän salaperäistä ja murheellisen
näköistä täytöstänsä wai mitä se oli oliko se jotakin
ttihaa tai koston pyyntöä, sillä olihan heitä sanottu riitasiksi
ja kostonhaluisiksi ihmisiksi? Niin, sitäpä minä juuri en tien-
nyt, mutta semmoiselta ei se ainakaan minun mielestäni näyt-
tänyt. Koko tuolla pitkällä ajalla ei puhuttu yhtä ainoata sa-
naa. ja minä unhotin niin oman itseni, ett'en muistanut omia
wasta nähtyjä waiwojani, enkä nykyistä puutteen-alaista tilaani
ja märkiä waatteitani ja jalkineitani.

„Istukaa, wieras!" kehoitti wihdoin mies tukehtuneella
äänellä, ja se tuntui minun korwissani siltä kuin olisi se tullut
maan-alta.

Minä tottelin kehoitusta koneentapaisesti, ja istuin lä-
hella olewalle tuolille. Sitten taas alkoi sama äänettömyys ja
alakuloisuus. Ei mitään liikettä, ei mitään toimintaa; aino*
astaan mies silloin tällöin pyyhkäisi oikealla kädellään nokkaansa
ja silmiänsä kuten ennenkin.

29Sowittaja,
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„Qnlo mitään onnettomuutta tapahtunut, koska olette
niin murheellisen näköisia?" sanoin minä wihdoin kuiskaamalla.

„On ...kowa onnettomuus on tapahtunut", sanoi mies
päatänsllkäan kääntämättä, ja pyyhkäisten taas nokkaansa.

„Kowa onnettomuus! —no minkälainen, herran tähden?"
kysyin minä hätääntyneenä.

„Tuonne taipaleelle ihminen kuol . . .
." yritti mies fa-

nomaan, mutta sanat takertumat kurkkuun.
„Hywä jumala, wai ihminen kuollut? Eipä minunkaan

matkustamiseni ollut juuri häämiä tuolla ulkona ...wai ih-
minen kuollut! Tekö hänet'löysitte?"

„Mi—minä."
„Oliko hänellä hewosta?"
„E—ci .. . mitäs semmoisella ..

."

Minkälaisella?"
„Niin nuorella . . . sikiö wielä."
„Warmaan uumertui hän noita luode wesiä kahlatessaan?"
„Aiwan niin.
„Kuinka hän oli . .

.? Mitenkä te hänet tapasitte?"
„Hän oli wiimeiseksi kahlannut ison luodeweden yli, jossa

oli wettä hänen wyötäriinsä saakka. Sen yli oli hän onnel-
lisesti wielä päässyt, mutta luultawasti oli hän niin kontettu-
nut, ett'ei woinut enään liikkua, sillä juuri kuin hänen olisi
pilänyt kuiwalle nousta, oli hän kaatunut suulleen; siinä hän
sitten oli, waikt'ei siinä ollut wettä kuin pari korttelia,- siitä
minä hänet tapasin ja otin rekeeni", selitti mies nyt jo wähän
wapaammin.

„Woi raukkaa! luultawasti te toitte hänet totiin-
ne?" sanoin minä

„Toin. . . kuinkas muutoin."
„Suokaa anteeksi utelijaifuuteni, mutta minun tekee mie-

keni kysyä teiltä wielä jotakin: onko hän teille tuttu?"
„Hänet tunnen liiaksikin hywin", sanoi mies, ja rupesi

ääneensä nyhkimään.



„Hän on kai tuossa wuoteessa tuon lakanan alla?"
~Niin 011. Me olemme monta tuntia häntä hieroneet,

koettaen saada hänet wielä henkiin, mutta kaikki on ollut tur-
haa", sanoi waimo, silla mies ei woinut mielenliikutulsensa
wuoksi puhua. „Haluttaako wieraan häntä katsoa?" jatkothan
sitten, ja samassa nosti hän peitteen pois wainajan kaswoilta.

~Herra Jumala!" huudahdin minä äkkiä niinkuin falah-
ma „pitku Tiina, tuo hywä lapsi! .

. ."

Samassa horsahdin minä hermottomana takaperin tuo-
lille. josta juuri olin noussut seisalleni, nähdäkseni paremmin
mahtajaa. Siinä wapisin minä niinkuin Haaleaa lehti, enkä
woinut sanaa suustani päästää, niin shwän waikutuksen tuo
äkkinäinen ja odottamaton hawainto teki minuun. Samoinpa
näkyi muittenkin laita olewan, sillä mies purskahti ääneensä
itkemään, ja knn waimo yritti pitkäksi palanutta kynttilän kartta
hypein niistämään, wapisi hänen kätensä niin, ett'ei hän woinut
sitä toimeen saada; molemmat lapset myös nyhkiwät, jota en
minä ollut heidän ennen nähnyt tekemän.

„Hywä Jumala .
. .1 oletteko tekin tunteneet tuon lap-

siraukan?" sanoi waimo matalalla wärisewällä äänellä.
„Olen moneenkin kertaan. Tawatakseni häntä ja tuot-

taakseni hänelle iloa hetkeksi, ehätin melkein hengen kaupalla
hänen luokseen; sattumus ohjasi minut tänne ja täällä tapasin
minä hänet hengettömänä", sain minä waiwalla sanotuksi.

„Ia mi-minä , . . Jumala minua armahtakoon .
.

.!

Minä olen heitä sydämestäni wihannut ja ja pyytänyt
heille kostoa", änkytti mies.

~Suokaa anteeksi, mutta mieleni tekee kysyä: mikä on
ollut syynä wihaanne ja kostonpyyntöönne, kosta warmasti
tiedän, etfeiwat he ole koskaan teitä wihanneet?" sanoin.

„äJ?ma en ole wielä kenellekään .
. . mutta nyt on sy«

dämeni nöyrtynyt ja awonainen, että woin kaikki. . . syytä ei
ole heissä ensinkään . .

. wita on minussa. Nuorina
ollessamme ra—rakastuin minä hänen waimoonsa, mutta hän
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hyljasi minut ja otti Antin. Siitä saakka on musta ja ilkeä
kostonpyyntö maannut aina mielessäni .

. . Woi minua!" se°
litti mies awonaisesti.

„Tietäwätkö wanhemmat, missä heidän lapsensa nyt on?"
„Sitä ciwät he tiedä. Tyttö on tai lähtenyt aamulla

kylään, jolloin oli wielä kaunis ilma, sittemmin nousi tuom»
moinen ilma ja samassa luodewesi, ja he luulemat, ett'ei tyttö
ole lähtenyt kylästä . . .; he odottamat häntä wasta sitten
tuin ilma on asettunut ja mesi lasleentunut. Kyllä tä-
män uutisen ilmoittaminen wanhemmille on minulle raskas
tehtäwä, mutta Jumalan awulla tahdon sen kuitenkin tehdä .

. ~

silloin koetan sowittaa rikoistani, ja pyrkiä sowintoon heidän
kanssaan", selitti mies.

Mieleni oli wakaantunut niin paljon, että woin pysyä
feisoallani. Kamelin wuoteen luo, missä pikku Tiina oli.
Siinä makasi hän niin wiattoman ja murheettoman näköisenä,
ja autuaallisen marjon heijastus lepäsi hänen känneillä kas-
woillansa. Minusta tuntui siltä kuin hän katselisi minua, ja
hymysuin sanoisi minulle: „Ihmiset puhumat usein liikojakin"
ja: „Toisten Matti on paha . .

~ maan wielä hänkin kerran
tulee hywätsi."
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fff—n seurakunnassa tapahtui se harwmainen kumma, että
yhtaikaa saatiin kirkkoon saarnatuoli ja uusi isokello.

Jopa olikin aika molemmat saada, sillä siitä asti kuin Ruot-
sista tuotu isokello oli halki mennyt, ei ollut tapulissa ollut
muuta kelloa kuin tuo kimcä-aäninen picnikello, ja siitä oli
kauwau, hywin kauwan, liki neljäkymmentä wuotta, kun tuo
isokello särkyi. Siitä saakka sitä sitten kimea-ääniscllä pikku-
kellolla yksistänsä soittaa nalkutettiin kaikki sielukellot, hautaus-
kellot, kiitoskellot, papinkellot, enstmäiset sa toiset soitot Pyhä-
aamuina, yhteensoitot ja kaikki muut soitot, mitä kirkollisissa
toimissa tarwittiin. Hywin ikäwältä tuntui seurakuntalaisista,
kuu ei- ollut kuin tuo ainoa timea-ääninen, lauwaskuulumaton
pikkukello, sillä »vaikeapa oli tietää, mikä merkitys sen nalku-
tuksella milloinkin oli. Tosin koetettiin soitoista selwää tehdä
sillä tawalla että soiton jälkeen läpättiin, jolla oli eri tapauk-
sissa eri merkityksensä; niinpä esimerkiksi pyhäsoitoissa läpättiin
toisen soiton perästä kerran, papinkcllollc kahdesti, yhteensoi-
tolle kolmasti, miehenpuolen sielukellolle kahdesti, waimoupuo-
lm yhdesti j. n. e. Mutta muikeaksi käwi noista lappäyksistä
tolkulleen selwää saada, sillä olihan asiat niin monenlaisia ja
monesta merkityksestä, että muisti petti ja järki seisahtui niitä
katkkia muistellessa ja aprikoidessa. Wanhat muisteliwat kuinka
toista oli silloin kuin isokello oli wielä tcrweenä. Silloin ei
tarwinnut mitään lukua pitää noista ainaisista läppäämiststä
ja niiden merkityksestä, sillä aiwan helpostihan huomasi asian

3
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oikean laidan, kunhan waan kuunteli, alotettiinko isolla <ai pic-
nella kellolla, soitettiinko molemmilla yht'ailaa, wai toisella
waan ja kummalla. Niin, olihan silloin toki toista.
Kyllähän asia niin oli, että tuota tukalaa ja epämääräistä tel-
lousoitto-puutetta oli monta erityistä kertaa koetettu poistaa,
ostamalla uusi isokello, mutta aina sillä oli ollut paha onni.

Kolme kelloa oli tuolla yhocn kellon aikakaudella ostettu, mil-
loin Pietarista, kulloin kotimaasta, mutta aina niille tuli joku
onnettomuus eikä yksikään niistä pysynyt terweenä täyttä wuot-
takaan. Mikä niistä halkesi laidasta tainianjuurecn saakka,
minkä laidasta lohkeili suuria kimpaleita, Huouo onni to-

siaankin.
Saarnatuoli oli Ruotsista tuotu ja se oli palwellut scu-

rakuunan ensimäisen kirkon yli-itäiseksi. Kun uusi kirkko ra-
lennettiin ja wanha häwitettiin, muutettiin saarnatuoli uuteen
kirkkoon, koska ei luultu nyky-aikana woilawau niin runsaasti
koristettua saarnatuolia saada. Se oli kahdeksa-kanttincn,
suorakylkincn töselö. Joka kulmauksessa oli runsaasti toris'
tellut, nakerrellut ja kowerrellut patsaat; olipa niihin laiteltu
pieniä pullcanaamaisia enkelin kumiakin siipcincen, joiden pos-
ket oliwat niin punaiset, että luuli weren niistä tipahtawan.
Patsasten wäliin oli maalattu apostolien kumia wirkamerkkei-
neen ja mihin waan oli sopinut, oli leikattu anturakengän-
pohjan muotoisia sywcnnyksiä. Aikoinaan oli saarnastuolissa
ollut runsaasti tullauksia, mutta nyt näkyi siitä waan enään
joitakuita keltaisen näköisiä likaisia pilkkuja, joista tarkasti tat-
joen kiilsi joitakuita pronösinnäkoisiä jytysiä. Ileensä oli
siitä muutkin maalaukset kuluneet ja lohkeilleet, niin että kit-
taukset ja pohjustamiset oliwat yleisenä wärinä, jonkatähden se
kaukaa katsoen näytti likaiselta liitumöhkäleeltä.

Semmoinen oli se saarnatuoli, joka oli jo yhden kirkon
wanhentanut ja joka oli uuttakin palwellut jo lähemmäs sata
wuotta.

Tällä Pitkällä ajalla oli se käynyt hywin wanhan.-aikui-
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seksi ja ränstyneetsi. Eipä siinä kyllä, että se oli alkuperäisen
wärinsä ja merkityksensä kadottanut, mutta se oli myös käynyt
liitoksistaantin hataraksi. Sillä kun pappi oikein innostui saar-
nassaan, riuhtoen ja ryttien saarnatuolin laidasta, ritisi ja
ratisi tuo Pyhäsia kaikista liitoksistaan ja saumoistaan, niin-
kuin pärekori. Tämän tähden oli seurakuntalaiset jo kauwan
ääneensä lausuneet sen mielipiteen, että uusi ajanmukaisempi
ja lujempi saarnatuoli oli entisen sialle yankittawa.

Kawipä sitten niin, että ulkopitäjäläisetkin oliwat tuon
puutteen huomanneet, osaksi oinasta näkemästään, osaksi kuul-
tuaau seurakuntalaisien tyytymättömyyden wanhaan saarna-
tuoliinsa.

Tämän kaikki oli ottanut waariiu eräs toisessa pitäjässä
asuma Puuseppä. Hänellä oli jo se hywä ominaisuus, että
hän oli kunnian saanut tehdä pariin seurakuntaan waiwais-
ukon, ja ne oliwat niin onnistuneet, että ne kauwan aikaa
oliwat monessa ympäristön alin-omaisena puheen-
aineena. Ei woitu kylläksi ihmetellä, kuinka tuo Palliini oli
woinut niin asianmukaisesti kowcrrella ja wuoleskella nnot hen-
gettömät almunpyytäjät. Katkenneine sormineen ja kämppä-
jalkoineen seisoiwat he siinä niin hurskaan ja wiattoman nä-
täisinä, odotellen, milloin joku hywä ihminen jonkun hywän
lupauksen johdosta tulisi heille almua antamaan; moni kir-
kossakäwijä ja wieläpä siwurientäjäkin käwi ihmeellisille wai-
waisuloille penninsä panemaan.

Tämmöinen oli se mies, joka tuli M—n seurakuntaan
ja laittoi niin, että seurakunta kutsuttiin kotoon, keskustelemaan
ja päättämään, eikö olisi jo oika hankkia uusi saarnatuoli. Kun
entisen epakclwollisuus oli jo ennestään tietty, niin armatta»
wahan oli, että ehdoitus otettiin ilolla wastaan ja päätettiin
tuin päätettiinkin, että uusi saarnatuoli on hankittawa ja että
tuo ennestään tuttu Palliini saisi sen walmistaa.

Semmoiset oliwat M—n seurakunnan kellolliset ja saarna»
tuolilliset olot ja tarpeet, ja semmoisiksi ne nyt muodostuiwat,



että uudet piti entisten siaan laittaa, (iipä kummakaan jos
niin oli, silla olihan tuo tukaluus käynyt niin sietämättömäksi
ja hankalaksi, että oli aiwan mahdotoin enään tietää mistään
seurakunnallisista säntillisistä oloista, oliwatto "ne oikein wai
Määrin, wai menewätkö ne päin männikköön.

Niin se oli. Puutteita oli monelta puolelta, ja puute-
hau un aina puute. Kuinka olisikaan ollut mahdollista ilman
noita pyhiä walikappalcita kauemmin elää ja toimeen tulla,
sillä olihan niin moni heistä sekä kellonsoitoista että saarna-
tuoleista saarnatuista saarnoista niin paljon elämän ojennusta
saaneet ja olihan sitten sydän ollut niin kummallisesti hywä
kirkosta tultua ja wiclä sitten koto »viikonkin, siihen asti, kun
pääsi taasenkin uutta clämänsanaa kuulemaan. Eihän se ollut
määrin, Maikkapa noita »välttämättömiä Välikappaleita itämällä
ikawöittiintin uudistumiksi.

Se oli joulukuun puoliwnlissä, kun tuo merkillinen paU
wä M—n Pitäjälle sattui tulemaan. Suntio Kolisen asunto
oli lähellä kirkkoa, jonka wuoksi siihen jo lauwantai:iltana al-
koi wäkeä kerääntyä yösiaa saamaan.

Kolinen oli weisuumies, jopa siihen määrään asti, että
hän oli kerran ollut lukkarin maalissakin, pääsemättä kuiten-
kaan leimalle, usein oli hän myös lukkarin Poissa ollessa ha-
nen siassansa kirkossa mirkaa toimittamassa ja muutoin oli hän
lukkarilla apuna joka pyhä. Tämän tähden oli Kolinen hymin
nuotillinen mies. Melkein aina hän hyräili, kun maan ei pu-
humista ollut, kulkea kässytcllen, molemmat kädet seljan ta-
kana.

Jo lauwantai-iltana tuli pitkämatkaisia kirtkomiehiä ja
waimoja kirkolle ja pian oliwat kirkon likimmäisct talot täynnä
ihmisiä ja kartanot hewosia. Pian kuhahtiwat suntionkin pic-
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nenpuoleiset huoneet mäkeä täyteen. Toisia tuli ia toista meni
ja selwästi näki, että kansaa tuli oikein tulwimalla kirkolle.
Olipa siihen syytäkin, sillä uusi isokello oli taasenkin ostettu.
Se oli wiime wiikolla juhlallisesti tuotu kirkolle ja ripustettu
tapuliin. Sillä ei oltu wielä kertaakaan soitettu, mutta Pyhä-
aamuna aiottiin antaa sen äänen kuulua kaikelle kansalle ja
siis siten uudistaa. Sitä kuulemaan ja näkemään oli kansa
miehissä rientänyt.

Olipa muutakin uutta kirkolla nähtäwanä, joka myös ih-
misissä herätti uteliaisuutta ja lienee monen saanut kirkolle
tulemaan. Uusi saarnatuoli oli, näette, tuotu kirkolle. Sitä
ei oltu wielä pantu paikoilleen, maan se oli wiety tapulin ul-
lakkoon, jossa se oli halullisien nähtäwanä. Niin, eikö ollut
syytä tulla kirkolle?

Noissa olisi jo tylläksi ollut kuulemista ja katsomista,
mutta suntiolla se wasta ihmetten ihme oli. Hän oli ostanut
aiwan ihka uuden kellon, ei kirkon kelloa, maan tuommoisen
ajan jakajan. Se ei ollut mikään armoton neljän kiwen päällä
käypä silinteri, maan oikein tuommoinen kahdeksa-kanttinen
kailetti kello, joka oli »varustettu tiima- minuutti- ja sekunti-
wiisarcilla, ja oli wielä päälliseksi lyöpä. Kellon päällä oli
lyhyt nuora» palanen, jonka ulkopäässä oli pieni rengas; siitä
nykäsemällä sai kellon lyömään milloin waan halutti.

Semmoisen kellon oli Kolinen ostanut juuri hiljakkoin.
Montakin kehoittawaa syytä oli tuon kellon ostamiseen. Wanha
kaapillinen, painoilla käypä lyömäkello oli jo kauwan sitten
laannut kaikenni käymästä, maikka painoihin oli leiwisköiltäin
lisätty kiwiä, Eikäpähän siitä paljon apua ollut sinäkään ai-
kana kuin se käwi, silla hakkuri mennä räplätti noin maan o-
mia aikojaan, huolimatta wähääkään pitkäwartisen heilurin har-
woista heilahduksista. Siitä oli seurauksena se, että kello oli
aina joko edellä tahi jälessä tai seisomassa. Tuommoinen
kello käwi wiimein suntion mielestä wiikaansa kelpaamatta-
maksi, sillä kun se ei tiennyt aikaa, hiljastui useinkin hänen

37Paljon uutta.



38 Paljon uutta.

soittonsa, joista hän sai nuhteita lkirkkoherralta. Kyllähän
suntio oli kokenut laittaa apua tuolle epatolle seinäkellolle, ni-
mittain laittamalla aurinkokellon tai tiimapöltyn, mutta eipä
siitäkään ollut mitään hywää pilwisillä säillä ja jouluaamuna.
Monta kertaa oli kelloseppä ollut tuon seinäkellon kimpussa ja
laittanut sen käymään, mutta tuskin hän oli talosta poistu-
nut, niin suntio jo huomasi, ettei kello ollut niinkuin sen olla
olisi pitänyt ja yks, kaks, oli kello hänen käsissään, jota hän
tirlisteti tietomiehen taivalla joka puolelta, samassa puukon
kärjellä »väännellen, rapaten ja kynsien sitä mihin waan puu-
konkärjen sai mahtumaan. Semmoisesta menettelystä oli sen-
rauksena se, että kello joko lakkasi kaikenni käymästä tahi meni
se räplättämällä niinkuin edellä on mainittu.

Suntio oli joku aika takaperin saanut taasenkin nuhteita
kirkkoherralta myöhästyneen soiton wuotsi. Pahoillamielin,tuli
hän kotiin ja rupesi ripustamaan kiwiä nyt kaikenni seisoman
seinäkellon painon lisäksi. Kello lähtikin laillaan liikkeelle ja
suntio oli mielissään hywastä onnestaan. Mutta kun hän
oli seuraamana yönä makeimmassa unessaan muorinsa kanssa,
tapahtui se onnettomuus, että kellon nuora katkesi ja tuo kiwi-
paljous tuli hirmuisella jyrinällä alas. Unen läpi kuului se
niin hirmuiselta räjähdykseltä kuin kauhein ukkoisen jyrähdys.
Säikähdyksestä meni suntio aiwan turtatsi, mutta yhtäkaikki
törmäsi hän »vuoteesta ylös, tietämättä mihin sitä mennään,
mutta mennä sitä maan piti niinkuin nuoli. Mutta pimeän
päässä oli sillä kiireellä niin huono seuraus, että hän löi ot-
sansa owenkamanaan ja sai suuren haawan otsaansa. Reeta,
suntion waimo, säikähti niin komin, ettei hän kyennyt ensin-
kään nousemaan ylös. Hän mapisi kuin haawan lehti, uihkuili
ja woiwottcli senkin seitsemänlaisella äänellä ja sanoi monen-

»värisiä tulisäkeniä lentelewan silmissään. Hän sai siitä säi-
kähdytsestä pahan rcwäsimen ilmoisctsi ijäkseen. Kauwan sai
suntio toinnutella itseään, ennenkuin hän kykeni ottamaan wal-
tcan. Oitis huomasi hän tuon hirmun oikean laidan, kun
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huomasi ison kiwiröykkiön lattialla. Tämän hän heti ilmoitti
mainiollensa, mutta mitäpä se enään auttoi, sillä rewäsin oli
tullut, ja se pysyi.

Tämmöisien syiden tähden päätti suntio lujasti mieles-
sään poistaa tuon ikäwän kellotiomuuden. Kuitenkin piti hän
aikeensa salassa, iloiten siitä ja itseksensä ehtimiseen hyräillen.
Hänellä oli kaupunkimatka tiedossa, kun piti lähteä kirkonkelloa
noutamaan ja sieltä hän aikoi ajanjakajankin tuoda, mutta
niin salaa, ettei kellään olisi siitä pienintäkään aawistusta.
Kun hä» sitten meni kaupungissa käydessään kellosepälle, mie-
listyi hän tuohon kailetti kelloon, kun se niin juhlallisesti käydä
laklatti. Sen hän sitte arwelcmatta osti ja hän iloitsi mie-
lessään kuinka hän kellollaan hämmästyttää maailmaa.

Semmoinen oli se ihmeellinen kello, joka juhlallisesti
riippui suntion tuwan peräseinällä. Siihen oli se asetettu
muutamia päiwiä ennen. Paikkakunnassa ci ollut ennen nähty
semmoista kelloa. Tieto tuosta kummallisesta kellosta oli le-
wennyt rewontulien taivalla ympäri pitäjästä ja jokaisen teki
mieli saada nähdä ja kuulla tuota kummallista taidekalua,
muiden uusien tummien ohessa. Sen wuoksihan se oli, kun
suntion huoneet jo laumantai-iltana kuhisi niin täynnä mäkeä.

Ia kylläpä ei suntio pannutkaan sytytettyä kynttiläänsä
wakan alle. Wakawana ja alwokkaan näköisenä kuljeskeli hän
utelijaan wäkijoukon keskellä, itsekseen hyräillen sanatonta,
mutta nuotillista hyräilyä, molemmat kädet seljan takana.
Kun hän noin hyräillen liikkeelle lähti, tiettiin silloin aina
saatawan kuulla jotakin hywäa tuosta ihmeellisestä kellosta
sillä wakawin askelin läheni hän juhlallisesti kelloa, tarltu
kiinni tuohon kellon päällä olemaan lyhyeen, rengaspäiseen
lyömänuoraan ja wetää hurautti siitä. Ia woi ihmettä, mikä
seuraus tuolla näennäisesti yksinkertaisella tempulla oli, sillä
kello rupesi heti lyödä hanisemaan niin paljon tuin kerkesi.
Tämän tempun uudisti suntio aina silloin kuin utelijasten
joukko uudistui ja kun heidän keskinäiset puheensa käwiwät ko°



min tiedonhaluisiksi, jotka suntio kyllä kuuli, waikkei hän ollut
niitä kuuleminaan.

Kun hän ei ollut tuolla hyräily- käwely- ja hurauttamis-
tuulella, istui hän huoneen peräpuolella harwasanaisena ja
miettimän näköisenä, wedellen sawuja uudesta, wasta kaupan-
gista tuodusta piipustansa, molemmat kädet ristissä rinnan
päällä. S iinä hän sitten korwakuulutsissa kuunteli ja määriin-
otti jokaikisen sanan mitä milloinkin kellosta puhuttiin. Jos
joku yksityinen oli niin utelias ja kärkäs, että hän tuli suo-

rastaan suntion luo, tekemään joitakin kellollista kysymyksiä,
sai hän »vastaukseksi Harmoja, mutta asiallisia ja useinkin niin
tylyjä ja pistelewäisiä wastauksia, että ne monen liiaksi uteli-
jaan tiedon halut jäähdyttiwät kauwaksi aikaa.

Monta eri joukkoa oli näin tnllut ja mennyt ja kaikki
oliwat saaneet nähdä kellon ja kuulla sen lyowan. Mutta nä-
mät oliwat maan tuommoista nuorta hälyjoukkoa, joilla ei ole
wielä mitään perinpohjaista tutkimuökykyä, tyytyiwät maan
tuommoiseen pintapuoliseen näkemiseen ja kuulemiseen.

Oli kappaleen aikaa jonkumoista rauhaa, sillä uusia ute-
lijaita ryhmiä ei tullut; oli maan oma kortteeri-wäli ja sitä-
hän woi jo semmoisissa tiloissa rauhaksi sanoa. Suntio oli
erinomaisen hywällä tuulella ja sen useammasti nyt kuultiin
kellon hanisewaa lyöntiä ja suntion hyräilyä.

Samassa alkoi kartanolta kuulua iloista naurun rahi-
nää ja puheen pölinää.

„lokohan taas .
.

?" sanoi suntio ja istui jo waralta
tuohon wakawaan asemaansa.

Rähinä läheni ja jo tuliwat he porstuaan, jossa he ko-
pisteliwat lunta pois kengistään. Aristelematta astui tuo
iloinen ja suruton joukko huoneesen. Huolimatta yhtään mie-
tään kenestäkään huoneessa olijasta, alkoiwat he wilkuilla ym-
pari huonetta, lasketellen samassa kello-asiaan kuulumia sanoja
ja lauseita; tuntuipa siltä tuin he olisiwat otaksuneet koko teU
lon ja talon yksin-omaisesti kuuluman heille.
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Nämät oliwat täydessä naima-ijässä olewaa nuorta wä-
keä ja olipa heidän joukossaan pari morsiuspariakin. Saatta-
jana tahi johtajana oli heillä Tuiweroisen Tiitus, lyhyt, mus-
tanwihatka miehen paaru. Hän oli naimaikäänsä katsoen men«
nyt jo yli onnensa, mutta siitä huoli Tiitus wiisi. Hän tah-
toi waan olla siellä, missä muutkin nuoret oliwat, eikä yksiä-
kään kysyjäisiä, kuulijaisia ja häitä ollut, joissa Tiitus poika
ei olisi ollut parhaana miehenä, eikäpä mitään muutakaan,
joka waan oli jotakin uutta. Ileensä häntä pidettiin asiain-
tuntemana miehenä, sillä hän oli kulkenut enemmän maailmaa
kuin muut paikkakuntalaiset. Hän oli kerran käynyt Iywäs-
kylän kaupungissakin ja siitä oli hän jotenkin ylpeä, sillä kun
hän kertoi noita matkahawainnoitansa, alkoi hän tawallisesti
kertomuksensa näillä sanoilla: „Kun minä etelässä käwin."

Niin, semmoista joukkoa se oli, joka nyt tuli suntion uutta
kelloa katsomaan. Jo ensi ottosista huomattiin, etteiwät nuo
ohwalkaat wieraat olleet suntiolle oikein mieluisia, sillä heti hei-
dän tultuansa tuli hän tawallista tarkkaawammaksi, micttiwäm-
matsi ja Vähäpuheisemmaksi; hyräileminen lakkasi heti niinkuin
tulpan olisi suuhun lyönyt.

„No, missä se on? Eihän tuota näy koko kelloa", sanoi
eräs suulas tyttö, seinille katsella tirkistcllen.

