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Au^u,

Eräässä yläkerroksen kupnkassa, inka oli ison ja pi-
meän takapihan puolella Adclgaadecn päin, näin minä
ensi kerran päiwän waloa; äitini kuoli kun minä olin
elänyt wuoden päiwät, jll isäni nai jälleen; hänkin
kuoli pian; minä en tiedä mitään heistä, minulle ei
ole kukaan puhellut mitään äidistäni, ja cmintimäl-
täni minä walln olen kuullut, että isäni oli mankka
työmies.

Tuuli puhalsi winkucn sisään särkyneestä ikkunan-
ruudusta, sisäpuolella sawusi kauheasti, ja pienet puun-
kalikat eiwät tahtoneet syttyä kunnolliseen tuleen. Wanha
Dortha, emintimäni äiti, istui uunin sopukassa ja
jupisi itseksensä, ja emintimäni pani ison huiwin kau-
laansa ja läksi ulos llnsllitsemlllln elatusta meille kai-
kille kolmelle.

.Mikäpäs jos minä wlllln yksin olisin" nurisi
hän „muttll minullll kun on wielä wanha »voima-
toin äitini ja lllpsi, tuo rasitus!"

Tätä slluocssaan hän läksi matkoihinsa, ja minä
tunsin olewani kuormaull sekä hänelle että itselleni, ja
wllwisten wilustll minä nojauduin uunia wastcn ja
itkin.

Kun kesä tuli, meidän pienessä huoneessa, oli niin
kuuma, että tuskin woitiin hengittää; minä seisoin sil-
loin tunnittain tuolilla ja tirkistelin ulos ikkunasta,
toisinaan kadulle, joka näkyi oleman kun kapea, sywä
kaiwo, toisinnan wastapäisen yläkerroksen ikkunaan;
siellä oli kanarian-lintu häkissä jaräätälin-kisälli istui
pöydällä, tehden työtä ja wiheltäcn linnulle. Räätälin-
kisälli oli kalwakka ja laiha, samotc hänen waimonsa;
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he ompeliwllt ompelemistaan, heillä oli tuskin aikaa
syödä tahi maata, maan waimo ennätti yhtähywin suu-
della ja hywäillä punatukkaista poikaansa, ja »vaikka
he oliwat kyllä köyhät, niin lintu sai kuitenkin joka
pyhä palasen sokeria ja poika wchnä-kakkllran. Minä
nyykäytin päätäni tuolle pienelle pojalle, waan he liel-
siwät pojan nyykäyttämästä takaisin, sillä minun emin-
timäni ja räätälin-kisällin waimo oliwat epäsowussa
keskenänsä; sitä paitsi poika oli eheä »vaatteiltaan ja
puhdas; niin huouo-siiwoincn ja huolimattomasti hol-
hottu pieni raukka, kun minä, en ollut siis mikään
hänelle seuraksi.

Wauha Dortha oli miuun seurani; hän oli ainoa,
joka minun kanssani puheli, waan mitään rakkautta
ei meidän wälillä ollut.

Hän oli rnma, hampaatoin, keltainen ja ryppyi-
nen, wuosieu ja waiwojen köyristämä; lapseksi uudel-
lensa hän oli myös tullut; hän puheli paljo itseksensä
ja waan wähän minun kanssani; minä kuultelin kum-
paakin. Hän ei pitänyt hywänä ei tytärtänsä eikä
minua; oli waau kaksi asiaa, mitä hän rakasti, nimit-
täin nuuskua ja kahwia.

„Niin se on kun on cmintimä" oli hänellä
tapana sanoa, kun minä itkin wilusta ja puutoksesta

„oma äiti pitäisi sinua toisella taivalla, tiedäppäs!
olisi ollut paljo parempi, jos siuä et olleukaan olisi

syntynyt!"
„Paljo parempi!" »vastasin minä ja kyyneleeni

juoksiwat wiclä kowemmin, sillä minä ajattelin, kuinka
suloista olisi olla rakastettuna niinkuin räätäliu-kisällin
pieni poika oli.

Emintimäni ei minua oikeastaan rääkännyt, toisi-
naan hän kyllä uhkasi selkäsaunalla, waan yleensä hän
jätti minut sipo silleni.

Kun minä olin noin wiiden wuoden ikäinen, mi-
nut laitettiin wähän ansioimaan, niin että minäkin
olisin woinut olla apuna elannon pyynnössä; minut
laitettiin, näet, kerjäämään.
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Minä huomasin itseni rajattoman pieneksi ja mi-
tattomaksi kaikkien noiden ihmisten joukossa; minä en
tuntenut ketään, eikä kukaan tuntenut minua. Ei
enemmin nauramat kuu »väkäisetkään muodot olleet
tietävinään minusta, heillä oli kaikilla omia ajatelta-
willlln, tarkoituksilllln, kuinka olisin minä woinut niitä
hillitä! waan minun täytyi; emintimääni pelkää-
minen oli suurempi kuiu »vierasta pelkääminen, ja mi-
kään jalompi tunto ei pidättänyt minua. Minä kos-
ketin erään rouwasnaiscn silkkiwiittaa ja Pyysin „wä-
hän rahaa", waan minä en saanut mitään; eräs Ama-
gerin tyttö antoi minulle sitäwnstoin omenan; se oli
willkas toiselta puolelta, waan maistui kuitenkin aiwan
hywälle, se teki minut kylläiseksi ja lohdutti minua,
minä kerjäsin jälleen ja nyt minä sain.

Minun lapselliselle sielulleui uäytti kaikki hywin
kummalliselta; minä en ollut en paha enkä uppinis-
kainen, mutta heikko, sorrettu ja arka. Maailmaa
minä tunsiu aumastaan Dorthcm kertomuksista, jota
tuntemista omat 'surulliset kokemukseni wahwistiwat.
Siinä oli, minä ajattelin, kaksi laatua olemusta: toi-sessa niitä oli paljasta iloa, rikkautta, onnea ja hel-
leyttä; toisessa sitäwastoin ainoastaan köyhyyttä, mur-
hetta ja »valitusta; »vähän rakkautta »voisi siinä tosin
myös löytyä, »vaan ci minun hywakseni.

Kun alkoi hämärtää, minä menin kotiin pienine
ansioineni. Minä en uskaltanut, »vaikka mieleni mo-
nesti teki, ostaa mitään itselleni, sillä minusta tuntui
aina ikään kuiu emintimäni olisi ollut läsnä joka pai-

kassa ja tahtonut minua lyödä.
Minään minä kapusin ylös noita pimeitä, jyrk-

kiä portaita, eksyttävien käytäwien läpi, ja »vanhanDorthcm terwctuliais-sanat oliwat aina: „olisi ollut
paljon parempi, jos sinn et olisi syntynytkään"; toisi-naan hän »vaihettelewasti äänteli: „ah, jos sinä olisitjo aikoja sitten kuollut!"

„Miten niin, Dortha, ja mihin minä sitte olisin
tullut?"
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„Mihin sinä olisit tullut!" lvastasi hän äreästi
ja telläsi minua „niiu, sinä olisit sitten poikessa, ja
se olisi totisesti parasta!"

Minun huomaustuntoni oli hywin edistyuyt; minä
ymmärsin lukea kasinoista; toisinaan minä luin niissä
surkuttelemista, useimmiten kylmäkiskoisuutta ja joskus
ylenkatsetta. Pienet hywästi waatetetut lapset wctäy-
tyiwät pois minun lähelläni, muutamat irivistcliivät-
kin minulle. Se kosti kipeästi minun sydämeeni, ivaan
ci kuitenkaan niin kipeästi kuin se, että näin jonkun
äidin hywäilcwiin lastansa; silloin minä itkin. Ku-
kaan ei rakastanut minua! Kun miuä itkin, niin tosin
yksi ja toinen seisahtui ja antoi minulle rahaa, ivaan
kukaan ei lahjoittanut minulle yhtä rahtua helleyttn.

Lelupuodin edessä minä seisoin usein ja tirkistelin
sinne, ivaan wielä useammin minä seisoin leipurin
ikkunan takana. Kuinka mieluiselle leipä näytti, kuinka
hywälle se hajahtui, waau se maistui wielä parem-
malle; minä tiesin mille se maistui, sillä lauantai-
päiwinä miuä sain toisinaan lahjaksi ivanhan »vehnä-
leipää.

Kun minä asetuin pienelle makuu-tilalleni, huo-
neen nurkkaan, kääriytyneenä »vanhaan päällysnuttuun,
joka oli minnllc yhtaikaa alus-pehmustimena ja peit-
teenä, uni ei »viipynyt tulemasta unelmiueen, jotka ci-
wät kuitenkaan olleet »varsin waihettelelvaisia. Toisi-
naan ininä uneksi»:, että räätälin-kisällin »vaimo piti
minua Palmellansa ja taputti ja suuteli minua; minä
olin silloin hywin iloinen, mutta samassa tuli mies
sisään kynttilä kädessä, ja kun »vaimo silloin näki, että
se ei ollut hänen oma lapsensa, hän alvasi Kiivaasti
ikkunan ja wiskasi minut alas ahtaalle pihalle; minä
heräsin parkuen. Eräänä toisena kertana ininä uneksin,
että edessäni oli kokonainen kori, täytetty ivasta leiwo-
tulla leiwällä, joka oli yksin minun omaaui, waau minä
heräsin aina ennen kuin ennätin sitä maistaa. Taikka
uneksin minä myös, että olin särkenyt ne isot kupit,
jotka oliwat olleet hyllyllä, ja että emiutimäni rangais-
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tukseksi siitä tahtoi wiskata minut tuleen; waan kun
minä awllsin silmäni ja näin, että lupit oliwat wielä
paikallansa, minä olin hywin iloinen.

Nämät kupit oliwat ainoa koristus meidän köy-
hässä kodissa. Minulla oli tapana uousta ajoittain
tuolille, oikein niitä nähdäkseni, kerran minä ne otin
alaskin, waan emintimani tuli sisään samassa, tempasi
ne minulta, puristi minun kcisiwarttani ja kirosi, että
minun piti saada nähdä miten kiiypi, jos minä rohke-
nen wielä toisen kerran niitä koskea. Se oli kauhea
nhkaus; juuri sen epämääräisyys nostatti minussa
paljo eri arweluita, ja se jäi sentähden paljo hirwcäm-
mäksi kuin tuo wanha tawallinen ärjays: „minä lyön
sinut mäsäksi ja ruttuun!"

Toinen päiwä oli toisensa kaltainen, murhemielin
minä nousin aamusilla ja murhemielin paneusin ilta-
silla wuoteelle. Minun pienessä sydämessäni ei ollut
ei toiwoa eikä rohkeutta, ainoastaan waan tylsä nöy-
ryys, ja yhtähywin minä olin hetken aikaa ollut on-
nellinen.

Minulla oli wähäinen muisto, pieni walon pilkku
elämässäni, josta minä usein uneksin, mutta minulla
ei ollut mitään toiwoa, että jotain yhtäläistä minulle
wielä kerrau tapahtuisi.

Woi kuinka selwasti mielessäni säilyy eräs kostea
ja kylmä syyspäiwä! Minä menin silloin crääsen ta-
loon, kuten toisinaan ennenkin olin tehnyt, ja soitin
alakerroksen owella. Kauwan wiipyi ennen kuin ketään
kuului, ja minä luulin jo, että minun heikko ja arka
soittoni ei tullut kuulluksi; minä arwelin juuri uudis-
taa sitä, kun samassa awasi owen wanha, paksu herra,
silmälasit nenällä ja pieni musta patalakki päässä.

„Wähän rahaa!" äännähdin minä rukoile-
wasti.

„Wähän rahaa" kertoi hän „warmaankin
isäsi hautaamiseksi tahi lääkkeiksi sairaalle ällillesi, waan
totuudessa ostaaksesi itsellesi ruokosokeria, oh, kyllähän
minä teitä tunnen, te pienet waihokkaat!"
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Tätä sanoessaan hän työnsi minut etuhuoneen
läpi isoon, koreaan huoneesen, jossa lumea murkina-
pöytä oli laitettu ja iloisa tottowalkea paloi liedessä.

„Täällä sinä et saa yhtään rahaa" sanoi wcmha
herra ja nosti minut tuolille, jonka hän siirsi lähelle
lottoa. „Tällä kertaa sinä tulit wäärään paikkaan,
pentuseni!"

Minä en ollut koskaan nähnyt komeampaa kuin
tämä huone; pehmeä, kirjawa matto peitti lattian, kel-
taiset ikkunawaatteet riippuiwat Munissa ja pyöreä
pöytä notkui herkkujen alla, waikka se waan oli laitettu
yhdelle hengelle, nimittäin tuolle wanhalle herralle.
Hän silmäili minua leppeillä katseilla, astui pöydän
ääreen, pani toisen jalkansa, joka oli käärittynä kuin
paksu mytty, korkealle pallille ja istui.

Hänen lautasellansa (talrikilla) oli useampia sa-
nomalehtiä, aiwan kuin olisi hänen pitänyt nekin syödä,
mutta hän työnsi ne syrjään ja alkoi kerkeästi, että
oikein waristui, tehdä yhden woileiwän toisensa pe-
rään; senjälkeen hän pani eri särwintä jokaiselle ja
antoi minulle kaiklityyni.

Lämmin raitis ilma ympöröi minua, minä suin
jonkun »verran, se maistui niin hywälle, että wanha
»vehnäleipä sai kokonaan jäädä unohduksiin; sen lisäksi
katsoi tuo wanha herra niin lempeästi minuuu silmä-
lasiensa läpi! . . . Minä olin onnellinen!

Kun minä söin, hän antoi minulle lasin täyn-
nänsä punaista juomaa, minä join ahnaasti, waan se
poltti niin kurkussa, että minärupesin kuivasti rykimään.

Wanha herra löi minua selkään, siksikun yskä tau-
kosi, ja antoi minulle palan sokeria. Senjalleen hän
työnsi minut Hiljaan ulus huoneesta, waan ennen kuin
hän pani owcn kiinni, hän nyykäytti minulle päätään.

„Smä saat tulla tänne jolloinkulloin, sinä pieni
raukka" sauoi hän „waan rahaa et milloinkaan
saa, et milloinkaan!"

Minä tuusin itseni niin lämpymäksi, niin kylläi-
seksi, niin iloiseksi; minulla oli myös lupa saada tulla
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sinne jälleen; sepä oli jotakin, mitä sopi ajatella, jota-
kin, mistä sopi iloita!

Kun minä tulin kotiin, minä en kertonut mitään,
en Dorthalle enkä cmintimällcni, muuten olisiwat he
kentiesi heti pidättäneet minulta kuiwan leipäni ja si-
kuri-kahwini, ja niitä minä kuitenkin tahdoin, wllikka
ne sinä iltana maistuiwat wielä huonommalle kuin
tawalliscsti.

Jo seuraamana aamuna minä menin sinne jäl-
leen; minä luulin, että tuo hywä, wanho. herra odotti
minua; olihan hän itse kutsunut minua tulemaan.

Rohkeammin kuin pniwää ennen minä soitin ja
samalla hetkellä awasi owen eräs pitkä, hienosti »vaa-
tetettu piika luuta kädessä. Kun hän sai nähdä mi-
nut, häu tarttui miuuu käsiwarteeni.

„Wai niin, sinä pieni aawe!" huusi hän„se olet sinä, joka olit eilen täällä ja rywetit maton
wanhoillll kenkärajoillasi, niin että sitä tuskin milloin-
kaan sllllpi enää puhtaaksi!. .. Alas portaita heti,
äläkä tule enää koskaan tänue, taikka minä sinulle an-
nan, minä!"

Minä riensin pois sieltä, enemmän mielipahois-
sani, enemmän toiwotoina kuin koskaan ennen.

Kesällä minä elostelin useasti Kongeus Hawe'ssa;
minä katselin puita, kuninkaan linnaa, suihkukaiwoa ja
kukkasia; muutamia niistä minä olisin tahtonut poimia,
maan se ei ollut tumallista.

Minä istahdin syrjäiselle penkille ja aloin mie-
tiskellä; kaikilla niillä lapsilla, jotka juokscnteliwat niin
iloisina ympärinsä, oli joku holhous; kukaan ei ollut
niin yksinään, niin onnctoin kuin minä! Tuolla ta-
putteli joku isä pientä poikaansa päähän, tuolla tuli
joku piika hywästi »vaatetettuna pienen lapsen kanssa,
he pitiwät toisiaan kädestä kiinni, heitä oli kolme;
tuolla weti joku äiti pientä lastansa koriwammissa,
kuinka huolellisesti hän torjui pois kärpästä lapsen
poskelta; niin, olipa tuokin pieni awojalkainen tyttö,
joka myöskin kerjäsi, onnellinen, sillä tuo sokea mies
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penkillä oli hänen iso-isänsä, äitinsä isä, hän suuteli
tyttöä otsaan, otti tytön käden omaan käteensä ja tyttö
talutti häntä kotiin.

Katso aina leppeästi köyhän lapsen puoleen, kun
sinä annat hänelle almua, se tekee niin hywää, toisi-
naan enemmän hywää, kuin itse lahja.

Jos minä sinä aikana olisin aawistanut, että joku
olemus on, korkein ja suurin olemuksista, jolle kukaan
ei ole liian alhainen tahi liian mitätöin, kuinka loh-
dulliseksi ja iloiseksi minä olisin itseni tuntenut, kuinka
minä silloin olisin rakastanut tätä olemusta! waan
minä en sitä tuntenut, onneksi tuusi se kuitenkin minut.

Eräänä helteisenä lesäpäiwänä minä olin yksinäni
yläällä meidän kupukassa. Dortha oli mennyt ulos
ostamaan nuuskua emintimäni selän takana; rahan
siihen hän oli ottanut salaa laatikosta. Minä olin
wasynyt katsomaan pihalle, wäsynyt katsomaan tyhjiä
ikkuuoita wastapäässä, sillä räntälinkisälliläiset oliwat
muuttaneet; minä wedin silloin tuolin, jolla waan oli
kolme jalkaa, nurkkaan, jossa hylly kuppinensa oli;
minä katsoin kuppeja, wedin niitä lähemmäksi reunaa,
kosketin niitä, wieläpä uskalsin nostaa ylös yhtä pa-
ria, minä otin kupin toiseen käteeni ja watiscn toiseen,
waan silloin tuli äkkiä joku owcsta, se oli waan kissa,
mutta minä luulin, että se oli emintimäni, ja säikäh-
dyksessäni minä päästin käsistäni sekä kupin että wa-
tisen, ne putosiwat tuhannen muruiksi. Hiwukset nou-
siwat pystyyn minun päässäni, minä olin ikään kuin
mitättömäksi mennyt säikähdyksestä, mutta ainoastaan
waan hetkeksi, lähimmäisenä hetkenä minä olin ulkona
huoneesta, portaiden edessä ja alaalla pihalla. Minä
ajattelin, että emintimäni tietää kaikki, että hän oli
jälessani, ja syöksyin eteenpäin huolimatta mistään
muusta, kuin että hän ei tapaisi minua.

Läntissillllllll minä seisahduin hetken, hengähtclin
ja katselin ympärilleni, täällä minä en ollut koskaan
ennen ollut.

Minä menin wähän hiljempaan puistojen läpi,
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täällä oli niin ihanaa ja wiilcätä, mutta minä olin
liian arka iloitsemaan siitä. Kun minä jälleen tu-
lin ulos kadulle, minä rupesin uudestaan juokse-
maan, waan äkkiä seisahduin kuultelemaan pientä lin-
tua, se wistrsi aiwan niin kuin räätäliläisten lintu oli
wisertäuyt; woisikohan se olla sama? Se istui eräällä
llwoimclla ikkunalla toisella puolella katua aiwan kuk-
kasten keskellä. Minä tahdoin rientää sinne sitä kat-
somaan, waan samassa tuliwat eräät waunut, minä
olin wähältä joutua hcwosten jalkoihin, mutta toinen
hcwosista teliäsi minut syrjään; minä lankesin ja satu-
tin silmäkulmani kowasti erästä kiweä wasten, waan
waunut wieriwät minun siwutscni tulematta päälleni.

Toinen An^n.
Jumala, mitenkä nyt niin käwi? Hän

on werissä!... Sano minulle, lapsi, mihin se koskee?"
Minä katsahdin kahteen koreaan, leppeään silmään,

jotka hätäisesti kysywäisinä oliwat luodut minuun.
„Päähän".
Hän otti minut syliinsä, ja minä tunsin criskum-

maisellll ilolla, kuinka kowasti hänen sydämensä sykki
lcwottomuudesta minun tähteni.

„Smä pieni raukka, onkos se päässä, mutta kylläse paranee!. . . Sinun ei huoli pelätä tulla minun
kanssani tänne sisään, minä tahdon ainoastaan pestä
ja sitoa sinun Pääsi, sinä saat sitte jälleen mennä".

Hän kantoi minut sisälle pieneen, kaikkein kau-
niimpaan huonecscn ja asetti minut istumaan tuolille
ikkunan wiereen, juuri saman ikkunan, missä kana-
rialintu oli häkissä ja wisersi; sitte hän jätti minut
siihen.

Woi kuinka kaunista oli kaikki täällä sisässä, wielä
kauniimpaa kuin tuon »vanhan herran kotona. Mo-
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lemmllt ikkunat oliwat täytetyt kukkaisastioilla, pöydällä
oli wati kauniilla ruusuilla ja warsiu minun edes-
säni riippui iso taulu, kuwaawa nuorta herraa wirka-
puwussa. Hänen silmänsä sädehtiwät hywyydestä, hä-
nen suunsa hymyili, minä unohdin kaiten muun kat-
sellessani wllan häntä; se oli suuri kuin olisi hän tah-
tonut astua ulos kehästä, tullaksensa puhelemaan mi-
nun kanssani.

„Pakottllllko sitä kowasti?" kysyi tuo nuori rou-
wasihminen, joka nyt tuli sisään pesu-maljaa kantaen.

„Pakottllll", wastasin minä, waikka se ei ollut
totta, maan se oli jotakin uutta, niin suloista, tulla
surkuteltuksi ja hywciiltyksi.

Sill'aikllll kun hän kasteli minun päätäni ja pesi
minun kllswojani werestä, minä katselin häntä tark-
kaan, lliwan mitättömäksi mennen ihmettelemisestä;
hänen leppeytensä pani minun sydämeni sykkimään on-
nellisuudesta, mutta johan minun nyt piti pian taas
mennä.

„lumallln kiitos, se on waan marraskettu, mikä
on nirhaantunut!"

Hän suuteli minua otsaan, se oli ensimäinen suu-
telu, minkä olen saanut, se oli hellä, niinkuin se äidin
suutelu, mistä minä niin usein olin uneksinut.

„Pysy kauniisti täällä sisässä, tyttöseni, haawa
wuotllll wielä hiukan, minä hankin sinulle seuraa".

Näitä sanoja sanoessaan hän awasi owen, ja
minä tirkistin sisään kauniiscn huoneescn, missä oli
pyöreä pöytä, rottinki-tuoleja ja awoimet ikkunat, jotka
oliwat puutarhaan päin.

„Minna!" huusi hän ja kallistihe ikkunasta
ulospäin „Minna tule sisään!"

Siina hetkessä heti aukeni owi pikaisesti ja pieni
kaunis tyttö, noin minun ikäiseni, kullan kellahtawilla,
aaltoilemilla hiwussuortuwilla ja punaisilla poskilla,
tuli kokonaan hengästyksissä juosten huoncesen, toisessa
kädessä hänellä oli pieni wihcriäincn puutarhan kastin-
astia ja toisessa kimppu rcdiisejä.
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„Näetkös Minna, tämä pieni tyttö oli wähältä
jäädä hcwosten jalkoihin ja Maunujen alle, waan kai-

keksi onneksi hän Pääsi »välttymään tärähyksellä wasten
silmäkulmaa, ilahuta nyt häntä wähäisen!"

Minna riensi minun luokseni, minä katselin häntä
teräwästi, melkcittäin jollain epäluulolla, waan hän
katsoi niin lempeästi ja awoimesti minuun ja rupesi
heti puhaltelemaan haawlla.

„Se on pieni kärsiwällinen ja siewä tyttö"
sanoi rouwa „hän ei parkunut eikä itkenyt . . .

Meidän Minna ei olisi ollut yhtä kärsiwällinen, jos
hän olisi ollut wieraissa ihmisissä".

„Niin, mutta tässähän te olette, mamma".
„Sinä pieni löyhkä, sinä et sitten koskaan ajat-

tele ennen kuin puhut, minä olen, näet, aiwan tunte-
maton: tälle lapselle... Mikäs sinun nimesi on, pieni
ystäwäni?"

Maria".
„Mina sidon nyt tämän huiwiu sinun pääsi ym-

päri, pieni Maria, niin sitte sinä saat mennä. Sinä
luullakseni ikäwöit mammaasi?"

„Minulla ei ole ollenkaan mammaa".
„No pappaasi sitte?"
Minä purskahdin itkemään, kowemmin, haikeam-

min minä en ollut koskaan ennen itkenyt.
„Minulla ei ole kumpuistakaan, ei isää eikä äitiä,

minulla ei ole ketään".
Se nuori rouwa otti minut polwcllensa ja alkoi

puhella lempeästi ja lohduttawaiscsti minun kanssani;
minä olin sillä ajalla hywin kummallisesti miehuulli-
nen, minä olin sekä iloinen että surullinen.

„Mutta mistä sinä sitte olet?" kysyi Minna,
joka näytti oikein pelästyneeltä.

Minä pyyhin kyyneleet silmistäni ja rupesin niin
hywin kuin taisin kertomaan elämästäni ja tarsimyk-
sistäni. Minä luuleu kuitenkin, että ulkomuotoni lie
ollut puhelillllmpi kuin poikkinaiset, melkecn hajanaiset
sanani, sillä rouwan kauniit kaswot oliwat käyneet lal-
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peiksi, hän likisti minua likemmäksi itseensä jll minä
tunsin kyyneleen poskellani.

„Ia mitäs sinä nyt aiot tehdä, rakas lapsi?"
„Minä tahdon mennä pois".
Mihin?"
„Kauas, kauemmaksi pois".
„AH, rakas lapsukaiseni, ei se ole niin helppo

tehdä".
„Mammll!" huudahti Minna ja eloisa pu-

nastus lensi hauen kaswoinsa yli „eikö hän saa
jäädä tänne?"

„Qle wait, tyttö, ole wait!"
Mutta Minna ei tahtonut olla maiti, hän hy-

pähti ylös pikku-tuolille, kääri pienet kätensä äidin kau-
laan ja rukoili:

„Antakllll hänen jäädä tänne, niin te olette niin
hywä, niin hywä, hänellä ei ole missään, missä
olisi... nyt hän on täällä, ah mamma, luwatkaa,
luwatkaa!

„Ole waiti, Minna" wastasi rouwa wakai-
sesti, samassa kuin hän nousi ylös ja Hiljaan laski
minut lattialle „sinä et saa rukoilla minua tuolla
tawlllla, tässä ei ole kysymys tehdä mitä minä mie-
lelläni tahtoisin, sillä minä tahtoisin todella hywin mie-
lelläni pitää tämän lapsen, waan siitä, mitä minun
pitää tehdä, mistä minä woin wastata Jumalan, lap-sen ja sinun edessä!

SllMllssll hän meni ulos huoneesta. Minä tulin
niin lewottomaksi, että kaikki wereni wirtasi sydä-
meeni.

„Sinun ei huoli pelätä, sinä saat kyllä jäädä,
niin että sinun ei enää tarwitse itkeä, paleltull ja
nähdä nälkää... me leikimme sitte yhdessä ja sinä
saat nähdä minun wauwllni, sinä sllllt niistä toisen,sen, mikä on korein, sen, jolla on molemmat käsiwar-
ret jälellä.

„AH ei suinkaan, pitäähän minun mennä".
„Sitä minä en usko, mamma on niin hywä ja
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pappa myöskin, waan hän, pappa, on Jumalan tykönä
taiwcmssa, se on hänen kuwansa, mikä riippuu tuossa,
katso kuinka lempeästi se katsoo meihin; hän pitää
paljo pienistä lapsista, mutta waan kun ne owat hy-
wiä!"

Minä en häntä ymmärtänyt, minä silmäilin ylös
taiwaascn päin ja sitä kirkasta katsantoa, jolla kuwa
tähdysti minua.

„Se on sinun näköisesi" sopotin minä.
„Niin sanowat kaikki, waan et sinä saa olla

noin hätääntyneen näköinen! .. . Sinä oikein »vapi-
set.. . Jumalan kiitos, tuolla tulee mamma".

Minä waiwnin wasten tahtoa polwilleni ja ojen-
sin rukoilewasti käteni häntä kohti, kun hän tuli sisään.

„Maria, tahdotkos olla nöyrä, tottelcwainen ja
hywä tyttö?" kysyi hän.

„AH, tahdon, minä tahdon olla kaikki, jos waan
saan jäädä tänne".

Hän otti minut käsivarsillensa ja sopotti:
„Niin jää sitten ja antakoon Jumala siunauksensa

siihen!"
Minä kuulin sclwästi nämcit sanat, mutta ikään

kuin se, joka pimeästä yöstä muutetaan loistamaan
waloon, malttamattomasti sulkee silmänsä, woimatta
sietää kirkasta loistoa, niin minäkin suljin sydämeni
onnelle.

Tämä lienee ainakin unennäköä; wiimeinkin minä
ymmärsin kaikki, niin, se oli unelma, mutta ihanin,
mikä minulla koskaan oli ollut; kestäköön se kauan!

Minua wietiin pieneen huoneesen, jossa kaksi
lumiwalkoistll »vuodetta oli, toinen iso ja toinen pieni,
pesumalja, kaappi ja pieni sohwa.

„Tässä tulet sinä ensinkin makaamaan" sanoi
rouwa ja osoitti sohwaa.

Minna juoksi ympärinsä ja lcipytteli käsiänsä, kun
hänen äitinsä pesi mmua ja kepeimmällä, warowaisim-
mallll kädellä suoritteli ja palmikoitsi minun pitkiä,
mustanrusettawia hiwuksiani. Sen jälkeen hän puki
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minun ylleni päästä kantapäihin asti Minnan wllllt-
teet, ne sopimat kaikkityyni, jopa pienet kiiltäwät ken-
gätkin ja walkcat sukat. Hame oli tosin jotenkin le-
weä, maan sitä ei huomattu, kun pieni punaruutuinen
lewätti pantiin sen ylle.

„Sanokllll, eikö hänen nyt pidä katsella itseänsä,
mamma?"

He weiwät minut esihuoneesen ja asettiwat minut
tuolille peilin eteen. Minä näin sieltä melkein »vie-
raat kllswot, pienet kalwakkaat, laihat ja rumat kas-
wot, joista minulla oli ainoastaan hnonomuistoinen
aawistus, että olin ne joskus ennen nähnyt kuwautu-
neina myupeliklluppillsten riippumissa osoittimissa; se
näkö ei minua ollenkaan ilahuttannt; sitä mastoin
miellytti minua waatteukseni hywin; se oli niin korea,
niin hieno, niin puhdas, tuo pieni monesti pesty pnu-
mulileninki tuntui minusta loistamalle, pian kunin-
kaalliselle.

Oliwllthan todella jalassani nuo kiiltäwät ken-
gät? Oliwatko ne todella samat hiwukset, jotka muu-
toin tawllllisesti oliwat riippuneet minun silmilläni ja
aina tarttuiwat kiinni joka paikkaan, ne, jotka nyt
paksuina ja punottuina palmikkoina sepeytyiwät minun
olkapäilleni.

„No, enkelini, oletko sinä nyt iloinen?" kysyi
rouwa.

„AH, hywin iloinen!"
„Mutta nälkäinen, eikö niin? . . . Niin minä ja

Minnakin olemme; kello on yli kahdeksan".
Hän meni ulos huoneesta; minä olisin aiwan

mielelläni häntä tahtonut seurata, waan sitä en us-
kaltanut.

Jos ma waan en heräisi, ennen kuin hän tulee
takaisin ajattelin minä.

„Tässä sinä saat nähdä minun wauwani lau-
sui Minna „tämä on Inkeri, hänellä on waan
yksi käsiwarsi, waan sitä ei huomaakaan, kun se makaa
wuoteclla, ja tässä ou Dagmar, se on posliinista ja
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sitä saattaa pestä. . . tämä pitää sinun saada! .. .

Tässä on minulla myös mylly, palli, kuwakirjoja ja
willikissa.

Kaikki nämät suloisuudet oliwat lewitetyt minun
eteeni, maan minä lahjoitin niille ainoastaan puolen
huomiotani, katsantoni oli tarkattu oween Päin, ja
minä tulin lewolliseksi wasta sitten kun Minnan mam-
ma tuli jälleen sisään.

Hän lewitti »vaatteen pöydälle ja pani sille lau-
tasen, joka oli täytetty ruisleiwästä tehdyillä makeilla
woileiwillä, maljan sekä kolme pientä koreaa kuppia.

Minna toi rediisiä; ne oliwat hänen omasta ryy-
timaastaan; jokainen sai kolme punaista jakolme mal-
loista.

Ne maistuivat hywin hywälle, aiwan hywälle,
lliwan toisenlaiselle, kuin ne muuten unissa maistumat;
»voisinkohan minä olla walweilla? ei, ei, ei!

Minna makasi tuossa pienessä »vuoteessa ja minä
sohlvlllla, ah, »niten hywästi ja pehmeästi minä ma-
kasin lumiwlllkuisillll »vaatteilla ja päänalasilla.

„Hywää yötä, mamma".
Rouwa kumartui Minnan wuoteen yli ja taput-

teli ja suuteli häntä; minä woin melkein kuulla sydä-
meni lyönnin, mitähän nyt tulee?

„Hywää yötä, Maria".
Hänen katsantonsa oli yhtä hellä, hänen suute-

lunsa yhtä lämmin; minä kyhersin itseni häneen kiinni.
„Mitä merkitsemät nuo rukoilemat silmät, pieni

Maria?"
,MM wiclii menkö, »viipykää wähän, minä niin

pelkään heräämistäni".
„Picni raukkllsmi, luuletko sinä, että tämä on

unennäköä? ... Ei suinkaan tämä sellaista ole, sinä
olet »vielä wlllweilla, mutta sinun pitää maata kau-
niisti ja herätä wasta aamulla herätä täällä. Ju-
mala siunatkoon sinua, pieni tyttöseni.

Hän sammutti kynttilän ja meni »vuoteelle.
Minä koetin kaikin woimineni olla nukkumatta
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pelosta, että heräisin; että tässä oli »vastakohta, sitä
minä en ymmärtänyt, waan unonen tuli kuitenkin, il-
keillä, pahoilla uneksimilla. Minusta tuntui kuin
Dortha ja emintimäni olisiwat juosseet jälessäni, minä
riensin pakoon, wacm he tuliwat minua lähemmäksi,
silloin minä juoksin lentämällä ylös huoneesen, sinne,
jossa tuo wanhll herra asui, päästäkseni piiloon, waan
hänen piikansa seisoi owella ja löi minua luudalla,
niin että minä kaaduin portaiden eteen siihen minä
heräsin.

Kuu paistoi seinään, noihin kahteen wuotecsen,
minun päänlllllsclleni; kello raksutti; minä hiiwin alas
lattialle, hipsin Hiljaan isommalle wuoteelle, näin nuo
ihanat, lewollisct kaswot, painoin huuleni tuohon kai-
tasccn, peitteen ulkopuolella lcpääwään käteen ja aloin
ymmärtää, toiwoa ja uskoa, että kaikki tämä oli kui-
tenkin todellista, että minun onnetoin oloni oli loppu-
nut ja onnellisempi alkanut.

Minä hiiwin hiljaa jälleen omalle wuoteelleni,
painoin silmäni umpeen ja waiwuin rauhalliseen wir-
woittawaan uneen ilman uneksimisia.

„Heräjä, unikeko!"
Kun minä awasin silmäni, Minna seisoi jo täy-

dessä pukineessaan minun edessäni; kummastuksella
minä katselin ympärilleni, hän kiersi silloin pienet kä-
tensä minun kaulaani ja sanoi:

„Hywää huomenta, siskoni".„Hywää huomenta, sinä laiska lapsi! No, missä
sinä heräsit? Oliko se unennäkö, wai oliko minulla
oikein? . . . Sano nyt hywää huomenta mammallesi".

Mammalle?"
„Niin kyllä, etkös tahdo pitää minua mammanasi".
Oi, minä olin onnellinen, niin onnellinen. Waan

juuri seutähden tnntui minusta niinkuin kaikki tuo on-
nellisuus ei woisi kestää edelleen.

Maito ja woileiwät odottiwllt, se hywä rouwa
ei ollut tahtonut mitään nautita, ennenknn tämä uusi
lapsi tuli.
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„AllMusillll ci anneta ollenkaan rcdiisejä" sa-
noi Minna „sillä sillä tawoin ne eiwät riittäisi
kauan".

Mamma kuinka suloinen tämä nimi oli mi-
nulle! wci minut muotokuwan eteen.

„Katso tarkkaan häntä, pieni Mariani, se on si-
nun isäsi. Hän on nyt puhdistettu henki Jumalan
tykönä, wllnn rakkaus yhdistää hänet wieläkin meihin;
hän myöntyy myöskin, siitä minä olen makuutettu,
siihen, että sinä tulet minun lapsekseni. Katso kuinka
lempeä hänen katsantonsa on, hänen sydämensä on
wielä lempeämpi, katso, miten hänen suunsa hymyilee;
hänen huulillansa ei ole koskaan kulkenut karwasta
tahi todetointa sanaa!"

„Tulc, Maria, niin me juoksemme ulos puutar-
haan. Osaatko sinä kastella?"

„En".
„Sitte tahdon minä opettaa sinua, miten se kciypi.

Ensin täytetään tämä pieni kannu wcdellä ja sitte teh-
dään nain!"

Kaste loisti kukkasissa ja lehdillä tuossa pie-
nessä puutarhassa; se oli jaettu pitkällä täytäwällä,
jonka lopussa huwimaja oli.

Toisella puolella kaswoi melkein waan kukkasia ja
toisella puolella paraitcn ruoka-kaswia; toisessa kul-
massa seisoi kirsimarja-puu ja toisessa kaksi pähkinä-
pensasta.

Minnan ryytimaa-penkki oli aiwan huwimajan
»vieressä; se oli istutettu rediiseillä ja porkkanoilla;
keskellä kohottiilse tmwanut tulpaaui-kukka, waan ker-
ran oli sekin ollut karmis. Miuua nyhti ylös yhden
porkkanan, pyhki sen luiwaksi ja antoi minulle.

„Tuolla, missä kaikki kukat owcit, on professorin
puoli" sanoi hän, „kirsimarja-puukin on hänen,
waan siinä ei ole juuri yhtään marjaa, linnut söiwcit
ne suuhunsa ja hän suosii niin lintuja, että hnn mar-
joista ei pidä lukua; joka aamu hän antaa niille yh-
den franskan-leiwän ja loulupäiwänä myös ison sokeri-
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kakun. . . Tuo on Mettä, hän on sekä meidän että
professorin piika. .

. Osaatkos puhua sormilla?"
„Puhua sormilla", se oli jotakin, mitä minä en

osannut ajatellakaan, sitä wähemmiu tehdä.
„Mykät ihmiset puhuwat aina sormillansa, sen

sinä woit pian oppia. . . Katso, tämä on A".
„MMs A on?"
„Etl'ös sinä tunne kirjaimia?"
„En".
„Sitten pitää sinun ne pian oppia".
Minä ymmärsin koko sywän taitamattomuuteni.

Silläwälin oli Mettä tullut lähemmäksi, hän läpytti
käsiänsä ja teki eriskummallisimpia mureita. Hän ei
ollut ei nuori eikä wanha, paremmin lyhyt kuin pitkä,
hänellä oli pieni sametti-myssy päässä ja pienet lem-
peät wilkkaat silmät. Sen lisäksi hän oli aiwan ta-
wattomasti ketterä.

Taikauskoisella pelolla minä nain Minnan pie-
nillä sormillaan tekewan kummallisimpia osoituksia,
joita Mettä hywin nähtäwästi ymmärsi, sillä häu »vas-
tasi niihin toisilla merkeillä. Minä huomasin, että he
minusta puhuiwat, ja minulla oli hywä halu juosta
tieheni; waan ennenkun minä ennätin sitä tehdä, Mettä
jo eli meidät jättänyt ja »viskautunut alas maahan
kitkemään pois rikkaruohoja kukkasten joukosta.

„Sinuu ei huoli pelätä Mettaa" sanoi Minna
„minä pidän paljo hänestä; katsos, kuiuka hän suu-

telee ruusua, uiin häu tekee aina, kun löytää oikein
kauniin kukan. Ah, tuolla on nyt professorikin!"

Ikkuna awllttiin ja pitkä mies, jonka lumiwal-
toiset hiwukset warsiu silmään astuwasti kajastiwat
mustan-ruskeita poskia wasten, tuli näkywiin. Hä-
nen »vaaleansiniset silmänsä loistiwat tytywaisinä, kun
hän murenteli pieneksi franskanlei>vän ja wiskeli pieniä
muruja ulos puutarhaan. Oli ikään kuin linnut oli-
siwat odottaneet niitä, sillä ne tnliwat heti ja kiher-
tyiwät herkullisen atrian ympärille.

„Minna" huusi hän sitte kun wiiminen leiwän
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muru oli syöty „tahdotkos tulla sisään ja katsoa,
nyt wiimeinkin on minulla poikani walmis".

Hänen poikansa walmis! Se oli kummallista,
minä en sitä ymmärtänyt, mutta minäpä ymmärsinkin
warsin wähäu.

Minna juoksi hänen luoksensa, nousi ensin penkille
ikkunan alle ja sitten hänen ojennetulle kädellensä ja
tuli sillä tawoin nostettuna ylös huoneesen.

Minä seisoin kokonaan äimistyneenä ja katsoin
hänen jälkeensä.

„OH, sinun sisaresi on kauhea »villikissa, semmoi-
seksi me emme tahdo tulla, wai miten, Maria... ei,
mc tahdomme aina mennä sisään owesta, waan ei ik-
kunasta.

Mamma otti minua kädestä kiinni, minä tunsin
itseni aiwan turwalliseksi hänen läheisyydessään; me
menimme sisään huoneesen ja mamma koputti owelle,
joka oli wllstapäätä meidän oweamme.

Tuo pitkä herra awasi, kätteli mammaa ja nyy-
täytti päätä minulle.

Huone oli yhtäläinen kuin meidän, waan yhtii-
hywin näytti se kokonaan toiselle; siellä oli niin monta
taulua ja muita kummanlaisia kappaleita, kokonaisuu-
dessaan oli se kuitenkin hywin korea.

„Hywää huomenta, hywä professori, onkos Minna
kertonut teille uudesta sisarestansa, ja mitä te sanotte
asiasta?"

„loka tapauksessa minä aina olisin katsonut sel-
laisen teon ylewäksi ja kauniiksi; waan nyt, kun se
olette te, joka olette sen tehnyt, minä katson sen myös
oikeaksi ja ymmärtäwäiseksi, sillä tehän juuri olette
herttaisin ja ymmärtäwäisin rouwa maailmassa".

Professori otti minua kiinni leuan alta, nosti
ylös minun päätäni ja katseli minua tarkasti.

„Kllwahda, Maria" huusi mamma „hän
on jo ajatuksissa tehdä sinua kuolemattomaksi".

Minä wctäyin takaisin. Marinaan hän oli noita-
ukko, waikka hän näytti niin hywälle eikä ollenkaan
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ollut niiden noita-ukkojen muotoinen, joista Dorthll oli
puhellut.

„Nyt pitää teidän nähdä minun poikani, se on
lliwan walmis".

Minä liihennyin aiwan nmammaan kiinni, kowin
peläten tuota walmista poikaa.

Me menimme sisään toiseen huoueescn, ja minä
tulin koko joukon rohkeammaksi luonnoltani, kun huo-
masin, että se olikin maalattu poika, josta hän puhui;
lopulta minä rupesin oikein tarkkaan sitä katsomaan ja
mitä kauemmin minä sitä katselin, sitä eläwämmäksise tuli.

Se oli pieni kerjäläispoika; hänen waattensa oli-
wat riipäleiset, hänen pienet jalkansa paljaat, hän piti
kättänsä ojennuksissa saamaan almua, mutta waan »vä-
häisen ojennuksissa; hänestä oli kerjääminen wasten-
mielista, sen minä luin hänen isoista murheellisista
silmistänsä, jotka kuitenkin näyttiwät sen lisäksi niin
lohdullisille, ettei ainakaan kukaan liene woinut was-
tnstaa hänen rukoustansa. Ne oliwat kauniit, suotui-
sat, mutta mahdottoman surumieliset, nuo pienet kas-
wot. Hän eli, hän hengitti! Wasten tahtoani minä
purskahdin kyyneleihin.

„Tuo pieni poika-raiska" huusin minä
„nyt on minun oloui aiwan hywii!"

Professori läpytti käsiänsä.„Minä wanhll ilkimys" lausui häu, „joka
woin iloita hänen kyyneleistään; waan tuollaiset sanat
owat suloisinta soittoa minun korwissani . . . luonnon-
lapsen ylistys soipi niinkuin suloisimmat säweleet!
Wai niin, tekin itkette, hywä rouwa, ja siitä minä iloit-
sen, minä wanhll raakimus".

„Minun luullakseni te ette ole koskaan maalannut
mitään täydellisempää, kuin tämä taulu" »vastasi
mamma. „Nähtyäni tämän, minä olen monin ker-
roin iloinen, että otin luokseni Marian".

„Tämä tulee riippumaan hywin koreassa salissa;
eräs ylhäinen mies pyysi minun maalaamaan itsellensä
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jonkun esineen, minkä minä itse tahdon, ja silloin minä
walitsin tämän aineen. Minä en ole koskaan tuntenut
itseäni enemmän innostuneeksi; se oli juuri kuiu joku
korkeampi olento olisi johdattanut siwcllintä. Kun
kyuttiläruunut loistawat suureen seuraan, silkkiin, sa-
mettiin ja kultaan, silloin pitää niiden myös loistaa
tuohon köyhään poikaan, ja hänen rukoilema katsan-
tonsa on silloin Inmalan awulla hcrättäwä surkuttelc-
misen tuntoa niissä sydämissä, joissa se ci ole kuollut,
maan ainoastaan makaa".

„Minusta se olisi ollut »vieläkin kauniimpi"
tarttui Minna uskaliaasti puheescu, „jos te pojan
wicreen olisitte maalanut hymänlaatuisen herran, joka
antoi hänelle rahaa; silloin asian laita ei olisi ollut
noin surullinen".

„Sinä olet pieni höpäkku" Masiasi professori
kukapa tahtoisi antaa hänelle mitään, jos hän jo

olisi saanut! Hän on kaikkien pienten kerjäläispoikien
edustaja, hänen rukouksensa on yhtäläinen muosi »vuo-
delta, hän ei saa koskaan kylliksi, niinkanan kuin kur-
juutta maailmassa kestää ... Istukaa iso-äitin noja-
tuolille, hywä rouma Staali, te ette moi aawistaa,
miteu iloinen minä olen; nostakootpa sanomalehdissä
minut piimiin tahi repikööt alas, siitä minä huolin
yhtä wähän, niin, maikkapa sanoisimat, että minä
olen rumennut käymään takaisinpäin taiteessani, minä
olen jo pitkäksi aikaa saanut kyllin kehoitusta tämän
lapsen huulilta.

Hän asetti minut toiselle polwellcnsa ja otti Min-
nan toiselle, sen perästä hän rupesi laulamaan erästä
kotimaista laulua".

Mamma ja Minna yhdistyimät hänen lauluunsa,
minä olin yht'llitaa hämmästyksissä ja ihastuksissa.

„Profcssori Lange, minulla ou yksi rukous teille"
sanoi mamma „tahdottclo olla hywä ja mennä Ma-
rian emintimän luokse ja puhella hänen kanssansa, eihänse ainakaan käy laatuun, että mc näin ilman mitään
Pidämme lapsen, aimcm kuin pienen kesyttömän linnun".
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„Hän näyttää pikemmin kesylle linnulle, lliwllnkin
kesylle" sanoi professori. „Missä sinä olet asu-
nut, tyttöseni?"

Minä tyrmistyin säikähdyksestä; warmaan he tah-
tomat laittaa minut takaisin, kun saawat tietää missä
emintimäni asuu; minä en uskaltanut tuohon kysy-
mykseen sanoa mitään, waan olin uppiniskaisesti waiti.

„Mutta toastaahan kuiteukin! .. . Oletko sinä
kokonaan mielctöin .

. . Hän katsoo minuun juuri kuin
luulisi, että minä tahtoisin hänelle jotakin pahaa".

„Te ette saa pahastua siitä, hän on warmaan
usein tullut petetyksi. Katso minuun, Maria, sauo,
etkö luule, että minä pidän sinusta, tahi luuletko sinä
todella, että minä hylkäisin sinut nyt, kun olen sinut
saanut? Ei, se ci woi olla mahdollista, että sinä olisit
epäluulossa minusta! . .

. No, missä sinä asut?
„Adelaaadcn warrella N:o ... ylciällä yläkerroksen

kupukllssa, pihan puolella".
„Te olette tuhannen taituri, rouwa Staali. Nyt

tahdon minä kumminkin kiiruhtaa saadakseni wapaute-
tukst tuon pienen hcikko-uskoisen olennon lewottomuu-
destansll".

Hän ei kuitenkaan tullut takaisin ennen kun ilta-
puolella; hän oli tllwannut tuttllwia ja kello oli neljä,
kun hän luuli sen olewan ivasta kaksitoista.

Emintimäni ei ollut tehnyt pienintäkään estel-
mystä, hän oli päin wastoin näkynyt tulleen hywin
iloiseksi päästessään wapaaksi minusta.

„Se toinen waimo oli hywin kummallinen ihmi-
nen" lausui professori „hywin kummallinen,
ennustllllko hau korteista?"

„Ei".
„Kahwistll sitte, hän ihan warmaan ennustaa?"
Minä en ymmärtänyt häntä oikein, waan siitä

huolimatta wastasin kuitenkin: ci.
„Ihtäpci se! maailman pitää kumminkiu saada

nähdä hänet kortinkatsoja-akkana, siihen minä lupaan
olla mies! . . . Tässä ou tytön ristimäkirja".
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Mamma otti »vastaan keltaisen, ryppyisen pape-
rin, luki sen, suoristcli ja kätki sen sittc peilin laa-
tikkoon.

Minä en tiennyt, mikä tuo paperi oli, waan
minä pelkäsin sitä; se tuntui minusta wiimcseksi siteeksi
minun ja kuluneen ajan »välillä; minä toiwoin sydä-
messäni, ettei sitä olisi ollut, niin, wielä kauan
aikaa senjältccu minun onneni turmeentui joka kerta
kun minä muistin sitä keltaista paperia peilin laa-
tikossa.

Al)l°MNB All^U.
Ei mikään lapsi woinut olla hcrkkätuutoisempi

helleydelle kuin minä; ketä minä rakastin, sille minä
olin pehmeä kuin »vaksi; jos hunot ihmiset olisiwat
näyttäneet minulle hywäntahtoisuutta, minä ulisin »var-
maan tullut pahaksi niinkuin hekin, waan uuden äitini
siunatun waikutukscu awulla minä koetin, niin paljon
kuin »voimissani oli, tulla ylewäksi, ja yhtcihywin oli
juuri minun sydämellisessä rakkaudessani häntä koh-
taan siemen rumaan tuntcesen, nimittäin kateuteen,
waan Jumalalle olkoon kiitos, se tuli perästä tukahu-
tetuksi.

Jos mamma olisi osoittanut Mimmlle enemmän
hclleyttä kuin minulle, minä olisin tuntenut katkeruutta
ja kiukkua miclcssäui sitä pientä rakastcttawaa tyttöä
lohtaan, joka jakoi kaikki minun kanssani; mutta hän
oli yhtäläinen meille molemmille; tarkimmallakin hno-
miullani minun oli mahdotoin hoksata mitään eroi-
tusta; päin »vastoin hän melkein enemmän piti huolta
minusta, joka siihen asti kaikessa olin ollut aiwan
huolimattomuuden omaksi jätetty. Wicläpci nytkin, kun
sitä ajattelen, minä en usko, että hänen tekonsa oli
waan wclwollisuudcn tunnon määräämä; welwollisuus

2
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woi tosin wlllltia jonkun kohtelemaan yhtäläisesti kahta
lasta; mutta jossakin tilaisuudessa paljastaa itsensä
kuitenkin aina isompi lempeys, waau niin ei ollut
tässä; minä luulen sentähden, että hänen surkuttelemi-sensa tuota köyhää lasta oli niin suuri ja hänen tar-
koituksensa pitää huolta siitä niin totinen, että hän
heti otti sen sydämellcnsä niinkuin omansa ja todella
rakasti sitä omanansa.

MM hartaasti luin minä toiwoin, että mamman
ci pitänyt tehdä mitään eroitusta Minnan ja minun
wcilillä, yhtä wakaisesti minä waadin, että kaikkein
muidcu piti suositteleman enemmän sisartani, yhtä scl-
wästi minä huomasin ja huomaan wielä nytkin ilolla,
jopa erityisellä ylwäydellä, että hän kaikissa kohdin oli
Minna ctcwämpi.

Mamma opetti minua lukemaan ja auttoi Minnaa
neuwomiscssa minua leikitsemiscen, ja minä opin kum-
paisetkin asiat, kuitenkin paraiten tehdäkseni heille mie-
liksi ja osoittaakseni heille mieltymistäni; waan pian
minä oikein miellyin leikitscmään, ja myöskin, kun
ensimäiset »vaikeudet oliwat woitetut, lukemaan. Mi-
nun pienessä tyhjässä päässäni oli, sen minä kyllä
huomasin, kyllin tilaa monille asioille.

Miten sanomattoman suloiselta tuntui, että mi-
nulla oli koti, ja sen lisäksi niin suotuisa, niin rakas
koti! Kuinka lempeä ja tyytywäinen mielenlaatu aina
oli mammalla, ja mikä eloisuus, mikä iloisuus Min-
nassa; miten ystäwällinen ja hywä hän oli aamusta
warhain iltaan myöhään sekä täydessä wchkcilyksessä,
aina laulaen tahi tanssien! sitäwastoin hän ci aina
osannut läksyjäusä, mutta ne osasin minä.

Äitimme laittoi itse, Metan awulla, ruoan; se
maistui kaikessa herkuttomuudessaau mahdottoman hy-
wällc; siihen aikaan minä tietysti en pitänyt sitä liki-
kään hcrkuttomana, waan herkutointa se yhtähywin oli;
samoilen oli meidän waatteukscmmc loisteetoin, waan
siitä huolimatta, kuinka sicwänlainen ja soma sc kum-
minkin oli!
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Minä huomasin pian, cttä niitä hienoja ja ko-
reita käsitöitä, mitä äitimme walmisti, Mettä käwi
waihtamassa rahaksi. Se minua wähän kummastutti,
että jotakin sellaista oli tarwis tehdä niin onnellisessa
kuin meidän olossa, mntta kun se näytti olcwan iii-
tillemme huwiksi, uiiu minä en enää cncmpätä mietti-
nyt sitä asiaa.

Ei koskaan ole lapsia opetettu paremmin uskon-
opissa kuin meitä; äitimme oli itse aiwan läpi tun-
gettu scu totuuksilla; Jumalan sana oli hänen lakinsa;sen mukaan hän teki, siinä etsi hän itselleen lohdutusta
ja siinä itselleen apua! Kristus oli hänen herransa,
jonklllautta hän rohkeasti ja täynnänsä luottamusta,
kiitollisena ja kunnioituksella, läheni Jumalaansa.

Hän opetti meille, että mc olemme matkamiehiä,
ja että meidän oikea kotimme on taiwaassa; me us-
koimme sitä cstelmyksittä, uskoimme hänen sanoistansa,
mutta kenticsi wielä enemmän hänen elämänsä menosta.

Mamman ja professorin wiilillä oli monta puo-
littain leikillistä ja puolittain wakaista kiistaa totuu-
desta. Mamma arwcli, ettei milloinkaan pitäisi totuu-
desta tiukin, ja professori waati rahtusen kärsimystä
„hätäwalhccllc", waan mamma oli taipumatoin.

„Ei, ei suinkaan, ci mitään hätäwnlhetta"
sanoi hän „sillä se osoittaa juuri, kuinka wähän
totuudesta pidetään wciaria, knn ci tahdota kärsiä jo-
tain pientä »vastusta, kcntiesi waan yhtä hämillc joutu-
mista, cnucu kuin loukataan sen majesteettia. Sitä-
paitsi täytyykin jo sen ihmisen, joka ci milloinkaan
tahdo »valehdella, yksinään tästä syystä käyttäidä pa-
remmin kuin muiden! Hätäwalhc ci ole kuitenkaan
pahin walhc, sen minä myönnän, waan minä katsonsen »viekkaudeksi".

„Se on kyllä tosi" lausui meidän rakas pro-
fessori ja lcssään ihmisessä ci ollut ainakaan wähcm-
min tätä wikall kuin häucssä.

Mettä oli ainoa minun ystiiwicini, jolla ci ollut
täyttä luottamusta minuuu. Hän piti tarkasti sil-
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mällä, etten minä olisi ottanut mitään puutarhasta,
pyysi mammaa monesti pitämään waarissll sokerin ja
sylttypöntöt ja luuli aina, että minulla oli joku paha
tapa, maikka hän ei koskaan tawannut minua sellai-
sissa. Minä en kuitenkaan pahastunut häneen siitä,
päin wastoin hänen epäluuloisuutensa melkein huwitti
minua, koska minulla ei ollut mitään, mistä olisin
tarwinnut nuhdella itseäni.

Metan rakkaus kukkasiin oli todella liikuttawai-
nen; hän puheli niille omituisella laivallansa, ilman
sanoitta; kun ne mcnestyiwät hyötyisästi ja oliwat
kauniita, hän taputteli ja suuteli niitä, rumille hän
teki uhkaawill osoituksia, mutta näiwcttyneillc ja hei-
koille hän nyytaytti surkutellen päätänsä.

Kesällä oliwat hänen kukkasensa puutarhassa, waan
tlllwclla ikkunalla ja hänen omassa pienessä huonees-saan sekä pöydällä että tuoleilla. Wuosi wuodclta hän
sai enemmän, ja wuosi »vuodelta tuli tila hauella ah-
taammaksi niille.

Hän piti sydämellisesti professorista, waan se ei
estänyt häntä tekemästä toisinaan pientä ilkaa tuolle
herralle; se oli naurettawiu ihminen auringon olla,
sen woi hän näyttää toteen, ja silloin liikuiwat hänensormensa kcttcrämmin kuin ketterin kieli.

Hän oli kerran perinyt pienen rahasumman ja
kun hän kulutti tuskin puolta »vuosipalkastansa, niin
hänellä oli pieni raha-säästö kolvissa riksin-kappaleissa,
joita hän talletti wanhoissa sukansäärissä. Nuo pie-
net pussit oliwat hauen ilonsa, hänen „hywät pai-
wänsä" niinkuin hän omalla kielellänsä niitä nimitti.
Rahojansa kaswamaan hän ci tahtonut panna, sehän
oli muka oikea turmio, silloiuhau niitä ei enää senkoom-
min saisi nähdäkään; ostaa talletusscteleitä ja saada
»vuotuisia korkoja mistä oli jotain, jota hän ci ym-
märtänyt, »vaan yhden asian hän tiesi, ja se oli, cttn
jos kerran rnpee keinoilemaan, niin tulce pian köyhcin-

»näksi kuin kirkon rotta. Kaikki, mitä mamma ja pro-
fessori hänelle siitä sanoiwat, ci auttanut mitään, »vaan
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„hywät päiwät" saiwat jäädä mllkllamaan Metan kirs-
tun pohjalla.

Se, mikä niin kauan oli minua painanut, jätti
wielä kauaksi aikaa sen perästä, kuin se oli loppunut,
jälkiänsä minuun. Waikka minä olin sanomattoman
onnellinen ja minulla oli ainoastaan yksi murhe, ni-
mittäin se tutkimatoin pelko, ettei onnellisuuteni saisi
kestää edelleen, minä olin äänetöin ja hiljainen lapsi,
minä en ollut milloinkaan hilpeä ja iloisa, niinkuin
Minna, wlllln synkkämielinen ja arka. Minä suosin
sydämellisesti Minnaa, waan mammaa minä rakastin
wielä hartaammin; niin pian kun minä en nähnyt
häntä, minä ikäwöin häntä; sen lisäksi minä tunsin,
että hän tiesi mikä murhe on ja hän sentähden ym-
märsi minua paremmin kuin pieni sisareni, joka näki
maailman ja ihmiset ruusunkarwaisimmassa »valossa.

Useasti iltasilla leikitsi mamma kerallamme ja hän
oli silloin itsekin aiwan niinkuin lapsi.

„Owella koputtaa" huusi Minna eräänä il-
tana, ja siinä samassa astui sisään keskenkertainen mies,
harmaantuneilla hiwuksilla ja sywä poime silmäkulmien
wälissä.

„Hywää iltaa, hywä pastori Skau! huusi
mamma „mitähän te mietittekään minusta, joka
olen kokonaan hengästyksissä lcikitscmisestäni lasten
kanssa".

„Minä mietin" wastasi wieras ja hänen sil-
mänsä saiwat sanomattomasti lempeän muodon
„sitä samaa kuiu minä ajattelen aina kuin tänue tu-
len, että teidän totinne on pieni ilotarha, johon maail-
man myrskyt eiwät tapaa.

Hän istui sohwalle, jonka jälkeen hän ja mamma
rupesiwat puhelemaan keskenään.

„Maria, tule tänne!"
Pastori Skau nosti minut polwellensa ja sanoi:
„Se on suuri ilo, rouwa Staal, että tämä lapsi

nyt on hywissä käsissä, waan yhtä suuri riemu on se,
että niin kaunis teko on tullut tehdyksi. Ei näytä
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siltä, että hänessä olisi mitään pahna; »vähän surkah-
tunut kcntiesi, waan se kyllä haihtuu. . . Minä olen
myös hywin murheellinen tänäpäiwänä ja teidän täy-
tyy minna lohduttaa, niinkuin niin monesti ennenkin
olette tehnyt; minua uiin wäsyttää ja minulla on
tunnon waiwll siitä. Seurakunnassani maalla minä
tiesin, että toimitin paljon hywää, mutta täällä miuä
en ole edes wakuutettu saawani toimeen mitään. Ju-
malan nimessä minä koetan panna parastani, waan
kaikki se turmelus ja kaikki se ilkeys mikä minua täällä
ympäröipi, tekee minun sydämeni sairaaksi".

