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JOHDANTO.

Vapaaherratar Elisabet Clodt von Jurgens-
burg elää tätä nykyä sangen vaatimattomissa
olosuhteissa vanhimman poikansa kanssa Hel-
singin kaupungin laitaosassa.

Hän täyttää ensi talvena (1929) yhdeksänkym-
mentä ikävuotta.

Ruumiillisilta voimiltaan hän kyllä alkaa olla
heikko. Keittiössä puuhaillessaan ja huoneesta
toiseen siirtyessään hänen täytyy pystyssä py-
syäkseen käsin tunnustella seiniä. Mutta henki-
siltä voimiltaan hän on erinomaisenripeä, ja jos
puhe on henkisyydestä, voi sanoa hänen olevan
kehityksensä huipulla.

Moni on aikonut kirjoittaa ja joku on kirjoit-
tanutkin hänen kertomiaan nuoruudenmuistel-
mia. Vihdoin minäkin, yksi hänen pojistaan,
olen asiaan ryhtynyt tämän »vanhempieni ro-
maanin» yhteydessä.
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Kun tositeossa tuli kysymys hänen muistel-
miensa paperille panemisesta, tuntui tehtävä
meistä kummastakin keveän helpolta. Otin vain
puhtaat arkit esille, kynän käteeni, istuuduimme
pöydän ääreen ja alkajaisiksi pyysin kertomaan
jotakin hänen sukunsa esi-isistä, sillä niinhän
elämäkerralliset muistelmat on aina tapana
alkaa.

Tuopa vaatimus näytti hänestä olevan sentään
peräti odottamatonta. Hän kävi varsin huoles-
tuneen näköiseksi, — jolloin hän tapansa mu-
kaan rupesi silittämään pöytää, niinkuin pyyh-
kiäkseen pois murusia, joita siinä ei kuitenkaan
ollut.

Summa oli, että hän ei osannut sukunsa kanta-
isistä sanoa muuta kuin että ne »taisivat olla
joitakin liiviläisiä paroneja».

Hyvän aikaa mietittyään hän virkahti päättä-
västi:

— Suoraan sanoen, minä en tuosta asiasta
tiedä yhtään mitään.

Näin meidän yrityksemme oli tyrehtyä kohta
ensimmäiseen alkuunsa.

Kun kovin ihmettelin tätä hänen tietämättö-
myyttään ja hän puolestaan lienee tuntenut
siinä ihmettelyssä jotakin moitteen vihiä, sanoi
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hän, yhä katsellen alas pöytään ja jatkaen ole-
mattomien murujen kokoilemista:

— »Minusta on päinvastoin melkein ansioksi
luettava, kun suvun loisto unohtuu. Sehän on
ikäänkuin vieraan synnin unohtamista, sen syn-
nin, että entiset sukupolvet ovat tarkoittaneet ja
osanneet sysäytyä vertaistensa, tavallisten ihmis-
ten yläpuolelle. Kodissani suuresti halveksittiin
kaikennäköistä sukuylpeyttä, ja minusta se on
ansioksi luettava. Muistanpa erään tuttavamme,
paroni von Medemin olleen kerran päivällisillä
vanhempieni luona. Hän oli narrimaisen ylpeä
paroniudestaan ja väitellessään isäni kanssa tästä
asiasta tuli hän yhä enemmän intoihinsa, kunnes
lopetti siihen mahtipontiseen lausuntoon, että
aateluus on muka kirjoitettuna aatelisen otsaan.
Isäni sanoi siihen, ettei hän puolestaan voinut
huomata Medemin otsassa mitään kirjoitusta,
ja kiivastui siihen määrään, että sanoi olevansa
valmis myymään oman paroniutensa vaikka
ruplasta, jos vain joku hölmö siitä niinkin pal-
jon maksaisi. Olen varma ettei isänikään tien-
nyt paljon mitään omasta suvustaan. Ja minä
puolestani olen aina pitänyt vanhan perheemme
suurena ansiopuolena sitä seikkaa, että meillä ei
koskaan puhuttu eikä siis mitään tiedettykään
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entisyyden mahdollisesta loistosta, siihen mää-
rään, että kaikki lapset ja minä niiden joukossa
olemme jääneet niistä asioista melkein kokonaan
osattomiksi.»

Näin puhui Elisabet Clodt von Jiirgensburg
pöydän toiselta puolelta.

Vaikka selostusta Clodtien suvun esi-isistä ei
oikeastaan siis saisikaan esittää hänen muistel-
miensa joukossa, lienee kuitenkin katsottava näi-
den muistelmain kirjoittajan ja kokoojan velvol-
lisuudeksikäytettävinä olevien lähteiden mukaan
antaa sitä haluavalle lukijalle jonkinlainen yleis-
kuva tämän vanhan, sitkeän ja monessa suh-
teessa merkillisensuvun genealogiasta. Luettelo
on sijoitettu liitteenä tämän niteen loppuun.

Suullisissa sukukertomuksissa tapaamme —

niinkuin usein muidenkin sukujen perinnäis-
kertomuksissa — ilmeistä tarunomaisuutta, joka
tietenkin on kulkeutunut entisyydestään ehkä
mahtailleiden sukupolvien keskuudessa.

Monien enojeni (äitini veljien) joukossa van-

hin näistä, Mikael eli Misha niminen, oli suuri
leikinlaskija japilkkakirves. Kasvultaan lyhyen-
läntäisenä hänellä oli tapana, jos vain häneltä
näitä sukuasioita tiedusteltiin, kohottautua niin
pitkäksi kuin hänelle oli mahdollista, pistää toi-
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nen kätensä takin rinnusnappien väliin, vetäistä
tukantupsu otsalle ja Napoleonin eleitä jäljitel-
len sanoa ylhäisen kolealla äänellä:

— Polveudunroomalaisista, olen keisari Clau-
diuksen jälkeläinen.

Makeasti nauramaan hän tietenkin sai kuuli-
jansa, etevä matkija ja humoristi kun oli, mutta
tämä höystetty historia ei kuitenkaan ollut peräi-
sin yksistään hänen omasta päästään. Mo-
nella taholla lienee suvun jäsenien keskuudessa
ja aivan tosissa väitetty Clodtien suvun polveu-
tuvan alkuperäisin Italiasta. Millä perusteilla,
siitä ei voine enää saada selvää. Vieläpä on jon-
kinlaisena perinnäistaruna suvussa mainittu, että
Clodtien kanta-isä todella olisi ollut alkujaan
Claudius niminen herra, ei kuitenkaan keisari,
vaan jokin samanniminen lombardialainen
pikkukuningas!

Jos tämmöiset sukutarut voidaankin panna
keskiaikaisen sukuylpeyden laskuun, koska niiltä
tietenkin puuttuu kaikkea historiallista pohjaa,
saa itse tuo väite, että suku on peräisin Ita-
liasta, kuitenkin jonkinlaista mahdollisuuden
tukea siitä tosiasiasta, että tässä suvussa niin
yleisesti tavataan taiteellisia taipumuksia, eten-
kin muovailu- ja maalaustaiteen alalla.
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Saatuani valmiiksi hyvin tarkan, ruotsalaisen
historioitsijan Elgenstiernan toimittamien suku-
tutkimusten mukaan esitetyn Clodtien sukuluet-
telon, ja vihdoin sitä lukiessani vastapäätä pöy-
dän toisella puolella istuvalle, v:sta 1420 asti
suoraan alenevassa polvessa jatkuvan suvun
jäsenelle, vapaaherratar Elisabet Clodt von Jur-
gensburgille, kuunteli hänkertomusta jotensakin
haluttomasti, jopa uneliaan kyllästyneesti, kun-
nes tulimme luettelon viimeksi mainittuun, hä-
nen isoisäänsä, Carl Gustaviin. Silloin hän elpyi.
Oli niinkuin olisi koko luettelosta vihdoinkin
tavattu henkilö, jolla oli hänenkin mieltänsä
kiinnostavia ansioita. Hän otti nyt kertomuk-
sen jatkon omiin käsiinsä.



I.

ELISABET KERTOO ISOISÄSTÄÄN.

Isoisällä kuuluu olleen aivan erikoinen vas-
tenmielisyys ulkonaisiin arvonmerkkeihin, jopa
ylemmän asteen sotilaspukuihinkin, joista ympä-
ristö saattoi päättää mikä arvo ihmiselle muka
oli annettava. Senvuoksi isoisä — milloin suin-
kin oli mahdollista olla esiintymättä kenraalin
virkapuvussa — heitti sen yltään ja käytti sel-
laista siviilipukua, joka mahdollisimman vähän
erotti häntä tavallisesta keskitason ihmisestä,
jopa käsi- ja ulkotyöläisestä. Näin käydessään
ulkona ja seurustellessaan vaatimattomien ihmis-
ten kanssa hänen oli tietenkin mitä tarkimmin
välttäminen ilmaisemasta kuka hän oli, sillä sil-
loinhan vielä paljon suurempi huomio olisi hä-
neen kääntynyt. Olipa hänen tällaisten ystä-
viensä joukossa myöskin muudan sotamies,
johon hän oli suuresti kiintynyt. He olivat
todella hyvät ystävykset. Hän oli ystävälleen
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vain Kalle, ja sotamies oli ehkä Pekka. Milloin
Kallella vain oli aikaa, ilmestyi hän vanhan
Pekkansa luo juttusille. He. polttelivat molem-
mat paljon tupakkaa, niin että tupa oli savua
täynnä, ja joivat loppumattomasti teetä kiehu-
vasta samovaarista. Mutta kerran oli Pekka
veteraani mukana paraatin rintamassa, ja juuri
ennen keisarillisten saapumista, kun Pekka etu-
rivissä seisoi jännittyneimmässä »smirnaassa»,
karautti tarkasteleva töyhtöpäinen kenraali rat-
sullaan ja seurueineen rintaman editse hänen
ohitseen. Pekka oli pyörtyä ällistykseensä ja
kivääri oli hänen käsistään pudota: tuohan oli
Kalle ilmi elävänä! Kun »Kalle» sitten ensi ker-
ralla tuli sotamies-ystävänsä luo, ojentui tämä
pelokkaana ja vapisevana kunniantekoon eikä
voinut enää rauhoittua entiselleen, vaikka työ-
pukuinen kenraali kuinkakin olisi kehoittanut ja
esittänyt entisen ystävyyden jatkamista. Kiu-
sallinen ilmitulo oli pilannut luonnollisen ihmis-
suhteen, eikä koko ystävyydestä tahtonut enää
eheätä syntyä.

Toinen tapaus oli isoisälle kohtalokkaampi.
Se mursi hänet kokonaan, mutta on hänen luon-
teelleen edellistäkin kuvaavampi.

Sodan päätyttyä palvellessaan Siperian armei-
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jan esikuntapäällikkönä Omskissa kärjistyi hä-
neen periytynyt rehellisyys ja suorasukaisuus
ratkaisevaan ristiriitaan venäläisen virkavallan
kanssa.

Armeijan ylipäällikkö, joka oli omavaltainen
ja häikäilemätön mies, päätti kerran erottaa
virasta erään alaisensa toimihenkilön, joka oli
joutunut hänen epäsuosioonsa. Päiväkäsky oli
vain isoisän varmennusta vailla. Isoisä ilmaan-
tui kuitenkin ylipäällikön eteen esittäen, että
koska puheenalaisen toimihenkilön virka-ansiot
olivat täysin pätevät eikä tämä henkilö ollut
liioin mihinkään laiminlyöntiin tehnyt itseänsä
syylliseksi, hän puolestaan oli pakotettu kieltäy-
tymään erottamispäätöksen allekirjoittamisesta.
Ylipäällikkö tyrmistyi ja uhkasi toimittaa viralta
hänetkin. Isoisä pysyi päätöksessään. Silloin
tuo mahtava herra katsahti häneen kylmästi, ja
sanoi merkitsevän tyynenä, ivanhymy huulilla:

— Muistakaahan toki, että teillä on suuri
perhe.

Hänelle annettiin 24 tunnin mietintäaika.
Isoisän perhe oli todellakin suuri, ja luulta-

vasti hänkin, niinkuin useimmat sukumme jäse-
net, oli lujasti kiintynyt perhe-elämään. Ajat-
telen hänen olleen niitä miehiä, joille perhe, sen
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menestys, sen viihtymys, iloisuus, turvantunto
on kaikki kaikessa, ja hallitsijan palveleminen,
virkaelämä vieraskielisessä ja vierastapaisessa
maassa tulevat vasta toisessa sijassa, vain toi-
meentulon eli siis perheonnen yhtenä ehtona.
Semmoiselle ihmiselle on ajatus rakastetun per-
heen syöksymisestä taloudelliseen vararikkoon
aivan sietämätön ajatus. Vaimon itkut ja epä-
toivo järkyttävät koko hänen olemuksensa juu-
ria myöten. Ankaran ylipäällikön sanat lienevät
todellakin sisältäneet täydellisen taloudellisen
haaksirikon uhkaa, jos päätös olisi jäänyt var-
mentamatta. Ja niinpä jonkinlaisessa mielipuo-
lisuutta lähestyvässä toivottomuuden tuskassa
isoisä viimeisellä hetkellä — allekirjoitti päivä-
käskyn.

Mutta tämän toivottoman teon seurauksena
oli juuri se mitä hän oli tahtonut välttää, per-
heen varallisuuden täydellinen luhistuminen,
joka tapahtui hänen oman pikaisen kuolemansa
johdosta.

Omaatuntoa vastaan tehty teko alkoi nimit-
täin kohta ensi hetkestä asti kuolettavasti vai-
vata isoisän mieltä. Tekoa ei voinut saada teke-
mättömäksi, mutta hän ei voinut kantaa aja-
tusta, että hän oli sen tehnyt. Ja näihin tuskiin



Vphra Konstantin Clodt von Jürgens-
burg, Elisabetin isä.
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hän sairastui niin parantumattomasti, että viran-
toimitus täytyi jättää, ja hän kuoli vaivoistaan
tervehtymättä.

Hänellä oli kuusi poikaa ja neljä tytärtä. Näi-
den alaikäisten lasten kanssa — yksi tytöistä
syntyi isän kuolinvuonna — oli onnettoman
lesken nyt tehtävä suunnattoman pitkä ja vai-
valloinen hevosmatka Siperiasta Pietariin, jonne
he vihdoin saapuivat varattomina ja sangen kur-
jassa tilassa. Isäni oli silloin vasta io-vuotias.

Millä varoilla pojat Pietarissa kasvatettiin ja
koulutettiin, en voi ymmärtää, mutta kaikki
viisi — yksi kuoli nuorena — ne vain joutuivat
toinen toisensa jälkeen sotakouluun. Mahdol-
lista on, että heille suotiin vapaa kasvatus kruu-
nun puolesta kadettikoulun sisäoppilaina, niin-
kuin usein muillekin korkeamman aatelin köyh-
tyneille jäsenille, joiden isät olivat erikoisem-
min kunnostautuneet sodissa tai muissa julki-
sissa toimissa. Toiselta puolen kuitenkin kerrot-
tiin, että kun köyhtyneen perheen puolesta teh-
tiin korkeimpaan paikkaan anomus ylimääräis-
ten apuvarojen myöntämisestä suuren lapsijou-
kon kasvattamiseksi, niin keisari (Nikolai I)
ärjäsi: »pitääpä olla aika hölmö se mies, joka
ei ole ymmärtänyt syrjäteitse rikastua niin tu-
Vanheinpieni romaani — 2



18

lokkaissa oloissa kuin kaukaisessa Siperiassa,
syyttäköötpä siis itseänsä!»

Joutuneina siis lapsuudestaan asti sisäoppi-
laiksi venäläiseen sotaopistoon nämä veljekset
luonnollisesti kokonaan venäläistyivät. Näistä
isoisän viidestä pojasta suoritti kaikissa tapauk-
sissa jokainen, toinen toisensa jälkeen kunnialla
upseeri tutkinnon, niinkuin sen ajan välttämä-
tön aatelistapa vaati. Ja niinpä alkoi heille an-
kara taistelu taloudellisia vaikeuksia vastaan.
Sillä venäläiseen upseeristoon kuului melkein
poikkeuksetta vain varakkaiden aatelisperheiden
poikia, jotka olivat palkoista riippumattomia,
joten valtio saattoi pitää näitä palkkoja mitättö-
män alhaisina, jopa niinkin, että nuoren upsee-
rin toimeentulo ilman kotivarallisuutta oli mel-
kein mahdottomuus. Monet varattomista sen-

vuoksi velkaantuivat upseerivuosinaan aivan
määrättömästi ja sortuivat velkakuorman painon
alaisina. Mutta Clodtin veljeksillä oli oma apu-
neuvonsa. Heidät pelasti heidän kätevyytensä
ja taituruutensa, joka teki mahdolliseksi ensin
tosin pienempien, mutta sitten yhä kasvavien
sivutulojen hankkimisen.

Vanhin veljeksistä, Vladimir Karlovitsh (Vol-
demar Jakob Johan Adolf) oli sitäpaitsi niin
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taitava matemaatikko, että hän jo nuorella iällä
nimitettiin sota-akatemian professoriksi. Myös-
kin toinen veljeksistä, Pjotr Karlovitsh (Peter
Jakob) palveli tykistössä ja saavutti luutnantin
arvon . Mutta hänen omituinen sivuelinkeinonsa
oli — puuhevosten veisteleminen lasten leluiksi,
josta seikasta puhun tuonnempana. Kolmas
veljeksistä oh isäni, Konstantin (Johan Gustaf).
Hän meni heti upseeriksi tultuaan naimisiin,
niinkuin kaikki muutkin veljeksistä olivat teh-
neet, misrään vähävaraisuudesta huolimatta, ja
harjoitti sivuelinkeinonaan gravyyriä eli puu-
piirrosta, saavuttaen siinä suuren ammatillisen
taidon, jopa kuuluisuudenkin. Hän saavuttikui-
tenkin myöskin tykistöasiain tuntijana suuren
merkityksen ja pysyi tykistöakatemian palve-
luksessa vuoteen 1835, kohoten viimein täysi-
kenraaliksi.

Kaksi nuorempaa veljeksistä, Boris (Bern-
hard) ja Mikael (Georg) Karlovitsh, olivat hekin
ikänsä loppuun sotilasuralla. Edellinen kuoli
nuorena, jälkimmäinen everstiluutnanttina v.
1874. Hänen lapsistaan lienee joku vielä elossa.

Edellisten sisaresta, nuoresta, kauniista tädis-
täni Natalia Karlovnasta, kerron vähäiset muis-
telmani tuonnempana.
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Näiden sisarusten ja niiden joukossa isänikin
aikaisemmista elämänvaiheista tiedän muuten
sangen vähän. Tiedän vain, että he olivat jää-
neet hyvin aikaisin orvoiksi myöskin äitinsä
puolelta, luultavasti aivan pian tuon rasittavan
Siperian matkan jälkeen.

Äitimme, Catherine Vigné, oli ranskatar. Hä-
nenkin aikaisemmista elämänvaiheistaan minä
tiedän hyvin vähän. Hän ei rakastanut puhua
menneisyydestään. Minusta aina tuntui kuin
siinä olisi ollut jotakin synkkää, surullista, jota
hänen oli raskasta muistella. Jos meidän, hänen
lastensa, kysymykset sattuivat sinnepäin, huis-
kautti hän huokaisten kättänsä, sanoen: »lapset,
lapset, mitä niistä menneistä, antaa niiden olla!»

Senvuoksi en milloinkaan tähän asiaan ka-
jonnut.

Luulen, että äidin isä, ranskalainen Vigné, oli
mahdollisesti joku Venäjälle asettunut emi-
grantti. Niitä oli muuttanut Ranskan vallan-
kumouksen jälkeen laumoittain Venäjälle, jossa
ranskan kieli oli yleisenä, melkein ainoana sivis-
tyskielenä. Venäjä oli ikäänkuin heidän toinen
kotimaansa.

Äitini tiedän jo lapsena kadottaneen vanhem-
pansa. Hän sai kasvatuksensa erään tätinsä
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luona, jonka mies oli hirmuinen yksinvaltias ja
piti koko taloa mitä ankarimmassa pelossa.
Mutta minkämaalainen ja minkäuskoinen tuo
äitini täti oli ollut, en voi sanoa. Hyvin mah-
dollista on, että hän oli äitini isän sisar, siis
hänkin ranskalaista syntyperää, niinkuin äidin-
isä. Päätän sen siitä, että äidilläni oli koko ikä-
kautenaan voimakasta ranskalaisrakkautta, vaikka
hän oli jo aikaisessa lapsuudessa kadottanut
ranskalaiset vanhempansa, joten tuo rakkaus on
kaiketi saattanut vain kasvatusäidin tehostamana
lapseen juurtua ja umpivenäläisissä oloissa
säilyä.

Vanhuutensa päivinä tuo äidin ankara setä oli
kuljeskellut keppiin nojautuen sisällä ja ulkona,
ja tämän kepin lähestyvä kopina oli saanut koko
perheen pelosta vavahtelemaan. Mutta toiselta
puolen sama kopina pelasti usein yllätyksistä ja
uhkaavan kohtauksen vaara saatiin vältetyksi
ennenkuin pelätty valtias oli ennättänyt ovelle.
Tämän ylenmääräisen ankaruuden pelossa täti
parka suojeli lapsiaan salaamalla mieheltään hei-
dän rikkomuksiaan, mutta itse, ollen luonteel-
taan peräti heikko tai kaikkea luonnetta vailla,
ei pystynyt herättämään lapsissa kunnioitusta
omaan arvovaltaansa, joten näiden kasvatus jou-
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tui aivan hunningolle. Pojista tuli melkein kai-
kista heittiöitä, lopulta he suorastaan varastivat
äidiltään rahoja, hänen uskaltamatta heitä edes
moittia sellaisista tepposista.

Näin ollen minun äitini elämän on täytynyt
tässä tätinsä kodissa olla sangen ilotonta, eikä
siis ole ihme, ettei hän mielellään entisyyttään
muistellut tai siitä lapsilleen kertonut.

Hyvin nuorena tyttönä hän joutui naimisiin
melkein vhtä nuoren isäni kanssa.



2.

VARHAISESSA LAPSUUDESSA.

Meitä oli yksitoista lasta. Minä olin järjes-
tyksessä viides, ja ensimmäinen tytär. Vain
perin hajanaisia muistoja on mielessäni säilynyt
aikaisen lapsuuden ajoista. Muistan jo kolmen-
neljän vuotiaana harrastaneeni runojen lausu-
mista, laulamista jatanssimista, ja muistan vielä,
että minut pantiin suorittamaan kaikkea tätä
usein vieraiden läsnäollessa. Tuo ei olisi minua
ollenkaan ujostuttanut, elleivät vanhemmat vel-
jeni olisi minulle nauraneet ja sitten lasten-
kamarissa matkineet esiintymistäni, sanoen mi-
nun »teeskentelevän suloista». Se itketti ja har-
mitti, mutta sittemmin opin äidin neuvosta kes-
tämään tämmöiset näsäykset ja olemaan niitä
hampaankolossa säilyttämättä. »Ainahan pojat
härnäävät sisariansa», lohdutteli äiti, ja tyttöjen
oli suhtauduttava semmoiseen kärsivällisesti ja
alistuvasti, muistaen, ettei pojille kuitenkaan
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mitään mahda. (Vasta tästä puhuessani tulen
ajatelleeksi, minkä katkerien lapsuuskokemusten
läpi äidin neuvo oli saattanut kulkeutua hänen
sydämensä kautta minuun!)

Kun minua nuorempi veljeni Sasha alkoi
varttua ja muuttua leikkitoverikseni, tuli meistä
parhaat ystävykset, jotka alati leikimme yhdessä
ja otimme nuorempiakin seuraamme. Vanhem-
mat veljet eivät tosin meitä nytkään jättäneet
rauhaan, vaan ivasivat leikkejämme, pitäen niitä
liian »tunteellisina». Tämä merkitsi kai, että me
olimme leikkiessämme liiaksi tosissamme eli että
leikkimme aihe oli heidän mielestään äitelä.

Lukitsimme siis heiltä oven.

Ja nyt ei meitä enää mikään estänyt täysin
antautumasta leikin kiehtovaan kulkuun. Maail-
man todellisuus unohtui mielestämmekokonaan.
Leikki, joka tätä todellisuutta matki, oli ainoa
todellisuus. Me muodostimme tuoleista kuomu-
vaunuja, me solmimme kokoon myttyjä ja mat-
kustimme kaukaisiin maihin. Joskus ajoimme
parihevosilla vieraisille vain jonkun tädin ja
sedän luo. Saavumme portaille, soitamme ovi-
kelloa — dinderling, — hevosemme, joina oli-
vat jotkut meistä, muuttuvat nyt tädiksi ja se-

däksi, jotka ottavat meidät vastaan kädet ojoina,
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säteillen iloisen yllätyksen riemusta, tervetuloa,
tervetuloa loppumattomiin, puristuksia, suute-
loja, ja hauskaa, hauskaa, vain hauskaa kaikilla!
Ja todella hauskaa!

Tulipa kerran lastenkamarissa muotiin myös-
kin leikki pienikokoisilla nukeilla. Äiti otti vil-
kasta osaa leikkiharrastuksiimme ja omin käsin
valmisti meille jouluksi nukkehuoneiston. En-
siksi oli suuri, kahteen osaan jaettu huone, ilman
kattoa ja etuseinää. Se asetettiin leikin ajaksi
jollekin tuolille tai kirstulle. Toinen puoli oli
kaksi-ikkunainen vierashuone, jossa oli uuni,
ikkunaverhot, tarpeelliset huonekalutseinäpeilei-
neen ja tauluineen. Olipa pieni lamppukin.
Toinen puoli oli yksi-ikkunaisena makuuhuo-
neena vuoteineen, kätkyeineen ja muine kalus-
toineen. Sitten oli eri osastona myöskin keittiö
helloineen ja lukemattomine astioineen. Pikku
nukkeja oli suuri joukko. Yksi näistä oli mam-
mana, toinen tätinä, muut esittivät lapsia. Ai-
kuisia oli lisäksi keittäjä, sisäkkö ja lastenhoi-
taja. Veljellä oli vielä talli hevosineen ja vaja
rekineen, nelipyöräisine rattaineen, jopakuomu-
vaunuineen ja kuskineenkin.

Juuri tätä nukkeleikkiä vanhempien veljien
mielestä me leikimme naurettavan tosissamme.
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Ensin muka lähetettiin sisäkkö sanomaan,
että hevoset olivat valjastettavat. Kun oli ilmoi-
tettu, että tämä oli tapahtunut, olivat mamma-
nukke ja tätinukke ajavinaan Gostinnyi Dvoriin
(silloiseen pietarilaiseen kauppahalliin) ostoksia
tekemään, sillä vanhin talon tyttäristä oli olevi-
naan morsian ja hänelle valmistettiin muka myö-
täjäisiä. Kaupassa me muka laittelimme ostos-
kääröjä, sidoimme ne pikkunuorasilla, niinkuin
oikeissakin kaupoissa tehdään. Kaikki tapahtui
säntilleen todellisuudenmukaisesti, ihan kuin
»oikeesti», vaikka olikin vain »leikisti». Sitten
»mamma» ja »täti» toivat paketit kotiin, käärivät
paperit niiden ympäriltä ja näyttelivät kaikille
kotolaisille, jotka päivittelivät niiden kauneutta
ja kalleutta. — Nyt alkoi lastenkin tehdä mieli
ajelulle. Heidät puettiin talvitakkeihin, istutet-
tiin rekiin, niin paljon kuin vain mahtui, ja
jumala armahtakoon kuinka huimaavaa vauhtia
heitä lennätettiin ympäri pöytää — henki oli
salpautua!

Muuten kuului tähän leikkiin se, että pappa
oli muka Parisissa, sillä meillä ei ollut tarkoi-
tukseen sopivaa miesnukkea. Kerran kuitenkin
tuli leikissämme aivan välttämättömäksi, että
papan oli palattava Parisista kotiin. Saimme
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äidin suostutetuksi lähtemään papan ostoon.
Äiti otti minut mukaansa ja me ajelimme kau-
poista etsien sopivan kokoista ja ehdottomasti
vaaleaveristä nukkea, sillä tummaverisistä en
pitänyt. Vihdoinkin sellainen löytyi. Hänelle
ommeltiin frakki ja muut tarpeelliset tamineet,
ja niin koitti saapumisen päivä. Sitä ennen oli
tietenkin saatu kirje, jossa tulosta ilmoitettiin,
ja odotus oli sangen jännittynyt. Mikä rajaton
riemu tempasikaan kaikki, kun äkkiä kuului ovi-
kellon tuttu »dinderling»! Lapsinuket ryntäsivät
yhtenä miehenä pappanuken ympärille. Mei-
dän oli ylen vaikea pidellä heitä kaikkia sor-
miemme välissä, mutta heidän vilpitön ilonsa oli
meidän iloamme, ja niinkuin sydämemme oli
heidän puolestaan pamppaillut jännittyneessä
odotuksessa, niin se nyt isän tultua sai kas-
vomme hehkumaan ja silmämme säihkymään
leikin rajattomassa riemussa.

Tietysti olisimme hauskuuden uudistamiseksi
voineet antaa papan tulla useamman kerran
Parisista, mutta se olisi sotinut todellisuuden-
tuntua vastaan, joka leikissä on välttämätön, tai
ainakin olisi pitänyt antaa ukon matkustaa ensin
takaisin Parisiin, mikä taas olisi ollut ikävää
leikkiä. Mutta keksimme sovelluttaa asian niin,
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että perheessä oli myöskin poika, joka kävi junk-
karikoulua toisessa kaupungissa ja nyt oli joulu-
luvalle kotiin palaamassa. Muodostettiin siis
junkkarinukke, jolle laitettiin virallinen koulu-
puku ja liimattiin takkiin kultapaperista leikatut
napit. Riemukkainta oli meistä äidin osanotto
leikkiimme, nähdä, että hän ollen yhtä tosissaan
kuin mekin innokkaasti ompeli omin käsin vaat-
teita pikku nukeillemme. Ja niinpä saapui junk-
karikin kotiin ja samaan riemuun!

Entä joulujemme unohtumattomat ilot!
Jo hyvän aikaa ennen juhlapäiviä aloimme

maltittomasti odottaa merkkejä salamyhkäisiin
valmistuksiin ryhtymisestä aikuisten puolelta.
Vihdoin viimeinkin äiti todella tekee lähtöä kau-
pungille. Minne ja mitä varten? Joku meistä
uskaltaa arvailla, että mitäpä jos se meneekin
jouluostoksille! Sitä ei kukaan ole uskovinaan,
mutta sydän salaa vavahtaen uskoo.

Mutta kylläpä hän viipyykin siellä! Käve-
lemme huoneissa tietämättä mitä tehdä, posket
punottavat, katselemme ikkunoista, koetamme
saada ajan kulumaan.

Vihdoin ovikello soi. Meidät ajetaan pois
eteisestä ja suljetaan lasten puolelle. Me tirkis-
tämme ovenraosta ja näemme: äiti kantaa pa-
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kettikääröjä, vie ne huoneeseensa, piiloittaa ne
laatikkokaappiin ja meidät kielletään laatikkoja
avaamasta.

Hetken kuluttua äiti ei päästä ketään huonee-
seensa. Kyökissä keitetään liimaa, tunnetteko
hajun? Sanomaton, sykähtävä riemu täyttää
sydämemme, nyt ei ole enää epäilemistäkään:
hän laatii meille jotakin jouluksi!

Ja päinvastoin, kuinka masentavan ikävältä
saattoi tuntua, jos ovia ei suljettukaan, vaan äiti
istuu jotakin ommellen eikä kiellä katsomasta
mitä hän ompelee! Koko joulutunnelma meni
ikäänkuin liitoksistaan, tuntui kuin joulusta ei
mitään enää tulisikaan, sanomaton ikävä täytti
mielen, leikkikään ei maittanut, saattoi vain
maleksia huoneesta huoneeseen. Se oli vaikeata
taistelua ajan mahdotonta hitautta vastaan, las-
ten ensimmäisiä vaikeuksia.

Mutta toihan se meitä tunti tunnilta yhä
lähemmäksi onnen hetkiä. Mitä enemmän joulu-
pyhät lähestyivät, sitä juhlallisemmaksi kävi tun-
nelma. Vanha hoitajamummomme, jota sa-

noimme njanjaksi (en vieläkään tiedä hänen
oikeata nimeänsä), piti huolta osaltaan meidän
mielikuvittelumme kohoamisesta yhä suurem-
paan jännitykseen ja juhlallisuuteen. Hän ker-
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toi meille iltaisin, kun istuimme hänen ympä-
rillään lastenkamarissa, Kristuksesta, kehoittaen
olemaan hyviä, tottelevaisia, sanoi Kristuksen
paraikaakin lentelevän ikkunain ohi ja katsahte-
levan sisään mimmoiset lapset missäkin talossa
olivat, tottelevaisia vai tottelemattomia. Jos
meistä joku itki tai juonitteli, hän heti osoitti
ikkunaan, sanoen: näetkö, tuolla Kristus katse-
lee sinua ikkunasta, ja tuoneeko hän sinulle mi-
tään jouluksi, kun hän niin vieroo pahoja lapsia.
Minä tuijotin valkokehyksiseen, mustaan ikku-
naan, sydän lepatti peloittavan juhlallisuuden
edessä, mutta samalla ilosta, että Kristus oli niin
lähellä ja katseli meitä. Sydämen pohjasta
halutti olla hyvä ja tottelevainen.

Ensimmäisenä joulupyhänä njanja sai juhlal-
lisuudentunnelman kohoamaan ylimmilleen .
Hänen oli tapana silloin varhain aamuhämärissä
mennä jumalanpalvelukseen, ja minä pääsin
hänen mukaansa. Isä ja äiti, ollen molemmat
toista uskontunnustusta kuin njanja, eivät käy-
neet venäläisessä kirkossa, eivätkä muistaakseni
koskaan missään muussakaan kirkossa, mutta
äidin luvalla njanja sai opettaa meille Kristuk-
sesta mitä katsoi välttämättömäksi, ja sai viedä
meitä mihin kirkkoon halusi.
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Ani varhain — muistan — havahdun njanjan
herättelyyn. On pilkkoisen pimeä, kylmä puis-
tattaa aamutuimaan, hampaat kalisevat, täytyy
kiireesti pukeutua, jo soivat kirkonkellot, aika
rientää. Kuljemme pimeillä kaduilla, minä puoli-
juoksussa, siellä täällä tuikahtelee liikkuvia lyhty-
valoja. Kaikki kiirehtivät. Njanja johdattaa
minua kädestä pidellen, ja hänen nopeasti astel-
lessaan minun on juostava.

Astumme kirkon valomereen. Tuhansien
vahakynttiläin kellervää tuiketta pyhäinkuvien
edessä, pappi lukemassa evankeliota. Hän suit-
suttaa pyhää savua, jonka tuoksu yhtyy vaha-
kynttiläin tuttuun käryyn, ja juhlallisuuden,
hartaushalun, hurskaan antaumuksen tunnelma
kohottaa mielen kohta herkimpään vastaanotta-
vaisuuteen ja ylimpään valmeuteen. Katse ko-
hoaa korkeuksiin. Siellä kattoholvin sinilaki
kuvaa taivasta, jossa tähdet tuikkivat ja josta
lukemattomat enkelit katselevat alas. Kuinka
hauskaa oli niitä tarkastella, noita ystävällisiä,
kauniita pikku kasvoja, olkain takaa näkyviä
siipipareja, pyöreän lihavia lapsukaisjäseniä!
Tuntui kuin heillä olisi ollut sanomattoman hyvä
olla, aivan autuasta, kun saattoivat lentääkin
minne vain halusivat. Ehdottomastikin siinä
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ajatteli: kun kuolen, minäkin tulen enkeliksi,
olen lentelevä, olen kaikkia rakastava ... Ja nyt
kohahtaa kuin vastaukseksi näihin ajatuksiin ylis-
tyslaulu ihanin pojanäänin, ja pyhän suitsutuk-
sen hurmiossa tuntuu kuin Jumala itse olisi
kirkossa. Njanja on vieressäni polvillaan ja
höpisee jotakin rukousta kuiskutuksin, vaha-
kynttilä kädessä ja ristinmerkkiä tehden. Silloin
minäkään, luterilaiseksi kastettu, en voi olla
laskeutumatta polvilleni hänen viereensä, teke-
mättä ristinmerkkiä niinkuin kaikki muut ja har-
taasti rukoilematta. Tuntui selvästi, että Jumala
kuulee rukoukseni ja tekee kaiken mistä olin
Häntä rukoillut: että isä ja äiti eivät milloin-
kaan kuolisi, että itse olisin hyvä ja tottelevai-
nen, ettei kukaan olisi milloinkaan minulle suu-
tuksissaan ja että kaikki ihmiset olisivat hyviä.

Näin tämä njanjan istuttama usko jouluna
lentelevään ja ikkunoissa katselevaan Kristuk-
seen oli minussa horjumaton. Kun odotimme
joululahjoja, uskoimme täydellä todella Kristuk-
sen itsensä tuovan niitä meille, joko heittämällä
joulusaliin ovenraosta ja pysymällä itse näky-
mättömänä, tai asettamalla valmiiksi joulukuusen
alle, josta ne sitten löysimme. Ja ihmeellistä:
vaikka me varminta varmemmin tiesimme, jopa
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olimme omin silmin nähneet äidin edellisenä
päivänä käyneen nuo leikkikalut meille osta-
massa tai itse omin käsin ne valmistaneen, me
sittenkin yhtä lujasti uskoimme niiden olevan
peräisin Kristuksen kädestä.

Äiti, äiti, sinä et koskaan puhunut meille
oman lapsuutesi valottomista kärsimyksistä,
mutta ne tulivat kaikki meidän hyväksemme,
sillä meidän elämästämme sinä teit maailman
onnellisinten lasten elämän. Sinä otit tosissasi
osaa meidän leikkeihimme, sinä säilytit meissä
viattomat tunteemme, sinä istutit meihin uskon
hyvään ja annoit meille iloisen mielen. Sinun
helmassasi kului elämäni parhain aika, minä
rakastin kaikkia ja kaikki rakastivat minua.

Miten katkeraa, että näiden rehellisten, puh-
taiden tunteiden täytyy luonnon pakosta alkaa
verraten pian tympeytyä, lapsen siirtyessä lei-
keistään todellisuuteen!

Tämän osoittamiseksi on minun kerrottava
palanen elämästäni vähän myöhemmiltä tyttö-
vuosilta.

Isäni nuorin sisar, Natalia, nuori, hyvin kau-
nis neiti oli mennyt naimisiin erään valtioneu-
voksen kanssa, joka oli näöltään sangen ruma,
luonteeltaan jotenkin arvoton eikä järkensäkään
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puolesta mikään etevä. Nuori täti ei tietenkään
rakastanut häntä. Kysymys, jolla ei enää ollut
mitään tekemistä leikkimaailman kanssa, nousi
mieleeni kuin äkkinäinen tauti terveeseen ruu-
miiseen: minkätähden hän oli jättänyt oman

kotinsa ja yhtynyt asumaan tuon miehen kanssa,
joka teki hänelle vain pahaa ja eli elämäänsä
vain omaksi huvikseen?