„No woi! Etkö tuota nyt näe .
.? Tuollahan se on

kcllolaapin wieiessa peräseinällä .
. . Minä näin sen heti kun

huoneesen tulin", sanoi Tuiweroisen Tiitus, ihmetellen tytön
näkemättömyyttä.

„Woi herranen aika, tuommoinenko se waan onkin? Noin
pieni ...ei seulankaan kokoinen", sanoi sotu joukosta ja koto
joukko meni perälle huonetta ja kaikkein silmät oliwat tähdätyt
kelloon.

«Minkälainen se sitten sinun mielestäsi pitäisi olla?"
kysyi suntio jotenkin äreästi.

„En minä häntä oikein tiedä, mutta minä luulin, että
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se on tuommoinen kaapillinen . .
." sanoi puhuja hämmästyk-

sissään.
..Kaapillisten kellojen aika on ollut ja mennyt", murahti

suntio.
Tätä wiimcistä suntion tyytymätöntä lausetta eiwät kel-

ton tarkastajat näyttäneet ensinkään huomaaman; he eliwät
maan omaa elämäänsä ja pitiwät omaa menoansa.

„Onpa se sentään soma kello . . . noin pikkunen ja kiil-
täwä ja ja noin Paljon wiisareita", sanoi joku joukosta.

„Sepä minusta onkin paha, että niitä niin Paljon . .
.

Eihän tiedä montako kellokaan on", sanoi Sydänmaan Jussi.
„Niin, mutta »siprut" minusta huonot owat. . . Eihän

noissa ole kuin suoria piiruja rinnan ja ristissä .
. mikä

noista felwän . .
.?" säisti eräs tyttö siihen.

„Mutta uskokaapa jos tahdotte, niin minä olen ennenkin
nähnyt semmoisen kellon lautamiehellä se on jossa oli
samallaiset siprut kuin tuossakin ja minä opin ne aiwan pian
ymmärtämään", sanoi eräs tyttö.

„No mitenkä?"
„Minä lähdin ykkösestä lukemaan ja luin: yks, kaks,

niin kauwan kuin tulin sille kohdalle missä wiisari oli", selitti
tyttö.

„No. mutta woisihan tuossakin samoin tehdä" sanoi se
tyttö, joka oli kelloa ihanncllut.

„Mikäpä olisi, ettei saattaisi."
„Kyllä se on siewä kello. Katsokaapa tuota pikku wii-

saria tuossa pikku taulussa . . . tuossa alhaalla .
.

. näet-
tekö . . .?"

»Menee niin että näkee."
»Näkeehän tuon . . . hywin näkeekin."
~Lyöpiköhän tuo?"
,Mitäs hän toki tuommoinen . . . toisenlaisen sen kellon

pitää olla, jonka mieli on lyödä," sanoi Tiitus, joka tähän
asti oli ollut kelloa arwostelematta ikäänkuin kadehtien, kun
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muut ihanteliwllt ia ihmetteliwät tuota uutta ja kummaa, josta
hän ei ollut tiennyt edeltäpäin kertoa.

„Mitäs se toki .
.

. Eihän tuossa ole painojakaan . .
.

painothan toki lyömnkellossa olla pitää", selitti Sydänmaan
Jussi.

„Niin, eikä heilaria."
„Ettato se ei lyö?" kuuliwat kellon arwostelijat aiwan

selkänsä takana sanottaman.
He eiwät ollenkaan huomanneet, että suntio oli hiljalleen

noussut ylös, kun tuuli että kellolle alettiin hakea olematta-
mia Mikoja ja siten syyttä tarpeetta poljettiin sen armoa. Sen
tahtoi hän nyt kaikin mokomin poistaa ja sitäwastcn oli hän
nyt liikkeellä.

„Woi, moi lyöpikö se .
.

.? Sanokaa, hywä Kolinen
sanokaa", pyyteli eräs tyttö helkewästi, hän, joka oli niin mes-
tari numeroiden tuntemisessa.

„Lyöpipä tietenkin ja lyöden lyöpikin, eikä siinä tarwita
painoja eikä heilureita", sanoi suntio ja katsoa wilautti Tii-
tusta silmiin.

„Wai lyopitiu se . .
.! Woi kun kuulisi sen lyömän."

„Odota niin kauwau, tuin wiisari tulee tiiman piäll:
. .

. kohtahan tuo tulee", kehoitti joku tuota malttamatonta.
„Niin main se tulee wasta puolen tiiman päälle, loska

on pittäwiisari alaspäin . . . näettehän tuon nyt", hopitti
tyttö.

„Lyöhän se Puolen tiimankin päästä, mutta eihän se fil*
loin lyö kuin yhden kerran, maan kyllä siihen keino tietään",
sanoi suntio ja alkoi astuskella kelloa kohden.

„Hyhhyhy, hyh, hyh, HYY", kuului nyt ja samassa wetää
hurautti hän lyömänuorasta.

Kello alkoikin lyödä suhnuuttaa minkä terkesi. Heti herke-
simat kaikki hälisemästä ja suurella utelijaisuudella kuunteli jo-
kainen kellon lyöntiä. Sydänmaan Jussikin otti niin mataman
aseman, ettei tohtinut hengittaäkaän; hän oli niin pinnis-
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tyksissn, että hänen takkinsa hihan suut tärisiwcit kuin haawan
lehti. Ehdottomasti oli hän kääntynyt kellon puoltajain puo<
lelle.

„lopa oli kumma", sanoi hän ja huokasi raskaasti.
„Kumma se oli sa woi, woi kuinka siewästi se suhisi

ja kuinka kauniisti se lyödä tjnifi", hälysi useampi yhteen ää-
neen.

„Niinhän tuo kalskahti raudalta", sanoi Tiitus nyreis-
sään.

„Kalskahtiko se raudalta?" kysyi suntio niin tuimasti,
että kaikki läsnäolewat hämmästyiwät. Samassa kääntyi hän
äkkiä Tiitukseen päin.

„No enhän minä nyt sitä niin todesta. .." koki Tiitus
hämillään sanoa.

se on .
. . Tulee puhumaan, waikkei ymmärrä

yhtään kellon päälle", sanoi suntio.
„Woi kuin se on kaunis kello .

. . woi kuin minullakin
olisi tuommoinen kello", sanoi joku poika.

„Ia miten kauniisti se käydä taklattua."
„Entä nuot wiisarit sitten . . . katsokaa tuota pientäkin,

kuinka se sikeltää".
„Ia niin kiiltäma ja pieni."
..Saattaisipa melkein waitka lakkariinsa pistää".
„Menisitpä häntä liikuttelemaan, niin näkisit kuinka siinä

käwisi . . . kellon pitää olla suorassa, jos mieli sen käydä on,
sanoi Tiitus.

„Ettäkö tämän pitää olla suorassa, ennenkuin se käypi,
wai?" kysyi suntio tuimasti.

„Niin kaiketi tuon ennen on pitänyt olla."
„Siinäpä laskit aika walheen", sanoi suntio. Samassa

hän siwalsi kellon naulasta ja pisti sen ylönalaisinaan alim-
maisesta hankista riippumaan. „Nyt näette, minkälaisilla ken-
gillä tuo mies kulkee", lisäsi hän sitten woitollisesti.

Ihmettelemästäkin päästyä ihmetteli koko seura, kun kello
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kiiweli yhtä raikkaasti, waikka oli käännetty ylönalaisiaan.
Semmoista ei oltu ennen nähty. Jokainen heistä kyllä oli
nähnyt, minkälaisessa pulassa kylän kellosepät oliwat olleet hei-
dän mustatauluistcn [a raskaspainoisten feinäkellojensa kanssa,
kun he niitä ensin siiwottuansa, käymään asetteliwat. Kuinka
monta pärcentikkua ja suudetta he tarwitsisiwat silloin kelloa
suoraan asettaessaan, sen ties taiwas ja päiwäkaudct saiwat
he korwiansa kallistella, kuullaksensa, milloin kello tasaisesti
astuskeli. Mutta nyt, nythän kääntynee maailmakin ylön-
alaisin, koska kellotkin woidaan päälleen kääntää, eiwätkä ole
siitä tapo taallaankaan, käydä raksuttelcwat maan, niinkuin ei
mitään olisi tapahtunut. Niin, eikö ollut syytä ihmetellä?
ja kaikki muut sitä tekiwätkiu, mutta Tiitus oli waan tyyty-
mättämän näköinen.

„Eihän tuo lyönyt oikeaa tuntiakaan ...löi kymmentä
ja kello ei ole wielä kahdeksan" sanoi hän.

„Se on kumma, minkälaisessa »vääryyden solmussa ja
katkeruuden sapessa tuo mies on minun kelloani wastaan,
ikäänkuin se olisi hänelle mitä pahaa tehnyt. Mutta minä
tahdon näyttää, kuinka perättömiä hänen parjauksensa omat",
sanot suntio kiiwastunecna.

Näin sanoen nykäsi hän taaseukin lyömänuorasta ja an-
toi kellon lyödä, nykäsi wicläkin ja nykäsi niin kauwan, että
lyönti tuli oikeaan.

„Wieläkö sinulla nyt on mitä sanomista?" sanoi sitten
suntio, kääntyen Tiituksen puoleen.

„Woi, moi kuinka kauwan ja kauniisti se löi, maikka oli
alaspäin käännettynä .

.
. Eipä se tarwinnut painoja eikä hei-

kareita, mutta löipä yhtäkaikki", halisiwät kaikki, mutta Tiitus
katseli pitkin nokkaansa.

„Kuinka te woitte sitä noin mieleumäarin lyöttää . . .

noin maan miten kuten itse tahdotte?" kysyi joku.
„Miks'ci . . . helppo tehtäwä se on sille, joka kellon pe-

rinpohjin tuntee", sanoi suntio oikein kellosepän tawalla.



„Woi kun minulla olisi teidän kätenne", sanoi Sydän-
maan Jussi, ihmetellen suntion taitoa.

„Mitäftä siitä olisi, poika parka, hywäa, kun sinulla ei
kuitenkaan olisi minun päätäni", arweli suntio.

„Mika tuon kellon nimi on ...? Onhan kelloillakin
useinkin nimet", kysyi joku.

„Mita sinä, Tiina, soutamia . . . eihän sitä kelloilla ni-
miä . .

." sanoi Sydänmaan Jussi arasti.
„On kun onkin .

.
. Meidän renki Matillakin on lukkari,

kello, jota hän sanoo Lonton-kupulaksi", »väitteli tyttö.
„On tälläkin kellolla nimi", sanoi suntio totisesti.
„Wai on . . , Tiesinhän minä, että on se kelloillakin

nimi, Sanokaa, hywä Kolmen, mikä tuon teidän uuden
kellonne nimi on sanokaa", kartteli utelijas Tiina.

„Kaalcppi kello tämä on", sanoi suntio tohtuneena.
„Wai kaaleppikello . . . Wiwahtaapa se wähän ihmisen

niineen, mutta eihän se mitään haittaa . . . Paljonkohan tuo
on maksanut?"

„Wiisikolmatta markkaa "

„Kylläpä on hintaa, mutta eihän sitä tuommoista heU
polla . .

." arweli joku.
Tuiweroisen Tiitus oli kauwan aikaa ollut maiti ja neu-

wotonna. Selwäöti huomasi hän joutuneensa kello-asiassa
häwiölle suntion kansa, sillä kaikki oliwat kääntyneet hä-
nen puolelleen, yksin Sydänmaan Jussikin, josta hänelle
oli asian-alussa niin hywä apu ollut. Vaikea oli hänen
kärsiä tappiotaan, sillä sittenhän hän olisi menettänyt kaiken
armonsa.

„Kun minä etelässä käwin, niin .
.

,"

„Käy sinä siellä, käy sinä täällä,"
~No antakaahan nyt toki puhua."
„Puhu nyt sitten."
„Kun minä etelässä käwin, niin siellä minä kummallisen
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kellon näin ...tuo ei ole sen rinnalla »vielä mikään", sanoi
Tiitus.

„No, annapas paukkua, minkälaisen kellon sinä siellä
näit."

„Se oli semmoinen, semmoinen se löi kuuteen
kulkuseen yht'aikaa ja se löi kaikki liimat ja minuutit. Siinä
oli taulu ammeenpohian- ja heilurin lantti saawinpohjan-ko:
toinen. Se tiesi wuodet, kuukaudet, tunnit, minuutit ja seku-
lit. Sitä ei tarwinnut wetää kuin kerran wuodessa ja .

.
.

ja sehän nyt wasta koreasti löi . . . mitäs tuo tuommoinen,"
„Mikä se ickuli on?" kysyi joku.
„Etkö sinä sitä wiclä tiedä . . .? Se on tuo sukkela

wiisari tuossa pikku taulussa . . . alhaalla tuossa . .
. ym-

märrätkös? tuo joka tuossakin ou oleminaan."
,Missä näit semmoisen kellon?" kysyi suntio.
„Iywäskylässä; siellä näkee jos mitä."
„Miösä siellä?"
„Erään herran kamarin seinällä."
~Sekulit . . . kuuteen kulkuseen . . .! Mahdoit panna

heti seitsemään . . . Hym!" murahteli suntio.
,Minn pelkään, että tuo Tiitus »valehtelee", arweli eräs

tyttö.
.Mitäpäs se tekee ... hän walehtelee niin että nokka

päässä heiluu. Missä sitä semmoista kelloa .

.
.? Ammeen-

pohjan kokoinen . . .
? Kummaa kun se kehtaakin, Kuu-

lihan sen tuosta lyönnistäkin. Mitä siitä tulisi kun kaikki
minuutitkin .

.
. aiwanhan se olisi yhtenä sälinänä ja kuka

siitä selwän ottaisi .
.

.? Eiwäthitn ihmiset hulluja ole.
Kuulittehan jo siitäkin, kun sanoi tuossakin pitämän painot
olla, ennenkuin se löisi . . eipähän tiennyt sitäkään", puhkesi
suntio puhumaan.

„Nyt minä tiedän warmasti, että Tiitus walehtelee", *

sanoi joku joukosta.
,Me uskomme sen ja tiedämme kaikin," sanoi toinen.
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~Hywä on kun tiedätte," Makuutti suntio.
nyt wllan, Kolmen! Olipa se soma kello,"

sanoiwat nuot kellon katselijat ja lcihtiwät pois, wielä menncs-
säänkin wäittäcn, että Tiitus walehteli. Nurpalla nokin seu-
rasi hau heitä.

„Saipas hän kerrankin, wanha »valehtelija .
.

.! Tu-
leekin syyttä tarpeetta törmäämään ja parjaamaan toisen kcl-
loa", sanoi suntio wierastensa mentyä.

Hän tuli erinomaisen hywälle tuulelle tuon wiimeisen
kellon tarkastelija ryhmän lähdettyä. Eipä kummakaan, jos
niin oli, sillä olihan hän saanut täydellisen woiton tuosta ite»

näkkäästa Tiituksesta ja kello oli jäänyt siihen arwoon, mikä
sillä hänen ja muiden mielestä harwinaiscna kaluna paikka-
kunnassa oli, Kaikki äreys ja kärtyisyys lähti hänestä niin-
tuin mesillä pesten ja yhtenään kuului nyt maan tuo tutun-
omainen „hyhhyhy, hyh, hyh, hyy." Talon majamiehet faimat
nyt niin paljon kuulla kellon lyöntiä, ettei suinkaan kenenkään
liene tehnyt mieli enempää, sillä yhtenään käydä kasschti sun-
tio hyräillen kellon luo ja wetää hurautti kellon lyumänuo-
rasta; menikö lyönti oikeaan tai määrään, siitä huoli hän
wiisi.

Ilta oli jo jotenkin kulunut, scntähdcn alettiin asetella
maata. Valkeat olimat jo sammutetut, ja yksi ja toiuen ma-
jamies meteli makeata unta. Joku wicras oli hywän aikaa wal-
moskcllut, sillä ci osannut hänen luokseen. „Vti-
tenkä, kellohan löi mast'itään ja nyt se taaskin lyöpi?" ajat-
teli hän, kun se taasenkin rupesi lyödä suhuultamaan. Mi-
täpä siinä oli, kello löi maan lyömisensä, mutta kun se oli
tehtäwänsä tehnyt, ' hurahtimat taasen lyöntincumot ja kello
maan yhä lyödä hanitti.

No, eiköhän, kiesamita, se pöllö ole yölläkin wielä tuon
rämpän kimpussa . ...! Ei saa yötänsäkään rauhassa nukkua.
Kyllä kaiketi se sen niin kauniisti särkee, niinkuin muutkin on
tehnyt .

.
. Huomena saat myydä pois koko honikan .. .



äläpäs nyt toti .
.

. minä en kärsi sitä . .
. ihmisetkinhän

tuolla nauraa", kuului samassa suntion mainion äreä ääni,
joka luuli jo kaikki nukkuman.

„Hyhhyhy, hyh, hyh, HYY."

Aamulla kun ihmiset heräsiwät, ihmetteliwät he suuresti,
kun kelloa ei seinällä ollutkaan. Suntio oli »vähäpuheisempi
ja synkeämmän nälöinen kuin koslaan ennen. Hänen muorinsa
oli hywin ruppatuulella. Äänctönnä kulti hän muun wäki-
joukon keskitse asioitaan toimitellen ja jos hän jonkun sanan
sanoi, oli se joko pistelewä tai tyytymättömyyttä osoittawa.
Korttecnwäki huomasi tuon emännän pahanluulen ja se synnylti
jonkunmoista alakuloisuutta kaikkiin.

Kaikki huomasiwat aiwan selwästi, että suntio warttoi
sitä tilaisuutta, eitä hän woist jollekin majamiehelle jotakin sa-
noa muiden huomaamatta; semmoinen hetki ilmestyikin.

..Paljonko kello on?" kysyi hän melkein kuiskaamalla e-
räaltä ja hänen käytöksensä oli niin arkamainen, että oikein saa-
lilsi käwi.

„No missäs teidän kellonne on?"
„Se täytyi wiedä pois."
„Ia minkä wuoksi?"
~Se pahuus oli seisonut yöllä . .

. Liiaksi minä kaiketi
sitä kääntelin ja lyötin .

.
. täytyy wiedä se kellosepälle.

Olipa hywä kun kirkkoherra antoi minulle semmoisen ohjeen,
että saisin silloin alkaa soittamisen, kun hän lähtee katoaan,
sillä pappilaan on jotenkin pitkä matka."

Mihinkä nyt olette kellonne wieneet?"
„Tuonne pcritamariin, arkkuun maan .

.
. Kunhan ei

maan tuo kiero Tiitus saisi sitä tietää
kello tulee.

Kun hän sai tietää, mitä aika oli kulunut, lähti hän
pois, itsekseen mutisten: „Eipä nyt toki wielä kowin kiirettä ole."

4

49PalM mitta.



50 Paljon uutta.

Nyt alkoi tulla toiset tuumat. Aika oli jo siksi kulunut,
että yökirkolla olijat alkoiwat kaikin olla liikkeellä ja toista tuli
ehtimiseen. Ihtenä paminana oli kartano, kun ihmiset pälisi-
wät, luokat kolahtcliwat, aisat rämähtcliwät ja hewoset hirnah-
teliwat, miesten hewosia waljaista riisuessa ja st otellessa rekejä,
joihin he sitoimat hewosensa kiinni ja joille he laitteliwat loimia ja
syömistä. Kylmettyneine kenkineen ja kylmine turkkineen työn-
täysi mäki huoneisin, jotka niin täytyiwät, ettei siinä ollut
käden eikä jalan siaa. Jokainen koetti pyrkiä walkean luo,
lämmittämään kohmettuneita kynsiään; lapsi mäkeä oli paljon
mukana ja ne oliwat taittein halukkaammat siihen toimeen.
Kylmä oli tosin ilma, mutta eihän sopinut poissa olla, sillä
soitettiinhan tänään ensi kerran uudella isolla kellolla ja se
piti heidän kuulla ja jos mahdollista nähdäkin, wicläpä saarna-
tuolikin.

Suntiolle koitti iloisempi aika. Kaikki häntä tahtoiwat
hywitellä ja mielitellä, ja Päästä hänen kanssaan niin likeiseen
ystäwyytcen kuin suinkin mahdollista, sillä hänhän se isoa kel-
loa soitti ja hänenhän awullaan sitä tapuliin pääsi, jos pääsi.
Suurin osa kirkkomiehistä ei liennyt wielä mitään tuosta
suntion kummallisesta ~kaaleppi" kellosta ja jos joku tiesikin
ei hän sitä nyt muistanutkaan, sillä olihan nyt kohta luulta-
wissa isompi kello, joka löi paljon isommasti kuin mitään kaa-
leppi. Näin lamoin unohtui suntiolta koto tuon oman tel-
lonsa yöllinen surullinen juttu ja hän alkoi taas iloisesti hy«
räilemään.

Mi ja toinen pyyteli häneltä lupaa päästäksensä hänen
kanssaan tapuliin. Enimmitcu ei hän ollut noita pyyntöjä
tuulewinaantaan, kulkea kässytteli maan ja hyräili. Joskus
istui hän aimotkaan näköisenä, molemmat kädet ristissä rin-
»an päällä. Kun tuo kärttäjäjoukko häntä kowin ahdisti, sa«
noi hän maan: „@i sinne kaikki mahdu/' Mutta maikka hän
niinkin sanoi, wilkutti hän toisille ystäwällisesti silmää jossa-
kin lomassa, milloin eiwät muut sitä nähneet ja se merkitsi
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hywää. Näille hän jossakin sopimassa tilaisuudessa kuiskasi
jotakin korwuan ja siitä tuliwat nämät oikein iloisiksi.

Nyt juuri tuli Tuiwcroisen Tiitus huoneesen. Hän
wilkuili ympäri huonetta, nähtäwästi etsi hän jotakin ihmistä;
tuota illallista ci hän näyttänyt muistamankaan.

Hänet nähtyänsä istui suntio johonkin huoneen nurkkaan,
ikäänkuin piiloon häneltä, mutta Tiitus huomasi kuitenkin hä-
nct ja asteli suoraan suntion luokse.

„Hywää huomenta, Kolinen! Saanhan minäkin tulla ta-
puliin", sanoi hän iloisesti.

„Etkä saa."
„No miks'en . .

.? Minä soittaisin teille awuksi", sa-
noi Tiitus ällistyksissään.

„Waikka mitä tekisit, niin et saa."
„No miks'cn? Sanokaapas."
„Eihän sinne kaikki ... ja mitäpä sinulla siellä tehtäi-

siin Valehtelijalla", sanoi suntio totisesti.
„Kah, kun on kärtynen!" sanoi Tiitus ja heitti koko ta-

puliin pääsemisen hitolle. Hän kääntyi aiwan yhtäkaiktisen
näköisenä pois ja alkoi muiden kanssa iloisesti hölistä muita
asioita.

Paljon oli tapuliin luwatuita, mutta paljon enemmän
luwan saamattomia. Toiwon ja ilon hohde loisti lumansaa»
neiden kaswoilla; oikein he käsiään hykertcliwät pelkästä ilosta
ja malttamattomuudesta.

„Woi, woi kun tulisi aika!" sanoi eräs poika käsiänsä
hieroen ja hymyssä suin.

„Niin aika . .
. Mitäs kello nyt onkaan?" sanoi Tiitus

ja silmäsi heti sitä paikkaa, missä tuo kiistan-alainen kaaleppi-
kellu oli illalla oikein- ja tvaärin-päin riippunut. »Eihän sitä
ole enään koko kelloa . . .; eihän se maan ole lakannut käy-
mästä?" lisäsi hän sitten ja kääntyi kysywästi suntioon päin.

„Eikä ole."
»Mutta tosiaankin. Minäkin olen kuullut, että Kolisella



on uusi ja kummallinen kello, missä se nyt on?" sanoi joku
kirkkomies.

„Kyllä kaiketi se on niin koreasti herennyt käymästä",
ehätti Tiitus sanomaan, nauraa wirnistellen.

„Kuulithan sen, ettei se ole . . . mutta eihän sitä toki
kaikille luuletko tapuliin pääsewäsi?" sanoi suntio ja hän
oikein wapisi hätäymisensä tähden.

Aamu rupesi walkeuemaan ja ikäwä seinäkellon juttu
haihtui »vähitellen. Suntio alkoi käydä lcwottomalsi ja lupauk-
sen lapset wielä lewottomammaksi. Rauhattomana käweli sun-
tio paikasta toiseen ja katsoi lamasta akkunasta ulos, nähdäk-
sensä missä määrin päiwä walkenec ja tietääksensä, mitä aika
on kulunut. Nahtäwästi ei hän uskaltanut molta kellomie-
helläkään tulla kysymään, paljonko kello on, sillä hän älysi,
ettei hän woi sitä niiden huomaamatta tehdä.

Ei ollut wielä hetikäcin selkeä päiwä, kun suntio alkoi
lukkia tuikkia päälleen.

„loto sitä lähdetään?" kysyi joku luwattu.
„Hyhhyhy, hyh, hyh, HYY', hyräili waan suntio ja fas

massa otti hän tapulin awaimet naulasta.
Tämä oli merkki lähtöön. Kuumeentapaisella kiireellä

hatiwat kaikki wöitään ia kintaitaan, ja niin sitä lähdettiin.
Paljon oli siinä Väkeä, wanhoja ja nuoria, arwotkaita ja ar-
wottomia, aina sen mukaan, minkälaisessa ystäwyydessä mikin
oli suntion kanssa; Sydänmaan Jussi oli myös muiden jou-
kossa tiettypä se. Paljon oli semmoisiakin, mitkä eiwät
ensinkään olleet saaneet minkäänlaista lupaa, mutta yhtäkaikki
oliwat lyöttäyneet matkaan, toiwossa, että joku hywä onni
toimittaisi heille tapuliin pääsyn. Niiden joukossa ei waan
Tiitusta näkynyt. Juhlallisesti ja arwokkaan näköisesti asteli
suntio hitain askelin edellä ja hälisewä joukko meluten jäljessä
Hänen oikeassa kädessään hciluiwat renkaista toisiinsa nahka-
hankilla yhdistelyt isot tapulin awaimet ja wasemmassa kaina-
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lossa oli hänellä iso kappale wanhaa hamppuwaatetta; luulta-
masti jostakin wanhasta alu,"asu

„Mitä tuolla waatteella teette?" kysyi eräs keski-ikäinen
mies, juosta kipasten suntion siwulle.

„Kylläpähän hänen näet", sanoi suntio, eikä kääntänyt
Päätänsäkään.

Niin tultiin hälisten tapulin portaille. Tungos oli niin
suuri, ette! suntio woinut saada owea auki, sillä jokainen tah-
toi ensiksi päästä owesta sisälle, Wiimein täyty! suntion ko-
weta ja sitten sai hän sen werran tilaa, että sai owen anti.

Ihdellä pamauksella oli ullakko täynnä wäkeä. Siellä se
körötti nurkassa pystyssä uusi saarnatuolikin, mutta eipä sitä
nyt joudettu paljon tutkimaan ja tarkastelemaan, sillä olihan
nyt muuta mielitiettyä. Kaikki siihen kyllä loiwat silmänsä,
mutta pian he käänsiwat katseensa muualle. „Olisihan tuos-
sakin katsomista, mutta ennättäähän tuon", sanoi ainoastaan
eräs mies.

Ullakko oli auki koko kirkon-ajan, sillä kaikki kansa kulki
sen läwitse. Kelloihin mentiin toiscnZ lukollisen pienen owen
kautta; tuo owi oli jossakin syrjäkomerossa, jonka tähden siinä
oli aina puolihämärä, komeroon kuin ei tullut waloa mistään
akkunasta.

Suntio awasi owen, meni owipieleen seisomaan ja pani
kätensä owen eteen poikittain, pidellen toisesta pieluksesta lu-
jasti kiinni. Sen ikeen alati päästi hän sitten luwatut yksi-
tellen edeltäpäin menemään, mutta ne, jotka eimät olleet lupaa
saaneet, poisti hän armotta pois, Siinäkin tarkastelussa
kului aikaa.

„Äläpä sinä siinä ... ole niin wiisas kuin olet", sanoi
suntio yht'äkkiä, kun hän oli loppupuoleen tuota päästämis-
työtä toimittanut, samassa työntäen kowasti takaisin puoli-
mäkisin suntion käden alati sisälle pyrkiwää miestä.

Ei ainuttakaan niin julkeaa luwansaamatonta miestä oltu
nähty ja kaikkein silmät tääntyiwät tuohon rohkeaan tun-
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gettelijaan. Ei ollut häntä helppo tuntea tuossa puolihämä-
rässa, mutta wiimein hän kuitenkin keksittiin Tuiweroisen Tii«
tukseksi. Muiden hitautta hywäksensä käyttäen, oli hän hätä-
Pikaa waihtanut waatteita jonkun toisen miehen kanssa, peittä-
nyt puoleksi kaswonsa kaulahuiwillansa ja oudon pukunsa, mäen-
tungoksen ja hämärän awulla aikoi hän pujahtaa lamattujen
mukana tapuliin. Mutta sepä ei onnistunuttaan, sillä suntion
tarkka silmä keksi hänet kuitenkin. Ei Tiitus näyttänyt nyt-
kään sureman tuota lomaa onneansa, menihän maan taaem-
maksi seisomaan ja nauraa mutristeli.