„Lähdetään puutarhaan" sopotti Minna minulle.
Kun me tulimme sisään jälleen, tuo sywä poime

pastorin silmäkulmien wälistä oli häwinnyt ja »väsy-
nyt näkö oli jättänyt sijan wakuudcn ja uutteruuden
muodolle.

- Useasti, melkein joka piiiwä kuu ilma oli kaunis
mc menimme Fredriksborgin lawclytarhnai». Mam-
malla oli työnsä muassa ja hän istui lehtipuiden »var-
joon penkille, sillaikaa kun Minna ja minä tclmäsimme
nurmella.

Kun oli hywin lämmin, me joimme lasin »vettä
lähteestä, ja »vanha puuasilmäiuen lähtccnwartia »vaimo
siellä nyytäytti aina meille ystäwälliscsti; näytti niin-
kuin olisi hän hywin suosinut meitä. Hän huuhtoi
myös aina sen lasin, minkä hän antoi mammalle, pa-
remmin kuin tavallisesti, ikään kuin myöskiu työssä
näyttääkseen hänelle hywäntahtoisnuttaan. Toisinaan
me ostimme häneltä piparikakun joutsenille. Silloin
oli ilo suuri! Meidän mielestä ne oliwat kauniimmat
elälvät maailmassa. Minna läpytteli käsiään riemusta
ja mamma kertoi meille sadnn pahasta ankanpojasta.

Eräänä pimeänä ja sateisena joulukuun-päiwänä
tuli Minna juosten sisään, kowasti huutaen:

„Mamma, Kaarina on täällä ja Jöns Petter mu-
kana! . . . nyt sinä saat nähdä Kaarina»», Maria".

Mc riensimme ulos porstuwanu, jossa »vielä uuori
ja punakka talonpojan »vanno ja pieni, melkein »valkea-
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tukkainen poika seisoiwat ja pudistiwat sadewettä nu-
tuistansa.

„Woi miten ilahuttaa minua nähdä jälleen teitä,
hywä rouwa! . . . Ota lakki pois päästäsi, Jöns Pet-
ter!.. . Ah, me olemme märät waan päältäpäin, sade
ei ole meitä läpi kastellut".

Kaarina lewitti auki ison risti-kirjawau sateen-
warjonsa ja asetti sen nurkkaan, jotta wcsi juoksisi siitä
pois; sen jälkeen hän weti pois yltänsä wiheriäisen
kotikutoisen, suuri-kauluksisen willawiittansa, porstuwan
owclla, ja ripusti sen sitte naulaan.

„Pyyhi jalkasi, Jöns Petter, wielä paremmin,
poika, kas niin, ja anna kori, olkaa hywä, rouwa,
ja ottakaa nuo omenat ja juusto, jotta owat siiuä!...
Ah, tuota tyttöä, miten se on herttainen ja soma!"

Kaarina otti tätä sanoessaan Minnaa käsiwarsil-
lensa ja suuteli häntä.

„Mcne ulos Metan luo, Mariseni" sanoi äi-
tini „ja pyydä häntä panemaan kahwipannu tulelle".

Minä hoksasin, että se oli saadakseen puhella Kaa-
rinan kanssa minusta, kuin mamma minut laittoi
pois; kun minä tulin takaisin, minä näin myös hywin
makaan mielenlaadun kuwautuneena äitini kaswoilla ja
melkein kowan punastumisen hänen poskillansa.

Kaarinalla oli sitäwastoin hymyily huulillansa.
„Se on tietty, että jokainen tekee omaansa nähden

mitä tahtoo" sanoi hän „mutta olla waiti ja
ajatella ei suinkaan ole pahoin tehty!... Tule tänue,
sinä pieni, niin mä saan nähdä sinua!... Kylläpä,
sinä näytät hywin siewälle, waan katso nyt, että sinä
myös käytät itsesi siiwosti ja olet kiitollinen siitä, että
sinä, joka olet köyhä lapsi, olet saanut näin hywäu
olon kaikinpuolin ja opetusta wielä kaupanpäälliseksi,
niin, älä milloinkaan unohda mikä siuä olet ollut,
ja ole aina kiitollinen rouwalle!"

,Mnrian ei tule olla kiitollinen minulle, waan
Herrallemme, joka hänen lahjoitti minnllc, samaten
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kuin minä olen kiitollinen hänelle siitä, että sain Ma-
rian".

Kaarina nuojutti päätänsä, maan kaikeksi onneksi
tuo wähän rasittawn miclimeno tuli poistetuksi profes-
sorin sisääntulolla huoneescn.

Hän tuli hywiu iloiseksi nähtyänsä Kaarinan, jonka
Malttamattomasti piti mennä hänen huoneescusa katso-
maan hänen wiimeisiä taulujansa.

„Ne owat hywin koreita kaikkityyni" oli Kaa-
rinan jotenkin pintapuolinen annostelu.

„Hän on siis aina kaltaisensa, tuo hywä herra
professori" sanoi Kaarina „aina yhtä nuori,
nuori aiwan kuin rouwa »vainajan aikana! Hän muis-
tanee kuinka »vihaiseksi minä tnlin, kun hän nukkui ja
jätti kynttilän palamaan, tahi tiputti sikarrin tuhkaa
lattialle; woi hywä Jumala, miten minä silloin riite-
li», waan perästcipäin minä kaduin ja silloin minä
aina laitoin hywäntckiäisiksi hänelle hänen herkkuruo-
kaansa, ryynipiirakoita, se on tietty; lintujeu piti myös
saada osansa, muuten ne eiwät maistuneet, niin, hän
on siis koko elinkautensll ollut lapsi".

Mamma ja professori naurahteliwat uoillc »van-
hoille muistoille, Kaarina naurahti myös ja pian oli
tuou oiwalliscn naisen tyytymättömyys kokonaan haih-
tunut; hän katsoi minuun ja nyykäytti minulle.

„Sinä olet siewä lapsi" sanoi hän „se
kaiketi woipi olla hywä, että toinen on saanut jonkun,
kenen kanssa lcikitsee... Kun sinä kesällä käyt Faru-
missa meitä katsomassa, sinun pitää saada nähdä, että
Jöns Petter siellä on kokonaan toinen mies kuin täällä,
jossa hän seisoo kuin maalattu pukki".

Kun kahwi kaiken hupaisimmassa mielenlaadussa
oli juotu, Kaarina pani jälleen »viitan yllensä jakääri
satecnwarjonsll kokoon, jonka jälkeen hän sekä Jöns Pet-
ter ottiwat Mhywäisct, sitte kuin mamma oli luwcmnut
kirjoittaa pari päiwää ennen luin tulisimme sinne.

„Haudoille pitää saada tuoreet seppeleet joulu-
päivänä" oli Kaarinan »viimeiset sanat.
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„Mihin haudoille?" kysyin minä Minnalta.
„Papan ja isoäitin; hän oli oikeastaan papan iso-

äiti, wlllln minä sanon häntä myös isoäidiksi, sillä niin
tckewät mamma ja professorikin. Kaarina on palwc-
lut hänellä kaksitoista wuotta, sentähden me hänestä
niin paljon pidämme".

„Tahdotteko ottaa huostaanne lapset wähäksi ai-
kaa, professori Lange?" kysyi mamma joulu-iltana
wanhllltll ystäwältänsä, kun hän työnsi meidät profes-
sorin huonecsen. „Waan teidän huoneessa pitää olla
aiwan pimeä".

Salanalllisella muhoilemisella professori sammutti
silloin lampun, laski alas ikkunapeitteen ja nosti war-
jostimen nnnin eteen.

„Nytpä jo lienee kylläksi pimeä, minä luulen, tul-
kaa tänne, minä tahdon yhden kummallenki polwelleni,
kas niin!... Mnistetaanplls nyt oikcen Jumalan poi-
kaa seimessä, tähteä, joka loisti kolmelle pyhälle kunin-
kaalle ja enkeleille, jotka ilmestyiwät paimenille".

„Nyt saatte tulla sisään!" kuulimme wiimein-
kin mamman huutaman.

Me astuimme oikeaan walon tulinaan! Miten ko-
rea, kuinka kaunis oli tuo wiheriäinen puu ja kaikki
nuo punaiset ja »valkoiset tulet pienine liekkineen; minä
en ollut koskaan uneksinut mitään ihanampaa, ja Min-
nakin tuli äänettömäksi hetkiseksi aikaa ihmettelemisestä.

Isämme kuwan ympäri kicrtelihe lehwäseppele,
johon kolme ruusun-silmikköä oli pistetty; ne oli Mettä
itse wiljclyt pienessä huoneessaan ne oliwat hänen
joululahjansa mammalle.

Kaarinan omenat näyttiwat oiwallisen hywälle
joulupuussa, me poimimme myös pian alas sekä ome-
nat että nuo keltaiset käwyt, joissa pähkinät oliwat
säilössä. Me saimme kumpainenkin hameen mammalta
ja professorilta me faimme Andersenin sadut sekä yh-
den shokoladi-ukon.
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Mamma antoi Metllllc uudeen sametti-päähineen
ja esiliinan, ja professorille hän oli neulonut korean
huiwin; sellaisen hän sai joka wuosi, knn hän aina
kewätpuolella kadotti »viimeksi saatunsa.

„Wapahtaja on syntynyt" sanoi mamma
„>vaan onko hän syntynyt meillekin? Ihanin joululahja
on se, että tunnemme Hänen nimessään hylkäneemmc
yhden synnin, sekä että sen sijaan joku hywä awu on
kiehittynyt meissä, ja uskomme, että Herran »voima
sieluissamme on encntynyt, niin että olemme tulleet
rakastllwllisemmmiksi, nöyremmiksi; se on se totinen
jouluriemu. Mariaiseni, minä olen nähnyt monta hy-
wää llwua puhkeileman sinnssa, waan yhdestä asiasta
minuu on muistutettllwn sinua: siuä rakastat meitä
sydämellisesti, waan »vieraille sinun pieni sydämesi on
melkeiu suljettu, sinä et siitä syytä kanna, waan Ju-
malan awulla sinnn pitää ainakin pian laittaa niin,
että tulee muutos. Sinä, Minnaseni, olet paljo wä-
hemmin itsepäinen kuin ennen, katso, että minä tule-
mana wuonna »voin sanoa, että sinä myös olet saanut
enemmän luonteen lujuntta".

„Entäs minä sitte?" kysyi professori „tc
ette saa unohtaa minuakaan".

„Minnn ei ole sowclias tehdä mitään muistu-
tusta teille, sitäpaitsi »voidaankin samalla kertaa kuin
ihmetellään teidän ylewiä ja jaloja awuja, hawaitn
ainoastaan lapsen wikoja".

„Ei suinkaan, älkää sanoko sitä, muistakaa hätä-
walhetta, jota minä en millään muotoa »voi totuttaa
pois itsestäni!... Waan yhtä kaikki, teidän puheenne
on ollut suloinen, nyt minä olen tehnyt kirkunkäymi-
scni, joulu on tunkeutunut minun sydämeeni. Kun
minä olen Herran huoneessa, on aina niin paljo, mikä
wetää minuu huomioui pois saarnasta, olkoon se waikka
kuinka kaunis, kukaties! se »vaikuttaisi minuun, jos minä
sitoisin silmäni kiinni. Luonto on minun kirkkoni,
mutta siinäkin tempaamat luodut minun sydämeni liian
paljo pois luojasta. Kun minä tahdon tulla oikein
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hartaaksi mielessäni, minä menen ulos tyynenä yönä
ja katselen tähtistä taiwastci, katselen sywälle sen si-
sään, ja kun minä silloin ajattelen, että jokainen pieni
tähti on maailma ja että moni niistä on wielä suu-
rempi kuin meidän maansiallomme, silloin minä huo-
maan kaikessa sen awaruuoessa oman itseni rajatto-
man mitättömyyden, mutta minä tunnen myös että
minussa on jotain, joka ei woi kuolla, ja minä not-
kistan polweni ja kiitän ja ylistän Herraa kuolematto-
man sieluni edestä!"

Wiimeinen pieni kynttilä oli palanut loppuun ja
sammui, kun hän lopetti puheensa. Mettä awasi owen
ruokasaliin, jossa riiskryyni-puuro jo oli pöydällä ja
höyrysi; Mettä oli saanut luwan istua meidän toisten
kanssa pöytään ja oli aiwan menehtyä riemusta.

„AH!" - lausui professori, kun atrioiminen oli
päättynyt, „minä olen wiettänyt täällä suloisen joulun,
nyt pitää minun mennä pois suureen seuraan ja wict-
tää sitä toisella tawalla".

Kauan wiipyi ennen kuin minä saatoin nukkua,
minä olin niin eläytynyt, niin iloinen; minä rukoilin
sydämestäni Jumalaa, että minä ensi jouluksi oppisin
rakastamaan kaikkia ihmisiä, niinkuin äitini toiwoi,
että tekisin. Kun kello löi kolme, professori tuli ko-
tiin, minä kuulin hänen asettaman awainta oweensa ja
laulaman:

Alkuainetta neljä
Ihdessa wiihtyy.

Sen jälkeen minä nukuin.
Aamulla, ennenkuin me menimme kirkkoon, me ku-

mimme professorin luona katsomassa kuinka hän mu-
renteli pieniksi suureu joulukakun linnuille.

Uudenwuoden päiwänä tuli pastori Skaun rouwa
terweisille; hän oli erinäisen koreasti puettu, suuri
töyhtö liehui hauen hatussansa, waan minä en suosi-
nut sitä teeskeltyä, mielin-kielistä muotoa, mikä oli
hänen kllswoillansa.
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Kuinka hienolle ja somalle meidän äiti näytti tuon
kirjawciksi waatctetun rouwan rinnalla, kuinka paljo
hänen teeskentelemätön:, luonnontotinen käytöksensä ko-
hoitti häntä tuon toisen naisen tecskcllyksen rinnalla.

Rouwa Stan hywäili ja hywitteli Minnaa ylen-
määrin, mutta minusta tuntui ikään kuin nuo hywit-
telemiset eiwät olisi lähteneet hywäntahtoisnudesta,
waan hämillä olemisesta, sillä se nähtiin selwästi, että
hän ei tiennyt, mitä hänen piti sanoa mammalle; niin
wähän mielenheimolllisuutta oli heidän »välillään.

„Minun täytyy malttamattomasti puhella myös
tuon säwyisän professori Langen kanssa" sanoi hän
»viimein „hän on tullut meille oikeen uskottomaksi,
ei enää milloinkaan käy meitä tcrwehtimässä, »vaikka
mc kerrassaan olemme kutsuneet hänet käymään joka
sunnuntai iltana; meidän »vieraat toiwowat alituisesti,
että hän tulisi, waan turhaan... Hän on erinomaisen
omituinen ja rakastettawa!"

,Maria, mene ja Pyydä professoria tänne".
„Se oli hywä, että minä sain tietää hänen ole-

wan täällä, Miaseni", »vastasi professori, kun ininä
kerroin rouwa Skaun toiwon „minä menen ker-
naasti kymmenen peninkulman päähän päästäkseni näke-
mästä sitä inhoittawllll akkaa. Ei, minä kiitän, mi-
nulla ei suinkaan ole halua tulla ja loistaa hauen
atrioillansa, aiwan kuin olisin minä papukaija tahi muu
ulkomaan eläin... Sano hänelle, että minä en ole
kotona, ei, sinä et saa sitä sanoa, koska se on »valhe,
mutta Mettä »voipi kernaasti sen tehdä".

Mettä nauroi koko muodollansa, kun sai tietää,
inistä oli kysymys, ja riensi tawllllisclla nopeudellaan
mamman luokse.

„Miten tahansa, minun pitää, enncnkun lähden,
katsoa tuon suuren miehen taidemnjaa ja nähdä hänen
»viimeisiä taulujansa!" me kuulimme rouwa Skaun
sanowan porstuwassa.

Ia samassa alkoi hän kääntää awainta, »vaan
professori työnsi suurella ramahduksella säpin kiinni.
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Nyt hän oli saanut oikean käsin-tuntuwan todis-
tuksen, kuinka omituinen ja rakastettawa tuo suuri
mies oli.

„Niinpä waan, rähise mitä rähiset, Miaseni, minä
olen kunniallisesti sen ansainnut!" sanoi professori
nauraen.

„Onko teillä halu nähdä minun »viimeistä työ-
täni?" kysyi professori meiltä eräänä päiwänä ke-
wätpuolella.

Me olimme hywin kärkkäät, sillä niinkuin tawalli-
sesti me emme olleet saaneet mennä sisään hänen luok-
sensa, silloin kun hän oli työssään. Waan minä en
milloinkaan unhoita säikähdystäni, kun sen näin.

Se oli meidän hökkeli Aoelgaadessa, siinä ei puut-
tunut ei ikkunata, ei tuota kolmijalkaista tuolia, ei
tuota karkeaa wuodctta olkineen, räpäleincen, peittee-
neen. Wanha Dortha istui elpösen eläwänä wuoteen
reunalla pöytä edessänsä ja nuusku-rasia wieressänsä...
Huono kynttilä paloi putelin suussa ja lewitti himeän
walon pöydällä lewitetylle korttipakalle. Dorthan sil-
mät säkenöitsiwät, hänen suunsa liikkui ja hänen etu-
sormensa oli pystyssä, aiwlln niinkuin silloin kun hän
puhui. Nuori, kaunis palweluspiika kori käsiwarrella
seisoi hänen edessänsä; hän näkyi kalwakklllllle ja säi-
kähtyneellc ja hänen katseensa tarkkasi kääntymättömästi
Dorthan huulia, joista ennustus läksi. Kokonaisuu-
dessaan se oli niin luonnollinen, että minä rupesin
wapisemaan, ja kun minä wähän aikaa katselin tau-
lua, minä syöksyin sisään omalle puolelle ja piilotin
itseni pöydän alle.

„Miaseni, tule tänne, sinä et tiedä, kuinka paljo
minä sinua suosin, sinä olet todella kaikista ihmisistäse, johon minun tauluni owat tehneet suurimman wai-
kutuksen... sinä oikeen wapiset tuon ruman Dorthan
tähden, sinä olet oiwallinen lapsi etkä tarwitse pelätä,
hänen pitää kohta joutua ulos huoneesta, hänen pitää
jo tällä hetkellä tulla ylös Charlottenlmrgiin.

Pastori Skau tuli eräänä päiwänä meille pienen
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tyttärensä kanssa ja otti Minnan jll minun kerallaan
taideteosten näyttelyyn.

Siellä riippui iso joukko kauniita maalauksia,
»vaan ei mikääu ollut kuitenkaan kauniimpi kuiu pro-
fessorin kerjäläispoika.

„Tuo ou paras taulu koko näyttelyssä" sa-
noi hywin wakllisesti eräs hywin watainen herra lasi-
silmissä.

Minna iski minulle silmää, me olimme itsistämme
ylwäät ja iloiset, sillä olihan tuo taulu eräällä la-
malla meidän perheemme oma.

Eräs rikas Englantilainen, joka käwi ympärinsä
arwostelewallll muodolla ja moitti kaikkia, tuli aiwan
ihastuksiin nähtyänsä Dorthan knwan. Hän osti sen
heti ja wielci samana päiwcinä hän läksi sen kanssa
Englantiin. Sen taulun näkö täytti minut aina kau-
histuksella, minulle niinmuodoin tuli sanomattoman mie-
leinen tunne kun tiesin, että se oli niin kaukana pois.

Rauhallisesti ja järjekkiiin kuluiwat päiwät; minä
olin sanomattoman onnellinen ja hywin ahkera, jopa
niin ahkera että minä pian ennätin Minnan.

„Sllllmmeto me sen?... Antakaa meille se?"
pyysi Minna monesti päiwässä.

„Minkiitähdcn sinä et milloikaan mitään pyydä?"
kysyi mamma.

„Onhcm minulla jo kaikki, mitä woin toiwoa".
„Hän ei tosin mitään Pyydä useasti" muis-

tutti professori „waan hän tulisi kuitenkin näky-
mään aiwan oiwalliscksi rukoilemana lapsena! minä
olen toisinaan ajatellut maalata hänet sellaisessa ti-
lassa, Minnan liehuwnna hänen päänsä yli, niinkuin
hänen pieni enkelinsä".

„Ei suinkaan, sitä te ette saa tehdä" epuutti
mamma innollisesti. „Minna ei ole mikään enkeli
ja Maria on rukoilcwll ainoastaan yksinäisyydessä, eikä
kaikkien näkywissä".

„Noh, niinkuin tahdotte, rouwa Staal, kun te ette
hywätsy ajatuskuluna, niin se ei ainakaan kelpaa, sillä



Kolmas Lulu, 39

te aina olette oikeassa. Minä olen myös useasti aja-
tellut maalata teidän muotokuwaanne, ivaan minä en
luota itseeni, että siinä onnistuisin. Teidän kaswoil-
lanne asun sellainen »vastakkaisuus; joka kerta kun nos-
tatte silmänne ja katsotte minuun, ihmettelen minä
sitä; tuo lapsellinen lempeä, niinpä, niin sanoakseni,
nöyrä näköisyys ci soivcllu tuuhou säännölliseen, mel-
kcen ylwähtäwään muotoon".

„Los se todella on niinkuin te sanotte, pitäisihän
sitten ihmistuntijan »voiman lukea minun elämäni »vai-
heet kllswoillani".

Professori meni mamman luokse ja suuteli hänen
kättänsä. Minä katselin sitä kaunista muotoa ja sitä
kuitenkin kauniimpllta näköisyyttä, waan turhaan »vai-
wasin minä pientä päätäni, woidakseni niistä tulla
päätökseen hänen elämänsä »vaiheista.

Joka kewäänä, kun professori oli kaupungissa,
hän antoi meidän tehdä pienen matkustuksen maalle
Maunuissansa.

„Nyt on pöökki puhjennut, nyt me woimme läh-
teä liikkeelle!" oli hänellä aina tapana sanon.

Hetkisen jälemmin seisattuiwat »vaunut portille
ja me »vyöryimme pois.

„Minä »vihaan »viipymistä", sanoi hän.
Mepä »vasta olimme iloiset näillä pienillä mat-

kustuksilla. Mettä istui ajurin istuimella, »vaan hän
kääntyi lakkaamatta ja nyylaytti meille todistukseksi
tyytywäisyydestään. Tawalliscsti me ajoimme rauta-
tietä Klainpcnblirgiin ja Eräkäslinncmn.

Linnan suuressa salissa oli kaikki hywin kamusta,
koreat seinät, kaunis katto ja hywin punottu lattia,
waau yhtähywin paljo kauniimpi oli kummulla, josta
näkyi ranta pilkistelewän wanlean»viheriäisen metsikön
takaa ja siellä täällä olcwat kukkapcnsaat, jotka oliwat
niin tiheästi täytetyt kukkasilla, että näyttiwät suurille
lumipalloille. Linnan toisella puolella oli hirwet lai-
tumclln pienen ojan reunalla. Minna juoksi niiden
luokse, mutta »vaikka hän oli itse kepeä kuin hirweu
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Wllsitka, ne juotsiwat kuitenkin häneltä tiehensä, seisat-
tuiwat sitte jonkun matkan päässä, pöyhisteliwät ja
pudisteliwat sllNvisill paitansa.

Me menimme senjälkecn pitkin kunnista polkua,
joka wei wiila-pajaan; mammalla oli lasi mukana ja
me joimme lähteen kirkasta wettä; sitte katselimme ik-
kunasta sisään tehtaasen. Sielläpä paukkui ja leimusi!
Nuo wäkcwat wartalot näkyiwät aiwan mustille liek-
kien walossll.

„Nuo ihmisraukat!" huokasi mamma. Minna
nyykäytti niille ja professorin koko sielu oli kokoontu-
nut hänen silmiinsä, ikään kuin olisi hän wäkiwallalla
tahtonut takoa sen näkemyksen muistiinsa.

Sen jälkeen me menimme Rungstcediin. Mamma
tuli hywin surumieliseksi Ewaldin kummulla ja profes-
sorin silmät kyynelöityiwät, luu hän puhui tuosta
suuresta onnettomasta runoilijasta.

Wedbekissa me joimme teetä rciwintolan puutar-
hassa; puheleminen joutui sillä ajalla Tykho Braheen.

„lonakin toisena kertaa me menemme Hweniin"
sanoi professori, waan siitä ei kuitenkaan koskaan tullut
mitään. Minna tahtoi matkustaa Ruotsiin, Norjaan,
Seelantiin, waan sitä ennen hän tahtoi käydä Moenin
wuorclla ja Italiassa.

„Smä saat seurata minua" sanoi professori
leikillään „Maria woipi jäädä kotiin mamman
hameisiin.

Elokuussa teki mamma tawalliscsti käyntinsä Faru-
missa. Mielenlaatu oli silloin kokonaan toinen. Mam-
ma oli äänettä, jopa professori Langetin, jos hän oli
mukana, tuntui surumieliselle.

Minnalla ja minulla oli polwillamme kaksi sep-
peliä, jotka Mettä oli sitonut puutarhan kauniimmista
kukkasista ja oman metsämäisen, waan ihaileman mie-
listelemisensä mukaan.

Me nousimme mämmistä Kalamäen kartanossa ja
sitte kun olimme juoneet lasin maitoa puntarha-huo-
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ncessa, me menimme pitkin kapeaa polkua, mikä kier-
teli meren ranteella, ja tulimme Farumiin.

Täällä oli liian kamusta, että kukaan kauemmin
olisi woinut olla yksiwakaisena; ohrat liehuiwat tuu-
lessa, linnut wisersiwät iloisasti, Minna poimi sini-
kukkia ja lauloi, minä yhdyin mukaan, waan mamma
ja professori astuiwat witkallecn meidän jälcssämmc
ja puhcliwat menneistä ajoista.

Jöns Petter seisoi sen suurcu puun alla, mikä oli
keskellä kylää; niinkohta kun hän sai nähdä meidät,
hän heilutti lakkiansa ja juoksi kotiin ilmoittamaan
meidän tuloamme.

Molemmat, Kaarina ja Pekka Laurinpoika, hänen
miehensä, tuliwat meitä wastaan portille; kahlckoira
haukkui, kanat ja ankat pitiwät kaituwaa melua ja
kolme pientä poikaa, wielä pienempää, wiclä kainom-
paa jawiclnwaalcampi-tukkllistll kuin Jöns Petter, pis-
tiwat pienet päänsä ulos owcsta kurkistellakseusa meitä.

„Niin, pentuja meillä on kyllä" muistutti
Kaarina „Pckka on iloinen, että ne owat poikin,
niin että niistä woifti tulla miehiä aikaa woitta.cn,
waan kyllähän minä tahtoisin, että yksi niistä olisi tyttö".

Pekka Laurinpoika seisoi ja puheli mamman kanssa
parhainta, mitä taisi, ahkerasti laamien isolla, punai-
sella kädellään keltaista tukkaansa, kun sanat puuttumat.

Professori puheli Kaarinan kanssa kyökissä ja
Jöns Petter näytteli meille kaikki suloisuudet.

Isossa kirstussa isoimmnssa huoneessa hohti koko-
nainen riwi kuppeja, joiden laidoissa oliwat sanat joko
„iloinen päiwä" taikka „toiwotan onnea", yhtä ncrolli-
scsti kuin waihcttelcwastikin piirretyt. Ne oliwat Pekka
Laurinpojan lahjoja Kaarinalle niinipäiwillä; jos luki
ne, sai niistä tietää, kuinka kauan he oliwat olleet nai-
misissa.

Wasta sitte kun olimme naulinneet paistettua
sianlihaa, wiiliä, kahwia ja rusetettuja omenan wiilek-
keitä ja katsoneet Kaarinan kaikki myssyt, hameet ja
kotikutoiset waate-käärökset, ja Pekka Laurinpoika oli
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näyttänyt meille »vasikat ja pienet porsaat, me saimme
wiimcinkiu luwan mennä hautausmaalle.

Siellä seisoi, kauniisti puksipuun istukkailla aidat-
tuina, kaksi maltoista ristiä, joiden yli erään lehwäiscn
toiwuu otsat riippuiwat. Hautakummulla oli tuetta-
mana: Minna Gertrud Staal 82 wuotta ja Harald
Stcml 29 wuotta, isoäiti ja pojanpoika.

Minä lähestyin noita molempia hautoja, lyyris-
iin poskeni wasten isoäidin ristiä ja halusin tietää,
josko hänkin hywätsyisi minua, »vierasta; pappa sen
kyllä tekee, maan mummo?

Mamma ripusti seppeleen kumpaiseenkin ristiin
ja professori itki. Senjälestci me Muskelimme papin-
töyrylle ja sitte me menimme kotiin.

„Tämä on ollut suloinen päiwä" sanoi mam-
ma. „Minä ihmettelin hywin, että se hänestä siksi
tuntui, kun hän oli ollut niin surumielinen".

Ihtä rauhallisia tuin mc olimme, yhtä rauhatto-
mana oli meidän wcmha rakas ystäwämmc, professori
Lange. Kun luultiin mitä »varmimmin hänen Pysy-
män kotona pitkät ajat, hänelle tuli aktiin mattnstus-
himo ja hän oli pois; »vaan juuri silloin kun »vähim-
min olisi osattu cirwlltaklllln, hän oli taas meidän kcs-
tessämmc; joku kirje, joku tuttu muoto oli herättänyt
hänessä koti-ikäwän, ja hän noudatti aina, niin paljon
kuin »vaan laatuun käwi, löyhäyksiänsä.

Hänen tcrweyteusä oli aina hywä, hänen mielensä
laatu oiwallinen, hän oli erinomaisen »vilkas ja innol-
linen, ja minä olen useasti kuullut hänen sanowan,
että nuorisolla nykyiseen aikaan »voisi luulla olewau
»vettä suonissa meren asemesta, niin lewollinen ja
wcntomiclinen se on. Hänen sydämensä samoin kuin
hänen kukkaronsllkin, silloin kun siinä jotakin oli, oli-
wat aina llwoinna hänen ystälvilleen. Mutta jotaiu
salaisuutta hän ei saattanut säilyttää, sen hän itse
tunnusti. Keppeihin, sateenwarjoihin, hansikkoihin ja
niistinliinoihin hän tarwitsi paljon rahaa, sillä näitä
esineitä hän kadotti taikka unehutti aina, eikä häu »nil-
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loinkaan sen koommin saanut niitä nähdä. Harwoin
hän wcti taskukellonsa, waan sitä hän kantoi taskus-
saan, waikkll se ei käynyt; hän luuli tawalliscsti olc-
wan aamun aina pimeään asti.

Tekopyhiä ja tecskentclewiä ihmisiä hän wihasi,
mutta muutoin hän oli tawattamin ja ystäwällisiu ih-
minen auringon alla. Jos häntä kutsuttiin wicraaksi,
hän wastasi aina tulemansa, waan jäikuitenkin useim-
min kotiin, wälisti scntähden, että hän oli unehntta-
nut koko kutsumuksen ja wälistä scntähden, että hän
tahtoi kernllllinmin wicttää päiwänsä toisella tawalla.
Toisinaan hän maalasi herkeämättömästi, toisinaan ku-
lui aikoja pitkiäkin, joina hän ei liikuttanuttaan siwel-
lintä. Hän kentiesi oli wähän turhamainen, waan se
ei häntä koskaan estänyt tunnustamasta muiden an-
sioita ja iloitsemasta niistä. Pieniä meltoja ja lupauksia
hän toisinaan unehutti, minä en woi, paha kyllä, sitä
kieltää, waan lintujansa hän ci milloinkaan unohta-
nut; jos matkllllnlähtö hänellä tuli päätetyksi miten ak-
tiin hywnnsä, niin muisti hän aina antaa mammalle
leipärahaa niitä Marten.

Sopiikohan tämä kertomus häneen, minä en sitä
tiedä, minä en ole itse tyytymäinen tähän, minä olen
liian paljon puhunut hänen omitnisnulsistausa ja liian
wähän hänen hurskaasta, rakkautta täyteisestä sydä-
mcstänsä ja puhtaasta, runsaasti lahjoitetusta sielus-
tansa.

Au^n.
Minnan ja minnn luonnonlcchjojen Malilla oli

hywin suuri eroitus; hän oppi joitakuita aineita ih-
meteltäwimmällä nopeudella ja kcmeydellä, kun hänensen sijaan oli hymin waikea monissa muissa aineissa
päästä mihinkään, sitä Mastoin oli minulle yhtä wai-
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keata kaikki, mitä minun piti oppia. Kielioppi, lu-
wunlasku ja wuosiluwut oliwat marsinkin niitä kiwi-
köitä, joihin Minna päiwittäin kompastui. Minä näen
wielä, kun tahdon, hänen pienen, puoleksi naurullisen
ja puoleksi epätoiwoisen muotonsa ja rukoileman kat-
santonsa, jolla hän, knn muisti hänet petti, katsoi mam-
maan, joka paraimmllllllkaan tahdollaan silloin ei woi-
nut olla wctämästci suutausa nauruun.

tyhmä lapsi" oli mammalla tapana sa-
noa „mitä se hyödyttää sinua osata historiaa, kun
sinä et muista yhtäkään wuosilulua, ja mitä hyötyä
sinulla on siitä, että ymmärrät wieraita kieliä ja pu-
hut sanat hywin selwästi, waan et scntähden taida kir-
joittaa yhtä ainoata riwiä ilman kieliopitta. Mitä
luwuulaskuuu tulee, niin sinun täytyy häwetä kaksin-
kerroin, sillä isäsi, jonka muotoinen sinä niin mielelläsi
tahdot olla, oli mainio luwunlaskija.

Kun sota ilmestyi muunna 1848, professori Lange
oli Italiassa, waan hän matkusti kohta kotiin, ikään
kuin nuorukainen kiihkoisana hywään asiaan.

Waikka Minna ja minä olimme wasta kymmenen
wuoden ikäiset, me olimme, marsinkin Minna, hywin
innolliset isänmalln-rakkllllt.

„Katsokaa, enkö minä ole hywin heikko ihminen"
sanoi äitimme eräänä päiwänä meidän uskolliselle

ystäwällemme, pastori Skaulle „joka toisinaan toi-
woisin sllllttawani takaisin kutsua mieheni taiwaasta,
ainoastaan sentähden, että hän woisi taistella tämän
Tanskanmaan hywäksi, jota hän niin hartaasti rakasti
ja joka nyt kysyy poikiansa semmoisia kuin hän. Minä
oikein ikäwöin häntä ja unohdan sill'nikall kokonansa,
että jokaista sotaa, jokaista ihmisten kcskenäistä tais-
telua rauhan majoissa katsotaan toisella tawalla".

„Siinä ei ole mitään nuhdeltawaa, rouwa Staali"
wastllsi professori „teidän tuntcenne owat

luonnolliset, waan te woitte lohduttaa itseänne sillä,
että se miehuullisuuden, kestäwäisyyden ja kiihtymyksen
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henki, jokll leimui miehenne rinnassa, elää wielll nytkin
sekä johdattajien että muiden miesten sydämissä".

Jumala oli kyllä johdattama Tanskanmaan woi-
tolle!

Mllllsotamics oli professorin mielikuwa, hän maa-
lasi yhden sellaisen istumana ojan reunalla, kukkiman
seljapensaan alla, kirjoittamana kotiinsa polwillensa ase-
tetun plltronitllskuu pinnalla. Se oli puhdas tanska-
lainen naama; hänen katsannossaan oli paljo hywän-
llllltuisuutta ja rahtunen ilkeäjuonisuutta, ja koko hänen
olentonsa tumaa tasaista ja totuudellista mielenlaatua.

Eräs upserin rouwa osti taulun suurella raha-
summalla, jonka professori sitte lahjoitti kaatuneiden
jälkeenjääneille.

Se oli hywin onnellinen päiwä, kun sotilaat pll-
lautuiwllt kotiin; mekin koristimme paraimmalla ta-
wlllla pienen talomme lipuilla ja ruohonpäisellä.

Professori otti Minnan ja minun kerallaan rat-
suhuoueesen ja itse häu pani toimeen komean päimälli-
sen kahdelletoista sotamiehelle. Mamma toimieli emän-
tänä; keskellä pöytää seisoi komea Kotaani (suuri sokeri-
leipä) konstillisillll, woittajille tarkoitetuilla osoitus-
merkeillä, ja jokaisen sotamiehen lautasella oli lukkais-
kimppu malituista kukkasista, jotka professori, huoli-
matta niiden kalliudestll, oli ostanut eräältä kukkain-
kauppillllltll.

Professori, niinkuin ainakin oikea maalari, oli
walinnut mieraansll sen mukaan, mille he näyttiwät.
Ne oliwat kaikki pitkiä, »vanhoja miehiä, waaleatukklli-
sia, sinisilmäisiä, rehellisillä kaswojcn muodoilla. Hän
tunsi ainoastaan yhden niistä, nimittäin ala-upseerin,
nimeltä Matti, joka oli ennen ollut palwelijana isäl-
lämme.

Mamma Pyysi tämän tulemaan sisään meille, ja
kun hän sai nähdä papan muotokuwan, hänen silmänsä
kyynelöityiwät.

„Niin, tuossa on minun luutnanttiin, aiwan elpo
eläwänä, semmoisena kuin hän seisoi edessäni kowim-
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puna hetkenä minun elämässäni" huusi hän.
„Niin, niin, rakaö rouwa, teidän mies on pelastanut
minuu jostain paljon pahemmasta kuin kuolemasta.

Matti nyyhki kowasti, näitä sanoessaan, sitte jat-
koi hän painuneella äänellä:

„Kentiesi huwittaa teitä kuulla se tapaus; minä
tahdon tällä iloisella hetkellä awata sydämeni teille.
Niin kuulkaa sitte! minä »varastin kerran teidän mie-
heltä, niin, minä warastin siltä, joka ci milloinkaan
osoittanut minulle muuta kuin hywäntahtoisuutta, mutta
hän pääsi Warkauden perille, tuli minun luokseni ja
syytti minua. Silloin lankesin minä hänen jalkainsa
juureen ja rukoiltu häntä Vapahtajan nimessä teke-
mästä minua onnettomaksi. Hän puhui minun kans-
sani yhtaikaa kowuuoella ja ystäwyydellä, ja mitäs
luulette hänen tehneen, kun hän kuuli, että minä olin
tehnyt rikokseni ainoastaan hankkiakseni leipää wan-
halle, sairaalle äitilleni luutlannissa? Niin, hän antoi
minulle äitiäni warten 50 riksiä, jotka hän oli säilyssä
pitänyt erästä aiottua matkustusta warten. Jumala
häntä siunatkoon!"

Matti toi myös toiset sotamiehet sisään meidän
huoueesen ja he sitoiwat yhteen kukkais-kimppunsa ja
ripustiwat ne muotokuwan Ylitse, jonka Mesta he läk-
siwät pois kllikuwlllla hurraa-huudolla.

Matin puhe teki sywän ja iloisen waikutuksen
meihin kaikkiin kolmeen. Minna tahtoi kertoa sen pro-
fessorille, wllnn mamma esti sen.

„Matin luottamusta ci saa »väärinkäyttää"
sanoi hän „ja me tiedämme kaikki, että kun mei-
dän rakas ystäwämme kuulee jotakin ylewäa luonnon-
omaisuutta kerrottawan, se tulee pian lewitctyksi koko
kaupunkiin, ja olisiko se sitte oikein meiltä palkita sillä
tawoin Matin totisuutta?"

Myös meillekin tuli nyt wilkas aika; monta isäm-
me kumppaneista käwi terwehtimässä meitä, näyttääk-
seen hänen keskellensä surkuttelemistaan.

„Han on isänsä näköinen" sanoi eräs nuori
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kapteni Minnasta „waan teidän toinen tyttärenne
ei ole, kumma kyllä, ei hänen eikä teidän näköinen".

„Hänessä on sisällinen yhdenkaltaisuus", »vas-
tasi mamma, ,Mä Maria on yhtä, niinkuin minä
luulen, sekä mieheni että minun kanssa luonteen puo-
lesta".

Minun poskeni »varistuiwat näistä sanoista.
Mamman »vastaus teli minun niin sanomattoman on-
nelliseksi; hän ei oikaissut »vieraan erehdystä, hän ei
ainoallakaan sanalla osoittanut, että minä olin »vieras.

„AH, ken olisi rikas", - oli Minnalla tapana
useasti sanoa, „minä tahtoisin itselleni suuren ta-
lon, keskellä metsää, ja koreat waunut »valkeine hewo-
sineen, niinpä saisitte te ajella joka päiwä, mamma-
seni. Maria ja minä opettelisimme sitäwastoin it-
siäinme ratsastamaan, ja puutarhassa pitäisi olla kiikku
ja suuri paljous kauniita kukkasia, niitä pitäisi tietysti
Metan hoidella. Professorin pitäisi saada suurin ja
»valoisin huone koko talossa sekä jäniksen paistia ja
piirakoita joka toisena piiiwänä, ja kun hän sitte mat-
kustaisi ulkomaille, niin me menisimme mukaan, wai
miten?"

„Oi, eikö mitä, Minna" »vastasin minä
„onhan meillä niin hywä täälläkin, olemmehan jo kyllä
onnelliset, älä toiwo mitään enempätä, toiwo ainoas-
taan että meidän nykyinen onnellisuutemme aina kes-
täisi".

„Auna hänen rakennella ilmalinnojansa, Mari-
seni" sanoi mamma, „»vaikka minä tuskin us-
kon, että hän paremmin »viihtyisi siellä suuressa ta-
lossa metsässä kuin täällä. Onni, Minnaseni, asuu
paljon »vähemmin päällimäisissä esineissä, tuin sinä
luulet, se istuu sisässä sinun omassa sydämessäsi,
lapseni; kun se sykkii »viattomasti ja hurskaasti, sinuaseuraa ilo ja rauha, jos »nenet »vaikka mihin hywänsä.
Moni tosin Päättää, että totinen onni on yhteydessä
wähälvaraisuuden kanssa, »vaan se on wäärä luulo se-
kin, se woipi yhtä hywin »viihtyä kuninkaan juhlasa-
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lissll, kuin työmichcukin pienessä hökkelissä, niinpä siis
mekin, kun wlllln meidän sydämemme owat, jos ma
niin saan sanoa, oikein hywässä keskuudessa Herramme
kanssa, »voisimme olla hywinkin onnelliset Minnan suu-ressa talossa metsässä".

Pastori Skau tuli useasti meille, mamma ym-
märsi aiwan hywin karkoittllll hänestä sen sywän synk-
kämielisyyden, johon hän toisinaan waipui, ja joka
warmaan useimmiten oli tullut huonosopuisuudcsta hä-
nen ja waimonsa wälillä, sillä kun hänellä ei ollut
mitään taipumusta olla akkllwllllan alaisena, niin rouwa
Skau'n täytyi useimmissa tapauksissa taipua hänen
tahtonsa mutaan, ja se teki »vaimon äreäksi ja tylyksi
koto-elämässä.

.Miksipä hän juuri »valitsi tuon »vaimon?"
huudahti kerran professori erityisellä ylenkatseella.

„Tc erehdytte" sanoi mamma, „hän ei
»valinnut sitä, »vaan nuoren »viehättämän tytön, joka
hartaasti suostui kaikkiin hänen aatteisinsa. Kaikki
awioliitot olisiwat onnellisia, jos kukaan ci antaisi
päällimäisen muodon itseänsä »vietellä".

Heillä oli »vaan yksi lapsi, yksi tytär, joka 01l
»vähän nuorempi meitä. Nikoline oli pieni kaunis
tyttö, jolla oli isäu hywä sydän ja äitin mutkat. Häu
tuli toisinaan meille, »vaan me tulimme »vasta oikein
likisesti ystäwyyteen tanssi-harjoituksissa, jotka tapah-
tuiwat hänen »vanhempiensa kodissa. Minä muistan
aiwan hywin ensimäisen kerran, kun »ne tulimme sinne,
kuinka minä tunsin itseni »vieraaksi noiden moinen las-
ten joukossa! Rouwa Skau käwi aiwau meidän »vie-
ritse, mutta »vaikka minä näin, että hänen silmänsä
oluvat luodut meihi»», hau ci sanonut meille mitään.
Sitäwastoin hän hywitteli ylellisesti erästä pientä
koristeltua tyttöä, jonka hameessa oli lukemattomia
rimsutuksia.

„Se on todella merkillistä" sopotti Minna
minulle ja wahän ajan päästä sen jälkeen hän juoksi
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rouwa Skllun luokse ja kysyi häneltä tawallisclla kai-
nolla »vaan tutustawlllla taivalla:

„Te ette wnrinaan tuntenut meitä. Minä olisin
sanonut mammalta paljon terweisiä".

Papinrouwa niuristeli, joka piti merkitä ystäwäl-
listä hymyilemistä ja huudahti:

„AH, se onkin omaseni pieni Minna Staali, en,
minä todella en tuntenut sinua, miu isoksi sinä olet
tullut. Sano terweisiä mammallesi ja pyydä, ettei
professori unohtaisi meitä".

Se oli todella merkillistä kuinka paljo nuorem-
miksi noita nuoria lapsia me muutamissa kohdin tun-
nuimme itsistämmc, kun me sitäwastoin toisissa ti-
loissa tunnuimme olewan paljon »vanhemmat heitä;
me olimme oppineet, kuulleet ja ajatelleet paljonkin
enemmän kuin he.

Minna tuli pian kaikkien suosituksi, ivaan hän ei
ruwcunut mihinkään ystäwyyden-liittoon, johon myös
minä en tullut otetuksi. Hän oli niin iloinen, niin
kaunis, hän oli myös kieltämättä se, joka tanssi sie-
wimmästi, mutta hauella itsellä ei ollut mitään aawis-
tusta siitä, että hänellä oli kaikki ne etcwyydct; minä
luulen, että syy siihen tietämättömyyteen oli, että hän
ci etsinyt omaa täydellisyyttään eikä muiden »vikoja,
»vanu aina teki päinwastoin.

„Tässä ou tosin hywin rattosa ja hywä, rakkaat
lapseni" sanoi mamma eräänä kirkkaana joulupäi-
»vänä »neillc „mutta minä uskou kuitenkin, että kä-
»vcly tekisi meille hywää; minä tahdon yhtähywiu panna
ensin »vähän puita uumin, niin että tässä tuntuu läm-
pymälle ja hywällc, kun tulemme kotiin".

Tämä ehdotus otettiin tietysti suurella ilolla
»vastaan; mc panimme heti työmme pois ja tulkit-
simme itsemme.

Lumi uarskui meidän jalkaimme alla ja llurinko
paistoi niin ihanasti puiden »valkoisiin oksiin, cttä ne
näkyiwät juuri kuiu olisiwat olleet kukitetut tiamanteilla.

„Talwi on myös ihana »valkoisessa puwussaau"
3
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sanoi mamma „katsokaa taiwllstll, lapset, kuinka
se on korkea ja sininen, ilma on niin puhdas, että jo-
kaisella henkäyksellä luulisi hengittäwänsä tcrweyttä ja
tyytywäisyyttä".

Me käwelimme yltäympärinsä Rosenborgin puu-
tarhan, kanawat oliwllt jäätyneet. Minna tahtoi
malttamattomasti koetella, josko ne woisiwat kannattaa
häntä.

„Etkö sinä häpee" huusi mamma „olethan
sinä jo pitkä, neljäntoista »vuotinen tyttö!... Onko
sinulla sitte niin iso halu pudota meteen? Milloinhan
sinä wiisastut!"

„Siihcn kestää wielä kauan, mammascni"
wastllsi Minna ja juoksi jäälle, joka ritisi myöskin hä-
nen kepcidcn jalkainsa alla.

Mc olimme hywin hywillä mielin ja iloiset; ta-
kaisin tullessa kotiin meille tuli mustaan useimpia aja-
joita.

„AH, se ken saisi kerran tuommoisen komean re'en
taikka saisi kuitenkin ajaa tuommoisessa!" huudahti
Minna. — „Katso miten korea werkko!... Kuuletkos
kuinka kauniisti kulkuset kilisewät sclwässä ilmassa,
mutta katsos tuolla tulee kaikkein kauniin, sitä teidän
pitää kääntyä ympäri katsomaan, mamma!"

Se oli todella hywin soma reki, joka nyt lensi
siwutscmme; ylwäät, komeat, kalliilla werkoilla katetut
hewoset meniwiit kulkusten helinässä ikäänkuin tanssien
edelleen. Sisällä siinä somassa ajokonecssa istui yksi
herra Mrritty muhkeaan turkkiiu. Kun hän sai nähdä
meidät, hänen huuliltaan kulki »vähäinen äännähdys;
hän kallistui ulospäin yli re'en laidan ja se oli mel-
kein juuri kuiu hän olisi ojentanut molemmat kätensä
meitä kohti, maan lähimmäisenä silmänräpäyksenä tuo
kepeä ajokonc oli jo kaukana siitä.„Kuka se oli?" huusimme yhtaikaa Minna sekä
minä.

Mamma oli tullut hywin kalwaaksi; hän melkein
wapisi.
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„Se oli minun »veljeni, lapsukaiset!" jän-
kytti hän.

Hän ei sanonut mitään mnuta ja mc emme myös-
kään uskaltaneet häneltä kysyä, ivaan »vasten tah-
toamme me rupesimme jouduttamaan askeleitamme.

WiicleB Au^u,
Kun me tulimme kotiin, mamma meni makuu-

huoueesen, johon kukaan meistä ei uskaltanut häntä
seurata. Minna kääri kätensä minun ympärilleni, hän
oli tullut hywiu kalwaaksi ja näytti juuri sellaiselle
kuin säikytetty lintu; minä tunsin myös itseni kum-
mallisen lllamieliscksi eikä ollut minulla ollenkaan ha-
lua häiritä äänettömyyttä.

Pieni huoneemme oli yhtä ystäwällinen ja hy-
myilemä, kuin kaksi tuutia sitte, jolloin me kepeillä ja
iloisilla sydämillä sen jätimme, »vaan nyt me emme
sitä ottaneet huomatakscmme. Auringon »viimeiset sä-
teet lankcsiwllt muotokuwllll kohden, me lähenimme sitä
»vasten tahtoamme, ikään kuin olisimme odottaneet siltä
jotain selitystä taikka rahtusen lohdutusta.

Kun mamma jälleen tuli sisään, hän näytti lc-
wolliselta, melkein tyytywäiseltä, »vaan minä huomasin
sclwästi, että hän oli itkenyt. Hän pani »vielä muu-
tamia puun kalikoita uuniin, ja kuu pieni tottowalkca
rattosasti lckotti, hän tuli meidän luoksemme.

„Minä cu »voi kärsiä" huudahti hän „näh-
däkscni tuommoisia miettecllisiä otsia ja surustuueita
katsantoja pienillä tytöilläni ja noin ihan ilman syytä.
Mitä nyt sitte on tapahtunut? Niin, sitä te ette tiedä
ja se tekee teidät »vielä aremmiksi. Luulemisen »voi-
malla on »vapaa leikitä pimeydessä, ininä tahdon scn-
tähden laittaa, että me saamme waloa, ja koska te
olette minun uskolliseni, miuä tahdon nyt myöskin ai»-
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taa teidän silmäillä minun mennecsen elämääni ja sen-
Mkeen tuomita, josko olen menetellyt oikein tuota
»veljeäni kohtaan, josta ma olen hywin iloinen, että
olen hänen jälleen nähnyt, sillä waikka me »viiteentoista
wuotcen emme ole toisiamme nähneet, minä rakastan
häntä, ja warmaan, minä olen »vakuutettu siitä, hän-
kin pitää wielä minusta".

Mamma istui sohwallc ja me kahdenpuolen häntä.
Hän piti wähän aikaa käden otsallansa, ikään kuin
saadakseen ajatuksiansa kokoon, sitten hän alkoi:

„Minun lapsuuteni koti oli hywin komea ja kau-
nis paikka huippuiueen tornincen, jotka kuwailiwat it-
siään medessä. Keskellä suurta linnanpihaa lorisi
wettä suihkuawll kaiwo ja pitkä, pitkä puisto satawuoti-
sine tammineen wei ylös linnaan. Puutarha tehty
eräälle mereen wiewälle kummulle, oli täytetty harwi-
naisimmillll kukkasilla ja talwella saattoi suuri kukkais-
huoneisto meidän kokonaan unohtamaan, ettei ollut kesä".

Wuoden ihanana aikana meillä oli aina paljo
wicraita, koreita waunuja ja ajokoneita wieri silloin
edestakaisin, koiria kaikenkaltaisia ja suuruisia telmi
pihalla ja jota taholla oli reuna, mutta yhtähywin
säännöllinen liike, jokapaikassa kiiltopukuun puetut
palwelijat, lyhyesti, meillä unetettiin oikein suurellista
herrashowin elämää, jota te, jotka olette taswatctut
suurimman yksinkertaisuuden elämässä, tuskin woitte
käsittää; niin, eipä edes Minna ylenpalttisimmissa
ilmaliunoissaanklllln ole ajatellut mitään niin loistamaa.

Isäni kuuli minun wielä aiwan pienenä ollessani,
hän oli paljon wanhempi luin äitini, wähintäin kol-
mekymmentä »vuotta. Senmutaan kuin minulle »vii-
meisinä aikoina on sanottu, äitini ei ole häntä milloin-
kaan rakastanut muuta kuin hänen rikkauttansa ja
loistawllll tilaansa yhteiskunnassa; minä en kuitenkaan
tiedä, josko se on totta, äitini mainitsi hänestä sangen
harwoin, mutta koko elinkautensa isän jälkeen hän kan-
toi ainakin huolipukua.

Äitini oli mainion kaunis ja hywin ylpeä kauncu-
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destaan; muuten hän oli lempeä ia ystäwällinen. Kun
häntä näki pikaisesti, oli mahdotoin aawistaa hänessäasuwan kumoamattoman ylwcismielisyyden, mutta niin
oli yhtähywin laita.

Weljcni Kaarle oli kaksitoista wuotta wanhcmpi
minua; minulla oli ollut kolme sisarta wiclä, kaikki
miuun ja Kaarlen wälillä, mutta ne oliwat kuolleet.
Minun wcljeni oli kaunis poika, kcntiesi liian heikko
ja hento kaswultaan, waan sen wicm hän peitti lisälli-
sellä uljuudella ja miehuudella. Hän kantoi päänsä
korkealla, hän tiesi olewansa sukutalollincn (fideikom-
missin omistaja), s. o. koko isän omaisuuden yksinäi-
nen perillinen, ja sen hän teki myös koko ympäris-
tölleen, ei mammaakaan eroittaen, tunnetuksi, waan se
tapahtui lliwan hywäsäwyisellä tawalla. Minä rakas-
tin häntä hywin hartaasti ja hän wastasi minun hel-
leydelleni mitä sydämellisimmästi, se ei ollenkaan suo-
sittanut mammaa, joka tunsi, että me enemmän pi-
dimme toisistamme kuin hauesta.

Lapset owat paljo tarkkatuntoisemmat kuin mitä
täysikllswuisct tawallisesti luulewat, ja minä huomasin
hywin hywästi, että mamma hywäili minua enemmän
wicraiden näkywissä kuin muuten, että hän kernaasti
tahtoi näkyä hellänä, kauniina äitinä lapsineen, ja se
wieroitti minua hänestä. Raskasta on ajatella kaikkea
tätä, waan minä olen welwollinen sanomaan teille to-
tuuden.

Usein minun tähteni nousi pientä eripuraisuutta
äitini ja wcljeni wälillä. Kaarle päätti, että minun
kaswatulseni käwi huolimattomasti, että minun pitäisi
saada parempaa opetusta eikä cnua saada tahtoani täy-
tetyksi, mutta kaikissa sellaisissa tiloissa minä nousin
Kaarlen wastacm, sillä wapautcni oli minulle hywin
rakas ja minä pidin juuri tärkeänä saada tahtoni täy-
tetyksi. Hänellä oli yhtähywin oikein, minä olin to-
della hywin pilattu ja laimiinheitctty.

Meidän kodissamme oli eräs hywin kummallinen
ihminen, joka olikin hywin kummallisella tawalla sinne
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tullut; tästä teidän nyt pitää scilldll knullll. Kerran
kun isäni, hywin nuorena, oli Kyöpcnhaminassa, hän
tuli satunnaisesti tutuksi erään nuoren, sukkelan ja lys-
tilliscn miehen kanssa, joka lueskeli lainticdettä. Isäni
suosi häntä ja kutsui häntä käymään maakartauossaan,
jonne nuori mies tulikin. Waan käymässä-010 jatkui
niin pitkäksi ajaksi, että isäni lopulta ci woinut olla
erin wieraastansll. Nuori ylioppilas puolestansa oli
myös taipunut meillä niin kokonansa ylenpalttisuuteen
ja hywään elämään, että kaikki into ja kaikki halu tulla
joksikin hänestä katosi. Hän tunsi, että hauessa ei
ollut miestä enää jatkamaan oppiansa ja kääntymään
entiseen hcrkuttomacm elämänsä laatuun, waan jäi
meille. Isäni makuutti hänelle määrätyn wuotisen pal-
kan, ja palkinnoksi siitä hän oli talon leikinlaskumi-
nisterinä. Tämä on surullinen historia, waan knn
minä olin kotona, se oli minusta hupaista.

Isäni kuoltua herra Hoppe se oli hauen ni-
mensä, joka muuten jo oli tullut wcmhemmaksi mie-
heksi, jäi lcwolliscsti paikallensa meille. Mamman,
jolla useasti oli ikäwä, oli mahdotoin olla häneltä;
hän luki kowasti ääneen mamman edessä, kertoi hä-
nelle päiwän uutiset ja mielisteli häntä hienoimmalla
lamalla hänen kauneudestaan ja rakastcttawuudcstaan.
Kaarlen kanssa hän pelasi biljardia ja pallia ja mi-
nulle hän kertoili tarinoita tahi leikkeli knwia, sill'ai-
kall kun hän kiikutteli minna polwillaan.

Sinä näytät aiwan alakuloiselle kuullcssasi tätä
kertomusta, Mariscni, se onkin jotakin alcntawaista
ihmisyydelle, jotakin inhoittawaa. Minä en myöskään
ymmärrä miten koskaan saattoi hnwittna minua, nähdä
tuon miehen erinomaista ruokahalua, herkullisuutta ja
llhuauttll. Palweljoillc hän oli muutoiu yhtä kopea,
kun hän oli nöyristclcwä meille, waan sen mukaan ue
häutä rakastiwatkin.

Kun minä olin yhdeksän wuotta wcmhn, minä olin
oppinut wllsta hywiu wähä; miuä osasiu puhua frans-
kaa, tanssia ja wähän rimpntclla pianoa, siinä oli
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kaikki. Mamma arweli, kentiesi omasta kokemukses-
taan, että kaikella muulla oli wähän armoa.

Kaarle sitäwastoin oli hywin paljo edistynyt
useimmissa aineissa; hän oli suorittanut kaksi tutkin-
toa, joista hän oli saanut paraimmat todistukset, ja
pitemmälle hän ci tahtonut mennä.

,Minun ei sowi kiintyä johonkin »vakinaiseen tie-
don-haaraan", sanoi hän aina hywin arwoisasti.

„Siinä sinulla ou täydellisesti oikein", wastasi
äitini „se olisi yltäkylläistä sinun tilassasi, sitä-
wastoin minä luulen, että sinun pitäisi matkustaa ulko-
mailla".

Sen hän myös telikin.
Kun minä toisinaan olin häijy kammaripiiallcni,

mammani kutsui minua sisään ja piti silloin minulle
pienen puheen, jonka sisältöä minä siihen aikaan pidin
kaiken siweyden korkeimpana mittana. Se kuului mel-
kein näin:

„Sinun pitää lliua olla nöyrä ja ystäwällinen
huonompia ihmisiä kohtaan, pieni Lowisani, niin pian
kun he osoittawat welwollisen alamaisuutensa; meidän
pitää jopa kärsiäkin heidän pieniä wikojansa, sellaisia
kostaa aina Herramme; mutta jos he sitäwastoin pie-
nimmälläkin tawalla laimiinlyöwät arwonosoitusta
meitä kohtaan, niin mc olemme welwollisct omalla ar-
woisuudellammc rankaisemaan heitä kowasti ja anka-
rasti, niin, oikein masentamaan heitä, ja jos se ei auta,
niin heti pois talosta sellaiset, ymmärrätlös! Sellai-
sissa asioissa pitää ottaman kiinteät. Suutele minua
uyt, tyttöseni, ja toimita rukouksesi.

Minä panin käteni ristiin ja luin Isämeidäu,
sitten kuu mamma oli minua opettanut missä paikoin
siinä minun piti luoda silmäni ylös ja missä alas.

Sellaisessa tilassa minä tuusiu itseni täydellisesti
»vakuutetuksi, että Herrallamme olisi kaikenkaltaisia syitä
olla oikein tyytywäincn minuun, jota uskomusta mam-
malla oman itsensä puolesta oli wicläkiu korkeimmassa
määrässä.
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Talwisaikana me oleskelimme muutamia kuukausia
Kyöpenhaminassa, jossa pidettiin pidot toisensa pe-
rästä. Sellainen elämä kouristeli hywin paljo äitini
terwcyttä; waan hän ei pannut tietääkseenkään ei ys-
kästä eikä enentywästä laihtumisesta; olihau hau wie-
läkiu kyuttiläkruunun walossa, lumiwalkoisella ihollaan,
jota musta puku wielä koristi, suurine silmineen ja
säännöllisellä muodon rakennuksella, kauniimpi kuin
useammat nuoret naiset.

Kuu hän ja Kaarle tuliwat kotiin noista suurista
pidoista, he oliwat useasti hywin tyytymättömät.

on tulla kutsutuksi yhteen noin eri-
laisten ihmisten kanssa", oli minun nitilläni ta-
pana sanoa.