Nuoren Natalian elämä oli kaikkea muuta
kuin onnellinen.

Tämän valtioneuvoksen vanhemmat olivat
varakasta väkeä. Olivatko he todella vai itsekö
vain sanoivat olevansa jonkin vanhan aatelis-
suvun jäseniä, en tiennyt. Heidän huvilakarta-
nonsa suurine puutarhoineen ja ansarineen oli
parin virstan päässä Pietarista ja he viettivät
suurtilallisten loisteliasta elämää. Maaorjia oli
heidän palveluksessaan sekä nuoria että vanhoja
suuret laumat, Grishkoja, Fetjkoja, Sashkoja,
Mashkoja aivan loppumattomiin. Eteisessä
seistä jökötti aina livreepukuinen lakeija, joka
ilmoitti vieraat ja päästi käskystä sisälle. Ukko
itse oli pitkä, tanakkarakenteinen mies, ilme
arvovaltaisuutta tavoitteleva, koko pää aivan
kalju. Häntä pidettiin vieraanvaraisena vanhan-
ajan venäläisenä. Ja usein heillä olikin vieraita,
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kutsuja ja juhlapäivällisiä. Ukko ei tällöin kui-
tenkaan syönyt muuta kuin hapankaalia ja tat-
taripuuroa, osoittaakseen vieraille aitovenäläi-
syyttänsä, josta hän alituiseen kerskui. Jos vie-
raista joku näyttäytyi samanveroiseksi isän-
maanystäväksi, joutui ukko haltioihinsa ja jakoi
annoksensa tämän kanssa. Hänen vaimonsa oli
pienikasvuinen, lihavahko mummo, päässä kel-
lervän musta peruukki. Hän rakasti tarjoskella
vieraille marjamehujaan, piiraisiaan ja torttu-
jaan. Heidän iäkäs poikansa, valtioneuvos, eles-

keli kotonaan vanhempiensa luona makeanlei-
vän päiviä, mitään tekemättä, ja mentyään nai-
misiin nuoren tätini kanssa toi tämänkin samaan
paratiisiin.

Mutta kaunis täti — lieneekö nähnyt ainoa-
takaan onnen päivää siinä talossa! Pehmeäkin
vuode saattaa olla karkea maata. Ja kuinka
minä, nukeillani leikkivä tyttö, saatoinkin tämän
tädin onnettomuudenniin perin pohjin ymmär-
tää! Aina vain kysyin itseltäni: miksi, miksi täti
olikaan tuohon mieheen suostunut? Ja ajatuk-
siin vaipuessani leikit keskeytyivät.

Eivät myöskään ne vastaukset, joita onnis-
tuin saamaan aikuisiltaurkituksi, voineet palaut-
taa mieltäni entiseen huolettomaan päivänpais-



36
teeseen. Minulle sanottiin tuon naimakaupan
puolustukseksi: olisihan ollut loukkaavaa antaa
rukkaset, ja toiseksi, olihan mies aika varakas,
pelättiin hyvän tilaisuuden menevän hukkaan,
ja vihdoin, onko hauskaa jäädä vanhaksipiiaksi,
kadottaa ainoa toimeentulonmahdollisuus ja jou-
tua naurunalaiseksi?! — Pilveytyvä taivas vain
sakeni silmissäni.

Mutta lapsuuteni synkin vaikutelma johtui
sekin tästä samasta talosta.

Me ajoimme usein sinne vieraisille. Äiti näet
hyvin piti kälystänsä, joka suuresti iloitsi hänen
käynneistään, koska sai silloin edes jollekin huo-
jennella sydänsurujaan. Minua siellä kaikki
hemmoittelivat ja tietenkin kävin siis siellä
mielelläni. Olin noin 6—7-vuotias.

Kerran me läksimme sinne koko sunnuntai-
päiväksi. Päivällisen jälkeen kaikki istuutuivat
vierashuoneeseen, minä lattialle jotakin leikki-
mään. Samassa livreepukuinen lakeija ilmestyy
kankeana esille, ilmoittaen: »Herra Senaattori
Mendelejev puolisoineen.» Mummo joutuu kau-
huihinsa: »Äsh, kuinka kiusallista! Mikä juma-
lan rangaistus! Mitä ihmeitä he täältä hakevat!»
Ja lakeijalle: »No pyydä sisälle, minkä niille
mahtaa.»
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Vieraat ilmestyvät juhlallisesti kumarrellen.

Ojennetuin käsin mummo rientää heitä vastaan:
»Ah, rakas Stepaniida Ljvovna, kuinka hyvin
teitte kun tulitte, kuinka pitkään en ole teitä
nähnyt, kiitos, kiitos kultaseni, kun ette ole
unohtanut, kultaseni, kyyhkyläiseni, osasittepa
ilahuttaa vanhan mummon mielen!» — Vieraat
ovat ihastuksissaan näin sydämelliseen vastaan-
ottoon ja varmaankin ajattelevat: »Mikä suloi-
nen, hyväntahtoinen olento tuo Audotja Pet-
rovna!» He ovat ilmeisesti syvästi liikutettuja.

Tämä valheellinen kohtaus järkytti minua sii-
hen määrään, että vaivoin saatoin olla itkuun
purskahtamatta. Oli hirveän sääli vieraita, teki
mieli huutaa heille: älkää uskoko, älkää uskoko
noiden sanoja, juuri äsken he teitä haukkuivat
hirveästi, eivät he ollenkaan pidä teistä!

Kohtaus syöpyi iäksi mieleeni. En ole sen
jälkeen vielä täysikäisenäkään voinut sietää ta-
loja, joissa vieraiden tulosta ilmoitetaan ennen-
kuin käsketään sisään. Ja kun itse joudun vie-
railla käymään, koetan aina pujahtaa sisälle niin
odottamatta kuin mahdollista, etteivät sisällä
olijat vain ehtisi mitään epäystävällistä aja-
tella . .

.
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NJANJA.

En ymmärrä, kuinka on voinut tapahtua, että
minä, joka sylilapsesta aikaihmiseksi asti elin
tämän saman njanjan äidillisen lempeän hoidon
alaisena, en tullut milloinkaan ottaneeksi selvää
hänen oman elämänsä vaiheista, en edes sen ver-
taa, että tietäisin hänen oikean nimensä. Njanja
merkitsee vain lapsen hoitajalleen antamaa hel-
littelynimeä. Miksi en häneltä milloinkaan tie-
dustellut, mimmoinen hänen kotinsa oli ollut,
millaiset hänen vanhempansa, mitä hänelle oli
elämässä mahdollisesti tapahtunut, vaan nyt
vasta, kun koko entisyys on enää vain kaukai-
sena muistona, nuo kysymykset nousevat eteeni
pohjattoman tyhjyyden ääreen, minun voimatta
löytää elävien joukosta enää ainoatakaan ih-
mistä, joka auttaisi minua pienimmälläkään tie-
don vihjauksella?

Täytyykö todella ajatella lapsen olevan niin
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itsekäs olento, että kaikkein lähimpienkin ihmis-
ten elämä on hänelle elämää ainoastaan mikäli
se on kosketuksessa hänen arvoisaan minuu-
teensa, ja että muun tietäminen tuosta elämästä
on hänelle epäkiintoista, jopa vieroittavaa? —

Luulenpa melkein, että minä jotakin ehkä hämä-
rästi tiesin njanjani entisyydestä, mutta että
tämä tieto ei ollut minulle mieleen, koska se ei
oikein liimautunut herttaiseen, rakastettuun,
vain minussa ja minua varten elävään njanjaan,
vaan oli yksin vain häntä itseään koskevaa ja
minusta kokonaan irrallista. Kun tarkemmin
ajattelen, tiesinhän minä oikeastaan paljonkin
njanjasta, vaikka en tiennyt hänen nimeänsä.

Njanja oli muuttanut meidän taloomme jo
seitsemän vuotta ennen minun maailmaan ilmes-
tymistäni. Hänen oli ollut kohtalon pakosta
antautuminen vieraiden ihmisten palvelukseen,
nimittäin puutteen ja täydellisen varattomuu-
tensa tähden. Näin hänet pestattiin meille, van-
himman veljeni Mihailin eli Mishan hoitajaksi,
tämän synnyttyä vuonna 1832 toisena kaksoi-
sista, joista toinen kuoli parin kuukauden ku-
luttua.

Njanja oli nuori leski taloomme tullessaan,
ja hänellä oli tyttö. Hänen miehensä, kauppias,
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— niin sanottiin —, oli kuollut jättämättä mi-
tään omaisuutta jälkeensä, joten njanja oli pako-
tettuna antamaan pikku tyttönsä kasvatuslaitok-
seen ja suorittamaan siitä johtuvatkustannukset
menemällä palvelukseen rahapalkasta ja näin
ainiaaksi luopumaan lapsestaan. Hän oli syn-
tyisin Moskovasta tai Moskovan tienoilta, mutta
tuo »kauppias» oli kaiketi vienyt hänet Pietariin
ja siellä kuollut, joten on sitäkin ymmärrettä-
vämpää, että njanjan oli vieraassa kaupungissa
mahdoton tulla toimeen muuten kuin luopu-
malla lapsestaan.

Minä en tästä njanjan lapsesta tiennyt mitään
koko lapsuuteni aikana, ja ehkä oli hyväkin,
ettei siitä mitään tietooni tullut, sillä asia olisi
ollut minulle peräti käsittämätön. Olisin var-

masti tehnyt sopimattomia vertauksia ja kysy-
nyt itseltäni: olisiko minun äitini voinut luopua
minusta ja mennä hoitamaan umpivieraiden
ihmisten lapsia? mitä olisin äidistä silloin aja-
tellut? mitä koko maailmasta? mitä jumalasta,
joka oli tehnyt niin että njanjan piti mennä
lapsensa luota? — Onneksi ei meille kukaan
niistä asioista kertonut ja me saimme tietämät-
tämme vastaanottaa koko sen ylitsevuotavan,
rajattoman, uhrautuvan, ikimuistettavan rak-
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kauden, jonka luonto oli ehkä tarkoittanut njan-
jan oman lapsen osaksi, mutta joka nyt vuoti
vain meidän ylitsemme.

Njanja on minun elämässäni merkinnyt ehkä
enemmän kuin kukaan muu ihminen. Ei riitä
sanoja, en löydä tyhjentäviä nimityksiä niille
tunteille, jotka kuohahtavat esille ja ympäröivät
hänen kuvansa joka kerta, kun se lapsuuteni
muistoissa vaeltaa editseni.

Niinakin aikoina kun jouduttuani sisäoppi-
laaksi muutamaan lastenkouluun, jolloin vain
kerran viikossa lauantaisin pääsin kotona käy-
mään, enimmät muistoni kohdistuvat njanjaan.

Minut oli annettu kahden vanhan neidin
huostaan, jotka olivat jollakin tavalla sukulaisia
äidilleni. Olimme silloin vielä niin köyhiä, ettei
minua voitu käyttää oikeassa koulussa. He piti-
vät luonansa kotikoulua, antaen joillekin oppi-
laille paitsi opetusta myöskin asunnon ja ruuan.
Asuimme kovin kaukana heistä, joten jokapäi-
väinen sinne meneminen ja sieltä palaaminen
olisi ollut sula mahdottomuus.

Olin silloin noin 8-vuotias, ja tämä siirtymi-
nen kotoa ventovieraiden ihmisten hoitoon,
erittäinkin pois njanjan hoidosta, merkitsi tie-
tenkin sangen suurta muutosta elämässäni. Oli
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kovin vaikea tottua ankariin neiteihin ja vielä
vaikeampi rakastaa heitä niin vilpittömästi kuin
äiti oli käskenyt. Erittäinkin oli äiti käskenyt
unohtamaan kaiken sen missä luulimme tehtä-
vän itsellemme vääryyttä ja sydämen pohjasta
antamaan kaikki loukkaukset anteeksi.

Neitien kodissa eleskeli myös heidän vanha
äitinsä, pitkäkasvuinen, kuihtunut mummo, jolla
oli uskomattoman pitkä nenä ja haukan silmät.
Hän oli alituisesti vihaisella päällä, rähisi päivät
pitkät, keitteli laihanniukkoja päivällisiä, ja iltai-
sin kutoi tavattoman pitkiä sukkia. Tyttäret
olivat hekin sangen pitkiä ja laihoja neitejä.
Nuorempi oli 40- ja vanhempi 42-vuotias. Me
olimme tietenkin velvolliset tuntemaan alin-
omaista kunnioitusta heitä kohtaan, mutta usein
meitä kovasti nauratti ja oli melkein mahdoton
pidättyä. Tämä tapahtui aina kun neidit rupe-
sivat kertomaan nuoruutensa päivistä, kehuen
entistä suurta kauneuttansa jakuinka muka hei-
dän astuessaan sisälle johonkintanssisaliin kävi
läsnäolijoissa kuin humaus: »Wöllerin neidit!»
Syntyi juhlallinen äänettömyys, muodostui ku-
janne, ja he muka astuivat saliin kavaljeerien
ympäröiminä, jotka kilvan pyysivät heitä tans-
siin, ja onnelliseksi tunsi itsensä se, ketä he
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suvaitsivat huomata. Nämä yleisen ihastuksen
esineet eivät kuitenkaan saavuttaneet sitä aviol-
lista ihannettaan, jota varmaan pitivät naisen
korkeimpana päämääränä, vaan jäivät vanhoiksi
piioiksi. Kielteiseen tulokseen lienee ollut syynä
osaltaan vanhan mamman liian innokkaat har-
rastukset. Niinpä hän, kun joku uusi sulhas-
kokelas ilmaantui alkaen käydä heillä useammin,
saattoi asian jouduttamiseksi tälle ilmaista, että
ellei hänellä ollut täyttä totta mielessä olisi paras
harventaa käyntejä, jotteivät muut sulhaset
kaikkoisi tiehensä. Näin ennättivät neitoset 40:11
ikäisiksi, yhä vain eläen toivossa ja milloin ketä-
kin kuvitellen tulevaksi aviomieheksensä. Eri-
tyisesti nauratti meitä, kun he molemmat tekey-
tyivät toistensa edessä jalomielisiksi ja luovut-
telivat sulhasiaan toinen toiselleen. Nuorempi
lohdutteli kyynelet silmissä vanhempaa, sanoen
ikänsä puolesta hyvin vielä voivansa odottaa, ja
vanhempi taas vakuutteli, ettei hän tiedä suu-
rempaa onnea kuin nähdä sisarensa onnellisena.
Lopulta he olivat vakuutettuja, että ainoana
syynä asian alituiseen lykkäytymiseen oli tämä
heidän uhrautumisensa toinen toiselleen. Ehkä
he eivät olisi olleet niin ankaria vaatimuksissaan
mitä sulhasten ominaisuuksiin tulee, jos heidän
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olisi ollut valitseminen kunkin itselleen, mutta
kun valittava oli aina rakkaalle sisarelle, ei yksi-
kään tahtonut kelvata.

Niinpä kävi heidän pensionissaan muuan var-
sin arvokas leskimies, jonka kaksi tytärtä oli
heidän oppilaitaan. Tietysti nuo käynnit eivät
muka tarkoittaneet tyttäriä, vaan ilmeisiä naima-
aikeita, siitä ei toki voinut olla epäilystäkään.
Koko kysymys oli vain, kummalleko neideistä
mies oli joutuva. Mitä enemmän tämä kysy-
mys kärjistyi, sitä kiihkeämmin oli kumpikin
valmis uhraukseen toisen hyväksi. Siinä nyyh-
kyteltiin, siinä voivoteltiin. Vihdoin keksi van-
hempi neideistä syyn, joka teki tämänkin peräti
moitteettoman gentlemannin avioliittoon vä-
hemmän sopivaksi. Luonnollisen ujoutensa
vuoksi hän ei kuitenkaan osannut ilmaista tätä
syytä muuten kuin käyttämällä ranskankieltä.
Hän sanoi:

— Savez-vous, ma chére, il doit avoir un
faible estomac, il sort souvent. (Rakkaani,
miekkoisella lienee heikko vatsa, hän alituiseen
käväsee.)

Niin päästiin tästäkin ankaran vaikeasta kosi-
janvaalista, ja voitiin kevennyksestä huokaisten
käydä käsiksi toisiin.
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Tästä heikkoudestaan huolimatta oli vanhempi

neideistä opettajana erittäin hyvä meille. Hän
osasi olla sekä iloinen että sukkela puheissaan.
Me melkein pidimme hänestä. Nuorempi sitä-
vastoin oli aika äkäpussi. Vain kerran vuodessa
hänen yllänsä lepäsi hiljainen nöyryyden henki,
joka tosin ei kestänyt kuin päivän. Se oli päivä,
jona hän oli ollut ripillä ja ehtoollisella. Sen
päivän tuloa me odotimme kuin joulua. Mutta
sen mentyä oli kaikki taas ennallaan, ikuista
toruntaa ja kiljumista. En milloinkaan unohda
noita hirmuisia, loppumattomia iltoja, joita vie-
timme yhteisen pöydän ääressä huomisen läk-
syjä lukemassa. Talikynttilä teki alituista käryä-
mistä, meidän oli nälkä, meidän oli kylmä. Odo-
timme sitä autuudenhetkeä, kun tee kannettiin
sisään, vaikka eihän tämä tee ollut juuri muuta
kuin haaleata vettä ja kuorittua maitoa ynnä
pikkuruikkuisen sokeria tai siirappia. Annok-
seen kuului lisäksi pari palasta mustaa leipää,
joihin oli hieraistu sellaista voita, että meidän
oli kaavittava se pois leivät syödäksemme. Vie-
ressämme istui tavattoman siivoton poika, joka
alituiseen jyrsi omia kynsiänsä, ei pessyt kä-
siänsä, aina vätysteli, virnisteli ja sai olomme
sitäkin happamemmaksi. Kuitenkin oli hänen
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ansiopuoliinsa luettava, että hän sai meidät vä-
listä nauramaan katketaksemme. Hän kaapi voin
pois erinomaisen tarkkaan, voiteli leivän sitten
talilla, jonka otti kynttilästä, ja säteillen muka
hyvän maun tuottamasta nautinnosta söi kuin
soikin suuhunsa.

Näin kului ikävä viikko loppuun, kunnes odo-
tettu lauantai saapui. Minut noudettiin kou-
lusta ja niinpä olin jälleen kotona. Kävin uudel-
leen näkemässä sen jokaisen nurkan; tarkasta-
matta ei jäänyt yksikään esine, että vieläkö se
ja sekin oli samanlainen kuin viikko sitten. Eri-
tyisesti veti puoleensa vanhan njanjan huone.
Sen yhdessä nurkassa, ylhäällä, tuikki jumalan-
kuvan edessä pieni lamppu, jonka heikko valo
valaisi vain lähinnä olevat esineet ja jätti muun
osan huonetta salaperäiseen hämärään. Lähte-
mättömäksi muistoksi on jäänyt varsinkin se
erikoinen tuoksu, joka oli aina tässä huoneessa
ja joka arvatenkin muodostui lampussa käyte-
tyn puuöljyn hajun sekoittumisesta mummon

meitä lapsia varten lipastossaan säilyttämien
omenain hajuun. Ehkä oli tällä Noakin aikai-
sella, muinaismuistoksi museoon sopivalla lipas-
tolla jo itsessäänkin tämä omituinen, rakas haju.
Pankolla nukkua hyrräsi silmät ummessa vanha
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kollikissa, Vasjka. Olisi tehnyt mieli rajusti
puristella sylissä, mutta pelättiin raapaisuja.

Keittiössä oli myöskin hyvin hauska olla.
Senkin haju ja koko laatu oli jotakin perin
toista kuin tuolla tätien luona. Tamminen vesi-
saavi ja sen vanha kauha — olisinko voinut
mennä ohitsenne juomatta itseäni kylläiseksi!
Ah, armas kotikeittiömme! Sinä rakas, puna-
vaskinen kauha, olithan kuin omaisemme, kuin
osanottaja koko perhe-elämäämme, sinä ja me
olimme yhtä.

Vanha njanja kuului jo kopistelevan ruoka-
karsinassa. Kukaan ei olisi voinut erehtyä: hän
oli kaatamassa vesipuolukoita pikku tynnyristä
vatiin, tuodakseen syötäväksemme ja sillä tavan
mukaan ilahduttaakseen kotiin palanneita.

Syksyisin hänen lempiharrastuksiinsa kuului
talvitarpeiden kokoominen, sienien suolaaminen,
viikunain etikoiminen, marjojen keittäminen,
mutta ennen kaikkea oli hänen erikoisharrastuk-
senaan vesipuolukkain säilytys. Ne olivatkin
mielestämme parhainta kestitystä pitkinä talvi-
iltoina. Kun me kaikki illantultua istuuduimme
suuren pöydän ääreen, jokaisella edessään oma
työnsä, niin eipä aikaakaan, jo lähetettiin joku
vaatimaan njanjalta puolukoita. Njanja ei ensin
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tahtonut ottaa kuulevaan korvaansakaan. Puo-
lukoita — sanoi hän — on jäljellä niin vähän,
että tuskin kerraksikaan enää riittää, jokunen
vain tynnyrin pohjavedessä vielä kelluu. Kinas-
telujen ja vastaväitteiden vihdoin tauottua hän
kuitenkin katosi takaisin karsinaan, ja hetken
kuluttua ilmestyi tuoden puolukoita posliini-
sessa salaattivadissa, (joka sekin oli iänikuinen
perheen muinaiskapine). Me nostimme aika
vastalausejyryn sen johdosta,että puolukoita tuo-

tiin näin mitättömän vähän. Mutta njanja väitti
kivenkovaan, että nyt oli tynnyrin pohjassa vain
silkkaa vettä eikä edessä muuta kuin huuhdella
tynnyri puhtaaksi ensi kesää varten. Hänen
vakuuttelunsa olivat niin tosilta tuntuvia, että
hän sai meidät jokakerta täydelleenuskotelluiksi.

Pitkän pitkien aikojen kuluttua puolukkain
loppumisesta, kun tavan mukaan jälleenistumme
pyöreän pöydän ääressä, kun on talvinen pyry-
sää ja tuulen uuneissa ulvomisen vuoksi 010
tuntuu vähän ikävältä, — kun puolukoista ku-
kaan ei enää uneksikaan, kuulemme äkkiätutulta
puolelta kopinaa, ovi aukenee ja njanja, onnesta
säteillen, ilmestyy suurta tarjotinta kantaen,
vadillinen täynnänsä punapuolukoita, lusikkoi-
neen, lautasineen, survosokerineen.



»Njanja».
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Me huutamaan yhdestä suusta: Katsos sinua
vaan! Etkö sanonut puolukkain loppuneen!

Njanja puolusteleksen: Jos olisitte silloin
syöneet, eipä nyt olisi ollut. Eikö ole näin
parempi ?

Hän sanoo tämän ylen tyytyväisenä omaan
kekseliäisyyteensä, eikä meidän auta muu kuin
myöntää, että näin on todellakin paljon parempi.

Njanja, njanja, minne sinä olet lähtenyt
minun elämästäni? minne olet hävinnyt?

Mutta enpä päästä sinua vielä. Muistan vielä
muutakin sinusta. Muistan sinut vanhemmilta
vuosiltani. Muistan kuinka sain tietää sinulla
olevan omankin lapsen ja kuinka tämä sinun
oma lapsesi kävi sinua tapaamassa meidänkodis-
samme, silloin jo aikuisena neitinä.

Kuinkahan hyvä sinun tyttäresi mahtoikaan
olla, kun sinä itse olit niin hyvä, niin lempeä,
niin uhrautuvainen, niin peräti vain toisia ajat-
televa, kun olit pannut kaikki vaivoin kootut
roposi hänen kasvattamisekseen laitoksessa, jossa
kasvatettiin säätyläistenkin lapsia, kun hänestä
— kuten ylpeänä kerroit — oli tullut herras-
neiti, jolla oli jo kotiopettajan toimi ja sanottiin
»guvernantiksi»!

Näin me ajattelimme, ja uteliaisuutemme
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saada nähdä tuota njanjan tyttöä kasvoi päivä
päivältä. Tietysti me aioimme rakastaa häntä-
kin yhtä paljon kuin olimme rakastaneet njan-
jaa, aioimme syleillä häntä kuin rakkainta tove-
riamme ja tehdä hänestäkin kotimme parhaan
ystävän.

Mutta miksi sinä, njanja, olit ikäänkuin hä-
dissäsi, ja tulit yhä levottomammaksi mitä
enemmän tyttäresi tulon päivä lähestyi? Miksi
tuona päivänä sinä et enää malttanut meitä
kuunnella eikä meihin katsoa, vaan kätesi välistä
vapisivat hermostuksesta ja poskesi punottivat?
Miksi olit hänen tulokseen — aivan kuin olisit
korkeita vieraita odottanut — pukenut yllesi
suurimman ja kirjavimman vaippasi, pannut
päähäsi valkoisimman poimumyssysi ja sitonut
kaulaasi uhkeimman solmikkosi? Ja miksi vih-
doin me itse, tyttäresi saavuttua, kun ei välil-
länne mitään suudelmia tapahtunut, kun ei mi-
tään ilonhuudahduksia kuulunut, kun sinä vain
syvään kumarsit niinkuin ylemmällesi, perään-
nyimme totisina ovensuulta ja poskemme alkoi-
vat punoittaa niinkuin sinunkin?

Pettymyksemme oli suuri.
Neidissä ei tuntunut vivahdustakaan äitinsä

herttaisuudesta, ei vähintäkään pyrkimystä kii-
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tollisuuden ilmaisemiseen niiden elämänikäisten
uhrausten johdosta, joita njanja oli hänen elät-
tämiseensä ja kasvattamiseensa pannut. Päin-
vastoin tuntui pohjimmalta nousevan ikäänkuin
kolea vihamieli kaikkien niiden ankarain elämän-
kokemusten johdosta, jotka hän oli arvatenkin
saanut läpikäydä äidin sylistä ventovieraiden
kasvattajain hoivaan jätettynä. Mutta tietoi-
sesti ei tullut näkyviin muuta kuin yliolkaisen
ylemmyyden ilmausta. Meidän edessämme hän
ilmeisesti häpesi, että hänen äitinsä oli palvelija,
ja kohteli tätä tahallisen halveksivasti eli niin-
kuin säätyläinen sivistymätöntä.

Neiti kävi tämmöisillä virallisilla vierailuilla
äitinsä luona sittemmin noin kerran vuodessa.
Hän koki kyllä päästä lähempiin tuttavuussuh-
teihin meidän kanssamme, mutta äitiänsä hän
muuttumattomasti piti saman kolean välimat-
kan päässä.

Ystävyydestämme ei tullut mitään. Päinvas-
toin me joka kerta hänen käydessänsä emme

muuta toivoneet kuin että hän olisi lähtenyt
mitä pikimmin. Emme voineet sietäämyöskään
njanjan suhdetta tyttäreensä: njanjaa ei tyttä-
rensä läsnäollessa voinut tuntea ollenkaan sa-
maksi ihmiseksi, hän raukka oli kuin hätäännyk-
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sissä, suorastaan pelkäsi tyttöänsä, kohteli nöy-
rän imartelevalla kunnioituksella, ja varmaan
hänkin sydämensä salaisuudessa toivoi lapsensa
pian lähtevän, vaikka olikin valmis kaikkiin
mahdollisiin palveluksiin ja arvonannon osoi-
tuksiin.

Hänen lähdettyään njanja kohta muuttui enti-
seksi njanjaksi ja koko elämämme palasi van-
hoihin uomiin, kotilieden lämpimiin maailmoi-
hin. Mutta neiti parka jäi ikuisesti vaille sitä
luonnon hänelle alkujaan aikomaa siunausta,
joka hänen äitinsä olennosta oli niin runsain
määrin säteillyt meidän, njanjalle oikeastaan
umpivieraiden lasten elämään.

Tämä tapaus oli yksi niitä ikkunoita, joista
lapsi alkaa katsella ulos maailmaan.



4-
VASLLJ IVANOVITSH JAKOVLEV.

Melkein yhtä merkityksellinen kehityksel-
lemme ja yhtä rakkaassa muistossa säilynyt kuin
»njanja», oli meille lapsille muudan herra Vasilj
Ivanovitsh Jakovlev, runoilija ja suuri haa-
veilija.

Eräänä aamupäivänä istui äiti ommellen isän
huoneessa, ja me lapset olimme siinä myöskin
vanhempien luona isän seurassa, sillä hän ei ollut
oikein terve, vaan loikoi vuoteella vaatteet yllä.

Ovikello soi, ja palvelija tuli ilmoittamaan,
että isän puheille pyrki joku vieras herra, jota
ei milloinkaan ennen oltu talossa nähty. Äiti
kai olisi kieltänyt vaivaamasta sairastelevaa isää,
mutta kun palvelija kuvasi vieraan ulkomuodon,
sanoen hänellä olevan pitkän tukan ja hänen
näyttävän joltakin runoilijalta tai taiteilijalta ja
päällystakinkin olevan jokseenkin huonon, antoi
isä käskeä vieraan sisälle huoneeseensa.
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Hän näytti todella semmoiselta kuin palvelija

oli hänet kuvannut: tuuhea polkkatukka, rillit
nenällä, vaatteet — ilmeisesti parhaimpansa -—

vähän kuluneet ja paikoitellen kiiluvaiset.
Hän esittelihe sangen vilkkaasti ja kolmessa

neljässä nopeassa lauseessa lateli esille melkein
koko elämäkertansa, kun olimme istuttaneet
hänet keskuuteemme. Missä sanoja puuttui,
siellä notkeat liikkeet, kasvojen vaihteleva sävy
ja käsien kuvaavat eleet auttoivat meitä hänen
historiansa ymmärtämiseen.

Hän ei puhunut venättä aivan virheettömästi,
vaikka oli isän puolelta venäläinen. Isä oli kuol-
lut aikaisin, jättäen äidin leskeksi, ja äiti oli
saksalainen, joten heidän kotikielensä oli saksa.

Hän oli matkustellut — kertoi hän — Euroo-
pan ristiin rastiin, ollut melkein jokaisessa suur-
kaupungissa, sanalla sanoen, viettänyt melkein
koko elämänsä matkoilla. Ollen vilkas sekä pu-
heissaan että asioissa hän oli näet hyvin haluttu
ja kysytty matkatoveri, ja kun hän päälliseksi
tunsi koko Euroopan, kaikki sen suurimmat
hotellit, sen kylpypaikat, matkailijakeskukset,
tärkeimmät nähtävyydet, ja lisäksi vielä oli suuri
kirjallisuuden ja taiteen tuntija ja puhui useam-

pia kieliä, hakivat rikkaat turistit kilvan häntä
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ilmaiseksi matkakumppanikseen. Näin hän oli
sivistymistään sivistynyt, kunnes oli ruvennut
itse kirjoittamaan runoja, joita nyt halusi saada
painetuksi ja julkaistuksi. Rahoja ei hänellä tosin
tämmöiseen tarkoitukseen — niinkuin ei yleen-
säkään — ollut, mutta eräs hänen ystävistään,
saksalainen upseeri, oli runot lukenut ja sano-
nut, että ne ainakin muodon puolesta ovat Schil-
lerin veroiset. Runot olivat kirjoitetut saksan-
kielellä, ja toinen hänen ystävistään — joita
hänellä muuten oli legio — oli luvannut kus-
tantaa niiden painatuksen, jos vain voitaisiin
hankkia niihin kuvat.

Tämäpä nyt olikin muodollinen syy runoili-
jan meille ilmestymiseen. Runoihin oli saatava
kuvat.

Isäni oli, kuten jo kerroin, taitava puunpiir-
täjä, ja lieneekö nyt runoilijan tarkoituksena
ollut pyytää häntä itseään suorittamaan kuvi-
tuksen vai ainoastaanko kysyä neuvoa kenen
puoleen olisi ollut käännyttävä, en tiedä. Jäl-
kimmäisen tarkoituksen hän kaikissa tapauksissa
saavutti. Isä antoi hänelle tarkat neuvot ja
osoitukset.

Mutta mikä oli runojen lopullinen kohtalo,
en tiedä. Tämän käynnin seuraukset olivat
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kaikissa tapauksissa mitä laajimmalle ulottu-
vaiset ainakin meidän, lasten mielestä.

Ensimmäinen hyvä seuraus oli, että Vasilj
Ivanovitsh jäi kohta meille päivälliselle. Toinen
hyvä seuraus oli, että hän tämän vierailun jäl-
keen useana seuraavana päivänä peräkkäin oli
meillä päivällisvieraana. Ja kolmas hyvä seu-
raus oli, että hän näiden kertojen perästä ei
lakannut tulemasta, vaan tuli ja tuli, kunnes
muuttui aivan kuin kotolaiseksemme.

Hän rakasti hirveästi kaikkia lapsia ja me
rakastimme häntä. Usein hän kertoi meille
satuja. Ja joskus tämä satujen kertominen
venähti niin myöhäiseen iltaan, että meidän olisi
ollut jo aikoja sitten mentävä maata, mutta me
emme voineet irtautua kuuntelemisesta eikä
hänkäänkertomisesta. Vanhemmat sallivat mei-
dän jäädävielä kuuntelemaan loppua, mutta itse
menivät levolle.

Useimmat hänen saduistaan olivat hänen kek-
simiään. Sen saattoi huomata, kun hän välistä
pysähtyi kertomisessaan ikäänkuin ei olisi itse-
kään tiennyt miten sitten kävi. Rupesi kulke-
maan edestakaisin huoneessa ja näytti kiihkeästi
miettivän.

— Odottakaa, odottakaa, — sanoi hän, kun
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me pyysimme jatkoa malttamattomassa uteliai-
suudessamme. Istuimme hiljaa, hengitystä pi-
dättäen.

— Jaha, jaha, — sanoi hän vihdoin ja jatko
näytti hänelle äkkiä selviytyneen.

Tietoisena meitä hallitsevasta sadun taiasta,
taas varmana itsestään hän kolein äänin antau-
tui kertomaan jotakin kaameata käännettä sadun
juonessa, jonka oli määrä tehdä järkyttävä vai-
kutelmansa juuri ennen onnellista loppua.

Kuunnellessamme me ikäänkuin hengessä se-
pittelimme satua hänen mukanaan. Me elimme
hänessä ja hän meissä.

Joskus sattui niinkin, että meidän täytyi
häntä oikaista, kun hän erehtyi ja teki itsensä
syypääksi ristiriitaisuuteen. Semmoista ei toki
sadussa voinut tulla kysymykseen. Ja yhtei-
sesti sitten koetettiin selittää asia niin, ettei
näyttänyt mitään epäjohdonmukaisuutta ole-
vankaan.

Kerran hän sepitti mitä murheellisimmantari-
nan onnettomasta vangista, joka oli niin kauan
istunut ristikon takana pimeässä jakosteassa kel-
larikomerossa, että oli käynyt köyryselkäiseksi
ja aivan kaljupäiseksi odottaessaan tuomiotaan,
joka viipyi viipymistään. Vihdoinkin hän kuuli
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salpoja poistettavan koppinsa ovelta ja rautaista
lukkoa avattavan. Vuosikausiin ei ollut kukaan
käynyt hänen kopissaan, sillä ruokakin työnnet-
tiin hänelle vain luukusta. Nyt hän arvasi, että
hänelle tultiin vihdoinkin tuomiota lukemaan,
ja hänen sydämensä vavahti toivosta, että tuo-
mio oli ehkä vapauttava. Mutta vanki raukka
erehtyi surkeasti. Vartijat ja heidän päällik-
könsä avasivat juhlallisesti kopin oven, ja jää-
den itse ulkopuolelle käytävään, lukivat hänelle
suuresta paperista, että vuorokauden kuluttua,
aamun sarastaessa, hänet mestataan miekalla,
pyövelin käden kautta. Tuomion luettuaan he
paiskasivat kopin oven jälleenkiinni, ja vangin
viimeinen vuorokausi alkoi.

Nyt ryhtyi Vasilj Ivanovitsh elävästi kuvaa-
maan onnettoman vangin kauheita tuskia tämän
kohtalokkaan vuorokauden aikana. Kertomus-
taan havainnollistuttaakseen hän puhuessaan
takoi rintaansa, pui nyrkkejänsä, väänteli käsiään,
voivotteli ja repi tukkaansa.

Vihdoin hän oli sortuvinaan toivottomuuteen
ja rusahtavinaan kokoon.

— Lapset, lapset, — sanoi hän masentuneena
ja alakuloisesti nyökyttäen päätänsä, — vanki
raukan tuska oli todellakin suuri, se oli niin jär-
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kyttävän syvä, että — ajatelkaa lapset! — hän
tuli yhdessä ainoassa yössä aivan harmaapäi-
seksi.

Huolestuneiname huudahdimmekuin yhdestä
suusta:

— Mutta vankihan oli kaljupäinen!
Vasilj Ivanovitsh joutui todellakin suuresti

ymmälle. Hän ei tiennyt mitä sanoa, miten
jatkaa. Sanalla sanoen,hän joutuikiinni, jahänen
asemansa oli sangen säälittävä.

Vihdoin sovittiin yhteisesti asiasta niin, että
vangilla oli arvatenkin ollut joitakin parranhai-
tuvia leuan alla, jotka sitten yhdessä yössä har-
maantuivat. Ja niin päästiin satua jatkamaan
sen yllätykselliseen, onnelliseen loppuun.

Me rakastimme Vasilj Ivanovitshia ei vain
hänen erinomaisten satujensa ja aina alttiin ker-
tomahalunsa vuoksi, vaan yleensäkin hänen
rajattoman hyvyytensä jä alituisen iloisuutensa
vuoksi. Kaikki lapset rakastivat häntä, ja pian
hänellä oli lapsituttavia joka kolkassa meidän
talomme ympärillä.

Kerran hän meillä ollessaan keskeytti leikit,
tuli totiseksi ja sanoi, että hänen vihdoinkin
täytyy mennä kaupungille jotakin tärkeätä asiaa
toimittamaan. Emme tahtoneet häntä pidättää,
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sillä näytti siltä kuin hänellä todellakin olisi
ollut jotakin tärkeätä mielessä. Mutta vähän
matkaa meidän talostamme — se sijaitsi Nevan
rantakadulla — oli kaupungin puolesta laitettu
kelkkamäki töyräältä alas jäälle, ja talvitie Nevan
yli kulki sen vieritse. Kelkkamäki oli aina
täynnä pieniä mäenlaskijoita. — Pitkän ajan
kuluttua Vasilj Ivanovitshin lähdöstä yksi vel-
jistäni tuli kotiin ja kertoi, ettei Vasilj Ivano-
vitsh ollut kaupungilla käynytkään, vaan leikki
lasten kanssa kelkkamäessä, laski mäkeä maaten
mahallaan pitkän kelkan päällä, selässä jono rie-
musta kirkuvia lapsia. Ilmeisesti lapset olivat
hänet anastaneet, ja »tärkeät asiat» oli täytynyt
jättää toistaiseksi, lasten ohi hän ei voinut
mennä.