Kun suntio oli saanut kaikki laskettawansa lasketuksi, tuli
hän itse wiimeiscksi, paiskasi owen kiinni ja wäänsi lukkoon.

Suurella jyrinällä kawuttiin nyt ylös. Ken ensin en«
nätti, mies se. Suntio aukoi juhlallisesti luukut ja pani ha-
koihin. Sitten sitä rumettiin uutta kelloa tahystelemään.

Kun oli edellä ollut lauha ilma ja nyt tullut kireä pak-
kanen, oli kello yltä päältä paksussa kuurassa, niin ettei sor<
wauksia, kuwioita ja kirjoituksia näkynyt.

„Onpa se komean näköinen kello, mutta on niin kuu-
rassa, ettei näe kumia", sanoi eräs mies ja samalla Pyyhkäsi
hän turkkinsa hihalla kuuraa kellon laidasta.

„Älä, älä hemmetissä", hätäili suntio, tuli kiiruusti mie-
hen luo ja tarttui hänen käteensä kiinni.

~No miks'ei?" sanoi mies niin hätääntyneenä, että hä-
nen silmänsälin rcmahtiwat suuriksi kuin suitsirenkaat.

~@e on määrällistä", sanoi suntio totisena.
„Minkä wuoksi .

.
. mikä on waarallista?"

„Sillä tawalla kellon pyyhkiminen ... se on waaral-
lista."

~En ymmärrä."
„Hiwuksia karmoja . .

. ymmärrätkö?"
Hiwuksia, karmoja! Mistä ja mihin?"
„Kellon laitaan turkin hihasta."
„Olisiko se sitten niin waarallista?"
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„Vsain olisiko . .
. ? Sittenhän kello heti halkeaisi kuin

nauris."
»Näinköhän?"
„Etkö sinä wielä tuota tuohon ikään tiedä? Sitenhnn

monta edellistä kelloakin on haljennut."
~Jonkun kalwan wuoksiko maan?"
„luuri niin. Kun joku hiwus» tahi muu karma sattuu

kielen ja kellonlaidan wäliin, niin raks, ja kello on halki."
„Sillä laillakohan tosiaankin entiset kellotkin omat särkyneet?"
„Aiwan sillä tawalla .

.
. Mokomat ajattelemattomat

menewätkin turwakko kädessä kellon laitaa silittelemään, niistä
sattuu jäämään joku karwa laitaan, siihen paikkaan, johon
kieli lyöpi, ja heti on wahinko walmis."

se olisi kumma."
„Mikäs kumma se on, Paljon kummempi on se, kun

monta syltä kanttiin isoja malmimöhkäleiiä halwotaan siten,
että pannaan maan yksi ainoa hiuskarwa päälle ja siihen lyödä
Mällisittään isolla moukarilla, ja malmimöhkäle halkeaa kuin
mikäkin lasipelti", selitteli suntio toimessaan.

„Minä arwastn, että kello on tämmöisten ilmojen wal-
litcssa kowasti kuurassa ja sen muoksi otin tämän hamppu-
«aatteen, että saan kuuran pyyhkiä pois, sillä se kowasti lan-
kaisee kellon ääntä. loutaahan se ensi kertaa soidessansa kuu-
lua kaikessa woimassaan," jatkoi hän sitten.

Samassa hän otti esille tuon waarattoman hurstiresunsa,
laitteli telineitä joistakin käsillä olemista pölkynpaistä [a lau-
dankappaleista kellon alle, kiipesi niiden päälle ja alkoi rewl-
lanfa pyyhkiä kuuraa kellosta. Sitä teki hän niin suurella
tarkkuudella, kuin suinkin mikä muu puhdistaja hywänsä. Hän
kallisteli Päätänsä ylös ja alas, kuikisteli kellon sisälle ja päälle,
etteihän maan mihinkään olisi jäänyt tuota haitallista tuuraa,
ja mikä wielä pahempi olisi ollut, jotakin karmaa tuon ajatte-
lemattoman ja wähätietoisen miehen turkin hihasta.

„Tällä tohtii . . . tästä ei lähde mitään waaraa



tästä ei lähde karwoja . . .; mistäpä lähti, f::n siinä ei niitä
ole .

.
. Senkin ryökäleet omat niin ujatte.emottomia, mutta

ette sitä wasta turwakko kädessä . .
." tuumaili suntio kelloa

pyyhkiessään.
..Jopa se on kaunis kello!" sanoi joku, kun kello tuli

Pyyhityksi.
..Niinpä minäkin sen luulen", sanoi suntio telinettä pur-

laessaan.
..Kunpa se nyt tulisi!" sanoi hän sitten jakatsoi luukusta

pappilaan päin.
„Kuka tulisi?"
„No hei kirkkoherra."
»Sittenkös wasta soitetaan, kun kirkkoherra tulee?"
..Sittenpä tietenkin."

sitten mieto saadaan odottaa .
. .; kello ei ole

wielä kuin puoli yhdeksän", sanoi eräs mies kelloaan katsoen.
„Kyllä se on jäljessä", arweli suntio.
..Eikä ole."
..Kuinka se on?" kysyi suntio kellomieyeltä salakähmaä.
..Kyllä se ei ole enempää", sanoi hän.
..Tottapahan tulee kun tulee", sanoi hän waan siihen ja

heittäysi hywin huolettoman näköiseksi.
Olihan hywää aikaa kaikellaisiin juttelemisiin.
..Onkohan nykyisillä kirkonkelloilla sitä woimaa kuin en-

nen wanhaan?" arweli eräs wanhanpuolinen mies.
.Minkälaista woimaa niillä sitten on ollut?"
~Niitä pelkäsiwat hiidetkin."
..Ettäkö pelkäsiwat?"
„Pelkäsiwät kun pelkäsiwatkin."
„Mistä sen tietää?"
„Onhan siihen todistuksia."
„Kertotaapas!"
„Meidän pitäjässä oli ollut paljon ennemmin kirkko tuin

K—lla. Siellä oli Iyly-wuoressa silloin wielä hiidet pitäneet
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asuntoansa. Oliwatpas kerran pitäneet keskenänsä juomingin
ja heiltä oli loppunut miinat kesken. Eräs hiisistä oli muis-
tanut, että meidän kirkossa on kirkonwiinaa; eihän muuta kuin
lähteä sitä sieltä noutamaan; kaksi hiittä lähti matkaan. Monta
askelta eiwät he ottaneet tuolla kolmepenintulmaisella taipa-
leella, niin pitkään harppasiwat he. Niin he tuliwat meidän
kirkkoon ja ottiwat sieltä pari isoa täysinäistä wiinapulloa.
Kirkko ja kellarikin oliwat kyllä lukossa, mutta mitäs, eihän
lukot hiisiä pidätä.

Mutta huonostipa hiidet oliwat osanneet juoma-aikansa
ja wiinan-noutamisensa walita, sillä nyt oli joulu-aamu. Sillä
wälin kun he oliwat kellarissa miinaa ottamassa, oli suntio nous-
sut tapuliin soittoa Marten, mutta hiidet eiwat tienneet hänestä
niin mitään. Juuri kun he oliwat cnsimäifen harppansa otta-
neet ja jalkansa lomauttaneet Hypän kalliolle, lyödä jymäytti
suntio kellon laitaan. Siihen patuseen paikkaan putosiwat mo-
lemmat pullot hiisien käsistä ja meniwät rikki arwaahan
sen. Molempien hiisien jäljet näkymät wielä Hypän kalliossa;
toinen niistä on ollut antura, toinen pieksukengissä. Sa-
maten näkyy molempien pudonneiden ja särkyneiden pullojen
siat; toisen pullon korkki on pudotessaan roiskahtanut auki ja
senkin sia näkyy", selitti mies toimessaan.

„Kuink» ne woiwat kotoaan kallioon jälkejä tehdä?"
„Silloin oliwat wielä kiwet \a kalliot pehmeämpiä kuin

nykyään; sitä paitsi hiisien toimilla on isompi woima,"
„Kyllä sillä kellolla on ollut moimaa'', arweli joku.
„On sillä ollut."
„Ehkäpä sitä lienee tällä kellollakin."
»Eitöpä liene."
„Woisihan sitä olla tällä kellollakin,"
„Huonommallakin toki."
„Tuo tuntuu minusta joutawalta taika-uskolta", sanoi

suntio.
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„Ei se ole taikauskoa . . .; silloin oli hiisillä paljon isompi
malta .

. , ja näkyyhän jäljet", wäitteli kertoja.
Kauwan ci jouduttu wäittelemään, sillä alhaalta, tuolta,

jossa oli melkein pilkkoisen pimeä, alkoi kuulua ruma ja hä«
täilewä äauen älinä.

„hyi! Herra siunatkoon, mikä siellä on? Mene Sydän-
maan Jussi katsomaan, joka olet rappusten reikää lähimpänä",
sanoi suntio.

„En minä yksin,"
„No, menköön joku kumppaniksi", komensi suntio taas.
He meniwät. Kaikki odottiwat pelwolla ja kauhulla mitä

siitä tulisi. Kauwan ei kuitenkaan wiipynyt, ennenkuin tuo
ääni lakkasi ja sen siaan sieltä alkoi kuulua jonkulaista kolinaa
ja ähkimistä. Sen jälkeen alettiin tulla jyrytä rappusia myö-
den kelloihin ylös.

„Hei! täällä sitä minäkin olen", huudahti ensimäinen
'tulija iloisesti, hypähtäen aukosta kellohuoueen lattialle.

Se ei ollut tukaaan muu-kuin Tuiwcroiftn Tiitus.
„Hiton laillako sinä tänne pääsit?" kysyi suntio tuimasti.
„Pääsinpä minä waan."
„Owestako?"
»Teidän omistanne minä totisi", sanoi Tiitus ja wärisi

min, että hampaat suussa kalisiwat, sillä hänellä ei ollut nyt
minkäänlaista päällyswaatetta.

„Oletko sinä kala wai lintu?"
„Wahän molempia ja ihmistä wähän lisäksi."
Tiitukselta ei saatu selwäa, mutta Sydänmaan Jussi

kertoi koko jutun. Kun Tiitus ei päässyt sisälle tuolla en-
nen kerrotulla pienellä tepposella, rupesi hän miettimään muita
keinoja. Aiwan räystään alla tapulin seinässä oli pieni aukko,
jossa ei ollut lasia eikä mitään. Luultawasti se oli sentähden
laitettu, että wähänkään tulisi walo» kelloon wiewille rappu-
sille. Tämä oli heti pistänyt Tiitukseen silmään. Lähimmistä
taloista oli hän hätäpitaa hankkinut kaksi niin pitkän kuorit-
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tua puuta, että ne ulottuiwat mainittuun reikään. Niitä myö-
den oli hän kawunnut ylös, mutta reikä oli niin pieni, ettei
hän mahtunutkaan siitä läpi, waikka hän oli riisunut pois
päällyswaatteensakin, Puut luistahtiwat pois jalkojen alta ja
hän jäi siihen kestiä riippumaan, pääsemättä paikalta päkähtä-
mään. Siitä pälkkähästa pelasti hänen Sydänmaan Jussi
kumppaninensa, kiskoen hänet jotenkin armottomasti sisäpuo-
lelle.

„Tnommoinenko se mainio kello nyt on, jota ci saisi kat-
soakaan?" sanoi Tiitus, sittenkuin hän oli yhtäkaitkisena kuun-
nellut tapuliin pääsemisensä historian.

„Semmoinempa se on."
„Eihän tuo näytä oikealta malmiltakaan,"
„Wain ei. Multa minä tiedän sanoa, että se on pa-

rasta hopeamalmia mitä olla saattaa", sanoi suntio, ikään-
kuin siwumennen, katsellen ahkerasti luukusta pappilaan Päin.

Minkälainen sanakiista tuosta hywästä alusta olisi woi-
nutkaan syntyä, sillä Tiitus oli huonojen onniensa wuoksi erin-
omaisen pistclijäällä tuulella, mutla samassa tuokiossa hypähti
suntio kuin käärmeen pistämänä pois luukun reijältä ja sanoi:
„Nyt se tulee." Samassa syöksähti hän kellon alle, wetäsi
ristin etusormellansa kellon sisäpuolella, sanoen samassa: „Wa-
rokoon nyt kukin korwiansa." Sitten hän tarttui kiireesti kel-
lon kieleen kiinni, hypähti kohoksi ja mällisti täyttäwäkeänsä
kellon laitaan. Heti kun se oli tehty, tuppasi hän kummankin
kätensä molempien korwiensa päälle.

„Kylläpä se otti korwiin . . .; koska oliwat haljeta", sa-
noi hän sitten.

„Niinhän tuo kolahti kuin olisi kirwespohjalla lyönyt tyl-
mettyneesen mäntypölktyyn", ehätti Tiitus sanomaan.

wai? kuulitteko mitä hän sanoi?" sanoi sun-
tio ja mällisti toisen kerran.

Sama temppu korwille.
,Mitä nuot korwat tukoilla tekemät?"



„Kuulitteko?"
Mälli.
„Ne mahtumat olla aika mesirakot."
Pau.
„Minun korwiini mahtuisi kaksiwertaa ääntä, eiwätkä ne

sentään tukkoja kaipaisi."
~Kyllä sinulla niitä on."
Näin tawoin oli Tiituksella joka lyönnin mällin jotakin

piikkistä muistuttamista, mutta suntio ei wirkatoimensa wuoksi
joutunut häntä pitkin wastustamaan.

Kun suntio oli läppäämiset läpännyt, aloitti hän soitta-
misen. Se käwikin hywin laatuun, Pitkät ajat kun oli siihen
totutellut. Mahtawasti soittaa helkutteli hän tuota isommoista
kelloa kerran alkuun saatuansa; oli niinkuin hän olisi tehnyt
noin maan pilanpäiten.

„Antakllllstll kun minäkin soitan lämpymikseni", sanoi
Tiitus, tawoitellen kellon lamsää,

„Mene tuosta tiehesi . . .; halkaseisit heti", sanoi sun<
tio areästi.

„Kyllä sitä ei ole tuommoista kelloa isolle matkaa
ei ainakaan näissä piirteissä .

. . Aiwan myötäänsä korwat
lummeessa kihisee", sanoi suntio soiton loputtua.

„Onftahan kuin tuossa ...Ei minun ainakaan tar-
witse tuon wuotsi korwiani tukkia", sanoi Tiitus.

«Kuulitteko? Hän on häwytön ja kiero mies .
.

. Par-
jaa oman pitäjän kelloa . . . onko mokomampaa knultu?" fa-
noi suntio.

„Hywä kello awullinen", sanoi joku joukosta
Sen jälkeen rupesi suntio taasenkin kelloa pyyhkimään

hursti riemullansa.
..Pyyhkikää mitä pyyhkikää, mutta särkyy se tuokin kello

kuin särkyykin . . . eikä siihen ole laumankaan", pisti taasen-
kin Tiitus nokkansa mätiin.

„Mistä sen tiedät?"
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„Mönkän muori on nähnyt unta, että se särkyy."
„loka untansa uskoo, se marjoansa pelkää."
„Woithan, Tiitus, antaa kellon ja Kolisen olla rauhas-

sa", sanoi eräs wakawan näköinen mies.
„Kun minä etelässä käwin oikein totta niin siellä

minä näin wasta paljoa paremman kellon", sanoi Tiitus hä-
millään, kun pelkäsi, että yleinen mielipide kääntyy taascnkin
suntion puolelle.

,Fun sinä etelässä käwit . .
. Kyllähän sinun etelässä

käymisesi tietään . . . Paljoa paremman kellon ..
.! Kuka

tuota uskoo? Walehtelee niin kauan että itsekin uskoo", sanoi
suntio puolelle päästyänsä.

„Minäpä tiedän huonoja uutisia kotoanne", sanoi Tiitus,
ilwehymy suussa.

„Mitä sinä tiedät? Sanopas mies."
„Että se teidän seinäkello-rämppännc on kun onfin heren-

nyt käymästä . . . sen minä tiedän" ilkkui Tiitus.
~Kuka sen on sinulle sanonut?"
~Kukako? Teidän oma muorinne. Kun minä jäin maat-

teitä waihtamaan, silloin kuin te lähditte tapuliin, niin pitipä
hän aita musiikin. Hän sanoi teidän yökaudetkin lyöttää rämp-
pyyttäneen sitä, niin että kello wiimein herkesi käymästä. Hän
aikoi lyödä seinään koko rämpän; jos lienee jo lyönytkin .

. .

Kukahan tässä walehtelee?" selitteli Tiitus toimessaan.
„Hym . .

.! Kyllä sinä olet semmoinen", sanoi tähän
waan suntio.

Tämä wiimeinen Tiituksen selitys teki suntioon ja kaik-
kiin muihinkin sangen ikäwän waikutuksen; lieneekö itse Tii-
tuskaan ollut wapaa siitä. Sen perästä ei ollut enään suntion
ja Tiituksen watillakaan pienintäkään sanakiistaa, eikä muut-
klllln puhuneet juuri paljon mitään. Kuitenkin kuului silloin
tällöin Väkijoukosta äänekkäitä kellon ylistelemisiä, kuinka kau-
nis ja hywä-ääninen se on. Umpimielisenä ja synkkänä soit°
teli suntio kelloja, eikä ottanut wastataksensa kenenkään kysy-
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myksiin; sitä »vähemmin otti hän osaa kenenkään puheisiin ja
arwosteluihin.

Monen teki mieli yhdistyä ehdottomasti Tiituksen mie-
lipiteesen, mitä kellon ääneen tulee. Kun niin monta
kelloa oli särkynyt, oli tultu araksi, sen wuoksi oli walittu
pehmein-äänisin kello mitä oli woitu saada: todellakin kolah-
teli se jotenkin siihen suuntaan kuin kylmettyneesen pölkkyyn
olisi pakkasella kirwespohjalla kolistellut.

Niin oli kaikki soitot soitettu ja kuin yhteensoittokin oli
tapahtunut, alettiin lappaa tapulista alas. Suntio tuli wii-
meiseua ja wäänsi owen lukkoon.

Ullakko oli niin täynnä ihmisiä kuin yksikin jalkamahtui;
olipa ulkona sisälle mahtumattomia monta wertaa enemmän
tuin sisällä. Ullakossa olijat oliwat uuden saarnatuolin kim-
pussa.

„No, mutta et siihen jofa paikkaan ole suorat höylät so-
pineet", arweli joku.

„Sopipa tuohon tuommoiseen tai oli sopimatta."
.Minkälaiseen?"

halkolatoon."
„Kowinpa sinä halkolatosi arwaat hywätekoiseksi . .

.

Minä luulen, ettei sinulla ole ensinkään semmoista."
„Eihan tuo ole hääwistä »värkistäkään . . .; »vanhasta

riihestä kuuluu tehneen", sanoi joku toinen mies.
„Qlkoonpa tehty mistä tahansa, kunhan waan on hywä."

tuo on?"
»Parempi toki kuin entinen."
„Eihän tuossa ole yhtään kattaustakaan."
„Kyllä kaiketi sen olisit saanut maikka pelkästä kullasta,

kun waan putelisi olisi piisannut.'
„Eikä yhtään apostolin kuwaa."
„E»köhän niillä ole mielessä häwittää saarnatuolin äi-

jätin?"
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„Eipahän muutoin . . .; tuossapahan on sorwattu put-
kula, joka pannaan äijän sialle."

„Eiko totta wicköön ...ja niin koreaksi maalattu kuin
se oli . . . semmoinen pnuaposkinen."

„Kuule! Sinä saat tuon punaposkisen äijän kohti ra»
hoilla omaksesi .

.
. saat sitten »vaikka maata sen wieressä,"

sanoi eräs joukosta, wiimeisen puhujan eteen astunut mies.
~9io ei sitä nyt sentään maata . . ." sanoi toinen hä-

millään.
„Paljon, paljon on tuo mailla, puhukaa mitä tahdotte:.

ci yhtään enkelin kuwaa, eikä apostolin askelta, niinkuin enti-
sessä .

.
." sanoi eräs mies huokaamalla äänellä.

„9?o eihän se sitte uusi olisikaan, kun se olisi ihan sa-
manlainen kuin wanhakin. Pitäisikö tämän wielä kitistä ja
narista joka liitoksesta, niinkuin wanha tekee? Enkelin ku«
wia ja apostolin askeleita ..

.! Mistä sinä tiedät että ne
apostolin askeleita , , . ? Äläpäs sinun koristuksesi ei-
hän noita wiisi katsoakaan", sanoi siihen eräs mies, ikäänkuin
loukkaantuneena.

„Mutta maali .. .; entinen on niin monen tirjawa ..
~

tämä ei ole kun waan tuommoinen sinertämän walkoincn."
„Semmoinempa se juuri onkin hywä maali ...ei sitä

enään nälkäisen koreita pidetä,"
„Kyllä waan siitä sopii papin paukutella, kun se kerran

paikoilleen tulee , .
. parempi entistä paljonkin parempi",

sanoi Tiitus, tunkeuttuansa wäentungotscsta esille.
Niin, eihän hänellä ollut nyt suntioa wastustettawana.
„Mitäs Tiitus pitää uudesta kellosta?" kysyi joku jou-

kosta.
~Eipä se ole minun mielestäni mikään erin-omainen."
„Ei minunkaan."
„Ia kun tuokin kohta särkyy."
„Mistä sen tietää?"
„Mbnton muori on jo nähnät unta, että, se särkyy."



„Kyllä taitaa muori horista."
„Harwoinpa se muori on horissut .

. .; onpahan tien-
nyt entisien kellojen särkymisenkin tarkalleen", sanoi Tiitus
luottawasti.

Kaitia alkoi kyllästyttää nuot wäittelemiset.. Oli moit-
tioita jos kiittäjiäkin niin kellolla kuin saarnatuolillakin. Jos
joku kiitti tahi moitti, oli wastaftuolucella aina wastawaite
walmiina.

Mentiin kirkkoon. lumalanpalwelns oli hywässä me-
nossa, mutta kirkossa ei ollut monta henkeä; sen enemmän
oli niitä ullakossa ja sen ympärillä, kuulemassa ja näkemässä
jotakin uutta.

Särkyikö sitten tuo kello, jolle Niönkön muori oli tuhoa
uneksinut ja johon Tiitus niin lujasti luotti? Särkyihan
se; ei kestänyt täyttä wuottakaan.
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hiinhän se oli Keron Heikin laita kuin monen muunkin kan-
a salaisen. Usean heistä täytyy aiwan wähästä, jopa ai-
wan tyhjästäkin alkaa elämänsä, silla eiwät kaikki synny pe-
rinnöllisenä ja rikkaana talon isäntänä. Pienen ja welallisen
talon kuudes lapsi oli Heikkikin. Pienestä pitäen toki hän toi-
sicn »vanhempien sisarustensa olla wanhemmillensa apuna
kaikenlaisissa askareissa ja taloudellisissa töissä, sillä kaikki
wähäisetkin woimat tarwittiin pitää alituisessa liitteessä, jos
mieli oli karusta maasta saada perheelle niukka elatuksensa.
Tämä oli pojalle terwecllinen koulu, sillä ruumiillista työtä
tekemän kansan menestys riippuu juuri siitä, kuinka hän on
oppinut työtä tekemään ja mitenkä hän työnsä tekee. Tässä
maanmiehen towassa koulussa oppikin Heikki ajanpitkään mitä
tunnollisimmaksi ja kätewimmäksi työntekijäksi ja tämä pate-
wyys huomattiin hänessä jo aikaisin.

Niin. Eihän siinä mitään crin-omaista ollut. Heikki
eli, oli ja warttui waan sekä isässä että työnteossa, niinkuin
muutkin ihmiset ja sehän ei ole mitään outoa. Mutta Heikin
kehittyminen mieheksi tapahtui niinä aikoina, jolloin siwistys
sanoma- ja muun kirjallisuuden kautta alkoi kilkkaan kynttilän
tuwoin tunkeutua sywimpiin kansan kerroksiin, lewittäen läm-
pöä ja waloa taiteitten sarkanuttujen alle. Moni epäili ja
wastusti tätä uutta ilmiötä, mutta siellä ja täällä löytyi aina
joku, jonka sydän ikäänkuin itsestänsä oli awonainen waloa
wastaan-ottamaan. Nämät sitten rupesiwat woimiensa mukaan
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sitä teroittamaan ympäristöllensä, puuhaten yhtä \a toista hyö-
dyllistä laitosta, mikä waan edisti heidän tarkoitulsiaan.

Heikki oli niiden joukkon kuuluma, joiden henki kaipasi
ja himoitsi tietoja. Tämä taipumus huomattiin hänessä ja
aikaisin, sillä hän haki kirjoja lainaksi mistä waan sai, joita
hän sitten jouto- ja lomahetkinään suurella utelijaisuudella luki
ja tutki. Hän oli wähäpuhcinen ja hyroin siiwo luonteeltaan.
Vanhempiaan totteli hän kaikissa, eikä tehnyt heidän mieltänsä
roastaan pienimmässäkään asiassa. Hän ei käynyt kylissä pal-
zon koskaan, sillä hän sai aikansa hupaisesti kulumaan kirjo-
jen ääressä.

Kun Heikki »varttui ijässä, ymmärryksessä ja kätcwyy-
dessä, rupesi hän loma- ja joutohetkinänsn tekemään erikoista
käsityötä. Niitä hän sitte myöskcnteli kyläläisille ja kun työ
tuli hywää ja siistiä, sai hän aina yhtä ja tuista kalua kau-
paksi. Näin saadut rahansa käytti hän lukuhalunsa tyydyttä-
miseksi, sillä hän osti niillä kirjallisuutta, minkä warat mil-
loinkin kannattiwat. Tätä pitkitti hän niin lauman, että hän
sai mäkinaisen sanomalehdenkin itselleen.

Näin hän alkoi pienestä pitäen ja wähitellen wailutut-
sensa. Tämä kyllä herätti useassa huomiota, mutta enin osa
pilkkasi \a nauroi Heitin lukuhalua. Eipä kaikki kotomäkikään
hywäksynyt hänen toimiaan, sillä toiset sisarukset mieliwät nur-
fim, että Heikki muka menettää talon yhteistä aikaa käsitöitä
tehdessään ja lukiessaan, Tästä nurkumisesta pelasti Heitin
hänen isänsä, sillä eräänä kertana semmoista nurkumista kuul-
lessaan sanoi hän: ..Semmoisia saatte olla puhumatta, sillä
Heikki tekee kuitenkin taksi wcrtaa työtä kuin te muut "

Kerolle tuli piiaksi Hanna niminen tytlö. Hän oli la-
hellä olemassa mökissä asuman löyhän lesken ainoa lytar.
Näin tawoin oli hän Heikille taswi'kumppani ja lapsuuuden
ystäwä, sillä pienuudesta pitäin oliwat he olleet melkein [ota
päiwä yksissä. Tämän tähden oliwat he niinkuin sisar ja wcli
ja kun tyttö tuli nyt taloon, tuntui se Heikin mielestä hywin



suotuisalta asialta, mutta tietystihän ei hän siitä leuellekään
mitään wirkannut.

Tästä tytöstä tuli Heikille halukas kumppani lukemisessa.
Ei sitä kirjaa Heikillä ollut, jota ei hän lukenut ja jos oli joi-
takin paikkoja, joita ei hän ymmärtänyt, niitä sai Heikki hänelle
selitellä. Samoin oli sanomalehtienkin laita. Heikki tekikin
noita selityksiään ilolla ja tunsipa hän jotakin hoiwaa sydä-
messäan kuin heidän talossa oli joku semmoinen henkilö, joka
häntä ymmärsi.

Näin tawoin kului aika siihen määrään asti, että Heikki
oli alun kolmannella kymmenennellä. Silloin hän rupesi tun-
temaan, että Hanna oli hänelle enempi kuin sisar. Ujostellen
tunnusti hän tytölle tunteensa ja siellä löysi se wastakai'un.
Aiwan ujostelematta sanoi tyttö itsekin sitä toiwoncensa, mutta
ci kootaan uskoneensa toiwonsa toteentuwan. Tämä kaitki oli
tapahtunut niin salaa, ettei kenelläkään ollut pienintäkään aa-
wistusta, cttä Heikin ja Hannan wälillä oli jotakin semmoista.

Minä en huoli rumeta kertomaan yksityisscikkoja tässä
naimapuuhassa, sillä onhan se maan niin tawallista. Mai-
nitsen waan siwumcnncn, cttä Heitin wanhcmmat komin ällis-
tyiwät, kun hän eräänä iltana meni heidän kamariinsa ja il-
moitti heille asiansa. Heidän mieleensätään ei, näette, ollut
kertaakaan juohtunut, että heidän hiljainen ja siiwo Heikkinsä
rohkenisi kootaan ryhtyä niihin puuhiin.

„Kyllähän tämä talo olisi sietänyt rikkaammankin miniän
saada, mutta onhan Hanna kelpo ihminen, eikä meillä ole mi-
tään wastaansanomista", sanoiwat wanhutsct ja sillä se asia
oli päätetty.