„Niin, kyllähän se on kiusallista" »vastasi Kaarle,
- „että senkaltaiset mitättömät ihmiset wuiwat saada

tunkeutua maan etcwimpien perheitten joukkoon. Mei-
dän scuruuden piirissä on kuitenkin, Jumalan kiitos,
toisin, sillä me olemme yksimieliset siinä, ettemme mil-
loinkaan käytä luonamme ketään, jonka sääty ei sowellu
meidän säätyyn, jos waan se ei ole älyltänsä joku
mainio taikka joku taiteilija, jossa tapauksessa asian-
laita on tietysti toinen".

Minä kuultelin tätä puhetta ja iloitsin, että olin
iso-aatelista werta ja että omistin kuudentoista suku-
polwen mainetta. Luultaisiin, että pieni lapsi ei ym-
märtäisi sellaisia asioita, waan ci se niin ollut. Mam-
mcm ja Kaarlen alinomaiset puheet meidän arwostam-
me, yhtenä palweluswäen ja pian kaikkien alhaisempien
mielistelemisillä, täytti koko minun sydämeui ylwäs-
tyksellä. Minä ajattelin, että ihmisiä on monta laa-
tua ja että minä olin parhainta laatua, joka ajatus
teki minut hywin onnelliseksi.

Pastori Skau oli siihen aikaan kirkkoherrana
Kaarlen alueessa. Hän tuli useasti meille ja puheli
kauan ja wakaisesti mamman kanssa. Hän oli silloin
yhtä suora puheissaan ja harras kuin nytkin ja sen-
tähden häntä ei rakastettu.
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„Hän on todella kummallisin ihminen" kuulin
minä kerran mamman sanoman eräälle »Malvallensa

„häu kehoittllll minua kristilliseen nöyryyteen, jnnri
kuin minä en olisi kristillinen nöyryys itse, ihmisen
muodossa. Enkö minä nöyryytä itseäni ja enkö minä
myös ole opettanut lapsiani nöyryyttämään itsiänsä
Herran edessä? enkö minä käy joka pyhä kirkossa, enkö
minä ole hywäntekijä köyhille? Minä luulisi», että pa-
pin Pitäisi päin »vastoin ylistämän sitä, joka on sel-
lainen, waan asia on se minun mieltäni pahoittaa
sitä sanoa, kun hänellä muuten on suuria ja hywiä
awuja, että hän on todella tullut tartuksiin »vapaa-
mielisistä aatteista".

Te ette woi ymmärtää tätä, pienet tyttöseni,
waan kaswlltus woipi kokonansa »vääntää ihmisen mie-
lipiteet; äitini sanoi totisesti mitä hän ajatteli, täy-
delleen makuutettuna siitä, että hän ajatteli oikein.

Minä luulen kuitenkin, että isäni oli kokonansa
toisenlainen, sillä pastori Skau oli ollut hänen ystä-
wänsä ja wielä wähää ennen kuolematansa hän antoi
hänelle todistuksen luottamuksestaan, määräämällä hä-
net Kaarlen ja minun holhojaksi.

Kun se oiwallinen pappi otti minut polwellensa
ja koetteli pienillä kertomuksillaan ja »vertailemisillaan
antaa minulle »vastamyrkkyä siihen myrkkyyn, mitä
ininä pänvittäin unin, minä ymmärsin hywin hywästi
hänen tarkoituksensa, ja suljin tahallani sydämeni hä-
nen kehoituksillensa, jotka oliwat peräti erilaisia niistä,
mitä minä olin kuullut mammalta, Kaarlelta ja Höppe
herralta. Wiimeksi mainittu »vihasi »varsinkin pastoria,
hän teki alinomaa hänestä pilkkaa ja kuwaili iwalli-
scsti hänen käytöksensä tapoja, jotka kieltämättä ciwät
aina olleet hienointa laatua, ja tämä tietysti hmvitti
meitä ylinmäärin.

Kun minä olin kymmenen »vuoden »vanha, mamma
matkusti erääscn kylpylaitokseen Saksanmaalle; hän oli
hywin heikko tcrweydeltään eikä tahtonut miuun mu-
kaansa; ainoastaan Kaarlen piti saada häntä senrata.
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Ihden kuukauden kuluttua Kaarle tuli takaisin,
mutta hän oli silloin yksinään.

Me itkimme wähän »vahinkoamme, waan ne hy-
wittelemiset, mitä joka kulmalta wirtasi isättömille ja
äidittömille, lohdutti meitä piau, jopa niinkin pian,
että meidän ystäwät ihmetteliwät, ettei paras niteistä
ollut enemmän kaihottu; mutta te »varmaan ymmär-
rätte sen, hän oli elänyt enemmän maailmaa tuin
meitä Marten, scntähden mc myös surimme »vähemmin,
kun maailma piti sopiwana.

„Lowisaiseni" sanoi Kaarle »vähän aikaa sen
jälkeen „sinä olet minun rakkaimpani, minun kal-
liimpani, monessa kohden minun ylwästceni, »vaan si-
uun pitää tulla siksi kaikessa, ja scntähden on meidän
nyt wakaiscsti mictittäwä sinun kaswatuksestasi, sinun
tietosi eilvät saa olla pintapuolisia, niinkuin useimpien
nuorten tyttöjen, »vaan totisesti loistamia: sinun täy-
tyy niinmuodoin tästä päiwästä lähtien ja kuudenteen-
toista ikäwuotecsi saakka ahkeroida niinpaljon luin mah-
dollista, sllllwuttaaksesi sitä tarkoitusperää, sitäwastoin
saat sinä olla »vakuutettu siitä, ettei minkäänlainen
ilcchute taikka huwitus tule sinulta puuttumaan »va-
paina hellinäsi".

Se puhe teki minussa sywän »vaikutuksen, minä
tunsin aktiin itseni kunnianhimoiseksi. Minä tahdoin
inyös mieluisasti olla »veljelleni mieliksi, jonkatähden
ininä heti rupesin ahkeruudella ja suurimmalla »valai-
suudclla harrastamaan oppimistani.

Se opettajatar, jonka Kaarle minulle hankki, oli
yhtä oppinut, kuin kalliisti palkattu; häu osasi kaikkea,
mutta muuten hän oli aiwan mitätöin ihminen, joka
ci pienimmässäkään lvoinnt saada mitään »vaikutusta
minun luouteescui.

Herra Höppe, joka alkoi tuntca itseänsä liikanai-
seksi, tarjousi myös antamaan minulle opetusta muu-
tamissa aineissa. Kello B:sta aamulla kello 4:jään
iltapuolella tuli uiiumuodoiu minun pieni pääni sullo-
tuksi täytcc» opetusta, »vaan tämän kellon-lyönnin jä-
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lcstä minä sain »vapaasti hallita omaa aikaani. Sil-
loin piti Kaarle huolta, että minulla oli tilaisuutta
ajeluun, ratsastukseen ja wenecllä purjehtimiseen, pitä-
mään lllstcnpitoja, jopa tanssiaisiakin.

Joka paikassa minua jumaloittiin, sillä ihmiset
huomnsiwat hywin hywästi, että se oli paras keino
woittaa weljeni ystäwyyttä; marsinkin hywitcltiin mi-
nua määrättömillä hclleyden osoituksilla uiissä per-
heissä, joissa oli nuoria naimallaan joutuwia tyttäriä.
Minä tulin sillä tawoin pieneksi, liian narrimaisclsi
henkilöksi, ja turhamaisessa ja tyhmässä ylwäydessäni
minä olin »varmaan, itse sitä aawistamattani, loukan-
nut monta, jotka seikat nyt painaawat jotenkin raskaasti
omallatunnollani.

Kaarle oli aina sanomattoman hellä minulle; hän
oli myös hywä työwäclle ja erinäisesti hywäntekijä
köyhille, »varsinkin jos ne ymmärsiwiit häntä mielitellä.
Hän »vietti enimmän aikaansa Kyöpcnhaminassa, ja
tullessaan maalle kartanoonsa, hänellä oli tawalliscsti
aina muutamia hywiä ystäwiä kerallansa; ne eiwät
kuitenkaan aina olleet aatclisnätyisiä, sillä mitä hänen
omaan scuranpitoonsll tuli, niin hän ei ollnt aiwan
tarkka itsestään.

„Nuori mies woipi kernaasti tehdä poikkeuksia,
kun on kysymys hupaisesta pojasta, »varsinkin jos se
on sotilas" oli hänellä tapana sanoa.

Eräänä kertana minä olin ainakin noin kol-
mentoista »vanha silloin, ininä näiden käwijäin jou-
kossa uäiu ensikerran teidän isänne, hän tnntui mi-
nusta ynuunrtäwäisemmälle, miehellisemmälle ja hil-
pcämmälle kuiu kaikki toiset. Minä muistcm ai»van
hywin, että mä katselin häntä hywin tarkasti, ja ininä
hywin ihmettelin, että hän haukotteli, ja, »vaikka hänen
ympärillänsä »vallitsi iloisuus, hänellä tuntui olcwan
ikäwä. Hän joi myös »vähemmin kuiu toiset eikä pi-
tänyt herra Höppcä leikkipuheillensa tähtäystauluna.

„Önko tämä teidän äitinne?" kysyi hän mi-



60 Einiin nuoren t«tön eMmänmaiheet,

uulta eräänä päiwänä ja osoitti mamman muotoku-
waa, joka täysi»vartaloisena riippui salin seinällä.

Kun minä »vastasin niin olewcm, hän silmäili
minua hellällä, surkuttelemalla katsauuolla ja kysyi,
»voinko ma häntä muistaa.

„Hy»vin suloistahan liene muistaa niitä, keitä on
kadottanut" sanoi hän. „Minä olin ainoastaan
kahden wuoden wanha, kun isäni jätti tämäu maallisen
elämiin, hän oli lääkäri Länsi-Indiassa, ja minuu äi-
tini kuoli lahjoittaessacm minulle elämän. Tuntemat-
tani, ymmärtämättäni rajatointa wahiukoani, minut
lähetettiin eräässä laiwassa Tanskanmaalle, jossa mi-
nun ainoa sukulaiseni, isäni äiti, otti minut huos-
taansa. Hän on ollut minulle kaikki, mutta yhtähywin
minä olen useasti halawoinnut tuntea wanhempani,
että olisin woinut muistaa heidän helleyttänsä ja että
olisiu täydessä tunnussa woinut ottaa »vastaan heidän
siunauksensa".

Nämät sanat kostuvat miuuun ihmeellisesti; kuinka
miellyttäwää oli ajatella tuota pientä lasta suurella
merellä! Mikä »vahinko, että hänen isänsä oli ainoas-
taan lääkäri Länsi-Indiassa!

Paitsi nais-opettajaani ja herra Höppeä, minulla
oli myös talwikuukausina, kuu ine olimme kaupungissa,
»uusikin, piirustamiseu ja tanssin opettaja. Wiimcksi-
mainittu tuli toisinaan kesälläkin meille, sillä Kaarle
tahtoi, että minun piti myös ruumiinkäytökscssä, käyn-
nissä ja kohteliaisuuden käännöksissä olla etewämpi
kaikkia muita nuoria tyttöjä.

Hywin surullista ou pyrkiä täydellisyyteen, kun
tahdotaan saawuttaa sitä ainoastaan sentähden, että
»voittaisin» sillä korottaida muiden yli, »vaan ininä en
ymmärtänyt sitä synniksi, ja kun »ne tietämättämme
teemme »väärin, niin Herramme on surkuttelewc» meitä
ja awaa silmämme, .ennen kun on liian myöhä. Se
on minun uskoni. Ääretön» armo on minnlle suotu,
sillä minä olin kaukana Herrasta, »uutta hän walwoi
»uinuu parastani ja johdatti minut luuksensa.
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Kun minä menin tuon hywcin pastori Skaun
tykö ja luin itseni ripille, minä olin ympäröinnyt sy-
dämeni kahdenkertaisella »vallituksella, olin päättänyt
ensiksikin wälttää kaikkea sydämellistä ystäwyyttä mui-
den nuorien tyttöjen kanssa, joista kukacm ei ollut mei-
dän seuruettamme, ja toiseksi olla taipumatoin papin
kehoituksille, eräässä hänen, niinkuin se minusta silloin
tuntui, jumalattomassa tarkoituksessaan. Minä luulin
myöskin täyttäwäni wannotnn lupaukseni, paeta perke-
lettä ja kaikkia hänen tekojansa, minä eu aawistcmut,
että ylpeys asui minun sydämessäni, ja että se juuri
oli pahanhcnnm telo.

Kasteenliiton wahwistamisen päiwänä koko liuun
oli täyunäusä kesti-wicraita, minuu päätäui melkein
pyörytti ilosta, sillä nyt wiimcinkin tuo ikäwä työ-
aika oli siwutse, nyt minä olin tarkoituksen perällä,
kaunistettu kaikilla täydellisyyksillä, ja saiu niittää mitä
olin kylwänyt... Sinä näytät niin arwclcwalle, Ma-
ria, ikääu kuiu siuä et jaksaisi käsittää, että se olin
minä, sinun äitisi, jolla woi olla niin hulluja ja syn-
nillisiä ajatuksia niin juhlallisena päiwänä, mutta yh-
tähywin se oli, Jumala minua armahtakoon, todella
niin.

Scuraawana päiwänä Kaarle antoi minulle äitini
kaikki jälkecnjättämät koristukset. Hän laski kätensä
minnn ympärilleni, suuteli ensi kerran minuu kättäni
ja piti minulle puheen, joka parhaiten kuwasi sen, mi-
hin tapaan häu minua rakasti.

„Sinä olet nyt täysikaswuiuen, Lowisaiseni"
sanoi hän „sen lisäksi sinä olet kaunis, suotuisa,
runsailla lnonnonlnhjoilla ja korkeata sukua; sinulla
on niinmuodoin oikeus olla wakuutcttu tulcwasi ta-
wattoman loistamiin naimisiin. Tosiaan sinä et ole
rikas, mutta se olen minä, ja se lämmin suosio, mikä
minulla on sinua kohtaan, tekee niinmuodoin asian
samaksi. Sitäpaitsi merkitsee neiti Öruklom suku-
yhdistys paljon enemmän kuin rikkaus. Siuulla ou
sitä seuraten oikeus olla tarkka, walitsc scutähdcn ja
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hylkää niintauan tunnes tllftllllt miehen, joka kaikin
puolin sinulle sopii, s. o. joka ou kyllätsi ylhäinen,
rikas, kaunis ja suotuisa, »voidakseen tehdä sinua on-
nelliseksi! Ne 400 riksiä wuotuisesti, niittä sinulla on
»vanhempiemme jälkeen, ciwät tietysti riitä sinun puki-
neiksesi, minä lisään niihin scntähdcn wielä 400 rik-
siä, ja jos sinä sitäpaitsi haluat jotain, jonkun kallis-
arwoisen koristuksen, niin sano ainoastaan yksi sana,
niin se on sinun. Iloitse elämää, hywä siskoseni, pu'c
itsesi kauniisti, huwittcle itseäsi, käy esille uljaasti ja
laita, että tulet huomatuksi, miuä toiwon saawcmi hy-
win paljon kunniaa sinusta!"

„Minci en woi kärsiä teidän wcljeänne, mamma"
keskeytti Minna „sepä nyt oli puhe senkaltai-sessa tilaisuudessa, hyi sellaista!
Ia yhtähywin hän rakasti minua, Miuna, yhtä-

hywin hän on hywä ihminen, wastoiu kaikkia niitä
hullumllisia luuloja, joihin hän itse sekä muut oliwat
hänet kietoneet. Minä näen Marian posket leimua-
wan kilpaa sinun poskisi kanssa, niin, minäkin pu-
nastuin wcljeni sanoista, ja minä en kiellä ylwäyteninousseen wastaan, ajatellessani, että kaikki minun hywät
awuni ja taitoni katsottaisiin ainoastaan »välikappaleiksi
hywiin naimisiin.

Joku aika sen jälkeeu mc matkustimme Italiaan,
jossa minä tuliu tuttawaksi professori Langen kanssa.
Taiteilijana hän oli ulkopuolella säätymääräystcn ra-
joja ja minä löysin hywin paljon huwitustll hänen
scurllssausll. Hän tunsi aiwan hywin kaikki, Roma oli
ikään kuin hänen toinen kotinsa ja suurimmalla ystci-
wällisyydcllä hän johdatti meitä joka paikkaan ja selit-
teli meille kaupungin kaikki merkillisyydet. Hän osoitti
kuitenkin samaa kohteliaisuutta parille toisellekin nais-
ihmiselle, joilla, minun mielestäni, ei olisi pitänyt olla
ollenkaan oikeutta waatici mitään kohteliaisuutta, ja
se närkästytti minua; »vaan hän oli nero, hywin
suuri nero, ja sellaista täytyy aina rahtusen kärsiä.

„Nyt, rakkaat lapsukaiseni, minä luuleu, että teillä
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on jotensakin selwä ja totinen kuwa minusta, sellai-sena, mikä minä olin siihen aikaan. Sekä silmät että
sydän minulla oliwat ikään kuin hunnulla peitetyt ja
yhtähylviu minä katsoin olcwani hywin sclwänäköiscn.
Niitä on »vielä monta, jotka owat sellaisia, kuin minä
silloin olin, mutta minä luulen yhtähywin, että niiden
luku, kiitos nousemalle »valistukselle, »vuosittain »vähc-
nee, sillä se tunkeutuu läpi hunnun.

Talwi kului täydessä tohussa, huwituksissa sekä
muualla että totona; minä en paljo lukcuut, sillä aika
kului wicraisilla-käymisissä ja pnkcumisen.puuhissa,
mutta minä loistelin sen sijaan sillä, mitä olin op-
pinut.

Minulla käwi useampia kosiomiehiä, waan uc sai-
wat kiellon. Semmoiset kiellon-annot eiwät tuottaucct
minulle mitääu surua, en minä myöskään luule, että
kukaan kosi minua rakkaudesta, ci suinkaan.

Herra Höppc mielistcli minua latkaamattomasti.
Kaarle täytti kaikki minun toiwotukscni, sen lisäksi hän
piti miuua esillä joka tilaisuudessa ja osoitti minulle
aina suurinta suosiota. Minä kiiwin esille emäntänä
kaikissa meidän pidoissamme, ja se huwitti minua hy-
wiu paljon.

Teidän isä oli ainoa Kaarlen aattclittomia ystäwiä,
joka edelleen tuli meille. Miuun wcljcni lchoitti miuua
erityisesti osoittamaan hywin hänelle kohteliaisuutta.

„Sc on paras poika kolo maailmassa" sanoi
hän, „wahiuko wacm, että hän on aatelitoin, sillä
hänellä on todellisen aatelismiehen sydän, se on puh-
das kuin kulta! Oh! hän ou liian hywä tähän »vihe-
liäiseen maailmaan. Hän on myös ylwäs ja pitää
»vapaudestansa, niwan niinkuin aatelismies. Hän on
ainoa minun ystäwiäni, joka ci ole yhdellä taikka toi-
sella tulvalla tahtonut hyötyä minun hyvyydestäni;
päin »vastoin hän on cwännyt monta tnrjoumusta,
mitä minä olen hänelle tehnyt. Tosin kuuluu hän
»vapaamielisten puolnccsen, »vaan kun hän tekee oikein
jokaiselle, niin saakootpa ajatukset lentää tulliwapaina.
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Tämän sanomuksen jälteen minä olin, weljeni toi-
won mutaan, hywin kohtelias luutnantti Staalille,
waan hän ei kuitenkaan liene ollut kowin huwitcttu
meidän seurastamme, sillä hän tuli sangen harwoin.

Melkein samoina aikoina alkoi weljeni mieliä yhtä
hywin kaunista, nuorta tyttöä, waan ennen kuin hän
sitä kosi, hän kysyi ensin minulta, josko minulla olisi
mitään wasten, koska hän siinä tapauksessa olisi jät-
tänyt mielestänsä koko asian. Se oli merkki sydä-
mellisimmästä suosiosta, rajattomimmastn luottamuk-
sesta minuun, mutta sen lisäksi todistus siitä, että
Kaarlen rakkaus puhceua olcwaan nuoreen tyttöön ei
juuri ollutkaan sywintä laatua. Mutta jos waan se
saattoi tyydyttää Kaarlen, niin minun oli puolestani
mahdotoin toiwoa parempaa kälyä, sillä tuo tyttö oli
ainakin hywäulaatuisiu, taipuisin ja yksinkertaisin pieni
olento maailmassa.

He tuliwat naimisiin ja meidän kaikkien kolmen
»välillä wallitsi oiwallisin keskuus. Minä jätin kälyl-
leni emännän toimen, waan olin sittenkin ensimäincn
talossa niin toimessa kuin hallinnossa ja weljeni suo-
siossa.

Kaksi wuotta oli kulunut. Me elimme edelleen
samalla loistawalla ja iloisella tawalla kuin ennenkin,
waan se elämänlaatu ei tyydyttänyt enää minua,
minä rupesin ikäwöimään jotain korkeampaa. Se ju-
malallinen kipinä, mikä on laskettu joka ihmiseu rin-
taan, alkoi tuntea jotakin hengellisen rawinnon tar-
wista, minä ymmärsin, että tässä hymyilewässä maail-
massa on paljo tyhjää ja onteloa, että myös mi-nussa itsessänikin oli paljo sellaista, ja minä sano-
mattomasti ikäwöin jotakin toista, itse tietämättäni
mitä se olisi.

Minä pidin mahdottoman paljo Kaarlen pienestä
pojasta ja wietin paljon aikaani oleskellessa sen luona.
Minun mieleni kiintyi myös enemmän luontoon, waan
iläwöitsin edelleen jotakin toista, jotakin korkeampaa,
parempaa.
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Eräs hywiu kaunis nais-ihminen, jolle minä us-
koin kummallisen mieleni tilan, arweli että minussa
warmaan oli siemen johonkin taiteesen, joka tarwitsi
kiehittymistä, sillä hänen oli laita ollut aiwan saman-
lainen, mutta kun hän rupesi oikein todenteolla har-
rastamaan musiikkia, hänen sielunsa oli Mensa pääs-
syt tasapainolle.

Lapsena minä olin aina saanut paljon ylistystä
piirustuksesta ja minun mieleeni astui nyt ajatus
wielä enemmän waurastua siinä taiteessa.

Minä menin heti meidän professorin tykö, saa-
dakseni määräajoin opetusta häneltä, waan eipähän
käynyt laatuuu saada häutä luopumaan jo ennen teh-
dystä päätöksestään, wiettää kesää erään wanhnn nais-
ystäwän luona Farumissa.

Kaarle ja hänen waimonsa aikoiwat erääscn kyl-
pylaitokseen Saksanmaalle, mutta minulla ei ollut mi-
tään halua heitä seurata, waan minä olin lohduttama-
toin, etten saanut käyttää heidänpois-oloansa »voidakseni
opetellaida maalaamaan. Minä en ollut tottunut koh-
taamaan mitään esteitä, ja sentähden minua nyt wielä
enemmän suututti, etten saanut löyhäystäni täytetyksi.

Wiimeinkin Kaarle tuli eräänä päiwänä minun
luokseni ja sanoi:

„Nyt, hywä sisareni, se on sinussa itsessä saada
tahtosi täytetyksi; professori Lange ei tahdo luopna
maalla-käynnistänsä, waan sinä saat hywin kernaasti,
jos tahdot tyytyä kohtuullisuuteen, oleskella samassa
paikassa, missä hän on. Se on yhden papin lesken
luona, joka on luutnantti Stanlin äidin-äiti. Minä
olen kuulustellut asiaa ja hänellä ei ole mitään was-
ten sinun tuloasi. Sinulla on kolme kokonaista kuu-
kautta maalatakscsi. Siinä maailman kulmassa siima
ci ainakaan kukaan häiritse; minä toiwon kaikella muo-
toa, että sinä meidän takaisin-tuloon asti olet piirus-
tellut ja maalannut kylliksi koko elämäsi ajaksi".

Kun Kaarle läksi matkalle, hän syleili minua.
„Ihoeksän wuotta sitte" sanoi hän „minä
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matkustin samaan kylpypaikkaan jll tulin kotiin huoli-pmvussa, »varjelkoon Jumala meitä tällä kertaa kai-
kesta onnettomuudesta!"

Minä tuskin saatoin irtautua hauesta! Minä en
myös oletkaan loskaan sittepäiwin häntä nähnyt ennen
kuin täncipäiwäna!

Mamma waikeni, kyyneleet wicriwät pitkin hänen
poskiansa, minä tartuin hänen käteensä, suutelin sitä
ja rukoilin, ettei hän puhuisi cncmpätä.

„Me olemme jo kylliksi tuulleet, rakas mamma"
äänsin minä „me woimmc helposti ajatella

muuu, te ette saa toista kertaa läpikäydä noita suru-
janne".

„Sinä erehdyt, Maria, se, mitä minä jo olen
kertonut, on katkerinta, muu ou iloista, koroittawaista
itse surussakin.

Kuinka ihmeellisesti Jumala on johdattanut mi-
nun tietäni! Jos hän ci olisi minussa herättänyt sitä
maalaamisen halua,, minä en olisi koskaan tullut siksi,
mikä nyt olen. Älkää kuitenkaan uskoko, että minä
olen heikko ja huono olento, mutta yhtähywin Juma-
lan lapsi, ah, olemmehan mc kaikki kolme hänen loh-
dullisia lapsiansa!

Meidän komeat njohewosct päristcliwät ja sur-
woiwat jaloillansa kepciden, kaunisten Maunujen edessä,
meidän wanhll ajuri sijoitteli ja asetteli itseänsä istui-
melleen, sillä röyhkeällä arwolkaisuudella, mikä aina on
tawllllistll ajureilla »vanhoissa aatelistaloissa, ja kiilto-
kauluksinen palwclija Walkeissa hansikoissa ja herras-
wäellcnsä nöyrällä, waan kaikille muille ylpcällä ja
julkealla näöllä hyppäsi ylös »vaunujen takapajulle, ja
niin sitä mentiin minun »väliaikaiseen kotiini, rouwa
Stnlllin luokse Farumiin. Hänellä ei ollut tarpeiksi
tilaa ottaa »vastaan myös minun kammaripiikaani;
minä istuin sentähdcn ja mietin, kuinka »voisin itse
auttaa itseäni, joka seikka tuntui minusta yhtä nau-
rattamalle kun »vaikeallekin.

Viimeinkin me seisahduimme pienen ja kauniin
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yhdenkertaisen asunnon eteen, jonka ulkopuolella ruu-
sut ja wiinamarja-köynnökset kicrteliwät aina ylös
harjahirteen asti, jossa nuo kauniit kaswut tekcytyi-
wät ikäänkuin kehäksi kahden, jotenkin korkean ullakon
ikkunan ympärille. Puutarha huoneen edustalla oli
erinäisen kaunis, kirkkaat ikkunanrnudut wälkkyiwät ilta-
anrinsson walossn, ja pieni kanaria-lintu, jonka häkki
riippui ulkopuolella, lauloi iloisasti, noppien wihe-
riäistä wesihcinää. Iltakello kaikui ja awoimella pois-
tuman owclla seisoiwat professori iloisilla kaswoillacm
ja hänen wicressänsä kaunis, wanha rouwasihmincn
lumiMlllkoisillll hiwuksillaau ja ruskeasilmäinen, hymyi-
lemä talonpoikaistyttö, ottamassa wastaan minua.

„Se oli Kaarina" huudahti Minna ja läpytti
käsiänsä.

„Niin, se oli Kaarina, hän nyykäytti minulle.
Professori auttoi minua Maunuista ja mummo ojensi
minulle kätensä ja toiwotti minua tcrwctullccksi. Wau-
nut mieriwät pois ja minä astuin sisään tuosta ma-
talasta owesta pieneen, kauniiscn huonecscn, jossakaikki
oli hywin somaa, hywin siiwollista ja hywin puh-
dasta, niinpä puhdasta kuin mummon sydän. Rauha
ja lewollisuus muutti heti minun sydämeeni, minä
tunsin että oikein selittämätön: hupaisuus oli scmwut-
tanut miuuu sydämeni, waikka ma hywin sitä kum-
mastelin.

Sohwan kohdalla riippui isänne muotokuwa.
„Eikö se ole kaunis?" kysyi mummo „minä

sain sen professorilta joululahjaksi, se tuntui minusta
luin se olisi minuu Haraldini elpo elciwänä, minä oi-
kein woin silmien läpi lukea häncu rehellisessä sydä-
messänsä".

Täällä minä olin lamannut, sen ma tunsin, ai-
wan erilaisia ihmisiä kuin ne oliwat, joiden kanssa
ennen olin yhdessä ollut. Waikka mummo uciki huo-
nosti ja waan waiwoin woi käydä sekä oli kokonaisuu-
dessaan jotenkin raihnas, hänen iloisesta, nuorukai-
selliscsta sydämestänsci juoksi kuitenkin puhe nuoruuden
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tllwallll. Hänen pitkä elinaikansa, monine suruineen,
ei ollut mcnchdyttllnyt häntä, »vaan antanut hänelle
juuri rauhallisuuden. Tulcwa aita oli kirkkaan päi-
wäpaisteen waloisena hänen edessänsä, hänen tekonsa
eiwät hälvenneet waloa, palwclijau piti saada palkkansa.

Hän puheli tulewaisesta elämästä sellaisella wa-
kaisuudella, kuiu jos hän jo olisi sen tuntenut, ja kuo-
lemasta, jota niin paljo kuin mahdollista meidän seu-
roissa oli kartettu, sellaisella levollisuudella, mikä oi-
kein kummastutti minua. „Wapahtaja on olewa mi-
nun kanssani »viimeisenä hetkenäni" sanoi hän
„minä turwauu häneu armoonsa".

Waikka kaikki osoittiwat minulle suurinta »vaarilli-
suutta, minä tunsin, että heidän käytöksensä olisi ollut
lliwau sllinallaineu, jos minä olisin ollut »vähäpätöinen
ja köyhä tyttö, waan minä en tullut loukatuksi siitä,
pain wastoiu, se ylcusi heidät minun kunnioituksessani,
minä olin nähnyt niin paljon nöyristclemistä ja kuul-
lut niin paljon mielistelemistä, että molemmat laadut
oliwat tulleet minulle »vastenmielisiksi.

Kuinka kunuillnarwoiselle mummo näytti halwnssa,
mustassa hameessaan, lumiwalkoisella kauluksella ja
myssyllä, ja hopcankllrwaisillll hiivuksillaan! Kuinka
hy»viu häneu iloisa hymyilemisensä häntä somensi!
Mummolla oli »vielä hywiu koiranhaininastmva hymyi-
lelväisyys, ja hänen huuliltansa uhlusi sekä leikkiä että
totta, kaikki aikanansa.

Waikka professori oli enemmän kuiu »viidenkym-
menen »vuoden »vanha, mummo piti häntä nuorena
miehenä. Mummo olikin kantanut hänet ristille ja
hänellä oli niinmuodoin jonkunmoinen äidillinen »valta
professoriin.

Minä istuin aiwan äänettä ja kuultelin kuin he
puhelilvat; ininä en ollut tottunut puhelemaan niinkuin
he, waan kuitenkiu oli mieluista tuulella heidän pu-
hettansa.

Ainoa, mitä minä en oikein hywin tahtonut »voida
kärsiä, oli, että Kaarina, askaroidessann sisässä, se-
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taantui puheisiin; hänen ystäwällisyytcnsä minua koh-
taan ja se tutustawll tapa, jolla hän eräänä päiwänä
kysyi minulta: „no, mitenkäs on laita koti-ikä»vän",
närkästytti minua niinkin paljon, että minä suoraan
ilmoitin tyytymättömyyteni siitä.

„Te ette wielä tunne Kaarinaa" »vastasi pro-
fessori „hän on oikea helmi. Hän tuli tänne lvii-
dennellätoista »vuodellansa ja on nyt kahdenkymmenen
ja wiidcn wnoden »vanha, hän elää ainoastaan emän-
tänsä tähden, hoitaa häntä ja holhoo kaikella tawoin.
Äskettäin kosi häntä eräs nuori mies, josta hän piti
hywin sydämellisesti, waan hän »vastasi: Minä en
hennoitse lähteä pois »vanhalta emännältäni, se olisi
synti, jos hänen täytyisi nähdä uudet kaswot ympäril-
länsä, ininä tiedän parhaiten, miten hänelle pitää olla,
ja pysyn sentähden paikallani, kunnes hän ummistaa
silmänsä, »vaan jos sinulla on halu odottaa siihen asti,
niin minulla ei ole mitään »vastaan". Sanokaa, et-
tenkö nyt luule, että Kaarinalla on oikeus puhella mei-
dän kanssamme aiwan esteettömästi, ja oikeus eräällä
tawalla lukea itsensä perheesen!"

Lauantaina iltapnolclla minä olin silloin ollut
rouwa Staalin luona neljä päiwäii minä huomasin
tawattoman iloisuuden kaikkien kaswoilla ja sain pian
tietää syyn siihen talon poikaa odotettiin kotiin.

Hän näytti erinomaisen iloiselle, kun hän tuli
ratsain nelistäen, heilahduttaen hewoscn selästä ja »vä-
hintäin kaksikymmentä kertaa suudellen mummon kättä.
Minä ajattelin, että se oli hänen hywyytcnsä, joka sai
hänet näkyinään niin iloiselle.

„Teillä on hywin ikäwä täällä, hywä neiti"
sanoi hän ystävällisesti minulle waan minä sa-
noikin sen edclläkättä »veljellenne".

„Ei, ci suinkaan" »vastasin minä, puolittain
pahastuen.

Se oli mainion kaunis ilta, me joimme teetä ul-
kona puutarhan lehtimajassa. Kuu loi »valonsa mei-
dän yli ja puheleminen sujui liukkaasti ja kepeästi,
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silloin tällöin lcskllUtucn iloisella naurun-rähähdyksellä.
Kaarina oli oikein käärimällä käärinyt mummon isoon
kaulahuiwiin ja sen perästä mummo itsekin tuli lehti-
majaan ja istui kutomaan sinistä sukkaa. Kas näin,
wllpllllssa ilmassa, »voidaan olla ainakin wähän pa-
remmin ujostelematta, arwcli hän.

Me erosimme jotenkin myöhään, waan siitä huoli-
mattll- uni pakeni minun makuusijaltani. Ne oliwat
isänne sanat, jotka pitiwät minut walwcilla.

„Miten surullista" oli häu sanonut „clämä
liene niille, jotka matkustawat tietänsä edelleen, miten
waan sattuu, ilman mitään tarkoitusta, ilman waloa.

,Mitä tarkoitti teidän poikanne poika puheellan-
sa?" kysyin minä mummolta seuraamana aamuna

„hän tarkoittaa ainakin miehiä, sillä minä tunnen
todella monta sellaista, joilla ci ole mitään tarkoi-
tuksen perää, mutta meillä naisillahan sitä ei ole mil-
loinkaan?"

„Oi kyllä, hywä tyttöseni, meillä on kaikilla tar-
koituksen perä" ivastasi mummo „ja sen nimi
on: taiwlllln »valtakunta. Noidaksemme saaivuttaa sen,
meidän pitää tarttua hyivcicin, ja niin paljon luin
«loimissamme on »vaikuttaa siinä piirissä, missä olem-
me, olkoonpa se luiuka pieni hywänsä. Senlisäksi
meidän pitää työskennellä omien »voimiemme cdistyt-
tämiscksi, niin että mc »voimme niitä käyttää, yhtenä
muiden Jumalan lahjain kanssa, joita olemme saaneet,
lähimäiscn hyödyksi ja Jumalan kunniaksi. Meillä on
myös kaikki »valo, joka johdattaa meitä ja joka osoit-
taa meille tien, ja se »valo »virtaa meille pyhän kirjan
lehdistä.

Sillä tawoin hän puheli, ja sitte ininä luulin
myös kirkossa papin sanoman: „olkaa nöyrät ja siweät
sydämissänne". Ah, minä en ollut kumpaistakaan,
mutta minä halusin tulla siksi, ja sellainen halu onkin
jo alku johonkin parempaan.

Kun ine tällä kertaa tulimme Herran huoneesta,
ininä panin oikein parastani »voidakseni hywitcllä Kaa-
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ruma. Minä olinkin jo aiwan useasti häntä ylpey-
delläni loukannut.

Wähän aikaa seujälestci isänne sai lupa-ajan Mi-
rastansa, ja nyt alkoi ihanin aika minun elämässäni.
Minä tunsin päimittäin sydämeni ikäänkuin laajeneman,
tuhannet manhat luulot ja rajat hajoiliwat kuin »vaah-
tokuplat; miuä näin tosin senlaatuisen heräämisen kautta,
että minulla oli myös paljon welwollisuuksia, joita
minä ennen en ollut koskaan uneksinut, mutta minä
sain myös oikeuksia, suuria oikeuksia, minä tulin Ju-
malan lapseksi.

Miten luonto nyt antoi minulle nautintoa! Mi-
nusta tuntui niinkuin olisi maa ollut uusi ja ihmiset
uusia. Myöskin minun Jumalani oli uusi Jumala,
ei kaukainen Jumala taiwaan pilwissii, jonne minä
ennen olin kohoittanut laimeat rukoukseni, maan elämä,
läsnäolewa, laupias Jumala, jonka henki »voimallisesti
»vaikutti hänen palwelijansa rinnassa, niin että he woi-
wat tulla mahtumiksi kaikkiin hywiin töihin.

Minä en enää maalannut, minun taipumukseni
oli ollut peräti »vähäpätöinen; sitä paitsi minulla oli
nyt jotakin muuta, jotakin parempaa ajattelemista.

Minä pidin tapanani istua aamuina »varhain
eräällä istuimella, »vähän matkan päässä asuntohuo-
ueesta, ja mietiskellä. Minä ymmärsin nyt puutteet
entisessä elämässäni ja minä koroitin ääneni ylistys-
lauluun Jumalan armolle ja sille rauhalle, jonka minä
nyt itsessäni tunsin.

Kuinka hywäksi ystäwäksi Kaarina ja minä nyt
tulimme, kuinka minä häntä autoin, kuinka minäkin
lellittelin mummoa ja professoria! Se oli jotakin hy-
win uutta minulle, että »voin »vaikuttaa mähän mui-
den hywäksi, se wirwuitti minun sieluani. Toisinaan
minä olin luulemwani, että olin aina ollut Farumissa,
että minä, samoiten kuin Harald, olin talon lapsi.

Ne uliwat »varsinkin isänne elämä usko, puhdas
Jumalan pelko ja hellä ihmis-rakkaus, eikä minun rak-
kauteni häneen, mitkä matkaansaattoimat minussa muu-
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toksen. Rakkaus tuli, niinkuiu sen aina pitää tulla,
wasta jälestäpäm, ja sitten kun ininä huomasin, että
hän rakasti minua.

Miuä en woi wieläkään ymmärtää, kuinka hän
saattoi mielistyä minuun, hän oli niin paljo parempi
minua, ah, hän oli ylewämielisin, wakaaluontoisin,
mainiokelpoisin mies.

Niin awosydäminen ja luonuollinen, kuin hän oli,
hän ci woinut kauan aikaa salata tunteitansa; minä
olin siis lukenut ne hänen katseistansa ja luullut ne
hänen äänensä säwelcistä kauan ennen kuin hän puhui
ne sanoiksi.

Eräänä aamuna, tullessani wähän waremmiu kuin
tawalliscsti kotia käwelyiltäni, minä kuulin mummon,
professorin ja Haraldin liukkaasti puheleman puutar-
hassa. Miuä allwistin, että heidän puhclemiscnsa oli
minusta, se oli ikään kuin mummo olisi »vastustellut
heitä toisia kahta, ja minä tunsin, että minun kohtaloni
nyt ratkaistiin.

Kun minä tuliu puutarhaan, mummo oli yksi-
nään.

„Ikäwöitteku hywin kotiin wcljcnnc luokse, Lowi-
saiseui?" kysyi häu minulta.

„OH eu, minä tuuncu itseni aiwan onnelliseksi
täällä".

„Sitä minä en woi uskoa. Warmaau te ikä-
wöitte entistä elämänlaatuanne ja »vanhoja tuttawian-
ne; täällä on kaikki aiwan yksitoikkoista ja ikäwällistä;
yhdcillaisct lapset lcikitsewät paraiten".

Minä lennähdin »vanhan rouwan eteen, lankesin
hänen kaulaansa ja itkin.

„Tc olette »varmaan tyytymätöin minuun"
äännähdin minä „tc ette enää suosi minua?"

„luuri scntähdcn, että suosin teitä, hywä lapseui,
ininä puhelen kanssanne tällä tawalla".

„Ei, jos te todella teette sei», te huomaisitte, että
miuä cu enää woi käyttää samankaltaista elämänlaa-
tua luin ennen; sitä ylellisyyttä, jota siellä käytetään,
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minä nyt katsoisin synniksi. Samoin sitä joutilai-
suutta ja sitä kewytmiclistä, ylpeätä ja iwamvaista pu-
hetta, mitä siellä pidettiin; minuu pitäisi scntähden,
jos minulle tulee täytymys mennä takaisin entiseen
seuraani, asettaa itseni eräänlaatuiscen sotaan kaikkia
toisia wastaan, ja se tulee hywin kalvaksi minulle, ja
kukatiesi minä myös kukistuisin taisteluun, toisinaan
minä niin luulen".

Mummo hymyili kyyneleet silmissä, likisti minua
rullaansa ja sanoi:

„Niin tapahtukoon se sitte Jumalan nimessä!"
Näitä sanoja sanoessaan, hän jätti minut, ja hä-

nen sijassaan seisoi Harald minun edessäni.
„Los minä katsoisin sääty-arwoa ja rikkautta elä-

män korkeimmaksi onneksi" alkoi hän tärisemällä
äänellä „minä en olisi milloinkaan, ehkä mä kor-
keasti rakastankin teitä, anonut kättänne, maan näissä
kahdessa asiassa ei ole elämän parhain onnellisuus.
Ei, awioliiton onni on siinä, että mies ja waimo
waeltawat elämänsä juoksua edespäin herran-pclwossa
ja keskinäisessä rakkaudessa ja sowussci, tyytywäisinä
osaansa, ilomielin lohduttaen ja tukien toisiaan. Wcmn
älkää olko pikainen »vastauksessanne, ajatelkaa tarkoin,
muistakaa kuulla paljo teiltä tulisi minun awiopnole-
nllni puuttumaan, ja että te ette ole tottunut mihin-
kään wajaisuuksiin! Teidäu täytyy myös ajatella wcl-
jcänne... Mitä mahtaisi hän sanoa sisarellensa sen-
kaltaisesta naimisesta?"

Minä wastasin Haraldille, että minä en tar-
witse mitään ajattelemisen aikaa, waan etten woi ym-
märtää, kuulla häu woi rakastaa minua.

Hän tarttui silloin minun käteeni ja wei minut
sisään mummon luotsi. Mummo tuli hywiu iloiseksi,
mutta hilneu iloisuudessaan tuntui kuitenkin joku suru-
mielisyys. Professori, jonka »vilkkaan »nielen te tun-
nette, oli sitäwastoin menehtyä ihastuksesta ja Kaa-
rina särki ensi kerran elämässään, pelkästä ilosta, kaksi
talrikkia.

4
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Minä olin onnellinen! Mutta nöyrällä mielellä
ja hartaimmalla kiitollisuudella minä otin waötaan
suuren lahjan Luojani kädestä. Miuä tunsin aiwan
hylvin, etten ollut sitä ausninnut.

Minun ajatuksissani oliwat kaikki esteet tasoitetut,
sillä, nyt jo itse peräti muuttuneena, minä unohdin
minkälainen Kaarle oli. Hän olikin sitäpaitsi aina
sanonut, että Harald oli liiau hywä tälle maailmalle.
Hän oli myös useamman kerran lausunut, että hän
katsoi upsereita aatelisten »vertaisiisi.

Minä kirjoitin lämpymän, sydämellisen kirjeen
hänelle; minä en pelännyt »vastausta, »vaan jättäyin
lcwolliscsti onnehtinman.

Waan minä rupean liian pitkäpuhciseksi. Te
ollette myös aiwan nuoret minua ymmärtämää»:, mutta
kun käännellään muistojen lehtiä, ne kulettawat meitä
mukanansa... Katsokaa, kuu on jo yläällä, se paistaa
tcinä iltana yhtä kirkkaasti ja kauniisti, kuin se pais-
toi isällenne ja »ninullc, kun me istuimme Papinkum-
mulla, tahi mummolle, kun hän, meidän kättemmc tur-
wissa, hipsutteli ympäri puutarhan.

Wiimeinkin tuli »vastaus »veljelläni. Kun ininä
pidin kirjettä kädessäni, kuin minä näin tnon hywin
tunnetun sinetin ja tuon yhtä hywäöti tunnetun käsi-
alan, minä rupesin pelkäämään. Kuwittelcmiset hajo-
siwat, minä muistin minkälainen minun »veljeni oli.
Mutta sitäpaitsi minä en ollut »varustettu odottamaan
senkaltaista »vastausta.

Kaarle oli huimana suutuksista; inhottawimmat,
loukkllllwimmat lauseet rakeiliwat kohti isääune ja mi-
nua. Sen jälkeen tuli rukouksia ja Hellimpiä lupauk-
sia, että minä jälleen tulisin hänen rakkaaksi, hywäksi
sisareksensa, kun rikkoisin liittoni Haraldin kanssa, »vaan
jos sitä en heti tekisi, olisi kaikki ikuisesti lopussa mei-
dän »välillämme, sittc minun jalkani ci pitänyt enää
loskaan saaman tulla hänen kynnykscnsä yli, sitte hän
ei tahtoisi enää koskaan nähdä minua silmiensä edessä,
hän sitte pitäisi minua ikään kuin kuolleena.
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Minä tunsin sywän ja katkeran mielikarwnuden
lukeissani tätn kirjettä, waan en rahtusen aikaistakaan
epäilystä tahi katumusta siitä, mitä oli tapahtunut.
Minä en antanut kenenkään nähdä tuota julmaa kir-
joitusta, waan lähetin sen hoitajalleni, pastori Skau'lle,
laweau kirjoituksen kanssa itseltäni, jossa kiitin
häntä kaikesta siitä hywästä, mitä hän oli tahtonut
minulle opettaa ja jota minä nyt oikein ymmärsin ar-
mossa Pitää, ja sen lisäksi selitin sieluni tilan ennen
ja nyt sekä sen waitutuksen, minkä mummo, professori
Lange ja Harald oliwat tehneet minuun.

Hywä pastori ei kirjoittanut minulle, waan hän
tuli itse. Hän otti minut lasimursillensa ja laski kä-
tensä minun päälleni.

„Kun te olitte pieni lapsi ja minä pidin teitä
Palmellani" sanoi hän „minä rukoilin kaikesta
sielustani Herraa, warjelemaan lampaansa, ja, kunnia
olkoon Hauelle, sen hän on myös tehnyt. Entinen
elämä olkoon tästä hetkestä lähtein ikään kuin kuollut
teille, ja nyt lahjoitan minä teille, sen ystäwyydcn
moimalla, millä isänne suosi minua, häucu siunauksensa.
Hän oli tosin ylwäs herra, waan hän piti armossa
totisen ansion, missä hän sen tapasi; se on niinmuo-
doin hywin warma, että hän ei kieltäisi teiltä suostu-
mustansa.

Näillä sanoilla oli selittämättömästi parantama
ja rauhoittama woima. Ensimäisen kerran minä nyt
myös ajattelin isääni, maan paljo katumusta sekautui
näihiu ajatuksin:, sentähden, etten minä ollut kaihon-
nut häntä niin, kuin tyttären aina tulee isäänsä kaihota.

Wähän aikaa scujälkecn oli Haraldin ja minun
häät.

Professori oli koristanut sekä huoneet että puu-
tarhan lipuilla ja somilla kukka-seppeleillä. Hän oli
sinä päiwänä, sillä kcweydcllä, mikä on niin mainio
ominaisuus hänen luonteessaan, karkoittanut kaikki huo-
let, ja oli iloinen niinkuin lapsi. Aiman ihmeekseni
minäkin tunsin itseni täydelleen lcmolliseksi,ilomiclisclsi
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ja lohdulliseksi. Se paino, mikä aina siitä asti, luin olin
saanut Kaarlen kirjeen, oli maannut sydämelläni, oli nyt
poikessa. Sitäwastoin oli isänne hywin yksiwatainen.

„Lo»visa" sanoi hän minulle „tottcchan sinä
olet kokonaan »vakuutettu siitä, että minä woin tulla
kelpoisaksi sinulle, niin ettei milloinkaan..."

Minä panin käteni hänen suunsa eteen ja estin
häntä jatkamasta.

Kaarina, jonka kanssa minä »viimeisinä aikoina
olin ollut erittäin hywässii keskuudessa, hämmästytti
minua yhtähywin lMpäiwäncini pitkällä ja lujalla pu-
heella.

„Te saatte parhaimman miehen, minkä joku tyttö
woipi itsellensä toiwoa" sanoi hän „katsokaa
sentähden, että teistä tulee sopuisa, rawakka, toimelli-
nen ja Mstäwäinen waimo, ja älkää tulko esille mil-
lään niillä isoilla löyhäyksillä, mitä ensin taloon tul-
tuanne koettelitte, sillä silloin te tuskin tiesitte, pitikö
teidäu »vastata ihmisille, kun ne teitä puhutteliwat!"

„AH, en suinkaan, minä en tule koskaan enää sem-
moiseksi" »vastasin minä, ja Kaarina, joka nyt heti
tuli leppeämmäksi luonnoltaan minua kohtaan siitä laa-
dusta, millä ininä otin »vastaan hänen kehoituksensa,
syleili minua nyt ja selitti että ininä olin herttaisin
tyttö maailmassa ja ainoa, joka »voi olla sowelias hä-
nen nuorelle isanällcusä.

Mummo laski kätensä meidän päittemme päälle.
„Minulla on lliwan ensimäisestä hetkestä lähtien,

sitte kun sinä tulit minun huonecseni, ollut iloa si-
nusta, hywä »vanhuuteni poika" sanoi hän Haral-
dille, „minä olen myös tyytywäinen sinun »valitse-
maan »vaimoosi!"

Me muutimme tähän pieneen asuntoon ja rauha
ja onni seurasi meitä tänne.

Se oli lliwan uutta ja suotuista minulle saada
itse hallita ja »vallita kaikessa. Isänne oli sanomatto-
man hellä minua kohtaan ja senlisälsi hän oli aina
hywin iloisa, hywin huwittawllincn.
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Me olimme mielipiteissämme yhtmnukllisct kaikissatärkeimmissä asioissa, waan monissa pilku-asioissa me
emme sitäwastoin ollenkaan olleet samaa mieltä, ja
juuri sellaista minä katson »välttämättömäksi synnyttä-
mään täydellensä onnellista yhdessä-elämää.

Wuosi sen jälkeen syyskuussa Jumala lahjoitti
minulle sinut, Minnaseni. Hartain rakkaus ympäröitsi
sinun kehtoasi; mummo matkusti tänne aiwan waan
sinua katsomaan, pappa lauleli sinulle, professori kii-
kutteli sinua, Kaarina keitti sinulle korppuwcllici ja
Mettä kutitteli sinun pientä wuodettasi.Matkustus tänne oli mummon »viimeinen matka.
Levollisesti ja hiljaa, mntta kuitenkin »vakuutettuna
Mä, että se oli kuolema, joka häntä kntsui, hän nu-
kahti kuolemaan »vähän aikaa senjälkeen, Wapahtajan
nimi huulillansa, aiwan niin kuin hän oli toiwonut
W uskonut.

Mummon lähtö tästä elämästä oli iso »vahinkominulle, waan mikään katkeruus ei se'oittunut meidän
murhcescmme; professori oli enimmän murheen ahdis-tuksessa. Kaarina lohdutteli itseänsä sillä iloisella tun-
nolla, että hän oli täyttänyt welwollisnutensll. Hänenkosiomiehensä, tuo nuori talonpoika, oli häntä odotta-
nut, ja päiwänä jälkeen mummon kuoleman heitä kuu-
lutettiin ensimäinen kerta.

Pieni asumus Farumissa myytiin. Kaarina sai
perut, »nuut paitsi isänne muotokuwaa, kirjoja ja sitäisoa nojatuolia, joka nyt on professorin huoneessa.Mamma »vaikeni tässä; Minna ja minä nousimmesilloin istualtamme.

,M, hywät lapseni" sanoi hän „minci en
ole »vielä lopettanut, teidän tulee saada kuulla kaikki".

„Kun meidän pieni Minna ei tuntunut woiwan
oikein hywin Kyöpenhaminan ilmassa, mc päätimme
»viettää yhden kuukauden Farumissa".Me tvournsimmc molemmat huoneet toisesta ker-
rasta mummon entisessä asunnossa, jotka oliwat meille
kalliina muistoina hänestä ja hänen hcllcydestiinsä.
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Harald olikin oleskellut siellä elämänsä toiselta ikäwuo-
delta saakka; kadetti-aikanansa hän oli myös asunut
aiwlln samassa huoneessa, missä Minuau kehto uyt oli.

Mutta mummon lempeän puheen ja Kaarinan
kaikuman, jospa ci aiwan sulosointuisen äänen ase-
mesta, kuultiin nyt tuossa pienessä asunnossa uuden
omistajattaren rähinätä huolimattoman palwelijan
kanssa.

Waan huolimatta tästä pienestä cpäsuotuisuudestn,
se oli ihana aika, minkä me »vietimme siellä, mc wete-
limme läwelyillämmc sinua kerallamme pienissä wau-
uuissa ja näimme pian ruusut jälleen knkoistuwan si-
nun poskillasi.

Eräänä yönä heinäkuussa meitä herätti älliin
kellonlyönti ja hälinä. Taiwas oli weripunaincu, mei-
dän wicressä olcwn talo oli ilmi tulessa.

Heti paikalla mc olimme yläällä ja pnettnina.
Isänne asettautui säitahtyncen, kaikilta suunnilta tul-
wanwan »väkijoukon esincnään. Hän »valmoi tarkkaan,
että ihmiset sekä eläimet tuliwat pois palawasta ta-
losta, ja käänsi sitten ruisknt laskemaan »vettänsä ym-
päri olcwia huoneita »vasten, niin että kuitenkin ne
piti tulla pelastetuiksi.

Aktiin huudettiin joka suunnalta „hullu Anna!"
Tuo kurja »vaimo oli unohdettu ylös erään huo-

neen luhdille, jonka tuli jo oli ympäröinnyt. Kukaan
ci uskonut »voimansa häntä pelastaa. Silloin tuli
isänne minun luokseni.

„Lo»visa" - sanoi hän ja katsoi minun silmiini
hellällä rutoilcmaisella katseella, „sannko minä koe-
tella auttaa häntä? Minä kunlin mielipuoliseu »vai-
mon huudon, eukä »voinut sanoa: et. Isänne riensi
silloin ylös tupruawia portaita.

Wähaisen hetken takaa hän tuli onnettoman »vai-
mon kanssa, Miskasi hänet ympärillä seisomien syliin
ja tahtoi rientää minun tyköni, waan samana minnut-
tinn, juuri kun minä luulin hänen oleman »varmasti
pelastuneen uhkaamasta »vaarasta, hirsi putosi alas
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hänen rinnoillensa ja hän waipui wähäiscllä huudah-
duksella maahan.

Kun hän wiimeiukin awasi silmänsä, hän pyysi
saada nähdä Minnaa; hän hymyili sanomattoman lem-
peästi sekä Minnalle että minulle.

„Kun sinä rupesit naimisiin sotamiehelle, Lowisa"
sopotti hän, „sinun piti olla warustettn «vi-

daksesi kerran hänet taistelussa kadottaa; tämä on myös
ollut taistelu, taistelu luonnon-woimia »vastaan ...

Minä tunnen itseni ihmetcltäwän lewollisetsi, rakkaim-
pani, minä tiedän, että Herramme kyllä pitää huolen
niin sinusta kuin lapsestammekin, hänen haltuunsa minä
annan henkeni".

Näitä sanoessaan, hän kohoitti päätänsä, waan se
waipui jälleen alas, polwillcmi hänen wieressänsä huo-
juin minä, lapsi sylissäni, leskenä waan en minään
hyljättynä leskenä!

Tuntui kuin olisin minä tuosta »viimeisestä
hymyilystä puolisoni huulilta saanut esimaun taiwaasta.

Jumala onkin antanut minulle niinpaljon, että
olen oppinut häntä rakastamaan ja häneen luotta-
maan, ja samoin kuin Haraldini, pysymään Näkymät-
tömässä samalla luottamuksella, kuin jos »voisin näh-
däkin hänet.

Kun Kaarle sai kuulla sen ankaran murheen, mikä
oli minua kohdannut, hän kirjoitti minulle, että jos
minä tahdon tunnustaa olleeni wäärässa jakatua har-
haustllni, hän, koska Herramme jo on niin kowasti
minua rangaissut, antaisi minulle anteeksi.

Minun »vastaukseni oli lyhyt, ja sittepäitvin on
kaikki yhdistys meidän »välillämme loppunut.

Meidän uskollisen ystäwän pastori Skaun kautta
minä olen »vuosittain saanut ne 400 riisiä, jotka owat
minulle tulcwctt »vanhempieni jälkeen.

Minä en ole siitäpäiwin milloinkaan ennen kuin
tänäpäiwänä nähnyt »veljeäni. Sitäwastoin minä olen
useimman kerran kohdannut herra Höppeä; hän on
aina röyhkeästi katsonut minua päästä kantapäihiu
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asti, edes hattunnsakaan nostamatta, waan minä en
ole hänelle wihainen siitä, minä tunnen ainoastaan sy-
wimmän snrkuttclcmiscn mielessäni häntä kohtaan. On
parempi, jopa tuhannen kertaa parempi, kärsiä wää-
ryyttä kuin tehdä wääryyttä.

Ia nyt, rakkaat lapsukaiseni, te ette saa tuomita
minun wcljeäni liian kowasti: hänen mielipiteillänsä
hän tuskin woi menetellä toisin. Paitsi sitä, kuinka
eri tllwcilla hän omassa naimisasiassacm käytti itsensä
minua kohtaan! hän oli, ennenkuin kosi, kysynyt ensin
minulta, josko minä hywäksyin hänen »valitsemistansa,
wcnkka se kaikinpuolin oli sowclias, kun minä sitäwas-
toin noudatin kokonaan omaa tahtoani. Scnlisäksi
minä olin hänen ylwäytcnsä, hän oli rakentanut hy-
win suuria toiwcita itsellensä minusta... Waan hän
kcnticsi tulee wielä lopulla toiseen, parempaan mieleen
koko tästä asiasta, niin että me wielä kerran woimme
kohdata toisiamme niinkuin rakastawa sisar ja rakas-
tama weli. Waan oli miten tahansa, minä en yh-
tään kadu!

„Ei suinkaan, teillä ei ole mitään katumista!"
huusimme yhtaikaa sekä Minna että minä, samassa

kun me itkien käärimme kätemme mamman kaulaau.
„Te ette saa itkeä" wastasi mamma „lu-

malll on ollut hywin hywä minnllc! Onhan hän en-
siksikin siunannut minulle sinut, Maria, joka olet mi-
nun sydämelleni yhtä rakas kuin Minnakin, jn onhan
hän sitte ainiaan lahjoittanut meille jokapäiwäisen lci-
wän ja rauhansa, parhaimman kaikista.

Mamma uousi istualtaan ja meni Munalle,
jossa hän seisahtui ja wielä puoleksi waipunccna wan-
hoihin muistoihinsa, silmäili ylös kohti kirkasta tui-
masta.

Minä pujahdin Hiljaan ulos huoneesta jakoputin
professorin owclle.

Meidän wcmha ystäwämme oli puettuna hän-
nystalkiiu ja »valkoiseen kanlahuiwiiu mennäksensä pi-
toihin.
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„Mitä ma näen" huusi hän „sepä on itse
Mia tyttöseni, joka kunnioittaa minua tulollansa!"

„AH, minä näen, että professori on menemässä
pois" lausuin minä, „minä olisin muuten ai-
konut pyytää teitä tulemaan sisään meille nyt illalla.
Mamma on puhellut meille menneistä oloista ja tar-
witsisi ainakin huwitustn".

Professori, joka alati moitittawimmalla kewytmie-
lisyydellä laiminlöi kutsumuksia, wcti paikalla »valkoiset
hansikkaat käsistänsä sellaisella kiiwaudella, että ne re-
peytyiwät, ja hnusi:

„Tuo hieno seura saapi lohdutella itseään mi-
nutta, se on cnsimäinen kerta kuin sinä olet minulta
mitään pyytänyt, scntähden minä en tahdo kieltäytyä.
Mene nyt sisään huoncesesi; kun minä saan yltäni
kaiken tämän rojun, minä tulen sisään teidän luok-senne, ja olen tuleminani itsestäni".

Hän oli hywin terwetullut; kaksi waksikynttilää
sytytettiin palamaan paitsi tumallinen pieni lamppu,
ja sittenkuin oikein tawattoman herkullinen iltanen oli
syöty, me pelasimme noppaa pähkinöillä noista kah-
desta puusta puutarhassa.

Hywä professori pani kaiken taitonsa liikkeelle,
ollaksensa niin wilkas kuin mahdollista. Minna nau-
roi täyttä kurkkua, ja hänen naurussaan oli aina,
jotakin tartuttawaista. Mamma yhdistyi siis hy-
wiu sydämellisesti hauen iloisuuteensa ja minäkin nau-
roin.

Maan kun me menimme maata, knn minä mam-
man ja Minnan tasaisista huokauksista kuulin, että he
makasiwcit nukuksissa, minä wedin ylös akkunan rulla-
peitteen ja tirkistclin ulos kirkasta, tähtistä taiwasta.
Minä ajattelin mamman weljeä siellä, missä hän ajoi,
käärittynä kalliisen turkkiin, komeassa re'essään, ja si-
sarta, joka halwassa päällysivaattecssaan käwi jalkasin.
Minusta tuntui ihmeeksi, että hän woi hyljätä sisarta
sentähden, että tämä meni naimisiin parhaimman mie-
hen kanssa maailmassa, mutta wiclä enemmän minä
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mietiskelin, miten korkein olento, maan ja ihanan tai-
waan Herra, tuomitsisi hänen tekoansa; senjcilestä minä
panin käteni ristiin ja rukoilin Jumalaa siunaamaan
hywäntekiätäni ja httnen lastansa.