Meille tullessaan hän sangen usein toi muas-
saan karamelleja, ja niiden jakaminen oli aina
hyvin tähdellinen tehtävä. Hän asetteli makei-
set eteemme pieniin läjiin ja jokaista valmistu-
nutta läjää koskettaen sanoi painavasti: tämä
papalle, tämä mammalle, tämä sille ja sille ja
sille. Näin hän pian rupesi nimittämään van-
hempiamme vain papaksi ja mammaksi.

Usein hän myöskin vei meidät luoksensa.
Hän asui äitinsä kanssa. Me tulemme hänen
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luokseen ja hän katoaa toiseen huoneeseen, sul-
keutuen sinne. Me kuiskuttelemme ja jo tie-
dämme, että tästä tulee jotakin hauskaa. Aivan
oikein. Ovi avaantuu ja meidät johdetaan pilk-
koisen pimeään huoneeseen. Vähän ajan perästä,
kun silmä tottuu, alkaa yhdellä seinällä erottua
niinkuin jotakin valkoista, kaamean suurta val-
koista, niinkuin suunnaton lakana olisi pingoi-
tettu eteemme. — Istukaa, istukaa, — kuuluvat
jotkin tytöistä kuiskaavan. Pamppailevin sydä-
min, hapuillen ja käsin tunnustellen vieri vie-
reen asetettuja tuoleja, me istuudumme riviin.
Odotamme jännittyneinä, malttamattomasti hei-
lutellen jalkojamme. Ja yht'äkkiä ilmestyy
eteemme, syrjästä päin liukuen, kesäisen kirkas
värikuva. Voi ihanuutta! Silmiimme paistaa
helakan vihreä mäenrinne ja kirkkaan sininen
taivas. Rinteellä kasvaa palmuntapainen puu,
alempana on kaivo, josta metsästyspuvussa ja
töyhtölakissa oleva nuorukainen ammentaa vettä
neitoselle. Voi ihanuutta, sanon minä! Ja nyt
alkaa kuulua Vasilj Ivanovitshin hyväntahtoi-
nen, tutusti kertova ääni. Kuva liukuu pois
ja uusi, vieläkin ihanampi maisema ilmestyy
eteemme: Saharan paahtava erämaa ja kiljuva
jalopeura jakauas valkoisiin telttoihin pakenevia
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ihmisiä! Vasilj Ivanovitshin kertoessa kuva
ihan alkaa elää meidän silmissämme. Jalopeura
ulvoo ja loksuttelee kauheita hampaitansa. Mutta
kuva alkaa jo meidän pyynnöistämme huoli-
matta liukua pois, vain tuokioksi se armosta
vielä pysähtyy, ja sitten häviää, — kuitenkin
vain yhäkin ihanamman kuvan tieltä: edes-
sämme on nyt Alppivuorten huippuja ja rohkea
tyrolilainen matkailija polvihousuissa, leveällä
vyöllä vyötettynä ja sulkahattu päässä tarpoo
syvissä lumissa kukkulan huipulle päästäkseen.
Vaikka kuva on liikkumaton ja tyrolilaisen jalat
aina samassa asennossa, elää siinä kaikki, me
kiipeämme hänen mukanaan, me hengitämme
raikasta alppi-ilmaa — Vasilj Ivanovitshin elä-
vää kuvausta seuraten. Sitten näemme vielä
sinisen meren ja punapurjeiset kalastajain ven-
heet. Sitten Vasilj Ivanovitsh sytyttää kyntti-
lät ja me näemme sen ihmeellisen laitoksen,
josta kaikki kuvat ovat lähteneet, mutta sen
sisäpuolta hän ei meille näytä, vaan jättää kai-
ken salaperäiseen hämäryyteen, sanoen vain,
että koneen nimi on »laterna magica», nimi,
joka meistä on sekin hyvin salaperäinen ja kul-
kee kunnioittavana kuiskauksena suusta suu-
hun.
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Ah Vasilj Ivanovitsh, kuinka hyvä sinä olit

meille ja kuinka me sinua rakastimme!
Mutta jos me kovasti rakastimme häntä, niin

hänen oma äitinsä suorastaan jumaloi häntä,
ja juuri saman hyvyyden tähden hänellä oli
lukemattomia ystäviä, jotka häntä kaikella ta-
valla auttoivat, milloin antamalla hänelle vaat-
teita, milloin rahaa, milloin mitäkin. Vasilj Iva-
novitshin auttaminen oli vaan usein sangen pul-
mallinen tehtävä.

Niinpä hän kerran teki matkaa saunaan ja
äiti varusti hänet puhtailla alusvaatteilla. Hänen
äitinsä piti tästä täysi-ikäisestä pojastaan huolta
kuin pienestä lapsesta, sillä poika eli aina jossa-
kin yläilmoissa, kaukana tämän maailman käy-
tännöllisistä asioista. Saunasta palatessa Vasilj
Ivanovitshillä ei näkynyt olevan mukanaan mi-
tään vaatemyttyä, ja hänellä oli yllään vanhat
alusvaatteet.

— No missäs vaatteet ? —kysyy äitiihmetellen.

— Ah niin — sanoo Vasilj Ivanovitsh haja-
mielisesti, — saunamatkalla tutustuin erääseen
hyvin varattomaan ihmiseen ja otin hänet mu-

kaani kylpyyn. Voitteko ajatella, äiti, kun sau-
nan jälkeen pukeuduimme, näin, ettei hänellä
ollut mitään alusvaatteita! Täytyi antaa.
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Joskus, kun heille tuli kerjäläinen, saattoi

Vasilj Ivanovitsh mennä suoraan äitinsä vaate-
kaappiin ja valita sieltä mitä tarvittiin. Äiti oli
kerran tullut kotiin jakaipasi parasta leninkiänsä.

— No kun teillä on niitä monta, — selitteli
Vasilj Ivanovitsh syyllisenä.

Äiti ei moittinut milloinkaan poikaansa, vaan
antoi tämän tehdä mitä tahtoi ja vain yhä enem-
män ja enemmän jumaloi häntä.

Yhtä vaikea oli hänen monien ystäviensäkin
auttaa häntä itseään niin, ettei sen sijaan joku
aivan vieras ihminen tullut autetuksi.

Vasilj Ivanovitshillä ei ollut milloinkaan mi-
tään rahaa kukkarossa, ei edes sen vertaa että
olisi omin neuvoin kyennyt parturissa käymään.
Mutta siinäkin vähässä oli häntä vaikea auttaa.
Kerran joku ystävistä varusti taas hänet rahoilla
ja käski mennä tukkaa kerityttämään ja partaa
ajelluttamaan. Vasilj Ivanovitsh kiitti sydämel-
lisesti ja meni. Meni, — mutta palasi jonkun
ajan kuluttua tukka entisellään ja parta ajele-
mattomana.

— No mitenkäs nyt on ajelun käynyt? An-
noinhan minä sinulle rahaa?

Vasilj Ivanovitsh häpesi sanomattomasti. Il-
meni, että hän oli kulkenut paperikaupan ohi
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ja siinä oh ikkunassa ollut värillisiä leikkely-
kuvia, hevosia, lehmiä, sikoja, jopa talojakin, ja
liuta lapsia oli kadun puolelta ihaellen niitä kat-
sellut, päätellen kuka olisi minkin kuvan tahto-
nut kaikkein mieluimmin omakseen.

— Menin ja ostin heille, — tunnusti Vasilj
Ivanovitsh syyllisenä, katsoen maahan, tuskan
hiki otsalla.

Samoin kuin hänen äitinsä, eivät hänen lukui-
sat ystävänsä ja auttajansa milloinkaan louk-
kaantuneet tästä heidän avuliaisuutensa väärin-
käyttämisestä, vaan jatkuvasti auttoivat häntä
ja yhä enemmän ihailivat tuota omalaatuista
olentoa, joka ei mitään tehnyt oman itsensä
hyväksi. Kaikki rakastivat häntä.

Vanhenevan äitinsä tähden hän jätti sikseen
ulkomailla retkeilemisensä. Monta vuotta hän
näin läheisesti seurusteli meidän kanssamme,
melkein minun täysi-ikäisyyteeni asti. Mutta
hän muuttui aikaa myöten yhä haaveksivam-
maksi ja yhä enemmän maailmasta vieraantu-
neeksi, joten hänen alituiseen iloonsa alkoi tulla
pitkiä aukkoja ja hänen piti ikäänkuin herätä
mietteistään päästäkseen siihen takaisin. Äitinsä
ilmeinen vanheneminen näytti suuresti huolet-
tavan häntä. Ehkä hän turhaan pinnisteli jär-
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keänsä keksiäkseen keinoja vanhenemisen vält-
tämättömän, lopullisen seurauksen vastustami-
seksi. Kuka tietää. Vasilj Ivanovitshin luon-
toisen ihmisen oli ehkä aivan mahdotonta aja-
tella semmoisen seurauksen voivan kohdata niin
rakastettua olentoa kuin oli äiti.

Vihdoin tapahtui niin, että hän äkkiä katosi
kaikkien meidän näkyvistämme.

Ensin luulimme, että hän on sittenkin taas
lähtenyt maailmaa kiertämään jonkun rikkaan
matkailijan seurassa, eikä hänen äitinsäkään
senvuoksi ollut kovin huolissaan hänestä. Ihme-
teltiin vain, miksi hän ei mitään kirjoita. Olisi
edes pienellä kortilla lyhyesti ilmoittanut olin-
paikkansa ja vointinsa.

Kului kokonaista kaksi vuotta ennenkuin hä-
neltä vihdoin saapui kirje. Jumalan kiitos, hän
on elossa! — huudahdimme kaikki.

Kirje oli pitkä ja merkillinen.
Vasilj Ivanovitsh siinä ilmoitti olevansa Afri-

kassa ja elävänsä — suuren puun alla.
»Elämä on täällä ihanaa, niin ihanaa, ettei sitä

voi kielin kertoa», — sanoo hän ja hartaasti
vannottaa äitiänsä tulemaan sinne Afrikkaan
puun alle elämään, pian, pian! Ei täällä ole
huolta huomisesta, ei surua ei murhetta, joka
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ihmistä vanhentaa. Ei täällä tarvitse kuin kä-
tensä ojentaa, niin saa syödäkseen parhaita he-
delmiä, maukkaita pähkinöitä ja mehukkainta
kokosmaitoa. Oi äiti! miksi olenkaan antanut
teidän elää ja kuihtua pohjoisessa maassa ja
kosteassa, koleassa kaupungissa! Miksi nyt
vasta ymmärrän mikä onnen ikuisuus on teille
täällä valmistettu, mikä paratiisi teitä odottaa!
Mutta kohta oh uuden elämän tieto valloittava
ihmisten mielet, kohta on uusi ajanjakso maail-
malle koittava. Sillä tietäkää, äiti, täällä ei ole
mitään vanhentumista eikä sitä, jonka nimeä
en edes tahdo mainita, täällä vanhat jälleen
nuortuvat, täällä teidän riutuneet jäsenenne jäl-
leen ojentuvat, kaikki raihnaisuus katoaa, ja
olenpa varma, että teille vielä kasvaa uudet
hampaatkin. Tulkaa, rakas äiti, tulkaa viipy-
mättä, tulkaa, tulkaa!

Sen jälkeen seuraa kirjeessä pienimpiin eri-
koisuuksiin kohdistuva selostus matkatiestä,
laivalipuista, diligensseista, hotelleista, joissa
voi levähtää, kaikki, kaikki, vähintäkään pois-
jättämättä, tulosta Marseillekin, laivamatkasta
Välimeren yli, ja vihdoin — osoitus sen suuren
puun löytämiseen. — Ah, hyvä, hyvä Vasilj
Ivanovitsh!
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Moni hänen ystävistään, joka sai kirjeen lu-

keakseen, pudisteli päätänsä, ehkä heitä arve-
lutti Vasilj Ivanovitshin järjentila. Hänen äi-
tinsä oli kirjeestä vain suuresti liikutettu eikä
nähnyt siinä muuta kuin poikansa tavallista
rajatonta hyväntahtoisuutta. Tai ei hennonut
nähdä.

Sitten saimme kuulla, että äiti oli myynyt
tavaransa, koonnut vähäiset varansa ja todella
matkustanut poikansa luo Afrikkaan.

Mutta mitä sitten tapahtui, — siitä ei kukaan
ole koskaan saanut mitään tietää. Afrikka oli
silloin vielä kauempana kuin se nyt on.



5-
SETÄ PJOTR KARLOVITSH.

. Lapsuuteni valoisat onnenpäivät eivät rajoitu
tämän armaan kotipiirin kehyksiin, vaan luke-
mattomat muistot levittävät samaa ilon ja onnen
päivänpaistetta erään toisenkin perheen piiriin,
jonka läheisessä yhteydessä elämämme vieri.

Se oli isäni veljen, setä Pjotr Karlovitshin
perhe.

Hän, niinkuin muutkin veljekset, alkoi uransa
sotilaana ja niinkuin muut kärsi ensimmäisinä
upseeri vuosinaan suurta köyhyyttä. Ennenkuin
hänestä tuli yli koko Venäjän, jopa maailman-
kin kuulu kuvanveistäjä, sai hän monta kovaa
kokea. Mutta näillä veljeksillä oli kaikilla sel-
lainen onnellinen luonne, ettei äärimmäisinkään
puutteenalaisuus voinut heidän mieltänsä saada
masennuksiin, samoinkuin ei myöhempi upea
varallisuuskaan pystynyt heidän koruttoman
luonnolliseen elämänlaatuunsa mitään muutosta
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vaikuttamaan. Kun oli rahaa, elettiin iloisesti
ja leveästi, jos rahaa puuttui, osattiin tyytyä
vähiin, mutta ilo ja hyvämieli ei semmoisista
vähennyt. Talous oli heille aina toisarvoinen
kysymys, joka ei mielentilaan asti ylettynyt.
Tuo ominaisuus oli heissä — sanokaamme —

jotakin sukuvikaa, joka on kyllä tainnut pitem-
mällekin periytyä.

Tykistöopistossa upseeriksi tultuaan Pjotr
Karlovitsh oli ensivuodet asuskellut yhtä köy-
hine tovereineen pienessä huonerähjässä kellari-
kerroksessa Viipurinpuoleksi sanotussa Pietarin
laitaosassa. Ensimmäinen näyte hänen taiteel-
lisista taipumuksistaan kuuluu päässeen julkisen
huomion esineeksi vähän omituisella tavalla.
Sotilaspalveluksesta vapaina hetkinä oli hänellä
tapana piirustella, alhaalta ikkunasta katsellen,
pilakuvia ohikulkijoista ja kadun tavallisimmista
asukkaista. Köyhyydestään piittaamattomat,
vallattomat toverit liimailivat sitten näitä pape-
reita verhoiksi ikkunain alimpiin ruutuihin.
Seurauksena oli, että aina uusien kuvien ilmes-
tyttyä kokoontui suuri lauma ohikulkijoita ikku-
nain ääreen, toiset nauroivat tuntiessaan toi-
sensa, toiset sadattelivat tuntiessaan itsensä.
Tämä oli Pjotr Karlovitshin maineen alku.
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Vaikka tämä maine Viipurinpuoleisessa kau-
punginosassa ei tuolla asteella tietenkään voinut
mitenkään lisätärutiköyhän, vain palkallaan elä-
vän upseerin tuloja, oli hän kuitenkin viivytte-
lemättä ja siekailematta mennyt naimisiin. Niin
paljon oli hänessä toki ylimysmielisyyttä, ettei
hän voinut tehdä rakkausasiaansa riippuvaksi
tuloista jarikastumisesta! Ei ajatustakaan sinne-
päin! Tämäkin ominaisuus saattoi olla suku-
vikaa, koska sekä minun isäni että tietääkseni
muutkin veljeksistä olivat naimisasiassa mene-
telleet juuri samalla tavalla: varattomina men-
neet naimisiin varattomien kanssa, ja kohta
rakastuessaan.

Sellainen avioliitto ei tietenkään voinut aluksi
muuta kuin suuressa määrin kärjistää Pjotr
Clodtin taloudellista ahdinkoa. Mutta hänen
hyvätuulisuuteensa ei sillä ollut lamauttavaa
vaikutusta. Lapsia syntyi paljon. Köyhyys oli
niin suuri, ettei lapsille saatu ostetuksi pienin-
täkään lelua. Hänen vaimonsa, hiljainen Uijana
Ivanovna, saattoi tätä asiaa vähän valitellakin,
mutta Pjotr Karlovitsh vain vihelteli. Hän otti
käsiinsä puupölkyn ja veisteli siitä lapsilleen
leluhevosen, joka kyllä kelpasi!

Kirjailija Gretsch, joka oli hänen serkkunsa,
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kertoo hämmästyneensä tämän puuveistoksen
taiteellisuutta jakohta kehoittaneensaryhtymään
todellisen veistosmuovailun harjoittamiseen.

Kuinka olikaan, monet Clodtin lukuisista tut-
tavista ja varakkaista perheistä alkoivat vaatia
lapsilleen hänen veistämiänsä leluhevosia, ja
tilauksia tuli niin kosolta, että köyhä tykistö-
upseeri sai kuin saikin työstään lisätuloja niu-
kan palkkansa lisäksi. Niinkuin Pietarin laita-
kaupungissa pilakuvat olivat tulleet kuuluisiksi,
niin hänen maineensa puuhevosten veistäjänä
nyt levisi kaupungin ylimyspiireissä, ja se mer-
kitsi taloudellisessasuhteessa jopaljon enemmän.

Isäni harjoitteli tähän aikaan hänkin »puu-
töitä», nimittäin gravyyriä, josta hänen odotta-
mattaan sittemmin koitui hänelle suurta talou-
dellista apua. Perin kätevänä veistäjänä hän
kerran puoli leikillään valmisti pienoiskokoisen
halkoreen, jossa oli niin tarkalleen kaikki todel-
lisen ison halkoreen muodot ja vähimmätkin
vehkeet, että sitä ei annettukaan lasten käsiin
heidän leluksensa, vaan jäi se aikuisten ihailta-
vaksi. Setä Pjotr Karlovitsh siihen myöskin
kovin ihastui ja veisteli puolestaan puuhevosen,
joka yhtä tarkasti kuin rekikin seurasi luonnolli-
sen hevosen vähimpiäkin muotoja, ja se valjas-
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tettiin nyt reen aisojen väliin kaikkine pienois-
valjaineen. Tästä syntyi niin ihailtava pikku
kapine, että hovipiireissä tutut sukulaiset näyt-
tivät sen keisarille, Nikolai I Pavlovitshille, joka
sen kohta osti ja sittemmin lähetti lahjaksi Sak-
san keisarille. Tyytyväisenä nuorien upsee-
riensa ilmeisiin taiteellisiin taipumuksiin tämä
omalaatuinen komentaja-keisari »komensi» sedän
Taideakatemiaanopiskelemaan muovailua. Niko-
laita ei saanut olla tottelematta, hänen tahtonsa
oli aina tapahtuva. Isäni taas lähetettiin myö-
hemmin ulkomaille gravyyriä eli puupiirros-
taitoa harjoittamaan. Tämäkin tietysti tapah-
tui, ja isäni saavutti myöhemmin suuren taidon
tällä alalla, joka oli niihin aikoihin vielä aivan
uutta, ainakin Venäjällä. Minulla pitäisi vielä-
kin olla hallussani hänen painamiansa vanhoja
puupiirroskuvia. Epäilemättä sellainen kuvit-
taminen melkoisessa määrässä lisäsi isän pieniä
upseerituloja.

Setä puolestaan, päästyään itsekin vakaumuk-
seen, että hänellä saattoi olla tulevaisuutta taide-
muovailun alalla, ei epäillyt jättää sotilasuraansa
eli siis luopua toimeentulonsa tähänastisesta
lähteestä. Uutta köyhyydenuhkaa pelkäämättä
hän muutti perheineen Vasiliostrovin s:nnelle



74
linjalle, vastapäätä Taideakatemiaa, ja jatkoi
tarmokkaasti taideopintojaan, harjoittaen toi-
meentulokseen vain yhä puuhevosien veistele-
mistä, joihin nyt jo pantiin lasiset silmät, pel-
lavaharja ja sarvesta tehdyt kaviot, jopa joskus
varustettiin pienillä teräskengillä.

Ei kestänyt kauan, ennenkuin tuloksena Pjotr
Karlovitshin taideopinnoista oli onnellisesti suo-
ritettu suurtyö, joka kohta herätti yleistä huo-
miota, nimittäin hevoset Narvantullin riemu-
portilla.

Ei vähempää huomiota ja tunnustusta herät-
täneet nuo Pietarissa Anitshkinin sillan päihin
pystytetyt neljä ratsua kesyttäjineen. Saman-
laiset hevoset valettiin myöhemmin myöskin
Berlinin laskuun, jossa ne vieläkin upeilevat.
Samat hevoset tavataan vihdoin myöskin Neape-
lissa, kaiketi Nikolain lahjoittamina Italian ku-
ninkaalle.

Näiden suurten tilausten johdosta alkoi sedän
taloudellinen asema tietenkin hyvin nopeasti
vaurastua.

Muistankin puolestani sedän oikeastaan vasta
niiltä ajoilta, joina hän oli jo hyvissä varoissa
ja suuressa maineessa, jolloin hän oli saanut
Nikolailta tehtäväkseen suuren venäläisen satu-
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runoilijan, Krylovin muistopatsaan muovaile-
misen ja valattamisen.

Niinä vuosina olin noin kolmentoista ikäinen.
Sedällä oli silloin jo suuri huoneisto valtion

puolesta Taideakatemian rakennuksen yhtey-
dessä, jossa hän eli vaimonsa ja lastensa kanssa
tälle perheelle ominaista vaatimatonta kotielä-
mää, tosin säästelemättä varojansa, kun oli kysy-
mys vieraanvaraisuudesta, pitojen tai suurten
huviretkien toimeenpanemisesta, joihintuttavia
kaikilta ääriltä kutsuttiin osanottajiksi, mutta
kotiolojen milloinkaan muuttumatta koruisem-
miksi tai ylellisemmiksi.

Jokseenkin samoihin aikoihin paranivat isä-
nikin asiat ja hänkin alkoi taloudellisesti vau-
rastua. Ensin hänet määrättiin kirjaston hoita-
jaksi Tykistöopistoon. Sen toimen ohella hän
samalla harjoitti ammatillista valokuvausta kah-
den vanhemman veljeni kanssa, sai siinä toi-
messa keisarillista kannatusta, ja heidän laitok-
sensa yhdistettiin Taideakatemian kanssa. Kaikki
ne oivalliset perhevalokuvat, jotka ovat vieläkin
hallussani ja joita muinoin otettaissa oli istut-
tava vähintään 10 minuuttia liikkumattomana,
ovat isäni omassa ateljeessa tehdyt. Mutta
suurempiin varoihin isäni pääsi vasta tultuaan
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nimitetyksi Tykistöopiston alkeiskoulun johta-
jaksi. Koulu oli suuren rakennuksen yläker-
rassa, jossa myöskin olivat lukemattomien sisä-
oppilaiden huoneet, keittiöt ja ruokasalit. Koko
alakerta oli meidän hallussamme, joten nyt
meilläkin oli valtion puolesta vapaa suuri huo-
neisto. Ja elämä alkoi luistaa yhä onnekkaam-
massa poljennossa.

Me ja sedän perhe olimme erottamatto-
massa yhteydessä toistemme kanssa. Asuin
siellä usein viikkokaupalla. Missä vain oli haus-
kempi, siellä minä.

Krylovin muistopatsaan muovailemista var-
ten rakennettiin sedälle erikoinen tilava puinen
verstashuone sen kivisen työhuoneen ja valu-
verstaan lisäksi, jotka jo ennestään olivat hänen
hallussaan Taideakatemiassa. Tämä puinen, kor-
kea verstashuone, jonka parvekkeille kiivettiin
tavallisia tikapuita myöten, on lapsuuteni muis-
tojen toinen keskus. Siellä minä elin yhtäpaljon
kuin kotonamme. Alituiseen olimme siellä yhta-
ikaiset serkukset, meikäläiset ja sedän lapset
erottamattomana veljes- ja sisaruslaumana yh-
dessä, sedän milloinkaan antamatta leikkiemme
ja telmimisemme häiritä häntä työssään. Muis-
tan hänen olleen aina samassa työpuvussa, olipa
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hän kotona tai verstaassa: pitkävartisissa, vähän
kömpelöissä saappaissa, yllään harmaasarkainen,
hihaton liivi, aina paitahihasillaan, paidankau-
lus aina pehmoisena. En myöskään muista, että
hän olisi erikoisempaa huolta pitänyt kampauk-
sesta. Joskus, muovaillessaan, kun hän seisoi
korokkeellaan, alaleuka tarmokkaana esiintyön-
tyen, hänellä oli yllään valkoinen työpaita, johon
hän pyyhki savettuneita käsiään. Harvinaisuu-
teen asti lapsirakas kun oli, hän ei mil-
loinkaan ajanut meitä työhuoneestaan, vaan
meidän meluamisemme tuntui hänestä olevan
päinvastoin niinkuin jotakin hänen työhönsä
välttämättömästi kuuluvaa ja hänelle mieluisaa.

Mutta tämän verstaan pääviehättimestä en
ole vielä puhunutkaan. Me lapset emme olleet
sedän työhuoneen ainoita meluajia, vaan oli
siinä suuri joukko mörisijöitä, naukujoita, mää-
kijöitä, haukkujia, ulvojia ja piipertäjiä. Se oli
näet täynnänsä nelijalkaisia, jotka saattoivat
jonkin kommelluksen sattuessa tai syöttöajan
lähestyessä päästää aika möräkän. Näitä eläviä
setä tarvicsi Krylovin muistopatsaan alustan
muovailemista varten, jossa on kuvattuna suuri
eläinmaailma semmoisena kuin se esiintyy Kry-
lovin saturunoelmissa. Niinpä oli verstaassa
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irrallaan kokonaista kolme karhua, joista yksi
oli suuri, musta muurahaiskarhu. Oli siellä
myöskin sudenpentu, Madeirasta tuotu apina,
kotka, joka tosin oli häkkiin kytketty, vuona
karitsoineen ja pitkäkoipinen kurki, kumpikin
vapaalla jalalla. Erittäin hyvä ystävämme oli
sudenpentu, jonka kanssa saattoi leikkiä yhtä
vapaasti kuin minkä koiranpenikan kanssa ta-
hansa. Vain silloin kuin se pantiin rangaistuk-
seksi kahleisiin, irvisteli se pahasti ja kalisteli
hampaitaan. Susi oli tuotu Suomesta, jossa setä
usein oleskeli. Kettu, suuri susi, karhut jakotka
olivat Nikolain käskystä tuodut sedän käytettä-
väksi keisarillisesta eläintarhasta ja kesyttyivät
verstaassa täydellisesti. Apina oli saatu meri-
miehiltä, jotka toivat sen Madeirasta ja olivat
antaneet sille nimen Makar Aleksejevitsh.

Näiden elukkain parissa me vietimme pitkät
päivät sedän verstaassa. Ja jos rupeisin kerto-
maan kaikista tepposista, joita iloinen suden-
pentu hauskuudeksemme suoritteli, — jos muis-
telisin miten nuori karhu riitaantui karitsaansa
suojelevan vuonan kanssa, miten se nousi taka-
jaloilleen ja juhlallisesti käveli vuonaa peloitta-
maan, mutta sai tältä sellaisen pöksäyksen vat-
saansa, että kellistyi istuvilleen ja nolona kään-



79
tyi pois koko yrityksestä, — jos luettelisin osan-
kin niistä kujeista, joita ovela apina teki opit-
tuaan matkimaan lattianpesua ja kirjoitusmus-
teen käyttämistä erinäisten viirujen vetämiseksi
pulpetilla oleviin paperiarkkeihin oikealla kir-
joitussulalla, jota osasi pistää korvankin taa, —

jos vielä mainitsisin mustan karhun karkuret-
kestä Nevan jäälle, säikähdyksestä ja nopeasta
kotiinpaluusta, ja vielä monen monista muista
yhtä hauskoista tapauksista, eivät muistelmani
milloinkaan loppuisi.

Siis hyvästi ihana verstas karhuinesi, apinoi-
llesi! Olisinpa onnellinen, jos kerrankin vielä
saisin ovesi jälleen avata!

Setä varmaankin huomasi, kuinka onnelliset
me lapset olimme näiden hänen eläimiensä
parissa, joita hän itsekin hellästi rakasti. Pian-
han niistä oli luovuttava, kun työ kerran val-
mistui. Mutta lasten onnea hän ei hennonut
keskeyttää. Päästyään vakaumukseen, että lap-
set vain eläinten ja luonnon yhteydessä elävät
oikeata onnenelämäänsä, hän osti läheltä Pie-
taria, Pavlovskieta, talon, jota ympäröitsi suun-
naton puisto. Nurmikoita ja ristiin rastiin kie-
murtelevia hiekkateitä myöten me saimme ajella
pienois vaunuilla, pikku aasit vetäjinä, yksi meistä
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kuskina ja kaksi taka-istujina, pienet varjostimet
käsissä. Oli siellä myöskin korkea pylväs, jonka
pyörivästä päästä riippui pitkiä köysiä, ja mis-
täpä pidellen oli armottoman hauskaa lennellä
toistemme ohi keinahdellen milloin korkeuksiin
milloin huimaavaa vauhtia alas ja pylvään ym-
päri. Välistä panivat pojat toimeen isän ja
sedän avulla suurenmoisia ilotulituksia. Me
asuimme sedän huvilaa vastapäätä, ja hauskaa
oli, kun pojat iltaisin juoksivat sanomaan, että
nyt tulee taas suuret tulitukset.

Hauskinta kaikesta olivat sentään huviretket,
joita setä rakasti panna toimeen Pavlovskin
ympärillä oleviin metsiin. Hän otti asian perus-
teellisesti. Ne eivät olleet mitään satunnaisia
pikkuretkiä, että olisi otettu mukaan vain kahvi-
pannu kuppeineen ja joitakuita voileipäsiä. Ei,
vaan suuria varustuksia tehtiin, niinkuin kysy-
mys olisi ollut viikon päiviksi kotoa lähtemi-
sestä. Mukana seurasi kokonaisia pyykkikoril-
lisia ruoka- ja juomatavaroita, se oli kuin vie-
raille maille vaellusta, kuormat täynnä lapsia,
näiden vaunuja, vaatteita, äitejä ja tätejä, joi-
den posket punottivat, suortuvat irtausivat
tukkalaitteesta oudossa liikkeessä ja keikutuk-
sessa, silmät säihkyivät milloin pelon milloin



Vphra Pjotr Karlovitsh Clodt von
Jürgensburg. »Setä Pjotr».
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hauskuuden kiihtymyksestä. Kokki ajoi viimei-
senä keittiölaitteineen.

Tavallisesti otettiin mukaan suunnattoman
suuri teltta, joka sitten perille päästyä miesvoi-
min pantiin pystyyn. Teltta oli niin suuri,
että koko seurue mahtui sinne aterioimaan ja
hauskuutta pitämään, joten pienet sateet ja vä-
häiset rajusäät eivät tehneet haittaa.



6.

»HUMALASSA».

Eräällä tämmöisellä hauskalla matkalla, kun
oli syöty ja juotu, ja paluuretkeä valmistellen
alettiin panna telttaa kokoon, tapahtui monen
mielestä ehkä hyvinkin vähäpätöinen välikoh-
taus, mutta minun mieleeni se jätti lähtemättö-
män tunnelman jostakin jäytävän, leppymättö-
män kauheasta, sydäntä vihlovasta elämän tosi-
asiasta, jommoisia joskus tipahtaa kuin raskaita
kiviä lapsen viattomaan onnen maailmaan. Mel-

»kein jokaiseen päivänpaisteisimpaan onnen ai-
kaan yhtyy lapsella usein jokinpimeä täplä, joka
vielä vanhempanakin saattaa hänen kasvonsa
äkkiä muuttumaan totisiksi, kääntymään sisään-
päin, kalpenemaan.

Eihän tämän tapauksen tarvitse aikuisesta
näyttää kuin leikiksi lyötävältä, pian unohtuvalta
pikkuasialta. Mutta minun täytyy kuitenkin se
kertoa.
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— Tuleppa Liiza katsomaan — sanoivat ko-

koiseni tyttöserkut vetäen minua hihasta mu-
kaansa pois metsiköstä sinne leiripaikalle missä
isoteltta oli. Njanja oli vienyt minut pois kans-
saan sieniä poimimaan.

— Mitä katsomaan? — minä kysyin, mutta
he vain vetivät ja sanoivat: saat itse nähdä.
— Minä olisin tahtonut jäädä njanjan kanssa
sieneen.

He johdattivat minut teltan läheisyyteen ja
kääntyen kaikki minun puoleeni sanoivat: no
katsohan nyt!

Minä katsoin ja näin ihmeekseni, että setä oli
kovasti suutuksissaan. Tämä oli ylen outoa ja
herätti suurta uteliaisuutta, sillä emme kai ku-
kaan olleet vielä koskaan nähneet häntä suuttu-
neena. Oikein oli noloa sedän puolesta, hävetti
kovasti ja olisi tehnyt mieli juosta pois katso-
masta sellaista näkyä. Minä rupesin nykimään
tyttöjä, että olisimme juosseet, mutta he sanoi-
vat minulle:

— Mitä sinä setään töllötät, katso tuota
tuolla! — Ja osoittivat sormellaan herra Cri-
ton'iin, joka oli kihloissa Uijana Ivanovnan
(sedän vaimon) sisaren kanssa.

Herra Criton istui sääret hajalla pahasti rikki-
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viillellyn teltan liepeellä. Hänen hikiset kas-
vonsa olivat hehkuvan punaiset, janiskaan sysä-
tyn lippalakin alta näkyi epäjärjestyksessä otsaan
liimautuneitamustan tukan tupsuja. Hänen sil-
mänsä muljottivat. Hänen suunsa sammalteli
epäselviä, hitaasti valmistuvia sanoja.

— Näetkös nyt, -— selosteli Viera serkku
minulle, — hän on viiltänyt teltan rikki ja setä
toruu häntä.

— Veitselläkö viiltänyt? — minä kysyin.
— Ei, kuin rikkinäisen pullon lasilla, — se-

litti Viera.
Samassa herra Criton rupesi tekemään pys-

tyyn nousemista, mikä näytti hänelle olevan
yhtä vaikeata kuin Olja siskolle, joka ei osannut
vielä kävellä, mutta kyllä pyrki mielellään pys-
tyyn ja tussahteli aina takaisin pempulleen.
Critonin onnistui vihdoin nousta, mutta hän ei
tahtonut pysyä jaloillaan, vaan horjui pahasti ja
sortui vasten teltan tukipuita, niin että nämä
ryskyen murtuivat.

Setä näytti käyvän yhä vihaisemmaksi, ja
minua jo alkoi itkettää, sillä oli kovin sääli
Criton raukkaa. Mies oli ilmeisesti kovin sairas,
ihan pyörtymäisillään, ja nyt häntä vielä päälli-
seksi toruttiin!
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Joku serkuista sanoi lisäksi:
— Kyllä se nyt saa rukkaset tädiltä tämän

perästä! Hyi heittiötä!
Minä kysyin Vieraita hiljaa, kuinka setä

hennoi torua ja vielä haukuttiin heittiöksi
Criton raukkaa, jota ei kukaan mennyt autta-
maan?

Viera töykkäsi minua kylkeen:
— Etkö näe? Mies on sikahumalassa! Keh-

taatkin puolustaa!
Varmaan tuntee puu, johon salama lyö, jok-

seenkin samaa kuin minä näistä Vieran
sanoista. Critonko humalassa! Humalassa niin-
kuin ne oudot, kaukaiset olennot, joita sanottiin
mushikoiksi ja joiden joskus ikkunasta näki
horjuvan kadulla tai poliisin taluttamana hoi-
pertelevan tai hurjasti potkivan issikan ajopeliin
sullottaessa, jolloin njanja aina vei pois ikkunan
luota, koska semmoista ei sopinut edes katsella!
Ja nyt sai nähdä ihan tuossa silmien edessä! Ja
vielä Criton! Meille kaikille tuttu Criton, sedän
oppilas muovailussa, tädin sulhanen, aina hyvin-
suittu, mustatukkainen herra, joka istui päiväl-
lispöydässä siivosti jutellen ja vanhempia ujos-
tellen, jonka käsiä koskettelimme tervehtiessä
ja hyvästellessä, — nyt silmät mulkoilevina,
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vaahto suupielissä, ei ymmärrä mitä puhutaan,
ilme tylsänä, järjettömänä!

Sydän oli pakahtua, henki salpautui, jokin
ikäänkuin katkesi.

Tytöt kyllä sanoivat, että nyt hänet viedään
kotiin japannaan vuoteeseen ja nukutetaan, kun-
nes hän huomenna herää ja on taas entisellään,
sukii tukkansa ja ymmärtää jälleen mitä hänelle
puhutaan. Mutta minä en voinut kuvitellakaan,
että tämän tapauksen perästä elämästä enää yli-
malkaan voisi mitään tulla, kun Criton herää.
Mitä ensiksikin se onneton itse on ajatteleva,
ja toiseksi miten me muutkaan jaksamme hänen
puolestaan ja hänen mukanaan kantaa tätä hä-
peää, miten setä on osaava jälleen puhua hänen
kanssaan, miten Uijana Ivanovna, ja mikä on
oleva morsiamen, täti raukan kohtalo, miten
minä itse voin piiloutua, etten tarvitsisi katsah-
taa hänen silmiinsä, miten kihlauksen purkau-
tuminen pannaan toimeen, mitä erottaessa sano-
taan, annetaanko hyvästellessä kättä, ja vihdoin,
voimmeko enää milloinkaan tämän surun perästä
tehdä huviretkiä, juosta metsissä, nauraa, kuulla
linnunlaulua?

Seuraavan päivän odotettu tilinteko, sen kau-
heus ja murhe sai kuitenkin paljon lievitystä
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siitä, että aikuiset ikäänkuin sulkivat meidät lap-
set asian ulkopuolelle. He kyllä tuntuivat sinä
päivänä paljon kuiskuttelevan keskenään, mutta
tekivät sitä juhlallisemmissa vierashuoneissa,
joissa eivät lapset juuri oleskelleet, ja sulkivat
meiltä ovia, pysytellen meistä ikäänkuin eril-
lään. Vaikka njanjalta kuulimmekin, että Criton
tädin kanssa oli nähty jo ihan sovinnollisina
kävelevän puistossa, ei mitään muita tietoja
aikuisten puolelta meille varissut. Joten mei-
dän ei ajan kuluksi auttanut muu kuin ruveta
leikkimään. Ja sehän haihdutti huolet.