Mitäpä siinä oli, sillä Heikistä ja Hannasta tuli awio-
pari ja siinä se oli koko asia.

Melkein heti nuorten yhtymisen jälkeen kuoliwat molem-
mat Heitin wanhcmmat ja kaksi sisarta; kowa kulkutauti sur-
masi heidät. Kowa suru Valtasi jälteen jääneet, sillä heistä
tuntui siltä tuin maa olisi hajonnut heidän aitansa ja he jou-
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tuneet häilymään tyhjään awaruuteen. Vanhemmathan oliwat
olleet ne, jotka woiwat koossa pitää lukuisan perheen welkai-
sessa kodissa, tarulla ja wähän wiljellyllä maalla. Nyt oli-
wat heidän johtamat henkensä sammuneet ja työtelijäät kätensä
kangistuneet, ja jälkeen jääneet oliwat kaikkea turmaa, tukea ja
johtoa mailla, heitettynä oman onnensa nojaan.

Kun wainajat oliwat maahan laitetut ja enin suru oli
haihtunut, ei ollut muuta ncuwoa kuin täytyminen rumeta keinotte-
lemaan miten olla, kuten elää. Jokaiselle käwi sclwälsi, että
perheen oli mahdoton köyhänsä kodissa koossa Pysyä. Toiset
weljet halusiwat lähteä muualta onneansa etsimään, kun maan
mahankin saistwat perinlöä manhasta kodistaan, mutta Heikistä
tuntui niin katkeralta luopuminen isän kodista, jossa hän oli
ensimäisen päiwän walon nähnyt. Sentahden tultiin mihdoin
siihen päätökseen, että Heikki rupeaa maksamaan toisille wel-
jillc heidän osansa ja ottaa maksaatsensa kaikki tilan wanhat
melat.

Niin, Heikki oli nyt talon isäntä, multa ei suinkaan
tuo isännyys kadehdittawa ollut. Suuri welkakuorma ja pc-
rillisten maksut niskassa, karu ja mahan «iljetty maa kädessä,
lahonneet ja sinne tänne wäyristellcet huoneet pään päällä,
mitätön ja riittämätön irtaimisto täytcttäwänä, «yhjät aitan-
laarit edessä; ei ollut siementä, ci syömistä, ci karjaakaan kuin
pikkusen nimeksi. Semmoinen talous se oli, jonka johtajiksi
nyt Heikki ja Hanna luliwat. Moni ymmärtäwäinenkin ihmi-
nen piti heidän yritystään tyhmänrohkeana tekona, jopa suora-
naisena hullun yrityksenäkin. Niin hekin, mitä sitten muut?
Kaikki oliwat siitä yksimielisiä, etteiwäl he pysy pesillänsä tah-
takaan wuotta.

Kylä, jossa Heilli ja Hanna oliwat syntyneet, laswa-
ncet, elämänsä eläneet, ilonsa iloinneet ja surunsa smreel, oli
erään pitäjän syrjäkylä. Se oli niin ulohtaalla kirkolta, ettei:
wat nämät kaukaiset kyläläiset woincct olla osallisina siellä ole-
wiin yhtciKlunnallisiin laitoksiin. Muun muassa oli siellä



Kero» Heikki. 69

ollut jo jonkun aikaa lainakirjastokin, mutta etäisyyden tähden
eiwät kyläläiset woineet sitä hywäksensä käyttää.

Tässä syrjäisessä kylässä oli Keron talokin, jonka isän-
tänä Heikki nyt oli. Heikillä ja Hannalla oli kyllä selwillä
mitä kyläläiset heistä ja heidän yrityksestään arweliwat. Kui«
tenkaan eiwät nämät ala-arwoiset arwostelut waikuttaneet heissä
pahaa mieltä, sillä tiesiwäthän he itsekin, etteiwät he suinkaan
korkeoilla portailla olleet. He eiwät itsekään tohtineet ajatella
ja toiwoa mitään; he oliwat waan ryhtyneet niihin toimiin
sen wuaksi, etteiwät he woineet toisin tehdä. Mutta maikka
niin oli, tunsiwat he tykönään salaista woimaa ja luottamusta
Jumalaan ja itseensä, ja tämä teki sen, etteiwät he peljänneet-
kään, jos eiwät suuria toiwoneettaan he oliwat waan ja
katsoiwat rohkeasti tulewaisuutta silmiin.

Kero oli heistä paras paikka maailmassa ja sen kohotta-
misetsi rappiotilastaan käwiwät he rohkeasti jariwakkaasti työhön
käsiksi. Siinä he sitten tekiwät työtä ja he tekiwät sitä ilolla
ja welwollisuuden tunnolla. Ia kuin heidän ainaisena ohjce-
naan oli: työtelijäisyys, säästäwäifyys ja tyytywäisyys, eiwät
he koskaan joutuect suurempaan hätään, eiwätkä tarwinneet
turwaantua muiden ihmisien apuun.

Wllitka taloudellinen edistyminen korotkin hitaasti, kuten
tyhjästä alkajilla ainakin, ei kuitenkaan unhotettu henkisiä tar-
peitataan. Usein kyllä oliwat warat wähissä, mutta yhtäkaikki ti»
lättiin sanomalehtiä ja ostettiin muuta hywää kirjallisuutta,
minkä milloinkin warat sallimat. Tämän pitiwät he wälttä-
mättömänä tehtäwänään, sillä olihan kumpikin heistä lukemisen
kautta kehittynyt siihen määrään, että se oli sisällinen tarwe,
eikä mitään ulkonainen pakko. Tämän wuoksi saiwat he kuulla
monta pisto- ja iwasanaa ymmärtämättömiltä ihmisiltä, kuinka
muka Kerolaiset tarwitseisiwat ne markat pudottaa juurisaa-
wiinsa, mitkä he tuhlaamat „awiisuihin" ja muihin kirjoihin.
Näistä ja muista samankaltaisista mietelmistä huolimat he
wiifi, sillä eihän kukaan ollut heidän juurisaawiinsa ilmaiseksi



mitään pudottanut; itse he oliwat sen tähän saakka täyttäneet
ja heistä tuntui siltä, että he wastakin woiwat niin tehdä.
Tämän tähden pitiwät he tuontaltaiset puheet pelkkänä tyfte»
ryytenä ja lukiwat ne Marat, mitta he paniwat kirjallisuuteen,
malttamattomien menojensa joukkoon.

Tällä tawalla edistyiwät he hiljalleen lukemisensa kautta
henkisesti ja ahkeran työnteon kautta aineellisissa Maroissa melkein
itse tietämättään. Kyläläiset eiwät juuri paljo pitäneet lukua
noista toiwottomista Kerolaisista, jotka oliwat oman onnensa
nojaan heitetty taistelemaan toiwottoman welkakuorman alle.
He eiwät tienneet heidän taloudellisista töistään, toimistaan ja
puuhistaan niin mitään, sillä kukapa niitä olisi wiitsinyt udella
ja tarkastella, koskapa ei siitä kumminkaan mitään tule. Sen
he waan tiesiwät että Heikki ja Hanna asuwat Kevolla ja että
he owat köyhät hywin köyhät.

Uusia puuhia ja welwollisuuksia alkoi karttua Heikille ja
Hannalle, sillä ajan kuluessa alkoi heille tulla perillistä. Eiwät
he kuitenkaan murheella wastaan-ottaneet tätä uutta mäen li-
säystä, waan he iloitsiwat sydämestään ja kiittiwät Jumalaa
termeistä ja känneistä lapsista, Näistä he saiwat monta
iloa ja huwitusta, heidän muutoin niin yksinäisessä elä-
mässään.

Kun he itsekin oliwat lukemisen kautta saaneet jo mätiini
waloa ja sen kautta kohonneet ymmärryksessä edelle monta
muuta kansalaista, mietti Heikki miettimistään, kuinka hän saisi
lewitetyksi waloa kansalaisiinsa ja etenkin omaan kyläänsä, Hei«
dän kylässä marsinkin huomasi hän wallitsewan suuren pimey-
den. Ei yhtään sanomalehteä tullut koko suureen kylään, eikä
yhtään nidettä muuta kirjallisuutta ollut kuin Virsikirja ja
katkismus, Paitsi ne mitä Kerolaisilla itsellään oli. Tästä oli
seurauksena, että kaikenlaiset ennakkoluulot, taikauskoisuus, juop-
pous, epärehellisyys, oikeuksiensa ja welwollisuuksiensa tunte-
mattomuus wallitsi kaikkien kesken.

Eräänä kertana oli kirkolla iso kokous, jossa oli tärkeitä
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asioita käsiteltäwäna. Keron Heikkikin sattui olemaan kirkolla
ja hänkin meni kokoukseen. Hän kuunteli kokouksen meluisia
wäittelyita ja pian huomasi hän, että asiat alkamat mennä nu-
rin närin. Siellä oli paljon heidän kyläläisiä, jotka aina ryn-
nistiwät miehissä kokouksiin, wastustamaan kaikkea, mikä maan
mahankin oli edistykseen päin, waikkeiwät he monasti kirkossa
käyneet. Rämät ne oliwat, jotka nytkin suurella pauhinalla
änkäsiwät asioita nurin päin. Kälppilän isäntä, syrjäkylän
rikkain mies, istua röhötti pöydänpäässä ja johti hurjia kylä-
laistaan. Heikki pyysi puheen wuoroa ja sen saatuansa selitti
hän sointumassa ja selwässä puheessa, miten hänen miclcs-
tänsa käsillä olemasta asiasta paras tulisi. Tyyni hiljaisuus
malliisi koko puheen a\an, mutta usean syrjäkyläläisen suupie-
lissä oli hieno ilwehymy.

„Mitä sinä puhut, köyhähän sinä olet", sanoi Kälsipilä,
kun Heikki oli puheensa lopettanut.

Iso naurunrahakkä syrjäkyläläisten puolelta palkitsi tuon
heidän mielestään niin oiwallisen korusanan, mutta usean huu-
lilta puhkesi tyytymätön murina, sillä eiwät he woineet hywäk-
syä Kalppilän hawyttämyyttä.

Heikki ei mustannut mitään tuohon raakaan syytökseen.
Hänen suupielensä wetaysi surulliseen ihmettelemisen hymyyn
ja hän lähti kokouksesta pois. Asiat kokouksessa meniwät syrjä-
kyläläisten änkäämisen mukaan ja tauwan sai kunta kärsiä pi«
mcyden puolueen tuottamien mielettömäin päätösten tähden.

Heikki ei ollut ensinkään iloisella tuulella kotiin mennes-
sään. Raskaana taakkana lankesi hänen sydämelleen tieto, kun
kansalaiset niin kowin wähän käsittiwät tehtaanaan, oikeuksiaan
ja welwollisuuksiaan. Raaka tietämättömyys ja mäkimaita, rik-
kauden marjossa, ohjasi nurinpuolin asioita, wieläpä mallan
tärkeitäkin, eikä järjellisellä puheella ollut mitään siaa. Erit-
tainkin tunsi hän kuinka paljon heidän kyläläiset oliwat taka«
pajulla muihin werraten ja eipä kummakaan, kun ei heillä ollut
mitään Mllloa säätämissä.
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Metsataiwalta yksin kulkiessaan mietiskeli Heikki sinne
tänne, millä tumalla hän woisi olla apuna kyläläisiensä henki-
sessä kohottamisessa. Mutta waitka kuinka paljon hän olisi
miettinyt ja walinnut keinoja asian auttamiseksi, eiwät ne on-
nistuneet. Hänen täytyi aina palata yhteen ja samaan, ni-
mittain siihen, että kaikki on turhaa, ellei hän maan saa lewe-
nemääu heidän sekaansa hyödyllistä lukemista. Mutta kuinka
tämän saisi toimeen? Lainakirjasto olisi paras keino lewittä-
mään waloa ympäristöönsä, mutta sen hankkimiseen tarwitaan
waroja ja mistä ne tulewat? Kyläläisiltänsä ei ole mitään
toiwomistakaan, sillä eiwät he tunne sen tarwetta. „lospa
olisin rikas, kylläpä tietäisin mitä tekisin", mietti Heitti edel-
leen. „Minä ostaisin omilla «aroillani kirjaston ja lahjoit-
taisin sen kyläläisilleni. Mutta sitä en woi tehdä, sillä mi-
nulla on työtä kylliksi oman perheeni toimeen tulosta, senhän
näkywät kyläläisenikin liiankin suuressa määrässä tietäwän . . .

woimaton olen poloinen ... en woi mitään, maikka halut
owat hywät."

Näitä miettien tuli Heikki totiinsa. Kotonansakin oli hän
wähäpuheisempi ja alakuloisempi entistänsä, sillä sama ajatus
waiwast häntä sielläkin. Vaikka kyläläisensä oliwat häntä niin
halweksinect ja ylenkatsoneet, ei hänen mielessään heitä mustaan
ollut kuitenkaan mitään wihaa, ylönkatsetta ja koston pyyntöä,
sillä hän aiwan helposti käsitti sen, että he omat yhtä järjel-
lisiä ihmisiä tuin kaikki muutkin. He eiwät woineet toisin tehdä
ja olla, sillä he eiwät paremmin ymmärtäneet tiedon puutteen
tähden. Hän oli huomannut, että tiedon halua kyllä oli ihmi-
sillä, sillä kirjojen lainaajia kyllä olisi ollut, kun maan olisi
ollut mistä lainata. Omasta wahäisesta kirjastostaan lainai-
likin hän ensimmältä kirjoja halullisille, mutta hän ei saanut
kaikkia koskaan takaisin ja nekin, jotka hän wihdointin sai, oli-
w»t rewityt ja liatut aiwan pehkuitsi. Näin täwi sentähden
tuin ei niillä ollut mitään määrättyä järjestystä, sillä ensi-
mainen lainaaja antoi sen toiselle, toinen kolmannelle j. n. e.,
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niin ettei wiimein tietty missä kirja oli. Tämän wnoksi täy-
tyi hänen herjetä kirjojansa lainaamasta.

Heti Heikin kotiin tnltua huomasi waimon tarkka silmä,
että hänen miestänsä painaa joku raskas huoli. Hän koetti
tehdä hänelle joitakin kysymyksiä, mntta sai niin umpi- ja haja-
mielistä wastauksta, että häntä oikein kauhistutti. Hanna olisi
heti tahtonut sukeltaa miehensä surun syyhyn, multa hänellä
ei ollut Paljojen toimiensa wuoksi nyt aikaa; sentahden täytyi
hänen tämä tehtäwänsä lykätä illemmaksi.

„Mikä sinua waiwaa, kun sinä olet niin kummallinen?"
kysyi waimo Heikiltä aikaa saatuansa.

„Häh .
.

. kuinka . . .
? Eihän minua mikään waiwaa",

sanoi Heikki ikäänkuin hawahtuen.
„Olethan niin hajamielinen, että oikein kammottaa."
„Niin ... tosiaankin. Olen miettinyt mitenkä saisin ky«

läläisilleni waloa, jonka tarpeessa tunnen heidät olewan, mutta
en ole keksinyt mitään pätcwää keinoa", selitti Heikki.

„Et mitään keinoa?"
.En."
„Sepä kummallista, mutta wastaa minulle eräs kysy-

mys: eikö sekään juohtunut mieleesi, miten sitä itse olet sen
wähän saanut mitä sinulla on?" sanoi woimo ja katsoi
tänsä teräwästi silmiin.

„Kylla sen tiedän, että lukemisen kautta tiedän sen minkä
tiedän", waslasi Heikki.

»Siinä tiedossahan on selwä ohjelma mietinnöillesi."
„Ia minkälainen?"
„Semmoinen, että toimitat heille hyödyllistä lukemista."
„Sen kyllä olen jo kauwan tiennyt ja nytkin olen aja-

tellut, että paras keino tarkoitukselleni olisi lainakirjaston pe-
ruslaminen kyläämme, mutta en keksi keinoja, miten saisin wa-
roja siihen."

„Kyllä waroja aina saapi, kun waan on hywää tahtoa",
sanoi waimo melkein nuhtelewaisesti.



„Mitä? Tiedäthän, etteiwät meidän «aramme riitä sem-
moisiin uhrauksiin ja jos niitä olisi, ei suinkaan minulta puut-
tuisi hywää tahtoa niitä, niin hywän asian eduksi uhraamaan;
paitsi sitä, olen tämän asian jo ennakolta tarkoin lukuun ot-
tanut", sanoi Heikki ikäänkuin loukkaantuneena.

„Ei niin, äijäseni! Nyt olet wnärin ymmärtänyt minua.
Senhän aiwan hywin tiedän, ettei meillä yksistään ole niin
isoja waroja, että woisimme lainakirjaston perustaa, samoin
senkin, ettei sinulta suinkaan puutu hywää tahtoa. Minun
tarkoitukseni oli waan esitellä sinulle hywiä keinoja tarkoituksesi
saawuttamiseksi,"

„No, annas kuulla!"
„Mekään emme ole enään niin perin köyhät, ettemme

woi hywään tarkoitukseen uhrata jotakuta kymmentä markkaa.
Me panemme siis alun matkaan ja sitten kerällemme muilta
lisää, eikö niin?"

„He owat minua tänään julkisesti sättineet köyhyydellä;
mitä he sitten sauoisiwat, jos me panisimme semmoisiin yrityk'
fiin rahoja ja wieläpä rupeaisimme muiltakin keräilemään?"
sanoi Heikki puoli nolona,

„Missä he sen tekiwät?" kysyi waimo wähän hämillään.
„Kuntakokouksessa."
„Ia mistä syystä?"
„Ei sen paremmasta eikä pahemmasta, kuin että rohke-

nin koettaa oikaista erästä asiaa, jonka tunsi» määrin me:
newän."

„Tässä ei tarwitsisi kowin utelijas olla, mutta haluai-
finpa tietää, kuta niin typerä mahtoi olla?" sanoi waimo.

„Kutapa se muu oli kuin Kälppilan pohatta", wastasi
Heikki.

„Pöhöh! Eikö sen parempi; hänestä ci tarwitfe pitää
suurta lukua, eikä hänen sanoistaankaan. Totta kyllä on, että
hän on rikas, mutta siinäpä se sitten onkin. Hän ei pidä mis-
tään muusta lukua kuin tawaroistaan, joiden päällä hän is-
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tuu kuin tonttu, ja niiden tähden luulee hän olemansa paras
mies pitäjässämme, maikka on tyhmä kuin Pässi. Nahoistaan
pitää hän niin kowasti kiinni, että ennen antaa sormen pois
kädestänsä kuin yhdenkään pennin. Ei kukaan tarwitse pa-
remmin lainaknjastoa kuin hän ja hänen luisensa. Ticdänpä
Marinaan senkin, etteiwat kaikki ajattele niinkuin hän", selitteli
waimo innokkaasti.

„N0... no . . . Tuntuu siltä kuin olisit oikeassa. Onpa
ihme kun ei tuo asia ole minulle ennen selwinnyt! Minä
koetan asiaa punnita tyystemmin". sanoi Heikki.

Mitä Hanna sanoi olikin ihan totta. Kaikki oikein ajat-
telewat ihmiset oliwat jo oppineet kunnioittamaan molempia,
sekä Heikkiä että Hannaa rehellisinä, ymmärtamaisina ja työ-
telijäinä ihmisinä, ja pitämään heitä oman onnensa seppinä.
Ihmeensckaisella kunnioituksella huomasiwat he, kuinka Pian nä-
mät tyhjästä alkaneina oliwat perustaneet itselleen riittämän
ja wieläpä hywänkin toimeentulon. Päälliseksi ci oltu Heikin
sinä ilmoissa ikänä nähty oleman juowuksissa, waiklei hän mii-
nan muistamatonkaan ollut. Tämä lisäsi wielä suuressa mää-
räsfä kunnioitusta Heikkiä kohtaan.

Näin oikeastaan oliwatkin asiat, maikka tosin löytyi pal-
jon semmoisia tyhmiä, jotka eiwät antaneet armoa millekään
muulle kuin sille, joka oli yli tarwettensa saanut haalituksi ko-
koon rikkauksia. Semmoinen oli Kälppilän isäntäkin, ja sen
nojalla teki hän tuon tyhmyytensä kuntakokouksessa, jota louk-
kasi niin Heikin itse-arwonsa tuntoa, ettei hän ollut siitä selwi-
täkäan.

Heikkiä helftoitti niin tuo »vaimonsa puhe, että oli kuin raskas
taakka olisi pudonnut hänen seljastansa. Kuta enemmin hän
mietti asiaa, sitä selkeämmäksi käwi, ettei hän millään muulla
kuin waimonsa esittämällä tawalla woinut saada lainakirjastoa
kylään.



Joku wuosi on kulunut aikaa. Sillä wälin on Heikki
koettanut kaikilla mahdollisilla keinoilla kypsyttää asiaa. Hän
on itsepuolestansa jpannut lainakirjaston pohjarahaksi kolme-
kymmentä markkaa ja kehoittanut muitakin uhraamaan roponsa
yhteisen hywan eduksi. Mutta moni ei kuule häntä, moni ei
seuraa häntä. Hän on kirjoittanut listoja ja jakanut niitä
mielestänsä sopimille henkilöille, johon jokainen asiaa harras-
tawa henkilö woisi merkitä roponsa, mutta ei niihin tullut
monta markkaa. Usein sai hän kaikkein waiwainsa ja puuhainsa
palkkioksi kuulla kaikenlaista hienoa iwaa ja pilkkaa, mutta niitä
ei Heikki ollut kuulewinansakaan, eikä piitannut niistä yhtään
mitään, sillä hän luotti asiansa oikeuteen,

„Tämä keino ei kelpaa murojen kokoamiseen, minun täy-
tyy muuttaa menetystapaani, jos on mieli asiasta jotakin tulla",
sanoi Heikki eräänä iltana Malmöllensä työstä tultuansa.

„No, minkälaiseksi?" kysyi waimo.
„Täytyy lähteä mies mieheltä suullisesti rahapenniä

anelemaan, sillä listat ja tehoitukset niihin panoksensa kirjoit-
lamaan, eiwät näytä mitään nalkuttaman", sanoi Heikki.

„Silloinpa jokainen halullinen saapi tilaisuuden mielin-
määrin haukkua sinua masten silmiä", arwcli waimo.

„Niistä minä huolin wiisi, sillä tiedänpä, että heidän
asiansa on määrä ja oikean asian ei tarwitse määrän tieltä
wäistyä. Kuinka sinä, ystäwäiseni, nyt noin puhut ja asian
alussa ollessa olit sen innokas puolustaja, jopa niin innokas,
että woit minuakin ohjata ja rohkaista", sanoi Heikki puoli-
ihmeissään.

„Minä olen suuresti pettynyt ihmisien suhteen ja silti
olen tullut aiwan toiseen mieleen", sanoi waimo epäwakaisesti.

„Minä en ole ensinkään enään horjumalla kannalla, sillä
minä olen makuutettu, että asia tulee toimeen, jos on maan
pontta Perillä. Hywäpä on, kun minä nyt seison kuin sinä
horjut", sanoi Heikki.

„Kuinka sitten aiot alkaa?"
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„Minä menen ensin kirkolle, jossa ihmiset owat osaksi jo
kehittyneempiä. Siellä esittelen asiani ja ehkäpä siellä saan
alun mattaan; siten toiwon saamani oman kyläläisetkin taipu-
maan", selitteli Heikki.

„No, yritä häntä maan . , . saattaisipa se menestyä .
.

.

enhän minä häntä todestaan . .
." sanoi waimo pcrään-anta-

wasti ja ikäänkuin hieman häpeillen äskeistä epäuskoaan,
~Pitäisihän sitä tässä käydä kaupungissakin ennen tal-

wen tuloa", sanoi Heikki sitten, kääntäen puhetta toiselle suun-
nalle.

„Niinpä kylläkin; suolat ja kalatkihan nuot owat kaikki",
myönsi waimo.

„Ia monta muuta tarmitsee saada terästä,
rautaa ja pärekatto-nauloja, sillä uusi talli pitää saada kat-
toon ja muutoinkin malmiitsi ennen talwen tuloa", lisäsi Heikki.

„Kyllähän se niin taitaa olla . .
. milloin aiot lähteä?"

„Ehkäpa sopisi jo huomenna, wai mitä sinä siihen sanot?"
„Mitäpä minulla on siihen sanomista; kun on käytynä,

niin on käytynä; siinähän se", sanoi waimo.
Oli jo niin syksy, että pellot oliwllt leikatut ja wilja

osaksi puitukin. Seuraamana päiwäna rupesi Heikki laittele-
maan kaupunki-kuormaa ja hankkimaan itseänsä lähtöön. Hän
otti kuormakseen uutisrukiita, saadakseen tarwerahoja, marsin-
lin kuin nyt sai parempia hintoja, kun ei maakunnasta wielä
ollut kerinnyt suuremmassa määrässä wirrata miija»

Waimonsa ja lapsensa hellästi hywasti jätcttyään lähti
hän. „Kun Palaan kaupungista, lähden minä heti keräilemään
rahoja lainakirjaston perustamista Marten", sanoi Heitti tar«
tanolta lähtiessään. Sitten lähti hän ajaa hyrryttelemään.

Nuorin lapsi kasiwarrellaan ja isoimmat ympärillään,
seisoi Hanna kartanolla ja katseli miehensä lähtöä. Hän kat-
soi niin kauwan kuin häntä wähänkään näkyi, ja sittenkin wielä
kuin Heikki oli kääntynyt mutkan taa, katsoi wqimo yhä mielä
lauman aikaa, nähdäkseen, eikö menijä wielä jostakin vuunwa-

7 7Keron Heikki.
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lista wilahtaisi.. Hän oli niin ajatuksiinsa maistuneena,
ettei hän huomannut ensinkään, että syksyinen ilma oli
liiaksi kylmä hänen tuossa paitahihasillaan miehensä lähtöä
katsellessaan ja että lapset woisiwat wilustua ja ehkäpä
saada jonkun taudin. Wasta sitten kun eräs lapsista sanoi:
„Äiti! Minulle tulee kylmä", hawahtui hän unelmistaan ja
riensi lastensa kanssa huoneesen. Maikka äitiä wilu karsi ja
maikka lasten leuwat lotisiwat kylmän tähden, ci siitä kui-
tenkaan tullut pahempia seurauksia, sillä ei äiti kocmmin kuin
lapsetkaan olleet hemmotellen kaswatctut; ainoastaan pienin
lapsi oli seuraamana yönä wähän lewoton.

Heikki ja Hanna rakastiwat toisiaan sydämestään. Waikk-
ci Heikin matka ollut sen pitempi kuin likimmäiscen kaupun-
tiin, tuntui Hannasta kuitenkin sangen itämältä ja tukalalta,
kun Heikki lähti pois. Siitä tuo pitkällinen ja haawcksiwa
miehensä jälteen katsominen.

Mitäpä siinä oli. Heitti meni tuin menikin, ja hän tuli
onnellisesti kaupunkiin. Hän oli kauwan aikaa tehnyt kaikki
kauppansa yhdessä paikassa ja siihen hän nytkin meni. Kaup-
pias oli käsittänyt asemansa oikein. Hän nimittäin oiwalsi
sen, että hänen ammattinsa ja toimeentulonsa menestyminen
riippuu juuri kansasta, Sentähden kohteli hän ihmisia kaikin
puolin hywästi ja ihmeellisesti. Tämä tapa oli wetänyt pal-
jon ihmisia hänen puoleensa, ja he tekimät kaikki kauppansa
tuon kohtelijaan kauppamiehen kanssa; sehän se oli Heikinkin
siihen taloon ohjannut.

Heli kartanolle tultuansa oli kauppamies Heikkiä was-
tassa. Hewonen riisuttiin yksissä neuwoin ja pantiin talliin;
kärryt kuormineen wedcttiin majaan lukon taa, sillä nyt oli
niin ilta, ctt'ci käynyt ryhtyminen enään kaupantekoon.

Kauppamies wei Heitin sisä-huonecsen, tarjosi suun-awausta:
tupakkaa, kahmia ja eipä ryyppyäkään unhotettu. Haastellessa
yhtä ja toista, kului ilta hupaisesti ja kun illallinen oli syöty
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yhdessä, laitettiin Heikille eri huoneesen wuode, johon hän pani
maata.

Aamulla rumettiin kaupantekoon ja pian oli Heikki myö-
nyt kuormansa ja ostanut ostoksensa. Hän alkoi hommata
itseänsä kotimatkalle ja kokoili sitä warten ostotsiansa, siotellen
niitä kärryillensä.

Saatuania kaikki kapineensa reilaan ja hywään järjes-
tytseen, meni Heikki kauppamiehelle hywästiä sanomaan.

„Eitös helkkarissa . . . nytkö jo ...? Eihän toki niin
kiirettä ole. Pitäisihan toki edes niin kauwan malttaa, että
kerkiää lähtbryypyt ottamaan", puheli kauppamies, tawellcn
kaapillensa

„En minä häntä nyt .. . mitäpä minä hänellä . . .", sa-
noi Heikki katkonaisesti.

„Oh, ei hywä pahaa tee näin sumusella ja kolkolla
säällä", sanoi kauppamies, samassa kuin hän kaasi kaapin lä-
pällä oleman pikarin täyteen. Sitten kehoitti hän Heitin ryyp»
päämään.