AllliU,

Jos olisi ollut meille mahdollista rakastaa mam-
maa hartaimmin kuin ennen, niin mc olisimmesen tehneet sittckun kuulimme hänen historiansa. Minna
rakensi heti ilmalinnoja, joissa aina lepytyksen tapauk-
sia tapahtui weljen ja sisaren wälillä, waan niistä mc
tietysti emme mitään maininneet mammalle.

„Ei ole mahdollista" sanoi Minna Kinu-
ten, kuin että hän kerran tulee ja koputtaa owellemmc
ja tunnustaa »vääryytensä sekä pyytää mammalta an-
teeksi. Silloin me pitäisimme oikeen sydämellisesti eno
Kaarlesta, sillä onhan hän hywä sielunsa ja sydämensä
puolesta, ja sittenpä tulwat myöskin hänen lapsensa,
meidäu pienet serkut, myös terwehtimään meitä. Minä
suosin myös hywin tätiä, onpa se hupaista, että on
täti, waan katso, herra Höppeä minä en woi kärsiä;
ja yhtähywin, kukas tiesi, hän on ehkä myöskin wiime
aikoina tullut uudeksi ja paremmaksi ihmiseksi".

Kun Minna ja minä olimme kuudentoista wanhat,
me menimme ja luimme itsemme ripille tuou hywiin
pastori Skllun tykönä, yhdessä hänen oman tyttärensä
kanssa.

Tuo Nikolina raukka itki haikeasti kun opctus-
hetket oliwat lopussa ja isän jumalisuusopin selitykset
oliwat saaneet kaikki hywät jänteet hänen sydämessänsä
wäräjämään.

„Oi, miuä oleu niin häijy, niin häijy" oli
hänellä tapana silloin sanoa „se on todellakin totta,
ah, minun pitäisi olla aiwan toisella lailla, jos ei
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minkään muun wuoksi, niin tehdäkseni hywälle, läpi-
hywällc isälleni ilomieltä... Te ette woi ajatella,
kuinka minä teen ilkun ihmisille ja kuinka minä »valeh-
telen, ah, minä olen myös tottelematoin, eilen wii-
meksi minä luin erään kirjan, jota pappa kielsi minun
lukemasta, waau tästälähin minä tahdon tulla parem-
maksi, peräti toisellaiselsi!... Pappa raukka, hän suree
kyllä yhtähywin, minä en tahdo lisätä poimeita hänen
otsaansa, wcmn sensijaan kartoittaa ne, mitkä siinä jo
owat!"

Lohdutettuna tästä hywästä päätöksestä, hän Pyyhki
silloin kyyneleet silmistänsä, hengitti pyyhinwaatteesensa,
piti sitä koreiden rusewien silmiensä edessä ja hypähti
niin peilin eteen, jossa hän punoi palmikkonsa kaunii-
scn ruususolmuu», ja kädellään silitteli tukkaansa. Sen-
jalleen hän näytteli wähittäin walkeita hampaitansa,
järjesteli manttiljaansa, suoristeli itseänsä ja sopautti,
meidän siwutse mennessään:

.Mamma ja minä ostimme äskettäin silkkiä mi-
nun ripilläkäynti-waatteitscni, se on niin paksua, että
se melkein woi seisoa; minä saan myös tuoksi tärkeäksi
päiwäksi kulta-ketjut ja kulta-kellon mummolta ja juwe-
li-neulan täti Jaanalta.

Kun meillä maan oli ripille menemisen tärkeys,
kasteemme liiton wahwistukseksi, silmiemme edessä, kat-
somat moni, jos kohta ei kaikki meidän lukukumppcmit,
siinä wcmn hywää tilaisuutta saadaksensa kaikenkaltaisia

koristuksia ja tulla julistetuksi täysikaswuisten lukuun,
niin että woiwat päästä mukaan suureen maailmaan.
He toiwoiwat tuoksi juhlalliseksi hetkeksi parasta kai-
kista, kun me sitäwastoin waan toiwoimme saada mam-
malle niin wähän kulutuksia kuin mahdollista.

Sciästölaatikko, johon mamma monta »vuotta oli
aina pistänyt jokaisen pennin, mikä häneltä suinkin
tarpeista liikeni, särettiin, ja sen sisässä oli kylläksi
saada meille mitä me ripillä-käymisen päiwänä tar-
witsimme, sekä hywällä hinnalla että kaunista.

Kun minä ehtoollispäiwänä heräsin, Minna jo
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oli ylänllä. Minä riensin etuhuoneesi»!, jll siellä
minä tapasin hänet seisomassa papan muotolulvan edessä.

„Maria", lausui hän „minä olen kaikesta
sydämestäni rukoillut hywää Jumalaa, että Hän aut-
taisi minna pitämään sen lupauksen, mikä minuu tänä
päilvänä on tehtäwä, sillä omasta woimastani minä
sitä en woi, sen minä sclwästi tunnen, ja jos minä
en woi sitä pitää, niin minä en enää milloinkaan tule
iloiseksi! Auna minulle myös autccksi, Mia, joka ker-
rasta, kun minä en ole ollut sinua kohtaan niin, kuin
minun olisi pitänyt olla.

„Oi, Minna, sinä saatat minua todella punastu-
maan, ethän sinä ole minnllc milloinkaan osoittanut
muuta kuin hywyyttä! Minun sydämeni on niwan
täynnänsä kiitollisuutta Herraamme kohtaan, mammaa
kohtaan, sinua kohtaan, professoria kohtaan, niinpä,
teitä kaikkia kohtaan!... Ah, minä olen niin iloinen
ja kuitenkin minä pelkään, etten minäkään ole ollut
sellainen, kuin minun olisi pitänyt olla, niin suurem-
missa kuin pienemmissä".

„Hy»vää huomenta, hywät lapseni!" huusi sa-
malla hetkellä mamma „scn, joka seisoo, pitää kat-
soa, ettei hän lankea! Se ilahuttaa minua sydämelli-
sesti, että te ette luota itsiinne, waan Jumalaan. Hän
ei ole silloin hylkääwä teitä, sillä jos teidän sydä-
menne owat Hänen, pitää myös teidän tekonne käy-
män Hänen kunniaksensa!"

Mettä tuli sisään mainion kauniilla kukkakiehku-
rallll Minnalle, se oli tehty ainoastaan ruusun nu-
puista, liljan kukista ja myrtin oksista. Hän oli ne
salaisesti kaswattanut hnonecssnan lemmityllensä. Mi-
nulle hän antoi sitäwastoin kirjawan keräyksen keltaisia
sinipuncrtawin ja »valkoisia sahramilukkia, joita hän oli
poiminut puutarhasta.

Mamma ja Minna oliwat tulla miltei »vihaisiksi
hänelle siitä croituksesta, minkä hän teki meidän »vä-
lillä, »vaan minä kiitin häntä hartaasti ja ylistin
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häntä siitä, että hän antoi sisarelleni sellaisia kukkasia,
jotka hänelle parhain sopiwat.

„Waan sahramikukat eiwät sowi sinulle, Maria",
muistutti professori „sillä jos Minna todellakin

on ruusujen, liljojen ja myrtticn näköinen, niin muis-
tuttaa sinun muotosi kainoa »Vaaleansinistä kukkaa, ja
sellaisen tahdon minäkin sinnllc lahjoittaa!"

„Ei, nyt pitää minun mennä taas tieheni"
huudahti meidän wanha ystäwä, kun me tulimme ko-
tiin, saatuamme yhdessä pyhän ehtoollisen, - „minun
jalkapohjiani on jo kauan kutkuttanut, minä olen »vii-
pynyt täällä ainoastaan teidän tähtenne, lapset!...
Katsokaa tässä on teille rahat minun linnuistani, rou-
wa Stnali, jääkää hywästi joksikin ajaksi, Jumala suo-
koon, että minä Moisin ottaa teidät kaikki kerallani iha-
naan Italiaan".

Hän syleili ja suuteli meitä kaikkia otsaau, scnjäl-
keen hän katsoi meihin sangen rakkaasi! ja ystäwälli-
sesti, ja pois oli hän!

En minä silloin uneksinut, missä muuttuneessa ti-
lassa minun piti hänet jälleen näkemän.

Kaikki meidän ystäwät meniwät pois. Pastori
Skau'kin jätti meidät; hän oli saanut kirkkoherran pai-
kan maalla.

„Se oli marsinkin Nilolinan tähden kun minä sinne
etsin" sanoi hän suorastaan, „sillä hänen äitinsä
rikkaat sukulaiset pilaamat kokonansa ja turmclcwat hä-
nen, minun täytyy siis, jos tahdon saada kotirauhaa
ja huoneellista onnea, muuttaa maalle. Niinpä, maalle
minun pitää Päästä, »voidakseni sekä säilyttää lapseni
tulemasta hnikcntclcwalsi, kevytmieliseksi ja turhamai-
seksi olennoksi, että myös »vaikuttaa Herran palveluk-
sessa. Täällä miuä eu enää kelpaa, minä olen liiaksi
»vanhanaikainen, en minä myöskään woi ojentaa it-
seäni tuou itserakkaan nuorison mukaan, enkä scusuh-
tccn tehdä missään määrässä »vaikutusta siihen".

Rouwa Skau oli »vähältä menehtyä epätoiwoon
maalle muuttamisesta, »vaan lohdutti itseään lopulta
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ajatuksella lisääntywistä tuloista, ja saada talwclla olla
jonkun ajan pääkaupungissa. Nikulina ci tiennyt josko
hänen piti olla hywillään wai pahoillansa.

kuinka minulle käy wastoin kaikessa"
huudahti hän Mhywäisiä ottaessaan „niin tans-

siaiset, näytelmät, meidän pienet sunnuntaipitomme,
kuin myöskin täti Jaanan tanssipidot jäämät! Jospa
minusta nyt ehkä woisi tulla parempi ihminen, niin-
kuin pappa toiwoo!... Minun pitää ruweta oikein
harrastelemaan osatakscni kirnuta woita ja tehdä juus-
toa ja makkaroita... Minä tahdon lähettää teille joka
lajia, ja sitte pitää minun myös käwellä ympäri isossa
puutarhassa; sanokaa, eikö se ole teistä ihanteellista?...
Teidän täytyy myös tulla terwehtimään meitä, ja
nseaöti kirjoittaa minulle, kuulkaapas se, hywät ty-
töt... Maan kesken puheen, arwatkaapll mitä serkku
Ludwig sauoi cilcu, mutta minun kenticsi ci pitäisi sitä
kertoa? ... Ah, se ei maksa, että sinä heti rupeat noin
yksiwakllisen näköiseksi, rakas Maria, sillä cnhän minä
sille mitään woi, että Ludwig puhelee tyhmyyksiä, niin,
hän sanoi näin: Kun tuollainen sicwä, kaunis Kyöpcn-
hllminan impi tulce maalle, hän warmaan wääntää päät
kaikilta nuorilta miehiltä, »vähintäänkin kymmenen pe-
ninkulman laajuudelta!

„Minä luulen todella" sanoi mamma, jota
kuuli hänen tarinoimisensa, „että kylläpä onkin jo
aika Nikolinasen tulla toiseen scuruuteen, niin että hänsaa päähänsä toisia ajatuksia".

Oli hywiu suloinen kesä. Mamma ja me olimme
kuin kolme ystäwää, ja yhtäwywin hän oli sangen pal-
jon ctewampi meitä, yhtähywin hänen puhclcmiscnsa
oli warsiu opcttawaista meille.

Miuä muistan aiwan eläwästi ison pnun penkki-
nensä Söndermarkissa, jossa meillä oli tapa istua ja
wuorotellen lukea kowasti toisillemme „Dawid Coppcr-
fieldistä". Toisinaan meillä oli murkinaakin kerallam-
me. Minna antoi silloin aina osastansa wähän lin-
nuille, joita hän nimitti „professorin lapsiksi".
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Meillä oli kullakin »viikkomme hoidella taloutta ja
me koettelimme silloin kaikilla monnillamme saada ruoka
maistumaan niin hywälle kuin mahdollista, niin etteise kuitenkaan tullut kalliiksi.

Miuna oli kaswanut ja tullut pitkäksi ja hoikaksi.
Hänellä tosin ei ollut mamman miclikuwalliscsti kau-
uista muotoa, hänen muotoisuutensa oli päinwastoin
aiwan säännötöin, wnan kuitenkin hän oli hywin kaunis.

Rnusunpunaisct posket, kirkkaat siniset silmät, »vii-
lähtclcwä tukka ja melkein huikaisewa hywyydcn muoto,
joka walosti hänen kaswoillansa, tckiwät hänet todelli-
sesti ihnstuttawaiscksi. Ia sitte mikä hellä ja awoin
sydän hänellä oli, mikä sokea luottamus kaikkiin ihmi-
siin! Jos hän kaikissa toisissa kohdissa ci olisi ollut
niin runsaasti lahjoitettu kuin hän oli, hänen rajcitoin
luottamuksensa olisi todella woitu lukea hänen ymmär-
ryksensä heikkoudeksi, mutta niin se ci ollut; hauen ylc-
wässä ja »viattomassa sielussansa asui usko, että kaikki
muut uliwat yhtä ylcwiä ja »viattomia kuin hän itsekin.

Kun hän kuuli jotakin pahaa, se surkastutti häntä,
»vaan se ci kääntänyt hänen ihmistuntemustaan, sillä
hän katsoi yhtähywin jokaisen, ketä hän tapasi, hywälsi
ja oiwalliscksi, Autuaat owat puhdassydämiset!

Kun minä kuulin Minnan hywänsointuiscn laulun
tahi raittiin nuorisäwyisen naurun, minä tnlin toisi-
naan oikein alakuloiselle mielelle ja rukoilin hartaasti
Jumalaa, että kun suru tulee, sillä meidän nykyisen
onnen kestämistä minä katsoin mahdottomaksi, sen ci
kuitenkaan pitänyt kohdata kumpaistakaan Minnaa taikka
mammaa, waan ainoastaan minua.

Mutta herra tahtoi toisin. Se kohtasi meitä kaik-
kia kolmea. Huhtikuussa, wuosi meidän ripillepääsc-
misen jälkeen, sairastui mamma.

Ensin luultiin, sekä hän että me, sen olcwan ai-
noastaan »vähäisen »vilustumisen, ja me keitimme hä-
nelle hicstystectä, »vaan se ei auttanut. Tauti tuli
»vaan pahemmaksi, kuume eneni ja »namina ci saanut
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enää yhtään yöillllhllll. Me päätimme silloin, waikkllse mammalle oli kyllä »vastenmielistä, hakea lääkäriä.
Me »valitsimme professori Langen moniwuotiscn

ystäwän, tohtori Stub'in. Hän tuli heti meille ko-
tiin. Hän oli hywin kummallinen ja joro ukko, takki
napitettu kiinni aina ylös kaulnau asti.

Hänen kaswoistaan »voitiin selwcisti lukea, että
hän oli kokenut, kclwollinen ja tunnollinen, mutta niissä
oli myös lucttawllna, niin ainakin meistä tuntui,
että hänen sydämensä oli kylmä ja että hän teki tehtci-
wänsä welwollisuuoen »vuoksi, kokonansa huolettomana
lopullisesta seurauksesta.

„Se ou rintaivika" »vastasi hän aiwan tyy-
nesti minun hätäiseen kysymykseeni.

Sen jälkeen hän kirjoitti rohtosetelin ja antoi
meille tarkat määräykset sairaan hoitelemisesta.

Se oli pitkä ja raskas aika, mikä nyt tuli. Me
Ivalwoimmc »vuorotellen, ja kun me muutamaksi minuu-
tiksi uinahdimme, niin me nukahdimme surumielin ja
heräsimme »vawistuksella.

Useasti oli mamma tunnottomana, waan »vaikkapa
hän harisikin, hän oli lempeä ja rakasmielinen.

Hän tuskiu milloinkaau »valitti, päiuwastoin, tun-
tui kuin olisi hän tahtonut Pyytää anteeksi sairauttansa.

„Maria" sanoi Minna minulle eräänä päi-
wänä ja kyyneleet juoksiwat pitkin hänen kalpeita pos-
kiansa „rukoilkamnme Jumalala kaikesta sydämes-
tämme, että hän olisi meidän kanssamme tänä aikana,
ja että me »voisimme tehdä wclwollisuutemme »viimei-seen asti, mutta ennen kaikkia, että Hän antaisi meille
»voimia kantamaan kaikki, niiupä Maria, meidän pitää
kantaa kaikki!"

„Kaikki!" toistin minä.
Waan ininä tunsin, että kuitenkin yksi asia oli,

jota minä en olisi »voinut kantaa, minä tuusiu »vielä
senkin, että »uinun oli mahdoton» rukoilla Jumalalta
»voimia, »voidakseni sitä kantaa.

„Säastä häntä, Herra, säilytä häntä, Herra,
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laske kätesi hänen päällensä ja tee häntä terweeksi.
Minä woin kantaa kaiken muun, wcmn en hänen pois-
croamistansa!"

Nämä oliwllt ne rukoukset, jotka lakkaamatta nou-
siwat minun sydämestäni. Minna oli tuhannesti nöy-
rempi ja parempi kuin ininä.

Mettä käweli edestakaisin kyökissä ja itki. Hän
oli niin tulinen surussaan, että me emme uskaltaneet
päästää häntä sisään mamman luotsi.

„Onkos wllarci hywin suuri?" kysyi Miuna
eräänä päiwänä waftiscwalla äänellä lääkäriltä.

„Kylläpä niin, se on hywin »vaarallinen rinta-
wiho" kuului lääkärin jääkylmä wastaus.

„Ia se tulee wiclä pahemmaksi" sopotti Minna
minulle, „niin, pitää kirjoittaa eno Kaarlelle, minä
luulen, että olisi wäärin, jos sitä en tekisi. Ah, Ma-
ria, minä pyydän sinun, ole jcirkewä, Jumala woifti
meitä wiclä anttaa.

Pieni lamppu paloi himcästi, kello raksutti wai-
wanwasti selwään, ja Miuna lepäsi wienussa unessa
sohwalla. Hän heräsi silloin tällöin ja nousi istual-
leen, Hiljaan kysyen, miten on mamman laita.

Minä pidin erästä työtä käsissäni, wacm minä
en sitä liikuttanut, edessäni oli myös eräs kirja, waan
waikkllma tirkistin siihen, minä en nähnyt mitään,
riwit meniwät ylen ympärinsä minun silmissäni. Aja-
tukseni eiwät olleet siellä, ne oliwllt alati mamman
luona, joka makasi siinä kalpeana ja tyynenä, waipu-
nccnll erinomaisen rauhalliseen uneen.

Tuo nukkuminen säikähdytti minua lopulta ja
wapiscwnua tuskasta minä kumarruin makaawan ääreen,
minä laskin käteni hänen sydämcllcnsä ja kuultelin; se
sykli heikosti, waan jotcukin tyynesti.

Oi, se oli pitkä, pitkä yö! Kun Minua aamulla
nousi ylös, mamman tila oli mnuttumatoin. Sisa-
reni tahtoi silloin, että minun piti koetella wähän
maata, waan se oli minulle mahdotointa.

Sellaisella synkällä tawalla kului tunti toisensa
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perästä. Me olimme huolellisemmat ja hätäisemat
kuin milloinkaan ennen. Me emme kuitenkaan uskal-
taneet toisillemme puhua lisääntynyttä pelkoamme,
waan istuimme siinä kasi kädessä, cuwan äänettä, kään-
tymättä katsellen ratasta sairasta.

Wiimcinlin tuli lääkäri; tyynesti ja tasasin aske-
lin lähestyi hän wuodetta, otti sairaan pienen käden
käteensä ja koetteli »valtasuonta, waan turhaan me koe-
timme hänen liikkumattomista kaswoistansa päättää
mitään.

„Onto tämä uni kestänyt kauankin?" kysyi
hän lopulta.

kello 12".
Hän koetteli silloin wielä kerran sairaan walta-

suonta, scnjälkccn hän kääntyi meihin ja, tyynesti »ve-
täen hansikasta käteensä, hän sanoi:

„Nyt minä woin sanoa sairaan wapaaksi kaikesta
maarasta".

„Sanotall se wielä kerta" Pyysin minä.
Ia juuri kuin me olisimme olleet kuurot, hän

toisti silloin, wielä kerran yhtä tyynellä waikka »vähän
korkeammalla äänellä:

„Tcidän äitinne elämä ei häily nyt ennä »vaaran
alaisena".

Minä heitäytyin Minnan syliin ja molemmat me
itkimme, niin että sydämemme tahtomat haljeta.

„Ölisi hywin hywä, jos te menisitte toiseen huo-
nccscn" sanoi tohtori „sillä kun sairas herää,
hänelle käywät kaikki tunnon liikutukset »vahingollisiksi".

„Oi, miten »voimme me teitä tylliksi kiittää, herra
tohtori" huudahdimme me.

„Minä olen tehnyt ainoastaan wclwollisuuteni,
hywät neiti nuorosct" »vastasi hän. „Miuun
olisi anncttawa teille »vielä »nuutamia ncu»voja lisäksi
sairaan hoitamisesta, »vaan minä tahdon odottaa huo-
miseen, sillä tänäpäiwänä te »varmaan ette ymmärtäisi
minua".

Näin sanottua hän läksi »väkäisillä askelilla huo-
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nccsta, ja hänen kaswoiltansa näkyi sclwästi, ettei hän
ollenkaan hywäksynyt meidän tulista mielen-liikutusta
ja iloa.

Ilma tuli minulle nyt raskaaksi huoneessa; minä
juoksi» ulos pieneen puutarhaan, jossa en ollut kuu-
kauteen käynyt, se oli silloin ollut alustoin ja tnl-
wenkarwaincn, mutta nyt oli se, ikään kuiu ih-
mctyöu tekemä, kewään kaikessa koreudessa. Pähkinä-
pensaat oliwat niwan wiheriäiset, sircnipnut kukkimat,
tulpanit loistiwat kauniimmassa karmassaan, linnut
lauloiwnt ja kirssipniden oksat walkoisiue kukkineen kiik-
kuiwat hiljalleen lcnscässä kcwät-tuulcssa.

Oi, se oli liian suuri onni, minä lankesin pul-
milleni ja rukoilin:

„Suo anteeksi minnlle, hywä Jumalani, etten
minä surun hctkeuä täydellä luottamuksella sanonut:
„Isä, sinuu tahtosi tapahtukoon!"

Kun minä jälleen tulin sisääu, Minna istui ja
kirjoitti.

„Miuun onneni oli liian suuri" sanoi hän,
„minä en woinut sitä yksinään kantaa, minun täy-

tyi jakaa se sekä professorille että pastori Skcm'lle".
Hän näytti sinä hetkenä sanomattoman somalle.

Hänen poskensa oliwat jälleen punaiset, uäytti siltä
kuin huolet ja ymvalwomisct, nyt kun suru oli ohitse,
ciwät ollenkaan olisi jättäneet mitään jälkiä.

Kun mamma wiimciukin heräsi, hän näytti hy-
win »voimattomalle, jopa »voimattomammalle kuin en-
nen, waan hän oli nyt kokonansa lcwollincn ja selwä.
Hän nyytaytti minulle, wcti minun Pääui alas pään-
alasellc ja suuteli minua otsaan.„Nyt te tulette pian tcrwceksi, mammascni"
sopnutin minä.

„Niin, minä woin sen nähdä sekä tässä että tuol-
la" ivastasi hän ja osoitti ensin minun ja sittc
Minnan kaswoihin.

Sitä scuraawaua päiwänä istui tohtori Stud
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sohivalle; nähtiinpä selwästi, että hänellä oli jotakin
tärkeää sanottamaa meille.

„Tauti, s. o. tulehdus, on parhaasta päästä pe-
räti ohitse", sanoi hän „wnnn sitä tulee seu-
raamaan pitkällinen, jos kohta sairasta waiwaamatoin
woimattomuus. Sitä pitää yhtähywin kohdella suu-
rella tarkkuudella. Parasta olisi scntähden, jos teidän
äiti woisi tulla lauhkeampaan ilmanalaan, maan kuinka
tahansa, niin se on cnwan wälttämätöintci hänen saada
hengittää terwccllistä maaseudun ilmaa. Hänen pitää
myös joka iltllpuolena mennä ulos ja ajella, ja mitä
hänen rawintoonsa tulee, niin pitää sen olla lintua,
ostronia, lihalientä ja muita wahwistnwia ruokia,
kuin myös lasi wiiniä sekä aamu- että ilta-puolina...
Näin silminuähtäwän parantumisen perästä, kuin mikä
nyt on tapahtunut, minä luuleu hcrraswäen woiwcm
lähteä jo hywin kohta".

Kun tohtori oli mennyt, Minna ja minä katsoim-
me wastllkkain toisiamme, ja niin sydämellisesti iloiset
kuin me nyt olimme, mc puhkcsimme ensimäisessä sil-
mänräpäyksessä nauramaan.

Mistähän se kaikki tulisi, Mia?" huudahti
Minna.

„Se rahtunen hatarahan, mitä mammalla aina
on maannut, arwaamattomia mnkscttawia wartcn, on
jo kauan sitte mennyt; mistä woisimme me siis saada
rahaa, woidakscmme noudattaa tohtorin määräämää
ruoklljcirjcstystä?"

„Meidän pitää keksiä joku keino" wastasin
minä.

Me katsoimme aiwan huolestuneina toinen soi-seemme; me ajattelimme kumpainenkin samaa, waan
ci kumpuinenkaan tahtonut ensiksi sanoa ajatustansa.

„Mitäs sinä ajattelet, Maria?" kysyi lopulta
Minna.

„Sitä saman knin sinäkin".
„Niin, mitäs meidän nyt pitää tehdä?... Me

olemme niin yksinäisiä!... Jos meillä edes olisi tuo
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hywä pastori Stan, kenen 1kanssa saataisiin ncuwo-
tella! Me olemme liian nuoret toimimaan niwan omin-
päin ... Sano, uskotko sinä, että pappa olisi sallinut
meidän kääntyä eno Kaarlen puoleen?"

„Sen minä uskon »varmasti; rakastihan hän
mammaa hywin hartaasti; sitäpaitsi woincc hywinkinse lepytys, josta sinä olet niin monesti uneksinut, uyt
tulla todelliseksi".

Miuua istui heti kirjoittamaan.
„Kun tekee parhaan ymmärryksensä mukaan"

sanoi hän, „niin kyllä Jumala johdattaa on-
nelliseen loppu-seurantoon".

Se oli yhtaikaa hellä ja ylwäs kirje, jonka Min-
na kirjoitti. Hän ei siinä ollenkaan salannut käsityö-
tänsä asiasta, ja että mamma ei ollut koslaan tahto-
nut cli woinut katua naimistaan.

„Wielä nyt me woimme tehdä tämän kaiken mi-
tättömäksi" sanoi Minna, kun hän pani kirjeen esiin
ja kirjoitti päällekirjoituksen.

„Ei, ei mitään epäilystä" wastasin minä, sa-massa kun otin sen hänen kädestänsä ja juoksiu sillä
ulos Metan luotsi, joka kärkkäästi tirkisteli pitkää
päällekirjoitusta.

An^u.
Kolme päiwää oli kulunut. Mamma tunsi it-

sensä paljon paremmaksi ja Minnassa ja nrinussa
wallitsi sellainen ilo, nähdessämme hänen saawan »voi-
miansa takaisin, että se melkein karkoitti sen tuskan,
jolla mc muuten olisimme odottaneet eno Kaarlen
WllstllUstll.

Minna oli juuri mennyt ulos saamaan wcihän
raitista ilmaa, kun postimies tuli, tuoden kirjettä.

Nähtyäni sen, minä ajattelin sitä wiimeistä kir-
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jettä, minkä MllMMll slli sieltäpäin. Mitä sisälti tämä,
suruako wai iloa? Minä katselin tuota somaa kuwert-
tia, reipasta päällekirjoitusta ja waakuullll kruunuincen
ja yhdcksäne nuolineen.

Wapisewallll kädellä minä awasin sen wiimein ja
luin:

.Makas siskonitytär!
„Sinun kirjeesi hämmästytti minua yht'aikaa huo-

lellisesti ja iloisasti, huolellisesti, sentähden, että minä
siitä näin sinnn äitisi olleen sairaana, ja iloisasti sen-
tähden, että minä siitä ymmärsin hänen puhelleen tyt-
tärellensä minusta sellaisella taivalla, että sinä täydellä
luottamuksella luulit woiwasi wedota minuun, ja sitä
sinä et myös tule olemaan turhaan tehnyt.

„Minä en ole wielä koskaan mitään olentoa ra-
kastanut hartaimmin luin sisartani; en minä myös
koskaan ole ollut täydellisesti onnellinen, sitte kun hän
minut jätti.

„Wuodct owat nyt kuitenkin sammuttaneet minun
oikeutetun wihani; minä olen kaihonut häntä niin pal-
jon, että minä tahdon hänelle antaa anteeksi, sittenkin
jos hän ei tahtoisi tunnustaa Mikaansa, ikään kuin
miuä jo kauan sitte olisin antanut anteeksi katumaiselle.
Sinä näet, niinkUiu sinun isäsi tyttären kelpaa ja so-
pii, asiaa toiselta puolelta, ja minä tahdon aina pi-
tää kunniassa sinun tunteitasi. Hänellä oli sitäpaitsi
monta hywää ja ylcwätä awua, ja häu oli minun ys-
täwäni, sen piti siis tuntua kaksinkerroin karwaalta mi-
nulle, että juuri se minut petti, johon minulla oli kaik-
kein rajattomin luottamus.

kahden pänvän takaa tämän kirjeen
saatuanne minä tahdon olla luonanne, ja se on olcwa
minulle iso, josko surulla sekoitettu ilo, saadakseni tuo-
da sairaan sisareni ja hänen tyttärensä kotiin, jossa
kaikki pitää tehtämän, mikä woipi olla hyödyllistä hä-
nen tcrweydellecn.

„Minulle on sanottu, että sinun äitisi on ottanut
luoksensa erään köyhän lapsen, luultawasti isäsi suku-
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laisia, »vaan jos se wiclä, mitä minun on waikea us-
koa, olisi teidän tykönä, niin pitänee hänen olla siinä
ijässä, että woipi elättää itsensä, sillä minä tietysti
en woi ottaa pitääkseni hänestä mitään huolta.

„Siinä iloisessa toiwossa, että tapaisin sisareni
parempana, minä nyt lopetan, sydämellisesti kiittäen
sinua totuullisesta ja luottcellisesta kirjeestäsi.

Suosiollinen enosi
Kaarle, krciwi Örnklo".

Minä luin joka sanan, waan se oli kuin olisi mi-
nun sydämeni tykytys seisahtunut. Suuri Jumala,
mihinkäs minun sitte pitää joutua? Samoin kuin sil-
loin, kun minä olin pieni lapsi, minä myös nytkin
toiwoin päästä kauas, kauas pois, enuen kuin jäädä
esteeksi rakastettujen onnelle.

Hänellä oli oikein, minä olin todella siinä ijässä
että minun piti woida elättää itseni, waan millä tu-
malla? minä koettelin turhaan kokoilla ajatuksiani.

Tohtori Stub tuli samassa ja meni tawallisine
liikknmllttominc kaswoiuccn mamman luotsi. Hänet
nähtyäni, minun mieleeni lensi »viimeinkin eräs aja-
tus. Hän oli kerran kysynyt meiltä, josko me tunti-
simme ketään nuorta tyttöä, joka woisi ottaa itsclleeu
paikau eräässä ylhäisessä talossa; minä en enää muis-
tanut miksi, waan lentiesi se paikka woisi sopia minulle.

Minä kokosin kaiken woimani, pancusin lewolli-
simpalln muotooni ah, miten lewotoin minä sydä-
messäni olin! ja Pyysin saada puhua hänen kans-
sansa.

Hän istui niin tyynesti kuin jää-kuwa minun
edessäni, kun minä kerroin hänelle meidän olot, ja
wälttämättömyyteni ruwcta nyt pitämään huolta itse
itsestäni.

„Minä en olisi milloinkaan woinut aawistaa, että
te olitte ainoastaan ottolapsi" sanoi hän lopulta

„wai niin, te toiwoisittc saada sen paikan, josta
minä puhuin; se on todella wielä nytkin awoinna,
waan minä tuskin uskou, että se woipi sopia teille".
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„Ouko siellä opetettawa pieniä lapsia?" ky-
syin minä.

„Ei, lapset kciywät koulussa. Teidän toimituk-
seksenne tulisi lukea ääneen, soitella »uähäu pianoa ja
muutoin tehdä mitä talossa woipi sattua. Minä luu-
len myös, että teidän tulee auttaa »vanhinta tytärtä
pukemnistoimissa ja wapailla hetkillä pitää huolta, ettei-
wät lapset liian paljon »vaiwaa äitiä; hän on ainoas-
taan niiden emintimä... Palkka on 10 riksiä kuukau-
delta".

„Palkatllllnko minua kuukcmsiluwulla?"
„Minä myönnän, että se ei kuulu kchoittawalle.

Kuitenkin teidän tulee päättää pian, sillä muuten minä
tunuen toisen, joka mielellään ottaa paikan".

Minä en uskaltanut miettiä, minä pelkäsin, että
woimani uupuwat ja että Minnan piti nousta miuun
päätöstäni »vastaan; minä tunsin siis, että oli »vii-
sainta ottaa »vastaan mitä woin saada, ja että minun
piti tulla levollisemmaksi mielessäni, kun kohtaloni oli
peruuttamattomasti päätetty. Heikko kun miuä olin,
minä tahdoin sentähden heti itseni sitoa.

„Tahtoisitteko esitellä minua, herra tohtori?"
kysyin minä.

„Kyllä! Waan »voitteko te, mamseli, myös mil-
loin hywänsä muuttaa paikkaan?"

„Wielä tanäpäiwänä, jos niin »vaaditaan"
»vastasin minä.

„Se on hywci, niinmuodoin te woitte muuttaa
sinne tänä iltana. Sisarenne »voipi nyt hywin hy-
wästi hoitaa sairasta yksinään. Paikka on ewersti
Oärcuschildillä, Leweän-kadun »varrella n:o toi-
sessa kerroksessa.

Owi sulkeutui tohtorin takana. Minä toiwoin
lliwan hartaasti, että Minnan ei pitänyt tulla kotiin
»vielä »vähään aikaan, sillä minä tahdoin ensin »vähän
rauhassa miettiä itseäni uuteen tulevaisuuteeni.

„Mariseni" huusi samassa mamma huonees-sansa „tule ja wedä ylös itlunapeitc, että ininä jäl-
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leen saan nähdä Jumalan kirkkaan taiwaan ja tuntea
lämmintä hänen siunatusta auringostansa... Ah,
minä olen niin iloinen tänäpäiwänä, minä hengitän
hywin kepeästi! Tule tänne minun luokseni, Miascni,
ja anna minun saada nähdä sinua!... Siuun poskesi
owat aiwan kalpeat, se on minun tähteni; ansaitscnko
minä sitten niin paljon rakkautta? ...Sinä et luullut
saawllsi pitää minua, sinä tyttö rauklascni, sen minä
kyllä huomasin. Itse minä en luullut knolcwani, mi-
nulla oli llllwistus, että Jumalan piti kuulla tcidäu
rukoukset, ja että Hän kyllä palkitsee niin paljot uh-
raukset ja niin paljon helleyden. Sitä paitsi minä
luulin, että pienet tyttöseni wielä woiwat tarwita
minua.

Minä painoin Pääni mamman pään-alniselle ja
itkin. Minä tunsin itseni aiwan kuin pahantekijäksi.
Ensimäiscn kerran elämässäni minulla oli salaisuus
hywäntekijättäreni edessä, eusimiiisen kerran minä olin
wapllllllll aikomuksella yrittänyt jotain, joka oli kos-
kema häntä kipeästi, ja yhtähywin miuä en woinut
tehdä toisin.

„Huuda Mettä sisään" pyysi mamma „miuci
en ole nähnyt häntä pitkään aikaan! Sano hänelle, että
hän ottaisi kerallansa muutamia kukkaisia minulle".

Mettäpä ei tarwinnut tähän kahta käskyä! Aiwan
armottomasti hän riisti kohta kaikki kauuiimmat kuk-
klliswasunsll, siksi kun hänellä oli esiliinansa täynnään;
sitte hän juoksi sisään mamman luokse ja wiskasi tuon
kirjllwan keräyksen hänen »vuoteellensa, ja kun se oli
tehty, hän alkoi, iloisesti läpyttäen käsiänsä, juosta
ympäri huouctta.

Mamma hymyili niin ystäwälliscsti, että minä
melkein unohdin sekä kirjeen että eroamisen.

Wähän aikaa senjälkeen Minna tuli kotiin.
„Hywää Päiwää, Maria" huusi hän „sinä et

woi ajatella, kuinka ilma on kaunis ja wirwoittawaincn!
Kas niin, pane päällesi heti ja käy wähän ulos".

Minä en uskaltanut katsoa häneen.
5
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„Minna", sanoin minä lopulta „minulla on
yksi rukous sinulle, älä tce sitä, mikä malttamattomasti
pitää tapahtua, wielii karwastelcwammaksi »valituksella
ja itkulla, wllan wahwista minua sensijaan, minä pyy-
dän sinulta sitä sen rakkauden wuoksi, kuin sinulla on
minua kohtaan".

„Snuri Jumala, mitäs sitte on tapahtunut?"
Minä kerroin hänelle nyt siitä paikasta, jonka olin

saanut, ja kuwasin sitä loistamimmalla lamalla, sen
perästä minä luin hänelle kirjeen, joka, paitsi tuota
minua koskewata paikkaa, olikin paljon ystäwällisempi,
kuin me olimme odottaneet.

„Minkätähden toiwoisit sinä parempaa oloa!"
huusi Miuna: „AH, Maria, minun olisi pitänyt ru-
koilla, ett'emme olisi tulleet eroitetuiksi!... Minä en
wielä woi käsittää sitä mahdolliseksi, se kaikuu kor-
wissani, waan ei tahdo tunkeutua sydämeeni... Se oli
jotakin, jota minä en milloinkaan ole »voinut aawistaa,
että sinun pitää lähteä pois »vieraiden ihmisten jouk-
koon ...Ei, Maria, minä en woi olla wahwa, minun
täytyy itkeä!... Kuiuka paljo ennen minä itse olisin
tahtonut lähteä muualle! Minä luule:», että olisin tun-
tenut itseni onnelliseksi missä hywänsä, kun »vaan oli-
sin tiennyt sinun olcivan mamman kanssa ja että sinun
olisi hywä".

Ihminen on itsekäs. Minnan harras rakkaus
ja kuumat kyyneleet lohduttiwat minua ja licwensiwät
suruani.

„Se on hywin raskas risti, jonka Jumala on
päällemme pannut, Maria" tyrski hän.

„Me emine saa olla kiittämättömät" »vastasin
minä „muista, että Jumala on säilyttänyt meille
mamman!... Jos me olisimme hänet menettäneet, se
olisi ollut niin raskas risti, että tämä siihen »verraten
on höyhenen kcwyinen... Sitäpaitsi se woipi myös
tehdä hywää »neille, että samme nähdä maailmaa ym-
pärillämme ja tulla »vähän itscnäisemmiksi. Mc kir-
joitamme toisillemme joka wiikko, ja kun mamina on
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tullut täysin terwcelsi ia täysiu lcpystynyt wcljcnsä
kanssa, me »voimme jälleen muuttaa yhteen, ja silloin
pitää meidän enemmän kuin koskaan ymmärtää antaa
armoa onnellemme.

„Kolahdus tuli odottamattomasti, Mia, minä en
wiclii woi rakentaa mitään aikomuksia, minä en wielä
woi toiwoa!... Mene nyt sisään mamman luokse, ole
hauen luonansa niin kauan kuin woinct. Ah, Mia,
miten woin minä milloinkaan sanoa hänelle totuutta,
millä tawllllll woin häntä lohduttaa?... Waan onhan
wäärin minun lisätä walituswirsilläni sinun mielimur-
hettasi. Mene nyt tyynesti mamman luokse, niin minä
sill'aikllll myttyän sinun kapineesi yhteen".

Pieni päiwällispöytä oli koristettu kukkasilla ja
minun mieli-ruokani oli laitettu, waan mc emme sitä
liikuttaneet. Minna salasi kyncleensä minulta ja minä
omani häneltä.

Iltllpuolella minä menin ulos Metan luokse, otta-
maa» häneltä jäähywciisiä. Hän tuli aiwan intoihinsa:
Mitähän tämä kaikki tahtoo sanoa: Minnan ja mam-
man piti matkustaa pois jonkun ajan päästä ja mi-
nun heti? Mcttll-raulan päässä meni kaikki ylten ym-
päri. Minun täytyi useamman kerran hänelle selittää,
kuinka koko asian laita oli, ja kun hän wiimeinkin sen
ymmärsi, hän juoksi ylös kamariinsa ja tuli takaisin,
tuoden yhden riisin kappaleen. Se piti minun saada,
minä en saanut olla sitä ottamatta, sen piti saattaa
minulle onnea, arweli hän, sillä se oli oikea onnen-raha.

Se oli hywin ystäwällisesti Metalta, että antoi
minulle osan .Mnhuudcu hymistä päiwistci". Minä
pujahdin takaisin sisään ja panin sen talouden-kassaan,
joka oli melkein kuiwiin käynyt.

se onnea tähän" ajattelin minä.
Mamma makasi, minä suutelin hänen otsaansa,

hänen umpcenmcuneitä silmiänsä ja hänen kättänsä.
„lää hywästi, Minna".
„Hywästi, sisko. Minun sydämeni on liian täyn-

nään, minä en woi mitään sinulle sanoa!"



100 Erään nuoren tytön elämänmoiheet.

Minun sydämeni oli myöskin täynnänsä, niin täy-
naän, kuin olisi se tahtonut haljeta. Kaikki minun aja-
tukseni yhdistyiwät siunaamaan sitä kotoa, johon minut
niin rakkaudella oli otettu ja joka minun nyt piti jättää.

„Sinä tulet kaiketi piau meille, Maria?" kysyi
Minna, kamaan ääneen itkien.

Min kyllä, niin kyllä!"
Lihamiehen renki, joka toisinaan käwi meidän asi-oilla, kantoi minun kirstuni.
Minä riensin pois, uskaltamattani katsoa taakseui.
„Minuun koskee kipeästi aina sieluuni asti" sa-

noi hän, „että mamselinkin nyt pitää lähteä maail-
malle hankkimaan orjuudella leipänsä... Eipä ole totta-
warmlllln leikintekoa tulla wicraisiin ihmisiin! minä
muistan kyllä, kuinka minua kiusattiin... Mutta kun
Maan woipi olla miehuullisesti ensi ajan, niin kylläse sitten menee itsestäänkin. Waan katsokaa, tässä se
nyt on".

Minun sydämeni sykki melkein kuultawnsti, kun me
menimme ylös lewcita, komeita portaita.

Olli pani minun kirstuni ulkopuolelle owea, lupasisanoa terwcyksiä kotona olemille ja meni matkaansa.
Miten minä nyt tunsin itseni yksinäiseksi ja hyljä-

tyksi, waan minulla oli wäärin, Jumala oli minun
kanssani, Hän, parahin isä, kaitsi minua, minä tunsinsen selwään. Ah, minun uskoni ci ole milloinkaan
ollut wahwempi tuin tällä hetkellä.

Hän, jonka tahdotta ei »varpunenkaan putoa maa-
han, oli kyllä pitäwä huolta minustakin.

Aulin.
Owi oli lonkallaan. Minä työnsin sen Hiljaan anti

ja hawaitsin olcwani isossa ja tilawassa etuhuoneessa,
jossa riippui ja makasi paljon päällyswattcita; täällä
oli niinmuodoin »vieraita.



Kllhdelftz Lulu, 101

'<

Arastellen minä aukaisin taasen yhden owen; minä
tulin silloin sisään isoon ruokasaliin, jossa hopealle
hohtllwa teepöytä oli »varustettu. Ahtaan ihmistä ei
ollut täällä sisässä, waan sen »viereisestä huoneesta
minä kuulin silkkihameiden sihinän, wilkasta, waikk'ei
kown-äcinistä puhelemista, sointuisata, waikk'ei warsin
sydämellistä naurun rähinätä.

Minä en uskaltanut astua sisään tuohon huonec-sen, wailk' en tuntenut itseäni aiwan tyytywäiselsi ole-
maan siinä, missä olin; waan minä toiwoin että jon-
kun palweluswäestä piti ainakin tuleman ja näyttä-
män minulle huonettani.

Kun minä olin seisonut kauan alallani ja odot-
tanut sitä, kuului wiimeinkin askeleita ja nuori up-
seri astui sisään ja käwi reippaasti lattian yli. Hän
huomasi minut wasta, kun seisoi aiwan minun edes-
säni; hän otti silloin teeskellyllä hMMästyksella
askelta takaisin ja huudahti:

„Näenkö minä näkyjä keskellä pmwiin waloa?"
Tuolla nuorella miehellä oli hywin luonteenomai-

set Makuiset kaswot. Hänen kaswojensa muoto olisi
kuitenkin kieltämättä ollut kaunis ja suloinen, jos sitä
ei olisi hämmentänyt erinomaisesti iwailewat säwytsuun ympärillä.

„Olcttcko te joku eläwä olento wai aawe?"— jatkoi
hän ja sukkelllsanllisuus, hywäntahtoisuus ja ilkeys tais-
teliwat herraudesta hänen äänessään.

,Minä olen saanut paikan tässä talossa, joka..."
tawoittelin minä.

„Iota" keskeytti hän minua nauraen „niin, te
teette hywin oikein siinä, ett'ette jatka, sillä aiwan
lawcaksi tulisi ruweta luettelemaan tulewia toimian-
ne... Te olette siis mamseli Staal?"

Minä myödytin kylmästi kysymykseen.
„Koska minä olen ensimäinen, ketä te täällä ta-

paatte" jatkoi hän, „niin tahdon nyt esitellä itse
itseni. Te näette minussa luutnantti Due'n, ewerstin-
nan wcljen, hywin kelpolaatuiscn ja seurallisen miehen.
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Itseään ci tosin pitäisi kiittää, waan siitä huolimatta
minun täytyy lisätä, jos waikka waan ainoastaan an-
taakseni teille hiukan luottamusta, että minä pidän
itseni parhaimpina jäseninä tässä raknstettawassa per-
heessä".

Minun wereni kiehui; mikä oikeutti häntä tuollai-seen huolimattomaan käytökseen minua kohtaau?
olla hywä ja sanoa jollenkullen pal-

welijalle, että näyttäisi minulle, missä huoneeni on"
keskeytin minä.

„Senpä minä, kunniani waralla, aiwan kernaasti
tekisin, mutta totisesti minä pelkään, että se tulee hy-
win waikeaksi, jos ei waan kokonaan mahdottomaksi,
kun se mainittu huone, senmukaan mitä minulla on
syytä luulla, löytyy ainoastaan ajatusten maailmassa.
Waan jos mamseli on niin hywä ja seuraa minua,
niin tahdon minä näyttää teille käynnin sinne, joka
woisi olla teidän huone".

Hänen äänessään oli jotakin suututtaman, waikka
sitäkään ci woi kieltää, ettei siinä myös ollut erästä
laatua ystävällisyyttä.

Me tulimme pitkään wciliporstuaan, waan jo en-
simäisen owen kohdalla luutnantti seisahtui ja koputti.
Sitte hän meni tiehensä.

Se huone, mihin minä nyt tulin, oli täytetty
paljailla koreilla kappaleilla, mutta ne oliwat asetetut
sinne tänne ilman mitään järjestystä ja sopusuhtai-
suutta.

Ihdessä nurkassa oli wuode, peitctty englantilai-
sella peitteellä, jolle joukko kukkasia, nauhoja ja koris-
teita oli, wiskattu. Iso peili näytti minulle koko war-
taloni päästä kantapäihin asti. Ah, ne kaswot, mitkä
minä siellä näin, oliwat aiwan liiaksi wakaiset! Minun
piti koetella tulla ehkä jokuwcrta woimiini jälleen.

„Hywäpä, ken yhtähywin uskaltaisi tehdä wähän
järjestystä täällä" ajattelin minä „ja Pyyhkiä
pölyn pois kaikista noista koreista pikkukaluista kir-
joituspöydällä.
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Kun ollaan totuttu järjestykseen ja puhtauteen, niin
tahdottaisiin harjoittaa näitä omaisuuksia joka paikassa,
mihin tullaan; minä en kuitenkaan uskaltanut tehdä
mitään muutosta täällä, waan awasin ainoastaan ak-
kunan, niin että ruusuweden ja manteli-listinten se-
kanainen kamari-ilma sai wirrata ulos.

Minä ymmärsin helposti, että se oli wanhimman
tyttären huone. Minkälainenhan mahtanee hänen luon-
teensa olla? kysyin minä itseltäni.

Sen mukaan, mitä minä näin tässä huoneessa, minä
katsoin sen liian hnikentelcmaksi ja ajattelemattomaksi.

Pienessä kamarissa, niwan wieressä, oli kolme
wuodetta, kaksi pientä ja yksi iso, lelukaappi, kommodi
ja hylly koulukirjoinccn, kaikki niin loisteettomasti kuin
mahdollista.

Ei, tämä ei ole huouc minun mieleeni. Täällä
tulee niinmuodoin minun ja lasten olla. Jos täällä
olisi ollut edes jotenkaan mukaista paikkaa, jossa minä
olisin woinut istua ja kirjoittaa rakkailleni, waan ei-
pähän sellaista ollut.

Waan —ajattelin minä —mitäpä tuo maksaa ottaa
mieltänsä pahaksi noin »vähäpätöisestä asiasta! Pienet
lapset ja minä tulemme kyllä ystäwiksi; minäpä olen-
kin oikeastaan täällä sitä Marten, ettei noista pienistä
raukoista olisi haittaa emintimälle. He tarwitsewat
warmlllln jonkun, joka heitä pitää hywänä... ja sen
olen minä tekewä.

Minä istuin takimaisen huoneen akkunalle, itä-
mällä odottaen, että jonkun piti tulla sisään. Minä
mietin ottaa yhtä kirjaa tuolta isosta, komeasta kirja-
kaapista, minä näin siellä aiman monta wanhaa ra-
kasta ystämää, waan en uskaltanut. Sitäpaitsi minulla
ei nyt olisi ollutkaan mitään oikeaa rauhaa lukea.

Kuinka äkkiin kaikki tämä tuli, kuinka wähän
minä aamulla olin aawistanut, minkälainen minulle
ilta tuli!

Pimeys alkoi jo lähetä, kun owi pikaisesti aukeni,
ja sisään tuli hywiu kaunis ja erittäin koreasti maa-
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tetettu nuori tyttö, tummine läikkywine hiwuksinem,
mustan ruscwinc silmineen ja komcane wartaloneen.

Hän tarttui, tarkkaamatta minua, pieneen käsipei-
liin ja asetti sen kaswojensa eteen, kääntäen selkänsäsuureen peiliiu, woidaksensa sieltä itseänsä kaikilta puo-
lilta katsella. Sepä oli tempuntckoa sellaista, mitä
minä en wielä ennen ollut nähnyt täytettämän.

Hän oli luultawllsti minunkin huomannut peilistä,
sillä hän kääntyi nyt pikaisesti ympäri.

„Ahaa, te olette »varmaan mamscli Staal?"
huudahti hän.

Sitä sanoessaan, hän ojensi kättänsä. Silmänrä-
päyksen aikaa minä luulin, että hän aikoi terwchdyttää
wicrasta terwetulleeksi totiinsa, maan minä huomasin
pian, että hän sen teki saadakseen hansikkaansa napin
kiinni pantulsi.

„Pankaa myös minun hiwuskcrttuni tukewammasti
kiinni, kas niin! Nyt laitan minä lapset tänne teidän
luoksenne, on jo aika heidän päästä lewolle. Katso-
kaa, kaikella muotoa, ctt'ciwät he koske minun kapi-
neitani. Te woitte sitten laittaa täällä kaikki paikoilleen
ja se on tietty, ett'ette pane maata ennen kun minä
tulen jälleen".

Sanoessaan tätä, hän katseli lakkaamatta itseänsä
peilistä. Senjalleen hän meni matkoihinsa. Minä olin
peräti hämmästyksissä, hän oli tuskin nähnyt minua,
maan menetteli minun kanssani aiwan niinkuin olisin
minä ollut siellä kaiken ikäni.

Wähän aikaa senjälkeen tuli kaksi pientä tyttöä,
niin toisensa muotoiset kuin kaksi kasteen helmeä, juos-
ten. Wcian jo ensimäiscllä silmänluonnilla minä ha-
waitsin, waikka he päällisin puolin oliwat toisensa muo-
toiset, suurcu eroituksen heidän luonteissansa, sillä sill'-
llikaa kuu toinen silmäili minua rohkeasti, melkein uh-
kaawasti, toinen loi hämillä silmänsä alas.

„Hywää iltaa, rakkaat pienoiseni" äänsin minä—-
„minä oikein ikäwöin saadakseni tehdä teidän kanssa
tuttawuutta. Mikäs sinun ja sinun nimesi on?"
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Pieni kaino wastasi:
„Minun nimeni on Lowisa ja sisareni on Hen-

riette".
,Me emme ole mamseleita „rakkaita pienoisia",

keskeytti Henriette ylwäästi, „tule Lowisa! niin koet-
telemme Amalian kaulaketjuja".

„Ei, sen on ryökkinä kieltänyt" äänsin minä
„sitä minä en woi luwata".

„Niin, mutta me teemme sen kuitenkin, limatkaa
taikka älkää" »vastasi Henriette.

Weri wirtasi ylös minun kaswoihini, minä suutuin
kowasti. Minä panin heti kaikki kultakapineet rasioi-
hin ja asetin sitte kaikki tyyni ylös kaapille, waan
Henriette ei ollut se, joka antoi pakoittaa itsensä niin
helposti; hän hypähti heti tuolille, sanoaksensa alas
kaulaketjut. Minä otin silloin häntä ympäriltä kiinni
ja lannoin hänet Mäkisin toiseen huoneesen.

„Mamseli luulee kentiesi saamansa komentaa meitä",
ärjyi Henriette, „wcmn siinä te erehdytte, se on pain-
mastoin me, jotka »vallitsemme teitä!... Tule Lowisa,
me riisumme itse meiltä waatteet!"

Näitä sanoja sanoessaan, hän lukitsi säkenöitsewin
silmin olven »välillämme.

Oi, kuinka pahoillani minä olin, kuinka suutuksissa
noille lapsille, »vaan minä olin »vieläkin enemmän suu-
tuksissa itselleni äkäisyydcstäni. Olinko minä ollut tyyni
tähän asti ainoastaan sentähden, ettei minun eteeni
oltu pantu kahta kortta ristiin? Olinko minä kentiesi
äkäinen ja häijy, »vaikka »vaan nämät omaisuudet ei-
wät ennen milloinkaan tulleet puhkeutumaan? Eikö mi-
nun pitänyt saada taistella waan ainoastaan ulkopuo-
lisia oloja wastaan, mutta myös sisällistäkin »vihollista
wastaan? Minä en ollut ennen tiennyt mitä merkitsi
»vihoissaan oleminen; »vähäisenä lapsena minä olin ollut
aiwan typerä ja sorrettu, tunteakseni mitään »vihastu-
mista, ja sittemmin aiwan onnellinen ja aiwan rakastettu.

Minä käwelin kiiwaasti edestakaisin lattialla. Miksi
piti minun tulla juuri tähän paikkaan? kysyin minä
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itseltäni kuinka pahasti minua jo kohteliwat sekä tuo
nuori näsäkuokkll herra, että tuo nuori tunnotoin tyttö
ja nyt wiimeksi nuo häijyt, ylpeät lapset! Waan minä

kenticsi tarwitsinkin juuri näitä nöyrytyksiä, tullakseni
puhdistetuksi. Niin, minä tunsin sen, minun oloni tässä
talossa oli koetns, woisinkohan minä tämän lciwästä?
Niin kyllä, Hänen awnllansa, joka pelasti mamman
elämän, pitää minun se kyllä woida!

Samaten kuin sairas mielellään ottaa katkerintakin
rohtoa, kun on selwästi hawainnut sen woiwan häntä
auttaa, minäkin päätin nyt kärsiwälliscsti kestää kaikki,
ja senperästä tuli minun mieleni jälleen rauhalliseksi.

Minä muisteltu rakkaimpiani kotona, minä näin
ajatuksissani, miten Minna puuhasi ja askaroitsi, saadak-seen kaikkea ruokaan; minä näin myös hänen itkewän
sentähden, että hän kaihosi minua.

„Onko mamseli Stlllll täällä sisässä" kuulin
minä wähän ajan perästä senjälkcen Amalian kysy-
wän, „waan mikä maailman ihme se on, kun te
ette ole sytyttänyt kynttilää?... Se on aiwan ihme
ja kumma, kuinka tuollaiset ihmiset aina owat ajatte-
lemattomia!"

Kun minä olin auttanut Amaliaa ja tullut sisään
pieneen huonceseni, makasiwat jo molemmat lapset.
Pieni Lowisa makasi uneksien; hänen nimensä oli sama
kuin mamman, hän ci ollut myöskään ollut häijy, häntä
minä tahdon pitää sydämellisesti hywänä, waan tuo
toinen? Niin, häntäkin minä tahdon suosia. Miten
suloiselta hän näytti nukkuneena! Jumalan kiitos, nyt
minä en enää ole »vihainen. Mitäpä hän sille mahtaa,
että häntä on huonosti kaswatettu, kentiesi on minun
suotu tehdä hänet tyynemmäksi ja paremmaksi.

Minä hiiwin lähemmäksi ja suutelin noita kahta
pientä olentoa otsaan, senjälkeen minä menin wuoteclleni.

Raskas oli herääminen aamulla; waan kun minä
olin ennättänyt johonkin määrin selwitellä ajatuksiani,
minä kokosin kaiken miehuuteni ja muistin lihamichen
rengin hywäntahtoisen neuwon.
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Minun waatekirstuni oli kannettu sisään, waan
taas oli wähältä, etten waipunut toimettomuuteen, kun
purjin sen, ja näin kuinka huolellisesti ja hellästiMinna oli pitänyt tointa kaikesta, kuinka hän oli
riistänyt itseltänsä kaikki ne kappaleet, mitä hän luuli,
että minä kentiesi tulisin tarwitsemaan.

Kun minä olin puettu, lapset heräsiwät. He
estiwät kaiken awun minun puoleltani, ja pukeutuiwat
itse, selwästi hywin myrtyneinä mielessään.

Kun he läksiwät huoneesta, tuli sisään pieni somasisäpiika, joka terwehti minua niin ystäwällisesti, että
se oikein käwi mielelleni.

„Hywää huomenta" sanoi hän suotuisasti
„ahaa, mamseli on jo, näenmä, järjestellyt kapinei-
tansa, niinpä waan, mutta hcrraswäki nousee myö-
hään, täällä ei juoda milloinkaan teetä ennen kello
kymmentä, waan" tässä hän alensi äänensä ja osoitti
owelle „jos mamseli tahtoo pisaran kahmia meidän
toisten kanssa, niin olkaa niin hywä ja tulkaa!"

Minä en ollut mitään syönyt sitte edellistä aamua,
niin että hänen kutsumuksensa todella pani minut kiu-
saukseen, waan se salanalainen tapa, jolla kutsumus
tuli esille, teki, että minä kieltäyin siitä.

„Kuinka tahdotte" sanoi hän —„Hcrra Jumala,
kuinka mamseli on nuori!... Tämä ei ole todella paikka
teille! Se on tietty, paikka ci ole tosin aiwan huono,
ja woipihan sitä myös ko'ota muutaman pennin siwussa,
wllllu se käypi kuitenkin kipeästi ihmiselle, ettei mil-
loinkaan tule kohdelluksi muulla tawoin kuin maan
tomu!... Ewerstinna warsinkin on aiwan kauhea..."

„Neitsyt ci saa panna pahakseen", keskeytin mi-
nä, „waan minä todella en woi luulla teidän pa-
netteleman sitä perhettä, jonka leiwässä me olemme
kumpainenkin".

Piika tähdysteli minua päästä kantapäihin asti.
„Wai niin, kuuluuko se niin" ciäunähti hän

„olkaa niin hywä, juoskaa ja kantakaa esille kaikki
se, minkä minä sanoin, hywin kernaasti, ci sentäh-
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Den, että takaisitte slllldll juuri suurta kiitosta wlli-
woistanne".

„Ncitsyt oppinee ehkä kerran minua paremmin tun-
temaan" lausuin minä.

Wllan hän keikahutti ainoastaan ylenkatseellisellll
muodolla niskaansa.

„Tahdotteko olla hywä ja näyttää minulle tien
arkihuoncesen" jatkoin minä.

Se oli hywin iso, komea ja iloisa huone; siellä
puuttui ainoastaan kukkasia ikkunoilta, sillä ne ainakin
kaunistamat paremmin kuin koreiksi ommellut matot ja
sametti-peitteet.

Mutta kuka se oli, kun riippui sohwan kohdalla?
Kuinka erinomaisen iloiseksi minä tulin!... Sepä oli
juuri minun oma wanha ystäwäni: maasotamies kukki-
wan seljapensaan alla! Kuinka hywästi minä tunsin
hänet korkeuteen koh otettuine, kummastelemme kaswoi-
neen! Ei ne olleet kuitenkaan ajatuksia, joita hän etsi, ei,
sellaisia hänellä oli kyllä, se näkyi selwästi, »vaan sa-
noja, joilla niitä selittäisi.

Kuinka tämä taulu herätti monta iloista muistoa
minun sielussani! Eräänä päiwänä, kun professori sitä
maalasi, minä olin kysynyt, kelle sotamies kirjoitti.

„Tietysti morsillmellensa" wastasi professori.
„Waan eihän hänellä ole kihlasormusta sormes-

saan" muistutin minä.
Ia kohta maalasi hän tauluun sen paksun kultasor-

muksen, mikä siinä nyt kiiltää.
„No onhan sinullakin, Minna, joitakuita muistu-

tuksia?" kysyi wanha ystäwämmc scnperästä sisa-
reltani.

„AH niin, pankaa muutamia niitä sinikukkia, joita
kaswllll ojanrcnnallll, kirjeesen".