Mutta vaikka tämä äkkisuru pian haihtuikin,
— vaikka jo taas ajelimme aasilla ja jälleen
huviretkiäkin teimme, ei tämä asia lakannut yhä
palaamasta mieleen ja samalla tavalla vihlo-
masta sydäntä joka kerta kuin sen muistin.
Criton tosin katosi kokonaan näköpiiristäni sa-
moihin aikoihin, meni naimisiin tädin kanssa ja
he muuttivat jonnekin muuanne. Mutta omi-
tuisesti ajatukseni eivät herenneet hänen elä-
määnsä seuraamasta, ja vielä aikuisenakin pysäh-
dyin usein ajattelemaan: missähän nyt on se
sama Criton, joka huohottaen ja tylsin katsein
nojasi teltan murtuvia tukipuita vasten?

Hänen avioliittonsa tädin kanssa kuului olleen
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hyvin onneton. Hänestä lienee tullut juoppo,
sillä ne teot, joita hänen kerrotaan suoritta-
neen, eivät voi olla muun kuin juopon tekoja.
Täti erosi hänestä.

Tuosta tapauksesta huviretkellämme sai al-
kunsa se humalaiskammo, joka on minua sitten
ikäni kaiken seurannut. Pelkäsin siitä lähtien
humalaisia niin että vapisin niitä nähdessäni.
Humaltumista kammoin sanomattomasti. Sem-
moisen asian ajatteleminen pani koko maailman
vetäytymään silmissäni mustaan pilveen, ja
hävittämään mielestäni kaiken ilon.

Kerran meillä pantiin toimeen suuret lasten
tanssiaiset. Voiko enää olla mitään sen haus-
kempaa! Leikimme aikuisia. Useille oli om-
meltu varta vasten aikuisten frakkeja, pojille
pantu kova kaulus ja käsiin pienet säämiskähan-
sikkaat, tytöille laitettu leveät rimssuhameet ja
annettu viuhka käteen ja palmikot kierretty
päälaelle. Joku puuteroitsi poskeni ja pani
kauneuspilkun ylähuuleni viereen.

Tanssiaisten onnistumista ja iloa lisäsi vielä
se seikka, että tapööri, joka oli tilattu tanssi-
musiikkia suorittamaan, tällä kertaa soitti niin
erinomaisen iloisesti ja ryhdikkäästi. Antaak-
seen parempaa pontta poljennoille hän kourasi
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pianosta musiikkia sormien täydeltä sekä bas-
sosta että diskantista, paljon runsaammin kuin
tavallisesti, paineli pedalia, jota hän tavallisesti
ei juuri viitsinyt tehdä, ja välistä vaihteli for-
tissimosta pianissimoon ja taas paisutuksiin niin
intoisan viehkeästi, että tyttöjen jalat rupesivat
itsestään elämään ja ruumis keinui valssin säve-
lissä todella niinkuin Tonavan sinisillä aalloilla.

Onnettomuudeksi kuulin silloin jonkun sano-
van, että soittaja oli aika lailla hiprakassa.

— En voi enempää, — minä sanoin kaval-
jeerilleni, keskeyttäen tanssin, ja annoin kaik-
kien luulla tulleeni pahoinvoivaksi. Todella en
osannut nauraa, vaikka olisin kuinkakin itseäni
pakottanut, saati tanssia. Menin huoneeseemme
jariisuin yltäni kaikki naamiaiskorut. Luulkoot,
että olen sairas. Jään istumaan yksikseni vaikka
koko illaksi. Mutta tanssiminen, tietäen että
soittaja oli juovuksissa, oli minulle täysi mah-
dottomuus.

Nämä omituisilta tuntuvat muistelmat saavat
kai selityksensä siitä, että en milloinkaan nähnyt
humalaisia kuin aivan kaukaa ja vieraissa pii-
reissä. Kotona vanhempien luona en koskaan
nähnyt ihmisten juopuvan enkä liioin setien
perheissä tai tuttavapiireissä. Olihan minulla
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täysi-ikäisiksi tulevia vanhempia veljiä, mutta
perhe-elämä vanhempien kodissa oli yksinomaan
kotielämää, joka pitkinä talvi-iltoina aina saa-
vutti hauskuutensa huipun. Tosin me hyvin
paljon pidimme nimenomaista huolta iltojemme
hauskuudesta, esimerkiksi panemalla toimeen
kotitanssiaisia meillä taikka setien luona, seura-

näytelmiä ja muita meluavia, »hirmuisen» haus-
koja huveja. Mutta silloinkin kun ei mitään
huveja ollut, oli kotielämämme yhtä hauskaa.
Istuimme aina kaikki suuren pyöreän perhepöy-
dän ympärillä, jokainen tehden omaa työtään
tai näperrystään, puhellen, kertoen, nauraen,
ja juuri nämä hetket ne olivatkin niin hauskoja,
ettei kukaan perheenjäsenistä, ei isä, ei äiti, ei
yksikään veljistä eikä tavallisista perhetutta-
vista ja kotimme ystävistä jättänyt illoin paik-
kaansa tyhjäksi tämän pöydän ympärillä saati
saanut päähänsä hakea jotakin ylimääräistä haus-
kuutta humaltumisesta.

Sanomaton kotionni näin ympäröitsi meitä
koko lapsuutemme ajan.



7-
VIELÄ PJOTR KARLOVITSHISTA.

Minun täytyy vielä palata Pjotr Karlovitshiin,
jonka kuvaa en ole saanut läheskään eheäksi,
vaan voin monilla muistoilla ja piirteillä täy-
dentää.

Paitsi omissa muistelmissani, kuvastuu tämä
omalaatuinen paroni Pjotr Clodt von Jiirgens-
burg myöskin kaikissa vieraiden, kuten kirjaili-
jain Viktor Ostrogorskin ja Gretschin, säilyneissä
kertomuksissa harvinaisen kansanomaisena mie-
henä. Ei kauan sitten asui Vasiliostrovin sm-
nellä linjalla vielä vanhuksia, jotka muistelivat
tätä merkillistä »paronia», ja hän lienee ollut
hyvin tunnettu koko tässä laajassa kaupungin-
osassa. Työpuvussaan, joka ei missään suh-
teessa eronnut tavallisesta työläisen puvusta,
paitsi ehkä siinä, että hän useimmiten oli vain
liivisillään — mikä taas johtui mukavuussyistä
muovailussa —, hänet nähtiin usein talvisinkin
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vaeltavan Akatemian pihalla, ja joskus hän
näissä tamineissa tassutteli yli torin tuttavansa
kauppiaan luo, mitään huomiota herättämättä,
sillä kaikki olivat peräti tottuneet hänen olen-
toonsa ja koruttomaan pukuunsa. Päinvastoin
herätti suurtakin ja iloista uteliaisuutta, kun
tämä »paroni» kaikkien ihmeeksi joskus harvi-
naisissa tapauksissa nähtiin tärkätyssä kauluk-
sessa ja verkatakissa, saati kun hänen oli joissa-
kin Taideakatemian riemujuhlatilaisuuksissa pu-
keutuminen virkapukuun ja kunniamerkkeihin!

Kaikille, jotka joutuivat hänen kanssaan teke-
misiin, verstastyöläisilleen, malleilleen hän oli
tavattoman ystävällinen, auttoi ketä vain voi
sekä neuvoilla, puuhilla että rahoilla. Ja luonto-
kappaleita hän rakasti intohimoisesti. Mutta
häntä itseänsä rakastivat kaikki, luontokappa-
leetkin.

Olen puolestani usein ajatellut, että hän osti
Pavlovskin suuren huvilan ja puiston vain
antaakseen lasten mielinmäärin ajella pikku
aaseilla ja ollakseen varma, että hänen vierail-
lansa oli hauskaa. Ansaitseminen ja rikastumi-
nen lienee hänelle ollut vain tästä ainoasta vie-
raanvaraisuuden syystä mieluista. Rahoille ei
hän rahojen vuoksi pannut juuri mitään arvoa.
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Niinpä tapahtui kerran, että hän jostakin teok-
sestaan taas ansaittuansa sievoisen summan —

sanottiin 10 tuhatta ruplaa — saapui rahat povi-
taskussa verstaaseensa, ja kun siellä ei ollut
mitään pöytälaatikkoa tai muuta rahain säily-
tyspaikkaa eikä apinoistakaan ollut takeita, pisti
hän koko setelitukon piiloon uuniin. Mutta
hänen lempityöläisellään, valaja Arsenjilla, ei
tästä ollut mitään tietoa, vaan syötettyänsä elu-
kat hän tapansa mukaan laittoi tulen uuniin, ja
rahat paloivat. Taisipa siitä takkavalkeasta mo-
nenkin sydän kärventyä, mutta ainakaan setä ei
sanonut muuta kuin: Peijakas sentään! — ja
lisäsi: mutta mitäpä tuolle enää taitaa! Hänen
alituinen sananpartensa oli: Paljonkos ihminen
tarvitsee, — sen kuin haukkaisee, jo on kyl-
läinen!

Vielä on minun mainittava hänen omalaatui-
nen suhteensa keisarillisiin.

On henkilöitä, jotka ovat kansanomaisia peri-
aatteesta, on semmoisia, jotka ovat »alhaisia»
kohtaan alentuvaisia, koska se tukee heidän
yhteiskunnallista asemaansa, on ehkä sellaisia-
kin, jotka tahtovat olla tasa-arvoisia uskonnol-
lisesta syystä, mutta Pjotr Karlovitsh oli kan-
sanomainen luonnostaan, eikä missään tarkoi-
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tuksessa. Niin olivat muutkin veljeksistä, siis
taaskin — sukuvika: luontainen tasa-arvoisuu-
den tunne.

Mutta tämä tasa-arvoisuuden tunne oli yhtä
luontainen myös »ylhäisiä» kohtaan: ylhäisille
kumartamatta hän ei ollut minkään sukuylpey-
den tai periaatteen vuoksi, vaan siinäkin vain
»luonnostaan». Niinpä hän ei milloinkaan osan-
nut saada sujumaan niitä tavallisia kohteliai-
suuksia, joita ylhäisille oli ajan tavan mukaan
sanottava, eikä voinut tottua käyttämään edes
semmoisia yleisiä sanontoja kuin »teidän majes-
teettinne» tai »teidän keisarillinen korkeutenne».
Keisarillisia hän vain teititteli niinkuin kaikkia
muitakin ihmisiä, tervehtiessä sanoi »päivää!» ja
hyvästellessä »no hyvästi vain!»

Olisi voinut luulla, että koko Venäjän Tsaari
ja ehdoton yksinvaltias, ankara Nikolai I, joka
piti suuriruhtinaitakin loitolla omasta ylhäisestä
henkilöstään, olisi toki vaatinut paroni Clodtil-
takin edes jonkinlaisia erikoisemman arvon-
annon ilmauksia. Mutta niin ei ollut asianlaita.
Päinvastoin hän näytti olevan kiintynyt Pjotr
Karlovitshiin juuri tämän koruttoman suora-
sukaisuuden vuoksi, joka oli kemiallisesti vapaa
sekä liehakoinnista että ylimielisyydestä eikä
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sisältänyt muuta kuin luontaista ystävyyttä lä-
himmäistä kohtaan. Ehkä keisareilla on ympä-
ristössään ja seurueissaan harvinaista tavata ja
tuntea juuri sellaista ystävyyttä, koskapa he
sille näyttävät panevan suuren arvon. Nikolai
tahtoi kohdella Pjotr Karlovitshia niinkuin tämä
kohteli häntä, jopa ikäänkuin alleviivata vilpi-
töntä ystävystymistään. Niinpä hän usein tul-
lessaan taideakatemiaan, kun ajutantit ja seurue-
kenraalit tekivät ovissa kunniaa ja professorit-
kin seisoivat varpaillaan, haki oppaakseen työ-
puvussa olevan Clodtin, ja parhaina ystävyk-
sinä he käsi kynkässä kulkivat salista saliin,
iloisesti keskustellen.

Sangen usein Nikolai myös kävi Clodtin
luona, hänen verstaassaan katsomassa hänen
muovailutöittensä edistymistä ja niistä keskus-
telemassa. Joskus meidän leikkiessämme tapah-
tui, että palvelijat äkkiä rupesivat hääräämään
ovissa, sanoen mennessään: keisari! — keisari!
— Ja todella näkyi ikkunasta, että katu oli
täynnä liikkumattomia henkivartijain rivejä.
Hän tuli kuitenkin melkein yksin sisälle, kulki
huoneiden läpi nopeasti, avasi oven ja meni
sedän huoneeseen. Hän oli siellä kauan.

Myöskin perintöruhtinas, sittemmin Aleksan-
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teri 11, piti kovasti sedästä jakävi tiheään sedän
verstaassa katsomassa hänen töitään.

Kerran sattui niin, että setä istui muovaile-
massa jotakin vahasta, selin oveen päin, ja oli
niin työhönsä vajonnut, ettei katsahtanut taak-
seen, kun kuuli jonkun tulevan, luullen ehkä
Arsenjiksi.

— Piteleppä tuota, — sanoi hän ojentaen
selkänsä taakse vahamöhkälettä tulijalle.

Tulija otti vastaan vahan ja jäi sanatonna
odottamaan.

Kun vahaa taas tarvittiin, kääntyi setä sitä
ottamaan.

— Ah anteeksi, enhän huomannutkaan, —

sanoi hän aikoen nousta istuiltaan.
— Ei mitään, ei mitään, — sanoiperintöruh-

tinas, — älkää antako häiritä itseänne. Ja istahti
sedän viereen katsomaan tämän muovailua.

Mutta erittäin usein kävi Aleksanteri sedän
verstaassa isänsä jälkeen keisariksi tultuaan ja
tilattuaan isä-vainajastansa mahdottoman suuren
muistopatsaan, joka oli esittävä keisari Niko-
laita istuvanakorskean, takajaloilleen kohonneen
ratsun selässä. Hän seurasikuvanveistäjän työtä
mitä innokkaimmin, mutta taisi olla vähän levo-
ton senjohdosta, että taiteilijan suunnitelman
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mukaan tuon mahdottoman suuren ratsun oli
seistävä takajaloilla etujalkain ollessa vapaina
ilmassa ja tukeutumatta mihinkään muuhun.
Olihan Katarina Toisen Pietari Ensimmäiselle
pystyttämässä ratsupatsaassakin ratsu takajaloil-
laan, mutta sen kolmantena tukena oli maahan
ylettyvä häntä. Miten siis paljon suuremmaksi
suunniteltu ja korkean pylvään päällä seisovaksi
ajateltu Nikolain ratsu oli pysyvä vain kahden
kavion varassa? Mutta setä, joka oli mestari
myöskin valamistaidossa, rauhoitteli nuorta kei-
saria ja vakuutti tarkkojen laskelmiensa kyllä
pitävän paikkansa.

Jos tämä kysymys, onko patsas, pronssiin
valettuna, pysyvä pystyssä omin varoin, ennen
kuin ratsun takajalat ovat edes kiinnitetytkään
alustaan (niinkuin setä oli taannut), oli hänelle
aivan toisarvoinen, josta hän oli peräti varma,
niin sitä vastoin itse valamistyön onnistuminen
oli sitä epävarmempaa ja oli hänelle ankarinta
tulikoetta.

Valaminen tapahtui Liteini dvorin valinvers-
taassa, missä hänen muutkin verstaansa olivat.
Puuhaa kesti kauan ja mitä ratkaisevampaan
käänteeseen asia joutui, sitä kuumemmaksi se-
dän ja kaikkien hänen apulaistensa touhu kävi.
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Setä ikäänkuin ei nähnyt enää ketään edessänsä
eikä osannut kenenkään kanssa puhua, hän vain
ajatteli työtänsä ja hääräsi laitteittensa keskellä.
Apulaiset juoksivat sinne tänne, nostelivat, vasa-
roivat, huusivat ja puhuivat keskenään asiois-
taan, joita ei kukaan syrjäinen voinut tajuta.
Minun kysymykseeni, kuinka rauhallinen setä,
joka ei milloinkaan hätiköinyt eikä edes kiiruh-
tanut, nyt touhusi posket punaisina, suorastaan
riehui eikä ketään nähnyt, vastattiin selityksellä,
että jos sulatettu punavaski yhdessäkin kohti ja
vähimmässäkin määrin ehtii jäähtyä ja jättää
epäliittymän tai syvennyksen tai kuplasen, on
koko työ mennyt hukkaan ja valanta on tehtävä
uudestaan.

Tottapa onnistumisen arvoituksellisuus näin
mahdottoman kolossin valannassa kotimaisin
miehin ja keinoin lienee ollut selvänä kaikille
muille ihmisille, joskaan ei minulle, koskapa
puoli Pietaria oli tapauksen johdosta liikkeellä
jakatu oli tungokseen asti täynnä yleisöä, jonka
mielenjännitys kasvamistaan kasvoi sen mukaan
kuin valanta edistyi.

Kun sen täydellinen onnistuminen ilmoitet-
tiin kaduilla, hurrasi kansa innokkaasti.

Setä oli nyt kuin pahasta painajaisesta vapau-
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tettu. Asia oli hänen mielestään lopullisesti
onnistunut eikä hänelle esiintynyt enää mitään
kysymyksiä, jotka olisivat mitään vaikuttaneet
asiaan. Sillä että tuo pronssinen kolossiratsu
oli ilman pidikkeitäkin pysyvä jaloillaan, siitä
hän oli vuoren varma. Hän muuttui jälleen
aivan rauhalliseksi.

Kuvan valmistuttua muodostui kuitenkin sen
vapauttaminen ympäröivistä ja sitä tukevista
telineistä hyvin draamalliseksi hetkeksi. Jänni-
tys oli suuri kaikissa Pjotr Karlovitshia lähellä
olevissa ihmisissä, jotka olivat kokoontuneet
hänen ympärilleen. Vaikka kaikki luottivatkin
hänen laskelmainsa pätevyyteen, oli kuitenkin
yleinen levottomuus vallalla: mitäpä jos laitos
sittenkin alkaa kallistua ja kaatuu! — Tietenkin
oli tällä ratkaisevalla hetkellä keisarikin läsnä,
ja hänkin ilmeisesti levottomana liikehti taitei-
lijan ympärillä, sillä eihän tarvinnut olla kuin
jonkin naulan tasapainovirhe ratsun etu- ja sen
takaosan välillä, ratsastajankin vielä joutuessa
melkein kokonaan etuosan puolelle, niin taitei-
lijan työ olisi päättynyt kohtalokkaasti.

Ja todella, kun viimeinen tuki oli ratsun
ympäriltä poistettu, vaappui se hiljaa edestakai-
sin aivan silmin nähtävästi, kunnes se — jänni-
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tyksen noustua ylimmilleen ja kuolemanhiljai-
suuden vallitessa — vähitellen pysähtyi liikku-
mattomaksi.

Setä oli tietenkin ihan rauhallinen ja aivan
ennallaan, niinkuin tässä olisi vain tavallisella
käsivaa'alla uudelleen punnittu jotakin, jonka
painon hän jo edeltäpäin tiesi. Kuitenkin voi
olla mahdollista, että tämä hetki oli hänenkin
elämänsä suurimpia voitonriemuja.

Kertoessani näitä juttuja Nikolain ratsupat-
saan valmistamisesta olen kuitenkin, saavuttaak-
seni eheämpää yhtenäisyyttä sedän luonteen
kuvauksessa, mennyt ajassa 6 tai 7:kin vuotta
liikaa edelle. Sillä tämä muistopatsas oli sedän
viimeisiä suurtöitä ja valmistui vasta Aleksan-
teri keisarin hallitessa jo kuudetta vuotta, eli
minun saavutettuani täysi-ikäisyyden.

Minun on siis vielä palattava takaisin niihin
aikoihin, jolloin olin noin kolmentoista ikäinen
ja jolloin setä vasta muovaili runoilija Krylovin
muistopatsasta.

Pavlovskin suuren huvilan puistoineen,
hiekkakäytävineen ja kaikkine laitoksineen setä
möi jokseenkin päätä pahkaa. Ehkä hänestä
näytti, että ihmisten on täytynyt siihen jo kyl-
lästyä, ja että aaseilla ajelemisen puiston yhä
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samoin kiertelevillä käytävillä täytyi lapsistakin
jo tuntua yksitoikkoiselta. Pikku aasitkin olivat
niihin kyllästyneet, ja yksi aaseista — juuri se,
jolla minä ajelin, — muuttui lopulta niin itse-
päiseksi, että tunki päänsä pensaaseen, ei men-
nyt minnekään, eikä sitä keinolla millään saatu
paikaltaan hievahtamaan, vaan piti riisua val-
jaista ja viedä talliin. Kaikkein luultavinta on
kuitenkin, että sedän mielestä Pavlovskin met-
sätkin olivat läpitsensä huviretkeiltyjä eivätkä
siis voineet tarjota hänen perheelleen ja vierail-
leen enää mitään uutta ja huvittavaa. Kaikessa
puistomaisessa risuttomuudessaan ja puhtaudes-
saan nämä ympäristön pikkukoreat metsät ja
siivotut kummut eivät olleet mitään oikeata
luontoa, vaan haiskahtivat koko lailla kaupun-
kilaisilta ja olivat nekin omiansa kyllästyttä-
mään.

Voidakseen viettää perheensä ja vieraittensa
kanssa kesiä kauempana kaupungista ja alku-
peräisemmän luonnon yhteydessä osti setä Pav-
lovskin sijaan maatilan Suomessa. Se oli suuri
herraskartano, nimeltä Halila, ja sijaitsi Uudella-
kirkolla.

Täälläpä vasta metsiä oli! Ei ollut mitään
tekokäytäviä, ei liioin nurmikkoja, vaan sai
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juosta ja heittää kuperkeikkaa missä vaan. Oli
niinkin tiheitä näreikköjä, ettei päässyt läpi edes
nelinryömin, ainakaan ei vaatteiden repeyty-
mättä. Maasta ei ollut risuja korjattu pois, vaan
oli paljon kuivettuneita paksuja oksia, joita var-
maankin tuulet olivat karistaneet mäntyjen lat-
voista. Joskus näki vanhuuttaan kaatuneita,
lahonneita ja päältäpäin ihan sammaltuneita
jättiläispuita.

Ah, kuinka hyvältä noissa metsissä tuoksui,
sammalelta ja pihkalta, ja kuinka lämmin siellä
oli! Poimimme milloin sieniä, milloin puolu-
koita. Teitä ei ollut, vain siellä täällä kapeita
polkujen tapaisia, joita pitkin muurahaiset kii-
reesti juoksivat tullen ja mennen kekoihinsa.
Näistä olivat jotkut hyvin suuria ja kuitenkin
laitetut vain pelkistä ruskettuneista havunneula-
sista.

Näin minä kaiketi kuvasin ja kerroin pietari-
laisille kaupunkiin jääneille ystävilleni, jotka
minun tavallani eivät milloinkaan vielä olleet
nähneet oikeita luonnonmetsiä ja niiden ihmeitä.
Koskematonta luontoa, luonnollisia järviä ja
niittyrantaisia jokia en minä vielä kertaakaan
ollut nähnyt ennen kuin nyt Suomessa. Venä-
läisellä maaseudulla, kaupunkilaista Pavlovskia
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syvemmällä emme olleet milloinkaan viettäneet
kesää, joten venäläinen luonto oli minulle koko-
naan tuntematonta, ja vasta nyt Suomessa
minulle aukesi uusi, aavistamaton, lumottu
maailma, täynnä syvyyttä ja sanomatonta vie-
hätystä, — aukesi ja ainiaaksi muuttui toiseksi
puoleksi sieluani.

En voi milloinkaan unohtaa ensimmäistä ret-
keäni Halilaan.

Pannessaan uutta kartanoaan kuntoon setä
usein tuli asioille kaupunkiin ja hänelle tuli pian
tavaksi takaisin Suomeen palatessaan poiketa
meille ja ottaa minut mukaan, ikäiseni serkun,
pikku Natashan seuraksi, jonka kanssa olimme
rakkaimmat leikkitoverukset. Ajoimme nelipyö-
räisissä vaunuissa, omilla hevosillamme. (Rauta-
tiestähän ei silloin vielä ollut mitään tietoa.)
Hevosia syötettiin ensi kertaa Lahdessa, joka
ei ole kaukana Terijoesta ja jossa tätä tarkoi-
tusta varten viivyttiin pari tuntia. Terijoen pit-
källä hiekkarannalla me lämpimän sään valli-
tessa saimme uida meressä.

Niin, enpä voi milloinkaan unohtaa sitä ikui-
siksi sydämeen syöpyvää vaikutusta, minkä
avomeri teki mieleeni, kun me paksurunkoisesta
ja korkealla humisevasta männiköstä tullen käsi
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kädessä pikku Natashan kanssa juoksimme
hiekkarannalle sen ääreen!

Tyynen sileät maininkilaineet lähestyivät vie-
rien ulapalta, hitaasti ja kuulumattomasti, ja
sitten toinen toisensa jälkeen pärskähtivät haus-
kasti kuohahtaen hiekkaan, joka niiden jälkeen
kiilsi märkänä, mutta ehti jälleen tummua ennen
kuin uusi laine tuli. Ja mistä asti ne vaelsivat-
kaan äärettömältä siniseltä ulapalta, joka alkoi
sieltä mistä pilvetkin! Me katselimme kaukaisia
pursia ja laivoja, ymmärtämättä mistä ne voivat
tulla ja kuinka ovat uskaltaneet lähteä niin
kauas merelle. Maailma alkoi tuntua meistä
puolta suuremmalta, se kävi ilmavammaksi, se
keventyi, niinkuin olisivat jotkin seinät kaatu-
neet edestämme ja me saaneet hengittää uutta,
hurjan ihanaa ilmaa.

Sitten me äkkiä muistimme, että meille oli
annettu lupa kylpeä meressä. Me riisuuduimme
Natashan kanssa metsän rajassa ja jättäen vaat-
teemme hiekalle juoksimmesiihenkohtaan missä
laineiden hyrsky kävi. Kyynäspäät ylhäällä,
hengityksen salpautuessa me hiipovin sydämin
annoimme pärskyvien laineiden kastella itse-
ämme, kunnes kiljahdellen heittäysimme
mereen.
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En tiedä, tästäkö meren keveästä tuoksusta ja
sen ihanasta ilmavuudesta jokin helakan sini-
syyden tunnelma yhtyi ainiaaksi minun Suomi-
mielteeseeni. Tämän maan pelkkä nimikin he-
rätti minussa jonkinlaisen toivojen ja ilojen
tunteen, vapautuksen syvähuoahduksen, mielen
kirkastuksen, jonka väri oli samaa meren sineä.

Halilan hovissa oli suuri ja mahtava, kaksi-
kerroksinen päärakennus, ehkä komein koko
Uudellakirkolla. Sen yläkerta oli järjestetty
yksinomaan vieraiden käytettäväksi, sillä sedän
vieraat eivät olleet mitään hätiköivää väkeä,
vaan viipyivät talossa vuorokausittain, jopa
viikkomäärin. Niitä tuli ja niitä meni alinomaa,
ja jokainen tulokas oli yhtä tervetullut, hän
eleli siellä kuin kotonaan, täydessä vapaudes-
saan, kunnes virkansa tai omat asiansa pakotti-
vat lähtemään. Ainoaksi pakonalaisuudeksi hän
saattoi ehkä tuntea, ettei Halilassa sopinut olla
nurkuvalla mielellä eikä vetäytyä erilleen yhtei-
sistä ratsastuksista tai muista huviretkistä.

Tämmöinen komento vaati tietenkin tavatto-
man suurta palvelijakuntaa. Mutta juuripa tä-
män palvelijakunnan suhde setään, hänen per-
heeseensä ja vieraisiinsa onkin muistojeni kaik-
kein valoisimpia kohtia. Sedän vilpitön, luon-
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nostaan johtuva vieraanvaraisuuden henki oli
tarttunut heihinkin ja tehnyt heistä samaa ilo-
mielistä kotiväkeä, jonka ainoana huolena tun-
tui olevan tämän talonhengen ylläpitäminen ja
uskollinen toteuttaminen.

Erittäin mieluista on minun muistella mies-
palvelijaa, joka palveli pöydässä pääpomona.
Hänen toimeensa kuului antaa keittiöön tietoja
milloin mikin vieraista oli noussut ja tarvitsi
kahvia tai teetä. Vieraat nimittäin, perin hem-
moiteltuja kuin olivat, nousivat vuoteistaan
mikä myöhään mikä varhain, joten kahvin-
juontia kesti koko aamupäivän. Mutta palveli-
jat eivät tästä epäjärjestyksestä närkästyneet.
He eivät muuta ajatelleet eivätkä muusta naut-
tineet kuin vain olla herrasväelleen mieliksi ja
pitää vieraita hyvänä. Keittiössä noustiin jo
neljän aikaan aamulla leipomaan. Muistan,
kuinka sisäköt olivat onnettomia, jos joskus sat-
tuivat myöhästymään. Joku vieraista nousi
varhain, ja ajatelkaapa, kuumaa kahvileipää ei
ollut vielä saatavissa!

Elämä Halilassa oli rikasta, mutta silti hyvää,
täysinäistä elämää. Ylellisyyshän taitaa useim-
miten erottaa toisistaan herrat ja palvelijat,
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mutta niin ei ollut sedän perheessä. Siellä kum-
matkin rakastivat toisiansa.

Ympäristön kansa oli suomalaista. Niinkuin
minä en ollut vielä milloinkaan nähnyt oikeata
venäläistä luontoa, niin en venäläisestä kansas-
takaan eli rahvaasta tiennyt muuta kuin minkä
olin kirjallisuudesta oppinut sitä tuntemaan.
Suomalaisen rahvaan keskuudessa nyt ollessani
olin siis ensi kertaa rahvaan keskuudessa. Suo-
malainen kansa miellytti kaikkia suuresti.

Minä olin heidän lellilapsensa, jonka he mie-
lellään hakivat joukkoonsa. Ja he opettivat
minulle suomalaisen laulun suomalaisine sanoi-
neen, vaikkenhän minä suomea oikein ymmär-
tänyt. Opin aivan koneellisesti, väsymättömän
toistamisen avulla. Nuotti oli surullinen, ja
minä osasin tehdä ilmeeni surulliseksi ja antaa
sanoille surullisen sävyn.

Osasin lukemattomia värssyjä, mutta en luul-
tavasti kaikkia.

Pietarissa minut usein pantiin tätä laulua lau-
lamaan, erittäinkin suurissa kutsujaisissa, vie-
raiden huviksi. Ja muistan että sitä kuunneltiin
erittäin uteliaasti ja hartaasti. Suut olivat muu-

tamilla auki, ja vaikka he ensin olivat kai aiko-
neet nauraa, tulivat he lopulta ikäänkuin liiku-
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tetuiksi, arvatenkin sävelen surullisuuden
vuoksi.

Sanat piirtäytyivät muistiini tämmöisinä:

»Mistäs tuulet kustas tuulet
Poikani pooloinen
Meeren rannalta meeren rannalta
Äitini kultainen.»



8.

ONNEN HUIPULLA.

Niinkuin olen jossakin ylempänä jo mainin-
nut jouduimmeme taloudellisestikireistä oloista
väljemmille vesille, kun isä tuli Tykistöopiston
kirjaston ylihoitajaksi ja me muutimme suureen
huoneistoon tämän opiston toisessa kerroksessa,
jossa sen muutkin johtajat asuivat.

Veljistäni Misha ja Kolja olivat tämän opis-
ton oppilaita, mutta Mishaa ei sotilasura ollen-
kaan miellyttänyt, ja opiston johtaja tuli vih-
doin isän puheille kehoittaen häntä ottamaan
pojan koulusta johonkin muuhun laitokseen,
sillä — hän sanoi — poika ei kuuntele mitä
opetetaan, istuu vain ja piirustelee omiansa.
Isä sijoitti sen jälkeen Mishan, ehkä veljensä
Pjotr Karlovitshin neuvosta, Taideakatemiaan,
jossa Misha sitten hyvin pian löysikin oman

varsinaisen alansa. Hänestä tuli taidemaalari
silloisen Venäjän etevimpiä.
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Sekä Koljalla että Mishalla oli paljon tove-
reita, joiden kanssa he alituisesti seurustelivat,
edellisellä upseerinkokelaita ja jälkimmäisellä
nuoria taiteilija-alkuja.

Jo varhaisista ajoista kaikki nämä nuorukaiset
tottuivat pitämään meidän kotiamme toverielä-
mänsä vapaaoloisena keskuksena, jossa sai rajoi-
tuksia ja kankeutta tuntematta mielin määrin
keskustella, pohtia ajan kysymyksiä ja takoa
tulevaisuuden suuria tuumia. (Mene tiedä, ehkä
oli iloisten, nuorten talontyttärien ja heidän
naistuttaviensa vilkas osallistuminen tähän ylei-
seen pohdintaan jonkinlaisena lisäviehättimenä
nuorukaisille, kummankaan puolen siitä tietä-
mättä.) Keskustelut olivat mitä ihanteellisinta
laatua, ja Mishan vaikutuksesta ne useimmiten
koskivat taiteen ja kirjallisuuden kysymyksiä.

Ihatsut alkoivat tavallisesti siitä, että Misha
luki ääneen jotakin päivän merkkikirjailijoista.
Me muut istuimme laajoissa, joskus moninker-
taisissa piireissä suuren pyöreän pöydän ympä-
rillä, toiset töitänsä näperrellen, toiset muuten
kuunnellen. Ja olipa kyllä kiintoista lukemista
siihen aikaan, jolloin kirjailijat sellaiset kuin
Gogol, Gontsharov, Lermontov, Pushkin, Tur-
genjev, Dostojevski nuorison ja uusien suun-
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tain edustajina julkaisivat teoksiansa, ja arvos-
telijat sellaiset kuin Belinski kiihoittivat ja aut-
toivat yleisöä kukoistavaan taideymmärrykseen.

Se aika oli Venäjällä suurta innostuksen ja
nousun aikaa. Se oli vapaamielisen sivistyneis-
tön voimakasta aatteellista taistelua tukahdutta-
vaa sotilasdiktatuuria vastaan.

Tsaari Nikolai I oli noussut yksinvaltansa
kukkuloille. Joissakin pidoissa hän oli ehdotta-
nut Seymourille (Englannin lähettiläälle), että
Turkin valtakunta jaettaisiin Venäjän ja Eng-
lannin kesken. Sanottiin hänen tehneen tämän
ylimielisen ehdotuksen vain vetääkseen Eng-
lantia nenästä ja vietelläkseen puolelleen tai
ainakin viivyttääkseen sen vastustusta, sillä hän
oli omin päin jo lähettänyt Menshikovin Kon-
stantinopoliin Turkille uhkavaatimusta antamaan
ja Gortshakovin panemaan liikekannalle tona-
vanpuoleiset sotajoukot.

Ollen näin suurissa hankkeissa, joiden tarkoi-
tuksena sanottiin olleen Venäjän ylivoiman lo-
pullinen turvaaminen Euroopassa, Nikolai luon-
nollisesti katseli karsain silmin tätä vapaamie-
listä, itsenäistä hengenliikettä, joka niin vähän
välitti Venäjän valtiollisesta asemasta Englan-
tiin nähden ja Krimin sodan aikana jopa veti
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kansalaisten päähuomion pois valtiollisista
asioista johonkin hänelle käsittämättömään »Ve-
näjän henkiseen uudestiluomiseen», missä hän
sitä paitsi vainusi ilmeisiä vallankumouksellisia
oireita. Humaanisten aatteiden leveneminen
tähän aikaan, jolloinNikolaille olisi ollut tarpeen
vain hurja sotainnostus ja urheilu fyysillisen
iskukyvyn tehostamiseksi, oli siis hänen mieles-
tään peräti epäisänmaallista, ja yhteiskunnalliset
toimihenkilöt esiintyivät hänen silmissään suo-
rastaan isänmaan vihollisina. Hän ryhtyi häi-
käilemättömiin toimenpiteisiin tämän hengen
kukistamiseksi. Siperia ei liene minkään muun
hallitsijan aikana vastaanottanut niin runsaasti
karkoitettuja kuin Nikolain.

Mutta vaikka sellaisen sotilasdiktatuurin ja
hirmuvallan aikaa voisi kuvitella toivottoman
pimeäksi ja tukahuttavaksi, puhuvat kuitenkin
tosiasiat toista. Taitaa olla niin, että mitä lujem-
min rautakoura puristaa, sitä jalompaa mehua
tihkuu esille sormien välistä. Ainakaan ei ole
Venäjällä milloinkaan kirjallisuuden ja taiteen
ääni rohkeammin ja puhtaammin kajahtanut
kuin noina kiristyksen aikoina. Ken voi saada
käsiinsä jonkin numeron esimerkiksi Herzenin
ulkomailla maanpakolaisuudessa toimittamasta
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»Kolokol» (Kello) lehdestä, Tshernishevskin
»Aikalaisesta» tai vaikkapa »Pilli» nimisestä pila-
lehdestä, hänen täytyy hämmästyä niistä huo-
kuvaa valoisaa elämänhalua, uhkuvaa innostusta,
joka oli tunnusmerkillistä juuri tuon mustan
hallituksen aikana.

Ranskan kieli, joka oli vähää ennen ollut sivis-
tyneistön melkein yksinomaisena seurustelukie-
lenä ja ylemmissä säätyluokissa ainoana perhe-
kielenäkin, alkoi nyt nopeasti väistyä venäjän
kielen tieltä. Nuorison uusiin aatteisiin, koti-
maisuuteen ja aitovenäläisyyteen innostuminen
kasvamistaan kasvoi. Sivistyneistön ihmiset
tulivat toisilleen tutummiksi ja toisiaan lähem-
miksi, ikäänkuin yhteinen hirmuvaltaa vastaan
puolustautuminen olisi vaatinut toisilleen um-
pivieraita ihmisiä pitelemään toisiaan kädestä
ja pakostakin veljistymään. Jokin uusi, yhtei-
syyden riemu tempasi ihmisten mielet.

Yleiseksi huviksi menivät aitovenäläisyyden
intoilijat joskus hauskoihin liiallisuuksiinkin
koettaessaan venäjänkielestä hävittääkaikki rans-
kalaiset ja saksalaiset lainasanat ja korvata ne
venäläisillä johdannaisilla. Niinpä »kalossi»sanaa

ei saanut enää ollenkaan käyttää, vaan oli käy-
tettävä johdannaista »mokrostuupy», joka olisi
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suomeksi käännettävä sanalla »märkäänastimet»
ja jota ei tietenkään voinut nauruun purskahta-
matta käyttää . Mutta lukemattomat muut venä-
jänkielen sivistyssanat ovat juuri tämän aika-
kauden luomia, ja niihin totuttiin hämmästyt-
tävän pian.