Hilaisin astelin läheni Heikki tuota punoittaman pikaria;
hän ryyppäsi puolet se» sisällyksestä.

„Pohjaan asti! Samaa siinä on alla fuin päälläkin.
pohjaan", kehoitti kauppamies.

„@n minä . .
. menee päähän", esteli Heikki.

„Entäpä . . . pohjaan maan", hopitti kauppamies.
Heitti totteli.
„Samaa päälle tuin allekin

halla, toinen silmä ja toinen silmä", sanoi kauppamies, tarjo-
ien Heikille toista ryyppyä.

„Minä en ole koskaan ollut paljokas wäkewillc; en enään
uskalla ottaa, sillä selwästi tunnen sen mcnenewän päähäni ja
minä en tahtoisi olla juowuksissa, jommoisena en wielä koskaan
ole ollut", sanoi Heikki.

„Pöhöh! Sen kyllä tiedän, elt'ette ole mitään juoppo,
mutta kaksi pikku tillikkaa ei suinkaan teitä pilaa ja maikka se
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nyt korwissa wähän kihiseisikin, kyllä sen pian tuuli matkalla
wiepi. Ottakaa maan pois, sillä se onkin parempaa ainetta
kuin tumallista, oikein purjeen takasta", lehoitti kauppamies yhä.

Hitaasli ja wastahakoisen näköisesti otti Heikki tuon toi-
senkin tarjotun ryypyn, mutta hän otti kuitenkin.

Pitemmittä mutkitta rupesi kaupamies nyt Heikille jakele-
maan taupantekiäisiä. „Eihän se sowi, että niin tyhjinkäsin lähteä;
mitäs sitten kotiin tultuanne antaisitte emännällenne ja lapsil-
lenne? Tuossa on emännälle huiwi ja karttuunia ja tässä
lapsille makeisia. Tässä on itsellenne matka-cwästä, jos tai-
paleella towan kylmä sattuisi tulemaan", sanoi hän wiimeiseksi,
pistäen samassa täysinäisen paperiin käärityn pullon Heikin
käteen. Sitten antoi hän wielä Heikille ryypyn,

„Mitäs te nyt näin paljon . . . enhän minä nyt . . .

te olette liian hy . . . kowin hywä", sanoi Heikki, mutta hä-
nen kielensä sammalsi ja hän häpesi sitä suuresti.

Sitten jätettiin hywästi ja pian olikin Heikki kotomat-
kalla.

Jokseenkin kylmä tuuli puhalteli ja wihmasadetta alkoi
tulla tuulen muassa. Kaiki tämä ei kuitenkaan haitannut Heik-
kiä yhtään mitään, sillä hänen sisällään oli siksi paljon läm°
pää, ettei ulkonainen kylmyys häneen mitään waikuttanut,
Waikkei hän ollut ottanutkaan wäkewiä yhtään muuta kuin
nuot kolme pikarillista konjakkia, meni se kuitenkin hänen tot-
tumattomaan ja kowasta työstä waiwaantuncesen ja wasynee-
sen ruumiisensa niin, että hänen molemmat korwansa ki-
hisiwät. Siinä hän kuormansa päällä istua tyyrötti miettien
nykyistä asemaansa ja tilaansa. Olipa marsin hywä asia hä-
nen mielestänsä, kun ci kukaan ollut näkemässä hänen juo-
wuksissa oloansa. Ia jospa joku tulikin wastaan tai ajoi
edelle, oliwat he outoja ihmisiä, jotka eiwät häntä tunteneet ja
eikäpä heillä ollut aikaa paljon häntä tarkastellakaan. Joku
wastaantulija kyllä koetti häntä tarkastella ja tirkistellä silmiin;
mutta ehkäpä eiwät ye mitään huomanneet, semminkään tuin



Keron fieifki. 81

hän koetti olla hiljaa ja rauhassa. Ehkäpä ei hän olluttaan
juownksissa, sillä tiesihän ja tunsihan hän kaikki mitä ympä-
iillä tapahtui. Se lieneekin toaan pelkkä turha luulo, joka häntä
waiwaa; tuntuufta siltäkin kuin nuot ryypyt eiwäl olisi olleet
niinkään pahoja ja määrällisiä, sillä hywäähän nuot tuntuiwat
tekemän sydän-alassa eikä tunnu yhtään kylmältäkään, wailka
on sateesta kastunut aiwan litomärjäksi.

Tämmöisiä mietti Heikki taipaleella ollessansa. Hän ei
huomannut miettimisensä wuoksi pitää mitään lukua hewosensa
kulkemisestakaan, jonka wuoksi hewonen lopulla torwin knwcllä
lötösteli rapakoisella tiellä niinkuin itse tahtoi.

Tällä lamalla ja näitä miettien oli Heikki tullut ensi-
maiseen syöttöpaikkaan. Kärryistä alas astuissaan tollditeli
hän sinne tänne, mutta hän uskotteli jalkansa waan kärryissä
istumisesta tampeentunccn. Kun hän oli hewosensa riisunut
ja laittanut suojaan syömään, meni hän itse huonecsen. Huone
oli lämmin, sillä siinä oli wasta leiwottu. Heti huonecsen tul-
tuansa pani hän penkille maata ja nukkui kohta, liuitenkaan
ei hän nukkunut paria tuntia enempää, silla hänen pili olla
huomenna kotona, jonka wuoksi hänellä oli matkan huolet. Kun
hän nousi ylös, oli hänen päänsä oudosti raskas ja kipeä.
Wilunwärcet karsimat piltin selkäpiitä, maitta hän oli maan«
nut lämpymässä tumassa. Kuitenkaan ei hän näiden tähden
ollut mattaan lähtemättä.

Kolkko tuuli oli pitemmin yltyuyt tuin masennut, ja yh-
tenä pyiynä toi se mukanaan utusaoetta. Läpi märkänä läm»
pymäösä huoneessa nukkuessaan oli hän ikäänkuin ollut jonkin-
moisessa lämpymässä hauteessa ja niin saawuttanut jonkun-
laista näennäistä lämpymyyttä. Mutta kun hän nyt tuli
kylmään, wireään tuuleen ja sateesen, tuntui siltä tuin hänen
ruumiinsa ympärillä olisi ollut kokonainen jääwuori. Kylmä
tuuli puhalteli maan lakkaamatta, yhä enemmän jäähdyttäen
märkiä muutteita ja samassa häntä itseäänkin. Wiimein tämä
cncnewä kylmyys käwi aiwan sietämättömäksi. ' Hän wärisi ja

6



wapisi niin että hampaat suussa kalisiwat. Kuu hänen oli
kylmän ja wäriscmisen tähden mahdoton kärryissä pysyä, koetti
hän käwelemällä lämmintänsä hankkia, mutta eipä siitäkään suu«
rin apua ollut.

Wiimein muisti Heikki tuou kauppamiehen antaman pnl-
lon; sehän oli anneltu hänelle matka-cwääksi ja juuri kylmän
waralta. Hän muisteli, kuinka hän ei ennen hcwosensa syöt-
lämiötä ensinkään ollut tuntenut mitään wilua, maikka hän
silloinkin oli ihan wesilic'oksi kastunut ja maikka tuuli oli yhtä
kylmä ja ankara kuin nylki»; kaikki tuo silloinen lämpymyys
ja hywinwointi oli noiden kolmen ryyppytillikan ansio aiwan
waruiasti. Eihän mitään haittaisi, jos hän hakisi tuon pullon
ja oilaisi siitä pienen kulauksen wärisewän sydämensä lämmit-
tämiscksi; ei suinkaan sen wnoksi tarwitsc itseään jnowuksiin
juoda ei suinkaan.

Näitä mietti Heikki itsekseen hcwosen jäljessä käwcllcu ja
wärislen. Hän koetti kömpiä lärryilnn, mutta hän oli niin
kllntistynyt, että hänen oli mahdotoin sinne päästä hcwosen
låwcllessä. Sittenkun hän oli seisattanut hcwoscu, kömpi hän
kuormansa päälle ja kaiwoi sieltä esille pullonsa. Se oli niin
lujaan tulpattu, että näyttipä melkein mahdottomalta saada
sitä auki semminkin kuin hänen kätensä oliwat kowin konkassa.
Tämyi ottaa puutko tupesta ja sillä wähin erin murtaa tuo
fii fas tulppa.

Heilin fljbän ilostui tulpan auli saatitansa; olipa niin-
tuin hon olisi jo puoleksi pelastunut kaikesta kylmyydestä ja
wiluc<ta. „Otan kuin otankin tilkan tuosta kauheaan wiluuni

cipii tnssä nyt ole ketään näkemässä mutta ei pal-
joa, ci paljoa, seu werran waan, että wähan lämpenen", mietti
hän itseksensä, ja hän otti.

Melkein Heli tuntui se mntawasti ja wiikistäwäisesti
kiertclewän ja waikuttawan sydan-alassa. Ei kauan wiipynyt,
ennenkuin sen waitutus rupesi parantamaan hänen kurjaa ja
sietämätöntä tilaansa.

82 Keron Heikki.
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Vaikka tuntuikin nyt niin paljon paremmalta, ei Heikki
ollnt täydellisesti tyyiywäine» nykyiseen oloonsa: wielä oli mä-
hin milu, wielä tuntuiwat jäsenet kankeilta ja köntistyneiltä,
mielii tnntui tuuli ja mihmoma sade kylmältä, niin wielä,
wielä.

Tämmöistä waillinkia joka paikassa itsessään tuntien,
päälli Heikki wielä naulata pullostansa; olihan siitä nyt hywä
saanti, kun tulppakaan ei ollut cnään lujassa. Hän otti pul-
lonsa esille ja kallisti. Pullon awonaisesta kaulasta oli hywä
tulo ja Heikin suu pullahti niin täyteen, ettei sinne olisi pisa-
rtttakaan enempää mahtunut. Tämmöinen oli Heikin tarkoitus
ollutkin, että se kerrankin kylläksi asti auttaisi, sillä olihan hän
selwästi huomannut edellisen ottamisen liiau^wähäksi.

Niin Heikki.
Pian luliwatkin tuon oiwallisen lääkityksen ja runsaan

otoksen seuraukset näkymiin. Sydän lämpeni niin pian, ham-
pciat lakkasiwat kaikenni kalisemasta ja wiimcisetkin wilunwä-
reet katosiwat kuin kaste maahan. Ei nyt ollnt yhtään kylmä
kärryissäkään ollessa ja jäsenetkin tuntuiwat niin mukawasti
lämpenemän ja notkistuman. Kolkko tuulen Wihuri ja sade ei'
wät tuntuneet ensinkään kylmältä; päin mastoin tuntuiwat ne
sangen wirlistäwästi huuhteleman hänen oudosti tuumia kas-
wojansa ja kummallisesti kihiscwää päätänsä.

Tähän säältä oli hewonen käwellyt oman tahtonsa mu-
kcill», Heilin wahääkäan sitä kiirehtimättä. Mutta nyt ei ollut
hänen mielestänsä sama» tekemä miten hewonen kulki, sillä ei»
hän hän tällä lanalla kulkien määrä-ajalla kotiin Pääsi. Hän
otli suitsiperät käteensä jarappasi niillä wireää hewostansa. He-
monen säikähti tuota noin äkkinäistä tapain muutosta ja alkoi
täyllä mäkeänsä kiitää eteenpäin. „Hih!" kiljahti Heikki, heilut-
taen suitsimarsia Päänsä ympäri.

„Hih maan!" kiljahteli Heikki tulvasta edelleenkin. „Mutta
kerta wiela .

.
. wähan wielä . . . sehän tuntui tekemän niin

hywää .
.

. wähän waan ei paljoa .
.

." höpisi Heikki it-
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seksensä, kaiwellen pullonsa tulppaa, samassa kuin hewonm oli
masentunut käwelemään. Sen kasiinsa saatuansa nautkusi hän
siitä taasenkiu, noin waan wähäiscksi lisäksi entiselle.

Nyt tuli hänen nykyinen olonsa entistä ehommaksi. Tuu-
lito nyt wai satoi, oliko nyt kylmä tahi lämmin, menikö
hewonen taikka oli menemättä, kaikista noista huoli Heilti
wiisi. Hänen päänsä tuntui hirmuisen raskaalta ja siellä suhisi,
paukutti ja jyskytti niin ankarasti. Hewonen käwella jurpot-
teli aiwan niinkuin itse tahtoi, silla Heikki ei häntä nyt kii-
rchtinyt.

Heikkiä rupesi nyt kowasti Väsyttämään. Hän nuokkui
ja notahteli kitkerän kuormansa päällä, pitäen suitsia kädessään;
wihdoin nukkui hän täydellisesti. Tuolla waapperalla asemalla
istuallaan nuktuissaan retkahteli hänen hermoton ja holtiton
ruumiinsa sinne tänne ja wähimmässatin nyttäyksessä oli hän
waarassa pudota päätänsä myöten kärryistä alas.

Nyt alkoi jo ilta hämärtää ja Heikki oli tullut oman pi-
täjänsä piiriin. Useita taloja oli hän tällä tawalla kullics-
saan jo siwuuttanut, mutta wielä oli lyhykäinen metsätaiwal
kuljettamana, ennenkun tultiin pitäjään kirkonkylään.

Tunnoton ja tiedoton matkustajamme oli hewosineen tul-
lut nyt tälle metsätaipaleelle. Sen testipaikoilla oli tieosa
isonlainen lyäte, johon Heikin kärryratas sattui jytkähtämään.
Samassa silmänräpäyksessä kuin se tapahtui, puuttasi Heikki
päätänsä myöten maantien ojaan. Kun hänellä oli suitset tä-
dessöän, putosiwat ne hänen mukanaan maahan; hewusen tä-
wellessä meniwät suilsiperät kärrynrattaan alle ja hewonen
seisahtui tiepuoleen.

Oitis heräsi Heikki pudottuaan. Kaikeksi onneksi ei hä-
nelle pudotessaan käynyt sen pahemmasti, kuin että hän las-
tui wetisessä maantien ojassa märkääkin märjemmaksi. Kaikin
woimin yritti hän nousemaan ylös, mutta se oli peräti mah-
doton. Jalat oliwat wellot ja koto ruumis oli niin raukea ja
hermoton, ettei siinä tuntunut olewan hituakaan mitään woi°



muutta eikä holttia. Jos hän pääsikin kömpimään wähän kon-
talleen, i,.ln pää oli niin rastas ja sitä wiemasi niin hirweästi,
että kuin se tuli mahakaan ylemmäksi muita ruumiin osia, kaa-
tui se mihin päin tahansa ja samassa wei se muutkin raajat
mennessään.

Nähden kaikki ylösnousemisensa yritykset turhiisi, sai hän
wiimein suurella waiwalla ryömityksi maantien ojan toiselle
puolelle. Osaksi oli hän jo muutenkin selwinnyt enimmästä
humalasta mutta tuo putoaminen ja kylmä kylpy selwitti häntä
wielä enemmän; sentähden olikin hän jo täydellä toimellaan,
mutta liikkumaan ei hänellä maan ollut woimuutta, eitä hän
päässyt paikalta pukahtamaan.

Siinä mietti Heikki raiska nyt surullista ja owelaa ti*
laanfll. Hän muisti, ymmärsi ja käsitti kaikki, millä lamalla
tämä turma oli hänelle tullut. Hän itse, eikä kukaan muu,
oli tähän alentawaiseen onnettomuuteen syynä. Kowa häpeän
tunne ja sydämen kipu waiwasi häntä nytkin jo, waikkei hän
ollut aiwan selwäkään.

Tietä myöten näki Heitti tuleman jonkun miehen. En-
nenkuin hän oli tullut kohdallekaan, rupesi Heikki pyytämään
häneltä apua.

„2Bt,i, woi, woi, moi! Auttakaa, auttakaa; auttakaa lu-
malan tähden minua poluista auttakaa hywä mies minua
waiwaista", pyyteli Heikki.

„Mitäs on hätänä, onko jalka poikki wai?" sanoi mies
kohdalle tultuansa, katsella töllistellen ympärillensä.

„Ei jalassa ole mitään wikaa, waan minä en muuten
pääse tästä ylös", sanoi Heikki sammaltaen.

„Ahaa! Eikö sen pahempaa? Sitten on parasta että pi-
tää wähän hajusuulaa nenän alla, niin pian siitä mies toipuu.
Kyllä minulla itsellänikin on useammasti kuin yhden kerran
ollut niin raskas pää, että on täytynyt maantien ojaan maata
panna, entä ole koskaan sen parempaa apua tarwinnut kuin
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hiukan hajusuolaa", puhua höwclsi mies, läheten jamassa
Heikkiä.

Samassa siwalsi hän ojan Partaalta pitkän, lickouimeen
kekäleen, joka siihen oli jäänyt jostakin sammuneesta nuotiosta,

„Kas tässä! Tämäpä sattui niinkuin kutsuttu .
. ; täm-

möistä se juuri ollakin pitää", sanoi mies, pistäen samassa
kekäleen hiiltyneen pään Heikin nenän eteen.

„Anna minun olla pilkkaamatta ja auta minua ylös ja
kärryihin, jos olet krisiitly ihminen; muutoin kuolen minä
tässä wiluun", koki Heikki toimittaa.

„Wai wiluun! Näytpä, wcli kulta, sillä waralla ottaneen
lämmintä sijallesi, ctt'et suinkaan hewillä wiluun kuole. Ei weik-
konen! Toisenlaisessa lilassa ihmisen pitää olla, enncnkun se
wiluun kuolee. Mutta lempo mietoon! Olethan kankea kuin
pölkky, kuinka sinua möisi ylös saada", touhusi mies, koettaen
Heikkiä kääntää »vatsallansa seljalleen ja katsella willuillcn
ympärillensä.

„An!!ll minun olla rauhassa", sanoi Heitti.
„Kas niin, wai rauhassa! Pyysilhän minua itseäsi pysly-

kokoon auttamaan, mutta mitenkä tuommoista tönkkiä auttaa,
joka on tankea kuin puu; täytyy ensin wahän hieroa, että hiu-

tankaan notkistuisit, ja sitten . .
."

„Noita puhuessaan alkoi mies tukkia käsiään Heikin tas«
kuihin.

„Roswo, ryöwäri! Heitä minut rauhaan", koti Heikkisanoa.
„Wai niin, wai roswo ja ryowäri! No, olkoon mcn«

nceksi, en minä semmoisista nimityksistä tule pahemmaksi enkä
paremmaksi, sillä olenpa usein ennenkin sos jonkinlaisia »imi-
tylsiä kuullut. Kuitenkin tuntuu tämä teidän nimilykscnne hic-
man sopimattomalta mielestäni, tost'ei minulla ole sen pahem»
paa tarkoitusta, kuin että ottaa teidän rahanne itselleni, joita
minä paremmin tarwitscn kuiu te; muutoin en luule niitä niin
paljon olewan, että teidän niiden tähden tarwitscisi kinnistcllä
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ja melua nostaa. Muutoin annan teille sen neumon, että pi-
datlc pienempää suuta, ettei minun tarwitse ryhtyä siihen ikä-
wään keinoon, että jollakin tuntumalla tawalla täytyisi teitä
waientaa."

Näitä puhuessaan oli mies taynyt kawemmasti Hcilti
raiskaan kasiisi. Multa maikka Heikki olikin siinä lilassa, ettei
t>än woinut scisoalleen nousla, oli hän kuitenkin niin paljon
tointunut, että hän teki woimallista mustarintaa maassakin maa-
tessaan tuolle tumattomalle anastajalle. Hän toki pysytellä aina
watsallaan, ja milloin hänen hälyyltäjansä yritti pistä.i,ään
kättänsä hänen taskuihinsa tai poweensa, tarttui hän woimak-
laasti hänen käteensä, ja tällä tumalla oli hän monta rosmon
yritystä turhaksi tehnyt. Muutoin oli Heitti marowaisuudesta
pannut illhawahänsll liiwinsä powitaskuun, josta, kun kaikki
waatteet oliwat lujasti kiinni napitetut, niitä oli waikea tä-
siinsä saada.

Tällä lamalla temmeltäessä oli knlunut aikaa. Selwasti
tunsi Heikki, että hau ajanpitkäan joutuisi tappiolle, sillä ei
ollut enään napissa muuta tuin liimi, jota anastaja pyrki kai-
tin moimin repimällä auki saamaan.

Nyt tuli asialle aiwan toinen käänne. Sillä juuri kuin
Heikki on uupumaisillaan alin-omaisesta rynttaytsestä, ilmcs-
tyi ticn-aukialle neljä miestä, He tuliwat samajalta päin kuin
hänen hatyyttäjänsätin ja meniwät nähtäwästi edessä päin ole-
waan kirkon kylään. He tuliwat käyden, ja heti ensi silmäyk-
sellä huomasi tulijain oleman hcrrasmiehiä, sillä heillä oli lo«
toon käärityt sateensuojat käsissä, sillä sade oli nyt jo lakannut.

Heti kun ryöwäri näki nuot tulijat, heitti hän Heikin
rauhaan: „Nuot saakelin roistot", mumisi hän ja syöksyi met-
sään.

Nyt oli Heikki päässyt pälkkähästa, mutta pian huomasi
hän joutuneensa ojasta allitoon. Selwästi tunsi hän tulijain
joukossa oman pitäjänsä nimismiehen ja suurin surmin ei hän
olisi tämmöisessä tilaisuudessa ollessaan tahtonut lamata häntä.



Ennen hän olisi tr itonut kymmenen kertaa mieluummin olla
metsässä ryöstettyN!., kuin tässä paikassa, kunhan maan ei ni«
mismies olisi häntä nähnyt. Hän kääntyikin poispäin tiestä,
kocttaaksensa, eikö tämä keino eksyttäisi nimismiehen huomiota.

Tulijat lähestyiwät Heikki raiskaa, jonka sydän löi to-
wasti.

„Mitä, eikö tuossa ole juopunut mies tien wiercssä?"
sanoi nimismies kohdalle tultuansa.

„Siltäpä se näyttää; talonpoika armoltansa, luulen ma",
sanoi toinen.

„loutawiahan weli Lewenius puhuu, sillä eihän siwisty-
neitä ihmisiä koskaan tuommoisessa tilassa lamata; se sinun
olisi pitänyt tietämän ja silloin ei tämmöisissä kohtauksissa pi-
täisi tulla kysymystäkään muusta kuin talonpojasta", sanoi ni-
mismies puoli tuimasti.

„No, älähän nyt kiiwastu. Enhän ole muuta scn pa-
hempall tehnyt kuin waan sanonut mitä miehiään tuo raata-
lainen tuossa on", sanoi Lcwcnius.

„Sen sinä oikein sanoit, sillä ci ole mitään raakuutta
werrattawana talonpojan raakuuteen; katsokaapas tuota nyt
tuossa", sanoi eräs möhömahainen mies huonolla ruotsin woit-
toisella murteella; hän näytti joltakin käsityöläiseltä.

„Oitein, weli Rommander, oikein", sanoi Lewcnius ja
kaikki rähähtiwät sillä sukkeluudella nauramaan.

„Siinä on talonpoikainen siwistys oikeassa karmassaan,
ottakaa nyt hywät herrat oppia tuosta joka tuossa on; hehän
kehuivat itsellään oleman siwistystä", sanoi Rommander.

Hänen nimensä oli ennen ollut Rummakko, mutta kuin
hän oli saanut kisällikirjan, oli entinen nimi hänestä ruwen-
nut tuntumaan raa'alta, sen wuoksi oli hän nimensä muutta-
nut latina-päätteisetsi.

„Mitä, kuinka? Minä luulen tuntemani tuon miehen
tuossa. Eihän hän maan ole Keron Heikki tuolta Sydänmaan
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kylältä?" sanoi nimismies, ikäänkuin ci hän olisi kuullutkaan
Roinmanderin wiimeistä puhetta.

„£äntö, joka puuhaa lainakirjastoa Sydänmaan kylään?"
kysyi Longman.

„Hänenpä juuri luulen tuon miehen oleman", sanoi ui-
mismies ja alkoi käwellä Heitin luokse.

„Hah, hah, hah! Hän warmaan palaa kirjoja ostamasta
tirjalainastoonsa", sanoi Rommaudcr,

„Aiwan oikein; arwasinhan minä . . . Keron Heikki se
on tuin onkin", sanoi nimismies, käännättäen zamassa maassa
makaamaa,

„Kuinka sinä itsesi tuommoiseksi siaksi olet juonut?" lisäsi
nimismies.

„Otin wähäsen wiluuni kauppamiehen antamasta pullosta,
niin menihän se . .

." koki Heikki änkyttää.
„Kauppamiehcn antamasta pullosta wähäsen . . ; kyllä

minä näen, ettei sitä komin wähäsen ole ollut. Tuommoisia
raakalaisia te olette: kun maan on wähäkään saantia, niin
juotte kuin siat, ja tuolla lailla sitten ajelette ihmisien silmissä.

„Enhän minä ole ennen koskaan ollut juowutslssa; aut«
takaa minua pois tästä . . . enkä minä enään .

.
." som-

mcrteli Heikki.
„Hah, hah, hah", nauroi Rommander,
„Äuttaa tuommoista miestä! Sehän olisi raakaa", sanoi

Lewenius.
„Olisihan se itsensä tahraamista, jos ryhtyisi tuommoi'

seen otukseen; tylläkaiketi nousee tuin selwenee, sehän on hei»
dän tapansa. Häntä ei kannata auttaa, eikä nyt kylmyyden-
käan tähden ole enään waaraa; kun ei nouse, niin olkoon nou»
scmalta, eipä hänestä suurta waaraa ole .

,
. paras heistä ja

tuommoinen", sanoi nimismies ja lähti inhoaman näköisenä
Heitin luota pois.
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„Tuohonto heitämme tuon?" kysyi Longman nimiön,ichcn
tielle tultua.

„Siihenpä tietenkin", wastasi Lewenius.
„No, mutta olisihan hänestä woinut olla meille hyötyä-

kin, jos olisimme auttaneet", arwcli Longman.
„No mitä mainen?" kysyi Rommandcr.
„Olisimme woinut pitää häntä narrinamme."
„Ei se kannata tuommoisia pitää narrinaankaan.

Kun sian jälleen lähtee, wiepi se tunkiolle. Paras on, eltä
jätämme hänet siihen missä hän on", sanoi nimismies ja lei-
tautti päätänsä. „Paras on että lähdemme", lisäsi hän sitten.

„Paras on että lähdemme niine hywincen", säesliwät
toisit. Ia niin he lähtiwät.

„Mitcnkä on, wcliiullat!" Suwaitsetteko poiketa meille,
koska nyt on jo näin myöhäinenkin?" sanoi nimismies lowc-
reilleen tiellä mennessään.

„Kyllä, mutta mitäpä hywää sinulla olisi meille tarjot-
tawana siellä?" sanoi Lewenius.

„No, jos ei muuta, niin pantaisiin edcs mureneen Päälle",
selitti nimismies.

„Sepä ci olisi hulluimpaa näin kylmän sateen plräsla",
sanoi Romanoa. „Wai mitä muut weljet sanomat?" lisäsi
hän sitten.

„Eihän hywä pahaa tee; minä suostun", myönsi Le-
wcnius.

„Saman sanoo „Forttell", sanoi Nommander.
„Samoin minäkin", ehätti wiimeiseksi Longman sano-

maan.
No niin. Miehissä sitten lähdettiin nimismiehen asuntoa
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kohden käwelemään. Kaittian pahinta oli se, eitä nimismiehen
kodissa oli tuo kotiristi odottamassa miehensä kotiintuloa. Hnn
oli jo elämän kokemuksesta tullut huomaamaan, ettei ole kaikki
kultaa mikä kiiltää. Hurskaassa kodissa taswatettuna oli hän
elämää oppinut katsomaan oikeuden ja totuuden kannalla, ja
semmoista oli hän elämältäkin odottanut. Hän oli nyt tu-l-
lut elämään käsiksi awioliiton kuutta, ja silta hän loiwoi pal-
jon. Kuitenkin näytti elämä hänelle kaikenni toista, mitä hän
oli sillä odottanut. Hän tapasi siinä maan ulkokuoren ihan
ytimetlömanä. Ulkokullaisuus ju tckosiwislys loisti waan
useassa siwiStyneessä ja sydän jäi aiwan syrjäasiatsi. Tätä
kaikkea oli nimismiehen rouwa tuntenut ja käsittänyt uscam-
masti kuin yhden kerran. Mutta maikka niin oli, oli hänen
kuitenkin täytynyt taipua sallimuksen wäkewän käden alle. Oli-
han hän siwistynyt ihminen ja siwistyneen miehen waimo. Pi-
tihän hänen omaansa ja miehensä armoa kannattaa, »limatpa
ne wielä mitenkä viimatkaan, sillä armohan on aina cnsimäi-
nen, olipa muut asiat milen tahansa.

Lcwottomalla sydämellä odotti hän nytkin miestänsä to-
tiin tulemaksi, sillä olipa hän ollut poissa taaskin koto päiwän.
Sitäpaitsi oli hän huomannut, että aamulla totoa lähtiessään
oli hänen miehensä seuraan yhtyneet Miralta pois pantu ruu-
nunwouti Lewenius ja waratuomari Longman ja ja tuo
ilkiö, Rommandcr, jota ci hän milloinkaan wielä ollut woinut
kärsiä.