Ia kohta maalasi professori kolme sinikukkaa wasta
aloitetun kirjeen wiereen. Scnperästä hän kääntyi hy-
myillen mammaan ja kysyi:

„Mitäs te käskette, ronwa Staali?"
„Kyllä minä luulen, että tuo morsian-tyttö war-
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Mlllln tulisi iloiseksi, jos hän myös sllisi kiehkurllisen
sulhonsa hiwuksista".

Silmänräpäyksessä senjälkeen kadotti maasotamies
suortuwan ohimoiltaan, ja paikalla oli se sinilukkasten
wiercssa.

Minä seisoin kokonaan waipuncena näihin wanhoi-
hin, ratkaisin muistoihin, enkä tullut ollenkaan iloiseksi,
kun samassa luutnantti Due astui sisään.

„Hywää huomenta, mamseliStllllli"—huusi hän
„ymmärrättenkö te mitään tauluista?"

„Enhän tarwitse olla mikään taiteiden tuntija ym-
märtääkseni tätä taulua kauniiksi" wastasin minä.

„KllUniiksi? ... Te tarkoitatte luultawasti hywin
maalatuksi, sillä kaunis se ainakaan ci ole. Jos
minä olisin maalari, minä waan maalaisin sellaista,
mikä olisi todellisesti ihanata".

„Minä uskon, että omituisuus ja luonteen laatu
tarjoaa yhtä paljon huomattavilla kuin ihanuuskin;
warsinkin on tämä taulu huwittawainen, sillä seisoohan
maasotamies tuossa ikäänkuin koko Tanskan kansalli-
suuden perikuwcma".

„Sitä perikuwaa" uudisti hän, kcweästi jälitellen
minun snweltäni „minä en ollenkaan, totisimmasti
puhuen, hlllllll katsella, waan se tulee kentiesi siitä,
että minulla on liian paljo tekemistä rekruuttien kanssa,
jotka aina neljä wiidestä owllt tuon weitikan muotoi-
sia, niin ett'en minä woi panna tuolle taululle ar-
moa ansion mukaan... Noh, mitäs te sanotte talon
lapsista, eiwätkö ne ole »verrattoman hywästi kaswatetut,
ja Amalia sitte, eikö hän ole aiwan siewä, lempeä kyyh-
kyinen, juuri nuorten tyttöjen esikuwa?"

„Minä en ole wielä ollut tilaisuudessa woidatseni
päättää enemmän yhtä kuin toistakaan"—wastasin minä.

„Wai niin, ollaan wiisaita, luulenma!... Se
on tietysti ensi kerran, kun olette saanut jättää äidil-
liset siiwet?"

„Niin", wastasin minä lyhyesti.
Minä otin esille työni ja istuin akkunan ääreen,
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tahallani paneutuen niin karwasmielisen muotoiseksi kuin
mahdollista.

Wähän ajan päästä Amalia tuli sisään, kantaen
pientä englantilaista polwikoircia kasiwarrellaan, ja
hetken perästä ewerstinna tuli myös näkywiin; hän
oli picnenlllinen, kallvakka, hienoinen nainen, hywin
nuoren näköinen.

Hän wastasi »vähäisellä pään nyykähdyksellä minun
terwehdystäni, samalla kuin hän teräwästi tähdysti
minua lorgnettinsa (lasisilmänsä) läwitse. Koko minun
wcreni wirtasi kaswoihini, niin kauan kuin tuo tut-
kima silmäileminen kesti, minä luin aiwan selwästi
siinä: mihinhän tuo kelwannee? Ah, minä hoksasin
myös siinä suuren määrän epäluuloa, oli kuin olisi
hän luullut minusta jos mitäkin.

„Rakcis Frcdrikki, minä tunsin joruokasaliin hajun
siuun sikaristasi!" huudahti hän „ci, älä Ju-
malan tähden sillä tawoin rummuta pöytää".

„Anna anteeksi, Helena, minä unohdin kokonaan,
että sinä olet niin heikkohermoinen".

„Se minä en snikaan 01e!... mamseli Staali, —

niinhän se on nimenne?... olkaa nyt niin hywä ja
laittakaa »valmiiksi teetä".

„Uskallanko minä pyytää ewcrstinnan sanomaan
minulle, kuinka paljon teclehtiä minun pitää ottaa, saa-
dakseni teen herraswäcn miclenmukaiseksi?"

„Herra Jumala, ettekö te osaa teetälaän tehdä?
Amalia!"

Amalia nousi istuiltaan ja näytti minulle pilkalli-
sella tllwalla, kuinka paljo teclehtiä minuu piti ottaa.

„Minä tahdon sanoa teille" lausui ewerstinua
lauhkealla, melkein »valittalvalla äänellä, „että se
olette te, jonka tulee »vastata sokerista, kahwista ja
teestä; minä tiedän tietysti, kuinka paljon tawallisesti
kuluu ja »vertailen".

„Niin, sisareni lukee toisinaan sokeriupalaset sokeri-
rasiassa" tarttui luutnantti puhcesen, „kawahtakaa
scntähden, mamseli Staali!"
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He luuliwat siis minussa olewan ihmisen waras-
tamaan, waan minun ei pidä huolia siitä, heidän sa-nansa tarkoitti enemmän minun edellisiäni kuin minua.

Kun tee oli lähelleen juotu, ewersti Bärenschild
tuli sisään. Hän oli iso, jotenkin lihawanlmnen mies.
Hänen kulmaripsensä oliwat yhteenkaswaneet ja hän oli
hywin punakka kaswoiltaan; näytti siltä, että hänellä
oli hywin waikea wetää henkeänsä. Kuivailla askeleilla
hän käweli edes ja takaisin lattialla.

„Ilmassll on möry" muistutti luutnantti Due
ja osoitti kohti selwää taiwaan kantta, joka kuitenkin
näytti kaikelle muulle, waan ei uhkaamalle.

Ewersti pitkitti marssimistansa, mutta joka kerta
kuin hän tuli pöydän lähelle, jossa minä seisoin, hän
kääntyi ympäri, wasta kun ensin oli luonut tutkaise-
wlln silmäyksen minuun. Lopulta minä luulin, että
hän tahtoi minulta jotakin ja kysyin:

„Ewersti kentiesi tahtoo, että kaadan teetä?"
Hän seisahtui nyt äkkiin ja ärjyi jyrisewällä äänellä:
„Hywä mamseli, mikä lieneekin nimenne, minä

saan ensiksikin sanoa teille kerrassaan, että minä en juo
milloinkaan teetä ja sitte, että minun peritapani yli-
päätään on, että kun jotakin tahdon, minä itse siitä
ilmoitan.

Wedet tuliwat minun silmiini. Minun oli mel-
kein mahdotoin niitä pidättää.

„Karhu ei ole pahin eläin petohuoneessa", so-
potti luutnantti Due minulle ystäwällisesti korwaan.
Minä en kuitenkaan ollut häntä kuulewinani, silla hä-
nen ystäwällinen äänensä pahastutti minua.

Ewersti awasi senjälkeen kaikki akkunat.
„Nllkas Bärenschild, minä en woi kärsiä niin pal-

joa ilman wetoa" huudahti ewerstinna.
„Niin, ja miksi sinä sitä et woi? Niinpä sentäh-

den, että sinun terweytesi turmeltuu perin pohjin yon-
walwomisistll ja ijllnkaikkisistll huwituksista. Ei mil-
loinkaan saa enää wicttää yhtä iltaa rauhassa ja
lewollisuudessa".
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„Päin »vastoin, hmvitukset tekewät minulle hywää,
waan mitä yöirwalwomisiin tulee, niiii sinulla on oi-
kein, mutta minkcitähden myös wiipywät wieraat aina
niin kauan, se on kokonansa Amalian wika, silla hän
tahtoo yhtenään, että pitää tanssittaman.

„AH, hywä lempeä pappascni" liittyi nyt Ama-
lia puheeseu „ettehän te hennonne kieltää minua
tanssimasta, marinaan suositte te paremmin, että minä
tanssin, kuin istun tuolilla ja puhelen ikäwystyttäwistä
asioista! Te, sola »vielä muutama wuosi sitte tanssitte
hywin hywästi ja mieluisesti, suonette kyllä Ämmäl-
lenne sen huwitulsen!"

„Niin kyllä, tyttöseni" »vastasi ewersti lempe-
ästi „kun kuitenkin on »vieraita, sinä woit pyöräh-
dellä, ihminen on nuori »vaan yhden kerran elämäs-
sään?"

Näitä sanoja sanoessaan, hän suuteli tytärtänsä
ja meni matkoihinsa, nähtäwästi paremmalla mielellä
kuin sitä ennen.

„Minä en todella woi ymmärtää, rakas Amalia-
seni" lausui ewerstinna „kuiuka sinä saatoit elää
ja tulla aikaan niin yksinkertaisesti, kuin sinun kuiten-

kin täytyi, ennenkun isäsi ja minä tulimme naimisiin.
Wai oletko sinä kenties: unehuttanut sen ajan?"

„Ei, mamma, te muistutatte minua liian useasti
siitä, että sitä koskaan »voisin unehuttan. Mutta minä
olin silloin lapsi, minä muistan yhtähywin, että mei-
dän elämä silloin oli »vähemmin suurellista, »vaan kui-
tenkin monissa kohdin rattosampi".

„Keskoittakllllmme tämä puheleminen... Tässä on
kirja, mamseli Staal, josta teidän tulee lukea ääneen,
alkaen 81:stä siivusta, alimaisesta kappaleesta".

„Se tulee olemaan hywin huwittawaista luke-
mista" iwaili luutnantti „kun ulotetaan noin
keskeltä kirjaa, jota ennästääu ei tunneta".

„Olkaa hywä ja lukekaa »vähän kcrkcämmin"
huudahti Amalia.

„Amalia kulta, mitä sinä nyt ajattelet?"—lausui
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silloin cwerstinna „minä tahdoin juuri pyytää mnm-
sclin lukemaan wähän witkcmpaan!"

„Se, jonka pitää rakentaa huoneensa joka miehen
mielen mukaan, ei saa sitä koslaan seisomaan"—muis-
tutti luutnantti. - „Sanokaci, eikö teistä tunnn, mam-
seli Stnal, että olette tullut hywin yksimieliseen per-
heesen?"

„Olctteko te ommellut tämän itse?" >— keskeytti
Amalia noin puolen tunnin werran perästä lukemisen
ja osoitti minun kaulustani.

„Niin".
„Sepäs jotakin, tämä on oikein hywci, sittenhän

woitte te juuri walmiiksi laittaa tämän paitarinnan,
jota minä en saa pois käsistäni. Minä tahtoisin mie-
lelläni käyttää sitä huomena".

Ia mitään enempää sanomatta, hän otti kirjan
minun kädestäni ja wiskasi minulle ompeluksensa sekä
alkoi lukea.

Ah, se oli hywin »vaikeata tuollaisessa lohtelemi-sessa pidättää kyyneleitä ja Pysyä ulkonaisestikaan toi-messaan.
„Toisiunan saatte te syödä meidän kanssamme ja

toisinaan huoneessanne, aina miten soweltuu" sanoi
ewcrstinna väiwällispöydässä.

Amalia oli antanut minulle hywin waiwaloiscn
työn. Minä olin paloiteltu kiirehtimään hywin, jos
minun piti ennättää saada paitarinta walmiiksi, ja yh-
tähywin minun piti panna se yhäti pois kädestäni,
toimitellukseni hänelle wähäpntöisimpiäkin asioita.Iltllpuolclla minä jäin kahdenkesken pienen Lowi-
san kanssa; minä puhelin silloin ystäwcillisesti hänen
kerallansa, hän kuulteli minua siewästi ja tarkkuudella,
waau wctäytyi heti pois kylmällä muodolla, kun sisar
tuli sisään.

Se käwi kipeästi minun mielelleni. Woi miten
minä ikäwöitsin iltaa, saadakseni kenenkään näkemättä
ja kuulematta itkeä itseni tyhjäksi!



Erään nuoren tytön elämtinmmheet.114

Anlnl,

Kolmantena pniwänä tuloni jälkeen, kun minä pa-
ruillani istuin ja luin „Eno Tnomaan tupaa", pal-
welija tuli sisään ja toi minulle kirjeen.

Iloissani ja mielen-liikutuksessa minä unohdin kai-
ten seuratapojen järjestyksen, panin kirjan pois ja rien-
sin kerkeällä: „antakaa anteeksi" pieneen huonecscmmc
aarteineni.

Kirje oli Minnalta.
„Mamma woipi paremmin, olkoot nämä sanat cn-

simäisct, joihin silmäsi lankeewat, sillä mikään ci ma-
taa enemmän sinun sydämelläsi, sen minä tiedän; niin,
hän on todella parempi. Eilen hän oli yläällä, istui
llkkunau wiercssä auringon paisteessa ja odotteli sinua,
waan sinä et tullut, Mia? Minä scisoiu »vähintäin
kaksikymmentä kertaa portilla ja tirkistin kadulle, ja
kun minä niin tulin sisään, mamma kysyi joka kerta:
tuleeko hän? ja aina minun täytyi sanoa: ci! Ajattele,
meidän pitää jo huomenna lähteä matkaan. Eno Kaarle
oli täällä eilen, hän oli hywin liikutettu. Niin kohta
kun hän sai nähdä minut, hän otti minut käsiwar-
sillcnsa, likisti minua rintaansa wasten, mutta kohta
jälleen hän päästi minut, aiwan niinkuin olisi hän ka-
tunut ystäwällisyyttään. Hän meni werkkaiscsti mam-
man wnoteen lähelle ja seisoi lanan äänettä hänen
edessänsä. Mamma ojensi hänelle kätensä ja hymyili
hänelle sangen ystäwällisesti kyynelten läpi. Hetken
aikaa hän Piti tuou pienen käden kädessänsä, sitte riensi
hän joutuisasti csihuoneesen, täällä hän heittäytyi soh-
ivalle ja nyhti kauan ja loivasti. Se käwi minun
mielelleni aiwan kipeästi hänen »vuoksensa, mutta minä
en ollenkaan tiennyt, kuinka minun piti häntä lohdut-
taa. Lopulta hän nousi kuitenkin istuiltaau ja meni
tyynesti mamman luokse. Hän puhui sitte sairaudesta,
matkasta, wauuuista, meidän sukuteskuuksista, kaikki suo-
tuisimmalla tawlllla, mutta yhtäkään sanaa ei mainittu
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menneistä oloista. Minä olisin paremmin suosinut oikeinsuoraa selitystä. Hän oli myös jotenkin wicras hywä-
säwyisyydessään, »vaan se tulee kyllä paremmaksi aikaa
woittcun, siitä minä olen Makuutettu; woi jos meillä
waan olisi sinut, niin olisi kaikki pian hywästi jälleen.

„On aiwan kummallista kirjoittaa sinulle, Mia,
hywiu tyydyttämätöintä suullisen puhelemisen rinnalla,
ja yhtähywin se on pian tulewa meidän suurimmaksi
iloksemme kirjoitella ja ottaa wastnan kirjeitä. Sinä
et llllwista, Mia, kuinka minä sinua kaihon, kuinka
wllikeata se on nähdä sinun tyhjää wuodcttasi ja sinun
tyhjää tuoliasi. Tuhatta kertaa päiwässä minä tahtoi-
sin puhella siuun kerallasi, nähdä sinua, kysyä sinulta
ncuwoa; minä ilmestyn itselleni aiwan wajanaisena,
juuri kuin olisin minä waan puoli-ihminen. Ia mam-
ma ...»vanu se on totta, hän on kieltänyt minua kir-
joittamasta hänestä itsestänsä. Ei, joudu nyt, Maria,

pane hattu päähäsi ja shjali kaulaasi ja tule meidäu
luoksemme, älä wiiwy hetkeäkään enää, muista, se on
wiimeinen päiwä! Minna".

Nuo rakasmieliset sanat lohduttiwat minun sorret-
tua mieltäni. Saada jälleen nähdä heitä, oli niin su-
loinen toiwo, että minä en ajatellut, että se oli ai-
noastaan helteiseksi aikaa, ja että se scnlisätsi piti tulla
olemaau wiimeinen kerta pitkiksi ajoiksi.

Waan tokkohan minulle annettaisi lupaakaan käydä
kotoua? minä tuskin uskalsin sitä toiwoa.

„Minci saan pyytää anteeksi pikaisesta poismenos-
tani" sanoin miuä, kun jälleen tulin sisään „sc
kentiesi puoltaa minua, että kirje sisälsi tiedon erään
rakastetun sairaudesta".

„Minä en todella saata kieltää, hywä mamseli,
ettei käytöksenne ollut, wähimmiten sanoen, sangen so-
pimatoin".

Ewerstinna näytti tätä sanoessaan niin tuimalle
ja kylmämieliselle, waikka hänen äänensä kyllä oli lem-
peä ja tyyni, että kaikki minun miehuuteni raukeni.

„Minulla olisi myös yksi rukous teille, rouwa
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ewerstimm" jankytinminä, „sallikaa minun päästä
käymään sukulaisteni tykönä tänäpäiwänä!"

„Wai niin, oletteko te yksi niitä" oli hänen
äreä «lastauksensa, ja mahdotoin olisi selittää sitä her-
jaamaa äänen painoa, jonka hän pani sanaan „niitä".

„Minulla on ollut useita mamsclcita" jatkoi
hän „jotka yhtenään owat tahtoneet olla ulkona,
Maan siitä nyt ei tule mitään, sen minä sanon ker-
rassaan!"

„Minä tahdon wast'cdcs aina olla kotona"
wastasin minä „wlllln minun omaiseni matkusta-
mat huomenna ja minä toiwon sangen hartaasti saada
ottaa heiltä jäähywäisiä!"

„lohan te nyt puhutte wasten omia sanojanne,
hywä mamseli, ensin te puhuitte sairaudesta ja nyt
matkasta; ensimäinen ehto walehtelcmisessa on olla
jotensakin hywä muistinen!"

Weri tulisti minun poskillani, minun sydämeni
sykki tulisesti; minä tunsin itsessäni miltei inhon tuota
naista wastlllln.

„Minun äitini on juuri lähtemässä matkaan ter-
weytensä tähden" sanoin minä, „älkaä kieltäkö
minua menemästä!"

„Tekosyitten keksiminen on helppo" ivastasi
ewerstimm ilkeänpilkallisesti „tänäpäiwänä hän mat-
kustaa pois, huomenna hän tulee jälleen".

Hän silmäili minua tätä sanoessaan nähtäwim-
mällii epäluulolla.

„Minä tahdon tehdä autuuden malan siitä, että
hän puhuu totta" tarttui luutnantti puheesen,
„koettelehan nyt uskoa häntä, Helena".

„Kuklllln ei ole ollut kcwytmieliscmpi kuin minä,
Fredrikti", puhkeusi ewerstinna puheesen, „se on
oikeastaan erinäinen ominaisuus minun luonteessani,
mutta kun useasti un tullut petetyksi, tulee ihminen
lopulta epäluuloiseksi; waan tapahtukoon se nyt tämän
kerran, että te saatte tahtonne täytetyksi!... Mamseli
saapi mennä, sittekun on tee juotu.
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„AH, sitte se jo on aiwan myöhä ja minä en us-
kalla mennä pimeässä".

„Anna palwelijan häntä seurata, Helena"—tarttui
taas luutnantti puhccscn.

„Mikci uusi keksintö tuo nyt taas on, Frcdrikki,
juuri kuiu palwelijalla ei olisi muuta tekemistä!"

„No, sitten tahdon minä itse häntä seurata"
sanoi luutnantti, „waikka minä luulen, että te pel-
käätte yhtä paljon minua kuin ftimccitäkin, waan siihen
teillä, mamseli Staali, ci olisi todella mitään syytä.

„Minä kiitän teitä hywin paljou, waan minä tah-
toisin hywin mielelläni mennä nyt kohta, enkö minä
woisi mennä kun herraswäki syö päiwällistä?"

„Kukas sitte laittaisi kahmin?"
Minä katsoin rukoilewasti Amalian puoleen, waan

hän ei nostanut silmiänsä keltaisesta willalanka-kukasta.
„Woisihan sen Liisa, sisäftiika, tehdä"—sanoi luut-

nantti wähänllikaisen äänettömyyden perästä „se tulee
sitte kuitenkin parempaa, kuin se, mitä Amalia toisi-
naan taritsee, sillä se on ollut joko kylmää tahi jä-
mäkkää.

Ewcrstinna hymyili, Amalia puri huultansa.
„Sllllnko minä mennä?"
„Niin, mutta se tulee wiipymään hywin kauan ja

olemaan kokonansa siinä, miten mamseli itsensä käyttää,
josko hän sllllpi luwan mennä wielä kerran kaupun-
gille... Minä wihaan rukouksia, niistä siis ei lähde
teille mitään".

Wiimeinkin oli Amalia »vaatetettu! Se oli oikea
kärsimyksen koetus minulle häntä auttaa; waan nyt se
oli woitettu, minä olin omassa mallassani ja sain
mennä.

„Onko mamseli milloinkaan uähnyt noin tuollaisia
wanhllnmuotisill kukkaroita?" kysyi Amalia.

Kyllähän minä niitä olin nähnyt, mummon wihe-
riäinen rahakukkaro cli wielä; sillä oli oma tarkoituk-
sensa, siinä säilytettiin se wähäincn määrä, jonka äi-
timme otti pienistä niukoista tuloistansa, lahjoittani-
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sensll niille, joilla oli wielä »vähemmin. Siinä säily-
tettiin lesken ropo. Minä wastasin niinmuodoin myön-
tämällä tuohon kysymykseen.

„Olkull sitte niin hywä ja ostakaa minulle »vihc-
riäistä silkkiä sellaiseksi, ja edellä kaikkea, älkää olko
kauan pois, sillä kukkaron pitää olla huomiseksi walmis".

Lewottomuus ja wiha raiwosiwat minun sielussani,
sill'aikaa kun minä pikemmin lensin kuin käwin kaduilla.
Minä tunsin mieliharmia ewerstinnaa kohtaan, iloa
saada jälleen nähdä omaiseni, ja miclikatkeruutta aja-
tellessani, että ne muutamat hetket, mitkä rouwa -Bä-
renschild oli meille suonut, piti wieläkin lyhennettä-
män. Kun minä tulin Läntissillalle, minun mieleni
tuli yhtähywin »vähitellen tyynemmaksi; kuinka usein
minä olin käynyt tässä äitini ja Minnan kanssa, kuinka
useasti me olimme tässä surkutelleet tuota »vanhaa
omenllnklluppills-eukkoa, joka istui siellä, köyryyn kytis-
tyneenä kapulassaan.

Ainoastaan kodin ajatus tuotti minuun rauhaa, ja
kun Minna, joka seisoi owella, sulki minut syliinsä ja
sopotti: „no, niinpä minä wiimeinkin sain sinut jäl-
leen", myrtymys minun sielussani alkoi liuweta, ja
lewollisuus, joka huolimatta hänen tulisesta mielen-
liikutuksestaan, hänen surustansa ja hänen ilostansa,
yhtähywin lepäsi hänen muodossansa, jakaantui myös
minullekin.

Äitini istui akkunan »vieressä; kun minä astuin
sisään, hän ojensi minulle käsiwcirtensa, saadakseen mi-
nut syliinsä.

„Mitä olette te kaksi lasta tehneet!" jänkytti
hän. „Kuinka hennoitsit sinä sitä, Maria?"

Minä panin pääni hänen rinnallensa ja itkin pois
wihan ja nurjamielisyyden, itkin itseni jälleen hywäksi
hänen rakkautta täyteisen sydämensä ääressä.

„Minkälainen on perhe?"
„Paitsi ewerstiä ja ewerstinnaa siinä on kaksi

pientä kaisuista, joista minun tulee waaria pitää, ja
yksi täysikllswuinen tytär".
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„Sinun pitää useasti meille kirjoittaa, Maria,
sinun pitää kirjoittaa kaikesta, oikein kewentää sydä-
mesi meille... Tämä on katkera hetki, katkerin elämäs-
sämme. Ah, kuinka minä olen olewa pelossa itsestäni,
koska meidän jälleen yhdistyminen kokonansa nojaantuu
minun parantumiseeni. Älä sentähdcn itke, Mailaseni,
kun me jälleen tulemme yhteen ja uskokaa minua,
lapset, Herra on sen kyllä niin laittama silloin mei-
dän pitää tunnustaa, että ero on ollut meidän omaksi
hyödyksemme ja siitä kokemuksesta, mitä olemme loju-
neet, me olemme näkewät, että kaikki tyyni on hyö-
dyllistä niille, kutka rakastamat Jumalaa".

Minuutit lensiwät, kello löi kuusi.
„Minun pitää mennä!"
„Mennä! Se ei woine olla sinun tosi aikomuksesi,

Maria! Sinä jäät meidän luoksemme tänä iltana...
Me emme Päästä häntä millään ehdolla, wai miten,
mamma?"

„Minä en uskalla wiipyä".
„Me emme saa houkutella häntä rikkomaan wel-

wollisuuksiansll, Minna, hän on nyt muiden wallassa.
Ah, miten mielelläni minä tahtoisin tuntea niitä, tie-
tääkseni mille pohjalle minun pitää rakentaa lapseni
lähin tulewaisuus. Ei, minä en tahdo houkutella sinua,
jäämään, Maria, minä en tahdo saattaa sinua epäsuo-
tuisuuteen... Ottakoon Jumala sinut suojelukseensa,
kaitselkoon hän minun silmäterääni... Mene nyt, Mia-
seui, mene, koska sen niin pitää olla.

Äitini likisti minua kowasti itseensä, kuu hän sa-
noi nämät sanat, niin kowasti kuin hän ei olisi koskaan
tahtonut minua päästää. Waan minun piti lähteä
pois, wielä »viimeinen suutelu. Minnan tärisewä
käsi Päästi minuu kätcui ja minä seisoin yksinäni kadulla.

Kyyneleet himmcnsiwät minun silmäni, kun minä
riensin eteenpäin, ja yhtähywin minä olin paljon on-
nellisempi nyt, kuin sinne mennessäni.

Rikkaana wahwassa luottamuksessani Jumalan ar-
moon, rikkaana rakastettujeni siunauksista, rikkaana
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meidän hartaasta ja kahdenpuolisesta rakkaudestamme,
minä tuusin itseni wahwaksi ja olcwani »voimallinen
kärsiwällisesti kantamaan paljon. Sitäpaitsi minulla oli
suuri lohdutus: minun omaisilleni piti tulla hywä 010.

Verraten ewerstin perheesen minusta tuntui äi-
tini weli melkein ylewäksi olennoksi. Hän oli ylwäs,
maan häwyttömyydcn rinnalla ylwiiys tuskin on wi-
kaklllln. Äitini ja Minnan piti sitäpaitsi »voittaa se
ylwäys, hänen piti olla mahdotoin wälttää heidän
wllikutustansa, heidän olonsa piti niinmuodoin tulla
olemaan hywä.

Kun minä tulin kotiin, luutnantti Due sattui etu-
huoneessa minun wastllllni.

„Oletteko te jo täällä!"—huudahti hän. „Minä
olisin pikemmin luullut teidän jäämän pois annaksi,
ja, niin totta kuin minä elän, minä en olisi sitä pa-
heksinut".

Minä en »vastannut mitään, hänen wapaa ää-
nensä pahllstutti minua, maikka minä sydämessäni olin
kiitollinen hänelle siitä, että hän oli wllikuttauut mi-
nulle luwan päästä kotona käymään.

Henriette ja Lowisa oliwat Amalian huoneessa;
minä istuin akkunan ääreen ja walmistausin aloitta-
maan tuota wihcriäistä kukkaroa.

„Tahdotko sinä pitää kiinni silkkiä minulle, Lo-
wisaseni".

Häu loi silmänsä sisareen, waan kun Henriette pi-
dättyi aiwan alallansa, hän läheni minua.

„Kiitoksia; nyt kerron minä sinulle palkinnoksi ta-
rinan „Niilosta ruokakauppiaan luona".

„Sen olen minä ennen kuullut".
„No, oletko sitte kuullut „Wiidestä yhdessä her-

neen-palossa".
„En".
Kun minä alotin satuani, Henriette seisoi ja kat-

seli alas pihalle, waan wähitellen hän läheni minua,
liiaksi ylwäänä ilminäyttämääu sitä hupaisuutta, mitä
hän tunsi.
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Ah, kuinka paljon hupaisuutta Andersenin sadut
oliwat meille tarinneet! Minä osasin ne melkein kaikki
ulkoa. Professori Lange oli lukenut ne ääneen meille
noina hupaisina talwi-iltoina, ja kun häu oli lopetta-
nut ja meidäu korkeaääninen hywiminen antoi äidil-
lemme sananwuoroa, silloin hän selitti niitä meille, ja
niissä oli aina ollut jotain muuta, paljon enemmän,
kauniimpaa, kuin mitä me olimme ymmärtäneet.

„Niissä wirtaa kehoitusta hywään" oli äidil-
lämme tapana sanoa.

Kun me tulimme »vanhemmiksi, Minna ja minä
luimme niitä yhdessä ja me koetimme itse saada seb-
wille niistä „historian historiassa", niinkuin Minna
aina sanoi.

Kun minä olin lopettanut, tuli wähiinaikainen
äänettömyys, senperästä Henriette läheni minua, ja
luoden kauniit silmänsä wakaisesti minuun, hän sanoi:

„Minä suosin tuota tarinaa ja minä luulen myös,
että tulen suosimaan teitä".

Tämä tunnustus ilahutti minua sanomattomasti,
paljon enemmän, tuin minä uskalsin hänen antaa sitä
huomata. Jos minä maan woin saada wähänkin »vai-
kutetuksi häneen, minä toiwon kaikkea sellaiselta luon-
teelta, joka, sen mukaan kun minä jo olin huomannut,
oli kyllä ynseä ja ylwäs, mutta sen lisäksi rehellinen ja
totinen. Minä päätin sentähden olla tekemättä aiwan
paljon muistutuksia hänelle, waan seu sijaan harrastella
kyllvää jotakin hywiiä hänen sieluunsa, makuutettuna
siitä, että hän sitte omin woiminsll woisi »voittaa
»vikojaan.

„AH, minä en woi oppia läksyäni!" huudahti
Lowisll.

„Kentiesi minä »voin auttaa sinua?",
„Ei, sitä mamseli ei »voi, se on franskaa".
„Sitä parempi, minä olen jotenkin tuttu siinä

kielessä".
„Osaako mamseli franskaa?... Sitä eiwät ole

kutkaan muut mamselit osanneet?"
e
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Kutkaan muut mamselit! Kamostus käwi minuu
sieluni läpi.

„Onkos täällä sitte ollut monta ennen minua?"
„On kyllä! Ensin oli meillä mamseli Paulsen

punaisene nenänensä, silloin kun minä olin hywin
pieni, ja sitten mamseli Jensen, joka aina tahtoiulkona käydä, ja mamseli Schaum, joka sai muuttaa
sentähden, että oli nenäkäs, ja mamseli Munk, joka
särki kaikki, ja mamseli Olsen, joka myös oli nenäkäs
ja warasti sokeria ja rahaa mammalta, ja mamseli
Smidt, kaikkein wiimeincn, joka oli hywin huolimatoin,
ja »vielä monta muuta, joita minä en muista".

Olipa tuo surullinen näköala; kaikki se »vasten-
mielinen kokemus, mitä ewerstinna oli ko'unnut, oli
tietysti lankeama minun päälleni. Minkälaisen mai-
neenhan minä olin saapa, muutettuani?

„Tahtoisiko mamseli myös auttaa minua?"
kysyi Henriette.

„Miclelläni".
Minä painoin suutelun hänen otsaansa, hän katsoi

minuun aiwan kummastellen, waan yhtähywin ystä-
wällisesti.

„Kertokllll meille wielä ylsi satu" hän.
Miuä kerroin tuon pienen tarinan: „Aärimpänä

merellä"; minä kerroin sen enemmän omaa sieluani
»varten, kuin lapsille, ja minä löysin lohdutusta siinä.

Seuraawanll aamuna minä istuin esihuoneessa,
askaroiden saada kukkaroa »valmiiksi. Ilma oli erinäi-sen kirkas ja kaunis, minä tiesin että äitini ja Minna
nyt jättiwät kaupungin, ininä tiesin, että he jo oliwat
kaukana pois, että minä olin yksinäni jälellä, ilman
yhtäkään ainoata ihmistä, kenen luona olisin lohdu-
tusta etsinyt.

„Hy»vää huomenta, mamseli Staal!" äänuähti
luutnantti, joka pikaisesti tuli huoneesen. „Teillä on
kukkaro kohta »valmis, näen minä... Te tietänette ai-
nakin, että Amalia itse on sen tehnyt!... Hänellä on
tapana tehdä koko joukko teoksia tuolla tawlllla... Me
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kaksi olemme warhaisia, ja meidän täytyy nyt tois-
temme kanssa wicttää aikaa parhaimmalla tawalla, siksi
kun toiset tulewat.

Minä en tiennyt mitään soweliasta mustausta ja
olin sentähden äänettä. Luutnantti löi rumpua akku-
nan pieleen, awasi ja pani jälleen kiinni pienen ra-
sian minä olin jo ennen huomannut, että hänellä
aina piti olla jotakin mitä näpli ja jatkoi:

„Me puhelimme näinä Päiwinä kansallisuuksista;
minä olen sittemmin ajatellut, että noilla eri kansalli-
suuksilla todella on edustajansa tässä talossa... Minun
lankoni, kiiwastuwa ja pikainen, mutta pian hywä jäl-
leen, rehellinen ja wilpitöin, Maan kuitenkin woimatoin
hillitsemään haluansa kehua ja liioitella, on tietysti
saksalainen... Amalia, tirannillinen ja ylpeä, uhraawa
kaikki, saadakseen tahtonsa täytetyksi, on wenäjän nai-
nen... Minun sisareni, waan Jumalalle kiitos,
hän jääpi harwinllisuudcksi joka paikassa, ja te,
mamseli Stacil, tyynine kaswoinennc ja katsannolla,
jossa selwästi on kirjoitettu: „kolme askelta edemmäksi
minusta", olette englantilainen missi (neiti). No, se
ilahuttaa minua, että te kuitenkin woitte nauraa...
Minä olen franskalaincn, tuo kohtelias, hywcinlaatui-
nen, pintapuolinen franskalainen, joka ei tee ei hywää
eikä pahaa, ja Henriette jaLowisa owat nuori Tanska,—
Jumala olkoon meille armollinen siitä!"

„OH, minulla ou suuret toiwcct tästä nuoresta
Tanskasta".

„Niihin nrinä en woi yhdistyä, jos waan Eng-
lannin »vaikutus ei tee ihmetöitä... Waan minä en
ole wielä lopettanut... Ah, se on totta, te ette ole
nähnyt espanjatarta, donna Grandezzaa, joksi minä
häntä nimitän... Kukkaron, jonka te teette, on Ama-
lia aikonnt hänelle... Se on wcmha rouwas-nai-
nen, Amalian iso-äidin sisar. Ettekö ole milloinkaan
kunllut puhuttaman Trolle nimisestä salaneuwokscn
ronwasta?"

„En".
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„Hän tulee tänne tänäpäiwänci! ylwäyttä ja llr-

wollisuutta päästä kantapäihin asti".
„Sc näyttää todella oikein naurettawalle, mam-

ma"—muistutti Amalia myöhemmin päiwällä,—„kun
täti Lowisa tulee ajaen, harmaapäinen palwelijansa
waunujcn takana, ja ajurin, tuon pojan, kanssa, jonka
hiwukset myöskin alkawat harmaantua".

„Se näyttää todella naurettawalle, wacm nauret-
tawaa se ei ole oikeastaan sinulle, enkelini, sillä tätisi
on monesti puhellut minulle, että hän hywin suuren-
moisella tawalla aikoo heitä muistaa testamentissaan,
ja se, minkä he saawat, jääpi tietysti sinulta pois,
joka on sitä Mwämpää sinulle, kun hän, sen mukaan
mitä minä tiedän, on ainoa, jota sinulla on toiwo periä".

„Siitä asiasta minä en suurta lukua pidä, minä
saan tottakin periä kylläksi yhtähywin. Minä en to-
della koskaan ole nähnyt niin kauniita koruja, kuin
täti Lowisan owat; mamman korut eiwät ole mitään
niiden rinnalla; se on warsinkin yksi rannerengas,
runsaasti warustettu tiamanteilla, joka käypi yli kai-
ken, mitä saattaa ajatella... Sen lisäksi hänellä on
myös wiisi silinteri-kelloa witjoineen, toinen toistansa
kauniimmat".

„Miuuu täytyy keskeyttää sinun ihastuksesi"—tart-
tui luutnantti puheesen, „täällä owat nyt waunut".

Alaalla kadulla seisoiwat todellakin komeat ajo-
koneet. Tuo wllsta puheena ollut harmaapäinen pcil-
welija auttoi emäntäänsä wannuista, awasi portin ja
hypähti scnperästä jälleen waunujen takalaudalle. Ajuri,
hänen poikansa, siwautti ruoskalla hewosia, ja paikalla
katosiwat kauniit ajopelit.

Salancuwoksen rouwa Trolle oli hywin kaunis
wanha rouwa, suora warreltaan kuin salko, puettuna
mustaan atlassilkkiin ja aiwan oikein: arwoisa päästä
jalkoihin asti.

„Se oli siewästi, Amaliaseni, että sinä muistit
wanhllll tätiäsi kukkarolla, ja se onkin aiwan tarkalleen
samallainen kuu minun entinen kukkaroni".
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„Minua huwitti hywin paljon walmistaa tämä,
sillä minä toiwoin, että tämän piti tulla olemaan tä-
dille mieluinen".

„Amalia onkin oikea mestari kaikissa waimowäen
töissä" —lausui luutnantti—„hän ci tarwitse muuta
kuiu koskettaa niitä, niin ne owat walmiit".

Kun slllanenwolsen rouwa Trollc wähän aikaa
oli puhellut cwerstinnan kanssa, hän nousi istualtaan
ja läheni minua.

„Olctteko te se uusi mamseli?" kysyi hän ja
katsoi tutliwasti ja teräwästi minuun.

Waan waikka minä punastuin hauen katsomises-
taan, se ci ollut minulle epäsuotuisaa, päinwastoin, minä
tahdoin mielelläni, että hän katsoi minua ja tulisi mi-
nua tuntemaan.

„Te olette hywin nuori ottamaan itsellenne niin
suurta edcswllstausta"—jatkoi häu —„sillä lasten kas-
watns, kouluu ulkopuolella, on juuri suurimmaksi osaksi
jätetty teillc",

Edcswllstaus, kaswlltus katso ne oliwat sanoja,
joita minä ymmärsin, sanoja, jotka tapasiwat kai'un
minussa. Minä katsoin sywään donna Grandezzan kirk-
kaisiin, kieltämättomästi jotenkin kowiin, harmaisiin sil-
miin ja »vastasin:

„Se on todella suuri edeswastaus, waan minä
tahdon käyttää kaiken woimani, arwoisasti täyttääk-
seni sitä".

Hän nyykäytti päätänsä ja meni jälleen sohwalle.
Ne oliwat minulle oikeat juhlapäiwät, luu hän

tuli. Waikka hän oli ylwäs, hän näytti kuitenkin jo-
kaiselle sen kohteliaisuuden, mikä kulienkin oikeudella tuli.
Tuskinpa woi ajatella jotakin ihmctyttäwämpää ja
arwolliscmpllll kuin tämä nainen, hänen koko olennos-saan oli jotakin arwon ansaitsemaa, mikä säteili hänen
sormicnsakin nenistä ja noista siewistä poimcista hä-
nen silkkihameessansa. Minä lekottelin oikein tuossa
paisteessa; hän tuntui minusta ikään kuin joku hywä
henki. Amalia hillitsi hänen läsnäolonsa aikana pikai-
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suutensa, ewerstinna pilkkasanansa ja luutnantti Due,
joka ei suosinut kainostella eikä katsonut maksawan wai-
wllll luopua huolettomuudestaan, meni tawallisesti ulos.
Minun piti wllkiwlllllllla hillitä itseni katsomastani
liian ystäwällisesti häneen, ja »vähitellen näytti mi-
nusta kuin olisi hänellä myös ollut rahtunen hywän-
tllhtoisuutta minulle.

„Te soitatte hywin hywästi pianoa, mamseli Staa-
li">—lausui hän kerran, „se tekee Amalialle hywin
hywää harjoittaa teidän kanssa yhdessä".

Eräässä toisessa tilaisuudessa hän sanoi:
„Te olette hywin kalwalka, te tarwitsette ainakin

liikkumista ulkona; niin nuori tyttö kuin te, ei saisi
telkeä itseänsä huoneisiin... Käykää ahkerasti käwelyllä
lasten kanssa, se on teille kaikille kolmelle hywää...
Amalia, sinun tulee pitää huolta, että mamseli Staali
pääsee toisinaan käwelemäcin ulkoilmassa, hän on to-
della lliwan kalwlltka".

„Raklls täti, enhän minä woi pakoittaa häntä kä-
welylle, kun hän ei sitä tahdo".

Slllaneuwoksen rouwa uhkasi minua sormellansa;
hän ei llllwistanut, että jos minä olisin pyytänyt lu-
paa päästä käwetylle, minua olisi kowimmalla tawallll
siitä kielletty. Minä pääsin ulos rcnttiisen ilmaan ai-
noastaan kun minun piti mennä Amalialle jotakin os-
tamaan; kuitenkin minä tunnustan, että sitä tuli teh-
däkseni hywin useasti.

Minun aikani oli sitäpaitsi alinomaa tiukassa neu-
lomisen, liinllwaatteen ompelcmisen, pitsien pesemisen,
ääneen lukemisen ja pianolla soittamisen tähden, kun
minun piti aina olla kaikkiin walmis. Minä en edes
woinut uhrata niin paljoa aikaa lasten hywäksi, kuin
olisin tahtonut.

Perheen suuri seuruuspiiri oli, sen minä pian huo-
masin, aiwan wähillii eroituksilla, parempi kun perhe
itse; sentcihden minä myös aina silloin tunsin itseni
paljon keweämmälsi mieleltäni kun meillä oli wieraita,
waikka kohta minä silloin wielakin enemmän olin war-
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jona kuin silloin, milloin yksinämme olimme. Ewcrs-
tinna oli seurassa wilkas ja kaunis, Amalia iloinen,
luontewa, hywänllllltuinen ja rakastettavia, minä tus-
kin tunsin heitä silloin. Mutta kun »vieraat, otettuansa
sydämellisimmät jäähywäiset, läksiwät puis, silloin al-
koiwat äiti ja tytär, ennen kuin wieraat oliwat ennät-
täneet portailtakaan alas, niitä soimata, tehden ar-
mottomimmasti pilkkaa wähäpätöisimmistäkin asioista,
mitä ne oliwat sanoneet taikka tehneet. Minun sy-
däntäni wiileksi kuulla sitä keweää pilkallista säweltä,
jolla ewerstinna kertoi awiopuolisojen taisteluja ja per-
heellisiä onnettomuuksia, jotka saattoiwat minua useam-
miten itkemään kuin nauramaan; se wiileksi minun sy-
däntäni, kun minä kuulin tuon ystäwällisen äänen ja
nuo siewät sanat, jolla hän lausui katkerimpia asioita.

Kun rouwa Bärcnschildillä oli pään kipu, minä
luulen hän tunsi halun antaa kaikkien muiden tulla
kokemaan sitä pahaa, jota hän itse kärsi, ja hänellä
oli, sitä pahempi, se useasti. Toisinaan minä olin hy-
win unhoissani hänelle, waan toisinaan taas, kun minä
itse olin leppeä ja hywällä mielellä, minun käwi sää-
liksi häntä.

Kuinka rajattomasti onnettoman pitänee ihmisen
olla, kun pitää epäluuluoa läheisimpiään, miestänsä,
ja niitä kohtaan, joiden tulee olla lasten sijaisina!

Amalialla oli päinwastaincn wika, hän katsoi
ci, se ei ole oikea lause hän waati, että kaikkien
muitten piti olla parempia kuin hän itse. Hän antoi
aina, huolimatta minun monista rukouksistani, »viskellä
rahoja yltä ympäri; sen palwelushengen, joka oli suo-
rastaan hänen mallassansa ja jonka sija minulla nyt
oli, piti olla toimcllisen, tllitawan, huolellisen, älyk-
kään, kärsiwällisen, ja kun minulla ei ollut kaikkia näitä
omaisuuksia, ryötkinä Amalia oli hywin useasti tyyty-
mätön: minuun.

Ewerstistä minä en tiennyt sanottawasti mitään,
lukematta kahta kertaa, jolloin minä suorastaan kään-
nyin häneen. Ensimäisenä kertana oli se rukoillakseni hä-
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nen määräystänsä, ketä minun oikeastaan piti totella,
hänen waimoansa wniko hänen tytärtänsä, kun molem-
mat yhtaikaa tahtoiwnt »vallata minun aikaani ja »voi-
miani. Minä kysyin hänen tahtoansa hywin lyhyesti
ja ilman kaikkea peittelemistä, koska olin huomannut,
että hän wihnsi sellaista.

„E»verstinnalla on franskalainen kammaripiikansa
ja talon muut palwelijllt mallassansa, se ei ole siis
muuta kuin kohtuullista, että te olette kokonaan minnn
tyttäreni apuna", wastasi hän »vakaasti.

Minä olin iloinen-, saatnani tietää, mitä minun
oli tehtäwä, wllnn rouwa Bärenschild ci antanut mi-
nulle loskaan anteeksi tätä tekoani.

Toinen kerta, kun minä käännyin ewerstiin, oli
pyyteikseni häneltä lupaa saada mennä wälisti kirkkoon.

„Se on kohtuullinen pyyntö, mamscli Staal"
wastasi hän „minä suosin sitä, että tnlonwäki käypi
kirkossa tietysti sotawäen kirkossa".

Ia aika kului; kesä oli jo täydessä koreudessaan,
ivaan minä huomasin sen ainoastaan lämpymästä ja
helteisestä ilmasta. Ei yhtään päiwää kulunut, ettei
minua nöyryytetty toisella taikka toisella taivalla, waikka
minä tein kaikki, mitä woin, täyttääkseni welwollisuuk-
siani. Onneksi käwiwät ewerstinna ja Amalia paljon
ulkona, ja kun minä olin yksinäni, minä tunsin olewcmi
paremmalla mielellä, sittenkin waikka minulla oli ylen-
kyllä työtä. Minä uneksin silloin entisen ajan kadon-
nutta iloa ja toiwoin ivaan se oli ainoastaan heikko
toiwo »vastaista aikaa.

Joka wiikko minä sain kirjeeni ja minä opin pian
tyynesti lopettamaan työni ja kätkemään kirjeeni kirs-
tuuni, siksi kun sowelias tilaisuus ilmestyi saadakseni
sitä lukea. Aitiui terweydeu tila oli melkein muuttu-
matoin, hän jaksoi kentiesi »vähän paremmin, »vaan
hän kärsi paljon unettomuutta.

„Eno Kaarle on huolcnpitäwäisyys itse" —kirjoitti
Minna, wälisti hän on myös hellä, waan on
ikäänkuin hän pelkäisi sitä näyttää, ikäänkuin kantaisi
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hän sijassansa »vielä nurjuutta, jota hän ci tahdo unoh-
taa. Täti Julia on ystäwällinen ja hywä meitä koh-
taan, niinkuin hän on kaikkia kohtaan, serkut owat mitä
sulokkaimftill, rakasmielisimpill pieniä tyttöjä ja serkku
Kristiaui ei tiedä, miten paraiten tekisi meille hywää—-
ja yhtähywin, Maria, kuinka onnelliset me olimme en-
nen! Mc wihomme sinua tuhannesti enemmän kuin sinä
meitä. Älä luule, että tämä on nuhde, sisareni, Ju-malalle olkoon kiitos, että sinulla on niin hywä olla".

Äitini ei pitänyt saada oikeastaan kirjoittaa, waan
mukana tuli yhtähywiu tawalliscsti pari riwiä hänen
kädestänsä.

„Sinun kirjeesi eiwät tyydytä minua, Mia",
kirjoitti hän, „minusta tuntuu kuin olisiwat ne ase-
tetut kiertimille. Ole totinen! Jos jotakin mielipahaa
sinulle tapahtuu, niin usko se meille. Se on olewa
sinulle lohdutukseksi, että sinulla on joku, joka jakaa
surut kanssasi, se on lohdutus minulle, että saan tie-
tää totuudcu".

Waan minä en woinut totuutta ilmaista; rikkoa
totuutta minä en myöskään tahtonut, sentähdcu tuliwat
kirjeeni edelleenkin olemaan kiertelewiä. Ei sanaakaan
kärsimisistäni niissä mainittu, minä kerroin ainoastaan
niin paljon kuin mahdollista sitä wähäistä hywää,
mitä minulle osoitettiin. Ah, nämät kirjalliset mieli-
purkaukset omilleni lahjoittiwllt minulle waan wähäistä
liewitystä murheessani, niissä tosin ei tullut esiin mi-
tään walhetta, ja yhtähywin, tun minä luin ne läpi
poisjätettyine pimcinc puolineen ja esilläpidcttyine walo-
paikloineen, niin mitähän muuta ne juuri oliwat! Tuota
minuu hywää, suoraa Minnaani, joka aina kirjoitti
mitä sydämellansä makasi, minä tosin saatoin uskotella,
waan en äitiäni.

Kirjeestä minä näin, että herra Höppcä oli koh-
dannut halwaustcmti; hän ci woinut ei puhua eitä
päästä ulos huoneestaan eitä ylös tuoliltaan. Häntä
hoidettiin hywin huolellisesti, waan hän oli pian kai-
ten aikaa yksinään; hän riemuitsi sentähden kaksin kcr-
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roin, kun minun äitini useasti tuntikaudet istui häneu
luonansa, puhellen hauen kerallansa ystäwälliscllci, sy-
dämellisellä tulvallaan, taikka kun Minna poimi hä-
nelle kukkasia. Mamman käly oli mammalle kerto-
nut, että herra Höppe yhtenään oli »virittänyt »vel-
jen wihllll mammaa kohtaan, waan se ei »vaikutta-
nut mitään muutosta äitini käytöksessä herra Höpsieä
kohtaan. Tämä oli nyt auttamattomassa tilassa, äi-
tini tarkoituksen Perä oli niinmuodoin liewentää ja loh-
duttaa wlliwanalaista niinpaljon kuiu woida saattoi.

Muuten hiiwiwät minun pienet oppilaiseni, »var-
sinkin Henriette, aina kiinteämmin minun sydämeeni,
ja ilokseni minä näin, että he myöskin, kumpainenkin
tllwllllansa, pitiwät sydämellisesti minusta. Lowisan
mieli oli lcwottomuutta herättälvällä tmvalla hcdas tai-
pumaan kaikkien »vaikutusten »valtaan; »vaikka luonto
oli lahjoittanut hänelle hywän sydämen, hänellä ei
öllnt kuitenkaan miehuutta nousta huonoutta »vastaan
ja, pyrkiäkseen hywyyteen päin, taistella »virtaa »vas-
taan. Tätä oli sitäwastoin Henrietalla, »vaan hänpä
taas oli sensijaan loiva, karsimatoin, pikainen, jäykkä
ja ylwäs, »vaikka myöskin ylewämielinen, uskollinen ja
»voimassa jokaiseen uhraukseen. Kaikki nämät erilaiset
ominaisuudet ciwät olleet tietysti »vielä täydellisesti
muodostuneet lapsen luontecscn, »vaan ne ilmcsteliwät
jo kuitenkin siellä.

Kuinka usein pieui Henriette istui iltakausilla, kun
Lowisa makasi ja minä tein työtä, »vuoteellansa ja
»väitteli minun kanssani, mikä on oikein ja mikä mää-
rin. Hän ei antanut perään mielellänsä, »vaan kun hänsen teki, hän oli »vakuutettu mielipiteensä olleen mää-
rässä, ja hänen käytöksestänsä minä huomasin pian,
että totuus oli tehuyt juuria hauen sydämessänsä.

„AH, mamseli Staal, mamma ja Amalia mcnette-
lewät hywin pahoin".

„Kawllhdll, Henriette, älä nouse tuomariksi muille,
jokaisella on paraiten tekemistä itsensä kanssa".

Minun äidilläni oli aina tapana sanoa, että ne
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ainoat tunteet, joita lähimmäisemme wiat meissä he-
rättäkööt, olkoot surun tunteet hänen tähtensä ja har-
ras halu, peittää hänen Mikojansa rakkauden peitc-
waipalla.

,Mamselin äiti on »varmaan hywä!"
„AH niin, hywin hywä ja hywin wähäwaatiwai-

nen".
„Minä en ollenkaan suosi wähäwaatiwaisuut-

ta... Jos kellä todella on jotakin ansiota, hän saisi
kernaasti siitä itse tietää".

„Mitäs sinä pidät mittamnäränä, kun sinä tuo-
mitset itseäsi, Henriette? Jos sinä mittaat itseäsi syn-
tisten mukaan, sinä woit tulla kentiesi suureksi, waan
mittaappa itseäsi yhden ainoan täydellisen rinnalla, niin
sinä tulet kohta hawaitscmlllln itsesi peräti »vähäpätöi-
seksi ja silloin sinä tulet myös nöyräksi ja wähäwaati-
wllksi. Eikö niin ole?"

„Niin on".
„Nyt sinun tulee maata, Henriette. Hywää yötä,

uneksi jotakin hupaista, tyttöseni... Sinun ei pidä sa-
lata kyyneliäsi, sillä ne owat hywiä kyyneliä... Hy-
wää yötä! kun minä olen ommellut tuon »viimeisen
poimeen ryöklinä Amalian hamecscn, niin minäkin käyn
lewolle".

AlMMeucZ Alltill,
Elokuu tuli; lapset saiwat koulu-lu»van ja se piti

wietcttämän maa-asunnossa Frcdriksbergin puistossa.
Amalia olisi mieluisammin tahtonut asua rautatien
»varrella, »vaan rouwa Bärenschild pani sitä »vastaan,
minä luulen hän tekikin sitä kokonansa wastustus-
hengesta.

„Mamselin täytyy lähteä edeltäpäin sisäpiian kans-
sa, laittamaan akkuuapeittect eteen ja järjestmnään
kaikki", käski cwerstinna.
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Liisa, joka lliua meidän puhclemisestamme lähtien
ensimnisenä päiwänä oli osoittanut minulle ynseyttä,
ei ollut millään tawalla tyytywäinen tähän hanklcesen.
Hänen silmissään minä olin jonkunlainen »vakoja,
toimitus, jota ewerstinna todella ehdotteli minulle,
waikka ilman menestyksettä.

Poly tuprusi sisään akkunasta niihin täyteen sul-
lottuihin kyytiwaunuihin, joissa me ajoimme Läntis-
sillan yli, tuon rakkaan Läntissillcm, jolle minä en ol-
lut jalallani astunut sitte hywästijättöpäiwäa. Mi-
nusta tuntui kuin silmäys entiseen kotiini olisi pitänyt
tehdä hywää minulle; minä kurotin pääni ulos akku-
nasta maan mitähän tuo oli! Huonerakennus oli
melkein kokonansa maahan rewitty, meidän siewä wie-
rassalimme seisoi melkein awoinna kaikkein silmissä,
koreat wiheriäiset seinäpeitteet riippuiwnt rapateinä,
ruokasalin läpi minä näin puutarhan ja siellä, jossa
ennen kukkcussänget ja koreat käytäwät oliwat olleet,
siellä oli nyt röykyttäin liwiä ja soraa.

Mi silmänluonti ja pois wieriwät waunut.
Sinä hetkenä minä tunsin itseni wielä enemmän ko-
hottomaksi kuin milloinkaan ennen; minä ajattelin pro-
fessorin lintuja ja minä tuskin woin pidättää kyyne-
liäni. Ah, minä olin aina luullut, että meidän wielä
kerran piti saada muuttaa yhteen tuohon wcmhaan
majaan; nyt oli meidän toisiamme kohtaaminen toi-sessa paikassa jos se edes koskaan oli tapahtuwa-
kaan? Jumala ainoastaan sen tiesi! Meidän jälleen
yhdistyminen tuntui minusta nyt wielakin tooettomcun-
malle kuin tähän asti.

„Teille tulee wesi silmään paljaasta kuumuudes-
ta" sanoi eräs maan-eukko, jonka polwet notkuiwat
mytty- ja klläry-kantamuksesta ja joka laatkaamatta
pyyhki hiestyneitä kaswujansa.—„Niin, niinpä on mi-
nunkin laitani, ja yhtähywin me Fredriksbergiläisct
emme woi muuta kuin iloita näistä siunatuista lyyti-
waunuista... Ompahcm se jo helpoitusta kyllä päästä
juoksemasta koko tuota pitkää tietä".
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Wllikta minä cn saattanut yhdistyä paksun maan-
eukon mielipiteisiin, minä kuitenkin riemuitsin niinpal-
jon niistä leppeistä katseista, joita hän minuun loi,
että heti tarjousin ottamaan kaksi hänen käärettään.
Toisessa oli, senmukaan kuin minä hajusta tunsin,
paahdettua kahwia, ja toinen oli pussi minä olin
wähältä Päästää sen käsistäni säikähdyksestä, sillä siellä
oli jotakin, joka liikkui hywin epäsuotuisella taivalla.

„Herranen aika, ettenköhän wnan pelänne" huu-
dahti maan-eukko, nanrnen niin, että oli nääntyä.
„Ne owat waan muutamia wiattomia kaloja, joita minä
ostin lapsille kotiin; lapset, näettekö, owat olleet nääntö-
yskässä eiwätta saa wielä syödä lihaa".

Liisa weti hameensa helmat hywin liki itseensä,
niuristaen nenäänsä, ja loi ylpeän katsannon pussin
puoleen, jossa kalat oliwat.

Minnllci oli ollut kaiken päiwää hywin kiire. Luut-
nantti Due tuli maalle, antamaan minulle, niinkuin
hän sanoi, muutamia tietoja huonekalujen sijoittami-
sesta. Se oli minulle todella oikea ilo, sillä minä olisin
muuten ollut suurimmassa pulassa.

He«-aswäki tuli maalle illalla; kukaan ei lausunut
minulle yhtä sanaa kiitokseksi, waan minä en myöskään
saanut mitään nuhdetta ja sepä oli jo paljo.

Amalia oli saanut kaawan moll-mantiljalle, joka
minun piti ommella.

,Mamselin pitää joutua", sanoi hän, ja minä jou-
dutin kaikilla woimilla.

Käwelylle menemiseen ei ollut yhtään aikaa, waan
minä istuin töinen! kukkatarhassa ja riemuitsin kukkain
tuoksusta, wihcriäisistä puista ja auringon paisteesta.

Me olimme täällä useimmin yksinään kuin kau-
pungissa ollessamme, ja yleinen mielenlaatu oli sen-
wuolsi tawllllisesti hywin huono. Ewerstinnalla oli
ikiiwä ja hän oli nyt erinäisesti pahajuoninen, Ama-
lialla oli ikäwä ja hän oli erinomaisen pikainen, luut-
nantti Duella oli ikäwä ja hän oli sangen äreä,
erinomattainkin sisartansa kohtaan.
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Ainoastaan ewcrsti tunsi itsensä lukematta muu-
tamia ukonilman tapaisia hetkiä iloiseksi perheensä
keskessä ja oleskeli paljo lasten kanssa, mitä ronwa
Härenschild ja Amalia peräti laiminlöiwät.

„Täti Lowisa tulee tänne, olemaan täällä kahdek-san päiwää" julisti Amalia eräänä aamuna mur-
kinalla ollessamme.

Kukaan ei mustannut yhtä sauaa siihen, waan se
näkyi selwästi, että koko perhe ei ollut siitä juuri hy-
willään. Ainoastaan yksi riemuitsi hartaasti salaneu-
woksen rouwan tulosta se olin minä!

Kun ensimäincn auringon säde hiiwi sisään mei-
dän huoneesemmc, joka oli eräässä länteen päin wiet-
täwässä tornissa, minä herätin pienet ystäwattärcni,
ja kun olin Pian heidät pukenut, me menimme alas
huwihuonecscn, saamaan rauhassa käyttää aamuhettet
lukemiseen. Minä autoin heitä ainekirjoituksissaan ja
muissa läksyissä, jotka heidän piti osata tutkinnoksi ja
aloitin sitäpaitsi opettaa heille wähin englannin kieltä.

„Mitkä wchkect ne owat teillä?" kajahti eräänä
aamuna ronwa Trollen aiwan odottamatoin ääni.
„Minä näin teidät menewän ulos eilen, samaten tänä-
päiwänä ja tulin uteliaaksi saamaan tietää syyn sii-
hen ...Minulla on hupainen nähdä, että te luette...
Te pidätte warmaau paljon mamscli Staalista, lapset?"

Lowisa irtautui minun kädestäni, waan Henriette
kääri kätensä minnn ympärilleni.

„Me rakastamme häntä", ivastasi Henriette.
Salaneuwokseu rouwa istahti huwihuonecscu, kään-

teli wähän kirjain lehtiä, ja antoi minulle lopulta erään
fransklllaisen kirjan, josta hän käski minun ääneen
lukemaan.

„Hywä, hywin hywä!" —sanoi hän.—„Nyt minä
tahtoisin myös kertoa teille aikeeni, mikä minulla on,
ja kuulla, jos sitä hywäksytte, ennenkuin minä sitä
esittelen ewerstinnalle. Tahtoisittctohan sillä että te
osaatte, se on aiwan epäilemcitöntä—ruweta opettamaan
Lowisllll ja Henriettcä? Se olisi heille suureksi hyödyksi.
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Te woitte olla makuutettu siitä, että miuä kyllä olen
huomannut sen suuren »vaikutuksen, mikä teillä on lap-
siin, ja kuinka paljon he owat »voittaneet olollansa tei-
dän yhteydessänne".

„Los minulla todella olisi taitoa siihen, niin mi-
kään ei olisi minulle rakkaampaa kuin se".

Henriette riemuitsi ja myös Lowisa antoi ilonsa
peittelemättä näkyä.

Salllneuwokscn rouwa nyykäytti lempeästi meille ja
läksi. Wcihän ajan päästä hän tuli takaisin. Hänen
itseään hillitseminen oli hywin suuri, hän oli myös
kokonansa lcwollincn, waan hänen postissaan näkyi
tawatoin punoitus.