Hilpeyden laskuun voi lukea myös muutamia
muita kovin meluavia liiallisuuksia, jotka esiin-
tyivät ajan aatteiden äärimmäisinä vesoina. Sem-
moisia olivat nuorison joukossaniinsanotut»nihi-
list!» tyypit, joita Turgenjev mainiosti kuvaa
»Isät ja lapset» romaanissaan. Besobrasov on

heidän joukossansa kuitenkin keskitason tyyppi,
kaiketi kirjallisen kärjistämisen välttämiseksi, ja
tämän tyypin sävy ei ole suinkaan pelkästään
naurettava, vaan myöskin suuresti liikuttava.
Pelkästään hilpeyttä herättivätsen sijaan näiden
nuorisosankarien lukuisat matkijat, joita alkoi
vilistä kuin sokerimuurahaisia joka suunnalla.
Kaiken arvovallan jyrkkä kieltäminen oli heidän
ryhmäänsä kuulumisen päävaatimus. Ja kyllä
he todella joka päivä hämmästyttivät maailmaa
yhä uusilla ja yhä yllättävämmillä arvovallan
julkisilla riisumisilla, olipa kysymys kuinka tun-
nustetusta aatteen miehestä tai taiteilijasta ta-
hansa. Jotakin hyvää ja tulevaisuuteen nähden
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tarpeellista kai siinä heidän tehtävässään sentään
oli, mutta hupaiseksi muuttui asia vasta kun
kävi ilmeiseksi heidän oma liehakoiva toinen-
toisensa ylisteleminen ja matkiminen.

Ajan hupaisuuksiin saattaisi vielä lukea nais-
vapautusliikkeen äärimmäiset pinnan pärskyttä-
jät, joille koko kysymys muodostui pelkäksi
mielenosoitukseksi vallitsevaa yleiskäsitystä vas-

taan ja vain ulkonaisen omalaatuisuuden tavoit-
teluksi. Heille oli pääasiana esiintyä tukka lei-
kattuna, olla mahdollisimman miesmäisesti puet-
tuna ja poltella paperosseja. Nuo »kursistki»,
naisylioppilaat ansaitsisivat erikoisen lukunsa,
sillä he ovat sittemmin saaneet koko lailla suu-
ren merkityksen venäläisen sivistyneistön his-
toriassa ja kehityksessä, mutta minun nuoruuteni
aikoina ne herättivät vain hilpeyttä.

Se kapitteli oli ainakin veljeni Mishan alitui-
sena pilan esineenä. Hän oli mestari-ivailija.
Hän oli siihen määrään aikansa sivistyneistön
lapsi, että mitä hän ivaili tai mitä ihaili, se sat-
tui aina täsmälleen yhteen sen ajan korkeimman
arvostelun kanssa, niin että olisi voinut luulla
hänen sanelleen mielipiteensä ajan parhaimmille
kirjallisuuden ja taiteen arvostelijoille. Voi ym-
märtää miten hauskaa meidän sen vuoksi oli joka
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ilta kokoontua — sankka joukko vilkasta nuo-
risoa — ja hänen huomautuksiensa innostamina
keskustella taiteen kysymyksistä ja hänen joh-
dollaan lukea uuden kirjallisuuden sytyttäviä
tuotteita.

Yhä edelleenkin sama vanha njanja toi jos-
kus keskellemme pyöreälle pöydälle suuren kan-
tamuksen vesipuolukoita ja sai ilomme kohoa-
maan ylimmilleen.

Silloin Misha tavallisesti pani kirjan pois
ja katsoi sopivan lepohetken tulleen. Hän
kiersi itselleen savukkeen ja sitä tehdessään
sanoi:

— No, njanjaseni, kerroppa nyt meille miten
se Napoleon ennen vanhaan riehuskeli Mosko-
van kaduilla.

Njanja oli syntyisin Moskovasta ja lienee
aivan nuorena todellakin nähnyt Napoleonin
tämän majoitettua vallattomat sotalaumansakau-
punkiin ja varakkaiden kaupunkilaisten lähdettyä
tavaroineen päivineen venäläisten peräytyneen
rintaman suojaan. Mutta tuskinpa njanja olisi
omina näkeminään osannut kertoa niin pöyris-
tyttäviä juttuja tuon »antikristuksen» ja »maail-
manpedon» riehunnasta hänen synnyinkaupun-
gissaan, ellei hänelle olisi kypsemmällä iällä
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semmoisia kerrottu jo valmiiksi kansantaruiksi
muodostuneina historioina.

Kaiken mitä hän kertoi olimme jo satoja ker-
toja kuulleet pienimpiä erikoisuuksia myöten
samanlaisena, niin että Mishalla oli tapana
oikaista häntä, kun hän joskus sattui tekemään
pienimmänkin poikkeuksen kertomuksensa ta-
vanomaisesta juoksusta, seikka, joka sai meidät
naurusta tirskahtelemaan.

Mutta kerranpa, vesipuolukkain taas ilmes-
tyttyä ja Mishan uudistettua kehoituksensa,
rakas pikku njanja ei ruvennutkaan kertomaan.
Asetteli vain suuren tarjottimensa kauniisti pöy-
dälle, silitti valkoisen esiliinansa suoraksi, ja
vähän punastuen sanoi:

— Älkää nyt joutavia, Mihail Konstantino-
vitsh, — johan olette vähäiset juttuni kuullut.

Eikä häneltä enää milloinkaan saanut tuota
hauskaa kertomusta kuulla, vaikka kuinka olisi
pyytänyt.

Vuoden parin kuluttua isä tuli valmistavan
tykistökoulun ylijohtajaksi. Tämä valmistava
koulu oli aivanTykistöopiston vieressä, suuressa
kolmikerroksisessa kivimuurissa, jonka laajaan
keskikerrokseen me nyt muutimme. Yläker-
rassa oli koulu ja alimmassa keittiöt, pesutuvat
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ja muut tarpeelliset taloushuoneet. Tätä suurta
rakennusta sanottiin Tulupjevin taloksi.

Isän taloudellinen asema parani tässä uudessa
toimessa paljon vielä entistäkin paremmaksi.
Tilaa oli sekä luku- että tanssi-iltamille, vaikka
olisivat kaikki tykkiopistolaiset samalla kertaa
olleet koossa.

Meillä oli nyt myöskin suuri hevostalli ja
liiterit vaunuineen ja rekineen. Hevosia oli
tavallisesti neljä, mutta joskus kuusikin, näistä
yksi minun nimikkoni. Kuski Mikael oli mainio
mies ja hänen tyttärensä minun parhain tove-
rini. Mikko suosi minua niinkuin koko muukin
talo. Oikein minä olin kuin mikäkin prinsessa,
ajelin kaupungilla asioilla ja ilmoitin hevosen
valjastettavaksi milloin vain päähäni pälkähti.
Lihava Mikko tuli sisälle puheilleni.

— Minkä hevosista suvaitsette valjastuttaa,
Jelisaveta Konstantinovna? — sanoi hän tärkeän
näköisenä, pieni veitikka silmäkuopassa, sillä
hän tiesi yhtä hyvin kuin minäkin, että minun
oli ajeleminen vain nimikollani, »Koptshik»
nimisellä.

Mutta minä olin valitsevinani ja olevinani
kahden vaiheilla. Vihdoin olin tekevinäni pää-
töksen, ja sanoin joka kerta samalla tavalla:
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— Valjastetaanpa tällä kertaa — odotappas
— no vaikkapa Koptshik.

— Tottelen, — sanoi Mikael, kääntyi ja meni
pukeutumaan mahtavaan kuskiasuunsa.

Seuraelämämme vilkastui tässä mahtavassa
talossa tietenkin vieläkin eloisammaksi. Luku-
iltain ohjelmat laajentuivat laajentumistaan, nii-
hin tuli lisäksi soitantoa ja erittäinkin teatteria.
Näyttelimme Ostrovskin kappaleita, niistä jos-
kus suuriakin. Ja harrastajapiirien parhaat ky-
vyt koottuina eivät esityksemme suinkaan olleet
huonoimpia nähtävyyksiä. Misha piti huolen
kulissien maalauksesta, joiden taiteellisuutta ih-
miset tulivat ihmettelemään. Kolja, joka oli
sangen taitava kirvesmies, pani rungot kokoon,
ja yks-kaks oli opiston juhlasalissa avara näyt-
tämö valmiina, väliverhoineen ja maalauksineen.
Saliin mahtui suuri katselijakunta ja esityk-
semme olivat niin hyvässä maineessa, että ihmi-
set, joiden onnistui päästä niitä näkemään, kat-
soivat olevansa erikoisesti etuoikeutetussa ase-
massa. Eipä edes välisoittoakaan puuttunut,
vaan kajauttelimme opettajani ja minä neli-
kätisiä kahdella flyygelillä yleisön ratoksi, ja
näytännön loputtua annoimme vielä erikoisen
soitannollisen päänumeron, jossa tavallisesti oli
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tanssiin kiihoittava fortissimonousu, jonka ai-
kana nuoret kadetit vikkelästi siirtelivät tuolit
seinävierille.

Nyt alkoi Kolja ja hänen apurinsa riehua kir-
veineen ja jonkin minuutin kuluttua hajosi koko
näyttämö alkuaineisiinsa, salin laajentuessa tila-
vaksi tanssialueeksi. Pieni tapööriorkesteri il-
mestyi paikoilleen, viritteli, näppäili iloisen
humun kasvaessa kuin valloilleen päästetty pato,
ja jo pyörähteli pari toisensa jälkeen liukkaalla
parketilla wienervalssin viehkeillä aalloilla.

Kesän lähestyessä oli meillä toisenlaisiakin
huveja.

Tulupjevin talon suuri rakennus oli Nevan
rannalla ja sen kummallakin puolen oli sille
kuuluvaa asumatonta maata, joten se omine apu-
rakennuksineen ja tuuheine puutarhoineen näytti
kuin mikäkin suunnaton maakartano, joka on
sysännyt kaupungin rakennukset loitommas luo-
tansa ja keskellä kaukaista hälinää häiritsemättä
nauttii maalaista rauhaa lehväinsä vihreydessä.
Puutarha päättyi rantaterassiin, johon oli raken-
nettu huvimajoja sireenien ja jasmiinien sisään.
Ja tämmöisessä huvimajassa oli iltaisin ihana
istuskella kotiväen ja sen parhaiden ystäväin
parissa, keskustelun joskus vaimentuessa täy-
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teen äänettömyyteen, kun illan tyyneys, kau-
kaisten hanurien soitto tai lotjamiesten surun-
voittoinen laulu ja heidän pitkien airojensa
loiske vedenkalvon kuutamoisessa väreilyssä
unohdutti kaikki tunnelmaansa.

Joskus tulivat Nevan kalastajat nuottapaikal-
leen, joka oli juuri puutarhatörmän kohdalla,
ja silloin oli kovin hauska katsella ensin nuotan
laskua ja sitten sen vetämistä rantaan. Erittäin-
kin jännittävää oli, kun ostimme etukäteen saa-
liin ja nuotan kehä supistumistaan supistui
miesten hurjasti tarpoessa kaloja pinnalta pohja-
perukkaan. Siinäkös sitä oli iloa ja päivittelyä
ja »ah» ja »oh» — kun hopeankimalteiset kalat,
rantaan vedettyinä, loiskahtelivat korkealle kuu-
tamon välkkeessä, miesten hihoillaan kuivatessa
otsiansa.

Joskus taas, joinakin perheen merkkipäivinä,
saatoimme ripustaa värilyhtyjä riveihin lehti-
majasta lehtimajaan. Semmoisina öinä oli taval-
lisesti vieraita ja nuorisoa paljon. Mutta ihmeel-
listä kuinka varhain vanhemmat ihmiset jo
alkoivat haukotella! Tuntui niinkuin nuo, jotka
olivat meitä nuoria paljon ymmärtäväisempiä,
eivät ymmärtäisi itse elämästä, siitä oikeasta,
ihanasta onnen elämästä, yhtään mitään. Ruveta
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nyt haukottelemaan ja hyvästelemään ja siirtye-
lemään makuuhuoneisiin juuri silloin, kun väri-
lyhtyjen rivi rantatöyräällä vasta oli sytytetty
ja kun puutarhan pimeät käytävät salaperäisesti
valaistuivat alkavassa kuutamossa valon seulou-
tuessa ylitsekasvaneiden lehväin välitse niin että
hyvin näki kävellä minne tahtoi puutarhan
perimpiinkin soppiin. Mennä silloin maata!
Mennä maata, kun elämä oli juuri alkanut, kun
saattoi parhaan ystävättärensä kanssa, toinen
toiseensa puristuneena parittain liikkua käytä-
villä, kun kuuli missä vallatonta naurua, missä
merkkihuudahduksia, missä leskisilläjuoksua,
missä iloista tavoittamista, kun nuoret kadetit,
hekin käytäviä kierrellen, ryhdikkäinä tulivat
vastaan ja aina yhtä kohteliaasti väistyen teki-
vät kunniaa meidän armollisesti nyökäytellessä
heille päätämme! Voi sitä kesäyön unelmaa!
Sitä yhtymyksen rajattomuutta kahden sielun
välillä, sitä kaikista salaisuuksista vapautumista,
sitä avomielisyyden pohjattomuutta, mikä kuu-
tamon värähyttämässä ilmakehässä saattoi syn-
tyä parhainten ystävysten kesken! Natasha ja
minä — me olimme yhtä, me olimme yksi, mei-
dän ei tarvinnut vannoa ikivaloja toisillemme,
me olimme yläpuolella kaikkien aikojen!
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Meillä ei ollut kummallakaan vielä mitään
lähempiä poikatuttavuuksia. Oman ystävyy-
temme korkeudesta tai syvyydestä käsin me
pidimme perin vähäpätöisinä ja pintapuolisina
kaikkia noita seurustelututtavuuksia, jotka syn-
tyivät tanssitaidon etevämmyydestä, sievyy-
destä tai pikku hakkailusta. Enimmäkseen me

yhdessä nauroimme kaikelle tuolle ja pojille
yleensäkin, tehden havaintoja koomillisista puo-
lista heidän kohteliaisuuksissaan ja käytökses-
sään. Emmekä suinkaan uskoneet, että jos heitä
ei olisi pujahdellut puutarhan käytävillä, niin
meitäkin olisi nukuttanut, meitä Natashan
kanssa.

Kuitenkin oli minulla — en tiedä oliko
Natashalla — yksi poikatuttava kadettien jou-
kossa, jonka kanssa olin ystävystynyt.

Hänen nimensä oli Litvinov.
Hän ei ollut ollenkaan niinkuin kaikki muut

ihastelijat, jotka vihdoin alivänrikiksi päästyään
pukeutuivat paraatiunivormuun ja olkanauhoi-
neen, hajuvesissä, suittuina ja käherrettyinä
ilmestyivät kunniakäynnille talon vanhimman
tyttären luo. Hän ei ollut niitä, joita me salaa
nauroimme ja sanoimme kosijoiksi. Hän oli
vain nuoremman veljeni parhaita tovereita jasen
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johdosta meidänkin ystävämme. Hän oli aivan
vaaleaverinen, hänen pitkä tukkansa oli vähän
suortuvissa ja hänen silmänsä olivat kirkkaan
siniset, niissä eli tavaton hyväntahtoisuus ja
lempeys. Sanalla sanoen, hänen kanssansa saat-
toi tutustua yhtä läheisesti kuin jonkun tyttö-
toverin kanssa, olla yhtä avonainen ja rakastaa-
kin samalla tavalla, haluta seurustella, kertoa
sydänsalaisuuksia, ikävöidä, kun hän oli kauan
poissa, ja ilostua rajattomasti, kun hän vih-
doinkin taas näyttäytyi. Mutta koska hän kui-
tenkin oli poika, niin hänen kanssansa ei voinut
tehdä juuri sitä mikä oli niin hauskaa ja ihanaa
tyttöjen kesken: kuutamoyönä liikkua toisiinsa
likistyneinä puutarhan käytävillä ja tuntea, että
sielut olivat juuri samalla tavalla yhtä, syvim-
pään syvyyteen asti.

Että hänen kanssansa ei sitä voinut, vaikka
muuten keskustelussa kuinkakin olisi tuntenut
sielujen yhteyden ja ehkä mielikin olisi tehnyt,
se ajatus pani joskus melkein punastumaan tai
juoksemaan pois hänen seurastaan.

Olin hänen kanssansa niin ystävystynyt, että
minun saattoi olla oikein hauskaa vain niinä
päivinä, joina hän oli luonamme. Se tapahtui
tavallisesti pari kertaa viikossa, mutta ainakin
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perjantaisin, ja sen vuoksi oli viikon päivistä
perjantai pitkät ajat minun lempipäiväni. Muisti-
kirjaani minä merkitsin tarkalleen kaikki ne päi-
vät, joina hän oli luonamme, erikoisina ilon ja
onnen päivinä.

Vaikka tähän päivään asti en voi muistaa
enkä ajatella meidän suhteessamme olleen mi-
tään muuta kuin läheisen ystävyyden ja tove-
ruuden tuntoa, en minä kaikesta viattomuudes-
tani huolimatta voinut ilmaista totuutta koti-
opettajattarelle, kun tämä löysi pienen muisti-
kirjani ja ankarasti tutki minulta mitä nuo sala-
peräiset päivämäärät merkitsivät. Täytyi tur-
vautua hätävalheeseen.

Heränneitä epäluuloja lisäsi vielä muudan
kirje, jonka sama opettajatar tapasi minulta ja
vei äidin nähtäväksi. Mutta äiti ei tehnyt siitä
sen suurempaa numeroa, ja asia painui hämä-
ryyteen.

Varma on vain, että perjantai pysyi ainaisena
lempipäivänäni vielä silloinkin, kun Litvinov
oli jo kadonnut minun taivaitteni rannoilta,
saanut määräyksen kaukaiseen, Venäjän toisessa
ääressä olevaan paikkakuntaan ja minä joutunut
kihloihin. Kun minulta tiedusteltiin mihin ai-
kaan soisin häitäni vietettävän, katsoin minä
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almanakkaan ja valitsin hääpäivän niin että se

sattui perjantaiksi, oman rakkaan Litvinovini
muistoksi!

Syntymäpäiväni olivat meillä aina olleet jon-
kinlaisia perheen vuosijuhlia, 11 päivänä tammi-
kuuta v. 1. eli 23 p. samaa kuuta u. 1. Mutta
päivää, jona täytin 15 vuotta, oli isä päättänyt
viettää aivan erikoisilla kemuilla ja juhlallisuuk-
silla, kaiketi senkin vuoksi, että meillä nyt oli
riittävän tilava huoneisto ja varoistakaan ei enää
ollut puutetta. Vieraita oli käsketty sataan
henkeen.

Näistä oli suuri joukko Kolja veljeni upsee-
reiksi nimitettyjä tovereita, jotka kaikki olivat
mitä parhaimpia tanssijoita.

Misha veli oli tietenkin paras tanssija, mutta
hänen jälkeensä ainakin heti Litvinov. Tämä
oli tanssissa tavattoman ketterä ja tanssinkin
aikana hän puheli luonnollisen sulavasti, nau-

reskeli leikkisästi, aivan kuin olisi istunut soh-
vassa ja jalat siellä omiaan kieppuneet. Varsi-
naisen ystävyytemme liitteenä oli vielä tämä
keskinäinen tanssiystävyytemme. Molemmista
meistä oli toistemme kanssa tanssiminen ylen
mieluista. Niinpä tansseissa, joissa nainen sai
valita viejänsä, ei olisi päähänikään pälkähtänyt
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valita ketään muuta kuin hänet, ja sen kaikki
tiesivät, se kävi kuin luonnostaan, eikä sitä
kukaan oudostellut. Hän puolestaan menetteli
samoin, se oli jonkinlainen etuoikeutemme, ja
oli aikomuksemme menetellä myöskin syntymä-
päiväni tanssiaisissa samaten.

Tyttötanssijoista olin minä ehkä parhaim-
pana pidetty, mutta en luule, että se suosio,
jota minulle joka suunnalta osoitettiin, johtui
tästä tanssitaidosta, sillä taitoni riippui oikeas-
taan vain siitä, että minä olin niin taipuisa ja
niin helposti osasin edeltäpäin arvata viejän
aikeet ja käänteet. Suosio johtui pikemminkin
vain verrattomasta iloisuudestani, alituisesta
intomielisyydestä jakerkkäästä valmiudesta käy-
mään sanasta toimeen, olipa kysymys kuinka
vallattomasta ehdotuksesta tahansa. Iloisuut-
tani pilkaten Mishan oli tapana sanoa: Liizalle
ei tarvitse kuin vain sormensa näyttää, niin hän
jo purskahtaa nauruun. Mutta itse tiedän, että
ylenmääräinen iloisuuteni johtui vain siitä sy-
västä ja alituisesta onnentunteesta, jossa nuo-

ruuteni ajan elin ja jota muistaessa vielä nytkin
tuntuu kuin valahtaisi päivänpaiste suoraan sie-
luni pohjaan asti.

Minä olin niinkuin tuo sadun nuorukainen
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Polykrates, joka ei ollut koskaan mitään mur-

hetta kokenut, vaan eli aina alituisessa onnen
ilossa. Kerran tämä nuorukainen tapasi ylhäi-
sen miehen, joka häntä suuresti miellytti. Mies
oli viisaudestaan kuuluisa Amasis, Egyptin ku-
ningas. Ja Polykrates ajatteli: jos vain saavut-
taisin tuon miehen ystävyyden, ei minun onnes-
tani enää mitään puuttuisi, ja hän kumarsi
kuninkaalle ja teki tämän tuttavuutta. Mutta
Amasis ei tahtonut olla hänen vstävänsä, ennen
kuin Polykrates oppisi surua tuntemaan. Sil-
loin Polykrates, saadakseen surun aiheen, veti
sormestaan lempisormuksensa ja viskasi sen
mereen. Mutta sormus löydettiin kalan vat-
sasta, jonka nuotanvetäjät pyydystivät. Ja Ama-
sis, nähtyänsä ettei onnettomuus pysty tuohon
nuorukaiseen, purki ystävyysliittonsa ja hylkäsi
hänet ainiaaksi. Tätä menetystään Polykrates
suri ikänsä loppuun, kunnes murhaajan käsi
vihdoin vapautti hänet onnettomasta elämästä.

Satu oli suuresti järkvttänyt mieltäni sitä
lukiessani. Tulin verranneeksi omaa onneani
tuon nuorukaisen onneen. Taitaahan yleensäkin
olla perin inhimillistä, että onnentunteen koho-
tessa huippuunsa mielessä jo värähtää pelko,
ensimmäinen aavistus sen katoavaisuudesta.
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Mutta satu oli ikäänkuin sanoihin pukenut
minun oman aavistukseni.

Siitä huolimatta olin päättänyt antautua 15-
--------vuotissyntymäpäiväni tanssiaisiin siinä rajatto-
massa ilon ja onnen hurmiossa, johon tämä
päivä oli jo aamusta alkaen pannut alun. Sain
näet kohta noustuani kalliita ja rakkaita lahjoja
äidiltäni, isältä kultakellon, Mishalta öljyväri-
maalauksen, Koljalta kultaisen rannerenkaan
y.m. Polykrates unohtui.

Iltaa odotin suuressa jännityksessä, ja suu-
riapa valmistuksia tehtiinkin sen juhlallista
viettoa varten.

Niinpä täti Natasha vainajan mies, se samai-
nen Jashtshenko, josta olen kai joennen kerto-
nut, oli ottanut koristaakseen huoneet kasveilla
ja kukilla. Hänellä oli maatalossaan suuria
ansareita ja sieltä tuotiin kukkia ja suuria ja
pieniä ruukkukasveja kuormittain. Jashtshenko
itse huolehti niiden paikoilleen asettamisesta.

Mutta ennen kuin tanssiaiset alkoivat, kun
juhlasalissa jo katto- ja seinävaloja sytyteltiin,
kun ruusut ja köynnökset puhkesivat satumai-
siin väreihinsä, kun iltavieraita voi jo ruveta
odottamaan ja minä hetkenä tahansa ovet saat-
toivat avautua ja nuoret upseerit, Litvinov nii-
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den joukossa, remahtaa sisälle, tapahtui vielä
uusi yllätys:

Kolja veli, joka oli upseeriksi tultuaan siir-
retty sota-akatemiaan, saapui nyt vasta luen-
noiltaan ja ilmoitti kutsuneensa pitoihin mui-
den lisäksi vielä erään nuoren ruotsalaisen upsee-
rin, joka oli kotoisin Suomesta.

Se sanoma putosi tyttöparveen kuin kekäle
muurahaispesään .

— Ruotsalaisen upseerin!
Päivänpaisteisena ja kirkkaana välähti Suomi

minun mielessäni, — avomeri, sen vapaa rajat-
tomuus, sen pitkät laineet, sen ilman ihmeelli-
nen, väkevä haju, sen sininen, avonainen ulappa,
— sedän maatila, »mistäs tulet, kustas tulet» . . .

Ja nyt: — ruotsalainen upseeri siitä samasta
maasta!

Minä vedin Koljan muista erilleen ja kysyin
teeskennellyn ylimielisesti mitä kieltä sen

kanssa pitää puhua, ranskaako vai saksaa?
Kolja vakuutti hänen kyllä puhuvan jotakuin-

kin venättä.
Minä tiedustin vielä, ymmärtääkö tuo ruot-

salainen pilapuheita.
Silloin Kolja katsoi tarpeelliseksi varoittaa

minua. Hän sanoi:
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— Sen minä sanon sinulle, Liiza, älä vaan
millään ehdolla, älä pilallakaan rupea puhumaan
mitään halventavaa Suomesta, siitä hän voi hir-
veästi kiivastua, sinä olet sellainen veitikka.

Minä lupasin olla puhumatta.
Kolja sanoi vielä:
— Näetkös, tuo on hänen arka paikkansa, ja

ymmärräthän, että sotakin on vasta ollut, ethän
siis härnää häntä, ethän, hän on paras ystäväni.

Muuta ei Kolja minun kanssani ennättänyt
puhella, sillä toiset repivät häntä luokseen ja
hänen oli vastaaminen jokaiselle. Heidän piti
edeltäpäin tietää minkä näköinen tuo ruotsalai-
nen oli, oliko iloinen vai totinen, oliko lyhyt
vai pitkä, osasiko hyvin tanssia. Sanalla sanoen,
uuden tulokkaan odotus lisäsi kaksinkertaiseksi
jo ennestäänkin suuren jännityksemme.

Samassa jo kuuluikin eteisen ovikellon ensim-
mäinen »dinderlin».

— Se on varmaankin Litvinov, — minä ajat-
telin, ja huristin muiden tyttöjen mukana tuli-
jaa vastaan.

Niin olikin.
Ruotsalainen tuli hyvin myöhään.
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9-
KOHTALON KUTEITA.

Tähänkeskeytyvät Elisabetin nuoruudenmuis-
telmat, jättäen suuren aukon ennenkuin jälleen
jatkuvat, sillä kun ne jälleen alkavat, on elämä
Elisabetille jo kokonaan muuttunut, se on jo
toinen, se ei ole ikäänkuin entisen jatkoa, on
ikäänkuin hypätty katkelman yli, jätetty kosket-
telematta liian syvä kuilu, sydämelle liian arka
aihe vältetty.

Kuinka sujuvaa ja helppoa olisikin ollut jat-
kaa tätä helkkyvän hilpeää kertomusta, jos koh-
talo olisi suvainnut koreasti vain yhdistää Elisa-
betin ja Litvinovin elämänlangat erottamatto-
maksi yhteisköynnökseksi päivänpaisteessa liek-
kumaan!

Mutta ei!
Annettuaan heidän jo aavistaa keskinäisen

rakastumisen oireita se säälimättömästi erottaa
heidät toisistaan. Ei sen tarkoitus aina ole
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luoda porvarillista pikku onnea kahden toisiansa
ymmärtävän sielun välille. Vain muutamat
ihmiset se valitsee ikäänkuin kokeiluihinsa, tun-
temattomissa tulevaisuuden tarkoituksissaan sär-
kien romaanin kaikki rakenteet.

Ja todella, jos mieli löytää kohtalon sormea
Elisabetin elämänteillä, niin tuo viehättävä ker-
tomuksen lanka on kuin kirveellä poikkilyötävä.
Sen päitä ei saa milloinkaan enää yhteensolmi-
tuiksi.

Sen sijaan — uuden langanpään löytämiseksi
on mentävä ei ainoastaan ajassa taaksepäin, vaan
on paikallisestikin siirryttävä peräti muillemaille,
kauas Pietarin loistosta.

On siirryttävä maahan, jossa ei puhuta eikä
ymmärretä venäjän kieltä, — maahan, joka vielä
muutama vuosikymmen sitten oli ollut verisessä
sodassa Venäjän kanssa, — valloitettuun maa-
han, jonkaon ollut pakko peittää riehuvat vihan-
liekit kohteliaaseen ulkokuoreen ja osoittaa not-
kistelevaa kiitollisuutta niiden armopalojen joh-
dosta, joita verivihollinen oli voittajan jalomie-
lisyydellä ja valtioviisaudessaan jaellut, — Ruot-
sista irroitettuun Suomeen.

Syvälle oli vihollisen miekka tähän maahan
uponnut. Maa oli kuin kahtia hajonnut. Ja
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milloin olikaan näin syvän haavan veri lakkaava
tihkumasta!

Haavan toinen puoli oli: — pakko tunnustaa
valloitus, mukautua olevaan todellisuuteen, ha-
kea valloittajan suosiota, mielistellähäntä. Mutta
haavan toinen puoli oli entisen yhteyden elävä
tunto, jota ei mikään asepakko voi miehen rin-
nasta repiä. Maa oli vapaasti ja täydellisesti
ruotsalaistunut. Ruotsin kielen rakastaminen ja
käyttäminen oli ainoa tie sivistykseen ja valoon.
Sen säilymisestä tuntui kaikki riippuvan.

Muudan omapäinen lehtori, nuorten maiste-
rien ympäröimänä, oli kuitenkin alkanut soitella
omaa pilliänsä ja yhä useammat jo tanssahteli-
vat sen tahdissa, vaikka hän soitteli kaukana
maan keskuksesta, pienessä kaupunkipahasessa,
jonne hän oli karkoitettu valtiollisen vallatto-
muutensa tähden. Hän oli matkustellut ulko-
mailla ja nähnyt siellä Saksan kansallisen yhtey-
den syntyvän. Ja semmoinen ajatus oli hänessä
kypsynyt, että Suomestakaan ei voi milloinkaan
kokonaisuutta syntyä, ellei sen virkamiehistö
ja muu sivistyneistö ruotsalaisuutensa asemesta
omaksu maan omaa kansan kieltä, suomea, ja
siirrä sivistystänsä sille.

Mutta tämä oppi herätti kalvavaa katkeruutta
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siinä osassa ylempää sivistyneistöä, joka luuli
pitävänsä maan kohtaloa käsissään eikä ajatel-
lut maan itsenäisyyttä muuna kuin ruotsalaisuu-
den säilyttämisenä. Ja mistä onkaan haettava
Elisabetin kohtalon kadonnut langanpää tässä
katkerassa sekamelskassa!

On mentävä meren rannalta yhä pohjoisem-
paan. Jäitä ja talven puhureja pelkäämättä on
noustava kolmisenkymmentä penikulmaa nii-
den loppumattomien vesistöjen alkulähteille,
jotka kaukaisilta pohjan perukoilta tullen vir-
taavat merta kohden. Siellä, näiden vesistöjen
pohjoisimmilla rantamilla, kohoaa mahtava
vaara, joka ottaa vastaan ja kokoaa selkäänsä
äärimmäisen pohjolan talviset pyryt, sen raivok-
kaat puhurit, mutta eteläisellä puolella suopi
suojaa ihmisasumuksille, kooten pienen kaupun-
gin eteläiseen rantalaaksoonsa, niin että kun
vuoren pohjoispuolella lumimyrskyt riehuvat,
saattaa kaupungissa olla suojasää ja räystäät
tippua.

Niinpä nytkin, kun Elisabetin Pietarissa,
rantakadun valomeressä, tuliset kolmivaljakot
kiitävät kilpaa toistensa ohitse, tuolla pohjolassa
hiljainen, leuto yötuuli käy uneen vaipuvan
pikkukaupungin ylitse, tuoden kosteata havun-
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tuoksua vuoren jylhistä metsistä. Uniset yö-
vahdit huutelevat kadunkulmissa kellonlyömiä
ja palo varoituksiaan.

Turvallisesti on kaupunki hämärtynyt vuoren
kohtuun .

Pienet valot ovat sammuneet.
Vain yhdessä talossa ovat ikkunat valaistut.

Se on se talo, jossa tuomiorovasti asuu. Se on
harmaaksi maalattu talo ja sen rakennukset ovat
peltikatoilla varustetut. Päärakennuksen kai-
kista ikkunoista hohtaa kirkas valo kadulle asti,
ja tämä asia on saanut joitakin kaupunkilaisten
palvelijoita kokoontumaan toiselle puolen katua
ikkunoihin kurkistelemaan. Mutta uteliaat eivät
voi mitään nähdä, sillä toisissa ikkunoissa ovat
kaihtimet alhaalla, ja missä ne olisivat hajalla,
siellä ovat fiikukset ja palmut tiellä, niin ettei
parhainkaan kurkistelija voi ratkaista kuka kul-
loinkin on liikkunut lehtien ohitse, ei edes oliko
se nais- vai miesvierailija. Joku kuski, joka
torkkuu odotellen kuomunsa pukilla, ei hänkään
ole voinut antaa sen tarkempaa selkoa kuin
minkä kaikki jo tietävät: että tuomiorovastilla
on kalaasit.

Sisällä ovatkin pidot jo aika pitkälle ehti-
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neet. Illallinen on syöty ja kuvernööri, se kor-
kea vieras, on jo lähtenyt.

Lähteneet ovat myöskin monet muut arvo-
henkilöt, niiden joukossa rikas ja mahtava pat-
ruuna, joka oli kaupungin hienomman seura-
elämän johtaja. Samoin suuren, pohjoisen ro-
vastikunnan kirkkoherra, josta oli tuleva hiippa-
kunnan piispa, — niin sanottiin.

Pahinta oli, että tämä lähtö oli ollut mielen-
osoituksellista. Yleinen tapa olisi vaatinut pi-
tempään istumista illallisten jälkeen niin kun-
nianarvoisan isännän kuin tuomiorovastin luona,
vallankin kun vierailu ei tapahtunut hänen
tavallisena vastaanottopäivänään, vaan vuotuisen
merkkipäivän johdosta ja erikoisesta kutsusta.

Rikas, sopua ja rauhaa rakastava tuomio-
rovasti oli saanut päähänsä aivan pöyristyttävän
aatteen: kutsua pitoihinsa yht'aikaa kaupungin
erimielisimmät ainekset, vaikka hyvin tiesi, että
nämä ainekset eivät enää moneen vuoteen olleet
tavanneet toisiansa missään kutsuissa, sisukkaan
katkeruuden vallitessa kummankin ryhmän vä-
lillä.

Ensin alussa oli kaikki käynyt hyvin.
Kuvernööri tosin — se mahtava sotaherra ja

sankari — oli sisälle astuttuaan ja huomattuaan
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mihin seuraan oli joutunut osoittanut ilmeistä
oman arvonsa tunnon loukkaantumista, mutta
hän oli kuitenkin istuutunut ja noudattanut
pidättyväisyyttä, puhellen armollisesti isännän
ja etevintenrouvien kanssa sujuvalla tukholman-
ruotsillaan. Viisas tuomiorovasti oli sittemmin
istuttanut hänet korttipöydän ääreen kolmen
arvokkaimman herran kanssa, nimittäin lukion
ensimmäisen rehtorin, yllämainitun patruunan
ja kaupungin varakkaimman kauppiaan seuraan,
jolloin koko muu seura, joka tunsi itsensä ar-
vossa alemmaksi, pidättäytyi ottamasta kipeitä
kysymyksiä kosketellakseen. Naiset salin soh-
villa ja nojatuoleissa, keskenään kaikkein eri-
mielisimmätkin, lipivät kauniisti portviiniä lau-
suskellen toisilleen pelkkiä kohteliaisuuksia, ja
herrat toisessa huoneessa tupakoivat ja härppi-
vät kuumaa totia, tyytyen pelkkien pilajuttujen
kertomiseen, vaikka vielä eilen olivat ja huo-
menna varmaan tulisivat olemaan tukkanuotta-
silla. Välistä syntyi herrain huoneessa kuole-
man hiljaisuus. Joku kertoi arveluttavan kaksi-
mielistä juttua niin kuiskaavalla äänellä, ettei
puhetta kuulunut ovea kauemmas. Mutta se
naurunrähäkkä, jokaäänettömyyttä seurasi, kuu-
lui kaikkiin huoneisiin keittiötä myöten. Ja
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tuomiorovasti, joka liikkui vieraittensa joukossa
huoneesta huoneeseen, tyytyväisenä myhäili
sovintojuhlansa onnistumisen johdosta. Se on
se siunattu majuri, joka siellä taas leikkasi
sakean vitsin, — se herttainen kirjapainon omis-
taja, — ajatteli hän.

Näin kävi kaikki sovinnollisesti illallisiin asti
ja vielä alun illallisiakin. Kohta ensimmäisten
ruokaryyppyjen jälkeen syntyi niin äänekkään
ilakoiva puheenporina, kuin olisi seura varta
vasten ollut parhaista ystävyksistä kokoonpantu
ja pelkkää vallatonta nuorisoa. Mutta kaikki
olivat kuitenkin joko vanhuksia tai keski-iän
miehiä, rouvineen ja arvonimineen.

Kuvernööri istui kunniapaikalla, pöydän ylä-
päässä, ja hänen lähimpänä seuranaan, paitsi
kaupungin arvokkaimpia rouvia, oli se vastai-
nen piispa, hieno patruuna ja rikas kauppaneu-
vos. Alipäässä sitävastoin nähtiin nuo suuret
rupattelijat, joita ei itse kuvernöörinkään läsnä-
olo voinut hillitä keskenään äänekkäästi kuhise-
masta ja liikoja ryyppäilemästä, yläpään tapoja
noudattamatta. Siinä oli se hupaisa lääninmaan-
mittari, siinä kamariherran poika, maalari, siinä
iloinen musiikkimies, lukion laulunopettaja, siinä
ennen kaikkea se entinen majuri, kirjapainon
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perustaja, siinä kyttyräselkäinen lukionrehtori,
vilkas ja kiivas, siinä entinen piirilääkäri, loppu-
mattomien aatteiden mies.