Kuuman oli hän nytkin kärsinyt, odottanut ja toiwonut.
Hän oli nimittäin harkinnut, että nuot epäsuotuisat tomerit
ehkä päiwän päälle olisiwat luopuneet hänen miehensä seurasta ja
menneet hcittimiinfä, sillä eipä heidän seuransa ollut ennenkään
ollut mitään kunnian kukkula heidän perheelleen; mutta minkäpä
teki, jos ei niinkään käwisi, sillä täytyihän olla niinkuin oictet-
tiin, sillä tunsihun hän mitä welwollifuus waatii, oli mieli
musta tai waltea niin, mitäpä sille.

Niissä mietteissään oli nimismiehen waimo silloin tuin



owen rajusti kolkutettiin. Sydän se meni kylmäksi hänen tätä kuul-
lessaan, sillä olipa tämä jonkinlainen selwitys hänen nykyisille
aawistuksillensa. Kiireesti riensi hän awaamaan oweja, mitkä
hän oli sulkenut nyt kuten usein ennenkin, sillä edellytyksellä, ettei
hänen miehensä tulisi yöksi kotia nyt koemmin kuin usein en-
nenkään.

„2Boi, woi! Onpa hauska saada wieraita ...astukaa huonee-
sen ja olkaa niinkuin kotonanne . . . istukanhan toki . .

. eihän
sowi noin ujona ja arkana olla . , . pimcälin on . . .

en arwannut .
. . minä wiritän lamppuun walkean", Puheli

rouwa ulkokullaisesti, wiritellen walleaa, maikka sydän pamp-
paili pelwon ja harmin wuoksi.

Samassa rupesi kuulumaan lapscn-itku toisesta huoneesta
ja rouwa kiirehti sinne.

„Ei saakeli istukanhan nyt toki . . . eihän se sowi .
..

minä tulen pian", sanoi nimismies tomeralleen ja meni mai-
nionsa jälkeen.

„No mutta kaikkia pitää nähdä ja kärsiä. Wcdit nuot
taas tänne yökaudeksi pauhaamaan ja mässäämään ...ei saa
hetkeksikään lepoa, kun tuo lapsikin on sairas", sanoi rouwa
nimismiehen huoneesen tultua.

~Älähän nyt tuossa . . ; tuo tuntuu minusta liian tu-
tulta. Tiedäthän wclwollisuutesi luo wnnn wettä
ja sokeria .

. , ymmärräthän lopusta minä itse kyllä
huolen pidän", sanoi perheen isä.

„Wcttä ja sokeria! Eikö se ole liian paljon . .
. Anna

heiden mennä niinkuin omat tulleetkin."
„Ethän käy laatuun; hehän owat siwistyneitä ihmisiä;

täytyy itsetunkin täyttää welwollisuutensa", puolusteli nimis-
mies.

„Huonoja welwollisuuksia
Korkealla luulette olewanne, mutta alhaalla olette. Ei tuota
elämää hywä peri", sanoi rouwa, mutta samassa hän kuiten-
tin meni toimimaan wettä ja sokeria.

92 Keron Heikki.
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Niin, nti n welwollisuus, welwollisuus.
„Senkiu roistojoukko", mutisi rouwa miehensä ohi mcn-

nessään.
Nimismies loi »aimoonsa tyytymättömän, kysymän, tui-

man ja käskemän katseen.
Tyytymättömän näköisenä riensi rouwa lapsikamariinsa,

sitten luin hän oli mettä ja sokeria tuonut, luoden mcnncs-
sään yliolkansa halweksiwan katseen jättömaansa joukkoon.

„Oltlla hywät! pannaanpas sulamaan . .
. eihän, wcli-

kullat, muutoin sowi, sillä päänparannuskaan ci meille haittaa
tee ... se saakelin konjakki siellä keölikiewarissa, joka
maisti niin pirusti lamppuöljyltä, mutta emmehän woineet pa-
rempan saada. Se teki ainakin minulle niin pahan elämän,
etten pitkälle aikaa ole tämmöisessä waskisepän paukkeessa ollut.

Pannaanpas tästä ja woinpa mennä takaukseen, että lamp-
puöljyt ja muut pian tasaantumat", sanoi nimismies waimonsa
mentyä Vieraillensa.

„Hah, hah, hah! Sinä, weli, miestä olet. Minä luulen
ettei minun kurtussani enään tunnu lamppuöljyn makua ensin-
tään, jota kaiken päiwaä on siellä kuohunut", sanoi
der, pullistellen watsaansa hywässä toiwossa.

„Niin, saadaanpas nyt tästä, welitullat, [a huuhdotaan-
pas nyt tuo liila matu pois kurtuistamme. Älläämme olto
niuhat; nyt tarwitaan tositoimia, päästäksemme entiseen tasa-
painoomme", sanoi nimismies, kohottaen lasiansa.

Muut scurasiwat esimerkkiä ja kehoitusta ja pian mais-
teliwat he joulonmiehissä, lasesansa tilistellen, tuota oiwaa pu-
nostansa, josta itsekukin kohdastansa oli pitänyt erinomaista
huolla, poistaaksensa kurkustansa lamppuöljyn kuohua, jonka he
nyt tunsiwat itseänsä maimaaman, maitta se oli heille ollut
warsin terwetullutta paremman puutteessa.

Kauwan ei ensimäisct lasit kestäneet ja toiset tehtiin;
kuinkas muutoin.

„Ci saakeli . . ; eikös nyt jo tunnu oleman kaikki taas
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hyttin, wai kuinka weljct? .
.

? mutta nuot saakelin roistot;
he käymät nyt jo niin häwyttömiksi, että tunkeentuwat tarkas-
telemaan ja arwostclemaan siwistyncitä ihmisiä", puheli nimis-
mies seurallensa.

„Mitä, mitä, mitä saakelia . . ; niitä tarkoitat oikeas-
taan, weli hopea?" sanoi Lewenius.

„Kutka semmoista tekemät? onko semmoista ollut?
(Jnhän koskaan lue suomalaista sanomalehtiä", huudahti Le-
wenius.

„luuri niinkuin tuo keron Heikkikin, joka tuolla tienwie-
ressä makasi juowuksissa. Hänhän on suomalaisten sanoma-
lchticn kirjcenwaihtaja, ja niissähän hän on walmis tarkastele-
maan meikäläisten oloja", selitti nimismies.

„Tuo kurja raukka, joka makaa kuin sika maantien ojan
partaalla juowulsisfa, kykenemättä edes tilaansa salaamaan . . ;

lläiikö?" sanoi Lcwenius.
„Hän juuri. Onhan hän meille siwislyneille oikea silmä-

tikku. Joka paikassa on hän sissimässä ja tarkastelemassa mei»
kalaisten oloja, ja niistä hän kertoo sitten sanomalehdissä,
totta ja walhctta sekaisin, ja sehän woipi harmittaa", selitti
nimismies.

„No, mutta olihan hän tuolla licnkupecssa toimetonna
suomuksissa makaamassa .. . ethän tätä jätä raukaisematta. .

.

pidä sinä moukkia aisoissaan", sanoi Longman.
„Kyllä niinkin, mutta hemmetin ilkeä se on, että tuom-

moisia ilkiöitä löytyy kunnassa, jotka eiwät anna ihmisille rau-
haa", sanoi Lcwenius sywäsli huokatcn.

„Nuot tuhannen moukat . . ; luulemat jotakin olemansa,
maikka eiwat mitään ole -- omathan juhtia aaseja", sanoi
Longman,

„Kyllä, kyllä. Raakoja otuksia kaikki . . . eikö niin?
Muieta pitämät wahtia ja itse tuommoisia! kyllä se sentään
on. —. Tarwitscisiwat saada housuillensa, wai kuinka?"
(aisti Rommanoer.
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„Kyllä se niin on. Asutta minä, minä. Minä kruunun
nimismies, minä tahdon näyttää heidän edustajilleen, kuka käski

onhan syytäkin . .
. Tuolla lamalla olla juownksissa

jutlisella^tiellä, sa yhtäkaikki pitää suurta suuta .
. , Ei weik-

koset! se on liian paljon kärsiä .
. . ymmärrättehän, wcikko-

set, ivai kuinka?" puheli nimismies, katsoen towercitaan sil-
mii».

„Riin, niin ilkeitä omat . .
. niin omat, mutta el-

käämine heistä puhuko, sillä saamathan he piankin nähdä, ketä
l,c omat pistäneet ... Ne saakelin raakalaiset; tietäisiwäthän
huulia wähänkään etteiwät pakkautuisi asioihin, joita ciwät ym«
märrä ..

. toista meidän on ..; mehän olemme siwistyneitä",
myönteli ja selitteli Rommander.

„Ätyönnetly hywätsytty. Olethan sukkela, weli Rom-
mander . . . Tosiaankin: mitäpä heistä puhuisimmekaan; he
omat itse siipensä polttaneet ja heidän aikansa kyllä tulee kun
joutuu, sen saatte nähdä. Heittäkäämme heidät ja eläkäämme
wapaata elämää . . . tuossa on alkua, hywät ystäwnt", sanoi
nimismies ja nakkasi korttipakan pöydälle,

„Ahllll! Siinähän on jatakin uutta nykyisissä olaissa.
Ainahan sinä armaat ...

toin olisikin",, sanoi Rommander.
„Sepa oikein . , . olisihan muutoin tullutkin ikäwä . . ,

kuka jakaa?
yritetään?" kysyi Lewenius, selaillen pöydälle heitettyä kortti-
pakkaa.

„Tiktiä tietysti", sanoi Longman.
„Kuinka isoa?" utasi Lewenius.
„No wain noin wiidenkolmatta pennin . , . sopiihan se-

kin ajanwietteeksi", sanoi Rommander.
„Eikä hiidessä . , . sehän on liian halpaa . .

. markan
. . ; wähempään en tyydy", selitti Lewenius.

..Olkoon menneeksi yhlähan se on, woitin minä



wähän tai paljon, minä sitä kumminkin woitan, sanoi Rom-
mander.

„Ei kun wiidenkolmatta pennin ...ei kaikilla ole kruu-
nun waroja taskussa", sanoi Longman wähän pistelijääöti.

„<2itähän minäkin arwelcn, weikkonen; woihan silläkin ta-
walla hutilus tuhlata wiikon ansionsa'', sanoi Rommander, pn-
ristellen likaisia nyrkkejänsä.

Kukaan ei wastuötauut tätä chdoitusia ja Lcwcniuoki»
oli hiljaa tuin hiiri jauhoropeeösa.

Pistettiin siis ajan ratoksi maan miidenkolmatta pennin
tikkiä. Eihän se suurille tuloille ollut paljon uskallettu,
mutta pienille moi se yönpittään tehdä kuukaudenkin tulojen
wahinsson.

„Ei saakeli , . ; tämä ei käy päinsä. Tämä medellä se-
koitettu haudewesi ei ole minua ainakaan tehnyt wielä miksikään;
minusta tuntuu, että tarwitseisimme itse kukin kohdastansa ot-
taa muulamia medellä sekoittamattomia tuimia rakkareita, noin
maan pelin alkajaisiksi, wai mitä meljet, sanomat", sanoi talon
isäntä, ennenkuin peli wielä oli alkanut.

„Hah, hah, hah! Sinähän, n>ett, aina armaat. Minä
olen tauwan odottanut ja ajatellut aiman samaa, ja mielessäni
on pyörinyt: hywä talo olisi muutoin, mutta on pitkä ryypyn-
wäli", ehätti Rommander sanomaan.

Tyytywäisyyden hymy lcwisi toisienkin kaöwoille tätä
hauskaa puhetta kuullessansa.

Iksimielisesti otettiin sitten noita rakkareita, torwautseksi
liepeällc hauoewedelle.

Kun oli nuot wirkistäwät rakkani saatu, istuttiin korlli-
pöydän ääreen. Lewcnius istui pöydän ylimpään päähän.
Suuri ja wirallinen mies kuin oli, näytti hän tuossa oikein
uljaalta. Jonkun warmaan syyn tähden oli hänellä liian läm-
min, sentähdcn oli hän puoleksi aukonut maatteitansll, saadat-
sensa raitista ilmaa wirtaamaan rawatkaasecn ruumiisensa.
Tämän wuotsi oli rintaröykelö päässyt malloillensa puoliksi
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awatusta ja ennen pinnistetystä tiimin aukosta. Siinä hän
sitten istua röhötti felkäkenossa käskemän näköisenä; näyttipä
siltä kuin hän hallitseisi koko seuraa, öongman, lainwalwoja,
istui loisessa päässä pöytää ja talon isäntä sekä Rommander
molemmilla siwuilla.

„Kuka jakaa?" kysyi Lewenius puoli komentawasti.
„Kukas muu kuin weli Lewenins", sanoi nimismies ala-

maisuuden tunnolla.
Lewenius jakoi ja pian oli wiidenkolmatta pennin tikki

täydessä wauhdissa,
Leweniuksella ja Rommanderilla oli tällä kerralla marsin

huono onni, niinkuin se lienee monasti muulloinkin ollut. Ehti-
miseen menettiwät he wiidenkolmatta pennisiään ja Maliin he
saiwat maksaa kertyneen kantarahastonkin, joka wälisti nousi
pariin kymmeneen markkaan. Tawallisesti sanottiinkin heitä
,wesiaiwoitsi, sillä ei heidän ymmärrystään pidetty ryhtinfä mu-
laisena. Tämän wuoksi ciwät he liene woineet kaikkia kortti-
pelin kamaluuksia hymäkseen käyttää, ja tämän tähdentö se lie-
nee ollut, että he alituiseen häwisiwät. Varatuomari Long-
man ja nimismies oliwat taasen käytännöllisempiä miehiä;
kumpikin heistä oli elämältä paljon oppinut ja he tiesiwät ai-
mau hywin keinot, miten tässä maailmassa elämä käypi mah-
dolliseksi. Niinpä he nytkin moittimat pelissä jokaikisen pennin
mitä he yhteisesti oliwat lautaselle latoneet.

Muistettawa on, ettei suinkaan ryyppyjen roolit ollut
pitkät.

Tämmöisessä menossa oli aika kulunut kello kolmeen aa-
mulla. Nyt oli peli-onni itsekutakin niin wärpästellyt, että
yhteiseen kassaan oli kokoontunut kahdeksankymmentä markkaa,
eikä kukaan ollut woinut niitä pois korjata, waikka jokaisen
sydän oli ilosta sykkäillyt, toiwossa saaduksensa korjata tuon

tantarahaston.
Kortit jaettiin ja mielenkiiholla odotti kukin, että he nyt

saisiwat ratkaisemat maltit.
7
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„Minä tikkaan", sanoi Longman, lyöden rystysensä pöy-
tään, sittenkuin hän oli saanut jaetut kortit käsiinsä.

„Minä myös", sanoi Lewenius, lyöden rystysensä pöy»
tään, että joistakuista rystysistä nuljahteli nahka pois. Eihän
tummakaan, olihan nyt jäätalvissa kahdeksankymmentä markkaa,
jotka eiwät nykyään ole noin waan ilmanllilojaan oksalta otet»
tawia. Kummallakin oli maltteja, paremmasta armosta kuin
lattialle pudonnut leipäpalanen niin «limathan he
joitakin onnenpoikia, Toiset towcrit ilmoitliwat siwu-
menneen ja löiwat korttinsa pöytään.

Kahden kakolle jäiwat nyt Lewenius ja Longman, taiste-
lcmaan kuka kassan perisi.

Lewenius löi ensin. Hänellä oli esikoisena patakuningas,
joka maa oli silloin malttina.

Longman pisti sen ässällä.
Innostuneena toi Lewenius esiin patanitun, mutta Long-

man lähätti sen silmille rouwan samaa maata.
„Pelastan ainakin itseni . . ; pistäpäs tuo jos woit",

sanoi Lewenius, wiskaten patawiitofen esille.
„sfto, tottapa tuon kymmeninen ainakin häwittäa", sanoi

Longman, wiskaten kymmenisensä esille.
Lewenius täwi tuhkan Harmajaksi. Hän keikahti lääväin

paljon juhlallisemman näköiseksi kuin hän ennen koskaan oli
tänä iltana ollut.

„Sinä ilkiö, joka olet kaiken maailman juonet päähäsi
koonnut ... sinä warastit waltin jakaissasi", sanoi
Lewenius wihassa kähisten ja nousten pöydästä pois.

„Warastinlo? Niinkö? Luulctkos, että kruunun wa-
rat owat kaikkien kopeloitawina? Luulet, että rangaisematta
saat moisia lasketella . , . Lewä Mikkohan olet alkujaan ollut-
kin ja luulet, että woit ilman aikojaan lewennellä kenelle tah-
bot", sanoi Longman, seisaalleen hänkin nousneena ja kokoillen
rahoja.



Samassa wanui Lewenius kiinni sen tuolinsa kaarmiin,
jolla hän oli istunut.

Käytännöllisenä miehenä huomasi Longman riippumalla
silmänurkallaan tämän liikkeen, mutta hän ei hätäillyt; wältta<
matönta oli hänelle korjata rahat ensin hywään talteen. Hän
wältti ensimäisen iskun ja enncnkun Lewenius oli lemeydellänsä
ehtinyt tuolinsakaan kyllätsi koholle nostaa toista warten, oli
Longman saanut kouraansa kynttilajalan ja täyttä makeaan
mäihäsi hän sen leweällä puolella Leweniusta otsaan.

„Woi tuhannen piru, mitä teittään, weli Longman! Hän-
hän meni seljallensa niinkuin torakka ja tuommoinen punainen
wanne otsassa; onpa niinkuin puolikannusen Pohja olisi hänen
otsaansa kapsahtanut!" huudahti nimismies tämän nähtyänsä.

„Mitä sinä puhut, roisto .
.

. yhtäläinen roisto tuin
hänkin; osaalpa sinäkin juonitella ja, ja —wa—warastaa",
puuttui Rommander puheefen.

Longman'nin antamasta iskusta oli Lewenius kaatunut
scposten seljalleen. Kädek lewällaan, haapuroitsi hän jotakin
turmaa, mistä hän olisi kiinni saanut, päästäksensä taasenkin
töppösillensä. Semmoisen oli hän löytäwinänsakin pöydänja-
lassa, johon hän tarttui kiinni, mutta silla huonolla seurauk-
sella, että hän weti pöydän pulloinen, wesineen, lasineen was-
ten silmiään. Kaikkihan ne nyt meniwät nurin, mutta olihan
hänen päällänsä ainakin nyt yhtä paljon kuin sisälläkin.

Leweana ja kiiruusti nousi nyt Lewenius ylös, ikäänkuin
häpeämänä saatua puustiansa. Hän oli pulleampana entis-
tänsa ja näytti ahmiwan kitaansa kaikki muut wähäpätöisyydet.

Waralla kaikkea tämmöistä warten oli kuitenkin Longman
ja nimismies.

„Tuhannen saikara-sääri sinä, Longman, ja sinä nimis-
mies turja ...te molemmat kehnot hongankolistajat . . .

Totta puhuen, teihin ei moi oikea mies katsoakaan", huusi Le-
wenius raiwostuneena.

„Niin, niin, semmoisia he owat. Koko ajan omat he
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«arastaneet kortteja ja meitä tappuuttaneet; näinhän minä nyt»
kin, että Longman warasti", sanoi Rommander.

Ei ollut: wielä Rommander'in lause loppunut, ennenkun
Lewenius oli hyökännyt Longman'nin kimpuun. Kun Rom°
mander näki, että hänen osaweljensä tämän-yöllisissä tappioissa
joutui nyrkkitaistclussa Bongman'nin kanssa häwiölle, hyökkäsi
hankin Bongman'nin kimppuun.

„Tieda huutia; ethän ole sen parempi kuin »viheliäinen
Rommakko ulos minun huoneestani!" Karjui nimis-
mies, riuhtoen samassa Rommander'ia irti temmeltämästä
ryhmästä.

Pikemmin kuin nimismies arwasikaan, antoi Rommander
hänelle semmoisen läimäyksen, että lensi tuotakin tuokemmaksi
seljallensa, saaden taatuissaan tuolin kulmaan, ison haawan
poskeensa. Siihen hyppäsi Rommander wielä pettämään puo-
lituperrulsissa olemaa nimismiestä.

Silläwalin antoi Longman Leweniukselle oikein oikeasta
kädestä kuka käski. Luisewista nyrkeistään jakeli hän semmoisia
iskuja, ettei Lewenius Parka kerinnyt mitään yrittämäänkään
puolustukseksensa: hänellä oli kylläksi työtä kaatumisestaan,
nousemisestaan ja taasenkin kaatumisestaan. Silloin sai Lewe-
nius Longmanin ja nimismies Romanderin edestä.

Kun toinen pari selwisi ensimäisestä törmäyksestään, ryh-
tyi sekin samaan leikkiin. Siitä syntyi semmoinen ryhmä ettei
kirjan-oppineetkaan ulisi siitä mitään selwää saaneet. Annet-
tiin maan oikeaan ja wasempaan ja wiimeiscltä huolimat he
wiisi kuka heistä mällin sai; kunhan waan annettiin ja saatiin,
sama se. Wihdoin sai Lewenius wafemmalle siwullensa sem-
moisen huimauksen, että häneltä katkesi pari kylkiluuta. Tämän
perästä ei hän enään kyennyt ottamaan ja antamaan, eikä nuu-
femaan ja kaatumaan, waan hän jäi siihen makaamaan, mihin
hän wiimeksi kaatui. Siinä hän sitten surkeasti walitteli ja
woiwottcli. Toisetkin oliwat saaneet ja antaneet lylläksensä,
ja hekin laktasiwat tuosta sekanaisesta riehunnasta. Iksi ja
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toinen uupui heistä ja pian oli joHnen jossakin huoneen so-
pessa lattialla nukkumassa.

Ei ollut hauska näkö nyt tuossa äsken niin siistissä
huoneessa. Huonekalut oliwat hujan hajan kumossa ympäri
huonetta, useimmat pirstaleiksi muserrettuina. Särkyneitä lasien
ja wesikannun palasia oli ympäri lattiaa, ja särkyessään oliwat
ne sisällyksensä holwanneet lattialle kaiken muun hywän lisäksi.
Tämän kuwan täydentää nuot lattialla hujan hajan makaamat
miehet, jotka seljallaan ollen syltä leweällä kuorsaten wetelewät
hurskasta unta.

Melkein kohta kuin miot siwistyneet herrat oliwat lähte-
neet Heikki-raistan tyköä pois, heittäen hänet wihelijaiseen ti-
laansa, tuli muutamia saman pitäjään miehiä paikalle. He
tunsiwat kohta Heikin ja laupiaan samaritaanuksen tawoin aut»
tiwat he hänet ylös tuosta tukalasta tilasta ja weiwät kans«
sansa kylään.

Kowaa omantunnon tuskaa kärsi Heikki sinä yönseutuna,
jona hän oli yötä kirkonkylässä, Palatessaan tuolta onnetto-
malta kaupunkiretkeltä. Tuntui siltä kuin kaikki helwetin liekit
olisiwat kaikella woimallaan walahtaneet hänen päällensä, polt-
lamaan ja ahdistamaan häntä. Likelle kolmiakymmentä ikä-
wuottansa oli hän kunniansa ja ihmisyytensä säilyttänyt, ja
sen nojalla oli hän ihmisenä säilyttänyt Vähäpätöisen armonsa
yhteiskunnan jäsenenä ja perheen isänä. Kaikki oli nyt mennyt,
kaikki kadotettu. Hän oli alentunut luontokappaleen tilaan, ry»
pemään tienwieressä, kykenemättä auttamaan itseänsä, ja tämän
kaikki oli aikaansaanut itsensä ja maailman perinpohjainen tun-
temattomuus. Kuinka hän woipikaan nyt seisoa ihmisien edessä,
kun hän oli näin pahoin tahrannut omantuntonsa ja ihmiselli-
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sen arwonsa; mitä sanoisiwat he hänelle, eikö jokaisen huulilla
ollut pilkkahymy, katsellessaan häntä? „Kuinka woinkaan mennä
siweän waimoni luo, joka on sanomattomasti luottanut minuun,
ja toiwonut minusta niin paljon? Ei, ei, minä en mene sinne,
minä en woi näyttääntya yhdellekään ihmiselle, sillä minä en
woi wastala heille
minä menisin, sillä kaikkialla on ihmisia ja minä en saa omaa-
tuntoani pois tyköäni huonosti on asiani, yritinpä wielä
mihin yritinkin. Ei ole muuta neuwoa kuin koettaa nousta
lankeemuksestaan ja parannetulla elämällän koettaa takaisin
maittaa ihmisyyttään ja kaikkea mitä kadotettu on", mietti ja
ajatteli Heikki.

Waikka hän oli jo aikoja sitten täydellisesti selwennyt
äsköisestä pahnastaan, ci kuitenkaan hän woinut nukkua sil-
mäutäyttä, niin kowasti poltteli hänen tuntoaan. Ehtimiseen
käwi hän hewostaan hoitelemassa ja »vaalimassa, tarjoten hä-
nelle rnokaa ja juomaa enemmän kuin se tarwitsikaan, siinä
tunnossa, että hän on tuolle uskolliselle elukallekin tehnyt pal-
jon wäaryyttä. Tuskin yksikään ihminen on hartaammin odot-
tanut aamunkoittoa, kuin Heikki odotti, päästäksensä lähtemään
wiimeistä taiwalta menemään kotiinsa.

Heti fun rupesi päiwätsi sarastamaan, pani hän hewosen
aisoihin ja lähti.

Kotiweräjällä oli Heitin waimo jo wastaan-ottamassa.
„Herra Jumala! oletko sairas. ..? olethan walkea kuin

palttina", huudahti waimo miehensä nähtyään, kokien samassa
aukoa weräjää minkä kerkesi.

„Woi eukko kulta! Sairas on nyt Heikkisi sekä sielun
että ruumiin puolesta", sanoi Heikki, tarttuen waimoonsa sy-
liksi ja purskahtaen itkuun.

„No, mikä Jumalan tähden sinulle un tullut . .
.? puhu

sano!" hätäili waimo hämmästyksestä wawisten.
„Kaikki on mennyt, kaikki on kadotettu", änkytti mies

nyyhkimisensä seasta.
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„W°i onnettomuus. ..! Warastettu?!" sanoi waimo
hätäyksissänsä,

„Ei pennin wahinkoa minulle ole tawarain puolesta tul-
lut, mutta miehen lunnia ja arwo on mennyt", sanoi Heikki
surumielisesti.

„Mitä sitten on tapahtunut .
. .V Viina en ymmärrä

sinua .
. . olet kowan lewottoman ja kalpean näköinen; tar-

witset tyyntyä. Käy nyt huoncesen, sielläpä häntä sitten
saadaan enemmän tuumitella", sanoi waimo wähän tyyntyneenä.

Alakuloisena päästeli Hcilki hewostansa ja laitteli sille
tallissa syötäwätä. Hitaisesti purki hän sitten kuormansa ja
kantoi aittaan; sen tehtyään meni hän tupaan, riisui waat-
teensä ja istui nolona penkille.

„Mikä sinulle, hywä ystawä, on tullut, sanahan nyt toki,
muutoin minä tulen kowin lcwottomaksi?" sanoi waimo, tullen
lempeän näköisenä hänen luoksensa ja istuen hänen wiereensä
penkille.

„Woi eukko kulta, minä olen ollut silmisikara juowuksissa
tällä matkallani", sanoi Heikki wcirisewin äänin.

„Se oli sangen pahasti tehty, ukko kultani . . .! lou-
duitko huonoon seuraan, jossa petyit tekemään tuon rikoksen?"
sanoi waimo kauhistuen.

„Ei mitään seura eikä kukaan yksityinen ole minua pet-
tanyt eikä wictellyt . .

. Itse minä olen Varomattomuudellani
itseni pettänyt", sanoi Heikki surumielin.

„Parasta on, että lähdemme kamariin keskustelemaa»;
lapset rupewat saamaan huomiota", sanoi waimo hiljaa.

Ia he lähtiwät kamariin.
„Kerro minulle awomielisesti kaikki, minä kuuntelen", ke-

hoitti osan-ottawa waimo.
Ia Heikki kertoi pienimmätkin kohtaukset perinpohjaisesti,

mitä hänelle matkalla oli tapahtunut.
Tyyneenä, wakawana ja maltillisena kuunteli waimo ker-

tomuksen erityisj eikkoja miehensä tunnustawassa kertomuksessa,



sanomatta sanaakaan sinne tai tänne sen hymytä tahi huo-
noista puolista.

„Anna, rakas Hannani, minulle anteeksi! Minä woin
makuuttaa sinulle, että se oli ensimäinen ja wiimeinen kerta.
Minä tahdon wastaisella elämälläni somitta» mitä nyt rikkonut
olen", sanoi Heikki murtuneella mielellä kertomuksensa loputtua.

Waimo nousi ylös. Sanaakaan lausumatta kiersi hän
kätensä miehensä kaulaan. Kauwan oliwat he siinä puhumatta
mitään; he eiwät moineet puhua, sillä kummankin tunto oli
kowasti liikutettuna.