„Minä kuulen, että te olette aiwcm malttamatto-
man tarpeellinen sillä paikalla, mikä teillä nykyään on,
hywä mamselini" sanoi hän, „wcmn siinä ei ole
scntähdcn mitään syytä sitä pitää. Minä olen pitkän
»vaellukseni aikana maailmassa kokoillut koko joukon
ihmistuntemusta, minä olen jotenkin tcräwä tarkastaja
ja minä olen kauan huomannut, että teidän kaswatuk-
senne asettaa teidät kokonaan toiselle kannalle kuin sille,
mikä teillä tässä on. Minulla ci ole tapana lahjoit-
taa pois ystäwyyttäni, waan kun minä seen teen, se
tapahtuu todenperään ja se näyttää silloin enemmän
töissä kuin sanoissa. Minulle tuo ei tulisi olemaan
»vaikeata hankkia teille opettajan-paikka ja se olisi mi-
nulle todellinen ilo, että saattaisin olla apuna teille,
»voidaksenne tulla paikkaan, jossa teille annettaisiin arwo
ansion mukaan".

„Te ette tiedä, kuinka hywää niin paljo hywän-
tahtoisuuttll ja niin paljo osanottawllisuuttll tekee mi-
nulle, minä kiitän teitä myös tuhannesti, »vaan minä
en kuitenkaan woi käyttää hywäkseni tarjomustcmne".

Tuo »vanha rouwasnainen läheni minua jakatsoi
sywälle minun silmiini.

„Olisiko se mahdollista, että te noiden äidittömicn
tähden tahtoisitte pakoiltua senkaltaiseksi uhriksi?"
huudahti hän.
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„Ei, rouwa salaneuwotar, todella se koskisi minuun
kipeästi erkautua lapsista, mutta minulla on yhtähywin
wiela itsekkaisempikin syy kieltooni".

„Ia se °n?"
„Se oli aiwan raskasta minun omilleni, kun asiain

laita pakoitti minua etsimään palwclusta »vieraiden
tykönä. He luulewat nyt, että minä olen löytänyt jon-
kunlaisen kodin täällä ja että minulla on hywä 010.
Jos minä nyt muuttaisin paikkaa, he tulisiwat taas
yhtä lewottomilsi ja surullisiksi, kuin silloinkin, kun
minä heidän luotansa läksiu".

„Sekll se oli se isekkäiucn syy?"
Slllaueuwokscn rouwa Trollc laski silitellen hienon

kätensä minun päälleni ja sopotti lcmpeällä äänellä:
„Te olette hywä tyttö!"
Iltllpuolella päiwää Amalia oli huonolla tuulella.
„Te uhraatte liian paljon aikaa lapsille"—sanoi

hän. „lumalll tiesi, kuka lie ajanut noita opettaja-
houreita teidän päähänne!... Te heitätte aiwan koko-
naan laimin ompclcmisen; manttilja ci ole wiclä edes
puoli-walmis ... Nyt te saatte kuitenkin jättää kaikki
tyyni poimiakscnne kukkasia ja laitella niitä niin kau-
niisti kuin mahdollista wasuihin."

Ia tun kapteni Riddersporre—„losija", joksi luut-
nantti Due häntä nimitti illalla tuli, ihmetteli hän
kukkasia.

„Ryökkinä on warmaan itse nämä laitellut" sa-
noi hän,—„mahdotointapll on nähdä jotakin somempaa".

„Kuinka woipi kapteni arwata, että minä olen
ne tehnyt!" äännähti Amalia hymyillen. ,Min,
mitä kukkasiin tulee, niin luulen minä todella itselläni ole-
wan jotenkin hywän aistin. Milläpä muilla »voisikaan
täällä ulkona maalla huwitcllaida?"

Kapteni Riddersporre otti yhden ruusun-nnpun ja
lätki sen rintaansa. Häntä sopi todella sanoakin ko-
sijaksi, sillä hän kosi wäsymättumästi Amaliaa, joka ei
kyennyt päättämään, pitikö hänen sanoa: jaa wai ei.
Ollen aatelismies, upseeri ja rikas herra, kapteni Rid-
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dcrsporre ci suinkaan ollut hyljättäwä, »vaan hän ci
myöskään ollut otllksuttawa, kun otettiin lukuun, kuinka
niukasti luonto oli hänet warnstannt mitä järkeen ja
ulkomuotoon tulee. Amalia huomasi »viisaimmaksi, an-
taa ajan wenyä päätöksettä.

Eräänä sunnuntai-aamuna keskellä elokuuta, kun
minä tulin kirkosta, puettuna waalcan-siniscen hamee-sen joka oli äitini wiimcinen joululahja Amalia
sattui tulemaan »vastaani puistossa.

„MM puku tuo tuollainen on?"—huudahti hän.—
„Kauniin hame mitä ajatella woipi! Miten säädyttö-
mästi! Mamseli on tähän asti aina »valinnut pimeitä
wäriä ja minusta tuntuu todella, että se tulee itses-
tänsä, että mamsclin tosin pitää olla siiwollisesti mutta
niin wähän silmään-pistäwästi »vaatetettu kuin mah-
dollista".

Minä en tehnyt mitään cstelmyksiä, waan panin
pois naulaan korean sinisen hameeni se ansaitsi myös-
kin, että keweämpi sydän sykli sen sisässä ja otin
ylleni tuon mustan silkki-hameeni, jota alinomaa pi-
din, ja joka näytti minusta parhaiten soweltuwan sää-
dyllisyyteen ja siihen »varjomaiseen näkymättömyyteen,
johon olin tuomittu.

Eräänä päiwänä, kun oli hywin lämmin, ajoi
ewersti lasten kanssa metsään; rouwa -Bärenschild läksi
uimaan ja Amalia ja luutnantti Fredrikti etsiwät sii-
mestä minun tykönäni lystihuoneessa.

„Mitn »vaikea helle!" tuskaili Amalia, —„uyt ei
woi olla käwelyllä, ei lukea, eikä tehdä mitään muu-
takaan!"

„Se on teidän luulonne, Amalia" >— »vastasi luut-
nantti - „ja kieltämättä inyös ininun, waan eipä näytä
siltä, että ryökkinä Staali olisi samaa mieltä".

„Eihän kaikki ihmiset ole yhdenlaisia! Sepä toti-
sesti näyttäisi liian hullulta, että jokainen tahtoisi
panna kätensä ristiin ainoastaan »vaan »vähäisen hel-
teen tähden. Mutta miuä en ymmärrä, minkätähden
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te wiimeisempinä aikoina olette nimittäneet mamselin
ryötlinnksi *), se on todella sopimcitointa".

„Minä olen tarpeiksi wanha tekemään omin päi-
neni, hywä Amalia. Ne mamselit, mitkä meillä ennen
owat olleet, owat saaneet minua inhoamaan tätä ni-
mitystä, se on niinmuodoin täydellä miettimisellä, kuu
minä sanon tätä nuorta rouwasihmistä ryölkinaksi...
Wllan näenku mä oikcen! Tuolla tuleekin Helcua ajaen,
kunnon ritari rinnallansa... Niin totta luin minä elän
onkin se „losija!"

Amalia odotti hetken, kunnes hauen wähän tyyty-
mättömät kaswonsa sniwat tawalliscn muotonsa; sen-
jälkcen riensi hän Maunuille.

„Kaunis tyttö!" huudahti luutnantti, silmäil-
tyään häncu jälkeensä.

„Mahdottoman kaunis!"
„Minä tahtoisin mieluisasti pyytää teiltä wähänneuwoa, hywä ryökkinä. Sallitteko?"
Hän otti erään kudcneulcm minun rasiastani ja

alkoi sillä piirtää pöytään.
„Woinko minä myös odottaa teiltä suoraa »vas-

tausta?"
„Minä toiwon niin".
„Uskuttclo te, että Amalia tekisi minut onnelli-

seksi? Luuletteko, että me sopisimme toisillemme? Neu-
wotteko minua anomaan hänen suostumustansa?"

„lumala minua antamasta teille mi-
tään neuwoa tuollaisessa asiassa. Tunteehan luutnantti
ryötkinä Amalian paljon paremmin tnin minä".

„Tnollaistll »vastausta minä en olisi odottanut
teiltä, ryökkinä Staali; se ei ollnt ystäwällistä. Jos
minun pahin wihmnicheni seisoisi wihillä häneu kans-
sansa, minä tarttuisin hänen käsiwartcensa ja huutai-
sin: pidäty! Pidäty! ennen luin on myöhään!"

*) Tanskanmaassa, niinkuin myöskin Saksanmaalla, nimi-
tetään ryölkinaksi jokaista naimatointa nuorta naisihmistä, joka
on saanut siwistyksellisen kaswatuksen, olkoon hän aatelissäätyä
taikka ei.
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„Minä tunnustan, etten pitänyt mahdollisena, että
te rakastaisitte ryökkinä Amaliaa".

„No, sepä ainakin ilcchuttaci minua! Waan mitä
te sanotte siitä, että Helena on useasti ääntänyt sitä
nuottia, että minun pitäisi naiman Amalia. Sisareni
tahtoisi hänestä päästä, ja hän suopi weljcnsu hänet
saada... Muuten on minun sydämeni jo pois lahjoi-
tettu, ja sepä wielä tuonne kauas Ruotsiin!... Mutta
te olette todella kummallisin ihminen, minkä minä los-
kaan olen tuntenut, wasta ensimäiscn kerran te katsotte
oikcen ystäwälliscsti minuun, kun saatte kuulla, että
minun sydämeni asuu Ruotsissa... Teidän pitää us-
koa, että minulle un käynyt asiassa hywin omituisella
tllwallci: minua owat aina kauhistuttaneet papiutyttärct,
ruotsalainen rouwaswäki, pitkät rouwasihmisct ylipää-
tään ja nimi Maija erinomattain. Ajatelkaapa nyt,
että minä käyn terwehtimässä erästä sukulaista, joka
asuu Ruotsin pohjois-osassa, ja tulen kotiin kihlattuna
erään pitkän, ruotsalaisen papintyttären kanssa, jonka
nimi on Maija... Se on wielä suuri salaisuus, mi-
uulla on llinuastllllu yksi ainoa uskottu; teitä minä en
pyydä äänettä olemaan, sillä sen te olette ilmankin.
Jos minä olisin hiukankin hentomielinen, minä luette-
lisin teille kaikki Maijan suloisuudet ja hywät omai-
suudet, wallu se minä en ole ja tyydyn sentäh-
den waan selittämään hänet ihastuttawllksi olennoksi.
Wailla lohta käsittämätöntä se on minulle, niin mie-
leen juohdutatte te kuitenkin minulle hauet. Tosin tei-
dän wälillänne ei ole mitään ulkonaista yhtäläisyyttä;
hän on te ette saa pahastua, se on kenticsi waan
minun mielestäni kauniimpi kuin te; hän on awo-
mielincn, te suljettu; hän on luokse tulewaiucu, te pe-
räytywäinen, hän on iloinen, te wakaiuen no, Ju-
mala tietää, ettei teillä tosin olekaan täällä muuhun
syytä ja yhtähywin mieleen juohdutatte te minulle
häntä. Se on kuin olisi joku salainen woima teidän
kummankin sydänten wälillä, woima, joka wasta was-
toinkäymistcn päiwinn oikein ilmestyisi näkywiin. Mi-
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nulla on rlljatoin luottamus teidän kummankin tekoi-
hin. Niin, se on pulma, jota minä m taida selittää,
ja jota te tietysti ette myöskään woi ymmärtää".

„Minä luulen kuitenkin sen »voimani: yhtäläisyys
tulee warmaan siitä, että me molemmat palwclemmesamassa »viinamäessä".

„AH!"
Luutnantti Due käänsi puoleksi pois kaswonsa ja

läwisti kantnueulan uiin loivasti tuohon ruohonpäiseen
pöytään, että kärki taittui.

„Ento minäkin siinä palwele?" kysyi hän.
„Minun täytyy wastllta: ette. Te ette ole wielä

ruwcunut mäkinaiseen palwelukseen siinä, maikka minä
luulen, cttä te toisinaan, jopa useinkin, työskentelette
siellä tunnittain, sillä teillä on amuja, jotka kun te
kerran annatte niiden juurtua itsccune elinajaksi, ja
niin se tulee warmaan käymään tekemät teidät para-
himmaksi ja hyödyllisimmätsi wiinamäen mieheksi".

„Ei mitään saarnaa, ryökkinä Staali, taiwaan
tähden, ei mitään saarnaa!"

Luutnantti Due piti sormiausa korwissn, riensi
ulos lystihuoneesta ja »vislasi tietämättänsä kudeneu-
lan porkkllna-sängelle.

Wähän aikaa sen jälestä hän tuli takaisin.
„Tahdotteko nähdä?" kysyi häu. „Tämä on,

paha »vaan, huono ku»va, joula on eräs kiertämä tu-
hertaja maalannut".

„Sllnomattoman micllyttä»vät kas»vot; minä en
»voi »väsyä noita katselemasta".

„Hän näyttää todellisena komealle, kokonaan toi-
selle kuin tässä, ja kun sen lisäksi ajatellaan miten
hywä ja ylemämielincn hän on! Minulla ou ainoas-
taan yksi asia hauesta muistuttamista, mutta se on
jotakin sellaista, mitä minä en milloinkaan taida oi-
kein saada sopeutumaan mielessäni, ja joka sotii hä-
nen kaikkia muita amujansll »vastaan. Woitteko ar-
watll mikä?"

„En mitenkään".
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„Niin, se on se, että hän otti minut, että hän
saattoi suostua minuun, että hän woipi rakastaa mi-
nua kaikesta sulasta sydämestään. Se on suuri wika
niin puhtaassa ja lujassa luonteessa walita itsellensä
kewytmielinen ja köyhä luutnantti seuraajaksensa elä-
mässä... Minä olen monesti sen sanonut Maijalle,
että se alentaa häntä minun silmissäni, waan mitäpä
sanotte! jos hän olisi antanut minulle rukkaset, minä
olisin ikuisesti tullut onnettomaksi. Joka asialla on pi-
meä ja waloisa puolensa. Kunhan minä tulen kahden-
kymmenen ja wiiden wuoden ikään ja itse herraksi
omaisuudelleni, silloin lähden minä ja tuon tyttöni ja
kun hän sitte tulee tänne minun »vaimonani, kawahta-
koot silloin minun omaiseni, jotka eiwät osoita hänelle
asianomaista kunnioitusta... Minä olen nyt awan-
nut sydämeni teille, ryökkinä Staal, osittain sentcihden,
että tunsin eläwän halun saada jutellakanssanne Mai-
jasta, osittain sensähden, että se on ainoa laatu meille
tulla hywään ja pakottomaan keskuuteen toinen toi-
siamme kohtaan... Minä toiwon, että me tulewaksi
ajaksi tulemme hywiksi ystäwiksi".

„Oikein hywitsi ystäwiksi", wastasin minä ja
puristin hartaasti hänen kättänsä.

Minä tunsin suuren lohdutuksen tästä ystäwyy-
destä; me puhelimme usein Maijasta, toisinaan Maija
lähetti minulle ystäwällisiä tcrweylsiä. Luutnantti Due
kohteli minua nyt sydämellisesti ja wakaisella suosiolli-
suudella, joka silmiin-astuwllsti erkeni siitä ilkeästä ta-
ivasta, millä hän ajoittain kohteli rouwa -Värenschildiä
ja Amaliaa. Ewerstinna ja hänen tyttärensä oliwat
myös loivemmat knin koskaan ennen minulle ja cmtoi-
wat minun usein kuulla, että minulla oli juonia,
maikka minä todella en ollenkaan tiennyt sellaisista.

Minä luulen suurimman nukani itse asiassa hei-
dän silmissänsä olleen sen, etten milloinkaan alentu-
nut kielimään tahi liehakoimaan nuo kaksi ainoata
tietä, jotka, luutnantti Duen Makuutuksen mukaan, joh-
dattiwat heidän suosionsa.
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Slllanenwoksen rouwll suojeli minua woimallisim-
malla tawllllll, ja kun minä kirjoitin omaisilleni, minä
myös pääasiallisesti ja pitemmältä puhelin hänen hy-
wyydestänsä; samoin kerroin minä uudesta ystciwäs-
täni ja hänen Maijastansa sekä tämän ja minun kes-
kuudesta.

„Waan kerro meille myös joskus rouwa Bären-
schildistä ja tuosta wanhimmasta tyttärestä", sa-
nottiin kirjeessä, minkätähden sinä et milloinkaan
heistä mainitse, Maria?"

Ia minä wastasin, että rouwa Värenschild oli ki-
wuloinen, että häntä waiwasi yhtenään päänkiwistys
sekä että tytär oli kauniin ruskea-tukkainen tyttö, mitä
nähdä saa, ja isänsä epäjumala.

Päiwää enuen meidän lähtöämme Amalia tuli
juosten puutarhll-majlllln.

„Arwatkllllpll, mamma, kreiwi Kristian Örnklo on
pysähtynyt portille ja puhelee Fredrikin kanssa, minä toi-
won,että hän ei ratsasta matkoihinsaterwehtimättä meitä.

Onneksi käänsin minä selkäni Amalialle, muuten
hän olisi huomannut minun mieleni liikutuksen, kun hän
lausui minun äitini »veljenpojan, kreiwi Kristian Örn-
llo'n, nimen.

Muutaman minutin kuluttua kreiwi Örnklo tuli
sisään; hän terwehti wakaasti naisia ja istautui noja-
tuolille, jossa minulla oli tilaisuus tarkasti häntä täh-
dystclla.

Kreiwi Kristian Örnklo oli hywin mamman muo-
toinen, s. o. hänen muotonsa säwyt oliwat aiwan sa-
mannäköiset kuin mamman, wcmn heidän kaswojensa
muoto oli aiwan erilainen. Sen woi selwästi nähdä,
että kreiwi Örnklo'lla aina oli ollut hywät päiwät,
että hän samalla kertaa oli ylpeä-mielinen ja hywän-
laatuinen ja ettei hän ikänänsä ollnt ylenmäärin wai-
wannut ruumistansa eikä sieluansa.

Amalia puheli hänen kanssansa mitä »vilkkaimmin
hewosista ja koirista, taksi asiaa, joita heti huo-
mattiin hänen täydelleen ymmcirtäwän.
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„Teidän pitää slllldll nähdä minun pientä englan-
tilaista koiraani", sanoi —„Spilop! Spi-
lop! Spilop!"

Spilop hyppäsi ylös wllllitsiattarensll polwille ja
läpätti wichättäwcisti pitkillä kowillaan.

Se ei ole puhdas englantilainen!"—selitti kreiwi
Örnklo tuntumalla ylenkatseella äänessä.

Se oli Amalian heikko puoli. FredriM oli usein
ärsyttänyt häntä samalla päätteellä; hän oli aina tullut
nuhaiseksi, uyt hillitsi hän itsensä, waan musta pu-
uoitus maalasi hänen poskensa.

„Eiku se todellakaan olisi puhdas englantilainen?"
sanoi hän. „Minä tuskin woin muuta uskoa, sillä se
on maksanut niin paljon... katsokaa waan, noin ko-
rea häntä kuitenkin täytyy minuu tietysti uhrata
ajatukseni niin suuren tuntijan edessä, kuin te olette".

„Melkein puhdas, mutta ci kokonaan... Minä
kirjoitin itselleni nykyisin yhden Englannista, kauniim-
man pienen koiran, mitä nähdä saadaan; minä olen
määrännyt sen eräälle sukulaiselleni, waan ei ole ollut
suurta kiitosta waiwoistcmi, sillä hän lahjoitti sen mi-
nun pienelle sisarelleni Tereselle ja walitsi itsellensä
ison waalcanharmlllln jahtikoiran mnstan-ruscwilla pil-
kuilla. Minusta se oli oikeastaan hywin hywä, että
hän ennemmin tahtoi saada uskollisen ja wiisaau koiran,
joka woipi suojella häutä, kun hän yksinään kuleksii
metsässä, semmoisen ystäwän, miksi tyhmästä pie-
nestä polwi-rakista ci ole, joka ci kelpaa muuksi kuin
pilattawaksi ja palwcltllwllksi".

Amalia puri huultausa. Kreiwi Örnklo jatkoi wielä
wähän aikaa tarinata, sitte nousi hän istuiltaan ot-
taakseen Mhywäisiä.

Hänpä ei aawistanut, mikä taistelu sen »vähä-
pätöisen olennon sydämessä liikkui, joka istui akkunan
ääressä ja ompeli, kuinka mieluisasti tämä olisi lähet-
tänyt terweyksiä serkulle ja kuinka terwetullect hänen
tcrweisensä olisiwat olleet!

Mutta warmaan hän ei milloinkaan ollut kuullut
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minusta puhuttawan; minä olin alhaisessa asemassa
enkä tahtonut en olla hänelle kiusaksi enkä saattaa häntä
hämille.

„Hywcisti, hywä kreiwi Örnklo, ilahuttakaa meitä
Pian jälleen käynnillänne... Sydämellisimmät terweh-
dykset kreiwille ja kreiwinnalle".

Akkunasta hymysuin wastattuansll pois-ratsasta-
jan jäähywäisille, Amalia puhkeusi ääneen:

„Tuollainen tuhma, pahasti kaswatettu, inhoit-
tawll poika!"

„Aiwan rehellinen poika eikä juuri tuhmakaan"
»virkkoi luutnantti, „waikk'en juuri tahdo »väittää
häutä ruudin keksijäksi. Hänen olcmuslaadussaan on
kieltämättä wähä jotakin narrimaista, maan se on ko-
konansa siitä, että hän ei ole tahtonut mitään oppia.
Sanotllllnpa, että hänen herra pappansa, puolittain
tiedemies, on nähnyt paljon huolta hänestä siltäpuo-
len... Krciwinnan tykönä hänellä on aina puolustettu,
kreiwinna ei taitane itsekään olla aiwan sywätietoinen,
ja arwelee synniksi kiusata poikaa. Tämä pikku mies,
joka muuten on myöntäwäisyys itse, kuuluu olleen
opettajallensa uppiniskainen kuin wikuri hewoneu".

„Tc mamseli saatte nyt jättää kaikkityyni ja ru-
weta sullomaan kapineita kokoon muuttoa »varten",
käski ewerstinna.

Minä joudutin itseni miten parhaiten »voin, »vaan
sill'aikllll kun käteni askaroitsiwat lapsien ja posliinien
y. m. hoitamisessa, ajatukseni työskentelevät erään
»vikkelän, kauniin »vartalon »vaiheilla, joka laulellen
juoksi alaspäin pitkin metsätietä, seurassansa iso »vaa-
leanharmaa jahtikoira rusettawilla pilkuilla.

Jonkunlaisella mielihaikeudclla jätin ininä maa-
asunnon, muuttaakseni jälleen tuohon suureen taloon

Lewcän kadun »varrella, jossa tunsin itseni enem-
män teljetyksi ja jossa minulla sen lisäksi oli »vieläkin
»vähemmin tilaisuutta olla yksinäni. Frcdriksbergin puis-
tossa minä en ollut se kuuluu melkein uskomatto-
malta käynyt yhtä ainoata kertaa.
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Kun me ajoimme Liintissillan yli, minä näin ison
kartanon siinä, jossa meidän pieni talomme oli ol-
lut; se oli nykyisin kohonnut, oli wast'ikään wietetty
harjahirren asettamisia ja wiheriäinen seppel kultapa-
perineen ja liehuwat nauhat heloittiwat somasti kirkasta
taiwastll kohti.

AutiU.
Melkein kiduttawaistll on poisolewalle, kun ky-

symyksiinsä jonkun rakastetun sairaan tilasta, aina
sllllpi saman wllstauksen: „hän on wähän parempi".
Miten hartaasti minä toiwoin itse saatuani nähdä äi-
tiäni, itse woiwani huomata, oliko hän todella niin-
paljon parempi, että waan joku heikkous, joka tuli unen
puutoksesta, häntä waiwasi.

Minä ajattelin usein tohtori Stub'in määräystä:
lämpymämpää ilman-alaa, ja toiwoin, että äitini weli
laittaisi toimeen matkustuksen Italiaan, waan niin
ihmeellisesti owat keskinäiset wastariitaisuudet ihmis-
luonteessa kun minun toiwoni tuli täytökseen, kun
minä sain tiedon, että omaisteni todella piti matkus-
taa sinne, silloin minä tunsin pikemmin surua kuin iloa
mielessäni. Kuinka moni olikin saawuttanut kuoleman,
missä oli toiwonut samransa tcrweyden! Jos ma oli-
sin saanut ainoastaan nähdä heitä yhden ainoan ker-
ran ennen heidän lähtöänsä, waan se oli mahdotointa,
ja jopa kirjewaihtonikin, ainoa lohdutukseni, piti nyt
tulla harwinaisemmatsi ja wähemmin säännölliseksi kuin
ennen.

Lokakuun 15 p:nä he läksiwät: äitini, Minna,
kreiwi Örnklo ja hänen poikansa. Ilma oli kaunis
kuin keskellä kesää ja minä koettelin kaikilla waiwoin
wicroittllll pois lewottomuuoen ja uskolla ja luotta-
muksella luoda mieleni tulewata aikaa kohti.

Henriette oli minun uskottuni; hänelle minä ilma-
7
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sin pelkoni ja toiwoni, hänelle kertoelin minä niitä
onnellisia aikoja, joita ennen olimme »viettäneet, ja hän
ei milloinkaan wäsynyt kuultelemasta eikä kysymästä.
Minä näen »vieläkin selwästi ajatuksissani hänen pie-
net kaswonsll, kuinka ne aina loistiwat ilosta, kun hän
toi käteeni minulle tulleen kirjeen.

Luutnantti Duelle minä en koskaan maininnut
omistani; minussa oli tunne, joka sanoi, ettei hän juuri
wiilittänyt heistä kuulla; sitäpaitsi minua ei olisi suo-
sittanut kuulla hänen puhelewan mammasta ja Min-
nasta tumallisella kewytmielisellä latvallaan. Muuten
osoitti hän minulle aina yhtenään suurimpata ystä-
vällisyyttä, ja minä rupesin aina enemmän ja enem-
män häneen mieltymään. Hänen hywät puolensa esit-
tyiwät myös niin selwästi minä luulen tottakin
wastoin hänen tahtoansa, kun hän kertoi ruotsalai-
sesta tytöstään ja heidän tnlewasta perheellisestä elä-
mästään; sitäwastoin esittyiwät hänen pahat puolen-
sa — ja hänellä oli, paha kyllä, monta sellaista, joita
hän ei edes koettanutkaan salata sitä teräwämmin,
kun hän häkläsi ympärysläisiänsä ja eräänlaisella mie-
len-nautinnolla luetteli näiden wikoja.

Waan jos slllaneuwoksen rouwa Trolle ja luut-
nantti Due minusta tuntuu oikeiu kummalliselta
yhtaikaa mainita kahta sellaista »vastakkaisuutta kai-
kissa tiloissa kokiwat minua koroiltaa, niin kokiwat
ewerstinna ja Amalia, sen suhteen, sitä enemmän mi-
nua nöyryyttää ja näyttää, että minä waan olin plll-
welija.

Ewersti huomasi minua kowin wähän taikka ei ol-
lenkaan; kerran kun hänen »vaimonsa walitti hänelle
minusta, kuulin minä hänen kuluminkin sanowan:

„Raklls Helenaseni, me olemme nyt päässeet ai-
nakin sen kokemuksen perille, että mikään senkaltainen
ihminen ei kelpaa; tuo ihminen tuntuu minusta yhtähy-
win olewan parhaimpia, sillä kun hän on ollut meillä,
on meillä ollut kumminkin rauha ja minä olen pääs-
syt sekaantumasta kaikkiin asioihin".
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„O, niitä miehiä!"—huokasi cwerstinna —„itsek-
käisiä ensimäisestä wiimciseen! Tuhmin asia, mitä minä
koskaan olen tehnyt, oli kun menin naimisiin; sinä waau
kun saat olla »vapaa kaikesta harmista, rakas Bären-
schild, niin se on sinusta yhtä, jos minä syrjään jään".

„Kun kaksi ihmistä tekee jotakin tuhmaa, on
wiisainta, etteiwät muistuta siitä toisiansa" »vastasi
ewcrsti ja läksi huoneesta uhkaamalla silmänluonnilla.

Kun Amalian piti mennä teateriin, hänellä oli
paljo puuhaa laitcllessaau waattcustllnsn. Se oli oi-
kea opin-aine hänelle, sillä pnwun piti olla ei ainoas-
taan kaiken wiimeistä muotia, mutta hänen oma omi-
tuisuutcnsllkin piti siinä loistaa; sanalla sanottu siiuä
piti samalla kertaa olla tawattomuutta, silmäänpista-
wäisyyttä ja erinomaisintll somuutta ja sopusointui-
suutta. Rahaa sellaisissa tiloissa ei säästetty, mutta
sclwästi huomasiu minä, että teaterissa cmnettawa näy-
telmä-kappale oli aiuoastlllln siwu-asill hänelle ja että
hän waan meni sinne tullaksensa ihmetellyksi.

„Katsokllll tarkkaan tulta jakynttilöitä" komensi
cwcrstinna, kun he meniwät tiehensä. „Mamseliu
täytyy joka tunti käydä kaikissa huoneissa ja palwelija
ci saa panna cnempätä puita uuniin, minulla ou yhte-
nään sellainen kuolettawa tuska! Mnmseli ci saa myös-
kään mennä pois minuutiksikaan; woipi olla mah-
dollista, että minä lähetän jonkun kotiin katsomaan,
miten täällä on laita".

Tätä uhkausta ei milloinkaan täytetty, mutta ewers-
tinna, joka yhtenään luuli miuun olcwcm hywin ha-
lukkaan menemään käwelylle, katsoi semmoisen uhkauk-sen tarkoituksen mukaiseksi, estääksensii minua siitä.

Tohtori Stuu tuli aina wälisti parantamaan
ewerstinnan kestäwää piiäukiwistystä. Waikka hän ci
koskaan wähimmälläkään tawalla näyttänyt muistamansa
minua, huwitti minua kumminkin nähdä hänen juh-
lallista »vartaloansa ja hänen liikkumattomia kaswo-
jausa. Järkähtämättömällä tyyneydellä kuulteli hän

rouwa Bäreuschildin walitus-wirsiä, määräsi, mikä oli
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tarpeellisinta, ja läksi jälleen, „iloisana kuin jääkynt-
tilä" joten FredriN Dnella oli tapana sanoa.

„Los meillä olisit sinä täällä, Maria" kirjoitti
Minna Neapelista, „niin mc olisimme täysin on-
nelliset; nyt olemme onnelliset waan toiwoissa, että
tämä plllsamillinen ilma saawuttaisi mammalle jäl-
lcnsci tcrwcydeu, niin että me taasen kaikki kolme »voi-
simme tulla yhteen. Tuo rakas professori Lange on
sangen iloinen, siitä että me hänellä olemme tykönänsä,
hän on kuin kotonansa täällä, ylhäiset ja alhaiset, kaikki
rakastamat häntä ja hän rakastaa kaikkia takaisin. Me
kawclemmc pitkillä käwelyillä näissä paratiisillisissa seu-
duissa ja puhelemme silloin enemmitcu sinusta, Mia.
Professori oli hywin pahoillansa, ctt'et sinä ole mu-
kana, hän ikäwöipi saaduksensa näyttää sinulle taulu-
jansa. Hän riemuitsee kuitenkin, tieten sinun olewan
niin hywien ihmisten tykönä, sillä hän tuntee ewcrsti
Bärenschildin ja pitää paljon heistä, »varsinkin tyttä-
restä. Kristiani tuntee heidät myös ja ylistää heitä,
joka on suuri lohdutus mammalle, hän kun aina on
niin lewotoin sinusta, sisareni, ehkä kuinka tyytywäi-
seltä sinä tunnut kirjeissäsi".

„Mcille on täällä tullut tuttawalsi eräs tanskalai-
nen nuori tyttö, nimeltään Hedwig Bang, joka oles-
kelee täällä weljensä kanssa. Häntä waiwcm kowa rin-
tatauti ja hän on warmaan parantumatoin. Oi Ma-
ria, sangen raskasta on ajatella sitä; joka päiwci hän
tulee aina heikommaksi ja heikommaksi, waan hän on
yhtähywin niin kärsiwällinen, niin lempeä, niin hywä.
Hän rakastaa mammaa sangen paljon; myöskin sinut
hän tuntee hywin hywästi meidän kertomuksistamme
ja hän lähettää sinulle sydämellisiä tcrweyksiänsä".

„Scrkku Kristianin mielessä on tapahtunut kum-
mallinen muutos, on kuin hän ei olisi cuää sama
ihminen. Hän lukee melkein yhtenään, waan ompa
hänellä myös paljo korjllttawana lnwnssaan, opissaan,
tiednftpäs. Hän on myös enemmän wakainen, ja eno
ylistää häntä paljon siitä, että hän ajattelee ennen kuin
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puhuu, joka on jotakin, mitä hän ei ole tainnut ennen
tehdä. Siitä huolimatta, on hän yhtäkaikki hywin kum-
mallinen, mutta hän on senlisäksi niin huoltapitäwäi-
nen ja hellä mammaa kohtaan, että minä oikein pi-
dän paljon hänestä".

„lää hywästi, Maria; professori ei pidä sinun
kirjeitäsi kylläksi pitkinä; hän tahtoo kuulla jotakin
uutta häneu rakkaasta Kööpenhaminastaan, jotakin, mitä
ei ole sanomalehdissä. Mamma ja minä toiwomme
ainoastaan kuulla, mitä itsellesi kuuluu, kuinka on aja-
tuksesi ja mielenlaatusi. Oletko yhtään kaswanut?"

„lää hywästi, Mia, muista puoleksi niin paljo
Minnaasi, kuin häu muistaa sinua".

„I. M. Meidän asumukseen yhtyy eräs pieni puu-
tarha, josta näkö-ala on merelle, siinä istnu mamma
koko aamupuolen erään akaasia-puun »varjossa, ja sill'-
aikllll kun hän silmäilee tuota ihmeellisen ihanaa näkö-
alaa, hän uneksii kotoa Tanskanmaassa, missä hän
saisi katsella sitä näköä, joka kuitenkin on hänelle rak-
kllimpi kaikista: sinun kaswojasi".

Niin hellästi rakastettu minä olin; tämä totinen
äidillinen ja sisarellinen rakkaus wirwoitti minun woi-
mllllui, ollakseni kärsiwäinen, ja ryösti kärjen jokaiselta
loukkaukselta.

Kun ewerstillä oli wieraita, piti minun useasti
tunnittain soittaa nuorille tanssituille. Toisinaan olin
minä sitä tehdessäni aiwcm kummallisella mielellä ja
tunsin olcwani paljon taisiuwaisempi itkemään kuin »vi-
rittelemään noita iloisia säweliä. Kun minä ympä-
rilläni kuulin naurua ja iloisuutta, ininä kummasteli»»,
josko nauramat oliwat iloisia mielessäänkin, ja kun
minä näin nuo komeat herrat ja kauniit naiset, minä
tunsin erinomaisen mieliteon tietää, oliko heidän sisä-
puolcnsnkin kaunis, josko heidän ystäwällisyytensä oli
todellinen, josko sanat, mitkä wieriwät heidän huulil-
tansa, oliwat totuutta.

Toisissa tiloissa, kun tasapaino »vallitsi minun
mielessäni, riemuitsin minä sitäwastoin musiikista;
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minä tunsin, että minäkin olin nuori ja jalkani liik-
kumat wasten tahtoani tahdin mukaan. Se ken waau
saisi yhden ainoan kerran tanssia mukana, ajattelin
minä, wlllln se oli mahootointa, minä olin mamseli
Staali ja minun piti ainoastaan soittaa.

Eräänä päiwänä oli tawattoman loistawa seura
kokoutunut ewerstille, wiettämään erään kaukaisen su-
kulaisen tihllljaisill rikkaan kartanoherran kanssa. Sitä
tanssittiin, ja minä en woinut wäsyä tähdystämästä
nuorta paria, etenkin morsianta, sillä hän oli niin nai-
sellisesti sulostuttama kainossa rakkaudessaan.

Onnellinen kuin hän oli, hän ei woinut kärsiä
nähdä murheellisia taikka mukaisiakaan kaswoja; hän
läheni senwuoksi minua, ja pannen kätensä minun ol-
kapäälleni, hän sanoi:

„Te olette nyt soittanut niin kauan ja niin kau-
niisti meille, nyt pitää teidän myös tanssia".

Minä en milloinkaan woi unohtaa hänen ystä-
wällisyyttänsä, hänen suloista hymyilemistään ja sä-
dehtiwää loistetta hänen silmissänsä. Lempeälla wä-
kiwallallll weti hän minut ylös tuolilta, teki sulhasel-
lensa »viittauksen ja rupesi itse minun paikalleni pia-
non ääreen.

Tuo soma herra kumarsi kohteliaasti minun edes-
säni, ja muutamassa sekunnissa lensimme me ympäri
huoneen. Minä olin peräti hämilläni, se kaikki oli
tullut lliwan odottamatta, minun olisi tosin pitänytsanoa: ei.

„Tepä tanssitteki aiwan oiwallisesti!" huudahti
Fredrilki. „Kunniam nimessä te ette pääse ennen-
kuin minunkin kanssani olette tanssinut!"Hän oli aiwan kokonansa kuuro minun cpäyksel-
leni, ja jälleen löyhytteli» minä ympäri salin.

„Antakaa se olla wiimeinen kerta, mamseli, kuin
te teette tuommoisia tekoja", sopotti rouwa Bärcuschild
minuu korwanni, „muuten minun tulee pakko, ehkä
kyllä wasten mieltäni sen teen, julkisesti muistuttaa
teille kuka olette".
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Minä menin jälleen pianon ääreen, kun nöyry-
tyksellä olin maksanut lyhyen iloni.

Hywin usein tehtiin minulle myös wäärin, waan
samoilen kuin jokaisessa ylenmääräisessä kunnioituksessa
ou myös jokaisessa halwetsimisessä joku suloisuus. „Los
sinä woisit lukea minun sydämeni, sinä et tuomitsisi
tuolla tawoin!" tämä on se ajatus, mikä ensimäi-
sessä taplluksessll tuntuu niin karwaalle ja »viimeisessä
niin suloiselle.

Monena kolonna hetkenä ajattelin minä niitä sa-
noja, mitkä äitini aiwan usein kertoi omasta kokemuk-
sestaan: Jokainen hengellinen hywyys annetaan meillesen mukaisuuden ja sen hartauden mukaan, jolla me
sitä rukoilemme.

Kun minä kaikesta sielustani rukoilin tullakseni
kärsiwälliseksi, tulin minä myös siksi, mutta en omasta
woimastani, waan se annettiin minulle.

Amalia saattoi tulla usein kaksinkerroin kiiwaaksi,
kun minä tyynesti ja äänettä kuultelin hänen nuh-
teitansa.

„Se on kuin »viskaisi wettä hanhen päälle!" sanoi
hän. „Minä uskon, hywä Jumala, että mikään ei
liikuta tuota ihmistä".

Ia joulukuu tuli kylmänä ja märkänä pimeine aa-
muineen ja pitkine iltoineen; minä sain wieläkin enem-
män tekemistä kuin tawallista, sillä Amalian piti,
miten luutnantti sanoi, ommella koko joukko joululah-
joja. Hänen oma koristuksensa oli yhtähywin tärkein,
ja Mailaa kun minä järjcstelin sitä, minä pidin omat
miettceni. Minlatähden oli kaikkiin näihin puuhiin ryh-
dytty? Ticsiköhän Bärenschildin perhe, mikä juhla joulu
oikeastaan oli? Onhan tapana wiettää ystäwiensä
syntymäpäiwiä, waan ei tuntemattomien, ja silloinhan
niitä sitten wictetään sillä tawalla, mitä he parhaiten
suosimat, ja kun minä liittelin lukemattomia pieniä
nauharuusujll Amalian hameen liepeisiin, arwelin minä,
mitenhän joulun Herra päättäisi heidän käytöksestänsä.
Mutta tuskin olin minä näitä ajatellut, kun jo itse
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Wmystyin näihin ajatuksiini jll sydämellisesti jll har-
taasti rukoilin Häntä lahjoittamaan minulle Mliwäistä
ja leppeätä mieltä.

Alussa joulukuutn matkusti luutnantti Due Ruot-
siin, sukulaistensa tykö, niinkuin sanottiin; hänellä oli
wirkllwapaus uudeuwuoden päiwään asti.

Koko perheen piti wiettää joulu-iltaa cwerstin äi-
din tykönä, joka. oli hywin wcmha waimo-ihminen, joka
ei koskaan lähtenyt ulos huoneestansa, waan juhlalli-
sissa tiloissa kokosi lapset ja lasten lapset ympärilleen.

Amalia oli sinä iltana »vieläkin iloisempi kuin ta-
walliscsti, hän oli mummon lemmittyinen ja odotti it-
selleen oikein suurcnlllistll joululahjaa. Lowisa ja Hen-
riette läpyttiwät käsiänsä, he oliwat näöltään kuin pie-
net enkelit Walkeissa »vaatteissaan; joulu oli heidän sy-
dämissään tosiu ominaisella tawalla sekoitettu ajatuk-
siin jonlnpuustll, makeisista ja joululahjoista, mutta
se oli kuitenkin siellä.

„Katsokllll hywästi tulta, mamseli, älkää Juma-
lan tähden panko paljo puita uuneihin"— komensi ewers-
tinna niinkuin tawalliscsti, —„te wastaatte koko talosta
ettentä niinmuodoin saa mennä owesta ulos ...Tule,
Henriette, sepä nyt on oikein naurettamvaa nähdä noin
liikuttllwllista hywästijättöä, kuin sinä otat mamselilta...
Sinun pitäisi mielestäni muistaa, että olet nyt iso
tyttö.

Ia pois läffiwät he, jättäen minut yksinäni, ensi-mäiscn kerran niin, etteiwät tuoneet minulle mitään
työtä.

Minä käwelin edes takllisin suuressa etuhuoneessa,
minä notkistin polweni ja kiitin lumalllll siitä, että
minullakin oli etu joulun suloisuudesta; minä itkin jll
olin yhtcihywin niin iloinen. Minun sieluni koroittui
aikain ja olojen ulkopuolelle, se kiisi tuonne ylös, jossa
ei mitään surua eikä mitään eron hetkeä ole.

Minä en ollut kaualle nikan saanut kirjettä omil-
tani, ja yhtähywin minä en tuntenut mitään pelkoa
heistä; minä heitin kaiken lewottomuuteni Herralle,
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armolliselle rakkaudesta rikkaalle Jumalalle, joka kyllä
säilyttäisi heitä, ja minä ajattelin äitini sanoja: „Qlem-
meko mc Hänen nimessänsä »voittaneet jonkun wirheen,
eli omistaneet itsellemme jonkun hywän awun?" Mitä
piti minun wastatll?

Kulunut wuosi oli opettanut minua täydesti tun-
temaan puuttuwaisnuksillni, mutta se oli sen lisäksi opet-
tanut minua kuinka minun piti saawuttaa woimia,
niitä woittaakseni. Minnlla oli ollut hyötyä »vastoin-
käymisen koulusta, minusta tuntui kuin olisin tullut
Jumalaa lähemmäksi; Hän oli wahwistauut minua,
kun minä olin surkastunut, ja hän oli antanut minulle
uusia ystäwiä, siellä, missä »vähimmin olin niitä odot-
tanut.

Missähän minuu piti olla tulewcma jouluna? Mi-
nä »vastasin itse itselleni eräällä C. Hauchin »värssyllä
Paul Gerhardin mukaan.

Se Herra, joka »voimallaan
Sun taisi maasta luoda
Hän myöskin sielun huomassaan
Woi pitää, turwan suoda;
Sa siksi tainnet odottaa,
Kunnes kuulet ääucnsä;
Hän sulle sillan rakentaa
Vapauteensa.

Joku koputti owelle ja ihmeekseni tuli sisään Liisa.
„AH, mamseli, minä olen niin monesti iniettinyt

mitä te sanoitte, että minun piti oppia tuntemaan teitä
paremmin. Pieni ryökkinä letta arweli, että minun
itseni pitää se teille sanoa. Jumala tietää, että minä
useasti olen ollut »vihainen itselleni siitä, että alusta
olin »vähän nenäwiisas teille; maan katsokaa, nyt ininä
tunnen teidät, minä olen nähnyt, kuinka kärsiwäinen te
olette ollut, ja että te ette milloinkaan ole sanonut
pahna sanaa kelienkään, mutta päinwastoin olette koe-
tellut syyttömäksi tehdä, missä olette »voinut. Niitä
on sanoja, joiden on »vaikea lähteä suusta, oli minun
autuaalla isälläni aina tapana sanoa, minä huomaan
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kyllä, että anteeksi-pyynnön sana on yksi niitä, »vaan
sanoa se pitää kaikella muotoa!"

„Kiitoksia, Liisa, sinä olet tehnyt minulle todelli-
sen ilon!"

„OH, minulla on jotakin wielä parempaakin »va-
ralla".

Hän awllsi owen ruokasaliin, jossa siewci teepöytä
oli laitettu. Keskellä pöytää seisoi iso joulukaktu, jota
waksi-kynttilät ympäröiwät ja jonka keskeeu kuusenoksa
oli pistetty.

„Tämän on ryökkinä letta toimittanut"—ilmoitti
sisapiika, „hän Pitää niin Paljon teistä, kuin olisitte
te häneu lihallinen sisarensa, ja te olette myös paljon
parempi sisar hänelle kuin hänen omansa... Ah, se on
totta, enhän minä tuolla tawuin saanekkaau sanoa. ..

Istukaa nyt, hywä mamseli, ja ottakaa hywäksi mitä
on; joulukllkku on herkullinen, sen minä »varmaan tie-
dän, sillä katsokaa, minun sulhaseni Antto Jensen on
leipurin sälli, ja hän on itse tämän leiponut".

„Eikö Liisa tahtoisi jäädä sisään ja juoda kupin
teetä minun kanssani tänä iltana?"

Hän kiitti, istui kainosti tuolin kulmalle ja leik-
kasi joulukcckkua. Ennen kuin tee oli juotn tiesin minä,
minkä näköinen Antto Jensen oli päästä kantapäihin
asti, ja mitkä oliwat hänen ansionsa ja »vikansa, joista
suurin oli erityinen halu olla komeaputuisena ja elää
leweästi, »vika sellainen, josta Liisa kuitenkin jatkoi
puhelemista nähtäwällä ylwäydellä.

Kello soi etuhuoneen owessa ja Liisa riensi sinne,
palwelijan poissa ollessa, awaamaan.

„No, Jumalan kiitos, oinpa niitä sitte mamsclil-
lakin ystäwiä, jotka muistawat tehdä hänelle pientä
i10a!... Katsokaa, tässä on käärös mamselille".

Italiasta! Riemu leimahti »uinun mielessäni. Mi-
nä otin tuon pienen leweiin kääröksen käteeni ja suute-
lin sitä monta kertaa. Sen jälkeen minä »nenin sisään
toiseen hnoneesen, asetin kaksi kynttilää pöydälle tuon
rakkaan »naasotmniehen alle ja laskin kääröksen ja Hen-
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nyn kuusenoksan niiden wäliin. Liisa wetäytyi pois,
minä olin yksinäni ja woin kaikessa lauhassa ja mu-
kawuudessa riemuita Pienen joulupöytäni ääressä.

Wähän aikaa kului ennen kun minä awasin kää-
röksen; siellä oli kaunis hiwus-ranuerengas. Mustan
rusewalla waate-alustalla, joka oli palmitoittu äitini
kauniista hiwuksista, lewähti loistawa kultainen lehti-
seppele Minnan hiwussuortuwista. Lukko oli elfenluus-
ta, professori oli siihen maalannut pienen kyyhkysen
wiheriäinen lehti nokassa —kyyhkynen oliwelehtineen!
sillä oli merkityksensä, ja minä tiesin, että hän ei tah-
tonut houhkentllll minua wäärällä toiwolla.

Minun sydämeni oli täytetty kiitollisuudella jaylis-
tyksellä, rukouksessani siunasin minä rakastettujani.

Mutta kettähän oli tuo musta osman solmu, mikä
oli lukon sisässä? Siitä täytyy kirjeen antaa selitys. Ah,
ne oliwat Hedwigin hiwukset, lempeän ja rakaslaatuisen
Hedwigin. Hänkin oli kirjoittanut muutaman sanan:

„Iloista joulua! Minä pidän sangen paljon teistä,
ja toiwon lliwan hartaasti saamani teitä nähdä, »vaan
se ei taida koskaan tapahtua. Tulewata joulua olen
minä wicttäwä paremmassa paikassa, mutta waitka me
emme koskaan tule tapaamaan toisiamme, pitää teidän
kuitenkin toisinaan lahjoittaa minulle ystäwällincu aja-
tus, älkääkä pahastuko siitä, että minun hiwutseni owat
yhdistetyt niiden kahden olennon hiwustcn kanssa, jotka
owat teille kalliimmat: äitinne ja sisarenne. Iloista
joulua! Minä loimotan teille sitä kaikesta sydämestäni

Hedwig Bang".
Minnan kirje oli täynnänsä toiwoa ja lohdutusta

ja mamman wieläkin lämpimämpää äidinrakkautta,
mutta tämä oli sen lisäksi tutkiwainen: „los minulla
olisit sinä tykönäni, Miaseni, kirjoitti hän, „niin
ilmaisisit sinä kyllä totuuden minulle, sinä saisit kyllä
silloin oikein ripityksen minulta, sinä kclwotoin lapsi".

Hänen käsikirjoituksensa oli wakaisemftaa kuin en-
nen, minä katselin tuota pientä kyyhkystä oliwelehti-
neen, ja toiwo wirkeni aina eloisammin minussa.
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Professorin kirje oli täynnänsä leikillisyyttä, eloi-
suutta ja iloisuutta. „Manieeti wetää minua pohjoista
kohden" kirjoitti hän.

Minä olin niin iloinen, että unehutin uunit ko-
konansa; kaikeksi onneksi ei ollut mitään »vaaraa tar-
jona, ja parhaillaan kun kaikki huoneet lämpesiwät,
minä istuin pianon ääressä ja lauloin:

„Bctlehemiss' on lapsi syntynyt".
Kello yksi seisahtuiwat herraswäen waunut portai-

den eteen, minä riensin alas, ottaakseni ivastaan ewers-
tiläisici sillä hartaalla toiwolla, että olisin woinut ker-
toa heille wähän joulu-ilostani.

„Iloista joulua!"
Ewerstinna katsoi minuun, ikään kuin kysyen, enkö

minä ollut sytyttänyt huonetta tuleen taikka warastanut
pöytä-hopeat.

Amalia »vastasi koneellisesti: „samall".
„Huh! kun minulla on ollut ikäwä tänä iltana!"

äännähti hän senjälkeen.—„Se nyt oli taas »viisaasti
tehty, että mummon piti antaa minulle juuri yhtäläi-
nen kiinalainen Maali, kuin mikä minulla jo 0n... Te,
mamscli, saatte »vaihtaa sen toiseen".

Minä otin pienen letan käsiwarsilleni ja kiitin
häntä siitä huwista, mikä oli minulle tehty. Senjäl-
keen näytin minä molemmille lapsille rannerengastani.

„Uskotko sinä todella, että kyyhkynen merkitsee niin
paljon?" kysyi Henriette. —„lumalan kiitos, sitte tulee
minun rukoukseni kuulluksi! Minä rukoilin niin har-
taasti aamulla, että sinä tulcwanll jouluna olisit mam-
masi luona ja että sinulla olisi oikein hywä olo".

„Hyi, Henny, kuinka woit sinä toiwoa sellaista" —

muistutti Lowisa. „Maria ei saa heittää meitä, me
emme »voi millään ehdolla olla häneltä".

Minä suutelin heitä, ja kiitin heitä kaikesta siitä
suosiollisuudesta, mitä he, kumpainenkin omalla lamal-
lansa, minulle osoittiwat.

Uudenwuoden iltana piti meille tulla suuret pidot
tanssineen, arpajaisincen, jonlupuineen. Minut mää-
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rättiin koristamaan punta, ja aamusta »varhain aska-
roitiin minä numeroidessani ja ripustcllessani erilaisia
hetuleita, jotka oliwat sowitettawat puuhun.

Hedelmät, konfehdit, kalliit nyplcet ja koko joukko
ommeltuja teoksia, suurimmaksi osaksi minun käsistäni
lähteneitä, peittiwät melkein kokonansa tuon ison kuusi-
näreen, ja olipa oikein waikea saada enään sopimaan
siihen kaikkia noita kirjawia lamppuja.

Minä muistelin meidän pientä joulupuuta pienine
waksikynttilöineen, niitä pieniä pähkinöitä ja kauniita
omenia herättäisitohän tämä puoleksikaan niin paljon
iloa? Minä ajattelin myös, että arpajaiset eiwät ollen-
kaan olleet minun mieleni mukaan; tärkeä lahja, se
ystäwllllinen tapa, jonka kautta jonkun toiwo tuli ar-
watuksi ja täytetyksi, puuttui niistä: antajan ajatukset
eiwät ole rakkaasti olleet kiinnitetyt ottajaan.

Sill'aikllll kun minä mielessäni wäittelin tällä ta-
woin, joutui puu walmiiksi ja seisoi nyt siinä niin rik-
kaana, niin ylwäänä ja kimaltclewana, etten minä
itsekään woinut olla sitä ihmettelemättä.

Eloisuus ja ilo wallitsi kaikissa, kun seura atrian
perästä astui saliin, johon tuo runsaasti koristettu
kuusen-näre oli sijoitettu. Amalia niitti yleista ylis-
tystä siitä ihanteen aistista, mitä hän oli osoittanut
puuta kaunistellessa.

„Ryökkinä on woittamatoin taittelemisen taidossa"
haukotteli „kosija".

Hän otti senjälkeen taritakseen numeroita ja tuli
lopulta minunkin luokseni, minä en ollut wielä ennät-
tänyt ewätä hänen kohteliaisuuttansa, kun ewcrstinna
äännähti:

„Mamseli ei ole leikissä; hän saapi omansa huo-
mena".

Slllaneuwoksen rouwa Trolle lähestyi nyt rouwa
Bärenschildiä ja hywin kohteliaasti ja tyynesti sanoi
hän:

„Minä toiwon, hywä serkkuni, ett'ei se ole kello".
„Kello?" toisti kummastunut ewerstinna.
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„Minua hywin illlhuttaa, ettei niin ole, minä
pelkäsin todella, että olisitte menneet minun edelleni.
Minä olen kauan riemuinnut mielessäni, että woin
antaa mamscli Staalille tämän kellon, kunnioitukseni
ja ystäwyyteni todistukseksi".

Kaikkien silmät oliwat käännetyt donna Grandez-
zalln ja minuun, kun hän wieläkin arwoisammin kuin
tawllllisesti otti kellon ja witjat kaulastansa jaripusti
minun kaulaani.

Minä en tiedä, oliko hän todenperään jo edeltä-
käsin päättänyt antaa nämät lahjat taikka Päättikö hän
noyrytyksen hetkenä antaa minulle suurenmoisen hywi-
tyksen.

„Ia nyt, mamscli Staal", lisäsi hän hiljaa,
„toiwotan minä teille parempaa wuotta, luiu tämä
kulunut, ja uudistan wielä kerran kesällistä tarjous-
tani".

Minä liitin häntä kaikesta sydämestäni, waan epä-
sin sen nytkin, selittäen, että minulla oli enemmän toi-
woa kuin milloinkaan saadakseni palautua takaisin per-
heeseni.

Waikka kyllä ystäwällisenä salancuwokseu rouwa
osoittihe minulle, hän ei koskaan ollut perheystywä;
koko hänen tawassaan minua kohtaan ilmoittihe päin
luustoin aina Manhan ylhäisen rouwasnaisen hywyys
nuorta wähäwaatiwaista tyttöä kohtaan.

„Hywää uutta wuotta! Tuhannen kertaa parem-
paa wuotta kuin kulunut on ollut?" huusi pieni Henny
seuraawanll aamuna minulle.

„Hywää uutta wuotta! Ia Jumala antakoon, että
mamseli pian Pääsisi täältä pois!" toiwotti Liisa.
„Täällä todenperään ei ole mitään elämää nuorelle
ihmiselle".

Kaikki ystäwäni toiwottiwat minulle parempaa
wuotta, sen piti merkitä jotakin hywää. Minä aloitin
wuodcn 1856 mitä parhaimmalla toiweella.

Kun minä tulin sisään, minä sain „omani" yh-
tenä muiden palwelijllin kanssa; se oli kymmenen
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waltiopllnkintlllllarill. Minulla ei ollut mitään halua
itse niitä käyttää, waan määräsin ne kahdeksi hopea-
lusikaksi Liisalle ja Autto lensenille.

Luutnantti Due tuli kotiin tilapuolella, hau näytti
onnellisen ja miehekkään näköiseltä. Huolettomuus oli
ikään kuin pois puhallettu koko hänen olennostaan,
waan kauan ci kestänyt, ennenkuin rouwa Bärcnschildin
ja Amalian pistopuhcet jälleen tuottiwat esiin hänen
entisen tapansa.

„Minä olen oikein ikciwöinnyt saadakseni puhella
teidän kanssa yksinään, hywä ryökkinä Staal", sanoi
hän seuraamana aamuna. „Minulla un sydämellisimpiä
hywäntoiwotulsia ja terweyksiä teille sekä myös kirje.
Te kentiesi luette sen ensin".

Hän näytti selittämättömän kujeelliselle, kun hän
antoi minulle kirjeen. Se oli hänen morsiameltaan.
Maija pyysi minua siinä pitämään kotiansa omanani
ja tulemaan sinne niinkohta luin kewät tekisi matkus-
tamisen wähcmmin »vaikeaksi. Istäwiä oli heillä joka
paikassa, kirjoitti hän, ja niiden piti kaikkein ottaa
minua wastlllln awoimin sylin. Mc woisimme pitää
lähemmät »välipuheet niin pian kuin minä olin tehnyt
päätökseni.

„Todella sanoen, ryökkinä Staal, minä en ym-
märrä yhtään mitään itkettäwää kirjeessä", sanoi luut-
nantti.

„Minä itken ilosta ja kiitollisuudesta", »vastasin
minä. „Onhan suloista oppia tuntemaan niin hywiä
ihmisiä, waan minä en woi käyttää hywäkscui tätä
tarjomusta".

„Ettenkö woi sitä hywäksennc käyttää? Kas
niin, se on totisesti kaunis tapa osoittaa iloansa ja
kiitollisuuttansa!"

„Te ette saa pahastua minuun, semmoinen tarjo-
mus, kuin tämä, ei todella ansaitse tulla hyljätyksi »vää-
rästä kuunian-tunnostll eli muista yhtäläisistä syistä.
Minä kyllä myöntyisintin siihen miettimättä, jos en tui-
»voisi saadakseni pian päästä jälleen oman perheeni tykö".
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„Teidän perhe! Minä en anna yhtä piippua tu-
pakkia teidän pc..., antakaa anteeksi!... Mutta kuul-
kaa nyt kertomus siitä kodista, mikä teille taritaan,
hywä Maria, ennen kun te sitä hylkäätte... Olette-
han te muuten niin järjellinen ja myötäperäincn tyttö,
liiankin myötäperäinen, aiwan niinkin ...Kuulkaa nyt!"

Luutnantti Due otti minun ompclukopsastani pie-
nen kahwimyllyn muotoisen kapineen, jossa oli eräs
kyynärä-nauha ja aloitti kertomuksensa, sill'aikaa kun
hän herkeämättä liewitti auki kyynarämittaa ja jälleen
jauhoi sen kerälle:

„Pappilll on wanha jarapistunut"— aloitti hän,—
„wlllln waikka huonekalut owat kohtuullisia, ou yhtä-
hywin laikkityyni sangen somaa ja rattoisata noissa
mataloissa, mutta tilawissa huoneissa. Puutarha on
iso, täynnansä ruusupensaita ja muita kukkasia. Niitä
hoitelee Maija yksinänsä. Eikö teillä olisi halu aut-
taa häntä? Seutu sen ympärillä mutta sitä minä
en ole suurin tutkinut ihmiset owat minusta tär-
keimpiä, minä tahdon sentähden aloittaa talon her-
rasta. Teidän ci huoli odottaa tapaawanne hänessä
yhtä noita wllkaisill pappia, joiden pimeistä kaswoista
kymmenen askeleen päästä »voidaan lukea, että maa on
murheen laakso; ci, päinwastoin, hän on iloinen ja
leikkisä, hän suosii wiiden-pennin peliä pienen punssi-
lasin ääressä hywcissä seurassa ja muistoja iloisista
ylioppilas-ajoistausll. Hän rakastaa nuorisoa ja eloi-
suutta, on sukkela-puheinen ja leikinlaskija, mutta tämä
on jotakin, joka koroiltaa hänet teidän silmissä —yhdessä
asiassa hän ci salli leikkiä. Jos joku, kehoittunut papin
iloisllsta olennosta, uskaltaa autan iwa-nuolten eksyä
uskonnon aloille, silloin muuttuu tuo antelias isäntä
kokonansa, ja uskalias wicras saapi kiittää onneansa,
jos ei joudu ajetuksi owesta ulos. Minkälaisia hänensaarnansa owat, minä en uskalla päättää, minä tiedän
waan, että Maijasta ne owat hywiä... Minä Pysyn
paremmin töissä kuin sanoissa; monena kylmänä ja pi-
meänä yönä minä olen nähnyt hänen jättäwänwuoteensn,
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cmtaaksensa lohdutusta sairaalle, eitä waan hengellisesti,
sillä Maijankin täytyy walwoa, että jotakin rawitscwaa
pannaan koriin wauuujen taakse. Jopa rahallakin, ai-
noa, mitä on wähä tuossa anteliaassa talossa, auttaa
hän pitäjäläisiänsä, wllllu, niin totta kuin minä elän,
hän ei ole myöskään sentähden paloiteltu käymään pai-
katuissa jokapäiväisissä saappaissa. Hänen «aimonsa
on ihmismuotoon pukeutunut hywäntahtoisnus, senelämän-tarkoitus on tehdä kaikki niin suotuisaksi
kuin mahdollista, niinhywin »vieraillensa niitä on
siellä aina kuin talon omillekin asukkaille. Jos tah-
too »voittaa tämäu ystäwyyttä, niin pitää waan run-
saasti ottaa eteensä niitä makeimpia herkkuja, mitä
hän taritsee. Hän ei yleensä suosi ihmisiä, joilla on
huono ruokahalu; teidän ci kumminkaan huoli pelätä,
että hän tulisi epäsuopeaksi teille tämän kohdan täh-
den, silla ei Maijakaan paljon syö. Minun hywä
anoppini on muuteu kcntiesi puheliaampi, luin mitä
hänen miehensä soisi, waan minun silmissäni se lisää
waan hänen hauskaa olemuslaatuansa. Siinä on teille
muotokuwa tästä awioparistll. Nyt tulee wuoro kään-
tyä Maijaan ja hänestä minä olen olewa lyhytpuhci-
nen; te tunncttekin hänet sitäpaitsi jo minuu usein
uudistetuista kertomutsistani. Hän on parhaiten isänsä
kaltainen, hän on paras tyttö, mitä olla taitaa, hä-
nellä on sydän, joka on llwoinna kaikkien suruille ja
riemuille, ja suu, joka aina on walmis lohduttamaan,
kehoittamlllln ja wiattomaksi tekemään... Palwelijat
talossa owat kaikki wanhoja, minä tosin olen epäluu-
lossa, että he peijllllwat tuota hywää pastoria hywin
kamalalla tulvalla, waan uiiupä he myös hänestä sitä
enemmän pitäwät... Nyt olen minä walmis, hywä
ryöktinä: papin pitää tulla teille isäksi, hänen »vai-
monsa äidiksenne ja Maija sisareksenne; woittenko olla
wasten sellaista sisarta, onko teillä sydäntä pahoittaa
Maijaa estelmyksillä".