Näiden iloisten ja innokkaiden pöytävieraiden
joukkoon oli sijoitettu myös seuran ainoa nuo-
rukainen, joululomalle Haminasta saapunut up-
seerikokelas, vielä kadetin puvussa. Hän istui
totisena iloisten ukkelien keskellä pöydän ali-
päässä, asemastaan vähän epävarmana, sillä en-
siksikin hänellä ei ollut viiksien paikoilla vasta
kuin haituvia, ja toiseksi tuntui osanotto liian
äänekkääseen alipään porinaan vähän sopimat-
tomalta kuvernöörin läsnäolon vuoksi. Kolman-
neksi, se aihe, josta alipäässä keskusteltiin, lähes-
tyi lähestymistään ajan pahinta riitakysymystä,
jota jokainen vieraista oli tähän asti ymmärtä-
nyt välttää, ennenkuin nyt alipään keskustelu
alkoi tulla ryyppyjen jä oluvien vuoksi kuulu-
vammaksi. Niin läheisesti kuin tämä keskustelu
olisikin kiinnittänyt nuoren kadetin mieltä, —

sillä hän kuuli näitä puheita ensi kerran, — oli
hän sentään kuvernöörin tähden kuin kuumilla
hiilillä istumassa. Oli ilmeistä, että kuvernööri
kuulee kaiken, mitä sanotaan, vaikkei ole kuu-
levinaan ja on puhuvinaan muista asioista ylä-
pääläisten kanssa.
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Kadetin äiti, joka oli omin valloin ottanut
lomalle tulleen poikansa tuomiorovastin luo tu-
tustuttaakseen hänet kaupungin seurapiireihin, oli
jo usean kerran katsahdellut huolestuneena hä-
neen, ikäänkuin varoittaen mitään virkkamasta.

Tämä arvoisa rouva, ruununvoudin leski,
jokaoli omaisuutensa huonojen holhoojain vuoksi
peräti köyhtynyt, istui kuitenkin pöydän ylä-
päässä, kuvernöörin lähettyvillä, joka ahkeraan
ja armollisesti jutteli hänen kanssaan. Mutta,
tuskinpa rouva ruununvoudin leskenä olisi istu-
nut kunniapaikalla, vaikka vainaja tosin olikin
ollut aatelismies, — ellei leskellä olisi ollut
oman sukunsa ylhäisyyttä. Hän oli ensiksikin
piispan tytär, ja toiseksi hänen äitinsä oli ollut
Ruotsissa kreivilliseen arvoon koroitetusta su-
vusta, mikä seikka antoi hänelle erikoista arvoa
ylhäisen, tukholmalaistuneen kuvernöörin sil-
missä.

Armollisesti luoden katseensa pöydän ali-
päässä istuvaan kadettiin, jopa hänelle hymäh-
täen, kuvernööri puhui rouvalle, miten tärkeätä
olisi, että kadettikoulussa kasvatetut aateliston
pojat saavuttaisivat arvoasemia venäläisessä
sotalaitoksessa, jotta heistä sitten voitaisiin tehdä
korkeimman hallinnon miehiä Suomen senaa-
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tisra ja asettaa kuvernööreiksi Suomen läänei-
hin. Ja vielä tärkeämpää, jopa ehdottoman
välttämätöntä olisi, sanoi hän, että nuo miehet
kuuluisivat Suomen juurevaan ruotsalaiseen yl-
häisöön, jotta olisi takeita että he, vaikkakin
Venäjällä ollen ja tsaaria palvellen, eivät venä-
läistyisi, vaan säilyttäisivät puhtaana rakkau-
tensa vanhaan emämaahan, sen lakeihin ja lai-
toksiin. Tämän sanottuaan kuvernööri kohotti
merkitsevästi hymyillen lasinsa kadetille, joka
kumarsi nousten seisaallensa.

Mutta illallisen jo ollessa päättymässä alkoi
alipään keskustelu arveluttavasti erota yläpään
hillitystä äänilajista, ikäänkuin alipää olisi peräti
unohtanut yläpään. Ja kasvava porina alkoi jo
tuottaa kuvernöörille hankaluutta yleisen kes-
kustelun arvokkaassa hallitsemisessa, jota olisi
pitänyt osata tehdä ääntänsä koroittamatta eli
äänekkyydessä kilpailematta meluajien kanssa.

Tähän tuli lisäksi, että itse patruunakin ilmei-
sesti kuunteli toisella korvallaan mitä alipäässä
puhuttiin, vastaten siis kuvernöörille hajamieli-
sesti, jopa joskus aivan asiattomastikin.

Patruuna näytti jostakin syystä kiihtymis-
tään kiihtyvän, vaikka olikin kääntyneenä kun-
niavieraaseen päin ja koetti hyväksyvästi hy-
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myillä tämän lausumille valtioviisauksille. Pat-
ruuna oli kaupungin hienoin seuramies. Mutta
semmoisillekin voi joskus kiihtymyksen hetkinä
sattua kompastuksia. Yht'äkkiä hän hypähtäen
käännähti alipäähän päin ja kiljaisi:

— Se ei tule koskaan tapahtumaan!
Alipäässä ensin hämmästyksestä vaiettiin,

mutta kohta kuului majurin veitikanääni:
— Kuinka ei tule tapahtumaan, herra pat-

ruuna, kun se on jo tapahtunut!
— Ei tule koskaan tapahtumaan! — toisti

patruuna mahtipontisesti.
Kuvernööri rykäisi läsnäolostaan huomaut-

taen, mutta patruuna huohotti raivosta, val-
miina taistelun jatkamiseen.

Majuri sanoi voitosta nauttivalla nöyryydellä,
joka oli teeskenneltyä:

— Soldanin neitien tyttökoulussa opetetaan
suomen kieltä kahdesti viikossa; eivätkö herra
patruunan omat tyttäret ole siitä patruunalle
kertoneet?

Nyt ei patruuna enää voinut ollenkaan hillitä
mieltänsä, vaan hyökkäsi seisaalleen, jolloin
hänen täysinäinen viinilasinsa kaatui.

— Minun tyttäreni — huusi hän, — minun
tyttäreni voivat oppia suomenkieltäkarjakoiltakin!
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Ja nyt vaikka keisari itse olisi istunut pöy-
dän ylipäässä ja huomauttavasti rykinyt, ei
väittelyn kohinalle olisi voinut patoja panna.
Alipäässäkin oli patruunan sanoista kiivastuttu.
Usea nousi pystyyn, päästäkseen lähempää väit-
telyyn patruunan kanssa. Istumaan jääneet
vaihtelivat paikkojansa, kuullakseen paremmin
mitä vastustajilla oli sanomista tässä rähinässä.
Rouvat väittelivät keskenään, pian jäätyään
eristetyiksi herroista, jotka selät kumarassa huu-
sivat toistensa korviin. Rouvat rähisivät oikeas-
taan toisesta asiasta kuin herrat, jotka koettivat
puolustaa suomen kielen asemaa ruotsin kielen
rinnalla tai päinvastoin. Rouvilla väittely kier-
tyi siihen mikä heistä tuntui olevan kysymyk-
sen ydin: oliko ollenkaan hyödyllistä, että
perustettaisiin kansankielisiä sivistyskouluja?
Eikö siitä voisi olla seurauksena, että minun
piikani — sanoi asessorskakin — kun minä käs-
ken huonetta steedaamaan, vastaisi minulle:
minun täytyy ensin kirjoittaa kirje sulhaselleni!
Kauhistavassa tulevaisuuden ajatuksessa he veti-
vät olkavaippojaan kireälle ja heiluivat, koettaen
olla kuulematta vastustajiensa soraääniä ja aja-
tellen pikaista tästä seurasta poispääsemisen
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mahdollisuutta. Mitä sanoo herra kuvernööri,
ja missä hän on?

Ja todella — katselipa mihin suuntaan tahansa
— kuvernööriä ei enää näkynyt missään. Ensin
sen huomasi vain yksi rouvista. Sitten levisi
hämmästyttävä tieto laajemmalle: kuvernööri
oli lähtenyt hyvästeltyään vain isäntäväkeä!
Hän oli tietenkin tuntenut ylhäisen asemansa
arvon loukkausta! Oli tapahtunut ilmeinen
skandaali!

Nyt kaikki arvonsa tuntijat kohensivat itsensä
ja alkoivat toinen toisensa jälkeen tehdä lähtöä.
He puhelivat keskenään, ivallisesti toistaen vasta-
puolueen käyttämiä sanoja ja niitä äärimmäisiin
seurauksiin johtaen: »suomenkielisiä senaatto-
reja! suomenkielisiä kuvernöörejä! Voiko hul-
lunkurisempaa kuvaa syntyä järkevän ihmisen
päässä!»

Ja onnettoman tuomiorovastin kehoituksista
huolimatta, hänen piikojensa kantaessa sisälle
tarjottimia täynnänsä viinilaseja ja viinejä pat-
ruuna jahänen jäljessäänkaikki vähänkin arvok-
kaat vieraat poistuivat pidoista.

Kadetin äiti olisi hänkin jo noussut lähteäk-
seen, sillä aika oli käynyt myöhäiseksi, mutta
hän ei malttanut huomauttaa pojallensa, jonka
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hän näki herrain huoneessa niin totisen har-
taasti kuuntelevan jääneiden herrain keskus-
telua. Nämä tuntuivat nyt vasta oikein laske
vankin juurensa vieraanvaraisen talon tarjoilu-
pöytiin.

Joku oli ehkä maistellut jo liikaakin. Suuri,
Dos amigues sikari suussaan, toinen peukalo
liivin kainalolävessä — sillä herrat olivat riisu-
neet takkinsa — majuri piti puhetta. Hänen
kielensä hiukan sammalteli, mutta ajatus oli vain
terästynyt. Ja piirilääkäri tuskin saattoi pysyä
paikallaan, sillä majuri haasteli kauan, mutta
lääkärin aatteet kiehuivat ylimmillään, purkausta
odotellen. Joka hetki syntyi hänen päässään
parvittain uusia aatteita.

Vihdoin joku keskeytti perusteellisen maju-
rin ja huusi, kuvernööriä tarkoittaen:

— Mikä hänet ryssästä erottaa?! On yhden-
tekevää hallitseeko lääniä joku Ramsay vai joku
Popohvi, sillä kumpikaan ei ymmärrä suomen-
kieltä eikä tunne Suomen kansaa. Pois läänistä
semmoiset!

Useat tyypertyivät näin hurjista ajatuksista.
Joku huusi: oikein! ja hurraa! ja nyt useat

toistivat: pois läänistä semmoiset! — Taas rupesi
osa vieraista lähtemään.
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Nyt ruununvoudin rouva sai vihdoinkinanne-
tuksi toisesta huoneesta merkin pojallensa, että
oli lähdettävä. Alkoi jo olla sopimatonta kade-
tin kuunnella niin paksuja puheita.

Nuori upseerinkokelas nousi ja suorana, toti-
sena, kohteliaan kankeana kumarteli hyväste-
lynsä. Sen jälkeen hän meni saliin, kumarsi
äidillensä, ja he menivät hyvästelemään isäntä-
väkeä.

Mutta heidän mentyänsä oli savuinen her-
rainhuone vapaa viimeisistäkin siteistä, ja aat-
teet alkoivat välähdellä kuin kirpeät salaman-
iskut mustien pilvien halki. Piirilääkäri oli saa-
nut puheenvuoron.

Oli käynyt niin kuin jokainen vieraista oli
edeltäpäin aavistanut. Vettä ja tulta ei voi toi-
siinsa yhdistää, toisen voitto on toisen häviö, ja
kummankin elämä on sovittamaton taistelu toi-
sensa tuhoamiseksi. Jo kymmenen vuotta ennen
näitä tuomiorovastin suuria sovintopitoja oli
taistelu tässä pienessä kaupungissa ilmi liekkiin
leimahtanut, se oli kasvamistaan kasvanut, se
oli kuin omasta voimastaan ja tehostaan levin-
nyt kauas tulenpesän ulkopuolelle, niinkuin
kipinästä syttyvä kulovalkea, kun kanervikko on
kuivaksi paahtunut. Kaikista sammutuksista
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huolimatta tulenpesä yhä kuumeni, sen sydän
hehkui yhä polttavammin ja joka suunnalle
siitä viskautui yhä uusia kipunoita, uusia paloja
sytyttäen.

Eikä ihmekään.
Sillä olihan tämä kaukainen maaseutukau-

punki juuri se kaupunki, jonne tuo paljon mat-
kustellut, häikäilemätön lehtori oli, pääkaupun-
gista karkoitettuna, asettunut palotorveansa toi-
tottamaan. Ja olihan tämä arvonsa tunteva,
ruotsalaisuudestaan ylpeilevä kuvernöörikin
juuri se kuvernööri, joka oli heittänyt tappu-
roita tuleen lakkauttamalla ainiaaksi lehtorin
pienen ruotsinkielisen lehtipahasen, jolla suuri
sytytys oli toimitettu, kieltäen suomeksi julkai-
semasta muuta kuin mikä koski maanviljelystä
tai taloutta. Lehtorin asema oli käynyt mah-
dottomaksi ja hänen oli jo kolme vuotta sitten
ollut pakko muuttaa tästä kaupungista muuanne.
Mutta vähentyikö tuli? Ei. Nyt se vasta lei-
mahtikin täyteen loimuunsa. Ja pian olivat
viranomaisten pakkotoimet samoin kuin rauhan-
miesten sovintosaarnatkin kaikki yhtä tehotto-
mia keinoja yli maan leimahtaneen palon sam-
muttamiseksi.
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Mielissä oli alkanut sota, pitkäaikaisempi ja

syvähaavaisempi kuin se parivuotinen asemelske,
jolla Ruotsin upseerit olivat luovuttaneet Suo-
men Venäjälle.



10.

ÄITI JA POIKA.

Tuomiorovastilta tultua ruununvoudin rouva
ja hänen poikansa menivät kotiinsa jalkaisin,
muiden ajettua pois hevosillaan. Harvojen katu-
lyhtyjen kohdalla suuret lumihiutaleet putoili-
vat kierrellen valoja, tullen pimeästä ja kadoten
pimeään. Hetkeksi lyhdyn tuikahdus valaisi
silloin nuo kahden kulkijatkin. Kadetti tuki äi-
tiään, käsikynkässä kannatellen mummon käsi-
vartta. Pitkän pojan piti käydä vähän sivulle-
päin taipuneena, sillä äiti oli pieni ja lyhytkas-
vuinen. Huolehtiessaan näin äitinsä parhaasta
tukemisesta ja keinoista lumen estämiseksi len-
tämästä suoraan mummon kasvoja vastaan,
poika ei puhunut mitään, harmittelipa vain,
ettei heillä voinut olla hevosta, ei rekeä eikä
kuskia.

Vihdoin mummo sanoi:
— No, Sander, nyt olet omin silmin nähnyt

millaisissa oloissa me täällä elämme.



154

Aleksander kulki totisena, silmät tapansa
mukaan vähän rypistyksissä.

— Mitä te, äiti, ajattelette asiasta?
Hekin puhuivat ruotsia keskenänsä, niinkuin

kaikki sivistyneet, sillä suomeksi puhuteltiin
vain palvelusväkeä ja maalaisia talonpoikia tai
muita koulunkäymättömiä.

— Mistä asiasta? — mummo kysyi.
Aleksander sanoi vähän kärsimättömästi:
— No kaiketi siitä, mistä tuomiorovastilla

puhuttiin.
— Mitäpä minä osaisin siitä sanoa, — vastasi

mummo. Ja vasta pitkän välin perästä, ainakin
kolme lyhtyä sivuutettuansa, kun ei enää ollut
lyhtyjä, vaan oli edettävä pilkkopimeää sivu-
katua, hän taas sanoi:

— Enhän minä ole milloinkaan pitänyt poli-
tiikasta, enkä tahdo nytkään siihen sekaantua.
Jumala johtakoon ihmisiä.

Tähän he molemmat vaikenivat, niinkuin
melkein aina kun tuo nimi oli tullut mainituksi.
Se oli niinkuin piste, joka pannaan viimeisen
sanan jälkeen. Varmaankin oli mummon vaikea
puhua sakenevassa lumisateessa.

Mutta kun lämpimään huoneeseen tultua sil-
mät olivat pyyhityt ja lumenmärkä kasvoilta
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kuivattu, — kun posket pyöristyivät ja iloisesti
punoittivat kodikkaan kitupiikin säästeliäässä
valossa, joka tuikki pöydällä kotijuustopalasen,
reikäleipäviipaleiden, sahtikarahvin ja kiehau-
tettua maitoa höyryävän kannun keskeltä, niin
mummo alkoi, kovaa ruisleipää vaivoin mutus-
taessaan, auliisti puhua siitä asiasta, josta hänen
Sanderinsa oli tahtonut puhua.

— Kysyit minulta äsken mitä ajattelen näistä
riitakysymyksistä. Minun täytyy myöntää, että
kuvernööri oli oikeassa. Ja niin sinäkin Sander,
jos todella aiot matkustaa Pietariin ja ruveta
Venäjän palvelukseen, älä vain venäläisty.

— Äidillä on huono käsitys minun isänmaal-
lisuudestani, — sanoi Aleksander, vähän tyyty-
mättömänä.

Mummo kiiruhti taputtamaan hänen kättänsä
ja sanoi lempeästi:

— Jumala tietää, etten minä väheksy sinun
luonteesi lujuutta, Sander. — Ja ruveten sekoit-
tamaan lasiin poikansa lempijuomaa kuumasta
maidosta ja sahdista, hän sitä tehdessään jatkoi:

— Mutta minä tiedän useita nuoria miehiä,
isänmaallisia ja lupaavia aatelisten poikia, jotka
ovat siellä venäläistyneet ja sinne jääneet.Alku
on aina ollut sama: he ovat ruvenneet seurus-



156

telemaan venäläisten naisten kanssa, muka kieltä
paremmin oppiakseen.

Aleksander sanoi:
— Siinähän he ovat menetelleet sangen vii-

saasti.
Mutta mummo katsahti häneen merkitsevästi

ja varoittavasti:
— Ai, ai, Sander, etköhän luota liiaksi itseesi?

Venäläiset naiset ovat kauniita ja osaavat hyvin
veikistellä. Moni lujaluontoinen suomalainen
on antautunut heidän pauloihinsa.

•— Eikö äiti voisi nimittää jotakin noista luja-
luontoisista? — kysyi Aleksander, hiukan ival-
lisesti väräyttäen silmää, ja sen sovittamiseksi
pyytäen lisää mielijuomaansa.

Mummo kaatoi, hyvin tietäen, että pojan hel-
lyys äitiä kohtaan oli paljon suurempi kuin
hänen tunnettu valmeutensa sukkeluuksiin.
Usein mummo vähän pelkäsi Sanderinsa terävä-
kielisyyttä, jonka lähestyminen näkyi jo kau-
kaa: pojan nenäpielet painuivat vähän alem-
mas, ikäänkuin ylähuulen estämiseksi osoitta-
masta mielihyvää valmistuvan sukkeluuden joh-
dosta. Mutta vaikka lähestyvä sukkeluus nyt-
kin näin edeltäpäin ilmaisi itsensä, jatkoimummo

urhoollisesti puheensa juonta.
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— Se vanha kamariherra, — sanoi hän, —

huomasitko hänet illallisilla, kolmantena kuver-
nööristä? — hän on ollut osallisena Suomen
sodassa ja hän sanoi, että Sveaborgin oikeat
valloittajat olivat kauniit venakot, jotka joka
ilta tanssivat upseerien kanssa Helsingin ranta-
puistossa.

Aleksanderin kasvot kävivät äkkiä vilpittö-
män totisiksi jakaikki leikinlasku jäi. Hän nousi
pöydästä ja alkoi kävellä edestakaisin ruokahuo-
neessa, kädet housuntaskuissa ja katse maassa.
Hän sanoi:

— Se, mistä aioin kysyä äidin mieltä, ei
oikeastaan ollut tämä kuvernöörin puhe. Tah-
toisin vain tietää mitä te ajattelette siitä, mitä
puhuttiin pöydän toisessa päässä, siitä mitä
kuvernööri ja ne muut pitivät mahdottomana,
siitä että ruotsin kieli vaihdettaisiin suomeen?

Luullen että Aleksander oli tässä kysymyk-
sessä ehdottomastikuvernöörinkannalla mummo
alkoi puhua ikäänkuin puolustautuakseen, jos
hänen omassa kannassaan näyttäytyisi jotakin
toista.

— Katsoppas, Sander, minä olen kasvanut
papillisissa piireissä, ja niinkuin sinä tiedät, he
eivät ainoastaan saarnaa suomeksi, vaan kansan
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tähden he usein jokapäiväisessä elämässäkin vil-
jelevät tätä kieltä, ja monet — niin, isänikin
oppi ja rakasti sitä. Sitten olen miesvainajani
kanssa asunut Hovilan kartanossa — kuinka
monta aikaa olenkaan! — sydän-Karjalassa,
jossa te lapset kasvoitte, ja siellä ei ruotsia kuu-
lekaan. Te haastelitte kotonakin usein pelkkää
suomea, ja isä oli iloinen, kun teidät saatiin
kouluihin, ettei ruotsi päässyt unohtumaan.
Minä puolestani olen aina suomea rakastanut.

— Mutta kuvernööri vihaa sitä ja lakkautti
sen lehdenkin. Hänen mielestään vain se, joka
vihaa suomen kieltä, on kelvollinen mies.

— Katsoppas, hän ja patruuna ja kaikki ne
muut pelkäävät, että jos ruotsin kielestä luovu-
taan, niin venäjä tulee sijaan, ja silloin koko
maa venäläistyy.

— Oho, oho, vai sitä he pelkäävät!
Mummo sanoi ikäänkuin omissa ajatuksissaan:
— Minä en oikeastaanymmärrä, miksi kuver-

nööri luulee, että vain puhtaasti ruotsalainen
mies voi Pietarissa olla venäläistymättä.

Ja hän vaipui vielä syvemmälle ajatuksiinsa.
Sen vuoksi mummo ei voinut nähdä, että

eloisa puna oli noussut hänen Sanderinsa pos-
kille ja silmät uhmaavasti välähtelivät.
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— Äiti, — virkahti Aleksander äkkiä.
— Niin, niin, missä me olimmekaan . . . sanoi

mummo heräten ajatuksistaan, -— minä vain
tarkoitin, että kuvernööri .

.
.

Mutta malttamatta kuulla loppuun Aleksan-
der sanoi päättävästi:

— Minun mielestäni majuri, piirilääkäri ja
keitä niitä olikaan siellä pöydän huonommassa
päässä, he olivat aivan oikeassa. Suomalainen
rahvas on saatettava arvonsa tuntoon, sanoi
piirilääkäri. Ja niin se on.

Mummo vähän hätääntyi.
— No, no, Sander, — hän kiirehti oikaise-

maan, nyt täydellä huomiollakääntyen poikansa
puoleen, — eivätköhän he sentään liioittele. Se
piirilääkäri on suuri fantasti. Hän tahtoisi
mennä pitemmälle kuin itse lehtorikaan oli men-
nyt. Hän tahtoisi saada palvelijat syömään
samassa pöydässä herrasväen kanssa. Mutta
mitä siitä tulisi, jos kaikki arvonerotus ihmisten
välillä poistettaisiin? Olisiko se Jumalan tahdon
mukaista? Ei. Vaan minä sanon niin kuin se

tuleva piispamme sanoi viime saarnassaan: »Ke-
don kukat, joita Jumala rakastaa kaikkia yhtä
paljon, on Hän kuitenkin luonut eri värisiksi ja
eri muotoisiksi, toiset pukenut suurempaan, toi-
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set vähempään loistoon. Niin ihmistenkin kes-
kuudessa. Ja mitä Hän on säätänyt, sitä älkööt
ihmiset muuttako.»

— Ei ole kysymys siitä, että suutareista teh-
täisiin kuvernöörejä! — sanoi Aleksander vähän
kiihkeästi.

— Hm, — huoahti mummo hiljaa, — minä
luulen, että kysymys on siitä enemmän kuin
luuletkaan. Oppilaat menevät helposti opetta-
jan edelle.

— Kysymys on vain, — kivahti Aleksander,
— että sivistyneet lähestyisivät rahvasta, omis-
taisivat sen kielen ja siten nostaisivat tämän kie-
len samaan asemaan missä ruotsin kieli nyt on ,

— siitä vain on kysymys!
— Huomaanpa sinun oppineen paljon heiltä

tänä iltana. Toistat vieraita ajatuksia ja vieraita
sanoja ominasi. Kuinka voitkaan kuvitella, että
virkamiehet, jotka ovat lapsuudestaan saakka
puhuneet vain ruotsia, yht'äkkiä muuttuisivat
suomalaisiksi!

— Sen ovat velkaa rahvaalle ne, jotka asettu-
vat sen hallitsijoiksi,— sanoi Aleksandervarmasti .

— Haluaisinpa tietää kenenkä sanoja nytkin
toistit, en ole tottunut kuulemaan sinun suus-

tasi noin korkealentoisia puheita.



Aurora Järnefelt (o. s. Molander).
Aleksanderin äiti.
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— Ne olivat sen kyttyräselkäisen rehtorin
sanoja, — vastasi Aleksander avoimesti, ja
hänen täytyi nenänsä avulla taas hillitä ylä-
huulta hymyilemästä, sillä hän tiesi, että lyseon
viisas rehtori oli äidin suosiossa.

— Rehtorinko ? — sanoimummohämmästyen .

— Niin, hän puhui hyvin viisaasti, — sanoi
Aleksander tehostaakseen vaikutusta. — Suomi
on julistettava maan viralliseksi kieleksi!

— Tuo sentään haiskahtaa jo majurilta, —

sanoi mummo. — Siihen mitä rehtori oli sano-
nut voisin kyllä minäkin suostua, mutta luu-
letko, että siihen koskaan suostuvat ne, jotka
— niinkuin kuvernöörikin — eivät ymmärrä
sanaakaan suomea!

Aleksander sanoi, että juuri samaa oli joku
pöytävieraistakin kysynyt, mutta siihen oli ma-

juri vastannut, että joka ei tahdo olla suomalai-
nen, muuttakoon Ruotsiin.

— Kaiketi sangen yksinkertaista majurin mie-
lestä! — sanoi mummo vähän kiivastuen. Alek-
sander syyti uusia hiiliä liedelle:

Semmoiset kaikki — oli majuri sanonut —

olisi paras panna suureen proomuun ja, sopivan
itätuulen puhaltaessa merellä, irroittaa proomu
rannasta.
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— Niin hän sanoi, — lisäsi Aleksander, —

ja niin se onkin.
— »Niin se onkin» sinä sanot, mutta tämä-

hän ei ole enää rauhaa, tämä on jo sotaa! —

sanoi mummo kiihtymyksestä väräjävällä ää-
nellä. — He levittävät katkeruutta sovun sijaan,
he nostavat pojat isiänsä ja isät poikiansa vas-
taan, ah Sander, Sander, jospa sinä tietäisit
kuinka he ovat ylös-alaisin myllertäneet koko
tämän kaupungin!

Aleksander huomasi puhuneensa liian rajusti.
Äiti oli ehkä jo liian vanha, että olisi nuorten
uusia aatteita kestänyt, ja mummon huomaa-
matta hän ovelan hellästi käänsi puheen muuan-
ne. Hän heittäysi leikkisäksi, niinkuin voi tehdä
vain se, joka tuntee keskustelun vain vahvista-
neen häntä kannassaan.

Muutaman päivän kuluttua oli Aleksanderin
jo lähteminen takaisin etelään. Hän näki nyt
äitiänsä viimeisen kerran ennen upseeriksi tu-
loaan ja myöskin ennen aiottua siirtymistään
Pietarin sota-akatemiaan.

Lähtöpäivänä hänen sisarensa ja ne veljistä,
jotka asuivat samassa kaupungissa, kokoontui-
vat muiden sukulaisten mukana mummon luo
saattamaan tätä nuorinta veljestä, joka ei ollut
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ainoastaan äidin lempipoika, vaan joka oli koko
perheen tulevaisuuden toivo. Jokainen tahtoi
jättää kadetille parhaimman neuvonsa ja toivo-
muksensa ennen pitkälle matkalle lähtöä.

Viimeiset yöt mummo valvoi melkein läpit-
sensä, milloin surren lähestyvää eroa, milloin
riemuiten mahdollisen menestymisen ajatuk-
sista. Mutta kun koitti eronpäivä, jonka iltana
Aleksanderin oli lähdettävä, oli mummolle sel-
vänä kaikki, mitä hänen oli pojallensa vielä
sanottava. Senvuoksi hän saattoi viettää sen
päivän tyynenä vain matkan käytännöllisissä
valmisteluissa. Rauhallisena, jopa iloisen ystä-
vällisenä hän puuhiensä ohessa neuvoi tyttäril-
leen kalakukon oikeata leipomista, järjestelieväs-
koreihin leikkeleitä, munia, maitoa ja sijoitteli
tavarat matkakirstuun.

Pihaliiteristä oli vedetty esille vanha, leveä
kuomureki. Se oli yksi niitä harvoja esineitä,
jotka huutokaupassa olivat säilyneet vieraisiin
käsiin joutumasta, sittenkun Hovilan kartano oli
huonon holhoojatoimen vuoksi irtaimistoineen
myyty ja suvun entinen varallisuus hävinnyt.
Tämä kuomureki oli Karjalasta kaupunkiin tuo-
nut mummon ja alaikäiset lapset, kyytihevosella
tosin, mutta vanha Hovilan kuski Jaakko ohjak-
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sissa. Jaakko oli sitten jäänyt kaupunkiin ylei-
seksi ajuriksi, mutta kuomureki mummon asun-
non pihaliiteriin jonkinlaiseksi pyhäinjäännök-
seksi. Se oli sama reki, jolla mummon isä,
piispa vainaja, oli suorittanut hiippakuntansa
tarkastusmatkat. Vielä oli jäljellä hänen käyt-
tämänsä karhuntaljakin, joka nyt vedettiin esille
pippuri- ja terpentiinirievuista ja naulattiin kar-
vat pörrölle reenpohjaan, ettei pakkanen päässyt
alta päin kylmäämään ja että öisin saattoi olla
makuulla pitkänään. Toinen talja, sekin piispan
ajoilta säilynyt, tuli matkaajan peitteeksi, joten
hän sai nukkua kuin kotivuoteessaan.

Päivän hämärtyessä tuli mummon luo vielä
muutakin väkeä sukulaisten lisäksi lähtöä katso-
maan ja matkaonnea toivottamaan.

Mutta viimeisellä hetkellä vei mummo poi-
kansa syrjään vieraiden hälinästä, omaan hiljai-
seen huoneeseensa, jonne hän oli koonnut tulen
ääreen Aleksanderin matkasaappaat ja turkit
lämpiämään. Siellä paloi talikynttilä ja valkea
viskeli punaisia loimuja takasta pitkin seiniä ja
kattoa.

Aleksander istahti sohvaan ja rupesi hartaasti
albumiakatselemaan voidakseen paremmin peit-
tää mahdollisia liikutuksen oireita.
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Mutta mummo, joka oli jo istuutunut keinu-

tuoliin, nousi siitä ja meni muka savuavaa tali-
kynttilää niistämään, eikä ollut löytävinään
saksia.

Kun Aleksander huomasi mitä äiti teki, rupesi
hänen nenäänsä kutittamaan ja hänen täytyi
aivastusta välttääkseen nousta ja mennä uunia
sekoittamaan. Siellä hän rupesi hiilihangolla
kolhimaan viattomia kekäleitä, jotka eivät vielä
voineet taittua.

Nyt löysi mummo tehtäväkseen mennä otta-
maan hiilihankoa hänen käsistään, koska poika
ei muka osannut uunia oikealla tavalla hoitaa.
Mummo kiihoittui aivan liian ärtyisäksi, aikoen
kiivaasti temmata hiilihangon käteensä. Mutta
kun Aleksander ojentui sitä hänelle antamaan,
ei mummo enää voinutkaan hillitä kyyneliään,
vaan kapsahti hänen kaulaansa ja alkoi tutista
sisällisestä itkusta.

— Istuhan nyt tuonne keinutuoliin, minä
käyskentelen tässä ja sanon sinulle mitä vielä
on sydämelläni, — puhui hän. — Monta kertaa,
rakas Sander, olen kauhistuen kysynyt itseltäni:
annanko minä oman poikani suden suuhun, kun
lähetän hänet entisen vihollisemme maahan!
Ajattelehan, olla kymmenkunnan vuotta käyt-
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tämättä kotikieltä, oppia ehkä ajattelemaankin
vieraalla kielellä, omistaa vieraita tapoja, vie-
raita makuja . .

.

— Te unohdatte, äiti, — sanoi Aleksander,
— että minä lähden omasta tahdostani enkä tei-
dän neuvostanne.

Nyt mummo pysähtyi ja sanoi melkein huu-
taen:

— Sano siis minulle selvin sanoin, miksi se
on sinun tahtosi?

Aleksander oli ruvennut jälleen albumia selai-
lemaan, ja siitä katsettaan äitiin nostamatta hän
rupesi vastaamaan välinpitämättömästi niin kuin
se, jonka päätös on järkähtämätön.

—• No siksi, — sanoi hän, — että minäkin
olen samaa mieltä kuin kuvernööri tässä asiassa.

— Kuvernööri? — kysyi mummo haraten
päätään ja koettaen koota ajatuksiansa, — olenpa
unohtanut mitä se kuvernööri sanoi ... Mitä
se olikaan?

— Hän sanoi, että Pietarin sota-akatemiaan
kelpaavat vain semmoiset lujat miehet, jotka
eivät voi siellä venäläistyä.

— Niin, niin hän sanoi, ja ymmärränhän
minäettä maamme etu vaatii ... jatiedän myös,
että sinä olet lujaluontoinen . . . ah, äskenhän
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vielä luin sinun kirjeitäsi poikavuosiltasi, taisit
olla neljännellä luokalla silloin, miten ne ylä-
luokkalaiset kokeiksi kiduttivat nuorempia ja
sinua erittäinkin . . . mutta sinä kestit kokeet
itkuun tillahtamatta.

— Minä olin melkein ainoa tavallinen aate-

linen heidän joukossaan, he olivat kaikki korkea-
aatelia, — sanoi Aleksander väliin.-

---------------— En luule, että syynä oli muu kuin vallat-
tomuus, jos ehkä pieni kateuskin, sillä olithan
sinä tiedossa ja taidossa heitä kaikkia etevämpi.
Mutta älä huoli, olet lujaluontoinen, et itkenyt.
Tulee nyt eteesi ehkä toisenlaiset ja suuremmat
koettelemukset, ole niissäkin yhtä luja. Muista
myöskin aina, että Jumalan vastaanottohuo-
neessa ei ole tilaa niille asiamiehille, jotka eivät
osaa vilpittömällä sydämellä jättää oven taakse
kaikkea katkeruutta ja pitkävihaisuutta kanssa-
ihmisiänsä kohtaan.

Aleksanderin totiset silmät kirkastuivat näi-
den sanojen aikana, välähdellen sisäistä ylpeyttä
äidin puolesta.

— Sanokaapa, äiti, miten on sen asian, eikö
äitinne ollut kreivillistä sukua?

— Jätä nuo tuollaiset, Sander, — sanoi
mummo torjuvasti huiskuttaenkättään, — sinäpä
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nyt itse johdit siihen mitä minulla vielä oli
sinulle sanomista. Tahdon puhua suoraan mitä
ajattelen. Olen huomannut sinussa erään omi-
naisuuden, joka ei varmaankaan ole Herralle
otollinen: etköhän sinä ole vähän liiaksi kun-
nianhimoinen, rakas Sander?

Aleksander tahtoi jotakin vastata, mutta ei
löytänyt sanoja, hän vain ojentui ja ikäänkuin
puolustaakseen itseään äidin syytöstä vastaan jäi
katsomaan suoraan hänen silmiinsä.

— Tahtoisin varoittaa sinua, Sander, kun-
niantavoittelemisen houkutuksesta, se on hou-
kutuksista pahimpia. Voihan näet hyvinkin olla,
että sinä kyvylläsi herätät Venäjällä esimiestesi
huomion ja että Hallitsija itse, ansiotasi tunnus-
taen tahtoo koristaa sinua tähdillä ja kunnia-
merkeillä. Ensin ajattelet: Hallitsijan tunnus-
tus on minulle tarpeen Suomen asiaa varten,
mutta ennen kuin huomaatkaan on korkeitten
suosio ja kiitos tahrannut mielesi ja sinä tavoit-
telet sitä omaa itseäsi varten. Ajattele siis
paremminkin näin: Ellen työlläni Jumalaa pal-
vele, niin kunniamerkit tulevat minulle ansiotta,
mutta jos palvelen, niin kunniamerkit eivät
riitä työtäni palkitsemaan. Kumarra tosin koh-
teliaasti ja kiitä niin kuin kaikkinainen soveliai-
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suus vaatii, mutta kunniantähtiä kantaessasi ole
niinkuin ei rinnallasi mitään hetaleita olisikaan.
— Ah, Sander, Sander, — sanoi mummo vih
doin, syrjäyttäen valkoisen uutimen ikkunan
edestä ja ulos katselemalla peittäen Aleksan-
derilta liikutuksensa, — loppumattomasti voi-
sin vielä puhua kanssasi, ja paljon, paljon mi-
nulta jääkin sanomatta, mutta katso, ulkona ovat
jo tähdet syttyneet ja lähtö on edessä.

Viimeiset sanat värähyttivät hänen ääntänsä
ja, kaiketi liikutuksensa purkautumista tukeh-
duttaen hän pysyi pitkän tuokion ikkunalla, yhä
muka tähtiä tutkien. Mahdollista oli myöskin,
että hän rukoili itsellensä voimaa.

Vihdoin jälleen kääntyessään Aleksanderia
kohti olivat hänen kasvonsa jokapäiväisen huo-
lettomat, ja molemmilta puolin ohimoille valah-
taneita harmaita suortuviaan pyyhkien syrjään
hän ryhtyi toimeliaasti ja iloisesti lähtöpuuhiin.

Jaakko oli ajanut kuomureen jo pihalle, eväät,
tavarat, loimet ja jalkapeitteet olivat paikoillaan.

Aleksander tuli kuistin ovesta karvalakkiin ja
pitkään turkkiin puettuna. Hänen jaloissaan oli
pitkävartiset peurannahkasaappaat ja käsissään
kankeat karvakintaat — nuokin kaiketi piispa-
vainajan peruja. Aleksander oli lujasti päättä-



170

nyt olla estelemättä äitiä matkavarustuksissa,
menivätpä nämä mihin liiallisuuksiin tahansa.
Kuumana turkeissaan hän vain kohautteli huo-
kaillen kulmakarvojaan, jopa pakottautui taput-
tamaan mummoa milloin olalle milloin selkään.
Ei sanallakaan vastustanut, kun äiti alkoi hänen
kaulaansa pauloittaa mahdottoman pitkää, pak-
sua villavyötä. Äärimmäisiä kärsivällisyyden
voimia kootakseen hän vihdoin vain ummisti
silmänsä, kun vyönpuolet kierrettiin tiukaksi
köydeksi rinnan vh vyötäisille asti ja siitä kie-
dottiin moneen kertaan hänen vartalonsa vm-
pari, pantiin selässä solmuun, nostettiin ristiin
olkain yli ja taas ristiin rinnan yli ja . . . Vai-
keinta oli Aleksanderin sentään koettelemusta
kestää, kun mummo keksi ruveta sovittelemaan
karvalakin ylitse vielä tuota töppöpäistä sotilas-
paslikkaa, jota kadetit pitivät ylpeytenään olla
käyttämättä pystyssä pahimpinakaan pakkasina.
Mutta Aleksander kesti tämänkin nöyryytyksen.
Ainoa tuskastumisen merkki pääsi ilmenemään
vain siinä, että hän tempasi kuistinoven auki
hiukkasen liian aikaisin, niin että mummon

kädet vain oven ulkopuolelle venytettyinä hädin
tuskin ennättivät kietoa paslikan alapäät kaulan
ympäri. Heidän tullessaan ulos lämmin höyry
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syöksähti valaistusta oviaukosta ja Aleksanderin
keuhkoista ulos pakkasyöhön.