Wiimein nikasi waimo itsensä suoraksi.
„Totta kyllä on, ettei hywää mainetta ja nimeä saawu-

teta yhtä pian kuin menetetään, mutta minä luotan sinuun,
minä tunnen sinut ja toiwon .

.
. Jumalan awulla on se on-

nistuwa. Walliinhan kowin määrinhän se olisi, ellen
sinulle anteeksi antaisi . , . Silloinhan lisäisin kiwiä kuorman
päälle ja sinulla näkyy olewan kuormaa kylliksi .

.
. Kaikki

unhotettu ja anteeksi annettu . . . Unhottakaamme molemmin-
puolin mitä tapahtunut on ja alkakaamme uudestaan ...

Mutta sinä olet kowin wäsynyt ja uupunut . . . tarwitset le-
poa . . . se oli waan arwaamattomuudesta tullut hetken
hairahdus ... kyllä sinusta wielä mies tulee . .

. Pane
nyt waan maata ja lewähdä", puhkesi waimo wiimein puhu-
maan, ja hän katsoi miestään niin lempeästi silmiin.

„Niin, eikö sinulla ole nälkä? en ollut muistaa-
kaan syö nyt ensin ja pane sitten lemahtamaan", jatkoi
waimo ja rupesi sitten laittamaan kiireesti ruokaa kamariin.

Heikin syödessä meni waimo tupaan. Hän otti kaupunki-
tulijaiset esille ja rupesi niitä jakelemaan lapsille.

„AUi, äiti, onko isä kipeä, onko .
. .? sanokaa, äiti",

uteli yksi ja toinen lapsista.
„Olkaa nyt waiti! Isä on tosin wähän kipeä, mutta

kyllä hän pian paranee. Olkaa nyt waan kauniisti ja hiljaa,
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että isä saapi wähän lewätä", sanoi äiti lapsilleen, jaellen heille
makeisia.

Muiden tuliaisien joukosta löysi Hanna sen pullon, jonka
kauppamies oli Heikille antanut matta-ewaätsi ja josta hän
matkalla ollessaan tuon turmansa oli saanut. Oitis otti hän
vullon käteensä ja riensi sen kanssa kamariin.

„Eihan tämä sinun lääkepullosi ole wielä Helikään puo-
Ullaankaan ja yhtäkaikki se on sinut semmoiseen,wiheliäisyyteen
saattanut. Etkö maista tästä wähäsen, että wirkistyisit?"
sanoi waimo naurussa suin.

„3SMe pois se minun silmäini edestä tahi lyö se seinään",
sanoi Heikki.

„Älä häntä nyt sentähden noin ankara ole .
. .; kyllä

tälle muunkinlainen keino tietään, ettei se saa ketään wahin-
goittaa", sanoi waimo.

Samassa alkoi porstuasta kuulua kiireistä kopinaa; sen
kuultuansa lähti waimo pulloinensa kiireesti pois.

Tuwan owi aukesi ja sisään astui wanha, läähättäwä ja
hätääntyneen näköinen wanha muori.

„loko se ryökäle on nyt tullut? Woi hywä Jumala
mitä minun pitää kuulla .

. . eihän tuo ennen tuommoinen
. .

." kuuli Heikki tulijan katkonaisesti sanowan.
Samassa otettiin awain sukkelasti kamarin owesta pois.
Sydän lensi Heikillä kylmäksi, kuullessaan tuon wanhan,

wapiscman ja tutun-omaisen äänen Se oli hänen anoppi-
muorinsa, joka tuli, kuultuaan Heikki kaupunkiretket, asiaa tar-
kemmin tiedustelemaan.

Muori ei suinkaan pitänyt Heikkiä huonossa arwossa, ei,
mutta päinmastoin kunnioitti hän häntä siiwona, kunniallisena
ja rehellisenä miehenä, ja useammasti kuin kerran oli hän jul-
kisesti kiitellyt Jumalaa, kun hänen lapsensa oli saanut niin
kclwollisen elämänkumppanin. Mutta toiscltapuolen oli hän
ankaran «antelias tarkastelija ja arwostelija ihmisten elämälle.
Ei ollut mummolle siinä kyllä, että elettiin noin waan jota»
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kuinkin hurskaasti ja rehellisesti, mutta itsekin koko elämänsä
ajan hurskasta ja kristillistä elämää wiettäneenä, waati hän
nuhteetointa elamänwanhurskautta ihmisiltä ja sitäkin enemmän
niin likeisiltä omaisiltaan kuin wäwyltänsä.

„Ottna nyt, äiti, mähemmällä! Lasten kuultcn ei sowi
mitään sopimattomia isästä puhua. Lähdemme porstuakama-
riin, siellä saamme wavaammin puhua", kuuli Heikki mainionsa
äitiwanhallensa hiljaisesti sanoman.

„Onko siinä nyt perää, kun ihmiset sanowat Heikin kau-
punkimatkallaan maantien ojassa ajelehtineen awutoinna juo-
wuksissa .

.
.? Woi hywä Jumala mihin minun lapseni piti

joutua", sanoi muori itkua pusertaen kamariin tultuansa.
»Rauhoittukaa nyt, äiti. Asia ei ole niin suuri kuin

teille on tahdottu uskotella. Kylmästä sateesta wilustuneena,
on hän wäristessään ottanut mahan kauppamiehen lahjoitta-
masta ewäspullosta ja tottumaton kun on, oli hän wähän huu-
maantunut; siinä kaikki", selitti Hanna säwyisästi.

„Kumpahan olisi sanasi tosi . . , kumpuhan olisi siinä
kaikki. Mutta minä pelkään. Pitkällisessä elämässäni olen
minä tullut siihen kokemukseen, että kun kerran joku ftahatyo
on aljettu, Harmoin on siitä kunnialla woitu peräytyä", puheli
mummo tytisten.

„Minä en pelkää, äiti, ensinkään . . . Minä tunnen hä-
net . .

. Hänessä on kyllä miestä . . . olkaa, äiti, uiman huo-
letta . .

. ettekö ole hywin wasynyt . . .? Minä laitan ruo-
kaa, että saatte syödä. Lemutkaa tässä kamarissa yötä.
Heikki tarwitsee lepoa ...hän on mäsynyt matkasta", puheli
Hanna, koettaen kaikki asiat parhain päin kääntää.

„Minä en woi nyt syödä enkä lewätä. Murhe on ny°
kyään ollut leponani ja kyyneleet ruokanani. Kuitenkin on
sydämeni saanut paljon lohdutusta toiwowasta puheestasi. ..;

kun sinä, lapseni, jaksat, toiwoa, syttyy toiwon kipinä minun-
kin wanhllan sydämeeni. Jumala teitä siunatkoon ja auttakoon.
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Rukoilkaa! häneltä woimaa uuteen elämäänne, hän woipi teitä
auttaa."

Näin sanoen lahti mummo mennä könttyröimään omalle
mökillensä, jossa hän wähillä Maroillansa elää kitusteli erään
pienen tyttösen kanssa, „fiflä" kuultiin hänen usein sanoman
„ei hän tahdo elää kenenkään rasituksena."

Heikki oli kuullut joka sanan waimonsa ja anoppinsa kes-
kustelusta. Tämä pani hänen sydämensä uudestansa kowan
koetuksen alle. Hän tiesi anoppinsa waatiwan paljon. Tähän
asti oli hän Pysynyt ihmisenä ja tuo »vaatelias anoppikin oli
ollut hänen elämäänsä ja käytökseensä tyylywäinen, wieläpä
maininnut usein kiitoksellakin siitä. Hän, joka oli tähän saakka
pitänyt ihmisenä ja welwollisuutensa täyttäwänä perheen isänä
wäwyänsä, ja luottawasti toimokkaana ilolla katsonut heidän
sopusointuisia elämänsä edistymistä hän oli tuon lankee-
muksen tähden rumennut näin äkkiä wäwystänsä tuolla lailla
ajattelemaan. Hywä Jumala! mitä muut wähemmin hymäa
ajattelemat ja toiwowat ihmiset hänestä sitten ajattelematkaan?

Tämmöisiä ajatuksia ja tunteita risteili Heikin sielussa
yhtenä Pyrynä. Näitä miettiessään tuli hän semmoiseen sielun
tuskaan, että oikein henkeä ahdisti ja tuskanhiki malui ruu-
musta. „loko se ryökäle on nyt tullut . .

? Woi hymä lu-
mala mihin minun lapseni piti joutua!" soimat katkeamatta
ulkoisen jyrinänä hänen törmissään ja nämät anopin sanat
tuntuiwat huutaman tuomiota ja anteeksi antamattomuutta.
Kauwan jcri lempeä ja anteeksi antama Mainio lohdutella murtu-
nutta miestänsä, ennenkuin tämä woi wähänkään rauhoittua.
Jönseudun waimonsa kanssa puheltuansa ja yön lewähdettyänsä
oli hän kuitenkin jo paljon lewollisemmalla mielellä.

Näin oliwat asiat Heikin yksinkertaisessa kodissa, mutta
kuinka paljon toisin oliwatkaan ne nimismieheltä. Nimismie-
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hen wllimo ei saanut unta koko tuona wiime yönä silmiinsä,,
sillä kaikki elämän warjopuolet astuiwat nyt täydessä peloitta-
wassa haamussaan hänen silmiensä eteen. Hän oli ensimmältä
elänyt onnellista perhe-clämää miehensä kanssa, ja rauha ja
rakkaus oli Vallinnut heidän watillansa. Mutta nykyään oli
hänen miehensä rumennut kowasti juomaan ja tämä näytti pi-
laawan ja turmeleman kaikki. luomatoweriensa kanssa oli hän
melkein joka ilta yhden tai toisen luona juomassa ja mässää-
mässä, joissa tiloissa ei korttipeliäkään unhoitettu. Tämän
tähden ei hän ollut paljon koskaan yötä kotonansa, sillä wasta
muiden ihmisien ylösnousun edellä wetäysi hän kotiinsa noilta
retkillänsä. Usein hän weti perässään juomaweikkonsa iltasilla
totiinsa, jossa sitten usein pidettiin melkein samankaltaista me-
lua kuin wiime yönäkin.

Usein oli hän koettanut miestänsä siweästi ja hiljaisesti
muistuttaa ja waroittaa tuommoisesta sopimattomasta elämän»
tawasta, mutta hän waan ärtyi ja suuttui siitä silmittömäksi.
Tämä teki heidän watillansa elämän raskaaksi ja kylmäksi, ja
lisäsi Viheliäisyyttä wiheliäisyyden päälle. Sentähden heitti
hän kaikki nurkumiset ja pyytelemiset pois ja koetti siweyden
hengessä hiljaisuudessa kärsiä kaikki, maikka kyllä oli sydän
täysi ja kipeä. lokapäiwäisen toimeentulon lähteet supistuiwat
supistumistaan ja usein sai perhe kärsiä puutosta walttämättö-
mimmistäkin elämän tarpeista, sillä niukat wirkatulot ciwät
riittäneet ankaran juomisen ja korttipelin ohessa jokapaiwäisen
elämän kohtuullisimpiinkaan maatimutsiin.

Tämmöisiä asioita pyöri waimon mielessä koto pitkän
yön. Jos hän jolloinkin yritti menemään jonkinlaiseen unen-»
horrokseen, räjähti silloin aina joku melunpuuska toisesta huo-
neesta hänen korwiinsa. Silloin säikähti hän niin kowin, että
tuntui siltä kuin kylmä wesi-ampari olisi »alettu pitkin selkää.
Siihen wielä lisäksi tuli se, että lapsi usein heräsi ja äänteli
kimakasti, sillä tämäkin oli tullut sairaloiseksi alin-omaisen le-
wottomuuden tähden. Silloin aina koki äiti nousta istualleen
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rouoteen laidalle, maalimaan ja hoitelemaan pienokaistansa.
Snrknmielellä säälitteli hän lapsensa kärsimistä ja siinä fa-
massa tunsi hän omassa sydämessäänkin sanomatonta murhetta
ja tuskaa niin, olihan hän äiti.

„28oi hywä Jumala, tätä menoa ei woi kestää kauan .
.

.

Eiwäthän nuot toki ennen ole tuommoisia olleet ..; a\ia näyt-
tää maan paheneman . . . niinhän se on: jota ei parane, se
pahenee..— Woi minkälaista meteliä he pitämät.

. . siellä
mahtaa siiwo olla. Pitäisi lähteä heitä katsomaan ja herättelc-
mään, sillä muut ihmiset omat jo aikoja olleet ylhäällä ja pian
alkaa pyrkiä heitä tänne asioilleen. Mutta päätäni niin hui-
maa ja pyörryttää, ja koko ruumiini tuntuu woimattomalta ja
raukealta, kuinka monikaan nousta ylös?" ajatteli ja tuumi
kärsimä waimo itseksensä päiwän jo korkealla ollen.

Näitä tuumiessaan hinasi hän itsensä lattialle ja yritti
nousemaan seisallensa, mutta lorwat rupesiwat niin kummal-
lisesti soimaan, sihisemään ja sähisemään. Päätä pyörrytti,
maailma musteni silmissä ja hän lätislyi wuoteen wiereen
lattialle. Kuitenkin oli hänellä niin paljon tajua ja woimaa,
että hän woi hinata itsensä wuoteesen takaisin. Siinä hän
koki silmiänsä ummessa pitäen selwitellä ja toinnutella itseänsä.
Onneksi oli wuoteen wieressä tuolilla wesikarahwiini, ja kuin
hän sai siitä suurella waiwalla juoduksi lasin wettä, tointui
hän äslöisestä huimauksesta, Warowasti nousi hän nyt ylös,
ja saatuansa «aatteet yllensä, lähti hän horjuen ja seinistä
kiinni pitäen menemään herrojen huoneesen.

Mikä näky oli siellä. Tuolit, pullot ja pöydät oliwat
hujan hajan rikki lyötyinä ympäri lattiaa. Särkyneet astiat
oliwat sisällyksensä lewittäncet niin leweälle kuin ne suinkin
woimat ulottua. Siellä täällä lattialla taidotonna maata röt-
töttäwät miehet oliwat wielä tuota märkyyttä runsaassa mää-
rässä yhdellä tahi toisella tawalla lisänneet.

Kyllä särki waimon sydäntä kaikkea tuota nähdessään,
mutta minkäpäs teki. Tosi asia oli silmäin edessä ja nuot
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makaajat tuossa oliwat elättinä ei kuolleina todistajina
asian todellisuudesta.

Warowasti ja horjuen läheni hän miestänsä ja alkoi
häntä Hiljaksensa herätellä.

„Nouse ylös, kello on jo lohta yhdeksän!" sanoi waimo
ja nyki miestänsä hiljalleen.

„Anna minun maata", ärähti mies ja kääntyi toiselle
kyljelleen.

„Ei se sowi, kello on yhdeksän tuoösa paikassa ja ihmiset
rupeamat pyrkimään asioilleen; nouse, hywä ihminen, ylös!"
pitkitti waimo.

„Menkööt tänne Pyrkijät h—ttiin", örisi mies.
„Ei, ei se käy laatuun . . . tuule nyt! . ! ymmärräthän

tuon itsekin .
.

." hätäili waimo.
„Anna minun olla!"
„En minä woi antaa ... että kerkiäisin Vähänkään huo-

neita siiwota . .
. Woi, woi, nouse nyt!"

„Menc tuosta tiehesi woiwotuksinesi" sanoi mies ja kaän»
tyi taas toiselle kyljelle.

Kun waimo näki kaikki waiwansa turhaksi, rupesi hän hil-
jakseen itkeä nyyhkimään.

Kuitenkin oli Longman herännyt waimon miestänsä he-
rätellessä. Hän rupesi hieromaan silmiänsä ja tirkistelemään
ympärillensä. Toinnuttuaan niin paljon, että hän tajusi missä
hän oli, alkoi hän kömpiä ylös.

„Ohhoh, hoh, hoh, hoh! Saakelin raskaaltapa nyt pää
tuntuukin", ähkyi hän ylös tömpiessään. Toikkaroiden sinne
tänne, löysi hän wihdoin semmoisen tuolin, johon hän woi is-
tua. Hän otti kellon taskustansa ja silmäsi siihen.

„Ihdeksän ja wissiin aamua. Jopa nyt olisi aika läh-
teä liitkelle. Täällä on illalla «armaan ollut hauska elämä,
luulen ma", sanoi hän sitten, kääntyen nyyhkiwää »aimoa
kohden.

„Siltä se näyttää", sanoi waimo wesissä silmin.
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-,,@t nyt sowi .
. . kyllä nyt pitää nousta . .

. Nouskaa
jota sorkka ja pian!" rupesi Lougman äywästämään, kolhiensamassa itsekutatin jokseenkin säälimättbmästi saappaansa
kärjellä.

„UH, huh, puh", uhki Nommander.
„Uih, uijin", uihki Lewenius.
„Ole siiwolla", komensi nimismies.
„Tässä ei auta nyt siiwous eikä mikään, waan ylös nyt

pitää nousta; kello alkaa käydä jo kymmentä", sanoi Longman
perään antamattomasti.

Samassa rumettiin kiireesti kolkuttamaan owea.
Nouwa kiirehti kyökin kautta porstuaan.
„Onko nimismies kotona?" kuultiin kolkuttajan sanowan.
„&, ei hän ole", sanoi waimo.
„Missäs hän on?" Minulla on kiire, enkä joutaisi odot-

tamaan."
meni ulos käwelemään."

„Milloin luulette hänen sieltä palaawan?"
„En tiedä warmaan, mutta luulen puolenpäiwän jälkeen."
„Sepä oli paha, sillä minulla on kowin kiire. Ei ole

muuta neuwoa kuin odottaminen; saisinko teidän kyökissä olla
niin kauwan?"

„Onhan sielläkin niin ahdas . . . kyllä teille siellä ikäwä
.

.
. Eikö teillä ole muualla asioita ajettawana?" sanoi wai-

mo waaleten.
»Olisihan sitä wahän tuolla kauppamiehessa."
„Niin, käykää siellä ensin; minä luulen että wallesmanni

tulee siksi kotia kuin sieltä palaatte", kehoitteli waimo jo wä«
hän keweämmällä sydämellä.

Mies lähti.
Kiireesti palasi waimo saliin.
„Sen kollot, kun ei niiltä saa yötänsäkään rauhassa nuk-

kua, eikä he osaa häwctäkään yhtään wähää", murisi nimismies,
ylös kömpiessään.



Rommander oli jo noussut. Hän istui runnellun soh-
wan laidalla, tuskanpunaisena ja pulleana kuin paksuin limpun-
möykky; siinä hän ähki ja puhki, ja näytti wiettäwän sangen
tukalaa elämää.

Lewenius yritti nousemaan, mutta häneltä pääsi surkea
parahdus; katkenneet kylkiluut tekiwät pahaa wastusta ja hän ci
päässyt paikalta päkähtämään.

„Ro miten sinun asiasi omat, weli Lewenius?" kysyi
Longman, sillä hän rupesi hämärästi muistamaan yöllisiä ta-
pahtnmia.

..Huonosti, huonosti, welikulta. En woi nousta ylös .. .
tuo kirottu kylki. . . Kyllä se oli kowa huimaus sinulta, weli',
sanoi Lewenius ähtien.

„Minä muistelen jotakin riitaa tapahtuneen watillamme,
siltä tuntuu minunkin ruumiissani, sillä luulenpa saaneeni-
fin, jos antanutkin lienen ..; ethän waan, weli, wihaa pidä?"
sanoi Longman.

„Eitö hitossa ... se ei saa tulla kysymykseenkään ~ ;

olisinhan silloin oikein siwistymätön tollo
nen en toki ole . . . Kuu waan pääsisin tästä ylös", sanoi
Lewenius ja koetti hymyillä, mutta se käwi kowin irwistele-
mällä.

„Tuohon käteen, weilkonen", sanoi Longman ja kiirehti
ojennetuin käsin Leweniukselle makuulleen kättänsä tarjoamaan.

Suutansa wäyristellen ojensi Lewenius hänelle kätensä.
Nimismies ja Rommander istua mörröltiwät mykkinä.
~No mitenkä se meidän kanssamme on?" sanoi wiimein

Rommander.
„Tuo poskeni .

. . sinä sen roisto . . ." ärähti nimis-
mies.

„Ettäkö minä roisto . . ? Älä semmoisia puhu .. ; yh-
täläisiä roistojahan olemme kaikin", ärähti Rommander ja pöy-
histyi kuin limpputaitina.

„Eikö jo yöllinen yritys piisaa, kun wielä hankitte riitaa?
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Heittäkää jo hitolle kaikki ja ollaan ystäwykset kuten ennenkin",
sowitteli Longman.

„Samaa minäkin toiwoisin", säesti Lewenius seljaltaan.
,Intakaa kättä toisillenne ja sopikaa pois", kiilasi

Longman.
rahani", sanoi Rommander.

,Mitgpä niillä rahoilla wälia on; ne woitamme toisella
kerralla takaisin .

. , sopikaa rois", toimitti Lcwenius wuo<
rustaan.

„Noh!' sanoi Rommander.
„Noh!" wirtkoi nimismieskin.
He ojensiwat toisilleen kättä.
Tätä kaitkca oli heikko waimo kuunnellut ja katsellut.
„Mina pyytäisin, että wieraat toimittaisiwat itsensä läh-

tcmään; kohta on tuo mies taasenkin kimpussa ja tämmöinen
siiwo", rohkeni waimo sanoa.

„Ole sinä siinä'', ärähti talon isäntä.
~Älkää nyt, mamma kulta, meihin suutu; kyllä me me-

nemme pian", sanoiwat wieraat melkein yhteen ääneen.
Ia he hankkimat lähtöä.
Sitä ennen täytyi heidän kuitenkin miehissä nostaa Le-

wenius kamarin sänkyyn, sillä hän ei kyennyt liikkumaan. He
toimittiwat lääkärin sitomaan hänen katkenneita kylkiluitansa.
Hywäpä oli, että kunnassa oli lääkäri.

„Nyt ci tekisi pikkunen pahaa", sanoi Longman, kun he
oliwat saaneet Leweniuksen wuoteesen.

„Sita ei nyt tule; wiimeinen oli karahwiinissa pöydän
taatuissa", sanoi rouwa.

„Se oli saakelin häijy asia", sanoi talon isäntä, raapien
korwallistaan.

„Mutta kuulkaapas, »veikkoset! Kenen luona nyt ensiker-
ran kokoonnumme?" kysyi Rommander pyylcwänä.

„lopa noiden kokoontumisien luulisi riittämän; kowin
kauhealta ja jumalattomaltapa tuo wiimeyöllinenkin jälki näyt-

-8
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tää .
. ; saisi tuommoinen meno jo loppua, sillä minä en jaksa

sitä kestää", sanoi waimo wapisewalla äänellä.
Nimismies loi Malmöönsä synkän katseen. Sanaa lausu-

matta puristiwat Longman ja Rommandcr nimismiehen ja Le-
meninksen kättä ja sitten he lähtiwät.

„Kyllä se on onnettomin kaikista onnettomista miehistä,
joka naimisiin menee .. , Tuommoista niiltä saapi kuulla. . .

Kyllä mc, minä, sinä ja Lewenius, olemme kuitenkin onnetto-
muudcssakin onnellisia, kun emme ole antaneet itseämme toh-
wclin alle sitoa. Luntinpa minä tuota nimismiehen ämmää-
kin esimmaltä siwistyneeksi ihmiseksi, mutta nyt ymmärsin, että
hän on raaka kuin nauris", kuultiin Longmannin sanoman
Rommanderille mennessään.

Se oli lmiwantlli pöirnö, jolloin Heitti omantunnon ah-
distamana tuli kotiinsa tuolta onnettomalta kaupunki-malkal»
taan. Pyhci-aamuna oli hän wahäpuheinen, miettimän ja ala-
tuloisen näköinen, maikka waimonsa oli kylläkin kokenut häntä
lohduttaa. Kun Heikki oli eineen syönyt, pisti hän piippuunsa,
istui penkille ja meteli sawuja maiti ollen. Emäntä puuhaili
talouden toimien kanssa, puctteli pienempiä lapsia ja toimitti
heitä syömään.

„Kuinkas nyt luulet lainakirjaston homman käymän, jota
niin hartaasti olet harrastanut?" sanoi waimo ja istui Hei-
kin wicrecn, sillä hän oli saanut lapset laitetuksi eineelle.

„Sitäpä minä tässä juuri mietin .
. ; ajattelen tänään

lähteä kirkolle, aloittelemaan rahan keräystä", sanoi Heikki.
„Semmoisen tapauksen perästä . . . Oletkos tarkoin

miettinyt asiaa . .
. mitä luulet ihmisten sanoman?" sanoi

waimo waaletcn.
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„Ole siitä aiwan huoleti. Minä en tahdo hituakaan olla
parempi kuin olen, enkä tahdo hairahdustani salata yhdeltäkään
ihmiseltä, sillä minusta tuntuu siltä kuin silloin «arastaisin
jotakin semmoista, jota ei minulla itselläni ennestään ole. Ei,
minä tahdon olla semmoinen kuin olen ja toiwon woiwani was-
laisella elämälläni näyttää, että minä olen itseni herra.
Minä aion aitaa toimeni semmoisena kuin olen, wai mitä
sinä arwelet?" puhkesi Heikki puhumaan.

„Minä en ensinkään epäile sinun hywiä aikomuksiasi;
minä tunnen sinut . .

. sinä olet hywä mies. Se waan mi-
nua hämmästytti, että lähtisit juuri tuon tapauksen kielessä,
jolloin ihmisillä on niin Paljon puhumista. Mutta nyt tajuan
tarkoituksesi täydellisesti . . ; mene waan Jumalan nimeen",
sanoi waimo.

„Tottahan me panemme lllun matkaan, niinkuin puhe
on ollut?" kysyi Heikki.

„T°tta kaiketi,"
,Minkähän werran panisimme?"
„Dnfjan sowittu, että panisimme kolmisenkymmentä mart-

taa, mutta sydämmeni on nyt niin iloinen \a luottamusta
täynnä, että ?hdoittelen wiittäkymmentä", sanoi waimo ja kat-
soi miestänsä niin lempeästi silmiin.

„©inä olet minun hywä enkelini", sanoi Heikki ja kiersi
kätensä waimonsa kaulaan.

„Mutta sinun pitää kiireesti lähteä, että joudut kirkkoon",
sanoi waimo.

„Kuinkas muutoin, kirkossahan sitä toki pitää olla .
.

.

kuinkas muutoin . . . minun pitää ottaa hewonen", sanoi
Heikki.

Ia Heikki lähti.
Heleästi ja juhlallisen woimakkaasti weisasi seurakunta

aamuwirttä Heikin kirkkoon astuessa. Juhlallinen tunne wal-
tasi hänet ja hiljaa hiipien meni hän ensimaiseen penkkiin,
missä sijaa oli. Tuntui siltä että kaikkitietäwä Jumala on



läsnä ja tämän tunnon waikuttamana painoi hän päänsä penl-
kun ja waipui hiljaiseen rukoukseen. Synnintunnustuksen ai-
kana tunsi hän itsensä kaikkein wiheliäisimmäksi syntiseksi mitä
maa koskaan on päällänsä kantanut, ja tämän tähden laskeentui
hän mielessään tomuun ja tuhkaan, rukoillen anteeksi saamista.
Saarnan aikana näytti hän ahmiwan joka sanan, mitä Pappi
Jumalan sanan walossa sanoi ja siitä sai hän sydämclleen
suuren lohdutuksen.

Kirkonmenojen jälkeen seisoi Heikki kirktomäella ja esitteli
suurelle Väkijoukolle innokkaasti asiaansa, Pontewasti selitti
hän, kuinka hyödyllinen laitos lainakirjasto on, jota ei heidän
syrjäisessä kylässään wielä ollut, wedoten sihen. että tämän hyö-
dyn isokyläläisct parhaiten tietämät, jotka omat jo monta wuotta
saaneet nauttia lainakirjastoa. Hän kehoitti jokaista asianhar-
rastajaa uhraamaan rahansa hywällä mielellä lainakirjaston
perustamista Marten heidän syrjäiseen kyläänsä, sillä he eiwät
woi käyttää hywäksensä isollakylällä olemaa kirjastoa etäisyy»
tensä wuoksi ja kuitenkin omat he kansalaisia ja wieläpä oman»
pitäjäläisiäkin.

Usea ontot Heikille siinä roponsa, mutta wiela useampi
tehoitti häntä käymään kotonansa, koska eiwät he nyt olleet ti-
laisuudessa ropoansa antamaan.

Juuri kuin wäkijoutko oli hajaantumaisillansa, astui
Heikin eteen wäkijoukon takaa eräs mies.

„@tfö sinä ole sama mies, joka wiime perjantai iltana
makasit juowukstssa?" sanoi mies iwallisesti Heikille.

Se oli Rommander, jota siten, iwahymy huulilla, tahtoi
tehdä pilkkaa Heikistä. Oliko hän ollut kirkossa? Ei, siellä
hän ei ollut, eikä yksikään noista hänen siwistyneistä ystäwis»
tään, waan Rommander oli tullut kirkkomäen sekaan, irwistel-
läkfeen noilla raadoilla talonpojilla.