„Scn ei pidä pahoittaa mutta päiuwastoin hy-
wittää häntä, että minä saan palautua omieni tykö.
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Ensi kerran kirjoittaessanne, täytyy teidän antaa mi-
nun liittää pieni kirje mukaan, jossa saan kiittää häntä,
niin hartaasti kuin sydämeni kehoittaa".

„Minä en woi teitä mihinkään pakoittaa, waan
tuota en olisi toiwonut. Uskokaapa, että se ei ole ol-
lenkaan suotuista sellaiselle henkilölle, joka teitä hywii,
nähdä millä tawoin teitä tässä pidetään; se on minulle
sangen tuskallista, wielä enemmän kuin »väliin-sekaantu-
misellani waan pahennan oloanne... Te olette yksi niitä
ihmisiä, joista minä parhaimmin pidän ja minä olisin
todellisesti riemuinnut, että teille olisi tullut hywä olo".

„Niin minulle kyllä kerran tuleekin ...Minä kii-
tän teitä muutoin hartaasti ystäwyydestännc, enkä tar-
winne lisätä, että minäkin pidän paljon teistä".

„Sitä ette huoli tehdä; minussa ei ole mitään,
mistä ansaitsisi pitää. Uskottenko minua, jos sanon,
että minä monestikin inhoan itseäni!"

Luutnantti Due Pyhkäsi kädellään otsaansa, ikään
kuin karkoittllllksensa erästä synkeyden tunnetta, ja puo-
littain kcwytmielisellä äänellä lisäsi hän:

„Minä olen itse asiassa hywin halpa mies, älkää
naurako, sillä siitä ei ole puhettakaan, etten minä se
olisi".

Au^u.
Mamma ja Minna eiwät olisi woinect aawistaa,

milloin ja minkälaisissa oloissa minä heille kirjoitin.
He olisiwat «armaan hywin kummastuneet, jos olisi-
wat nähneet minun yöllä istuwan ja kirjoittaman,
paksuun päällysnuttuun käärittynä, pesnkaappi pöytänä,
Mailaa kun pakkanen muodosteli koreita kukkasia akku-
nan ruuduille. Meillä, näet, ei ollut mitään lnmmi-
tysuunia pienessä huoneessamme, waan saimme tyytyä
siihen, mitä Amalia antoi meille omastansa, ja mitä
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kowempi pakkanen oli, sitä wähemmin tahtoi hän läm-
mintä pois antaa.

Minun käteni oliwat niin kohmeessa, että kynää
tuskin taisin pidellä. Jalkani sitäwastoin oliwat pis-
tetyt Pehmeään wauwawuoteesen, jonka Henriette oli
minulle antanut siihen tarpccsen käytettäväkseni.

„Tässä on minulla työtä mamselille!"—huudahti
Amalia eräänä päiwänä, ilon säteet silmissään —„Kat-
sokllllpas tnommoista nenäliinan kaawaa! Te, mamma,
warmaan kadehditte minua tästä!... Se on wastikään
tullut Pärisisin, keisarinnallapa on juuri semmoisia.
Eikö se ole kaunis? Asia on waan saada nimi sowel-
tumacin suhdallisesti muihin wiirustus-koruihiu. Mam-
selin pitää heti mennä Dawidscnille niitä tilaamaan.
Mitä pikemmin nenäliina saadaan walmiiksi, sitä pa-
rempi on".

Minä katselin kauhistuksella tuota lcweätä, kukka-
kiehkuroilla kaunistettua reunusta, jossa oli melkein
näkymättömiä saumoja ja pohjia. Pitikuhän minun
olla täällä niiukaulln, että woin lopettaa sen? Se oli
melkein juhlallinen hetki, kun minä ompelin cnsimäiset
pistokset siihen.

Kewät alkoi jo »vähitellen ilmaantua; minä sainsen ensimäiset tehwehdykset »valkokukista käärityssä kim-
pussa, jonka ostin eräältä tyrkyttämättä pojalta, joka
ehkä oli nuo hentoiset kukat »varastanut Wallilta. Puo-
liwälissä huhtikuuta tuli kaksilymmenes osa nenäliinaa
walmiiksi. Minä muistin hywin hywästi, kuinka ras-
kasmielinen minä sinä päiwänä olin. Salaneuwoksen
rouwa Trolle oli määräämättömäksi ajaksi matkustanut
erään sukulaisensa tykö Holstciniin; minä en ollut
pitkään aikaan saannt kirjettä omiltani; ewerstinna oli
hywin kiukkuinen ja Henriette sai nuhteita siitä että
mastoin minun tahtoani puolusti minua. Oli ikään
kuin olisiwat kaikki liittoutuneet minulle mielimurhetta
tekemään.

Iltllpnolella astui Fredritki kuitenkin sisään, pitäen
jotakin kädessänsä.
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„Klltsokllll, tässä on wähäincu hywike, jokll »voipi
olla teille sangen hywin tarpcescn", sanoi hän.

Se oli kirje Minnalta; rouwa Värenschild näki
minun iloni ja samana hetkenä hän otti »villaisen lan-
kawyyhdin ompclupöytänsä laatikosta.

„Pitäkää, mamseli, kiinni tätä minulle".
„Enlö minä hänen sijassaan saisi sitä tehdä?" kes-

keytti Henriette. „Maria wllrmaan hywin ikäwöipi saa-
da lukea kirjeensä".

„Ei, sinä et koskaan pidä alallaan käsiäsi... Mei-
dän pitää kerrassaan keriä kerälle uämat kaksi naulaa,
jotka tarwitaau mattoon, ja sinä et sitä jaksa täyttää".

Oliko se ilkeästi, jos minä luulin, että hän ryhtyi
tähän työhön ainoastaan minun mieltäni pahoittaat-
scnsa? Minä en kuitentaau muuta woiuut. Waan kirje
loikoi minun taskussani ja se antoi minulle miehuutta
hymyilewällä ulkomuodolla Pitää uuo kaksi naulaa lan-
taa käsilläni, siksi kun ne oliwat loppuun kerityt. Sen
perästä oli Amalia waatchdittllwll ja niin lätsiwät he
ajamaan ja minä sain häiritsemättä lukea kirjeeni.

„Woi kuinka paljo minulla on sanomista sinulle,
Maria"—kirjoitti Minna, —„tänäpäiwänä tunnen minä
»vielä selwemmin knin tawalliscsti kuinka »vähäisen kynä
ja kirjoitusmuste taritscwat palkintoa suullisen puhele-
misen sijaan. Minä moisin aiwan keweästi kertoa si-
nulle jokaisen »vähäpätöisyyden, »vaan kaikki ei ole ke-
weätä kirjoittaa, ja yhtähywin minä en untenkaan
maailmassa tahtoisi yhtäkään asiaa sinulta salata".

„Ajattelcppa, Mia, serkku Kristiaui lempii minua,
ymmärrä minua oikein, hän lcinpii minua niin har-
taasti, että tahtoo minua »vaimoksensa. Sinä et »voi
enemmän hämmästyä, kuin minä hämmästyin, silloin
kun hän sen minulle sanoi; minulla ei ollut kaukaisin-
takaan ajatusta siitä, enkä minä ainoastaan hämmäs-
tynyt, »uutta tunsiu sywän suruu. Hau oli niin »va-
kainen, niin innollinen, oli kuin olisi koko hänen elä-
mänsä onni ollut minun »vastauksessani, ja yhtähywin
minä en »voinut lausua jaa-sauaa. Jos ininä koskaan
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tulen »valitsemaan itselleni miestä, täytyy minun ra-
kastaa häntä korkeammin kuin kaikkia muita, ja minä
pidän yhtähywin kymmenen kertaa enemmän mam-
masta ja sinusta, kuiu Kristianista. Minun sydän-
täni kuitenkin repii, kun näen, miten toiwottomaksi hän
minun kieltämykscstäni tuli; minä olin nuhainen itsel-
leni ja yhtähywin minä en mitenkään maailmassa olisi
tahtonut peruuttaa kieltoani. Lopulta pyysin minä hä-
nen menemään mamman luo, ja sen hän tekikin. Minä
menin ulos ryytimaahan ja itkin, mutta eno Kaarle
tuli heti minuu jälestäni, otti minut käsiwarsillcnsa,
puhutteli minua hellimmillä hywittelemis-sanoilla ja
wei minut sisään äitimme tykö.

„Kaikki on lepytetty, Lowisa!" huudahti hän. „Si-
nun tyttäresi on tehnyt kaikki hywäksi jälleen. Mitään
pimentäwää ei saa meidän wälillämmc enää olla; jos
sinä olet rikkonut minua wastacm, niin on tämä ylc-
wämielinen tyttö tehnyt niin suuren uhrin, että se ko-
konansa haihduttaa muistosta menneet olot".

„Woitko käsittää, Maria, että eno Kaarle sanoo
rakastawansa minua tuin tytärtänsä, ja yhtähywin on
hän aiwlln iloinen, etten minä siksi tullut; minulle se
on käsittämätön: wastariitaisuus. Minä en myöskään
woi sitä millään tawoin tehdä selwäksi hänelle, että se
ei ollut mikään uhraus minun puoleltani, kun kielsin
kättäni Kristianilta; minä saan sanoa miten tahdon,
hän ci sitä kuitenkaan usko; se todella loukkaa miuua
wähän, walln hänen rakastawllisnutensll ja helleytensä
owat niin suuret, että minun on mahdoton: häneen
wihllstua".

„Kristiani on nyt matkustanut näkemään maail-
maa. Eno arweli, että meidän ei enempätä olisi pitä-
nyt puhella toistemme kanssa, waan minä panin sitä
wllstaan; se olisi tuntunut warsin kylmältä ja tyly-
mäiscltä; mc lawelimme scnwuoksi yhdessä päiwällä en-
nen hänen lähtöänsä; hän awasi koko sydämensä mi-
nulle ja hän tunsi sen jälkeen mielensä kcwcnnceksi".

„Alä ole pahoillasi minun tähteni, Minna"
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sanoi hän, „minä tulen kyllä onnelliseksi, tuhannen
kertaa onnellisemmaksi, kuin jos en olisi sinua koskaan
tuntenut".

„Eno Kaarle puhelee nyt useasti papasta ja hän
osoittaa myös mieltymystä, kun me puhelemme sinusta,
se on jotakin, jota hän minä woin sen nyt sinullesanoa ennen ei tehnyt".

„Sllnomattoman riemullista on nähdä, kuinka äi-
timme päiwä päiwältä tulee tcrwecmmälsi, ja suloista
on ajatella, että me pian taas tulemme yhdistymään".

„Oi, kuinka onnellinen minä olisin, jos myös Hed-
wigi woisi tointua, waan se on mahdotointa. Hän ci
enää jaksa olla jalkeilla, hänen wcljensä kantaa häntä
päiwittäin wnoteelta sohivalle ja sohwalta wuotcelle.
Ah, weli on sangen suruissaan ja yhtähywin lohduttaa
ja kehoittaa hän sisarta, wieläpä laskee leikkiäkin hänen

kanssansa. Minä toiwon toisinaan, että Jumala ottaisi
minut tykönsä ja säästäisi Hedwigiä; sinulla ja mam-
malla olisikin aina kummallakin toisensa, hänellä sitä-
wastoin ei ole koko maailmassa enää muita kuin Hcd-
wigi. Kun he puhelemat tämän elämän jälkeisestä elä-
mästä, silloin panen minä käteni ristiin, on ihcmata
kuulla heitä ja yhtähywin tuntuu juuri kuin tahtoisi
minun sydämeni haljeta. Professori ei woi heitä kuun-
nella, hän menee sen sijaan ulos ja itkee; mamma sitä-
wastoin puhelee mukana, he rakastamatkin mammaa
sangen suuresti".

„Tämä nyt on hywin surullinen kirje, Maria, ja
yhtähywin minä warsin wastenmielin tahdon sinun
mieltäsi pahoittaa. Minä olen melkein iloinen siitä,
ettet sinä ole täällä, siskoni; se surullinen näytelmä,
joka meillä on silmäimme edessä, koskisi liian kowasti
sinuun. Waan Jumala ou kyllä olewa kanssamme koe-
tuksen aikana".

Mamma kirjoitti:
„Minä olen nyt melkein täydellisesti parantunut,

Miascni! Me woimme pian ruweta ajattelemaan pois-
lähtöä täältä, waan Pitääköhän meidän lähteä? minä
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en sitä Usko. Sinä tiedät, silmäteräni, kuinka minä
ikäwöin, mutta nyt, knn olen parempi, se ei ole enää
sama sairasmielinen ikäwöitseminen kuin ennen. Minä
tunnen, että me täällä olemme lohdutteena niin hywin
hänelle kuin weljellekin, ja minä luulen, etten koskaan
woisi itselleni anteeksi antaa sitä, jos jättäisin heidät
murheen päiwinä".

Minä wllstasin paikalla, ettei kukaan enemmän kuin
minä tunne eikä käsitä äitini läsnäolon siunattua
armoa ja että minä en millään hinnalla tahtoisi wiedä
kuolewaiseltll sitä. Minulla oli woimia odottaa.

Waan minun woimani eiwät todella olleet niin
suuret, kuin kirjeessä sanoin. Ei ole mitään niin wai-
wllllwaista kuin epätietoisuus; minä en uskaltanut nyt
edes toiwoa heitä takaisinkaan, sillä samassahan minä
jo olisin toiwonut Hedwigiä kuolemaan. Sitä paitsi
tuotti Minnan kirje minulle kyllä miettimistä. Kris-
tiani parka! Mahtoi olla hywin raskasta hänelle saada
kieltämys, kun hän niin hartaasti Minnaa rakasti, ja
yhtahywin kiitin minä Jumalaa, joka sen oli silläta-
woin laittanut, sillä mihinkä suruihin ja Höyrytyksiin
Minna ja mamma olisiwat joutuneet, jos edellinen olisi
myöntynyt serkkunsa tunteisiin.

Rouwll Bärcnschild oli edelleen wähci-wointinen,.
lääkäri määräsi meri-kylpyä ja päätettiin, että meidän
piti keskipalkoilla kesäkuuta muuttaa maalle rautatien
warrelle. Menneenä wuonna, kun Amalia sitä tahtoi,
oliwat tuhannet waikeudct sen estäneet; nyt ei ollut
mikään esteenä. Lapset woiwat joka aamu ajella kou-
luun, kaikki käwi laatuun parhaimmalla taivalla.

Muutamana päiwänä ennen muuttamista piti
meillä olla suuret päiwcilliset. Ewerstinna tuli minun
tyköni, kun minä seisoin ja Pyyhin Pölyä lukematto-
mista Makasiineista pöytähyllyllä.

„Minun ompelupöydälläni oli sormus", sauoi„se on pois ja kukaan muu ei ole ollut sisässä kuin.
te".

„Minä en ole sitä nähnyt".
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„Wlli niin, wlli ette? Mutta löytyä sen pitää
kuitenkin, sen minä wakuutan".

Nyt musta minä ymmärsin häntä.
„Eihän se woi olla mahdollista, että rouwa Bä-

renschild tahtoo syyttää minua, että olisin sen otta-
nut!" huudahdin minä.

„Tällä hllllwaa minä en syytä ketään, waan selwä
siitä minun pitää saada!"

Hän katsoi tylysti minuun ja läksi huoneesta.
Mitä piti minun tekemän? Minä kätkin kaswoni kä-
siini ja itkin.

„Älkää olko kuitenkaan narrimaincn, mamscli
Stlllll", sanoi Amalia puolittain »vihastuneella ja puo-
littain lohduttamalla äänellä, „sormus tulee kyllä pai-
koilleen, te olette tietysti wiaton. Teidän ci pidä mil-
loinkaan olla huoliminanne siitä, mitä mamma haas-
telee tuommoisissa asioissa. Teidän pitää nyt kuiwata
silmänne; tuolla ulkona on kokonainen kori kukkasia,
jotka teidän hywin somasti pitää järjestellä waasuihin.

Kauniimmat kukat niistä »valitkaa erilleen ja sitokaa
niistä kimppu, joka on asetettawa ensimäisen ruoka-
kuwertin wiereen".

Minä tein niinkuin hän käski, mutta minun kyy-
neleni putosiwat kukkasille, waan siellä niitä ci kukaan
nähnyt.

„Mutta mamma", sanoi Amalia »vähän jälemmin,
„tuossnhan se on sormus omassa sormessanne".

„Niin onkin, se ken oli sen ottanut, pani sen jäl-
leen takaisin".

„Niin totta kuin Jumala on taiwaassa, minä en
ole sitä nähnyt".

„Niinpä älkää nyt tulistuko siitä, hywä mamscli;
kun se oli pois, minä »valitin siitä, nyt minä olen sen
jälleen saanut takaisin, ja niinmuodoin älkäämme nyt
enää puhelko siitä asiasta".

Eikö hän »voinut huomata, että hänellä oli wäärä
epäluulo, »vai eikö hän sitä tahtonut. Tämä oli kai-
kesta kowinta mitä minulle tähän asti oli tapahtunut.
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Minä Pyysin Amalialta saadakseni jäädä päiwällisen
ajaksi huoneeseni.

,M, sitä lupaa ette woi saada; ruokasaliin on lai-
tettavia eri pöytä lapsille, ja siinä tulee teidän is-
tua". Minun päätäni poltti ja silmäni oliwat wäsy-
neet itkusta, kun minä pienten ystciwieni kanssa, jotka
turhaan kyseliwät, mikä minulla oli, astuin saliin.

„Kello on jo kymmenen minuuttia yli wiiden",
sanoi tuo rcikastettawa emäntä hymysuin wieraillensa.
„Minä melkein pelkään, ettei hän tule; sepä olisi oi-
kein ikäwä pettymys".

Amalia silmäili ulos akkunasta.
„Kyllä, kyllä, tuolla hän tulee! Ah, kuin hupais-

ta... kuin hupaista!"
Minun mieleni oli niin murheellinen, että tawat-

tomuus tuossa huudossa tuskin herätti huomiotani.
Samoin kuin kaikki muutkin huoneessa minä loin kui-
tenkin silmäni owelle.

Nyt se awattiiu, olikohan tuo silmäin »valehte-
leminen?— minun oma professorini seisoi edessäni! Ei,se ei ollut mikään pettymys, se oli todellisuus; hän ojensi
käsiwartensa minulle ja minä riensin hänen rinnoillensa.

Iloissani minä unehutin hetkeksi kaikki tyyni, sen-
jälkeen minä riistin Hiljaan itseni irti, waan hänen
uskollisen kätensä, joka kyllä oli suojelewa minua, sen
pidin minä yhä kädessäni.

„Se oli kauniisti ja ystävällisesti teiltä, rouwa
Bärcnschild, että lähetitte palwelijan alas höyrylaiwallc,
johdattamaan minua heti tänne", sanoi professori
tuolle sanomattomasti ällistyneelle ewerstinnalle, —-
„wlllln totta puhuen, niin se oli liiallista, sillä minä
olisin tullut joka tapauksessa, täytyihän minun ensiksi
kaikesta käydä terwehtimässä tätä lasta".

Hän kohotti minun päätäni ja tähdysti minua
tarkkaan.

„Mutta, Mia, sinä näytät warsin kalwealle, sinä
et ole suurin edistynyt näöltäsi, sitte kun minä sinut
»viimeksi näin... Niin, hänellä on aina ollut aiwan

8
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lempeä sydän, ikäwä on syynä kaikkeen, jll yhtähywin
olen minä »vakuutettu siitä, että te olette tehneet kaikki,
lohduttllllksenne ja ilahuttaakscnne häntä, marsinkin te,
parahin ryökkinä Amalia. Minä ajattelen, että Maria
ja te olette tulleet oikein hywiksi ystäwiksi, melkein
sisar-pariksi".

Hän kiersi toisen kätensä Amalian »vyötäisille ja
toisen minun ympärilleni ja weti meidät keweästi ohek-kmn. Amalia ei »vastannut mitään, »vaan punastui
aina hiwus-rajaan asti.

Professori ei huomannut mitään, hiin suuteli mi-
nua otsaan, weti minun käteni käteensä ja huudahti:

„Te olette kylläkin kauan odottaneet minua, ar-
mollinen roulva, Maan teidän ei huoli sitä nyt enää,
minä olen »valmis käymään heti pöytään. Tyttöseni
pidän minä tietysti kanssani".

Minun heikosta yrityksestäni, irroittaakscni käteni,
hän ci huolinut »vähintäkään; ei mikään anttanul, mi-
nun täytyi häntä seurata. Luutnantti Due mullisteli
suutansa, nauraen hylvillä mielin, kun me menimme
hänen siwutsensa. «Viina minä nyt istuin, yht'nikaa
onnellisena ja onnettomana, kunnimvieraan »vieressä.
Professorin mielen mukaan se oli itsestään scuraawa
asia, että koko kutsumus oli tehty meidän kahden täh-
den, hän sanoi sen suoraan.

„Sinä olet »varmaan punonut kulkaiskimpun? Kii-
toksia, tyttöseni! Oletko sinä myös »vasut järjestellyt?"

Tällä kertaa kunnia ei tullut Amalialle.
Professorin puheleminen säkenöitsi »vilkkautta ja

sukkeluutta; minut hän »veti herkeämättä niihin mu-
kaan hänelle minä olin pää-hcnlilö.

Ewcrstinnll istui äänettä; ewcrsti näytti ikään-
kuin olisi hän sanonut selitystä, Amalia pani nähtä-
»västi parastansa ollakseen mieliksi professori Langclle,
ja »vierasten miclcnmeno oli mitä iloisinta.

„Nyt, ystäwäni", sanoi »vapaaherra Ebcrfcldt,
eräs hylvin »vakainen herra, „paucn minä taknwarikkoon
teiltä lopun iltaa; kuten tiedätte, on se »vanha lupaus".
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„Minä tulen kohta", ivastasi professori, „mimm
täytyy waan »vielä hetkinen haastella tyttöseni kanssa".

Mc menimme sisään kaftincttiin, hän otti minut
polwillcnsa ja minä suutelin hänen walkoisia hiwuk-
siansa, hänen ystäwällisiä silmiänsä ja hänen käsiänsä.

„No, Maria, mitäs kuuluu Farumista?"
„Miuä en ole ollut siellä".
Mitenkä? Miksi et ole pyytänyt cwerstiltä saa-

daksesi ajaa sinne? Se ei ole kauniisti. Mettä on
sijoittunut sinne elämään Kaarinan tykö ja hänelle olisi
ollut kaiketi hywin riemullista saada nähdä sinua".

„Kcrtokaa minnlle jotakin mammasta".
„Scu minä kyllä teen. Hän kukoistaa jälleusä ja

näyttää taas samalta kuin silloin kun minä jätin tei-
dät. Teille on tapahtunut Paljon mnrhetta sittcpäiwin.
Ia Hcowigi, Mia, hänpä on oikea enkeli! Tuon nuo-
ren lapsen sydän on taiwaassa, Maikan kun tämmöi-
nen wanhll mies kuin minä olen tuhansilla siteillä si-
dottu maahan... Mutta älkäämme ajatelko sitä ...

Sinä et woi ajatella, kuinka rakasmielincn krciwi Öru-
klo on sisartansa kohtaan; minä uskon todenperään,
että hän enemmän suosii häntä kuiu sekä waimoansa
että lapsiansa, ja yhtähywin on hänessä, muuten niin
järkewässä miehessä, aina wielä yksi kierrätin irti,
uiinkohta knn erästä tunnettua asiaa liikutetaan... Nyt
tahdon minä puhella Minnasta, hän on knin ruusu:
pitkä, hoikka ja kaunis, mainion kaunis, ja Yhtähy-
win itkee hän paljon, Maria, surusta ja sääliwäisyy-
dcstä sekä siitä, että hän ikäwöipi sinua".

„Uskallanko ma katkaista puhettanne, herra pro-
fessori", — äännähti wapllllhcrra Eberfeldt, —„>vaimoni
odottaa meitä".

„Minä olen heti kohta »vallassanne, hywä »va-
paaherra, kahden minuutin päästä ... Huomenna me
saamme puhella enemmin toistemme kanssa, Min, yli-
huomcn-aammia »varhain minä matkustau Fyeuiin,
waau koko huominen päiwä on tulewa sinulle... Mi-
ilulla on paljo pnhclemista sinulle, ci tosiu paljoa siitä,
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mitä on tapahtunut, wllllN siitä, mikä luultllwllsti tulee
tapahtumaan; minä annan sinulle aineita, mistä woit
rakentaa ilmalinuoja, niin, niin, ainoastaan hywin yk-
sinkertaisia! ... Tässä minä olen, wapaaherra... Mi-
nulla on kunnia sulkeutua suosioonne, rouwa cwerstinna,
ja kiittää näistä erinäisen mieluisista hetkistä. Huo-
menna minä tulen jälleen, saadakseni oikein häiritse-
mättä haastella lapsen kanssa".

Minä seurasin häntä portaiden edustalle, minäpä
en mielelläni olisi häntä luotani päästänyt.

„Ota kappa yllesi ja seuraa mukana, Maria! Hän
on terwe tullut, »vapaaherra, eikö niin?"

Wapllllherra kumarsi ja jänkytti eräänlaisen kut-
sumuksen.

„Hywin paljo kiitoksia, waan se on mahdotointa.
Hywästi niin kauaksi".

Portti suljettiin hänen jälkeensä. Minä menin
witkalliscsti ylös jälleen, lewottomasti odottaen, mitä
tulla Piti.

Rouwa Bärenschild ja Amalia seisoiwat keskellä
lattiaa ruokasalissa. Ewersti käweli edestakaisin, näyt-
täen siltä kuin tuliwuori ennen puhkeamistansa.

„Onko teillä anteeksi pyynnöksi mitään sanotta-
waa?"

„Minkä wuoksi, rouwa ewerstmna?"
„Ei, nyt se menee todella liian pitkälle! Minä en

ole milloinkaan kuullut häwyttömämpää! Miksi te, ih-
minen, ette ole ennen sanonut, että hän oli sukulai-
senne? Jos te ette olisi käyttäinyt niin kamalasti, niin
me olisimme päässeet koko häpeästä".

„Herraswäki ei ole koskaan osoittanut mitään huo-
limista minun oloistani, taikka kysynyt minulta mitään
perheestäni, eikä ole myös minulle sanottu, ketä on
tänne kutsuttu... Minä en aawistanut, että se oli pro-
fessori Lange, jota odotettiin".

„Löytyneepä aina neuwo ucuäwiisaudclle", ärjyi
ewcrstinna, „menkää heti huoncesenne".

Ewersti oli äänettä; hän näytti kuin olisi huo-
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mannut, että minun puolustukseni ei olisi ollut peräti
wlljcmllll terwettll järkeä.

Kauan kului ennenkuin minä woin nukkua. Suru
ja ilo, paha ja hywä, sotiwut minussa. Se oli ollut
surullisin päiwä minun elämässäni, ja yhtähywin olin
minä tuntenut itseni niin sanomattoman onnelliseksi,
kun näin tuon wanhan hywän ystäwäni. Huomenna
hänen piti tulla jälleen. Mitähän hänellä sitte woi olla
puhelemista minulle? Varmaan jotakin miellyttäwää,sen minä olin selwästi lukenut hänen kujeisista sil-mäyksistään.

Ennen kun minä nukuin, minä rukoilin Jumalalta
woimia antaaksceni anteeksi ewerstinnalle, minä rukoi-
lin häntä tukahduttamaan sitä wihaa, joka, paha kyllä,
iti minun sydämessäni.

„Mamselin Pitää laittaa itsensä walmiiksi lähte-
mään puolen tunnin päästä maa-asuntoon, ottamaan
Vastaan kapineita", sanoi ewerstinna minulle seuraa-
mana aamuna.

„Pitihän lähdön tapahtua wasta huomenna".
„Minä olen muuttanut lähdön ajan".
„Enkö minä woisi wiipyä kello kahteentoista, niin

ennättäisin kentiesi ensin puhella muutaman sanan pro-
fessori Langen kanssa".

„Ei, se ei käy laatuun".
„Olkaa makuutettu siitä, hywä ryukkinä, että minä

olen kertowa hänelle koko asian laidan", äännähti
luutnantti Due kiiwaasti.

„Ei, siihen minä en anna lupaa, minä en millään
ehdolla tahdo tehdä hänelle mielipahaa... Wiekää hä-
nelle sydämelliset terwehdykset minulta, mutta älkää
mitään sanoko ...Olkaa armelias, rouwa Bärenschild,
te teette minulle mahdottoman suuren hywän työn, jos
annatte minun wiipyä huomiseen; se on minulle toden-
peräinen murhe, jos en saa häntä tawata ennen kun
hän pois lähtee".

„Kninka monesti minun pitää sanoa: ei".
Olisi ollut alentawaistll pyytää enempätä, sitä-



Erään nuoren tytön eliimänmcnyeet.174

paitsi se ei olisi mitään hyödyttänyt. Koko laitos oli
paljas kosto taikka, niinkuin ewerstinua sitä lnnlta-
wasti nimitti, rangaistus eilisestä.

„Sepä nyt on oikein häpeällistä!" sanoi Liisa,
„plllwelija on puhunut minulle kaikki. Herra Jumala!
eiwätto he woi antaa edes sitäkään iloa mamselille,
että saisi puhella omansa kanssa, wai mikä hän on".

Ilma oli mitä suloisin, kaikki tyyni oli niin ke-
sämaista, miu wiheriäistä, mutta minä olin liiaksi
allcimielin riemuitakseni siitä.

Maa-asunto oli Klampenburgiu ja Charlottenlmr-
gin wälillä. Se oli pieni ihana paikka, wernndn kar-
tanon ympärillä ja puutarha täynnänsä ruusu-pensaita.
Knu kaikki illan tultua oli järjestetty, minä olin hy-
win wäsylsissä, mutta lewollisempi mieleltäni. Minä
silmäilin tuonnemmaksi kirkkaan sinisen salmen yli ja
ajattelin professorin sanoja: „minä annan sinulle ai-
neita rakentanlsesi ilmalinnoja, niin, niin, mutta waan
hywin yksinkertaisia".

Toinen Päiwä meni niinkuin toinenkin; nenäliina
edistyi rawaknsti, sillä „aamuhetkcllä on kultaa suussa".

Heinäkuussa miuä sain lyhyen liikuttaman kirjeen
Minnalta, se oli nyt täytetty: Hedwig oli kuollut.
Wniwoitta hän oli nukkunut, kuin wäsynyt lapsi. Pa-
perissa näkyi jälkiä kyynelistä, mntta muuten kirjeessä
ei ollut mitään, ci euempää heidän lähdöstään kuin
aikeistansllklllln.

Millä Mwällä minä odotin ensin saapumaa kir-
jettä! Waan wiikko wiikon perästä kulni eikä mitään
tullut. Eräänä päiwnnä minä sitä walitin Amalian
läsnäollessa.

„Niin, teille un tullut kirje", lausui hän. „Fre-
drikki pyysi miuna ottamaan sen mukaani tänne, kun
miuä wiimeksi kaupungissa olin, waan minä olen ai-
wan kokonaan unohtanut antaa sen teille. Se on joko
minun ompelu-korissaui taikka hattu-rasiassani, tahi
sitte jossain muussa paikassa, miuä en enää muista
mihinkä mä sen pistin".
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Minä etsin ompelu-korista jll hllttu-rasillstll, jll
kaikista muista mahdollisista paikoista, mutta turhaan.

,Minua kiusattua todella, että minulta on tullut
pois mamselin kirje, waan minusta tuntuu, ettei siitä
nyt olisi mitään noin kauheata melua pidettäwä. Ei-
hän wahinko ole semmoinen, ettei sitä woisi palkita, tie-
dän mä; saattchlln te kyllä pian uuden kirjeen".

Waan wahinko oli iso minulle; minä kirjoitin ja
kerroin sen. Mutta kuinkahan kauan wiipynee, ennen
kuin saan mustauksen? Mitähäu siinä oli kirjoitettu,
tuossa kadonneessa kirjeessä? Mihinhän päätökseen he
oliwat tulleet? Oliko onni lähellä, wai oliko se aina
wiclä yhtä kaukana?

„Minä en woi hywin", sanoi Henriette eräänä
aamuna.

Häu oli luonnostaan hywin wahwa eitä olisi syyttä
wlllittanut. Minä koetin hänen otsaansa, se oli tuli-
nen, hänen oli myös kaulansa kipeä eikä hnn woinut
mitään nauttia.

„Eikö ewcrstinna luule, että meidän pitäisi lä-
hettää tohtoria hakemaan".

„Ei, siihen minä en näe syytä, tyttö on warmaan
terwe jo ennen iltaa; jos ei, niin tulee tohtori yli-
huomen iltana ulos minun luokseni".

Minä otin työni ja istuin Hennyn wiercen.
Hän makasi niin kärsiwcillisesti »vuoteellansa ja silmäili
lemmellisesti minua.

„lumallllle kiitos, että minulla olet sinä!" sanoi hän.
Seuraawanll päiwänä sairastui myös Lowisa, hän

itki ja waikeroi; minä menin jälleen ewcrstinnan luoksi.
„Emmekö lähetä tohtoria perään?"
„Sepä nyt on naurattamaa, kuinka mnmseli pilaa

nuo lapset; johan minä olen sanonut, että hän tulee
tänne huomenna".

„Teidän olisi pitänyt lähettää minua ennen pe-
rään" sanoi tohtori seuraamana päiwänä, kun oli
tarkoin katsastanut kumpaistakin pientä potilasta ja
koettanut heidän waltasuouiaau.
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„Sc on tuhkarokkoa. Ripustakaa heti jotakin akku-
nan eteen. Saanko ma pyytää kirjoitusaineita".

„Tcissä on tietysti ollut tuhkarokko", — sanoi Ama-
lia minulle, kun tohtori oli ajanut pois.

„On".
„Niinpä mä tuulinkin; mutta minussa ei ole sitä

ollut ja senwuoksi lähden minä pois kaupunkiin".
„Niin, en minäkään jaksa kestää kaikkia näitä sai-

raustoimia", äannähti rouwa Äärenschild, „waan
muutan myös sinne".

„Ei kukaan woi teitä pakoitta» jäämään tänne,
ryokkina Staal", huudahti luutnantti innollisesti,
„lähtekää te myös tiehenne".

„Tässä ei ole mitään kysymystä pakosta, herra
luutnantti, se olisi minulle päinwastoin marsin ras-
kasta jättää nämät pienet potilaat".

„Minun olisi pitänyt tietää, että te ette woinut
toisiu ajatella... Mutta minä toiwon, ett'ette katso
minua lliwan pelkuriksi taikka halpamicliseksi pakene-
maan taudin tähden, waan huomaatte, että kun minä
lähden, se tapahtuu ainoastaan sowcliaisuuden wuoksi;
kieltällhän tämä sydämetöin kummitus meitä olemasta
yksin täällä".

„Huonekalut ja palwelijat me otamme tietysti kans-
samme"—lisäsi ewerstinna. „Waan te saatte sijaan
walwojllwllimon Kyöpenhaminllstll".

„Tässä on sau äs (I!oloFQ6'a, se woipi kenties
wirwoittllll lapsia ja joitakuita kalenteria ja muita
kapineita, millä woitte huwitellaida", sanoi Amalia,
ja minä olin hänelle hywin kiitollinen siitä, aiwan
kuin olisiwat he olleet minun sisariani, eikä hänen.

Siellä oli hywin kolkko, tuossa autiossa asunnossa,
jossa minä nyt yksinäni käwelin ympärinsä. Puutar-
han salissa oli yksi pöytä ja muutamia tuolia, kaikki
muut huoneet oliwat tyhjinä.

Minä ikäwöin hywin walwojawaimoa, waan kunse tuli, minä en ollut häneen tyytywäinen, hän oli
töykeä näöltänsä ja minä näin heti koko hänen muo-
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dostansa, että potilaitten hoito oli hänen ammattinsa
eikä mitään muuta.

„Miuä en ollenkaan rakasta olla maalla",— sanoi
hän, „en marsinkaan näin etäisessä paikassa, kuin
tämä on, jossa, Jumala paratkoon, ei ole yhtä ainoata
miestä!"

Sen perästä hän meni puutarhaan, tutki tarkasti
kaikki akkunan luukut, puisti päätään ja läksi sitte
kyökkiin, keittämään kuten sanoi kuppiscn kahmia.

Myöhään illalla tuli ewcrsti ratsastain. Hän
osoitti lapsille suurinta helleyttä ja minulle sanoi hän
hywästi-jättäcssään:

„Näyttäkää minulle, mamseli, että te hywin hoi-
datte lapset, te woitte olla makuutettu, että minä run-
saasti olen osoittama teille kiitollisuuteni siitä".

„Älkää niin sanoko, pappa!" huudahti Henny
kiinteästi.—„Sitä hoitoa, jota Maria lahjoittaa meille,
ei moi rahalla maksaa".

Ewcrsti katsoi aiwan kummastuneena häneen, sen
jälkeen hän nyykäytti minulle, ikään kuin olisi hän silla
ilmoittanut pysywänsä sanassaan.

Kun tohtori Stub seuraamana päiwänä tuli sinne,
hän katseli ympärillensä ja jotakin semmoista kuin tyy-
tyväisyyden muotoista kumasteli hänen kaswoissaan.

„Herraswäki on matkustanut pois täältä, näen
mä", sanoi hän. „Minua ilahuttaa, että kaikki tyyni
on jätetty teille yksinään, sillä nyt kuitenkin tulee kaikki
tehdyksi järjestyksellä ja tyynesti".

Huolimatta niistä hywälsymisistä, jotka kieltämättä
olimat hänen sanoissaan, ne minua eiwät ilahuttanect;
sillä ne näyttimät tarkoittaman liian wähän minun
omaksi mukllwuuoekseni.

Kummassakin lapsessa oli hywin loma tuhkarokko,
marsinkin Hcnnyssä, maan hän oli kuitenkin kärsiwälli-
siu; hän tahtoi hywin mielellään säästää minua ja
herätti minua hywin harwoin öillä. Pienellä Lowisa
paralla ci ollut niin paljo sieluwoimia, hän tahtoi,
että minä ylenaikaa olisin ollut hänen luonansa, että
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minun olisi pitänyt kertoa hänelle tapauksia, laulaa
hauelle ja lohduttaa häntä. Minua ilahutti, että pieni
letta kuitenkin sai jotakin hywää samassa.

„Tule tänne, Maria", sanoi hän, „anna minulle
jotakin suoda... Ah, minun kaulani tuntuu niin li-
peälle! Sinun täytyy antaa minulle kätesi wakuudeksi,
että jäät täune yöksi, etkä anna tuon tylyn »valwoja-
waimon tulla sisään meidän luoksemme... Huh, minä
oikein pelkään häntä, minä tulen heikommaksi, jos sinä
sitä et minulle lupaa".

Ewcrsti tuli päiwittäin sinne ratsastain, katsomaan
lapsia; tohtori Stub käwi joka aamuna, katsoi poti-
laita, joi lasillisen wettä, jota aina oli Maralla häntä
wartcn puutarhan salissa, ja meni scnjälkecn tiehensä,
lausumatta useampia sanoja kuin kaiken malttamat-
tomimmat.

Sillä tawoin oli yhdeksän eli kymmenen päiwää
kulunut; knume oli loppunut jakaikki waara todella-
kin oli waara ollut käsissä woitettu. Minä lepäsin
sohwalla ja nukuin, waan Lowisa herätti minut pian.

„Maria, ukkoneu jyrisee! nouse Jumalan tähden
ylös... mitä me nyt teemme! Mitä me nyt teemme!

Siniset salamat tunkiwat sisään akkunan luukkujen
awonaisistll kohdista ja himmensiwät aiwan kokonansa
yölampun heikon walon, wajanaislaitoksiucn huone tä-
risi jokaisesta jyrähdyksestä, myrsky ulwoi uunin tör-
missä ja aallot kuohuiwat ja loiskuiwat rantaa »vasten.

„Miten meille nyt käypi, Maria! miten meille
nyt käypi".

„Ole hiljaa, lapsi, ja makaa paikallasi »vuoteella...
Olethan sinä jo ollut niin kipeänä ja Herra on teh-
nyt sinut melkeiu terweeksi jälleen. Sinä »voit myös olla
»vakuutettu siitä, ettäHän antaaraju-ilmcm mennä ohitse".

Samassa awautui owi ja walwojawaimo töytäsi
sisään klllwcana kuin ruumis.

„Maailma hukkuu!" huusi hän, „eikä tämä »vielä
ole pahinta; puutarhassa on jotain liikkeellä ja minä
kuulin selwästi rutinaa akkunan alla ... Tämä nyt on
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ilma aiwmi omansa »varkaille ja roswoillc! Jumala
olkoon armollinen meille naisparoille!"

„Se on wnan tuuli, joka pitää räiskettä puiden
oksissa".Leimaus käwi toisensa perään, ja jyrähdykset häl-
mensiwät kumpasenkin lapsen ja holhojan yhdistetyt
uikutnkset.

„Uskotku siuä, että maailma todellakin hukkuu,
Maria?" sopotti Henriette.

„En, Hennyseni, sitä minä en suinkaan usko, minä
tiedän, että Jumala ei missään tilassa hylkää meitä...
Matami Olsenin pitää todella wähän hillitä itseänsä,
lapset owllt jo kyllä ennältänsä säikähdyksissä... Kas
niin, Lowisaseni, ole makuutettu, että ukkonen parin
tunnin päästä on ohitse ja aurinko nousee silloin iha-
nammin kuin koskaan".

„Pariu tunnin päästä! Ah, paljo woipi tapahtua
sillä ajalla... Mikä se on? Etkö sinä kuullut askelia".

„En, se on maan tuo raju sade".
Päiwän koittaessa loppui myrsly-sää »viimeinkin.

Aurinko nousi kaikessa komeudessaan, tomu oli huuh-
toutunut kukkasista ja lehdistä, kaikki näytti niin nnor-
tuneelle, niin lewäiselle. Minä olin wcrandalla ja
huo'uin raitista, puhdistunutta ilmaa ja kiitin Juma-
laa, joka oli meitä suojellut.

Walwoja-wllimo oli mennyt ylös huoneesensa, lap-
set makasiwat ja itse tunsin minä itseni »väsyneeksi ja
»voipuneeksi. Minä istahdin sohwan kulinaan, suljin
silmäni ja elin pian unissani uudestaan tuon kama-
lan yön.

Allkmll8!oi8tll6lMmenc8 Au^u.
Kun minä awllsin silmäni, minä näin ihmeeksenipitkän »vartalon seisowan edessäni. Siinä pimeässä,

mikä »vallitsi huoueessa, minä en »voinut eroittaa kuka
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se oli, waan minä kuulin pian äänestä, että se oli sa-
laneuwoksen rouwa Trolle.

„Minua pahoittaa, jos herätin teidät!"
Häu ojensi minulle kätensä; minusta tuntui, ettäse wapisi.
„Minä sain wasta eilen tiedon, että lapset owat

sairaina", sanoi hän. „Menkäämme nyt sinne sisään".
Kuu me tulimme tuohon waloisaan puutarha-huo-

silmäili minua tutkiwasti.
„Äiti ja sisar meniwät tiehensä, ja te jäitte pai-

kallenne heidän luoksensa", sanoi hän.
„Se oli aiwan luonnollista, koska minussa on

ollut tuhkarokko".
„Onko sekin luonnollista, että te olette jätetty

tänne melkein yksinännc? Onko se luonnollista, että
kaikki täällä on niin ikäwänlaista kuin mahdollista?
Onko se luonnollista, että teidän nuoruutenne ja tei-
dän terweytennc tuhlataan, ikäänkuin olisiwat ne asioita
aiwan arwottomia? Niin, Jumalan nimessä, minusta
tuntuu, olewani heidän kanssansa syyllinen, ainoas-
taan sentähden, kun olen heille sukua! Miten woipi
puolustaa semmoista menetystä äidin edessä?"

Hän syleili minua; se ei ollut enää donna Grcm-
dezza, ylhäisyyden rajat oliwat haihtuneet, hän oli ai-
noastaan helleyttä ja sydäntä.

„Ettenkö te tunne itseänne kipeäksi, ystäwä par-
kuni? Te näytätte kuin ette olisi maannut, ettekä syö-
nyt, ettekä ollut liikkeellä. Minä melkein luulen, että
te ensinkin tarwitsette raitista ilmaa. Teidän täytyy
heti mennä ajelemaan wähän ympärinsä minun Mau-
nuissani, minä olen Mailaa lasten tykönä".

Hän kääri itse minun ympärilleni shjalin, sitoi
hatun nauhat minun leukani alle, saattoi minut ulos
waunuihin ja käski ajajan ajamaan Rungstediin ja
sieltä jälleen takaisin.

„Aja Hiljaan ensin", sanoi hän.
Palwelija sulki waunujen owen, ajaja näpsähytti
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hewosill ja niin mentiin. Tämä kaikki tuntui minusta
kuin uni.

Raitis ilma ja tuo tnwatoin liike waltasiwat mi-
nut, minua pyörrytti aiwan kuin olisin istuuut kii-
kussa ja kirkas auringon-paiste häikeusi minun pimey-
teen tottuneet silmäni. Aina nopeampaa Vauhtia ajet-
tiin edelleen, maa-asunnot, puutarhat, metsät ja pellot
lensiwät minun siwutseni; se oli melkein tuskallista ja
lisäksi tunsin minä itseni aiwan pieneksi ja »vähäpätöi-
seksi istumaan aiwan yksinäni noissa komeissa »vau-
nuissa.

„Huomenna se pitää tehtämän uudestaan"—sanoi
salaneuwoksen romua, kun minä palasin takaisin. „Nyt
menen minä suorastaan tieheni, ja niin pian kun tulen
kotiin, minä lähetän tänne kamarincitsyeni, mamscli
Baggen, josta sinä niin paljo pidät, Lowisa. Hänen
tulee jäädä tänne teidän tykönne, niin että teidän
hywä Maria myöskin saapi wähäisen itseänsä hoidella
ja ennen kaikkia lewätä täysiin woimiin jälleen".

Pari tuntia seujälkeen tuli mamseli Bagge, tuo-
den tullessansa kokonaisen joukon kaikenlaisia tarwe-
aincita. Hän oli tullut harmnapääksi palweluksessa
ja hänen ulkomuotonsa osoitti, wäsyueellc mielelle se-

kaisin suotuisaa tyyneyttä, hywäntahtoisuutta, hitai-
suutta ja yksinkertaisuutta.

Hän lewitti pöydälle liinawaatteen, otti wakasta
putelin wiiniä, muutamia ostronia ja kylmän kana-
paistin, ja käski minun käyttämään ruoat hywälseui.

Waikka minä en ollenkaan ole kuteu kutsutaan,
herkkusuu, maistui kaikki minulle yhtähywin oiwalli-
sesti, oikein minä tuusin miten se hywin maistuwa laitoö
wahwisti minua ja teki minulle hywää. Oli kauan
siitä, kun minä olin saanut rakkailla käsillä walmis-
tctun atrian. Wiimeisemmän ajan minä olin elänyt
melkein paljaaltaan kahwilla; matami Olsen, joka itse
piti siitä juomasta enemmän kuin kaikesta muusta, oli
wllstamielinen ottamaan waiwaksensa laittaa minulle
mitään ruokaa.



182 Erään nuolen tytön elämänwmheet.

Kun minä olin syönyt, mamseli Bllggc wei mi-
nut ylös erääsen somaan wälklyyn huoncesen, jossa oli
laittanut minulle hywin miellyttämän wuoteen. Minä
ihastuin aiwan kokonaan, sm nähtyäni; mikä wirwot-
tawainen näkö oliwat nuo häikäsewän walkoiset peh-
moset päänalaset ja wiheriäinen silkki-peite sille, joka
loko ajan oli loikonut ainoastaan kowalla sohivalla.

Mamseli Äaggella oli kaikki mukanansa, hän kat-
seli näöltänsä hywällä mielellä laitoksiaan, sulki akku-
nan ja jätti minut.

Minulla oli niinmuodoin toiwo saada maata kauan,
tarwitsemattllni olla lewoton siitä, että lapsilta olisi jo-
takin puuttunut, tahi pelosta, että Lowisan huuto olisi
minua herättänyt.

Wäsyneenä ja woipuueena seisoin minä wähäu ai-
kaa ja katselin wuodetta, kuinka muiawalta tuntuisi
siinä maata! Kello oli ivasta kuusi, ja minun piti saada
rauhassa maata seuraamaan aamuun—kuinka suloista!

„Suolllll anteeksi, että häiritsen, hywä mamseli
Stanl, ivaan siellä alaalla on eräs herra, joka tahtoo
teitä tawata", sanoi mamseli Bagge, joka Hiljaan as-
tui sisään.

„Ouko se ewersti? Taikka kentiesi luutnantti Due?"
„Ei, se on wieras herra".
„Sitten se lienee kaikki erehdystä".
Muutllmau minutin päästä hän tuli jälleeutakaisin.
„Hän pyysi minun sanomaan olemansa pastori...

Niin, mutta mikähän se nyt taas olikaan".
„OH, minä tiedän, se on »varmaan Skau... Wcm-

ha mies?"
„Ei, hän on nuori mies ... Waan se on kaikkein

parasta, että mamseli lähtee itse alas puhumaan hä-
nen kanssaan".

Kun minä astuin puutarhahuonecsen oli wieras
menuyt ulos werandalle. Hän oli pannut hattunsa pöy-
dälle, sen ympärillä oli käärittynä leweä musta suru-
huntu. Sen nähtyäni, minuun iskiwät aiwan kum-
malliset tunteet.
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Lasi-owcn läpi minä saatoin nähdä wieraan; hän
oli pitkän solakka mies, musta tukka ja micttiwci kau-
nis muoto, warsintin mitä näköön tuli. Minä en ollut
häntä loskaan ennen nähnyt, siitä olin makuutettu,
sillä jospa waau kerrankin ennen olisin hänen nähnyt,
minä en olisi woinut unohtaa tuota saloa kaswojcn
muotoa.

Minä liikutin tuolia, saattaakseni häntä minua
huomaamaan, ja hän astui paikalla sisään. Se oli
kummallinen katsahdus, jolla hän tähdysti minua.

„Tc ette ole terwe", sanoi hän ja tarttui luotta-
wasti minun käteeni.

„Minä en tiedä kenen kanssa minuu ou kunnia
puhella", jäukytin minä.

„Gustawi Bang'in kanssa... Ettenkö ole saannut
kirjettä".

„AH, en, wiimcinen kirje on häwinnyt... Onko
teillä tietoja Italiasta? Sanokaa Jumalan nimessä,
ettehän tuonne mitään surusanomia?"

„En suinkaan, minä toiwon päin mastoin, hy-
wiä! waan te katsotte niin wierastnwasti miuuuu, ja
minä niin tutusti teihin... Teillä on jo iso sija tä-
män Gustawi Bang'in sydämessä, maikka ette koskaan
olckkaau kuullut hänestä puhuttaman ... Ettenkö myös
koskaan ole kuullut mitääu Hcdwig Vang'ista?"

Surumielinen muoto hänen kaswoillansa tuli wielä
surulliscmmaksi.

„AH kyllä, minä tumien sekä teidät että hänen...
Minna on niin usein kirjoittanut teistä kummastakin".

„Waan hän ei ole, huomaan minä, ennenkuin
tuossa kadonneessa kirjeessä kirjoittanut mitään, mikä
käwisi johteeksi siihen, mitä minulla on sanomista
teille... minä pelkään melkein, että se on teille epä-
suotuista... Antakaa minulle kätenne, Maria, ja lu-
watkllll Minnan sulhaselle palkita se sisar, minkä hän
on kadottanut".

Minnan sulhanen! Olikohan se mahdollista? Miuä
katsoin tutkiwasti häneen waan miuä en lukenut mi-
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tään muuta, kuin hywää hänen kirkkaissa, kuultllwan
sinisissä silmissään.

„Niin — niin, katsokaa minuun, hän on aarre, iso
aarre; uskallntteko uskoa hänet minulle?"

„OH kyllä, waan älkää pahastuko, jos minä tun-
nun wähcin kummalliselle, tuo uutinen tuli niin odot-
tamattomasti, minä olen niin pyörryksissä... Se oli
siis kirjeessä ...minä olisin woinut saada sen tietää
jo kolme wiikkoa sitte!"

»Käykäämme istumaan penkille ulkopuolella... Mi-
nä pelkään, että olen säikähdyttanyt teitä, te niin wll-
pisettc, hywä Maria".

„Kuinkas on mamman laita?"
„Hywin hywästi. Lääkäri on sanonut, että sitä,

mikä häneltä nyt puuttuu, ei woi suloisinkaan ilman-
laatu lahjoittaa: hänen korkeimman toiwecnsa täyttä-
minen.

Oli kuin olisin minä tuntenut häntä jo kauan,
ja yhtähywin tuntui tämä kohtaus minulle niin kum-
malliselta. Hän puheli kuolleesta sisarestansa, hän pu-
hui mammasta ja Minnasta, ja minun oli niin su-
loista kuulla, kuinka hywin hän käsitti heidän luon-
teensa.

„Ensi alussa", sanoi hän, „nuhtelin minä melkein
itseäni, että olin liittänyt Minnan kohtalon omaani;
minä pelkäsin, että hänen eloisa, toiwccllinen mielensä
tulisi kärsimään siitä wllkaisnudcsta, mikä on merkittä-
win ominaisuus minun luonteessani, ja joka alkuansa
on tullut siitä, että minä tähän saakka pää-asiallisesti
olen oppinut tuntemaan elämän pimentopuolia. Waan
nyt olen minä tullut siihen päätökseen, että me jalos-
tuttawasti woimmc waikuttaa toinen toiseemme. Min-
nan luottccllincn, nuhtclcmatoin, runsaslcmpinen sydän
on licwcntäwä sitä kowamielistä tapaa maailman kä-
sittämisessä, joka waiwaloisessa taistelussani on tullnt
minuu osakseni; sen sijaan on minun kokemukseni pll-
newll minut »roimaan suojella häntä kuwituksista
katkerista harhaluuloista. Mutta, siskoseni, nyt pitää
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meidän puhella sinusta; minusta tuntuu peräti ihmeel-
liselle, että sinä olet jätetty yksinäsi kipeitten lasten
kanssa tähän tyhjään ja itämään asuntoon. Sinä näy-
tät aiwan ylimäärin waiwaantunccllc. Minä melkein
pelkään, että äitimme aawistulsct, joille Minna aina
on nauranut, kuitenkiu owat perustetut: sinä olet »var-
maan tunnottomilla ihmisillä?"

Siinä tutkimassa, läpitunkciwassa katsannossa,
jonka hän loi minuuu, oli semmoinen tahdon woima,
etten minä woinut häntä harhaan »viedä; minä »ve-
tosin scnwuotsi hänen hywyytecnsä ja Pyysin häntä,
ettei kysyisi enempätä.

„Tuo pyyntö ilmoittaa kyllin kylliksi, että minulla
on oikein arwclusscmi... Maria parka, kuinka tulein-
mckin holhomlllln sinua ja pilaamaan, kun maan kerran
olet tykönämme... Waan sinäpä et edes kysytään,
milloin ja missä?"

„Minä en wielä woi oikein kaikkea käsittää".
„Ensin pitää sinuu tietää: missä".
Senjalleen kertoi hän minulle »vanhasta pappi-

lasta luntinnilllln itärannalla, sen sammaltunecsta ka-
tosta haikarcmftesineen, palamasta rcmta-aitoineen piili-
puinecn, satawuotisesta lehmuksesta puutarhan mäellä
ja polkuticstä, mikä »vicpi lanenvikkoisten kuinpujen yli
lähteen siwu lähellä ole»vaan metsään, ja minä näin
kaiken tämän aiwan eläwänä edessäni, ja usko, että
me todella jälleen tulemme yhteen, alkoi juurtua mi-
nun sydämessäni.

„Nyt on waan jälcllä: milloin", jatkoi hän,
„mammll ja Minna owat jo kotimatkallaan. Meidän
häät pidetään sen ainoan sukulaisen luona, mikä mi-
nulla on, isäwainajani »veljen tykönä, joka on pappi
Sleswigissä, ja sinne meidän molempain pitää mennä
tapaamaan heitä toisia... Se on syyskuun 5 p:nä,
professorin syntymäpäiwä, jonka »ne olemme määrän-
neet hääpäiwäksemmc... hän tulee myöskin ...Mutta
nytpä rupee jo hämärtämään, minun täytyy mennä;
huomenna tulen minä jälleen".
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11l hän meni, mutta nyt ymmärsin minä kaikki.
Se ei ollut enää kauemmin mikään kaukainen, tiety-
mätön: toiwo; niinpä nyt jo tiesin senkin, milloin har-
taimmat toimeeni tulisiwat toteutumaan: syyskuun 5
p:nä —ja tänäpäiwänä oli elokuun 16 päiwä. Aino-
astaan kaksikymmentä päiwän! Ainoastaan kaksikym-
mentä päiwää! Ah, hywä Jumala, kuinka woin minä
kantaa tämän onnen! jäukytiu niinä itsekseni.

„No, sepä oli hywä, että hän meni, niin että
te wiimeinkin »voitte päästä »vuoteella", arweli neiti
Vagge.

„Wuotcellc?" —minä katsoin kummastellen häneen.
„Ei, minä en ollenkaan arwelc käydä leivolle, tehkää
te se sensijaan, neiti Vagge; minä en nyt kuitenkaan
woi maata".

„Kerro minulle mitä se oli, Maria, se oli »var-
maan jotakin hupaista, sinä ansaitset myös wähän iloa".

Minä terroin pienelle Hennyllc kaikki; hän läpytti
käsiään, »vaan sanoi yhtähywin aiwcm snrullisesti:

„Meidän täytyy siis erota".
Se koski miuua kipeästi keskellä riemuani.
Neiti BcMe pani maata lopulta, lapset makasi-

wat ja minä hiiwin ulos puutarhaan. Kuu walosti
kirkkaalla taiwllalla, se »vislasi wapajawan marjon ran-
teelle ja hopcoitti säteillänsä gcorgini-kukat puutar-
hassa. Koko huone näytti niin rauhalliselta, minä
ajattelin edellistä yötä ja minun sydämeni täyttyi har-
taudella.

Kun salaueuwokscn romva seuraamana päiwänä
tuli ajaen, minä otin häntä »vastaan portilla.

„No, minnn täytyy sanoa", sanoi hän, „yhden
yön makaaminen »voipi siis tehdä oikein ihmeitä".

Minä puhkesin sydämelliseen nauruun, siitä oli
hywin kauan, kun minä olin nauranut; se ilon-puhkeus
kaikui myös aiwan kummalliselta minun korwiini, se
tuntui melkein kuin se ei olisi tullut minulta itseltäni,
ja yhtähywin teli se minulle hywin hywää.

Minä otin hänen kätensä ja suutelin sitä.
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„Antalaa anteeksi, romua salaneuwutar, minä en
ole edes pannutkaan maata".

Minä istuin pikku-tuolille hänen jalkainsa juureen
ia kerroin hänelle elämäkertani. Hän kuulteli sitä tar-
kasti; kun minä olin lopettanut, hän suuteli minun
otsaan.

„Minäkiu olisin hywin ylwäs saadakseni sanoa
teitä tyttärekseni", sanoi hän, „ja yhtähywin täytyy
minun nuhdella teitä. Kicltämytsennc »vaihtaa paikkaa
ainoastaan pelosta, että tekisitte omanne rauhattomiksi
on ollut oikein nanrettawaa; te ette woi saada syytä
päältänue; jos tätä olisi kauemmin kestänyt, luulen
minä, Jumala paratkoon, että olisitte mennyt mul-
taan... No min, ei mitään wasten-sanomisia, Hen-
riette on kertonut miuulle Paljun, paljon olen minä
itsekin huomannut... Lowisa Örnklo on siis teidän
kaswatus-äiti. Minä olen tuntenut hänet, hän oli
kauniin, ymmärryksellä parhaimmin warustettn nuori
tyttö, mitä minä koskaan olen nähnyt. Minä tiesin,
että hän oli tullut naimisiin eräälle upseerille, waan
kulkupuhe sauoi mieheu ottaneen hengen itseltänsä pa-
hentuneiden asiain tähden ja että waimo seu perästä
kadotti järkensä... Nyt tahdon minä johdattaa mie-
lestänne sen ainoan, mikä luultawasti siellä wielä pai-
naa: pelon, että huolimattomuus ja aika tekisiwät mi-
tättömäksi sen, mitä te niin suurella waiwnlla olette
rakentanut näiden kahden lapsen sydämeen... Waan
luottakaa minuun, minä tahdon itse ottaa ne huoleeni
ja tarkasti walwoa teidän työnne hedelmiä".