Kaikkiin lukuisiin läsnäolijoihin, jotka heidän
jäljessään nyt tulvivat saattajina pihalle, oli
tarttunut mummon keveä ilomielisyys, mikä piti
loitolla eron katkeruutta, ja hän itse esiintyi
ikäänkuin tämän mielialan johtajana vielä sit-
tenkin kun Aleksander oli monien hellien nais-
käsien avulla pakattuna rekeen pitkäkseen ma-
kuuasentoon taljojen alle — niinkuin ennen kai
piispa pakattiin tarkastusmatkoille lähtiessään.
Viimeisellä hetkellä äiti yhä samassa keveyden
vireessä taputti häntä hyvästiksi, pimeässä kui-
tenkaan osumatta hänen kasvoihinsa, ja sitten
antoi tilaa muille, nimittäin lukuisille tä-
deille.

Mutta reen jo lähdettyä tädit ja tyttäret kään-
tyivät ympärillensä katsomaan ja Aleksander
kuuli heidän ihmetellen sanovan:

— Mihin mamma joutui?
Ja Aleksander arvasi, ettei mummo ollutkaan

kestänyt loppuun asti, vaan viimeisenä hetkenä
taittunut iloisuutensa vireestä ja poistunut.

Hän piti silmiänsä ummessa sekä lähdettäessä
että portista ulos ajettaessa ja vielä kadullakin,
ikäänkuin siten pannakseen äärimmäisen hänestä
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riippuvan tukkeen kiehuvan kärsimättömyytensä
mahdollisellepurkautumiselle. Sillä hänen äsken
äidin pyynnöstä nöyrästi suostuessaan paneutu-
maan pitkäkseen rekitaljan alle olivat hänen
mielentasapainoaan panneet yhä kovemmalle
koetukselle nuo hänen pakkaustaan jatkaneet
tädit, jotka olivat hyörineet reen ympärillä.
Mahdollistahan on, että nuori sotilas piti sil-
miään ummistettuina vain etteivät kyynelet,
jotka pyrkivät kihoomaan äidin liikuttavan,
hänen kasvojaan turhaan etsineen taputuksen
johdosta, pääsisi esille. Mutta mokomaa heik-
kouden todistusta hän ei olisi voinut itsellensä-
kään tunnustaa saati muille näyttää. Ja kohta
oli kaiken selitykseksi mitä kiehuvin kiukku rie-
hahtanut tätejä vastaan. Sillä olihan hän vain
äidin mieliksi eikä suinkaan noiden tätien vaa-
timuksesta suostunut makaavaan asentoon ja
tuohon sotilashenkilölle kokonaan sopimatto-
maan naisten hemmoitteluun, joka oli haudan-
nut hänet turkkien ja inhoittavien villavaippo-
jen alle kuin sairaan akan. Jo hengittämisenkin
vaikeudet niiden alla vaativat liikkumattomana
pysymiseen suurta hillitsemiskykyä.

Aleksander piti silmiänsä ummessa koko ajan
kun vielä kuuli kaupungin ääniä, ohiajajien tiu-
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kusia tai koirain haukuntaa, ja hän ihmetteli
miten pitkälle sitä kaupunkia kestää ja miten
kauan sitä kärsivällisyyttä koetellaan.

Mutta kaikkien äänien vihdoin vaiettua, kun
reki pakkasessa kitisten tuntui jo laskeutuneen
järvenselän tasaiselle jäälle, hän yht'äkkiä riuh-
tasi taljat syrjään ja ponnahti istumaan. Ensi
töikseen hän kiskaisi töppöpäähineen nauhat
auki, sitten tukehtuvaisen raivolla irroittui vil-
laisesta vyöstä ja vääntäytyi ulos pitkästä tur-
kista, kunnes hänen yllään ei ollut muuta kuin
tavallinen kadetin talvipäähine ynnä mustasar-
kainen vormuun kuuluva päällystakki, tiukasti
kiristettynä kadettipuvun vaatimiin poimuihin,
ja paslikka riippumassa kolmiona niskassa, niin-
kuin tavallisesti, päiden ollessa sidottuina ris-
tiin rinnan yli ja pujotettuina leveän, mustan-
kiiltävän, suurella nelikulmaisella vaskisoljella
varustetun nahkavyön alle. Myöskin peuran-
nahka-saappaat hän kiskoi jaloistaan.

Ah kuinka ihanaa oli hengähtää näin vapau-
tuneena! Kaikki se painostava sidottuna-olemi-
sen tunne, johon äidin siveellinen ankaruus tah-
toi mielen vangita, kaikki hänen vaatimuksensa
kunnian ja maineen tavoittelusta luopumiseen
höllääntyivät ja ilmaisivat perusteettomuutensa.
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Miksi äiti tahtoi olemaan niin erilaisena kuin
kaikki muut olivat? Siellä kadettikoulun pen-
keillä ja opettajainkin korokkeella oltiin täydestä
voimasta kunnianhimoisia. Oli hauskaa ja mieli
aina iloinen.

Ja oman itsensäkö vuoksi hän tahtoi kerran
kohota korkea-aatelin riveihin? Eikö hänen
aikeissaan ollut mitään sen ylevämpää? Oli kuin
olikin, vaikka äiti ei sitä huomannut. Tarkoi-
tuksena ei ollut oikeastaan mikään muu kuin
heidän vähäpätöiseksi jääneen ja unohtuneen,
Karjalan saloilla suomalaistuneen aatelissukunsa
nostaminen sille kuuluvaan arvoon. Mitä itse-
kästä oli tämmöisessä pyyteessä! Eikö se ollut
välttämätöntä jo yksistään äidinkin vuoksi, tuon
sekä oman sukunsa että luonteensa ylevyyden
puolesta ainutlaatuisen ihmisen vuoksi, joka nyt
syyttä suotta unohdettiin kaukaisen kyläkaupun-
gin piiloihin? Ja eikö se vihdoin ollut välttä-
mätöntä sen tahran hieromiseksi ulos suku-
annaaleista, joka oli koitunut äidille ja hänen
lapsilleen, kun tuhlailevat holhoojat olivat me-

nettäneet isä vainajan suuren maaomaisuuden
ja sukuvarallisuuden, jättäen lesken ja lapset
äärimmäiseen köyhyyteen ?

Vastaa äiti — ajatteli nuori Aleksander —
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enkö olisi huono mies, ellen hankkisi sinulle
hyvitystä ja ellen pystyisi nostamaan sukuamme
jälleen kunniaan!

Nyt johtui hänen mieleensä koko se uusi val-
tava vaikutelma, minkä hän oli vain muutama
päivä sitten kokenut tuomiorovastin luona. Eikö
tässä ollutkin kysymys — paitsi äitiä ja sukua
— kokonaisen kansan nostamisesta sille kuulu-
vaan kunniaan ja voimaan! Eikö itsensä ylen-
täminen tässä tapauksessa ollut koko kansakun-
nan ylentämistä!

Ja jokin odottamaton riemastus vavahdutti
nuoren Aleksanderin olemusta, kun hän näin
ajatteli omat yksityiset tarkoitusperänsä yhty-
neiksi suuren aatteen vanavesiin. Hän joutui
niin kuohuksiin, että ruumiillisestikin hänen
jäsenensä etsivät välittömään toimintaan pur-
kautumista.

Kuomu alas! — hän ajatteli ja alkoi rytyy-
tellä sen jännerautoja. Parista voimakkaasta
nykäyksestä se lyyhistyikin kokoon, pudoten
alas reenselustalle. Ja hänen eteensä aukeni nyt
pohjoinenkin taivaanpuolisko. Sitäpä se eteläi-
nen oli ollut niin kelmeissä tähdissä. Pohjoinen
säteili mahtavissarevontulissa. Viuhkana ne vis-
kelivät liekkejänsä äärestä ääreen ja aina taivaan
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ylimmälle laelle asti, jonka pienet hattarat pu-
nersivat.

Tuntui kuin nuo liikkuvat valot olisivat olleet
hänen saattajansa kunniakkaalle elämäntielle.
Oli kuin armaan äidin käsi olisi niissä hänelle
vielä huiskuttanut, tahtoen peruuttaa paljon
siitä mitä kotona oli tullut sanotuksi, lähettäen
hänelle siunauksensa ja tunnustaen hänen ai-
keensa miehekkäiksi ja oikeiksi.

Revontulineen, linnunratoineen, pohjantähti-
neen, otavineen, kuinka paljon ylevämpi, ko-
meampi, loistavampi olikaan tuo taivas tämän
köyhän maan öisiä rantoja, jotka pimeydestä
häämöittivät matalina kaistaleina, ja läheltäkin
katsoen olivat vain vaivaista rantapajukkoa,
leppärisukkoa, rantakivien lokeroissa kasvavaa!
Semmoiset loppumattomat rantaseudut olisivat
tavallisissa oloissa vieneet mielen masennuksiin,
mutta nyt Aleksander vain niistäkin iloitsi.
Nekin olivat kerran nousevat, nousevat suuren
aatteen mukana.

— Jaakko hoi! — huudahti Aleksander rie-
munsa yltäkylläisyydessä ukolle, joka puolitor-
kuksissa könötti kuskipukilla.

Ukko hätkähti valveille ja alkoi kiireesti piis-
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kata juoksuun hevosta, joka veltossa käymätah-
dissa teki laiskaa nousua rantatöyräälle.

— Onpa tämän reen valjaissa tainnut olla
pulskempiakin hevosia ennen aikaan, vai mitä,
Jaakko? — sanoi Aleksander selvällä suomen-
kielellä, koettaen herättää vanhassa rengissä
luottamusta tuttavanomaisella puhuttelulla.
Mutta Jaakko hätääntyi peräti ja rupesi nosta-
maan karvalakkia kaljusta päästään.

Paitsi torkuksistaan piti Jaakon tuossa tuo-
kiossa herätä muistelemaan kauan sitten men-
neitä aikoja, jolloin tämän piispanreen edessä
todella oli ollut komeita Hovilan hevosia. Äkki-
näinen oman nimensä kuuleminen nuoren sota-
herran suusta saattoi Jaakon kuitenkin vain
änkyttämään vastaukseksi, nimittämään häntä
everstiksi ja paljastamaan ensi hätään päänsä.

— Älähän vilusta päätäsi, Jaakko, enkä minä
toisekseen ole vielä eversti, sano vain Santuksi,
niinkuin ennenkin sanoit.

Tämä puhe pelästytti Jaakon vielä enemmän.
— »Mitähän tästä nyt sukeutuukaan», — ajat-
teli hän epäluuloisena, sillä hän oli eläessään
paljon kärsinyt herrojen tähden, ja erittäinkin
sotaherrojen, jotka olivat polttaneet hänen van-
hempiensa talon, niin että kun hän sodan pää-
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tyttyä sai kotiinpaluu-luvan, ei ollut kuin rau-
nioita entisillä asuinsijoilla, laihot hevosten sot-

kemina ja vilja-aitat tyhjinä. Sitten hän oli
monet kovat kokien ansainnut leipänsä renkinä,
sitten rahdinajajana ja vihdoin joutunutruunun-
voudin kartanoon, joka oli hänelle antanut tor-

pan ja ajomiehen päiviä oli tehtävä kartanoon.
Hänen luottamuksensa herrojen oikeuteen oli
silloin kuitenkin jo niin kokonaan mennyt, ettei
hän tätäkään ruununvoudin selittämätöntä hy-
väntahtoisuutta voinut olla epäilemättä joksikin
koukuksi, jolla hänen onneansa tahdottiin tukah-
duttaa. Eikä kauan tarvinnutkaan odottaa koh-
talon kovuutta. Kartanonherran kuoltua hol-
hoojat ensi töikseen rupesivat häätämään häntä
torpasta.

Sen tähden, kun Aleksander, turhaan odotet-
tuaan puheisiin ryhtymistä, koetti tunkeutua
Jaakon asioihin hänen mielenkiintonsa virittä-
miseksi ja tiedusteli miten se torpanmenetys
oli oikein käynyt, josta äiti oli hänelle kertonut,
mykistyi Jaakko epäluuloisesti ja puhui päät-
tömiä, sanoi, että se kun Korkea Oikeus minkä
määrää, niin se lie oikein eikä ole muuta kuin
lähteminen.

Aleksander aikoi jo jättää ukon rauhaan ja
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rupesi vetämään nahkasaappaita takaisin jalkoi-
hinsa yökylmää vastaan. Kun ei tahdo haas-
tella, niin ollaan vaiti.

Mutta nyt alkoivat Jaakossa ajatukset kiertyä
toiseen suuntaan.

Kyllä hän oli tämän Aleksanderin nähnyt,
joka oli ollut ruununvoudin kuollessa vasta neli-
vuotias, ja muisti hän koko lapsilauman, jonka
oli tässä samassa reessä kuskannut kaupunkiin
sen suuren vararikon jälkeen. Muisti hän juuri
tätä Santtua istuttaneensa aina sen valkoisen
ruunan selkään, jolla vettä lähteestä ajettiin.

Ja nyt hän muisti jälleen ruununvouti vaina-
jankin, sen ankaran järjestyksenmiehen, joka
oli hänelle omin ehdoin torpan anlanut. Ja
vähäistä lämpöä, niinkuin pienestä kitupiikistä
lähtevää, ei sen isompaa, tuikahti hänen sydä-
mensä pohjassa entistä kartanonherraa kohtaan.
Eipäs se oman ikänsä aikana häätänyt, holhoo-
jat sen tekivät, jotka kartanonkin hävittivät.
Kerranko hän oli heille Sortavalasta asti samp-
panjan haussa ja yhdenkö rekilastin hän karta-
noon ajoi, kun herrat huijasivat ja kellarit tyh-
jenivät! Sitä ei ruununvouti vainaja tehnyt.
Olisikohan tuo sittenkin sulasta mielenhyvyy-
destä sen torpan antanut!
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Jaakko hylkäsi mokoman ■ ajatuksen melkein
naurettavana. Sydämen hyvyydestä saattoi joku
antaa toiselle vanhat vanttunsa, mutta ei maata,
josta leipä kasvaa, — hän ajatteli, — kyllä siinä
vaan piru alla oli. Ja yhtyi mielessään jälleen
esi-isiinsä, jotka häntä varoittivat herroihin luot-
tamasta. Rikkaan on maan tavara, köyhän tai-
vaallinen, — hän ajatteli huokaisten hurskaasti
ja hänen mielensä kääntyi maallisista, jonka jäl-
keen hän kyykötti kuskipukillansa niinkuin en-

nenkin, ajatukset tähtien tuolla puolen.
Mutta niinkuin tähtien lento ei kysy hetkeä

ihmiseltä, niin eivät hänen ajatuksensakaan.
Ne kulkevat omin päin. Ne kolkuttavat kolkut-
tamistaan, kunnes avataan ja vastaanotetaan.

»Älähän vilusta päätäsi, Jaakko» . . . »älähän
vilusta päätäsi, Jaakko» ...ne kolkuttaen hoki-
vat. Ja taas: »sano vain Santuksi, niin kuin
ennenkin» . . . »sano vain Santuksi» ... Merkil-
lisiä sanoja herran suussa!

Ne hokivat niin kauan, että Jaakon täytyi
vihdoin laskeutua jälleenalas tähtien tuolta puo-
len ja uudelleen ajatella kyydittäväänsä nuorta
sotaherraa. Olisikohan tuo perinyt isävainajansa
mielenlaadun!

Ei Jaakko muistanut useinkaan eläessään
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kuulleensa herrain suusta noin selvää suomea.
Olipa osannut lapsuutensa suomen säilyttää.
»Sano vain Santuksi, sano vain Santuksi» .

.
.

Olisikohan haastella koko asia? . . .

Oli kulunut lähes puolisen tuntia ennen kuin
Jaakko siis tuli nuoren herran kysymykseen
vastanneeksi.

— Erehdys siinä taisi tulla, siinä torpan
menetyksessä, — sanoi Jaakko muka välinpitä-
mättömästi naputellen piiskanvarrella saappai-
tansa.

Aleksander, jokaoli jo kaukana omissaan, ryh-
tyi mielellään uudestaan puheluun.

Jaakon puheista kävi selville, että syynä tor-
pan menetykseen oli ollut hänen kykenemättö-
myytensä käsittää kihlakunnanoikeuden ruotsin-
kielistä pöytäkirjaa.

— Sehän se meikäläiselle turman tuottaa —

sanoi hän huokaisten, — kun noita papereita ei
itse ymmärrä ja asiamies sattuu juopottelemaan.

— Ole huoletta, Jaakko, — sanoi Aleksan-
der, -— jos et torppaa enää takaisin saakaan, niin
kyllä tuomarit ainakin saadaan suomeksi kirjoit-
tamaan. Ei mene kymmentä vuotta.

Nyt antoi Jaakko ruunalle kolme piiskanläi-
mäystä ja vielä helisteli reenpohjassa olevaa



182

rautaketjua, josta ruuna säikähtyneenä läksi
karkua juoksemaan. Mutta Jaakko käännähti
ketterästi kuskipukillaan nuoreen sotaherraan
päin ja, ikäänkuin olisi pelännyt rannan puiden
kuulevan, käpristyi lähemmäksi häntä ja kiih-
keällä kuiskauksella kysyi, oliko todella jotakin
semmoista kuulunut keisarilta päin?

Pitkin ja poikin sai Aleksander ukolle seli-
tellä, että semmoinen suuri muutos Suomen
oloissa tulee tapahtumaan Suomen omain mies-
ten toimesta, että eivät ainoastaan tuomarit, vaan
kaikki virkamiehet vallesmanneista ja ruunun-

voudeista kuvernööreihin asti oppivat suomea
puhumaan ja vastaanottavat suomalaisia asiak-
kaita. Mutta Jaakko tuli alakuloiseksi. Ei hänen
suustansa enää kuulunut muuta kuin »jokohan»
ja »tokkohan». Mistäpä ne Suomen herrat nyt
niin rakkaiksi tulisivat, murahteli hän.

Vihdoin Aleksanderin täytyi ukolle myöntää,
että paljonhan tietenkin riippuu niistä miehistä,
jotka ovat keisaria lähinnä.

Silloin Jaakko jälleen elpyi. Hän toimitti
hevosen uudelleen juoksuun, ja taas kääntyi kyy-
dittäväänsä päin, vilkkaasti kysellen ja pohtien
tämän merkillisen asian salaperäisyyksiä. Kei-
sari oli hänelle kaikki kaikessa. Mikäli asia riip-
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pui Suomen omista herroista, sikäli se oli hänen
mielestään mahdoton. Hän tuntui oikein vihaa-
van semmoista luuloakin. »Ellei keisari käske
Suomen herroja,kyllä asia silleen raukeaa», sanoi
hän varmasti. Ja koko hänen palava toivonsa
näytti nyt kohdistuvanAleksanderiin, joka ilmei-
sesti oli menossa Pietariin keisarille tätä asiaa
esittämään, ainakin koetti Jaakko parastansa,
että hänen everstissään semmoinen aie vahvis-
tuisi. Hän lupaili koko rahvaan ikuista kiitolli-
suutta sille miehelle, joka keisarin taivuttaisi
sellaisen käskyn Suomen herroille antamaan.

Mutta Aleksanderia suuresti tympäisi tämä
ikivanha epäluottamus ja viha yläluokkaa koh-
taan, joka oli näin odottamatta ilmennyt peh-
mytluontoisena, ehkä vähän tyhmänä pidetyn,
aina orjamaisen nöyrän Jaakon viisastelevissa
huomautuksissa. Olisiko luullut tuosta köhnyk-
sestä semmoisia sanoja lähtevän!

Mitään halua ei Aleksanderilla ollut ruveta
Jaakolle todistelemaan, että herroissa saattoi olla
innostumisen ja uhrautumisen henkeä. »Viisas»
Jaakko oli hänelle peräti vieras ja vähän vasten-
mielinen olento, joka ei vähimmässäkään mää-
rässä kiinnostanut häntä. Hän olisi voinut pitää
vain »tyhmästä» Jaakosta.
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Hän ei paljoakaan enää välittänyt kuunnella

Jaakon puheita, erittäinkin senjälkeen kuin ne
olivat suistuneet takaisin torpanmenetykseen.
Ensin hän hymisi jotakin vastaukseksi, kun
tunsi sellaista odotettavan, mutta vihdoin hän
selälleen heittäytyen antoi silmiensä ummistua
ja vajosi sikeään uneen Jaakon jatkaessa selos-
tuksiaan.

Hänen herätessään siitä unesta aamu oli jo
valjennut.

Ensi ihmeekseen hän huomasi, että kuomu oli
hänen yllään, vaikka hän oli sen jättänyt auki.
Kuski oli myös yön aikana hänen tietämättään
vaihtunut, ja hevonen oli toinen. Vielä hän
ihmetteli, että hänen päässään oli jälleen karva-
lakki, kadetinpäähine oli asetettu kauniisti syr-
jään ja iso turkki oli levitetty hänen peitteek-
seen, aivan kuin oma äiti olisi jälleen ollut
häntä vaalimassa ja pistämässä turkinliepeitä
hänen alleen, ettei kylmä päässyt jäseniin, ja
kohentamassa päänalusta juuri tarpeeksi, ettei
pää vertynyt. Hän tunsi itsensä mainiosti leväh-
täneeksi ja onnelliseksi, aivan kuin olisi kotona
herännyt ja tuntenut nenässään keittiöstä tule-
vaa kahvintuoksua.

Jaakko oli kaiken tämän tehnyt, herättämättä
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unesta vaihtanut kyydin, peittänyt lämpimiin,
nostanut kuomun, ja itse nyt väsyneen hevo-
sen selässä kyyköttäen ratsasteli kotiin moni-
peninkulmaista matkaa.

Aleksander ummisti taas silmänsä, ettei mi-
kään turhanpäiväinen mielenliikutus ja nenässä-
kutkutus pääsisi tekemään nuorelle sotilashen-
kilölle sopimattomia äkkiyllätyksiä.



11.

KEISARIKUNNAN PÄÄKAUPUNGISSA.

Vuonna 1853 suoritettuaan päästötutkinnon
Haminan kadettikoulusta Aleksander määrättiin
hyvien todistustensa ja suositustensa perustuk-
sellakeisarikunnan karabinerirykmenttiin ja heti
sen jälkeen Henkivartijakaartin Jääkärirykment-
tiin, sekä komennettiin toistaiseksi jäämään
Mihailovskin tykistöakatemiaan korkeampaa
sotatiedettä harjoittamaan.

Kahden vuoden kuluttua suoritettuaan op-
pimäärän ylimmillä upseeriluokilla hänen
oli nyt astuttava palvelukseen, komennettuna
Henkivartijakaartin jalkaväen-tykistöön.

Pietarissa hän oli tämän ajan kuluessa jo jota-
kuinkin kotiutunut. Urheilutarkoituksissa hän
käveli päivittäin paljon, suorana ja syvään hen-
gittäen. Usein hänellä oli, kaupungin keskuk-
sesta päästyään, jokin sauva pujotettuna selän
taakse käsitaipeiden alle, jotta ei vahingossakaan
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tulisi unohtaneeksi suorana pysymistä, mihin
paljossa lukutyössä kylläkin oli taipumusta. Ja
joka päivä valiten kävelläkseen yhä uuden seu-
dun kaupungin ympäristöissä hän vihdoin tunsi
Pietarin varmaan yhtähyvin kuin vanhin issi-
koista.

Nämä kävelyt tapahtuivat iltapäivisin. Mutta
aamuisin hän lisäksi harjoitteli kotivoimistelua,
tarkoituksena aina vain estää ruumiin veltostu-
masta noissa tieteellisissä touhuissa ja säilyttää
suora sotilasryhtinsä semmoisena kuin se oli
kadettikoulussa muodostunut.

Iltaisin hän seurusteli englantilaisissa jarans-
kalaisissa piireissä kielitaitonsa kartuttamiseksi,
ja sunnuntaisin otti osaa englantilaisen ratsas-
tusklubin retkeilyihin.

Mitä venäjänkielen taitoon tulee, niin sen kiu-
sallisiin suhuääniin, oikullisiin korkosääntöihin
ja frekventatiivisiin verbeihin hän oli jokadetti-
koulussa pannut kaiken mahdollisen oveluu-
tensa ja olikin saavuttanut korkeimman arvo-

sanan. Mutta Pietariin muutettua pian kävi
ilmi, että hänellä oli sen kielen käyttämisessä
seurustelukielenä vielä mitä suurimpia puut-
teellisuuksia. Akatemiassa hän tuli hyvin toi-
meen, mutta hänen puhellessaan jokapäiväisiä
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asioita ystäviensä kanssa nämä melkein säännöl-
lisesti siirtyivät ranskankieleen, päästäkseen kuu-
lemasta vääriä korkoja ja pehmenemättömiä
she-ääniä.

Aleksander otti tavakseen kävelyretkillään
hokea vaikeita äänteitä ioo jopa iooo:kin ker-
taa, ja saattoi päätöksensä aina tarkalleen perille.
Edistyminen kävi kuitenkin kovin hitaasti, kun
puuttui elävää käytännön tilaisuutta.

Mikä olisi ollut helpompaa kuin hakeutua
asukkaaksi johonkin sivistyneeseen, aitovenäläi-
seen perheeseen, jossa aamusta iltaan kuulisi
tätä kieltä, ehkäpä vielä venäjäksi livertelevien
tyttärien suusta. Mutta tässä kohden täytyi
pitää mielessä sekä äidin nimenomaista varoi-
tusta että ennen kaikkea omaa periaatettaan,
olla joutumatta mihinkään lähempiin suhteisiin
venäläisten kanssa.

Heti Pietariin tultua oli Aleksanderille peri-
aate täysin selvinnyt. Suomen suhde keisari-
kuntaan oli sellainen, että kummankin maan

ylin valta oli saman henkilön käsissä. Venäjän
keisari oli Suomen suuriruhtinas, joka oli jok-
seenkin samassa asemassa kuin ennen Ruotsin
kuningas Suomeen nähden. Keisarillinen lupaus
säilyttää Ruotsin lait ja hallitusmuoto voimassa
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edelleen Suomessa laajensi itse asiassa suuresti
Suomen valtiollista merkitystä, sillä oltuaan
ruotsinvallan aikana vain Ruotsin ruotsalaistu-
tettu maakunta, joka sai lähettää edustajansa
Tukholman säätykokouksiin niinkuin muutkin
Ruotsin alamaiset, muodostamatta siellä mitään
kansakunnallista erikoisryhmää, oli Suomella
nyt omat valtiopäivät ja oma säätyedustus.
(Puuttui vain, että maan ruotsalaistunut sivis-
tyneistö jälleen omaksuisi maan oman kie-
len.)

Näin ollen keisaria, maan monarkkia, oli pal-
veltava samalla uskollisuudellakuin ennen Ruot-
sin kuningasta, siis todellisella sydämen uskolli-
suudella. Ja olisi ollut tarkoin erotettava pois
kaikki se mitä keisari oli venäläisenä hallitsijana.
Suuret vaikeudet kohtasivat tässä suhteessa hen-
kilöä, joka siirtyi venäläiseen sotapalvelukseen,
sillä hänen täytyi olla uskollinen Venäjän kei-
sarille eikä vain Suomen suuriruhtinaalle. Miten
Aleksanderin rehellisyydelle ja vilpittömyydelle
vannoutunut sydän oli tulevaisuudessa kestävä
tätä ristiriitaisuutta, ei vielä voinut tietää.
Jossakin sydämen puolihämärässä kulki joskus
aavemainen ajatus, että Venäjän keisarina saat-
taisi hallitsija tulla pakotetuksi toimimaan Suo-
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mea vastaan, ja mihinkä asemaan silloin joutuisi
hänen palveluksessaan oleva suomalainen?

Mutta tahallisesti koettamatta kärjistää tätä
kysymystä tai edes selventää sitä tietoisuudes-
saan Aleksander siirsi sen ratkaisemattomien
tulevaisuuden kysymysten joukkoon, sillä aina-
kaan tähän asti se ei ollut vielä kertaakaan esiin-
tynyt minkäänlaisena ristiriitana hänen toimin-
nassaan, joka suurin piirtein katsottuna oli vasta
tulevaisuuden valmistelua. Oli selvää, että pal-
velematta ensin Venäjän sotaväessä ja siinä saa-
vuttamatta keisarin erikoista luottamusta oli
mahdotonta tulla koskaan nimitetyksi Suomeen
kuvernöörin tehtäviin. Siis oli palveltava ja oli
tämä luottamus hankittava. Muuta keinoa ei
suomalaisella ollut. Mahdollisten ristiriitojen
ja vaikeuksien kysymykset siirtyivät näin
ollen tulevaisuuteen.

Sen sijaan tahtoi Aleksander kaikissa niissä
asioissa, jotka riippuivat vain hänestä itsestään,
mitä tyystimmin, suorastaan pedanttisella tark-
kuudella noudattaa periaatettaan olla omista-
matta venäläisiä tapoja, venäläisiä makuja,
yleensä venäläistä henkeä, tarjoutuipa se hänen
tielleen missä muodossa tahansa.

Niinpä hän alkoi välttää venäläisen kaunokir-
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jallisuuden lukemista, jonka nuoret kirjailijat
silloin olivat nousukaudessaan. Gogolin »Kuol-
leet sielut» hän oli lukenut kannesta kanteen
moneen kertaan kielen oppimisen tarkoituksessa
ja jo silloin huomannut, miten taidekirjallisuus
lukijan huomaamatta saattoi vetää hänen har-
rastuspiiriinsä vieraan maan makuja ja pyrki-
myksiä. Mutta nuoremmista kirjailijoista hän
kokonaan luopui, tai otti niiden teoksista selvän
vain mikäli oli välttämätöntä sivistyneessä seu-
rustelussa esiintymiseen. Niitä lukiessa tahtoi
kaiken omansa unohtaa, tai ainakinruveta vähäk-
symään. Sen huomattuaan hän toimitti kirjoi-
tuspöydälleen parhaat oman maan teokset ja
päätti lukea Runebergiä joka aamu, heti voimis-
telun jälkeen, ja vähitellen oppia ulkoa kaiken
mitä tämä runoilija oli kirjoittanut tai vasta kir-
joitti. Kun Kalevalasta ja erittäinkin Kantelet-
taresta, jotkakumpikin olivat hänen pöydällään,
myös oli päätetty oppia kappaleita ulkoa, muo-
dostui tästä aamuluvusta kuin jokapäiväinen
rukous, jonka voimalla päivän kaikki vieraat
vaikutukset pidettiin loitolla.

Vielä oli hänen pöydällään, hänen henkisen
voimansa äärimmäisenä panssarina kaikkea vie-
raan vaikutuksen tunkeilevaisuutta vastaan —
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joukko entisen lakkautetun Saima-lehden nume-
roita, joita äiti oli hänen pyynnöstään hänelle
koonnut ja lähettänyt. Niitä hän luki ahkeraan
ja yhä vahvistui siinä vakaumuksessa, mihin oli
herännyt Kuopiotsa käydessään. Mutta nyt
hän maltittomasti odotti kaikkein parasta lähe-
tystä, sitä »Litteraturbladetia», jota Snellman,
se sama »häikäilemätön lehtori», aikoi ruveta
uudenvuoden alusta julkaisemaan Helsingissä.
Sen ilmestymisen varalle oli Aleksanderilla jo
järjestettynä pöydällään nelinurkkainen vapaa
paikka. Nämä monet luettavat tekevät — ajat-
teli Aleksander — suorastaan mahdottomaksi-
kin ennättää syventyä vielä ryssäläiseen kirjalli-
suuteen. Ja hän suunnitteli jonkinlaisen koti-
maisen iltaseuran perustamista, jossa näitä kir-
joja yhteisesti luettaisiin ja pohdittaisiin. Vai-
keus oli vain siinä, että sellaista jäsentä, joka
olisi osannut Kalevalaa ja Kanteletarta lukea,
ei ollut hänen suomalaisten tuttujensa joukossa
ainoatakaan. Kreivi A:sta alkaen ja pitkin Suo-
men asiainkomitean koko linjaa olivat kaikki
umpiruotsalaisia. Suomalaisista kauppiaista tai
liikemiehistä, kellosepistä ja muista semmoisista
hän taas ei tuntenut ketään.

Ainoat venäläiset, joiden kanssa seurustele-
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mista hän ei voinut eikä tahtonutkaan välttää,
olivat hänen upseeritoverinsa sota-akatemiassa.
Näistä enimmät kuuluivat korkeimpaan ylimys-
töön ja käyttivät keskenään useammin ranskan-
kieltä kuin venäjää, ollen muutenkin enemmän
eurooppalaisia kuin venäläisiä. Oli myös puo-
lalaisia ja saksalaisia, mutta niiden joukossa piti
olla hyvin varovainen tuttavuuksien valintaan
nähden. Sillä erittäinkin edelliset, jotka olivat
kyllä erittäin ovelia virkamiehiä ja hallitsivat
täydellisesti venäjänkieltä, vieläpä esiintyivät
sen kirjallisuuden ja olojen erikoistuntijoina,
ollen venäläistäkin venäläisempiä, jopa omasta
halustaan pyrkien santarmilaitoksen virkaili-
joiksi, — katsottiin heidän omassa maassaan
luopioiksi, melkeinpä maansa kavaltajiksi.

Heitä vanhempia tuttuja oli Aleksanderilla
muuan eversti, kreivillistä sukua. Tämä kreivi
oli syntyjään saksalainen, mutta siitä huolimatta
Aleksanderin melkein lähin ystävä. He puheli-
vat usein myöhäiseen yöhön yleisistä asioista,
jaAleksander oppi paljon Venäjän sisä- ja ulko-
politiikasta. Kreivi ei ollut mikään vaatimaton
asemien kalastaja ja hänellä olikin kaikki mah-
dolliset edut puolellaan. Suku oli jo kauan ollut
Venäjällä ja suurimmaksi osaksi venäläistynyt.
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Se omisti laajoja maa-alueita Etelä-Venäjällä ja
sen rikkaudet olivat suuret. Kreivi oli kymmen-
kunnan vuotta ystäväänsä vanhempi ja oli syn-
tynyt Viaporissa, seikka, joka oli ollut lähimpänä
aiheena heidän ensi tutustumiseensa. Hän oli jo
eversti ja sivusajutantti ja odotti nimitystänsä
kenraaliksi, sillä hänelle oli uskottu sotajoukko-
jen päällikkyys Venäjän pohjoisilla rantamilla
Krimin sodan alkuvaiheilla.

Kreivi kuunteli nuoren ystävänsä natsionalis-
tisia tuumia pikku Suomeen nähden ensin leik-
kisä hymy huulilla. Keisari Nikolai I:n hallitus-
aikana sellaisten unelmien hautominen tuntui
hänestä liian lapsekkaalta.

Mutta sitten Nikolai kuoli ja Krimin sota
päättyi.

Valtaistuimelle nousi Aleksander 11, jonka
suosiota kreivi oli saanut kiittää kaikista loista-
vista ylennyksistään, sillä he olivat olleet perintö-
ruhtinaan kanssa mieskohtaisia ystävyksiä.

Ja nyt tapahtui, että kreivi ei enää nauranut-
kaan nuoren ystävänsä puheita Suomen suoma-
laistuttamisesta. Vieläpä otti itse puheeksi.

Jotakin oli tapahtunut siinä vanhoillisten seu-
rassa, johon kreivinkin sanottiin kuuluvan ja
joka alusta asti oli asettunut perintöruhtinaan
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oireellista vapaamielisyyttä jarruttamaan. Tämä
seura piti yhteyttä panslavistien, Aksakovin vel-
jestenkanssa, ja haaveksi slaavilaisen suur-Venä-
jän luomista. Kuitenkin näytti sekä kreivi että
hänen piirinsä ilmeisesti suosivan Suomen sisäi-
sen itsenäisyyden säilyttämistä, jopa kannatta-
van »sen häikäilemättömän lehtorin» aatetta suo-
men kielen astumisestaruotsin kielen sijalle. Mi-
ten sellainen epäjohdonmukaisuus oli selitet-
tävä? Mahdollisesti oltiin siellä päin jo päästy
täyteen selvyyteen siitä, että Suomen venäläis-
tyttäminen saattoi käydä päinsä vasta sitten,
kun maan asujaimisto oli ensin vieroitettu ruot-
salaisuudesta. Ehkä maan oli annettava ensin
suomalaistua ja vasta sitten slaavilaisuuden astut-
tava ruotsalaisuuden sijalle.

Aleksander, itse puolestaan rehellisyyden ja
vilpittömyyden perikuva, ei milloinkaan osan-
nut epäillä toisissakaan kovin kauas meneviä
kavaluuden suunnitelmia. Kaikissa tapauksissa
tämän omituisen valtiollisen tuulahduksen syyt
selvisivät hänelle hyvin myöhään.

Nyt hän ei saattanut muuta kuin iloita van-
hemman ystävänsä äkkinäisestä mielenmuutok-
sesta Suomen ja erittäinkin suomalaisuuden
eduksi.



196
Saman suuntainen äkkimuutos oli tapahtunut

myöskin keisarin luona olevassa Suomen asiain
ministeri-sihteerissä. Mutta tämän muutoksen
sisäisiä vaikuttimia ei tarvinnut ihmetellä eikä
arvailla, sillä mies oli läpitsensä hovimies, jolle
keisarillisen tahdon jopa mielisuosionkin kau-
kainen arvaileminen ja aulis noudattaminen oli
kaikki kaikessa. Hymyillä hallitsijan hymyä ja
tehdä sitä samasta vaikuttimesta kuin hallitsija,
se on hovimiehen ylin taito.

Nuoren keisarin suosiollisuus Suomea koh-
taan oli ilmeinen. Jo perintöruhtinaana olles-
saan häntä liehakoitiin Suomen asiain erikois-
tuntijana. Pietarissa sanottiin: Suomen asiat
ovat hänen keppihevosensa. Keisariksi tultuaan
hän pian käänsi suosiollisen huomionsa »fenno-
maaneihin». Ja »häikäilemätön lehtori» alkoi
päästä hänen mahdollisuuksiensa joukkoon.
Kreivi antoi ystävälleen tästä kaikesta sangen
intiimin kuvan.