„Olen kyllä, mutta minulla on lupa parantua .
. ; sil-

loin käytin itseni sopimattomasti, mutta kukaan ei ole näkemä
sitä toista kertaa tapahtuman", sanoi Heikki wakawasti.
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~Tyytymättömyyden murinaa kuului «alijoukosta. „Wiela
se tuo Rommander riepukin . .

! Koko pitäjässä ei ole kur-
jempaa ratkua kuin hän . . . ja yhtäkaikki kehtaa . . . Heikkiä
ei ole nähty koskaan ennen . . ." sanoi joku joukosta.

Miehestä mieheen, talosta taloon kulki Heikki rahoja
keräillen ja innolla ihmiset suosimat hänen hankettansa. Muu-
tamassa paikassa tuli nimismies, Longman ja Nommander
Heikkiä mustaan.

„Kuinta sinä niin raakamaisesti ja sikamaisesti itsesi käy-
tät, kun wiime persantai-iltana olit niin juowukstssa, ettet
päässyt seljaltasi ylös?" sanoi nimismies Heikille tuimasti.

tuota tuli . , ." sanoi Heikki nolosti.
„Niinhän tuota tuli", matti nimismies oikein järjestys-

miehen tumalla. ~Pitäisi sitä toki tietää huutia . .; sinä saat
siitä wastata oikeudessa, johon nyt sinut haastan", jatkoi hän
sitten.

„Eihän minulla entisiä senlaatuisia rikoksia olekaan; so-
pisihan teidän tällä kerralla olla asiaan kajoamatta, toista ker-
taa ette, luullakseni, siihew tilaisuutta saakaan", sanoi Heikki
alakuloisesti.

„Ei puhettakaan ...wai siihen jättää . . ! Semmoi-
nen raakuus joutaa saada ansaitun rangaistuksen, waroitutseksi
ja hywätsi esimerkiksi muille .

. , Wai asiaan kajoomatta . .
!

Odotahan", sanoi nimismies tuimasti.
Heitin kunniantunto heräsi. „los niin on, niin kahdella-

toista markallahan tuosta pääsee", sanoi hän ja katsoi roh-
keasti nimismiestä silmiin.

Tämä oli enemmän kuin nimismies wirka-innossaan kärsi.
Sananlausumatta löi hän Heikkiä poskelle niin paljon kuin
jaksoi; se käwikin täydestä, sillä nimismies oli iso ja rotewa,
mies.

„Wai wielä sinä tässä suutasi pieksät .
. ; siitä minä

annan. Oletkin joka paikassa suuna ja päänä, ja sanomaleh-
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tiin rääkkymässä, mutta nyt laskeentukin onnesi aurinko" sanoi
nimismies tulistuneena.

„Se oli teiltä määrä teko. Sillä ei tullut rikokseni so«
witetuksi, eikä teillä ole lupaa minua tutkimatta omin käsin
rangaista", sanoi Heikki wakawasti.

Näiden tapausten ajan oliwat Rommander ja Longman,
ilwehymy huulilla, katselleet asiain menoa. Rommander ei
woinut olla puhkeematta puhumaan näin edullisissa oloissa,
jolloin raakuus sai stwistykseltä niin asiallisen, tuntuman ja
näkymän muistutuksen.

„Kyllä sinä taisit nyt saada ja taidat mastakin saada , . ,
Mutta kyllä se olikin raa'an ihmisen teko , . ; olla niin sikana
juowutsissa, se on paljon se", sanoi hän.

„Enpä minä ymmärrä mikä siwistyksen keskipiste te mah<
taisitte olla. Olettehan suuri juoppo ja epäsiweellinen ihmi-
nen . . ; kyllä teidän tapanne tunnetaan. Wai siinäkö teidän
siwistyksenne on, kun olette nimenne jältipäätteesen pistäneet
latinaa? Minä luulen, että teidän ilonne minun wahin-
gostani tulee olemaan hywin lyhyt", sanoi Heikki loukatulla
tunnolla.

Rommander kiristeli hampaitaan ja oikoi nyrkkejänsä,
mutta nimismies kielteli häntä ja Heikki lähti käwelemään pois.

Nimismiehen isku oli ollut niin nawakka, että Heitin
poski ajettui kelpolailla ja joka sormenstja näkyi paksuna wan-
teenä hänen kaswoissaan. Siitä huolimatta kulki Heikki waan
rahankeruullaan iltaan saakka. Nimismiehen Heikille antamasta
iskusta oli lewinnyt tieto joka paikkaan ja kaikki ihmiset piti-
wät sen määränä ja sopimattomana tekona.

Kun ilta tuli, teki Heikki tiliä keiääntyneistä rahoista.
Ilokseen huomasi hän niitä olewan wähän yli kolmensadan
markan. Karttusa oli ollut kansan käsi. Nousema kansallis-
siwistys oli jo walaisfut paikkakuntaa ja sen Valossa oliwat
ihmiset käsittäneet tehtäwänsä ja rientäneet roponsa uhraamaan
anssaihmistensa eduksi.
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Iloisella ja kewcällä sydämellä lähti Heikki ajelemaan
kotiinsa. Sinne päästyänsä oli lempeä waimonsa häntä was-
taan ottamassa, maikka oli jo jotenkin myöhäinen, sillä waimo
oli walwoskellut ja odotellut miestänsä kotiin tulemaksi.

„No, mitenkä nyt olet onnistunt, onko tullut rahoja?"
kysyi waimo huoneesen tultua.

kuin osasimme aawistakaan; minulla on
koossa jo yli kolmensadan markan", sanoi Heikki,

,Meidänkö panemaimme rahain kanssa?"
„Ilman niittä. Meidän lupaamamme rahat tulemat sii-

hen lisäksi", sanoi Heikki.
„lopa nyt oli kumma! Semmoisen tapauksen perästä

niin paljon rahaa . . . Sillähän saa jo melkoisen kirjaston",
sanoi waimo.

Heikki kawahti Vaimonsa taulaan. „Ihmiset näkymät jo
suurimmalta osalta minulle anteeksi antaneen", kuiskasi Heikki
siinä ollessaan »aimollensa ja kyynelet herahtiwat hänen sil-
miinsä.

Ennen joulua oli Heikin lainakirjaston rahstoon kerään-
tynyt niin paljon lisiä, että siinä oli nyt ummelleen neljäsataa
markkaa. Hän lahti nytkin kaupunkiin, ostamaan kirjoja kirja-
kaupasta puuhaamaansa lainakirjastoon, sekä toimittamaan mui-
lätin u,ionansa. Hän meni saman kauppiaan luo, jonkakanssa
hän oli ennenkin kauppaa käynyt, ja siinä hän sai majapaikan
nytkin niin laumaksi kuin hän kaupungissa wiipyi. Mutta nyt
ei Heikki ottanutkaan kauppamiehen tarjoamia maja- ja kau-
pantekiäis-ryyppyjä, eikä tarjottua matkapulloakaan, ja sitäkös
muutosta kauppamies suuresti ihmetteli. Awosydämisesti ker-
toi Heikki silloiu, minkä wahinyon tuo miimes saatu matkapullo
hänelle teki ja että hän täst'edcs aitoo wälttää semmoisia tapauksia
Kauppamies, kuultuansa Heikin päätöksen, ei pitänytkään sit
pahana, kehoitti waan häntä pysymään päätöksessään ja anto

anelle runsaasti muita kaupantekiäifiä.
Heikin tarkoitus oli saada lainakirjasto woimaan joulun-
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pyhiksi, jolloin olisi niin paljon aikaa lueskelemaan. Hän oli
kuullut, että isolle kylälle oli ilmestynyt eräs kuljeskelema tir-
jansitoja ja sentähden oli hän kiirehtinyt kaupungissa käymis-
tään, saavaksensa hänellä kirjat sidotetuksi ennen joulua. Kirjan-
sitoja oli saanut kuulla, että tuolla syrjäkylässä oli tukulta
sitomistyötä, sentähden tuli hän Heitin luo, ennenkun tämä
osasi namistakaan.

„Hywää päiwää! Onko tämä Keron talo?" kysyi hän
huoneesen tultuaan.

„On. Istukaa!" sanoi Heikki, tulijaa sen tarkemmin
katsomatta.

„Olen kuullut, että teillä on lainakirjasto sidotettawana
ja minä olisin halukas ottamaan sen työn tehdäkseni", sanoi
wieras.

„Olctteko sama kirjansitoja, jonka olen kirkon kylällä
kuullut tekemän sitä työtä?" kysyi Heikki, nousten suoraksi jon-
kun työnsä äärestä, jota hän oli kumarassa tehnyt, ja katsoi
wierasta silmiin.

Sekä wieras että Heikki nayttiwät hämmästymän, kun
tarkemmin nätiwät toisensa

„Te olette sama mies, joka minua yrititte ryöwäämään
tuolla maantiellä syksyllä", sanoi Heikki, täwellen miehen luo
ja lastien kätensä hänen olkapäälleen.

„En minä . . . johan nyt isäntä joutawia . . ." sanoi
mies halaillen.

„Ellei teillä maan ole kirjoja, panen minä teidät kiinni
ja lähetän sidottuna nimismiehelle, sillä te olette juuri sama
mies; semmoista ci tee kunniallinen mies", sanoi Heikki lujasti.

Miehellä ei ollut minkäänlaisia kirjoja ja hän rupesi ko-
wasti halailemaan.

„Minä sidon kaikki kirjat ilmaiseksi, kun annatte minun
olla rauhassa", sanoi mies.

„Minä en huoli semmoista miestä työhöni millään ehdolla",
sanoi Heikki ja alkoi katsella nuoria.
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„Kuunnelkaahan toki mitä minä sanon", sanoi mies hä-
dissään.

.No,"
„Minua kehoitettiin .

. . neuwottiin .
.

."

„Kehoitettiin, neuwottiin. Mihin?"
„Teitä ryöstämään."
„Minua ryöstämään —! Se on walhe vuhukaa, sa-

nokaa totta; tässä ei mutkat auta."
„Se ei ole walhe."
„No kuka sitten?"
„Rommander."

hänet?"
„Aiwan hywin . . ; hänhän on wanhoja kisälli-tumppa-

neitani."
„9io, mutta eihän Rommander ole kirjansitoja,"
„Enpa minäkään oikeastaan . . ; sitä olen wasta sitten

harjoittanut, kun toinen ammatti petti tahi oikeiminin sanoen:
kun minä petin ammattini."

„Missii hän olisi ollut titaifuubeSfa teitä rikokseen kehoit-
tamaan ?"

„Puuiteet ja nälkä pakoittiwat minun lähtemään liikkeelle,
sillä Vaimollani ja lapsillani ei ollut mitään syömistä. Päätin
tulla tähän teidän waraktaascn pitäjääsen, saadakseni kirjain si<
tomisella ansaitakseni jotakin, täällä kun wiljellään paljon tir«
jallisuutta. Kotoa lähteissä ei ollut minulla rahaa eikä
ewastä, ja nälkä kuroi suoliani. Tultuani kirkonkylän edelli-
seen kylään pitäjäässänne, huomasin erään liki tietä oleman
talon ulkohuonetten takana Rommanderin. Hywilläni riensin
minä hänen luokseen ja pyysin lainaksi jotakuta markkaa, mutta
hän sanoi, ettei hänellä ole rahaa yhtäkään penniä. Silloin
selitti hän minulle, että tästä meni juuri siwuitse eräs kau-
pungista palaawa, joka oli niin juowuksissa, ettei tiennyt mi-
tään tästä maailmasta; hewonen mennä lotostcli waan omia
aikojaan. Jos minä kiireesti lähtisin hänen jälteensä, saisin
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minä muka aiwan helposti anastetuksi hänen rahansa, ennen-
kuin kylään hewonen miehen weisi, eikä kukaan tietäisi asiasta
niin mitään. Minä sitten muka moisin antaa hänellekin osan
niin helposti saaduista rahoista.

„OH! Sehän olisi kowin kauhea asia", sanoin minä kau-
histuksissani.

„Entäpä ja . . ; ottaisiwathan jotkut muut kuitenkin hä-
nen rahansa ja mitä parempi se heillä olisi", sanoi Rommander
kylmästi. Silloin huomasin minä, että hän oli hywässa pöh-
nässä.

Näljältä ja epätoiwolta pakotettuna, ja omantuntoni ah»
distamana lähdin minä suuressa tuskassa kannikoimaan teidän
jälkeenne. Sydäntäni helpoitti paljon, kun näin hcwosenne
seisoman ja teidän makaaman, niinkuin luulin, tiedotoinna tien
wicressä, sillä rahojen anastuksen luulin käymän nyt aiwan
helposti."

Tässä wieras keskeytti kertomuksensa,
„Mitä te sillä tarkoititte, kun piditte sitä kekälettä mi-

nun nokkani alla?" kysyi Heikki.
„Minä tahdoin siten koetella, onko teillä tuntoa j,a taitoa

ensinkään", sanoi mies.
omantuntonne teitä ahdistaneen, mutta olitte-

han ryöwäys-yrityksessänne suulas ja kekseliäs puheissanne
kuin paatunein konna; kuinka nämät sanat sopimat yhteen?"

„Kyllä minulla paha omatunto oli, mutta minun täytyi
koettaa tukauttaa sitä kaikilla kisälli-ajoilta saaduilla koukuilla
ja sanarikkauksilla."

„No, entä sitten?"
„Kuinka sen yrityksen käwi, sen tiedätte itse. Kun läh-

din teidän tyköänne, tuntui siltä tuin murhamies olisi ajanut
minua takaa. Oli niinkuin itse teossa olisin todellakin tehnyt
ryöwäytsen ja omaa tuntoani poltti niin kowin. Vtina en
uskaltanut pysähtyä tähän pitäjääsen, sillä jota ihminen näytti
kuiskaaman toisille: tuossa on se mies, joka on tehnyt ryo°
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mäyksen! Kappaleen aikaa toisessa pitäjässä oltuani, rupesi
enin pelkoni haihtumaan. Minä ajattelin: ehkäpä se mies ei
ollutkaan teidän pitäjästä, jota yritin ryöwäämään, Maan jos-
takin ulompaa, ja niin muodoin ei ehkä tieto tuosta rumasta
yrityksestäni ole leminnytkään tänne; paitsi sitä tunsin siitäkin
jotakin helpoitusta tunnossani, kun kuitenkaan en tehnyt ryus-
töä, maikka kyllä yritin. Näillä ajatuksilla ja toiwoilla elähy-
tcttynä, rohkenin minä jonkun ajan päästä palata tähän pitä-
jäsen, toiwossa saadakseni runsaampaa työn-ansiota. Täällä
ollessani kuulin yhtä ja toista puhuttaman eräästä ryöstön-
yrityksestä, mutta en kertaakaan kuullut mainittawan ryöstet-
tämän nimeä, entä arweluita kuka ryöstäjä olisi. Milloin
maan kuulin mahankaan siihen suuntaan wiwahtawia puheita,
oli niinkuin kylmää mettä olisi walettu päälleni. Pian kuiten-
fin huomasin, ettei kenelläkään ollut wähintäkään tietoa oikc-
asta ryöstön yrityksen tekijästä.

Jonkun aikaa kirkonkylässä sideltyäni kirjoja, kuulin sat-
tumalta, että teidän hallussanne on sidottawa lainakirjasto,
jonka haluaisitte saada jouluksi sidotuksi. Tiettyhän se, että
sen kuultuani riensin heti teidän luoksenne, missä kuulin ko-
solta työtä löytymän. Niin tawoin olen joutunut teidän tä-
siinne ja siihen paikkaan, johon en olisi ikänä tahtonut tulla
ja josta en olisi suonut tuulemani koskaan puhuttamankaan.
Jos minä nyt joudun kiinni, niin waimoni ja lapseni
tywät kauhusta, kun saamat asian kuulla."

„Mitsi ette ottaneet mainetodistusta mukaanne, lähties-
sanne outoihin paikkakuntiin?"

„Enhän sitä luullut tarwitsewani, kun en sentään kauem-
maksi aikonut matkustaa; sitäpaitsi en aikonut lauman olla
pois kotoa."

„Teidän selityksenne kuulostaa hywin todenmukaiselta,
-mutta suurin konnakin woipi pahoja tekojaan peitellä rehelli-
syyden marjolla. Mustatkaa minulle rehellisesti: onko teitä
koskaan ennen tuomittu häpeällisestä rikoksesta tahi oletteko
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nykyään syytöksen alaisena jostakin semmoisesta?" sanoi Heikki
ja katsoi kiinteästi miestä silmiin.

,Mikään muu rikos ei paina omaa tuntoani, paitsi se,
minkä olen tehnyt teitä wastaan, enkä ole ennen enkä nyt ol«
lut syytettynäkään mistään semmoisesta, sen woin makuuttaa;
kuitenkaan en tahdo sitä salata, että olen kerran sakoitettu juo-
pumisesta,"

,Minä panen teille ainoan ehdon: tahdotteko hankkia pa-
pinkirjanne tänne? Jos sen teette ja jos se on yhtäpitäwä
puheenne kanssa, niin meistä tulee hywät ystäwät. Kun ta-
män olette myöntänyt, saatte heti ryhtyä työhön; sillä wälin
pidän minä teitä silmällä", sanoi Heikki.

»Siihen suostun mielelläni" sanoi mies, hengittäen hel-
pommasti, „Nythän toki ei waimoni ja lasteni tarwitse kuulla
sitä hirweää sanomaa, että minä olen joutunut kiinni ja että
minun syytetään ryöwaämisen yrityksestä", lisäsi hän sitten ja
kyyneleet pyöriwät hänen silmissään.

„Nyt minä uskon puheenne todeksi; ollaan ystäwät ja.
weljet", sanoi Heikki, puristaen miehen kättä ja hänenkin sil-
mässään Pyöri kyynel.

„Karäjät tuliwat ja Heikki meni haastettuna lain eteen
mustaamaan ensimaisestä iuowulsissa olostaan. Nimismies
oli kantajana, ja Lewenius, Longman ja Rommander oliwat
kutsutut ttierasmiehiksi kuinkas muutoin. Heikki tunnusti,
tuomarin kysyessä, olleensa kowasti juownkstssa; wieraitamie-
hia ei tarwittu ja oikeus tuomitsi syytetyn juopumisen sakkoon.

„Sen siitä nyt sait . .. . olisit ollut niinkuin ihmiset",
sanoi Rommander, kun Heikki tuli lakituwasta.

„Hym! Enhän toki kuitenkaan ole ketään yllyttänyt
muita ihmisiä ryöwäämään", sanoi Heikki kylläkin pisteliäästi.
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„Mitä?" kysyi Rommander punastellen.
Heikki ei wastannut mitään, käweli waan pois.
Sakoitettuna miehenä tuli nyt Heikki kotia. Kuitenkaan

ei häntä otettu tylysti wastaan, sillä hänen mainionsa tiesi
miehellänsä olewan sekä tahtoa että woimaa pitämään lupaut-
sensa, ettei hän koskaan enää ole juowutsissa. Tämä waimon
ystäwällisyys ja luja luottamus antoi Heikille uutta intoa ja
woimaa lupauksensa täyttämisessä.

Silläwälin oli wieraan papinkirja tullut. Se oli yhtä-
pitämä omistajansa kertomuksen kanssa. Sen nähtyänsä sanoi
Heikki: „Olettc totta puhuneet. Minä huomaan, että teillä
on rehellinen luonne, mutta että puute, kärsimykset ja wiette-
lykset omat saattaneet teidän harhateille. Tekisinhän aiwan
määrin, jos rupeaisin teitä, itsekin samanlaisesti rangaistuna
kuin tekin, syyttämään rikoksen yrityksestä. Kun meillä kerran
on ollut woimaa rehelliseen tunnustukseen, niin minä toiwon,
että meillä on myös woimaa elämän parannukseenkin", sanoi
Heikki.

Tämän jälteen syleiliwät nämät kaksi rikoksellista toisi-
ansa. Se ei ollut mikään ulkokullattu syleileminen, sillä se
tapahtui kummankin tunteen pakosta ja kumpikin heistä tunsi
sydämessään halua rumeta elämään uutta, parempaa ja laitta-
matonta elämää.

No, niinhän se oli. Molemmat oliwat rehmineet, koetta-
neet ja yrittäneet. Toinen oli yksinkertaisena kansan lapsena
koettanut täyttää welwollisuuksiaan, mutta erehtyi pyrinnöis-
sään ja toinen oli saanut haistaa ammattikunnan monipuolisia
hywiä ja huonoja puolia, ja siinä oli hän oman löyhäperäi-
syytenfä wuoksi ollut joutumaisillansa hirweimpään rikokseen
mitä ajatella woipi. Olihan kummallakin syytä weljestyä ja
pyrkiä nousemaan ylös lankeemuksistaan.

„Kuinka se nyt oikeastaan on?" Mikä on teidät estänyt
perustamasta omaa tiilettänne, kun kuitenkin olette kyllin ly«
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fenetnä ammattiinne?" sanoi eräänä kertana Heikki kirjansito-
jalle, joka ahkerasti punhaili työnsä kanssa.

„Mikäpas mun knin wiina. Kaikki ammattini mestarit
owat tunnustaneet minut mitä parhaimmaksi työntckiäkst ja
ammattini tuutiatsi, mutta juoppouteni lähden ei ole yksikään
heistä minua woinut kauwau työssään pitää; eikä minulle mitään
arwoa antaa. Sentahden olen joutnnut kaikkien hylyksi, ja silti
on täytynyt minun yrittää yhtä ja toista ammattiini kuulu-
matonta tointa, saadakseni jotakin perheeni elatukseksi ja toi-
meen tuloksi", selitti hän.

„No mutta ettekö woi nytkään jättää pois tuota turmc-
lewaa juomaa?"

„Usein olen yrittänyt sitä tekemään, mutta aina on yri-
tytsen hnonosti käynyt."

„Mntta jos nyt taasen yrittäisitte; olisihan meitä nyt
kaksi samanlaista yrittäjää ja me woisimme olla toinen toiset-
lemrne awuksi", sanoi Heikki ja katsoi miestä silmiin.

„Min» tahdon taasen koettaa ja yrittää. Jumala sen
tietää, että rakastan waimoani ja lapsiani, mutta woimaa ei
minulla ole ollut seisoa himoani wastaan", sanoi mies ja kyy-
nelcet nousemat hänen silmiinsä.

„Rukoilkaammc Häneltä woimaa hywiä aikomutsiamme
paunaksemme; jolla on sekä halua ja tahtoa meitä

auttaa synnin loasta; hänen annillansa woirnme me woittaa
kaikki kiusaukset", sanoi Heikki wakawasti.

On kulunut uikaa pari wuotta. Lainakirjasto on ollut
sen aikaa käytännössä ja Keron Heikki on sitä hoitanut. Wa-
toisan kynttilä» tawalla on se lewittänyt waloa ympärillensä.
Kansalaisensa owat wähitellen tulleet huomaamaan, että Hei-
kissa on miestä Paljon enempi seisomaan kuin lankeemaan ja
he kunnioittamat häntä paikkakunnan Varakkaampana ja ym»



märtäwäisempänä miehenä. Anoppimuorikin on jo aikoja
sitten antanut Heikille anteeksi tuon ensimaisen ja wiimeisen
hairahduksen, silla hän on huomannut wäwynsa mieheksi, jolla
on woimaa nousta ylös lankeemuksensa jälkeen. Mummo on
jo käynyt kowin wanhaksi ja woimattomaksi itseään hoitamaan,
silti on hän wihdoin suostunut muuttamaan wäwynsa ja tyt-
tärensä luo. Usein hän katsoo Heikkiä kauwan aikaa silmiin ja
silloin sanoo hän tawalliscsti.' „En minä yhteen aikaan luullut
tuota Heikkiä telpomichetsi." Tuota sanoessaan wetäysi hänen kul-
mikkaat, ryppyiset ja keltaiset kaswonsa wiehkeammän näköiseksi.

„Tanu Niininen" hän, joka oli lainakirjaston sitonut
ja joka oli ollut langeta niin suureen rikokseen epätoiwossaan,
mihin wäkcwät juomat olimat hänen syosseet niin, hänkin
on pitänyt lupauksensa, sillä hän ei ole sittemmin pannut suu-
hunsa mitään wäkcwiä kuin hän oli Heikille luwaunut niistä
luopumansa. Suurena apuna oli Heikki hänelle kiusausten ai-
koina, Luottamusta saaneena on hän saanut runsaasti työtä
ja fäästäwänä miehenä kun nyt on, on hän woinut kutsua
waimonsa jo lapsensa luokseen. Heitin awulla on hän perus,
tanut omau liikkeensä. Toimella ja tarkkuudella toimittaa hän
ammattiinsa fruhtwat työt ja tämän nojalla on hän niin pal-
jon waurastunut, että hänen perheellänsä on riittäwä ja mur-

heeton toimeentulo. Heillä ei ole wielä koskaan semmoista ol-
lut ja Niinisen waimo kiittää sydämestään Jumalaa miehensä
elämän käännöksen tähden.

Nimismies oli juoppoutensa ja wirkllwirheittensä wuoksi
menettänyt Mirkansa. Hänen waimonsa oli kuollut surusta ja
murheesta. Näiden tapausten perästä pakeni nimismies paik-
kukunnasta, jättäen paljon »velkoja jälkeensä. Samoin tekiwät
Lewenius ja Longman. Rommander toki wielä jonkun ajan
epärehellisesti kitkuttaa ammattiaan, mutta kauan ei se menes-
tynyt; wiimein hänkin pötki sääriinsä ja kaikki siihen ammat-
tiin kuuluma työ lankesi Niiniselle.
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! Uutta kirjallisuutta!
Se Oli sallittU. Kirjoitti Esko Virtala. Hinta: 3 m. 25 p.

Taas uusi kirjailija! Ja tama hanen ensimainen teok-
sensa on jo tuottanut tekijalle Pohjolais-osakunnan palkin-
non. Sen etevyys asettaakin hanet heti ensimaisten kansan
elamaa kuvailevain kirjailijaimme joukkoon.

Raisaspoika. Kirjoitti Kyosti. Hinta: 1 m. 25 p.
Kyosti on jo ennestaan tuttu suomalaiselle yleisolle

Kollisko nimisen teoksen kautta.
„Tama uusi kuvaus, joka paikka paikkoin vilkastuu

tayteen vauhtiinsa, ei puutu elavyytta ja on senvuoksi omi-
ansa pitamaan lukijaa tarkkaavaisena aina loppuun asti."

Elaman Havainnoita IX. Kirjoitti P. Mivarinta.
Jouluksi valmistuu taman tunnetun kokoelman X vihko

ja silla on tekija paattanyt lopettaa kokoelmansa.

Kariviittoja. Novelli. Kirjoitti Aatto S. Hinta: 1 m. 25 p.
Eras tunnettu arvostelija on lausunut: Kertomustapa on

sujuva, vilkas ja luonnollinen. Sen lisaksi on se sita oikeaa
realismia, joka samassa on likeisimmassa yhteydessa idea-
lisuuden kanssa, joka ei peita, mita elamassa on varjopuolta,
mutta kuvaa sen elaman valopuolen valossa, niin ett'ei pi-
mento paase yksin valtaan, niinkuin se elamassakaan taval-
lisesti ei tee. —

Kertomuksia. Kirjoitti Leo Tolstoi. Venajan kielesta suo-
mensi K. H.
Tama l:nen vihko, jossa on 90 sivua, maksaa ainoas-

taan 65 p., sen paallys on varustettu tekijan kuvalla. Toinen
vihko ilmestyy syksylla v. 1888. Naita kertomuksia lukenevat
vanhat ja nuoret mita suurimmalla mielihyvalla.
Kertomuksia: Taistelu myllyn luona. Tyonlakkautus.

Nelja paivaa Jean Gourdonin elamasta. Kirjoitti Etiiil Zola.
Ranskan kielesta suomensi E. Erkko. Hinta: 1 m. 60 p.





lAlkuperaista kirjallisuutfca, ilmestynytta kevanna, 18;
Werner Soderstrom'in JcustannuJcsella Porvoossa:

Se oli sallittu. |
Kirjoitti Esko Virtala.

Uinta: 3 m. 25 p.

Taas .uusi kirjailija! Ja tama, hanen ensimainen teo.
-sensa on jo tuottanut tekijalle Pohjolais-osakunnan pa
"kinnon. Sen etevyys asettaakin tekijan heti ensimaisti
ikansan elamaa kuvailevain kirjailijaimme joukkoon.

EaisaspoikA.
Kirjoitti Kyosti. Hinta: 1 m. 25 p.

Kyosti on jo ennestaan tuttu suomalaiselle yleiso]
iKdlliska nimisen teoksen kautta. '

„Tama, uusi kuvaus, joka paikka paikoin vilkasti
tayteen vauhtiinsa, ei puutu elevyytta ja on senvuoksi om
nansa pitamaan lukijaa tarkkaavaisena aina loppuun asti

13
NAISKASVATUKSESTA.

Havaintoja ja mietteita
Kirjoitti Lucina Hagman.

Hinta: 1 m. 50 p.
' Suomen Naisyhdistyksen palkitsema.