Puutarhan portti «wattiin, sieltä tuli joku. Se
ei ollut ewerstin sotamichellineu käyminen, ci myös-
kään luutuautiu tanssiwat askeleet; ne askeleet, mitkä
lnnluiwat rapllisclla käytäwällä, oliwat nopeat ja mie-
helliset, sillä tawoin juuri minuu uuden weljeni täytyi
käydä. Hän näyttäytyikiu owessa.

Salllneuwoksen romua otti häntä wastann hywiu
kohteliaasti ja ystäwällisesti, wnikka waau sillä wan-
halla arwokkaisuudella, minkä minä niin hywin tunsin,
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waan mikä Nyt oli kadonnut hänen olostaan minua
kohtaan.

„Menkää nyt sisään ja pukekaa itsenne, ystäwäi-
seni", sanoi hän minulle, „minä arwclen, että teidän
herra langolla ei ole mitään wastcn mennä wähän
ajclcmllllu teidän kanssa".

Kun minä jälleen tuliu puutarhasaliin, hän pui
minulle sormeansa.

„Kawahtllkaa mamseli Staal", sanoi hän, „minä
olen nyt antanut teille päästökirjanne".

Siinä me nyt istuimme yhdessä noissa komeissa
wauuuissa, ja se oli samalla kertaa niin käsittämätöintä
ja niin luonnollista. Viina tähdystin sisään Gusta-
viin miehellisiin ja yhtähywin niin lempeisiin kaswoi-
hin, ja minä tein hänelle tuhatta kysymystä. Tuo su-
loinen anrinko ci HMissyt minua tänäpäiwänä, se ei
säteillyt kirkkaammin kuin minun toimeeni. Minä en
enää kauemmin ollut yksinäni, hyljättynä ja mitätöin,
minulla oli ystäwä, weli puolellani.

Meri oli niin sininen, walkoiset purjeet ja weucet
häilyiwät niin suotuisasti weden pinnalla, maa-asun-
not puutarhoineen näyttiwät niin wiehättäwille jametsä
ei ollut milloinkaan ollut wiheriäisempi. Silloin tällöin
huomattiiu myös joku pellon tapainen ahkeroine lcikkuu-
miehinccn, pienet porsaat juoksiwat tien yli, omnilms-
waunut täynnänsä ihastelemia ihmisiä wicriwät siwuitse,
joka paikassa nähtiin iloisia kaswoja ja sydämessäni
lauloin minä:

„Mcill on suloinen,
Taiwas ihanainen,
Kaunis on sielujen Pyhissä matka".

Waan ken se oli, joka tuolla etempäuä ratsasti?
Ah, tuo rakas luutnantti Fredrikki. Minä nyykäytin
päätäni hänelle, waan hän oli niin kummastuksissaan,
ettei tcrwchtinyt takaisin, hän waan katsoa tuijotti mei-
hin. Se olikin todella näkö, joka woi muuttaa hänet
suolapatsllllksi: nähdä minut ajawau wicracm herran
kanssa salaneuwoksen rouwcm mannuissa.
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Gustawi puheli kunnioituksella ja sydämellisesti
Kristian Örnklo'sta.

„Mitäs oikeastaan Minnan eno sanoo tästä awio-
liitosta?" kysyin minä.

Gnstawi hymyili ja minä huomasin siinä, kuinka
hymyileminen kaunistaa »vakaisia kaswoja.

„Hän arwclce, että se on hywin sowelias Ncinnan
isän tyttärelle", wastasi hän. „Paitsi sitä minä luu-
len häntä rauhoittllwan, että hän tietää Minnan olc-
wan peräytymättömästi sidottu".

„Teidän täytyy minua totella, kuin olisitte pieni
lapsi", sanoi salaneuwoksen rouwa, kun me tnlimme
kotiin, —„cnsin täytyy teidän nyt juodatämä liemi ja
sitte pitää teidän panna maata".

„AH ei, älkää sitä pyytäkö! Minä en woi maata
hukkaan tätä ihanaa, suloista päiwää".

„Sen te woitte ja miu teidän täytyy ... Menkää
nyt heti wuoteelle; mamseli VacM ei saa jättää teitä,
ennen kuin te nukutte. Olkaa nyt tottelewainen lapsi
ja sanokaa hywää yötä, uiin pastori ja minä ajamme
tiehemme".

Minä katsoin mahdottomaksi, että woisin nukkua,
mutta kun olin loikonut wähäu aikaa ja katsellut neiti
VllMll, joka istni akkunan ääressä ja kutoi sukkaa
kaikessa lewollisuudessa, minun silmäni meuiwät um-
peeu wasten tahtoani, ja minä nukuiu sukan kudonuau
yksitoikkoisen raksutuksen käydessä.

Kun minä heräsin oli aamu; minä oliu nukkunut
yhtäperää seitsemäntoista tuntia ja tunsin itseni sano-
mattomasti wirwoittunccksi. Minä pukesin itseni ker-
keästi ja riensin alas puutarhaan, Mailaa kun kor-
wissani loppumattomasti laikui:

Ainoastaan kahdeksantoista päiwää enää! Ainoas-
taan kahdeksantoista päiwää enää!

Minä poimin joukon kukkia, uunoin Hcnrietclle
ja Lowisalle kuminallenkin kimppunsa, ja panin yh-
den tohtorin »vesilasin wierccn, ajattelematta juuri
mitä tein.
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Kuu hän tuli, hän antoi lapsille luwan olla yläällä
»vähän aikaa; sen perästä hän kääntyi minuun.

„Kukaou pllnuut kukkia minun »vesilasini »viereen?"
kysyi hän.

Minä tuusin itsessäni aiwan kuin olisin tehnyt
jonkun rikoksen, ja olin cmomaisillani häneltä anteeksi.

„Se olin minä, älkää pahastuko, minä olin niin
iloinen".

„lokaincn liiallisuus iloa taikka surua ou minun
silmissäni sairauden tila", sanoi hän jörösti.

Mutta minun suureksi ihmeekseni hän asetti kuk-
kaiskimpnn napin-läpcen ja ajoi tiehensä sen kanssa.

Myöhemmin iltapuolclla tuli salancuwolscn rouwa
sinne Gustcnvin kanssa; he näyttiwät hywin »väkäisiltä.

„Tc »voitte saada sen tietää niinhywiu ensiksi kuin
jnlkecnpäinkin", sanoi hän.

Minun sydämeni ympärys pukeutui jääkylmäksi.
„ÄllM pelästykö, ci mitään onncttomuntta ole tn-

leinassll, »vaikka minulla kieltämättä on Mwä uutinen
kcrrottawana teille", nännähti snlancu>volseu rouwa.
„Minä olen käynyt cwcrstiläistcn luona ja he kicltä-
»vät llNvan kokonansa päästää teitä ennen lokakuun en-
simäistä päiwää. He perustanivat siihen, että cronsa-
nomisen pitää tapahtua keski»välissä kuukautta; ja toi-
sesta teidän sijaan he eiwät tahdo kuulla puhuttaman-
kaan ...Se kaypi »ninuuu todella kipeästi, »vaan minä
pelkään, että teidän täytyy tyytyä heidän päätökseensä".

„Siinä tapauksessa on parasta, että mc jätämme
häät tuonnemmaksi", lausui Gustawi.

„Ei, ci suinkaan, minä olen päin »vastoin tun-
tema itseni paljoa iloisemmaksi ja onnellisemmaksi, kun
tiedän, että se ou tapahtunut..., kun tiedän kaikkien
olemlln hymässä rauhassa kotona".

„Sc on kowa kohtaus! Mitäs minä sanon, kun
tulen kotiin yksinäni?"

„Mitci sanoisitte mammalle, ininä en tiedä. Min-
nalle tarwitsee teidän »vanu sanoa, cttä cwcrstiläisct
cimät millään ehdolla »voi olla minutta, ja minä olen
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wakuutcttu siitä, että hän selittää sen llsian minun eduk-
seni kaikkein koristawimmalla tawalla".

Mc hyinyilimme molemmat, waan minun sydä-
meni oli raskas. Jälleen wiiwytystä! Asia tuntui mi-
nusta Mwän lliwan pitkälle.

Neljäkymmentä päiwää! ajattelin minä.

Auliu.
Muutama päiwä scujälkeen läksi Gustawi, laitel-

lakseen kaikki järjestykseen pappilassa, ja wielä muu-
tama päiwä seu perästä me muutimme kaupunkiin.

„Minä cu ole itänäni mokomampaa kuullnt, kuin
että te tahdotte mennä meiltä pois", sanoi Amalia.
„Mutta miuä en sitä oikein uskokka.au, te kyllä miet-
tinette wielä. Jos päätätte jäädä, niin saatte palkkaa
lisää".

„Minä en ole »valittanut palkastani, waan te kyllä
ymmärrätte, että minä olen iloinen päästäkseni jälleen
omaan perhccseni".

„En, sitä minä en ollenkaan ymmärrä! Hu! tuo
ilkeä luutinmllll! Juuttumaahan se on, jonne te aiotte
mennä? Jääkää te paikoillenne meille, mamseli Staali,
te tulette saamaan enemmän wapautta, ja wähintäkin
neljä kertaa saatte käydä tcaterissa taimella. Kukaan
ihminen ei woi panna korttakaan poikinpäin eteenne".

Kun hän huomasi, että minä olin aiwan järkäh-
tämätön: päätöksessäni, hän meni Lowisan tykö, jonka
rukouksia ja kyyneleitä hän ei katsonut minun kyllin
wahwaksi wastustamlllln.

Se olikin sangen mieltäsärkewää minulle; tuo pieni
tyttö itki, rukoili ja uuhteli miuua »välinpitämättö-
myydestäni, kun waan näki minut. Miuä lohdutin
itseäni kuitenkin sillä, että näin hänen olewan hywin
tytywäiseu, kun minä en ollut sisässä.
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Ia päiwät kuluiwat, mutta ne kuluiwat rajatto-
Mlln hitaisesti. Toisinaan olin minä täynnä tuiwoa,
toisinaan alakuloinen, aina lewutoin. Ah, sitä piti
jälleen tulla jotakin tielle. Toisinaan minä tunsin it-
seni niin heikoksi, että ajattelin kuolemaa. Ennen minä
en milloinkaan ollut pelännyt kuolemaa, waan nyt oli
ajatus semmoisesta mahdollisuudesta kauhistawaista
miuulle. Ia minä istuin ja ompelin nenäliinaa, pis-
tos pistoksen perään, waan wälisti minä en wuinut
sitä kestää, minun täytyi juosta ylös, saadakseni hen-
gittää wcihän raitista ilmaa.

„Minä taistelin urhollisesti, toimittaakseni että
teidän piti saada mennä", sanoi luutnantti Due, „wacm
minä eii' woi kuitenkaan kieltää, että tunsin wähän
itsekkäistä iloa, kun se ei onnistunut... Minä olisin
»vastenmielisesti kadottanut teidät niin pian ja niin
äkkiin. Meillä on ollut niin hauska yhdessä aamu-
silla, wllikka emme aina ole olleet yhtä mieltä, taikka
oikeammin sanoen, waikka te Harmoin tahi ette milloin-
kaan ole antanut minulle oikeutta walitus-wirsiötä-
ui... Te woitte uskoa, kuinka se on kyllin raskasta,
ettei woi rakastaa niitä, joihin on sidottu weren
siteillä. Ei ole kahta enemmän toisiansa »vastaan
riitelcwää luonnetta kuin Helenan ja minun. Me
olemmekin erilaisten »vanhempien kaswattamia, hän
äitimme, minä isämme. Minä tunustan, että olen
suureksi osaksi syypää riitoihimme, minä ärsytän ja
suututan häntä, mutta en koskaan syyttä. Itselleni on
minulle tietysti »vähin hywä siitä, sillä se tekee minut
häijyksi. Waan mitä minä seison tässä ja tarinoin,
lopuksi te ette tunnekaan »vanhaa ystäwäännc, hän
tuntee tuskin itseänsä. Ne oliwat »varmaan ne happa-
mct karpalot, jotka saimme eilen ja jotka tckiwät minulle
pahaa ja sllllttoiwat minut surumieliseksi... Maalis-
kuussa tulen minä kaksikymmentä »viisi »vuotiseksi ja
sitte minä en »viiwy tässä enää yhtä päiwää kauem-
min... Näettenkös, ryukkinä Maria, minun täytyy
odottaa puoli »vuotta ja olen yhtcihywin kärsiwälliuen,
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te ainoastaan yhden kuukauden ja teistä tuntuu se jo
kauhealle... Minä pidän täydellä todella teistä, waan
se Pinnistys, missä te elätte, on todella wähän nau-
rettawllll... Te olette surunalainen, ryökkinä Staal,
liiaksi surunalainen, »viisainta, mitä woitte tehdä, on,
että koettelette pysyä lcwollisena/'.

„Mitäs sinä mielit lahjoittaa sisarellesi?" kysyi
letta".

Se oli hywin waikca kysymys; ommella hänelle
jotakin, siitä ei ollut tietysti mitääu puhumistakaan.
Minä mietin ostaa ommellun nenäliinan, waan sitä
ei ollut ajattelemista; Minna olisi mielistynyt siihen
siinä luulossa, että se oli minun omien käsieni työ, ja
olisihan tämä niinmuodoin ollut erästä laatua petosta.
Antaisinko ma hänelle jonkun hopea-kappaleen? Ei, se ci
olisi sowclias lahja minulta Minnalle. Päätökseksi
jäi, että minä menin erään kukka-tarhurin tykö, sidoin
itse myrtti-seppeleen hänen knkkahuoncessaan ja lähe-
tin sen, hywin käärittynä tuoreisin sammaleihin, mor-
siamelle.

Syyskuun 6:s päiwä oli sunnuntai. Minä menin
kirkkoon, waan en kuullut niin tarkoin kuin tawalli-
scsti saarnaa, ja yhtähywin oli lumalanpalwelus ja
ylistyslaulu minun sydämessäni. Minä näin ajatuk-
sissani omaiseni, minä tiesin, että heidän onnestansa
puuttui jotakin, nimittäin: minä itse—ja minä en ollut
parempi, kuin että riemuitsin siitä.

Iltapuolcllll minä ajoi» salancnwoksen rouwan
kanssa Fredriksbero/iin. Me joimme Mettä lähteestä
ja tuo wanha lähteen wartija-waimo tunsi minun.

„AH, kah, hywä ryökkinä!" huudahti hän, „siitä
un kauhean kauan, tun te olette ollut täällä!... Niin,
Herra Jumala! mitäs pitää sanoa!... Eikö äitinne
ja se toinen nuori daami elä enää?"

„Kyllä, Jumalan kiitos, he elämät molemmat".
Kolme päiwää sen jälkeen, juuri kun minä istuin

ja ajattelin minkälainen suloinen emäntä Minna mahtoi
olla, josko mamma nyt näytti oikein terweelle ja josko

!,
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hänenkin päiwänsä jo owat luetut, ilmoitti palwelija:
kreiwi Örnklo.

„No, sepä nyt oli oikein ystävällisesti teiltä,
kreiwi Örnklo, kun tulitte terwehtimään meitä niin
pian kotiin tulonne jälkeen", sanoi rouwa Bä-
renschild.

„Minun täytyy tunnustaa, rouwa ewerstinna, että
käyntini tällä kertaa pää-asialliscsti on serkkuaui, ryök-
kinä Staalia warten".

Ewerstinna seisoi kuin olisi ukkonen häntä koh-
dannut ja Amalia hajoitti kauniit silmänsä, niin että
ne tuliwat wielä suuremmiksi kuin tawallisesti.

„Minulla on tuhansia terweisiä teille, hywä Ma-
ria, tädiltä ja Minnalta. Viimemainitulta on minulla
myös nuhteita; hän sanoi, ettei mikään maallinen
walta olisi woinut estää häntä tulemasta teidän tykö,
teidän häihinne".

„Wika on minun", äännähti Amalia pikaisesti,
„minä en tahtonut päästää häntä luotani".

„Minä en olisi uskonut ryökkinää niin itsekkääksi...Emmekö woisi mennä tuonne sisään, hywä serkkuni ja
puhella wähän lähemmin keskenämme".

Sclwään ja »vilkkaasti kertoi hän nyt minulle tuon
juhlallisen tapauksen pienimmätkin kohdat. Hänessä oli
tapahtunut suuri muutos, hän lausui sanansa paljon
paremmasti, ja näytti wakaisemmalle, ajllttelewammalle
ja »vähemmin itseensä tyytywäiselle, »vaikka ei sen wuoksi
kuitenkaan »vähemmin miehuulliselle, mikä minua »vä-
hän kummastutti.

„Eikö teistä ole kummallista, ettei minulla, sen
perästä, mikä on tapahtunut, sillä sen tietysti tie-
dätte ollut halua häihin?"

„Se Päin »vastoin ilahuttaa minua".
„Teidän ci huoli luulla, että minä olisin kewytmie-

linen; alussa miuci surin kowasti, waan kauan ei »vii-
pyuyt, ennen kuin se selweni mi»»ulle täydelleen, että
minä en ollut se mies, joka sowin hänelle. Hän
on kaikin puolin minua ylewämpi ja niin ei pidä
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wllimon 01111. Se olisi ollut säädystä alentuminen, ei
minulle, maan hänelle. Kun minä sain tietää hänen
olewlln kihloissa, minä en tuntenut mitään musta-
sukkaisen tautia, minä huomasin päin mastoin nyt wasta
oikein selwään, että olin oikeastaan rakastanut häntä
niinkuin jotakin mielikuwaa, samalla tawlllla kuin olen
rakastanut tätiäui, nuo molemmat olennot, jotka herätti-
wät paremman itseni... Minä en kuitenkaan uskaltanut
luottaa parantuneihin tunteihin!, ennenkuin olin koetellut
niitä; häät oliwat se koetus, jonka läpi minä tahdoin
antaa niiden käydä ja minä olen kestänyt sen... Minä
en aio, niinkuin ensi hetkenä päätin, jäädä koko elin-
lljakseni nuoreksi mieheksi, en, minä mietin päin Mas-
toin ennen eli myöhemmin naida, ja walitsemiseni, toi-
won minä, ei pidä saattaa häpeään sitä aatetta, minkä
Minna on antanut minulle wllimon armosta".

Minä en ole milloinkaan sietänyt olla mukana
naimisasillin »välityksissä, maan kun hän seisoi minun
edessäni ja puheli noin awoimcsti, laitoin minä epä-
tahtoisesti ajatuksissani yhteen hänet ja pienen Hen-nyni; heidän Piti warmaan hywin sopiman toisillensa.

Kun hän läksi, tuli Amalia minun luokseni ja
laski kätensä ystäwällisesti minun olkapäälleni.

„Teidän on kiitettämä itseänne kaikesta siitä mieli-
harmista, mitä teillä on ollut tässä talossa", sanoi
hiin. —„Teidän olisi pitänyt kohta esiytyä itsenäisesti,
teidän olisi pitänyt puhella perheestäune, eikä knlkea
tietänne edelleen noin Niaatimattomasti, ettei kukaan
woinut aawistllllkaan teidän olewan säädyllisiä ihmisiä".

„Minuu ajatukseni mukaan on jokainen, joka täyt-
tää welwollisuutensa ja on senlisäksi maatimatoin, sii-
dyllincn ihminen", Mustasin minä „ja on koh-
deltllwa semmoisena".

„Niin, mutta huonompi mäki ei tee koskaan wel-
wollisuuksiaan, jos ei heitä pakoiteta jonkunlaisella ko-
wuudella ... Semmoiset ihmiset omat min kauheasti
mäliupitämättömia... Kuulkaa nyt, mamseli Staali,
olkaa nyt oikein siewä ja hywä tyttö ja jääkää pai-
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loillenne... teille tulee, Jumalan nimessä, kokonansa
toisenlainen 010, kuin teillä tähän asti on ollut".

Minä puistin päätäni.
Siitä päiwästä lähtein kohteli Amalia minua toi-

sinaan kuin uskollinen ystäwä, toisinaan kuin alamai-
nen. Nouwa Värenschild oli yhä samallaincn, ia mitä
ewerstiin tulee, minä melkein luulen, hänestä tuntu-
neen, että Amalia piti liian suurta hoppua mamselista.

Tuo hywä slllaneuwoksen rouwa, joka ci koskaan
tehnyt mitään puolinaisesti, osoitti minulle edelleen
äidillistä huolenpitoa.

„Tuutuu, kuin luutnantti Due pitäisi paljon, erin-
omaisen paljon teistä", sanoi hän eräänä päiwänä
ja katsoi minuun niin läpitunkeiwalla katsannolla, että
minä en woinut muuta kuiu nauraa.

„Minä toiwon että hän niin tekee", wastasin minä,
„minä ainakin pidän paljon hänestä... Sitäpaitsi olen
minä hänen uskottujansa, minä woin sen teille rouwa
salaneuwotar sanoa".

Hän hymyili lliwan tyytywäisenä.
„Se on todellakin surkean lystillincn nähdä, kninka

kiire teillä yhtenään on", sanoi hän eräänä toisena
kertana. „Minä luulen lumalau nimessä, ettei teillä
ole silmänräpäystäkään aikaa käyttää omaan tarpce-
senne. Minun pitää lähettää mamseli Bagge tänne
pariksi tunniksi joka päiwä, niin että te woittc saada
oman wlllltteuksenne järjestykseen".

Minun kassaui oli hywin »varustettu, sillä minä
en ollut tuskin ollenkaan liikuttanut palkkaani. Tuo
hywcilnontoinen mamseli Bagge osti ja ompeli minulle
uuden mustan silkkihameen wanhani oli melkein kcl-
pllllmatoin —ja hankki minulle muuteu kaikki, mitä
minä tarwitsin. Henny auttoi häntä niinpaljon kuin
taisi.

Se oli eriskummainen lewottomuus, mikä »valloitti
minut; lliuoastaau todenperäisellä ponnistuksella minä
saatoin niinpaljon ko'ota ajatukseni, etten laiminlyönyt
taikka unohtanut welwollisuuksiani.
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Syyskuun kahdcntenakymmentenä kahdeksantena päi-
wänä leikkasin minä irti nenäliinan ja ompelin pitsit
sen ympäri; se oli kuin olisi kiwi pudonnut minun sy-
dämeltcini.

Amalia oli ihastuksissaan. Ewerstinna katseli sitä
kadehtimilla silmillä.

„Se on totisesti liian paljo työtä yhteen nenä-
liinaan", sanoi hän. Minä luulen todella, että sinä
olisit hyödyllisemmllllä tawalla woinut mamselin aikaa
käyttää, hywä Amalia".

„Mahootointa!... Ah, tämä on kauniin nenäliina
Tanskanmaassa".

Ia hän lichutti sitä korkealle ilmaan. Kosija oli
juuri läsnä ja silmäili ihastuksella hänen lapsellista
iloansa.

„Minulla on ainoastaan yksi asia muistuttamista
wiirustelmassll", sanoi hän, „ja se on, että tuossa
seisoo L. kulmassa... Miuuu silmissäni olisi se
wastll oikein kaunis, jos siinä olisi H,. L."

„Sita kapteni ei ymmärrä", sanoi Amalia yksin-
kertaisesti, „se näyttää paljon paremmalle, että kirjai-
met pyöristyivät sisäänpäin, kuin ulospäin ... Ah, minä
kiitän teitä hywin paljon, hywä mamseli Staal, te ette
koskaan olisi woinut jättää minulle kauniimpaa muis-
toa jälkeenne!... Nyt on ainoastaan Yksi asia enää,
josta minä teitä rukoilisin, mutta minä tuskin uskallan
tuoda sitä esiin ... Kaikki minun pitsini! Te pesette ne
niin mahdottoman hywasti, ettenkä warmacm kieltäne
tekemästä sitä wiclä kerran, jos ma teitä oikein tunnen".

Minä sain jälleen kiirettä. Willawaatetta pinkotet-
tiin muutamille laudoille ja sille hajoitettiin pitsit.
Luutnantti Due torui Amaliaa minun puolestani, myös-
kin slllaneuwokscn rouwa lausui nuhde-sauoja, waan
Amalia sai tahtonsa täytetyksi ja se oli tietysti tär-
keintä hänelle.

Henriette ei luopunut minun äärestäni.
„Kun mc tulemme täysikaswuisiksi, niiu tulemme

sinua terwehtimään, Maria", sanoi hän, „ja siksi pitää
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meidän kirjoittaa hywin useasti... Kuinka useasti me
saamme sinulle kirjoittaa?"

„Kcrrau »viikossa, niin tahdon minä »vastata yhtä
useasti... Sinun täytyy myös luwata minulle, Hen-
nyseni, olla hywin siewä sille mamsclille, mikä tulee
minun sijaani, ja että oikein koettamalla koetat olla
papalle mieliksi ja että, niin Paljon kuin woit, teet
hänen olonsa rattosaksi".

Lopultakin »valkeni tuo »viimeinen päiwä. Puo-
lenpäiwän rinnassa oliwat pitsit walmiit ja minun ka-
pineeni lähtowlllmiiksi pannut.

„Minä nousen aina warhain ylös", sanoi sala-
neu»voksen roulva, „ja olen itselleni tetewä sen ilon, että
huomenaamuna tulen noutamaan teitä »vaunuillaui...
Ei mitään estelemistä; minä olen tehnyt samoin lä-
heisimmillcni, ja niitä ci ole monta, jotka owat niin
lähellä sydäntäni kuin te, hywä lapseni".

Illalla otin minä Mhywäiset.
„lääkää hy»västi, romva Bärenschild!"
Niinä en tiedä, tunsiko hän niirtastymystä mie-

lessään, »vaan sen tiedän, että minä sitä tuusin. Mi-
nun mielcnillllltu häntä kohtaan ei ollut niinkuin olisintahtonut; se tosin ei ollut »vihan katkera, »vaan se oli
suosiotoin, minä tuomitsin häntä loivasti, ja minä huo-
maan, sen pahempi, että teen niin »vielä nytkin.

„Hy»västi!"
„Minä toiwotau teille onnea", sanoi ewersti. „Te

woitte olla »vakuutettu, että saatte hywan päcistökirjcm".
„Tuhannen kiitosta, »vaan minä en sitä tarwitse,

minä menen nyt kotiin".
„Sc »voipi kerran »vast'edes olla teille hyödyksi".
Minä epäsin sen jälleen, hän puristi minun kät-

täni, ja sen perästä erottiin. Jos hän olisi omista-
nut minulle »vähän enemmän huomiota, minä luulen
meistä olisi tullut hywät ystäwcit; nyt hän minua ei
ollenkaan tuntenut; minä tunsin sitäwastoin hänet kyl-
läksi, kunnioittlllllscni häntä.

„Hy»västi, te paha tyttö!" sanoi Amalia ja suu-
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teli minua. „Kuinla hywä meillä nyt olisi ollut yh-
dessä, jos te olisitte jäänyt paikoillenne; minä olen
manna siitä, että hywin usein kaihoan teitä".

Wiimcisen ja sydämellisimmlln jäähywäiseni sai
Mllllsotuii-taulu kuinka mielelläni minä olisin otta-
nut sen mukaani!

Kuu oli »viimeisellä neljänneksellään ja sen walo
sekoittui päiwän ensimäisiin saleihin, kun salcmeuwoksen

rouwa tuli Minna noutamaan.
„Minä olisin tahtonut wannoa, etten koskaan tu-

lisi ajamaan donna Grandezzan Maunuissa", sopautti
Fredrilki hymyilleu, kun häntä kutsuttiin ajamaan
MNkllNll.

Kylmä aamutuuli puhalsi suoraan wasten minnn
kllswojani, minä istuin salancuwoksen rouwan »vie-
ressä hänen kätensä minun kädessäni. Luutnantti Due
oli asettunut molempain lasten wäliin; hän koki nä-
kyä iloiselle, samoilen Henriette. Lowisa itki.

Kun minä astuin alas »vaunuista, hillitsi minua
Liisa, hän ja hänen Anttonsa oliwat tulleet kiittämään
minua hopea-lusikoista. Leipurin kisälli oli aiwan hor-
roksissa ennenaikaisesta heräämisestä, eikä näyttänyt
aiwan siltä, miksi Liisan kaunistawa kuivaus oli hänet
esitellyt. Hän lewitti käsiwartensa, liikunto, jonka
tosin piti olla soma ja aloitti »vähäisen puheen,
joka, »vaikka se oli hywässä aikomuksessa, käwi jotenkin
onnettomasti.

Maan kukas oli tuo, joka seisoi tuolla suorana ja
jäykkänä takki kiinni napittu aina ylös kaulaan asti!
Woinko minä uskoa silmiäni, woiko tohtori Stub »vai-
wllta itseänsä nousemalla ylös näin warhain, ottaak-
sensa Mhywäisiä minulta?

„Se oli hywin ystäwälliscsti teiltä, tohtori", ään-
sin minä. „Minä panen mahdottoman arwon tälle
ystäwyydcn osoitukselle".

Wlllln minä olin tuskin lausunut nämät sanat,
ennenkuin se minua harmitti, minä olin »varmaan ereh-
tynyt. Hän ei ollenkaan näyttänyt sen näköiselle, että
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olisi tullut alas minun tähteni. Kuitenkin tarttui hän
ensimäisen kerran minun käteeni ja puristi sitä omi-
tuisella tawlllla.

Salllncuwoksen rouwa määräsi minut kaptenin
hoitoon, senjälkeen syleili hän minua.

„lumala siunatkoon teitä, lapsukaiseni! Jos minä
elän, kun te ensikerran tulette Kyöpenhaminaan, »vaa-
din minä, että asutte minun tykönäni".

Henriette riippui minuu kaulassani, hän ei enää
woinut pidättää nyyhkytyksiänsä, ja Lowisa wetiihe
aina likemmäksi minua.

„Kesällä käyn minä tcrwehtimässä teitä waimoni
kanssa", sopautti Fredrikki.

Nyt soi kello, ja minä seisoin yksinään höyry-
laiwllssa, nyykäyttäen ystäwilleni, niille uskollisille ys-
täwille, joille olin sangen paljon kiitollisuuden me-
lassa, joiden rakkaus ja hywyys oli liewittänyt aiwan
monta katkerata hetkeä. He oliwat kaikki surullisia
erosta, waan minä en woinut niin olla. Ne siteet,
jotka wetiwät minua Juutin rannoille, oliwat paljon
wäkcwämmät, kuin ne, mitkä sitoiwat minua Seelan-
nin rannoille.

Au^u.
Taiwlls oli harmaa, tuuli puhalsi jotenkin tui-

masti, useimmat naisista meniwät alas hytteihinsä,
waan minulle se oli mahdotointa. Minulla ei ollut
yhtään rauhaa mielessäni, minä waan käwelin, niin
hywin kuin woin, edestakaisin kiikkumalla laivankan-
nella. Meritauti ei woinut mitään minun ylinmäärin
hcristyneesen mieleeni.

„Ryökkinä on hywin miehuullinen", sanoi kapteni
ja koetti aloittaa puhelemista minun kanssani, waanse ei onnistunut.
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Tuo kohtelias merimies kummasteli warmlllln mi-
nuu lyhyitä ja hajamielisiä wastauksiani.

„Nyt olemme kohta Aarhusissa".
Tämä uutinen tuli melkein liian sukkelaan, ja

yhtähywin olin minä ainoastaan hetken aikaa sitte aja-
tellut, että merimatkasta ei ollenkaan tahdo tulla loppua.

Niinkohta kuin laiwa laskiihe rantaan, huomasin
minä Gustawin. Hän tcrwchti iloisasti ja »viittasi,
että kaikki oli hywin. Minuutti sen jälkeen hän oli
minun ohellani.

„Tcrwetuloa, kallis siskoni, onnea ja siunausta!...
Minna jäi kotiin mamman luotsi, minä katsoin sen
parhaaksi".

Niin se olikin, minä tunsin itseni kohta levolli-
semmaksi, kuin sain sen kuulla. Gustawi taritsi mi-
nulle nyt käsiwartensa ja johdatti minut wakawasti
joukon läpi.

„Waunut seisowat tässä aiwan wicressä, waan
etkö Minna on määrännyt minun sanomaan: sinä—

etkö huolisi ensin jotakin wirwoitusta?"
„AH! en, minä ikäwöin ainoastaan päästä mat-

kaan".
Mc riensimme pienille ajokoneille. Paksu juuti-

lainen ajomies nosti hattuansa ja terwehti minua ys-
täwällisellä:

„Hywää iltaa ja terwe tuloanne!"
Knn on itse kowan mielenliikutukscn mallassa, te-

kee omituisen »vaikutuksen nähdä aiwan täydellensä
tyynet kaswot, ja jos kellään semmoisia oli, niin oli-
wat ne ajuri Sören'illä. Hän näytti hywä-ruumii-
selta, itseensä tyytywäiseltä ja hywänluontoiselta, mutta
eräänlainen kamaluus loisti kuitenkin hänen pienistä
juonikkaista silmistänsä. Tyynesti ja warowaisesti
hajoitti hän leivälleen lampymän wiitan, jonka sitten
kääri minun ympärilleni.

„Papinmuori on sanonut, että teidän pitää ottaa
tämä ympärillenne", selitti hän samassa kun tottuneella
kädellä kääräsi sen minun kaulalleni.
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„Kuklls st on papinmuori?"
Minna tietysti".
Minä en woinut muuta kuin nauraa, minä en

ollut ollenkaan ajatellut, että minun löyhewä, solakka
Minnani tulisi nimitetyksi semmoisella nimellä; ne pa-
pinrouwat, soita minä olin nähnyt, oliwat kaikki, ai-
wan harwoilla poikkeuksilla, olleet isoja, paksuja, liika-
naisuulsiiu asti torumäisiä. Kaikeksi onneksi Suren ei
ymmärtänyt mitä minä nauroin, ja itseä naurua hän
hywin suosi; hän ajatteli warmaan, että papinmuorin
sisar oli kowin iloisa hempukka.

„Mihin aikaan arwataksenne olemme kotona?"
Sören käänsi päätänsä.
„Konit owat hywin lewänneet", sanoi hän, „nyt

ei muuta kuin kulkea rawakasti kaiten tietä. Ennen-
kuin ennättää oikein pimeä, olemme ainakin kotona!"

„Katsoppa tuomiokirkkoa, Maria! katso!..."
Tuolla »vanhalla kunnianarwoisella rakennuksella

oli suuri syy suuttua minuun, sillä minä tirkistclin sitä
kyllä, mutta sieluni ei ottanut wastaan mitääu pysy-
Wäistä wllikutustll siitä, mitä silmäni näki.

„Onko mamma ajanut näissä wcmnuissa", kysyin
minä.

,Monta kertaa".
„Onko hän istunut tässä, missä minä istun?"
„Aiwcm siinä ja Minna minun paikallani".
„Lupo.lltko huomauttaa minulle ennenkuin warsin

perille tulemme".
„Minä sanon sinulle, missä pitäjä alkaa".
Ia minun aikani ratoksi kertoi hän nyt niin pal-

jon kuin taisi seudun asujamista, kamarineuwoksesta
herraskartanossa, taikka waan kuten talon-
pojat sanoiwat, meidän läheisimmistä naapureista.

„Oiwallisill ihmisiä", sanoi hän,
anteliaita".

Waan kuu häu lausui uämät sanat, hän näytti
niin weitikkamlliselle, että minulle tuli epäluulo: eiku
nuo oiwalliset ihmiset olleet wähin werroiu naurettawia.
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Oli jo hämärä, ennen kuin me poikkesimme toi-
selle tielle.

„Tässä alkaa meidän pitäjä, Maria, sinä woit
nähdä kirkon tuolla edempänä mäellä.

„Eiwätkö mannut saisi seisahtua, hywä Oustawi?
Minä en woi enää istua, minä ennen kamelisin".

Sören kuuli minun sanani ja selitti ne omalla
tllWllllllllN.

„OH/ hywänen aika, olettenko te niin arka! ompa
niitä pahempiakin mäkiä näillä seuduin, luin tämä.
Istukaa wcian rauhassa paikallanne".

„Sinä tuntisit itsesi tuhannen kertaa lewottomam-
maksi, jos astuisit alas, hywä Maria; milloinka sitte
saisit miehuutta käydä sisään? siitä ei tulisi ainakaan
mitään ennen kuin huomenna".

Hän hymyili ja otti minua kädestä. Siinä oli
jotakin rauhoittamaa hänen makuisessa tattelemisessään.
Minä häpesin mielessäni hänen edessänsä, warmaan
moitti hän minua paljon. Minä hiiwin häntä lähem-
mäksi, katsoakseni hänen silmiinsä, waan niissä ei näyt-
täinyt towuutta, hän näkyi Päin wastoin leppeälle ja
ystäwälliselle.

„Näitkö sinä sitä mustaa haahmua, mikä juoksi
tien yli?" lausui hän. ,Minä teen walani, että se oli
Mettä, joka on ollut tähystämässä ja joka nyt riensi
kotiin ilmoittamaan meidän tuloamme. Tuossa on lam-
mikko ja tuossa on pappilan puutarha! Miehuutta,
hywä Mariani, miehuutta!"

Nyt olemme perillä! Ia tuossa seisoo mamma ja
Minna porstuwan portailla! Minä en ollut enää le-
wotoin; suloinen, Pyhä tunto wlllloitti Päinwastoin
minun sydämeni.

„Tnssä yän nyt on hywin talletettuna!" sanoi
Gustawi, kun hän nosti minua mannuista.

Nyt makasin minä heidän sylissänsä, me itkimme
ja nauroimme samalla kertaa. He johdattiwat minut
sisään iloislllln, »valaistuun etuhuoueesen ja riisuiwat
minun yltäni päällyswaatteet, juuri kuin minä olisin
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ollut pieni lllpsi. Oi, kuinka suloista oli nähdä heitä,
kuulla heidän ääntänsä, puristaa heidän käsiänsä!Mamma oli niin liikutettu, Minna niin huolta-
pitäwäinen.

„Sinä tarwitset marinaan jotakin lämmintä, Mia",
sanoi hän askaroiden tee-pöydän ääressä.

Nyt wastll silmäilin minä häntä oikein; hän oli
muuttunut, wlllln, jos mahdollista, wielä kauniimmaksi,
wielä rakllstettllwammaksi kuin ennen. Murheet oli-
wat runnelleet häntä liian kowasti, etteiwät olisi jäl-
kiä jättäneet, mutta ne eiwät olleet jättäneet katke-
ruutta eli harmia sieluun. Ne eiwät olleet murheita,
ihmisten walmistamia, «aan murheita Jumalan lä-
hettämiä, ja ne oliwat hänen tehneet wielä leppeäm-
mäksi.

Tuossa seisoi kirjakaappi jakirjoituspöytä, ja tuolla
riippui papan muotokuwa. Minun sydämeni tuli liian
täydeksi, minä menin pimeään siwnhuoneesen, lankesin
polwilleni ja kiitin Jumalaa. Kaikesta tuskasta ja le-
wottomuudesta olisiu minä woinut itseni säästää, jos
ma wakllisesti olisin jättänyt kaikki Hänen käsiinsä.

He oliwat nyt siellä sisässä, ah, se oli ihastut-
tawll ajatus, kynttilän sade tunkeusi sisään owen
ra'osta ja siellä, mistä se tuli, siellä oliwat äitini
ja sisareni!

„Wlllln, Maria, mitä sinä teet siellä pimeässä
huoneessa? Minä en ymmärrä sinua ja mammaa, hän
on myös mennyt sisään kamariinsa. Minun mieles-
täni, kun niin kauan on Mwöitty toinen toistansa,
pitäisi pysyttämän yhdessä".

„Tässä on sinun huoneesi, Mia", sanoi Minna
illalla, se on aiwan mamman huoneen wieressä, minä
arwllan, että owi saapi olla auki... Jumalalle kiitos,
että me saimme sinut, siskoni, jälleen tykömme".

Mamma syleili minua wieläkin.
„Niin, Jumalan kiitos!"
Minä makasin kauan walweellani; kun kello löi

kaksitoista, minä nousin ylös. Minä tosin en uskonut,
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niinkuin silloin kun olin pieni lapsi ja ensimäisen ker-
ran makasin äitini katon alla, että kaikki oli unennä-
köä, wllnn minä ikäwuin yhtähywin saadakseni nähdä
häntä. Hän makasi niin rauhassa, hän hymyili unis-saan. Ah, minä olisin woinut seisoa ja katsella häntä
kaiken yötä, mutta hän olisi nuhdellut minua siitä ja
minä hiiwin hiljaa wuoteelleni takaisin.

Aamulla herätti minut—niinkuin niin usein mui-
noinkin teki hopcanhelisewä nauru; minä awasin sil-
mäni ja Minna seisoi kuurullaan minun edessäni mei-
tiklllinllisilla, hymyilewillä kaswoilla.

„Hywää huomenta, Maria! etkö sinä häpce maata
näin kauan, kello on yli yhdeksän!... Mamma ja sinä
rangaistaan sillä, että saatte jäädä ilman teettä, minä
olen kolme kertaa ollut sisässä, teetä tarjotakscni, mutta
te olette maanneet, nyt on kohta kahwin aika... Minä
en woi sitä ymmärtää, mamma tawallisesti muutoin
herää aina kello neljä".

Mamma astui sisään nyt, hän näytti raittiille ja
nuortuneelle ja terwehti meitä suloisella, iloisalla hy-
myilyllään.

„Mintähden minä lienenkin maannut malmeillani,
Minnascni? Sentähden, että olen aprikoinut kuinka
meidän rakastettu woipi, minkälainen hänellä on ollut
olla. Katsoppa siinä syy tuohon unettomuuteen, johon
lääkärit eiwät woi saada mitään maltaa. Aamulla
minä myöskin heräsin kello neljä, maan silloin ajat-
telin minä: Maria makaa nyt täällä ja hänellä on
hywä, minä käänsin itseni ja nukuin jälleen. Mene
nyt sinä, lapseni, me tulemme kohta perästä".

Mamma istui minun wuoteeni wierelle ja otti
minua käsistä.

„Sinä et tule ylös, lapseni, ennenkuin olet kerto-
nut minulle kaikki, mistä olet ollut äänettä kirjeis-
säsi ...Kas niin, aloita nyt selwcisti".

Mitä piti minun tehdä? Minä olin lujasti päät-
tänyt, ett'en mitään puhuisi, maan mamma katsasti niin
sywäiin ja kysywäisesti minun silmiini, ja olihan mi-
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nun sydämeni muinoin llwll ollut llwoinna hänelle,
kuin aukaistu kirja. Minä en woinut tehdä wasta-
rintan, hän sai tietää kaikki.

„AH, sinä, rakas lapsi raukka!" huudahti hän,
„wlllln nyt se on läpipäästy ja meidän tulee kiittää
Jumalaa myös niistä kärsimyksistä, mitä hän meille
lähettää, ne tekcwät meitä paremmiksi, tyytywciisem-
milsi ja kiitollisemmiksi".

Minä riensin ylös, katsahdin puutarhaan, jossa
Mettä askaroitsi niiden wähien kukkasten ääressä, mitkä
siellä oliwat; minä tunsin itseni niin onnelliseksi, niin
nuoreksi, niin iloiseksi! Senjalleen juoksin minä sisään
ctuhuoneesen Minnan tykö.

Se oli hywin waloisa ja rattosa huone, huone-
kalut ja seinäpaperit oliwat kauniit ja uudet ja ikku-
nat täynnänsä kukkais-kupeloita. Tosin näyttiwät nuo
palkit katossa wähän kummallisilta ja uuni kahden ja-
lan nojassa samoilen, mutta kokonaisuudessaan olipa
kuitenkin kaikki hywin hauskan näköistä.

Minä otin Minnan ympäriltä kiinni ja Pyöritin
häntä.

„Sinä olet siewin ja suloisin papinmuori koko
maailmassa", äännahdin minä.

„Onpa tehnyt hywää Marialle olla ulkona maa-
ilmassa", lausui Minna. „Ewerstiläiset owat parem-
min ymmärtäneet panna häneen eloisuutta kuin me".

„Sinulla on aina ollut teräwä pää, Minnascni",
sanoi mamma ja Pyyhki silittäwästi hiwuksia hänen
korkealla otsallaan.

Minna otti tämän ylistyksen todeksi, loi wiela
tutkiwan silmäyksen kahwi-pöytään ja läheni senperästä
hiljalleen akkunata, jonka ääressä Gustawi istui ja
luki. Minna painoi hymyilewät huulensa Gustawin
wakaisiin silmiin ja katsoi häneen sanomattoman hel-
lällä ja luottllwalla muodolla. Ah, se olisi ollut ras-
kasta—raskainta kaikista nähdä Minnan luowan sel-
laista katsantoa johonkuhun, kuka ei sitä olisi ansainnut,
mutta sen ansaitsi Gustaw Bang täydessä määrässä.
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Kun me joimme kahwia, minä katselin koko huo-
neistoa, siellä oli niin monta mukawuutta ja niin paljo
tilaa, että siitä oli kyllä lepytystä sille, ettei kaikki ko-
konaisuudessaan ollut muodostettu ihanteen kaikkien
sääntöjen mukaan. Sen perästä minä juoksin yksinään
alas puutarhaan, ja Diana, tvllllleanharmaa jahtikoira,
seurasi minua.

Ia minä seisoin mäellä lehmuksen alla ja silmäi-
lin herraskartanoon toisella puolella, jossa kamarineu-
wos asui. Tuo walkoinen rakennus punaisella katolla
eroittui jyrkästi syksypuwussaan olewasta metsästä.
Minä käännyin ympäri ja katselin pappilaa, se näytti
niin hauskalta lcmtaisine sawutorwineen, joista nousisawu, tyhjine haikaran-pesineen ja monine läpikuulta-
wine akkunoinccn. Siellä oliwat he! Minä tarwitsin
mennä ainoastaan muutaman askeleen ollakseni heidän
luona. Waau sitä miuä nyt tahdoin.

Minä awllsin weräjän ja menin joutuisasti polkua
eteenpäin kanerwikko-kumpujen yli, lähteen siwu, met-
sään. Diana juoksi edes-takaisin, se oli oikein haltiois-saan. Keltaiset lehdet tanssimat minun jalkojeni ympä-
rillä, tuuli puhalsi kowasti, silloin tällöin tipahteli
myös taiwaasta muutamia isoja »vesipisaroita ja tai-
was oli harmaa, Maan minusta oli kaikki kaunista.

Minun iloni ilmestyi ääneen laulussa, minä me-
nin aina kauemmaksi ja kauemmaksi metsään ja kään-
nyin senjälkeen takaisin. Minä olisin woinut likistää
koko maailman rintaani wasten! Minä nyykäytin pie-
nelle poika-ressuklllle pähkinä-pcnsaasen, minä nyykäy-
tin torpparin waimollc, joka lapsi käsiwarrella nouti
wettä lähteestä, minä nyykäytin wanhalle rengille ja
karjankorjlllljalle, joka ajoi raawcuta rantaan juomaan,
ja kaikki nyykäyttiwät minulle ystäwällisesti takaisin.
Karjankorjaaja otti päästään punaisen lakkinsa, awasisuunsa korwia myöten ja sanoi:

„Hywä päiwää ja terwe tuloa, hywä mamseli!"
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Au^u.
Minä en tiedä mitään kauniimpata kuin, koko tahto

käännettynä hywään päin, elää ihmisten joukossa, jotka
owllt parempia kuin itse on, tnntea itsensä wähimmäksi
niistä, kenen keskessä on, ja awata sydämensä ottamaan
wastaan kaikkea siunausta tuottamaa ja jaloa, mitä
sanotaan ja tehdään. Oi, kuinka oliwat puhelemiset
ewcrstin talossa - silloinkin kun niissä ei ilmestynyt
jotain siwukolahduksill minulle waiwanneet ja loukan-
neet minua, minun ajatukseni oliwat melkein aina olleet
»vastakohtaisia heidän ajatuksillensa, ivaan minä olin
täytynyt olla äänettä ja kätkeä parhaimmat sieluuni.

Me ja'uimmc pian talouden-toimet keskenämme,
kuitenkin niin, että nuoren emännän oikeudet olla hal-
litsiattareull aina ja kaikessa pidettiin kunniassa. Kauan
ei »viipynyt, ennenkuin meidän iloisuus me olimme
nyt iloisia kaikki kolme, jokainen omalla taivaltaan
tarttui Gustawiin; »vakainen synkeys osoittuu nyt aino-
astaan harwoin hänen kaswoillansll ja haihtuu myös
silloin yhtä pikaisesti. Kun hän näkee nuoren suloisen
»vaimonsa, joka askaroipi hänen ympärillään niin nai-
sellisesti, niin rakkaasti ja yhtähywin niin tietämättö-
mänä omasta rakastettawuudestlllln, lueu minä siu-
nausta hänen silmissänsä; toisinaan ottaa hän »vai-
moaan kädestä ja kuiskaa:

„Minna, me olemme mahdottoman onnelliset!"
Uskomatointll on, miten joutuisasti aika kuluu, kun

eletään hiljaista ja tyytywäistä elämää; ininä olen
nyt ollut täällä neljättä wuotta ja yhtähywin tuntuu
tämä aika minusta ainoastaan kuin yksi pitkä Pyhä-
päiwä.

Joka sunnuntai me käymme kirkossa; se on hywin
hlllpatekoincn, urkuja ei ole ollenkaan mukasoinnuksi
»virsille, »vaan se on täynnänsä kunniallisia, hartaita
juutilaisill kaswoja ja saarna on kaunis, »vaikka yksin-
kertainen. Sekä me että yleinen kansa tiedämme, että
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pappi wllkaisesti uskoo sitä sanaa, jota hän julistaa,
että hän hengessä ja totuudessa tekee sen mukaan, että
hän töissään näyttää rakkautensa lähimmäistä lohtaan,
ja että hän, jos onkin wähän lowa, kuitenkin aina on
enimmän lowa itseänsä kohtaan. Kun häu lopettaa,
kyyneleet loistawat monessa silmässä ja monella »van-
halla poimuisella poskella, jopa tuo iloisa kamarineu-
woskin herraskartanossa, joka ei koskaan laiminlyö
istua tyttärineen pehmustetussa penkissään, Pyyhkii
silmiänsä silkkiliinallaan.

„Herra pastori, teidän täytyy olla päiwällisellä
rouwaswäkcnne kanssa meidän tykönä, minä en tyydy
mihinkään kieltoon", sanoo hän sitten kun me tapaam-
me toisiamme kirkon edustalla, ja tyttäret, kaksi kau-
nista nuorta tyttöä, yhtymät niin sydämellisellä taivalla
samaan pyyntöön, että on melkein mahdotoin kieltää.

Hywin hupaistapa herraskartanossa onkin, siellä
ainoastaan waan liian paljon taritaan. Alussa luuli-
wllt he, että me olimme joko kipeitä, herkuttclioita
taikka tecskenteliöitä, scnwuoksi ett'emme woineet syödä
minä aikana pciiwään hywänsä.

Kertokaa meille wähän Kyöpenhaminasta, ajatel-
kaa, me emme ole koskaan olleet siellä ja yhtähywin
on meillä siellä lihallinen eno, joka on isokauppias,
ja weli, joka on ylioppilaana. Kertokaa meille jotakin
teaterista, tanssiaisista, Tiwolista, Rundetaarnista ja
Rosenborgshawesta".

„Ia muotiloista", lisää wanhin sisar, „lienecftä
oikeastaan kauhean ikäwää Kyöpenhaminattarelle asua
täällä".

Ah, heillä ei ollut mitään käsitystä pääkaupungista!
Kamarincuwos puhui toiseen tapaan.
„Ilma maalla on terweys ja onni, lapset", sanoi

hän. „Katsokllll waan ryökkina Staaliin, kuiuka ter-
weeltä ja hywältä hän nyt näyttää, sitä wastoin kuin
milloin hän tuli tänne, silloin täytyi jokaisen luulla,
että tytössä oli keuhkotauti; siihen oli syynä se kirottn
kaupunki-ilma ja hieno elämänlaatu siellä".
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Me käwimme myös terwchtimässä lähellä asuwia
pappeja ja muutamia muita perheitä. Joka paikassa oli
»vastaanotto erinomaisen mieraamvaraincn ja hywän-
suopaincn ja scurustclemisen tapa sydämellisintä.

Joulunaikana pidetään tawalliscsti toinen huwi-
telma toisensa perään, ja kun me, iloisina ja lämpi-
minä tanssin ja leikin perästä, jossa mamma ja Gus-
tllllwi owat aiuoastlllln katselijoina ajamme kotiin
kuuwalossa, täytyy meidän tunnustaa itsillemme, että
olemme hywin huwitelleet, jospa toinen tahi toinen
kohta onkin wähän riidellyt wastaan sitä, mihin me
olemme tottuneet.

Pastori, papinrouwa ja mamseli owat kaikki hy-
win suosittuja seudussa; marsinkin on rouwa niin Mah-
dottoman sulopuheineu".

Kun me istumme yhdessä hämärän aikana, me
puhelemme usein rakkaista kuolleista: mummosta, pa-
pasta ja Hcdwigistä, ja se tuntuu minusta niin
kummalliselle, etten ole nähnyt ketään heistä, kun
he kaikki owat niin liki sydäntäni. Minun ajatukseni
lentää silloin myös omien »vanhempieni luokse, ja se
on minulle suloista ajatella, että heidän siunauksensa—

harras, palama siunaus on tullut minun kaswatus-
äidilleni kaikesta siitä selittämättömästä hywyydestä, jolla
hiin on holhonut heidän lastansa.

Joka wiitko saan minä kirjeen pieniltä Maroil-
tani; minä kirjoitan myös yhtä usein heille, ja minä
huomaan selwästi, että minulla wiela on iso waiku-
tuswaltll heihin. Kewllälla lukewat he itsensä ripille
ja aikoivat silloin käydä terwchtimässä meitä.

Toisinaan saan minä myös pari ystawällistä ri-
wiä salcmenwoksen rouwalta Trollelta. Amalia on kih-
lattu „kosijan" kanssa ja sanotaan Pian tulewan nai-
misiin.

Mamman weli tulee tänne joka kesä, minä pi-
dän hänestä hywin paljon, waikka hnn on wähän
kummallinen olemus-tawassaan minua kohtaan, waan
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hän ei woi, taikka oikeammin sanottu, hän ei tahdo
saada päähänsä muuta, kuin että minä olen Gusta-
win sisar.

Kaarina on ollut täällä pienen seitsenwuotisen Lo-
wisansll kanssa. Se oli merkillinen tapaus Kaarinalle,
luu kulli merta myöten höyrylaiwassa; hän oli siinä
kokenut paljon enemmän kuin koko kuluneen elämänsä
aikana, ja juutilainen kansa oli katsellut Kaarinaa ja
Kaarina oli katsellut juutilaista kansaa.

„Miten hullulla tllwalla he haastawat!" sa-
noi hän hymyillen, mutta me ajattelimme, että toi-
sella siinä asiassa ei juuri olisi ollut mitään sano-
mista toisestansa.

„Nyt tytti ja minä lähdemme kotiin"—sanoi hän
oltuansa neljätoista päiwää meidän luouammc,—„täällä
on kyllä kaikki ollut oiwasti ja hywiu, waan minä en
ole ihminen enää kauemmin makaamaan ja laiskotte-
lemaan".

11l tuo onnellinen FredriN on ollut täällä kah-
desti nuoren ruotsalaisen »vaimonsa kanssa. Hän on
yhtä leikillinen ja iwaawainen kuin ennen, waan hän
ei ole niin pistopuheinen; jos hän toisinaan lausuu
pilkkaaman sanan, niin on tarwis ainoastaan rukoi-
lema katsanto Maijan isoista, lempeistä silmistä,
ja se sllllpi hauet waikeuemaan.

Tohtori Stub ou kuollut. Minun rajattomaksi ih-
meekseni hän on testamenteerannut minulle »viisi tuhatta
»valtiopankin taalaria. Ihtä suureu summan hän oli
myös testamenteerannut eräälle nuorelle lääketieteen
ylioppilaalle ja eräälle »vanhalle kaupustelija-waunolle,
jolla oli kauppa-koju hänen porttinsa »vieressä. Muun
omaisuutensa hän lahjoitti sairashuoneelle. Tämä, tuon
»vanhan lääkärin hywyys teki erinomaisen »vaikutuksen
minuun, minä en itse tiedä, oliko se hywä tahi päin
»vastoin. Ah, kuinka usein minä olin nähnyt hänen
tyynet kaswonsa ja toiwonut hänen silmistänsä houku-
tella yhdeu ainoan ystävällisen katsahduksen, mutta
turhaan.
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Toisena kesänä lisääntyi meidän perhe uudella jä-
senellä, pienellä kauniilla pojalla, jolla on isän otsa ja
äidin ja äidinisiin silmät. Ompa ihastuttlllva näkö kat-
sella hänen istuwan nuoren äitinsä sylissä ja pienillä
lyhyen jänttärillä käsillään taputtelevan isänsä poskia.
Se on myös ihana taulu, kun iso-äiti häntä sylissään
tuuwittelec.

Mettä rakastaa pientä Haraldia melkein epäjuma-
loidcn; hän tulee aiwan kuin huimaksi, kuu joku uskal-
taa nousta lapsen tahtoa »vastaan. Puutarha kaikkine
kukkasinecn joita me saamme poimia ainoastaan hänen
tulvallansa —on hänen hullussansa. Hän sitoo paksuja
seppeleitä »vereksistä prolvinsiruusuista ja kukittaa niillä
hänen pienet waununsa, kun hän tuota pientä wetclee
puutarhan käytäwiä ylös alas. Herastuomari on kir-
joittanut Mctan testamentin, kaikki mitä hänellä on
ja sitä ei ole wähä Melan silmissä pitää tulla Ha-
raldille, ja niin ottaa hän esille sukanwarret ja puis-
telee ylwäästi niiden kiiltäwää sisältöä pojan jalkojen
edessä, ja tämäpä hywin ihmetellen »viattomilla sil-
millänsä katselee.

Joka aamu, ennen kuin me juomme teetä, istuu
pieni Haraldi täti Marian käsiwarrella hänpä pi-
tääkin paljo Mariasta ja murentaa pieneksi
ison palasen leipää linnuille.

Wiimeiseuä joulu-iltana, kun me istuimme ja odo-
timme, että Minna olisi awcmnut owen saliin, alkoi
Musti kaikin woimin haukkua, sen jälkeen kuului pos-
titorwen tojotus ja awoimet waunut wyöriwät pihaan.

Hetken myöhempään astui sisään, »valkoisena kuin
lumi-ukko, meidän kallis professori Lange, jonka me
kaikki luulimme terweenä ja raittiina oleivan tuolla
lämpymässä Italiassa.

„Tulenmahan kyllin hywissä ajoin?" huudahti
hän. „Eihän joulupuu »vielä ole sytytetty?"

Mikä ilo syntyi! Me syleilimme häntä kaikki,
Mettä oli oikein huimana ihastuksestaan.

„Antakaa minun nähdä lasta" lausui hän.
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Äitillisellä ylwäydellä ojensi Minna hänelle pieno-
kaisen, joka oli nnkkunut äidin-äitin polwillc. Hän kat-
seli sitä wakaiscsti. Waan kun Harald heräsi ja awasi
isot, hymyilewät silmänsä, silloin nosti hän lapsen kor-
kealle ja lausui:

„Tämän pojan pitää keweästi maailman läpi
päästä!"

„Muistatteko te, rouwa Staali, että mummolla
usein oli tapana nuhdella miuua siitä, että minulle
aina tuli ilta, ennenkuin siitä ticsinkään?" sanoi hän
senperästä.—„Niin se on myös käynyt minulle elämäui
iltana. Minä huomasin näinä päiwinä, että olen nyt
wanhll mies, 77 wuotinen, ja minä rupesin pelkää-
mään, etten enää näkisi teitä. Se oli kuiu olisi sydä-
meni tarwinnut lämmitystä, ja minä tiesin, että olin
löytämä sitä täällä, ja senwuotsi tahdon minä myös
nyt asettua lepoon teidän tykö kauemmaksikin aikaa".

Tuossa hän nyt istui tuo kaunis ukko, walkoisenc
tukkaneen, juhla-pöydässä ja katsoi niin rakkcmsti mei-
hin kaikkiin; tuossa hän istui joulupuun ääressä, Ha-
raldi sylissänsä, itse lapsena.

Tänäpäiwänä on uudenwuoocn Päiwä 1860, kuule
kuinka kauniisti kellot kutsuwat kirkkoon. Aurinko pais-
taa niin lempeästi, minun mielessäni on niin rauhai-
nen 010, minä olen niin täydellisesti onnellinen. Mi-
nun ystäwäni, ei läheisimmät, waan muut hywät ys-
täwät, puhelemat kyllä miuun kanssani itsenäisestä
onnesta; he antawat sille muodonkin ja myös nimen,
waan minä en toiwo mitään muutosta. Minä ra-
kastan ympärystääni kaikesta sielustani ja he rakasta-
mat minua takaisin, minua waan kaihottaisi. Oi Ju-
mala, anna jäädä niinkuin on! waan jos se ei taida
tapahtua, niin en minä kuitenkaan mitään pelkää: se
Herra, joka lahjoitti tuolle köyhälle, hyljätylle picuelle
tytölle onnellisen kodin, se Herra, joka kätensä huos-
tassa piti häntä ja niitä, mitkä murheen päiwiuä oli-
wat häueu sydäntänsä lähimpinii ja jälleen yhdisti
heidät, —se ei milloinkaan ole häntä hylkäämä. Minä



214 Dräiin nu»ren tytön eliimänmaiheet.

en ennä kysy: mitähän tämäkin wuosi tallettaa, sillä
minä tiedän, että Jumala johdattaa minut perille sillä
tulvalla, mikä on minulle hyödyllisin, olkoon se sitte
murheen taikka ilon kautta.

Isä ei tahdo lapsiaan
Murheisin wasouttaa,
Kun tapahtuu se toisinaan,
Heit' suruihin hän totuttaa;
Jos kätensä tuo wäkewci
Mun sywyyteen sywentaisi,
Niin tiedän, öisin näkewä:
Hän taas mun ylentäisi.