Eikö tässä ollut ilon aihetta?
— Ilmoittakaa vain halunne, niin milloin

tahansa toimitan teidät Hänen Majesteettinsa
välittömään läheisyyteen. Tahdotteko ruveta
esimerkiksi hänen persoonallisen kansliansa
virkamieheksi ?
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Näin puhui Aleksanderin kreivi-ystävä.
Aleksanderin sydän sykähti valtavasti. Tuliko

todellakin tuo toistaiseksi vain kaukaisena hää-
möittänyt tulevaisuudenkuva näin voimakkain
siiveniskuin jo nyt häntä vastaan!

Mutta kohta ensi riemastuksen jälkeen hän
punastui korvia myöten. Olihan ilmeistä, että
hänen ystävänsä tarkoitti mahdollisuuden hank-
kimista persoonalliseen vaikutukseen hallitsijaan
juuri tuossa suomalaistuttamisen asiassa. Sem-
moinen syrjävaikutus täytyi kuitenkin suoma-
laisen käsityksessä olla peräti epälojaalista maan
omia virastoja kohtaan.

Aleksander kieltäytyi kohteliaasti, mutta eh-
dottomasti.

Hän oli kyllä tehnyt päätöksen rehellisessä
työssä kunnostautumisella kerran saavuttaa hal-
litsijan täyden luottamuksen, mutta hän oli aja-
tellut tarvitsevansa tätä luottamusta vain voi-
dakseen kerran kohota johonkin korkeampaan
hallinnolliseen asemaan Suomessa, eikä suinkaan
saavuttaakseen Pietarista käsin salaista valtiol-
lista syrjävaikutusta hallitsijaan Suomen asiain
laillisten esittelijäin ohitse.

Tämmöistä pedanttista vaikutinten erittelyä ei
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kreivi voinut ollenkaan käsittää. Hän kohautti
vain olkaansa.

— Te olette ihmeellistä väkeä, te suomalai-
set, — sanoi hän, — teitä on mahdoton ymmär-
tää.

Aleksanderin selittelyistä huolimatta venäläi-
nen ei voinut käsittää suomalaisen ajatuksen-
juoksua.

Kreivi, joka oli jo ehtinyt ajella partansa
Nikolai I:n tyylistä Aleksander II :n tyyliin, jät-
täen leuan paljaaksi ja säilyttäen poskiparran,
istui syvässä nojatuolissa, vihelteli hiljaa ja näp-
päili peukalon hienolla kynnellä pitkän sigaret-
tinsa tyveä. Oli ilmeistä, että hän piti suoras-
taan tyhmyytenä ystävänsä vetäytymistä niin
mehevästä menestymisen tilaisuudesta. Hän
teki ikäänkuin hiljaisia laskelmia, koko ajan
tähystellen Aleksanderia, hienon ivahymyn pa-
neutuessa huulille, ja yhä kovemmin keikuttaen
toista jalkaansa, joka lepäsi toisen päällä.

— No niin, — sanoi hän vihdoin, nousten
ylös ja tarjoten kättänsä hyvästiksi, — ehkä
tulevaisuudessa voin toivoa palveluksilleni suo-
siollisempaa vastaanottoa.

Liikutettuna Aleksander puristi ystävänsä
kättä yht'aikaa sekä kiitokseksi että hyvästiksi,
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kreivin tavattoman ystävällisen hymyn anta-
matta hänen aavistaa kuinka pitkiksi ajoiksi
heidän yhteytensä oli katkennut.

Aleksanderilla oli kaikissa tapauksissa suurta
syytä tyydytykseen. Hän tunsi olevansa mah-
tavan miehen suojeluksessa, joka oli nuoren
keisarin persoonallinen ystävä ja joka näytti
olevan valmis ajamaan hänen etujansa melkein
kuinka pitkälle tahansa.

Sopivassa tilanteessa, kun he joskus taas oli-
sivat kahdenkesken, aikoi hän vihkiä ystävänsä
muutamaan toiseen suunnitelmaan, joka oli syn-
tynyt hänen omassa suomalaisessa päässään
eikä sisältänyt minkäänlaista kahnausta selvän
velvollisuudentunnon ja isänmaanrakkauden
kysymyksissä.

Mahdollistahan on, että kreivi olisikin kallis-
tanut isonlaiset ja vähän ulkonevat korvansa
tämän suuren salaisuuden kuulemiseen, ja että
kaikki olisi käynyt Aleksanderin suunnitelman
mukaisesti.

Mutta niin ei käynyt.
Kohtalolla on oma kaarensa, jossa se tahtoo

kunkin ihmisen lennättää. Alhaalta yhä ylös-
päin, ylimmilleen, sitten taas alaspäin, loppu-
pisteeseen asti. Kaunis, aivan hiuskarvalleen
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säännöllinen kaari, usein syrjäiselle katsojalle
näkyvä, mutta ei milloinkaan sille itselle, jota
lennätetään. Hän, nousukaaren alkaessa, innolla
omaksuu sen. Ihanaa! Riemastuttavaa! Kaikki
taivaat häikäisevissä ruskoissa, kaikki auringot
paistavat! Minä olen oman kaareni luoja ja sen
suuntaaja!

Ja mitä varmemmin hän pitää tulevaisuuttaan
omanaan, sitä pikemmin ja sitä katkerammin
hän saa kokea, että kaari ei ole hänen, vaan
kulkee hievahtamatta vain omaa rataansa, vas-
toin hänen suunnitelmiansa, vastoin hänen tah-
toansa, vastoin hänen uskomattomia voiman-
ponnistuksiaan.

Ennenkuin sen vihdoin huomaa ja siihen tyy-
tyy! Oi ihmisraukka!



-12.

SYNTYMÄPÄIVILLÄ.

Aleksanderin vielä ollessa sota-akatemiassa
oli hänen kreivillisten jopa ruhtinaallistenkin
valiotuttujensa ohella hänen lähimpiin toverei-
hinsa kuulunut myöskin muudan hiljainen ja
vaatimaton upseeri, Nikolai Konstantinovitsh,
paroni C.

Kaikki muut tuttunsa oli Aleksander valinnut
suunnitelmiensa mukaisesti, siis oikeastaan hyö-
dyn näkökohtia silmällä pitäen. Ylimykset oli-
vat hänelle tarpeelliset. Ne olivat samalla myös
miellyttävimmät, niiltä oppi hienoja tapoja,
seurustelussa sopivia puheenparsia, mutta ennen
kaikkea ne toivat luonnollista tietä siihen maail-
maan, johon tahallinen pyrkiminen olisi peräti
tuntemattomalle suomalaiselle pikkuaateliselle
ollut tavattomien esteiden ja vaikeuksien takana.
Päivä päivältä hän oli ylhäissukuisten toveriensa
keskuudessa saavuttanut yhä suurempaa tun-
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nustusta, sillä niin ylhäisiä kuin he olivatkin,
tarvitsivat he kaikki hänen apuansa. He olivat
tulleet luennoille aina valmistumattomina, aivan
viime tingassa pyytäen hänen apuaankirjallisten
tehtäväin ratkaisussa, milloin matematiikassa,
milloin kenttämittauksissa, milloin strategiassa,
ja välistä oli ennen luennon alkamista kokonai-
nen vuori laiskoja ylimyksiä levittäytynyt hänen
ympärilleen, päät yhdessä toinen toisensa sel-
kien ylitse, kiireimmän kautta koettaen valmistua
luennolle.

Mutta hiljainen paroni C. ei ollut tarvinnut
hänen apuansa ja tuskinpa hänelle olisikaan voi-
mia riittänyt tunkeutua ylimysten laumaan.

Hän piti kovasti Aleksanderista, ihmetellen
miten nuori upseeri pelkällä älykkyydellään
saattoi pitää ylimielisiä ja iältään paljon van-

hempia tovereita niin ilmeisessä riippuvaisuu-
densuhteessa itseensä.

Aleksander ja paroni C. olivat ensi alussa
olleet hyvin vähän tuttuja keskenään. Paroni
oli vain kaukaa katsellut häntä, ja itsekseen
ihaillut, niinkuin venäläiset usein salaa ihailevat
vierasmaalaisia.

Aleksander puolestaan oli huomannut Nikolai
Konstantinovitshin oikeastaan vasta vuoden ku-
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luttua siitä kuin oli sota-akatemiaan tullut. Muu-
dan opiskelijaryhmä, johon he molemmat kuu-
luivat, oli kokoontunut viettämään hauskaa
toverijuhlaa. Vallattoman illallisaterian jäl-
keen vielä viivyttäessä pöydän ääressä oli pää-
tetty, että jokaisen läsnäolijan oli vuoronsa
mukaan esitettävä oman sukunsa aateloimisvuosi
ja lyhyt historiikki, sillä tarkoitus oli väittelyn
jälkeen päästä perille kenen suku oli vanhin.

Niin tapahtui.
Oli sukuja läsnäolevien joukossa, joiden aate-

loimisvuosi ulottui I3:lle vuosisadalle asti. Toi-
nen ruhtinaista oli sellainen. Kreivit olivat
nuorempia, aatelisista useat vasta viime päivien
lapsia. Aleksander selviytyi asiasta verrattain
hyvin, hänen sukunsa ei ollut tosin vanhimpia,
mutta ei nuorimpiakaan.

Kun sitten tuli paroni C:n vuoro selostaa
kantaisiänsä, ilmaantui, ettei hän tiennyt suvus-
tansa yhtään mitään, ei sen aateloimisaikaa, ei
historiikkia, ei edes mistä heidän paroniutensa
oli kotoisin. Perin nolona hän avoimesti tun-
nusti tietämättömyytensä.

Useat rupesivat yhtä avoimesti ääneensä nau-
ramaan.

Että mies, jolla on paronin arvo, ei tiedä
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mitään esi-isistänsä, oli Aleksanderistakin perin
hämmästyttävää. Uteliaana hän oli kohta men-
nyt paronin viereen istumaan, keskustellakseen
hänen kanssaan ja nähdäkseen oliko sellainen
tietämättömyys todella mahdollista.

Hän näki pian, että se ei ainoastaan ollut
mahdollista, vaan tuolle ihmiselle ikäänkuin ihan
sopivaakin.

Huolettomalla kädenliikkeellä paroni syrjäytti
koko keskusteluaineen ja rupesi puhumaan
muusta.

Siitä illasta alkoi heidän lähempi ja yhä lähei-
sempi tuttavuutensa.

Aleksanderin ivallisuus oli ensin muuttunut
todelliseksi uteliaisuudeksi ja vihdoin kiinty-
mykseksi, mikä oli sitäkin vähemmän selitettä-
vissä, kun tuttavuuden jatkuessa heidän ajatus-
tapainsa erilaisuus kävi yhä ilmeisemmäksi.

Paronin kunnianhimon puute ei koskenut
ainoastaan hänen välinpitämättömyyttään suku-
asioissa, vaan kaikkea muutakin mikä tavalli-
sesti kiihoittaa nuoria miehiä, erittäinkin upsee-
reja, ponnisteluihin huomion ja ylennysten saa-
vuttamiseksi. Niinpä hän koko sotilasuraa piti
vain jonkinlaisena välttämättömänä pahana, jo-
hon häntä velvoitti vain »idioottimainen» perin-
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naiskäsitys, että aatelismiehen ehdottomasti täy-
tyy omistaa jokin sotilasarvo. Olisi luullut, että
hän aikoi sensijaan antautua joillekin kunniak-
kaille siviili-aloille. Mutta sitä hän ei ollenkaan
ajatellut. Hän aikoi antautua valokuvausta har-
joittamaan ja kehittämään! Sitä harrasti suu-
ressa määrässä jo hänen isänsäkin — kenraali!

Ei hutuistakaan myöskään mistään isänmaalli-
suudesta. Hän ei voinut katsoa Aleksanderia
silmiin, kun tämä rupesi sellaisista puhumaan.
Hän ikäänkuin häpesi ystävänsä puolesta, että
tämä saattoi olla tosissaan, vieläpä innoissaan.

Mutta ei siinä kyllä. Nikolai Konstantino-
vitsh osoitti samaa välinpitämättömyyttä myös-
kin kirkkoa kohtaan. Ne asiat ikäänkuin eivät
kuuluneet ollenkaan hänen elämänsä piiriin.
Mutta jos häneltä alkoi tiedustella perusteita,
minkä nojalla hän ei tahtonut tehdä asiasta kes-
kustelun arvoista, niin ei hänellä ollut juuri
mitään sanomista. Miksi hän oli sitä mieltä? —

»Noin vain.» — Ainoa argumentti, minkä Alek-
sander oli saanut takomalla hänestä irti, oli, että
»yhteen jumalaan ei voi uskoa, koska jokaisella
kansalla on oma jumalansa, joka tahtoo toisten
kansojen turmiota, mutta monijumaluuteen taas
on järjetöntä uskoa».
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Mihin Nikolai Konstantinovitsh lopullisesti
uskoi tai oli uskomatta, oli mahdoton saada
tietää, eikö mihinkään vai johonkin, jota hänen
oli liian vaikea sanoin selittää? Aleksander
koetti häntä auttaa, mutta silloin toinen taas
»häpesi» ja punastuen käänsi kasvonsa poispäin.

Ei voi sanoa, että hänellä olisi missään asiassa
ollut periaatteita, joita hän olisi seurannut, niin-
kuin oli Aleksanderilla, joka suorastaan eli peri-
aatteista ja jonka kaikki edesottamiset niitä
pulppusivat. Niinpä, jos Nikolai Konstantino-
vitshilta kysyttiin miksi hän ei milloinkaan juo
väkeviä, hän ei osannut mainita mitään peri-
aatteita juomattomuutensa syyksi. — »Ei maistu»
— siinä hänen ainoa selityksensä, ja semmoista,
mikä hänelle ei maistunut, ei häntä mikään olisi
voinut saada suuhunsa ottamaan, kiusasivatpa
toverit miten tahansa.

Isänmaattomuudestaan, uskonnottomuudes-
taan ja periaatteettomuudestaan huolimatta hän
oli töissään tavattoman tarkka, kiitoksista riip-
pumaton, ja muuten perin juurin siveellinen
elämäntavoissaan, hyvä — aivan rajattomasti.

Nikolai Konstantinovitsh oli Aleksanderin
toverien joukossa ollut ainoa venäläinen, johon
hän oli tutustunut ikäänkuin tulevaisuudensuun-
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nitelmainsa ulkopuolella, vain jostakin käsittä-
mättömästä vetovoimasta.

»Vastakohdat hakevat toisiansa» — sanotaan,
mutta ainakaan tässä tapauksessa Aleksander ei
ollut »vastakohtaansa» hakenut, vaan olisi var-
maan kylmäkiskoisesti mennyt hänen ohitsensa,
ellei olisi tullut niin uteliaaksi ensin ja sitten
vähitellen kiintynyt hänen hiljaiseen olentoonsa.

Heidän tuttavuutensa oli alussa ollut jonkin-
laista vallatonta uhkapeliä, joka etupäässä vain
huvitti heitä kumpaakin. Ajatuksensa he sanoi-
vat toisilleen ehdottoman jopa tahallisen suo-
raan, jolloin »vastakohta» aina välähti esille
kirkkaana ja kärjistyneenä kuin kaksi taisteluun
risteytynyttä miekkaa. Mutta väittelyyn he
eivät milloinkaan ryhtyneet. He vain katselivat
toisiansa silmästä silmään, kärjistivät kärjistä-
mistään kukin omalta puoleltaan, purskahtivat
vihdoin nauruun ja — kiintyivät toisiinsa yhä
enemmän.

Tämä kasvava kiintymys ei kuitenkaan vä-
himmässäkään määrässä vaikuttanut sitä, että he
olisivat ruvenneet tahallisesti hakemaan yhtymä-
kohtia mielipiteissään tai koettaneet kukin omaa
kantaansa lieventää, ollakseen keskenään vähem-
män vastakkaista mieltä. Heidän ystävyytensä
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ei sietänyt mitään kieräilyä, päinvastoin se juuri
siihen perustuikin, että kumpikin oli rehellisesti
oma itsensä.

Kun sota-akatemian oppimäärä oli suoritettu
ja eroavien oli määrä viettää yhteistä toverijuh-
laa tavanmukaisilla juomingeilla ja illallisilla,
sanoi Aleksander Nikolai Konstantinovitshille,
joka aikoi viettää iltansa muualla:

— Enpä minäkään halua saada huomiseksi
päänkivistystä. Mennäänkö yhdessä muuanne?

— Mennään vaan, — vastasi ystävä, — mutta
suostunetko tulemaan sinne minne minä aion?

—- No sinä veikkonen tuskin mihinkään yö-
luolaan aiot. Suostun edeltäpäin, vaikka meni-
sit suinpäin hornaan.

Nikolai Konstantinovitshin suupieliin ilmaan-
tui pieni, hyväntahtoinen ivanhymy. Leikillä
heristäen sormeaan Aleksanderille hän sanoi:

— Mieti sentään tarkkaan.
— Enkö ole sinne tervetullut?
— Olet varmasti tervetullut, mutta minä sit-

tenkin varoitan. Sinne tulee naisia, ja siellä
tanssitaan .

—• Luuletko todella minun olevan sellainen
raukka, etten kestäisi naisseuraa, •— sanoi Alek-
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sänder iloisesti, — ainakin yhtähyvin kuin
sinä, veliseni. Suostun edeltäpäin. Tuohon
käteen!

Ystävä puristi hänen kättään, tietäen, että
Aleksander ei milloinkaan syönyt sanaansa.

— Asia on siis päätetty, — sanoi Nikolai
Konstantinovitsh painavasti.

-— Mutta ilmaisepa vihdoinkin minne meitä
siis viedään? — kysyi Aleksander, yhä leikki-
sästi. — Olenko ollut siellä koskaan ennen?

— Et milloinkaan, — sanoi toinen. — Vietän
illan kotona, meillä on sisareni syntymäpäivä,
tulee paljon vieraita ja sinä olet varmasti hyvin
tervetullut. Aion tutustuttaa sinut vanhempiini.
No?

Kolmatta vuotta oli Aleksanderin onnistunut
pysyä uskollisena periaatteelleen »olla sekaantu-
matta venäläisiin». Hän ei sallinut itselleen
mitään poikkeusta, sillä jokainenpoikkeus häm-
mensi periaatetta ja heikensi sen toteuttamis-
mahdollisuuksia.

Mutta nyt oli hänellä ylimpänä periaatteena
myös olla syömättä sanaansa. Ja sana oli ystä-
välle annettu.

Ensi hämmennyksessä Aleksander punastui
tätä odottamatonta satimeen joutumistaan, mutta
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heti hänelle oli selvänä kumpi periaatteista on

ennen muita noudatettava.
— Tietysti tulen, — sanoi hän vähimmättä-

kään epäilyksettä, mutta hyvin totisena.
Nikolai Konstantinovitshin alkaessa selitellä

vanhempiensa osoitetta, jopa piirustaessa paperi-
lapulle kadunkulmauksen ja porttikäytävän ase-
man, Aleksander kuitenkin tuskin saattoi kuun-
nella häntä, niin perinpohjaisesti hänen ajatuk-
siansa jo askarrutti kysymys miten tämä ensim-
mäinen sukellus venäläiseen hameväen maail-
maan on saatettava tehottomaksi ja vaikutuksel-
taan nollan arvoiseksi.

»Pukeudun juhla-asuun, — ajatteli hän, —

olen mahdollisimman kohtelias, tanssin kerran
syntymäpäivättären kanssa, sydämellisiin kes-
kusteluihin en antaudukenenkään kanssa, pysyn
syrjässä, ja mitään lupauksia käydä uudelleen
en anna. Huomenna on koko baali unohdettu,
ja sitten tahdon olla periaatteissani vieläkin
ankarampi.»

Hänellä olivat oman käyttäytymisensä ohjeet
täysin selvillä, kun hän io:n ajoissa illalla ajoi
kenraali paroni Clodt von Jurgensburgin kaksi-
kerroksisen rakennuksen portaiden eteen. Vielä
eteisessäkin, jonne hän jätti turkkinsa ja miek-
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kansa, oli hänellä selvänä miten hän kumartaa
kenraalille, miten paronittarelle, miten toivot-
taa onnea syntymäpäivän johdosta. Mutta kun
hän astui saliin, oli kaikki ihan toisin kuin hän
oli mielessään kuvitellut, ja hänen esiintymis-
suunnitelmansa häiriytyivät. Hän oli odottanut
näkevänsä loistotanssiaiset, vieraat kankeina
juhlapuvuissaan, menuettia tanssivina, syvään
kumartelevina, niinkuin hän oli tottunut näke-
mään ranskalaisen ja englantilaisen hienoston
pidoissa. Tosin oli sali kukilla koristettu, ja
suuret kattokruunut levittivät häikäisevää valoa
saliin, mutta koko 010 tuntui siltä kuin jokin ei
vielä olisi ollut järjestyksessä. Nuoret jo tans-
sivat salin toisessa päässä, mutta toiseen päähän
oli tuotu jonkinlaiset ateljee-rappuset, jonka
ympärillä vieraat häärivät, ikäänkuin ottaen
kaikki osaa salin koristamisen viimeistelyyn.
Kaikki käyttäytyivät niinkuin olisivat olleet
kotonaan, ja Aleksander oli varmaan ainoa,
joka oli ottanut kutsut juhlalliselta kannalta.

Esitys tapahtui näin:
Kolja (Nikolai Konstantinovitsh) huusi isäl-

lensä, kenraalille: Pappa hoi, täällä on ystä-
väni Aleksandr Gustavovitsh.

— Aa, — sanoi kenraali, joka seisoi puoli-
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välissä rappusia, kiinnittäen iloisen vieraslau-
man keskellä jotakin ihmeellistä lyhtyä muiden
värilyhtyjen lisäksikattoköynnökseen. — Kovin
hauska tutustua, tulen kohta alas. Olkaa hyvä,
vapautukaa miekasta ja riisukaa hansikkaanne,
olkaa kuin kotonanne.

Ja hän katsoi jälleen ylös kattoon, osoittaen
sormellaan sitä kohtaa, mihin ylimmällä astui-
mella seisojan oli kiinnittäminen lyhty.

Paronitarta esitettäessä oli seurattava Koljaa
ainakin viiden huoneen läpi, ennenkuin emäntä
löytyi. Mutta ei hänkään voinut kätellä tulo-
kasta, sillä hän oli valmistamassa nuorisolle pii-
rakaisia pöytävatiin ja hänen kätensä olivat tah-
meina sokerista ja marjakeitoista. Koettihan hän
hieroa kätensä selviksi pyyhinliinaan, mutta se
ei ensi hätään onnistunut, ja nauraen hän pyysi
Aleksanderia taaskin »olemaan niinkuin koto-
nansa». Koljaa hän kehoitti hoitamaan hyvin
ystäväänsä ja esittämään kaikille tytöille. Kolja
esitti muutamille rouville ensin.

Oli odotettava tanssin päättymistä. Kolja
meni lyhtyhommaan.

Aleksanderin ainoa keino päästä osalliseksi
yhteiseen riemulliseen mielialaan olisi ollut ryh-
tyä esimerkiksi pitelemään rappusia, etteivät ne
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horjuisi, tai muuten ruveta kursailematta tut-
tavalliseksi kaikkien kanssa, vaikkei tiennytkään
kuka kukin oli. Sekaantua vain joukkoon eikä
olla millänsäkään.Laittaa itselleen hauskaa niin-
kuin kaikki muutkin, vaikka olikin käynyt sota-
akatemian läpi ja nimitetty Henkivartijakaartin
tykistöön. Hän teki muutamia yrityksiä, mutta
ne eivät onnistuneet. Tämmöinen elämä oli
liian outoa. Hän meni jälleen puhuttelemaan
niitä vanhempia rouvia, joille oli esitetty, mutta
vähän ajan perästä huomasi seisovansa vaite-
liaana ja kömpelönä, kädet edessä yhtyneinä,
suupielissä kangistunut hymy, sohvalla istuvien
rouvien vilkkaasti puhellessa keskenään, jota he
ilmeisesti tekivät hänen hankalan vaikenemi-
sensa peittämiseksi.

Aleksander koetti siirtyä ryhmästä toiseen,
mutta hän ei missään onnistunut. Ihmeellisintä
kaikesta oli, että tässä seurassa, jota hän josta-
kin syystä oli kuvitellut toisarvoiseksi verraten
ranskalaisiin seuroihin, hänet nyt tapasi odotta-
maton ujous. Aivan kuin koulupoika hän tunsi
punastuvansa, kangistuvansa, ja tämän kaiken
peittämiseksi teeskentelevänsä ylpeää, ylimie-
listä, luoksensa päästämätöntä, niinkuin todella
olisi halveksinut tätä seuraa.
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Harhailtuaan sinne tänne, ettei luultaisi hänen
olevan aivan asiattomana ja yksikseen jätettynä,
hän vihdoin joutui huoneeseen, jossa oli lapsia.
Nämä järjestivät jotakin jonoa tuoleista, ja otti-
vat mielellään vastaan Aleksanderin avun, kun
oli saatava jonoon myöskin raskas nojatuoli. Ja
näin Aleksander aikoi kenenkään huomaamatta
saada ajan kulumaan, kunnes olisi sopivaa läh-
teä. Olihan Koljalle annettu sana pidetty.

Hän istui lapsilauman ympäröimänä, huvit-
taen heitä kaikenlaisilla kujeilla, kun alkoi kuu-
lua lähestyvää puheen ja naurun sorinaa.

Nuoret olivat, vaikka vielä tanssiessaan, kyllä
panneet merkille sekä Aleksanderin tulon että
hänen jäykän, ylen arvokkaan esiintymisensä.
Paha sipinä oli noussut heidän joukossaan. Her-
rat olisivat tyytyneet jättämään tulokkaan vain
oman onnensa nojaan, mutta tytöt olivat täynnä
uteliaisuutta »ruotsalaisensa» johdosta, joka oli
ilmestynyt niin moitteettomassa, juhlan arvoa
tunnustavassa puvussa ja oli niin suora ja niin
ryhdikäs. Kohta hänen katoamisensa jälkeen
heidät valtasi levottomuus. Missä ruotsalainen
saattoi olla?

Ei sopinut mennä suorastaan hakemaan huo-
neesta huoneeseen, mutta he keksivät kotiljon-



215

gin viimeiseksi tanssiksi yleisen galopaadin, jol-
loin kaikkien tanssijain, pidellen toinen toistaan
kädestä, oli juostavaensimmäisen jäljestämenipä
tämä minne tahansa.

Ensimmäisenä johti Vierotshka, Koljan val-
laton serkku. Hän hyvin tiesi missä ruotsalai-
nen oli, mutta tahtoi lennättää jonoa ensin kai-
kissa muissa huoneissa. Ja tämä lennätys sai
hänen johdossaan niin vallattoman luonteen,
että tuolit kaatuilivat ja rouvat kiljahdellen pake-
nivat tieltä.

Lastenkamariin saavuttua olivat kaikki osan-

ottajat kovin hengästyksissään ja hurjastelun
täytyi hetkeksikeskeytyä siihen huoneeseen. Nai-
set vaipuivat kikattaen puolipyörryksissä tuo-
leille ja herratkin löyhyttelivät itseään nenälii-
noilla, hakien istumapaikkoja.

Kolja, joka oli jo tätä ennen löytänyt Alek-
sanderin ja tullut hänelle seuraa pitämään, käytti
nyt tilaisuutta vihdoinkin esitelläkseen hänelle
sisarensa, jonka syntymäpäivää vietettiin.

— Jelizaveta Konstantinovana, sisareni, —

sanoi hän kääntyen Aleksanderin puoleen. Ja
Elisabetille sanoi:

— Aleksandr Gustavovitsh, ruotsalainen ystä-
väni.
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Kohteliain, tavaksitullein sanoin Aleksander
toivotti illan sankarittarelle onnea ja suuteli
hänen kättään.

Elisabet otti tervehdyksen vastaan loistavasti
esitetyllä maailmannaisen veikeydellä, anihar-
vain läsnäolijani aavistaessa, että tuota 15-vuo-
tiasta tyttönärettä suudeltiin ensikerran kädelle,
niinkuin aika-ihmistä. Nyt Aleksander syvään
kumartaen pyysi talon tytärtä johonkin seuraa-
vista yhteistansseista.

Mutta Elisabet, yhä samassa veikeydessään,
sanoi:

— Ah, Aleksandr Gustavovitsh, pahoittelen,
mutta olen jo pyydetty kahteenkymmeneen seu-
raavista tansseista. Jos tulemme tanssimaan
vielä useamman, on kahdeskymmenesensimmäi-
nen teidän.

Näin sanoen hän tarttui vierimmäistä tyttöä
käteen.

Ja hänen johdollaan tanssijat alkoivat len-
tonsa edelleen ulos huoneesta, sipinän vallitessa
tyttöjen joukossa, jotka olivat hyvillään ylpeän
ruotsalaisen saamasta näsäyksestä.

Nyt olisi Aleksanderin erinomaisen hyvin
sopinut lähteä, sillä hän oli täyttänyt kaikki
mahdolliset velvollisuutensa sekä Koljaa että
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perhettä kohtaan. Mutta semmoisen äkkilähdön
olisi Jelizaveta Konstantinovna tietenkin selittä-
nyt loukkaantumiseksi ja tuntenut itsensä täy-
delliseksi voittajaksi.

Aleksander päätti jäädä, vieläpä tanssia Viera
Petrovnan kanssa, mutta Jelizaveta Konstanti-
novnaa olla kokonaan huomaamatta, aivan kuin
olisi ilmaa, ja naisten valssin ajaksi mennä her-
rain tupakkahuoneeseen, josta naisten ei sopi-
nut tulla hakemaan, — ettei Elizaveta Konstan-
tinovna vain saisi päähänsä hieroa sovintoa ja
pyytää häntä tanssiin.

Tupakkahuoneessa oli paljon herroja, ja siellä
Aleksander joutui heti vilkkaaseen keskusteluun
erään Dubrovinin ja puolalaisen Prshevalskyn
kanssa.

Vasta monen kadrillin, poloneesin ja kotiljon-
gin perästä Elisabet jälleen muisti näkyvistä
kadonneen ruotsalaisensa ja lähetti nuoremman
sisarensa Katjan tiedusteluretkelle, sillä pitihän
toki tanssia vähän sen ruotsalaisenkin kanssa.
Viera kuuli tämän ja täynnä kujemieltä he meni-
vät Katjan kanssa hakemaan kadonnutta.

Vähän ajan perästä pikku Katja juoksi Vieran
lähettämänä Elisabetin luo, nyki tätä hameesta
ja sanoi:
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— Tule pian katsomaan. Siellä tapahtuu
ihmeellisiä.

— Missä?
—No tupakkahuoneessa. He ovat piirittä-

neet ruotsalaisen ja huutavat ja riitelevät niin,
että saa nähdä mitä siitä tulee.

Elisabet huomasi nyt, että salissa ohjain rivit
olivat todella harvenneet ja että monet vaelsi-
vat herrain huoneeseen päin, niinkuin jotakin
näkemään. Hän meni heti nopein askelin
sinne.

Tupakkahuone oli täynnä herroja, jotka oli-
vat unohtaneet tanssin, ollen ilmeisesti enem-
män huvitettuja siitä väittelystä, joka siellä
tapahtui. Naisista oli vain harvoja päässyt tun-
keutumaan huoneeseen, enimmät seisoivat ulko-
puolella, kurkottaen kaulojansa ja koettaen toi-
nen toisensa takaa päästä perille siitä mitä sisällä
puhuttiin.

Vikisten ja nipistäen Elisabetia ranteesta
Katja, joka oli keksinyt näköaukon lihavan Var-
vara Gavrilovnan puristettujen vyötäisten koh-
dalta, sanoi:

— Katso itse, siellä ruotsalainen istuu kes-
kellä huonetta. Hän on vihastunut ja punoittaa
kuin kukko. Minä huudan: hurraa! Hurraa!



219
— Ole hiljaa, Katja, ei saa, he ovat tosissaan,

— sanoi Elisabet hilliten sisartaan. Ja hän tun-
keutui ihmisten väliin kuullakseen ja nähdäk-
seen.

Hirveä sanakiista niillä tuntuikin olevan. Eli-
sabet ahtautui väkisin yhä edemmäs. Ei siltä,
että tämmöinen miespuolisten väittely, jolloin
he unohtavat tanssin eivätkä näe ympärillään
mitään eikä ketään, olisi muuta kuin ikävä, ja
tytöillä onkin tapana mennä pois. Mutta nyt
oli eri asia.

Elisabet oli vihdoin saavuttanut paikan, josta
saattoi selvään kuulla ruotsalaisen kiihtyneen
äänen.

Kaikki tuntuivat väittelevän häntä vastaan.
Nyt kuului Koljankin ääni, eikä Koljakaan ollut
aivan ystävänsä puolella. Ilman vähintäkään
hermostumista hän vain koetti saada tämän
myöntymään edes yhteenkin kysymyksen koh-
taan. Koljan ääni kuului hokevan:

— Kuule, Aleksander, kuule mitä minä sanon!
Mutta ruotsalainen ei kuunnellut ketään, sillä

hänen oli annettava asiallinen ja pätevä vastaus

kauniille, mustaviiksiselle, ivallisesti naurahte-
levalle puolalaiselle Prshevalskylle, (joka aikoi
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suorittaa tuomarintutkinnon ja oli tunnettu
teräväkielisenä väittelijänä).

Nyt Elisabet pääsi niin pitkälle, että jo näki
ruotsalaisen kasvot, edestäpäin, ja voi ottaa
hänet lähemmän tarkastuksen alaiseksi, näki
hänen suoran nenänsä, puhtaaksi ajellun leu-
kansa ja alkavan poskiparran, jonka oli kaiketi
muodostuminen vasta valtaistuimelle nousseen
keisarin kuosiin. Otsa oli korkea, ja vain pään
takaraivo oli ehkä hiukan liiaksi ulkoneva, niin-
kuin joskus on viisailla ja vähän itsepäisillä.
Rehellisesti räpyttelevät silmät välähtelivät mie-
lenkiihkosta, mutta sisällinen vimmastus ei pääs-
syt esille. Hän ei tuntunut yrittävänkään murs-

kata vastustajiaan loisteliailla sanasutkauksilla,
vaan pelkällä sitkeällä asiallisuudella, jota vas-

tustajat tosin eivät malttaneet kuunnella lop-
puun, ja joka Elisabetistakin oli ikävä.

»Kuinka hauska olisi» — ajatteli Elisabet, kiih-
keästi pureskellen hampaissaan nenäliinan kul-
maa, — kuinka hauskaa olisi, jos tuon miehen
koko vimma yht'äkkiä purkautuisi minua koh-
taan, ja saisin häntä lepytellä!»

Ja siinä toivossa, että hänkin joutuisi väitte-
lyn pyörteeseen, Elisabet rupesi tarkasti kuun-
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telemaan millä nuo muut ärsyttivät ruotsalaista,
ottaakseen peliin osaa.

Mutta kuunnellessaan hän unohti tämän tar-
koituksensa ja rupesi vain arvostelemaan kumpi
oli oikeassa, ruotsalainenko vai tuo puolalainen
Prshevalsky.

Kysymys koski juuri sitä mistä Kolja oli
niin kovasti varoittanut puhumasta Alek-
sandr Gustavovitshin kanssa, nimittäin Suomen
asiaa.

Nyt sanoi kaunis Prshevalsky jotakin, joka
saattoi ruotsalaisen kiihtymään äärimmilleen.
Hän kertoi jonkun sedistään olleen aikoinaan
Suomen sodassa ja sanoneen, että koko tuo retki
ei ollut sodan näköistäkään, vaan olivat venä-
läiset joukot vain tulleet ottamaan haltuunsa
maan, jonkaNapoleon oli Erfurtin kongressissa
luvannutAleksander I:lle. He tulivat vain aset-
tamaan omia venäläisiä kuvernöörejään tämän
maan kaupunkeihin, maata hallitsemaan.

— Entä väestön vastarinta? — sanoi Alek-
sander. — Entä veriset taistelut? Olette unoh-
tanut koululäksynne.

— Sotilaamme saivat tietenkin potkia tieltään
joitakuita sissijoukkoja, — sanoi puolalainen,
paljastaen kauniit hampaansa.
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— Tietysti, tietysti, — sanoivat useat läsnä-
olijoista. Ja joku huudahti äänekkäästi:

— Lakkiemme paljoudella me sellaiset sotajou-
kot tukahutamme!

Aleksander, joka oli istunut yksin kaikkien
muiden seistessä hänen ympärillään, nousi nyt
ylös. Venäläisenä upseerina hänen ei sopinut
sanoa sitä mihin kiehuva veri yllytti. Ja tämä
sydäntä kohden tulvahtanut veri jätti hänen
kasvonsa kalpeiksi.

Elisabet innostui. Hänestä näytti, että nyt
-— nyt ruotsalainen paljastaa miekkansa. Nenä-
liina repeytyi hampaissa kahtia.

Mutta hänen pettymyksensä oli suuri. Ruot-
salainen rupesi taas puhumaan aivan toivotto-
man hillityllä äänellä. Rupesi aivan loppumat-
tomasti selittelemään asioita, luetteli lukemat-
tomia Suomessa käytyjä ankaroita taisteluja,
esitti taistelevien joukkojen asemia, mainitsi
taistelujen nimet ja päivämäärät, väsyttäen kuu-
lijakuntansa melkein aivan äänettömäksi.

Elisabetin alkoi olla ruotsalaista kauhean sääli,
sillä tuossa kuulijain äänettömyydessä ei ollut
ainoastaan kyllästystä, vaan myöskin salattua
ivanaurua, jota puhuja ei näyttänyt huomaavan.

»Kun se nyt vain ymmärtäisi ajoissa lopet-
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taa!» — ajatteli Elisabet, huomaamattaan siir-
tyen ruotsalaisen puolelle.

Mutta vaikenemisen sijaan rupesi Aleksan-
der yhä perusteellisempiin historiallisiin todis-
teluihin.

Nyt kuului salista kiihoittavan rytmikäs puo-
lalaisen masurkan sävel. Se oli naisten masurkka,
ja Elisabet valmistautui pyytämään häntä tans-
siin, toivoen siten lopettavansa väittelyn suosi-
killeen eduksi.

Mutta Aleksanderilla oli vielä loppuponsi
sanomatta. Ja korottaen ääntänsä hän todella
sai huoneesta poistujat vielä pysähtymään.

— Jos kaikki nämä veriset taistelut, — sanoi
hän korostaen jokaista sanaansa, -— jos ne ovat
herrojen mielestä pelkkiä satuja, niin mitä on
silloin sanottava Porvoon valtiopäivistä, joilla
Aleksander I vakuutti Suomelle sisällisen itse-
näisyyden ja koroitti maan Euroopan kansakun-
tien joukkoon. Olisiko hän sen tehnyt, ellei
tämä kansa olisi osoittanut uskottavia voiman-
näytteitä, jos se olisi antautunut vapauttaan
puolustamatta?

— Ahaa, — huudahti Prshevalsky ivallisesti,
— tämä venäläinen upseeri siis väittää, että me
olimme pakotetut antamaan pikku Suomelle pe-



224
rustuslain, ollaksemme turvatut vastaisuuden
varalta!

Kaikki purskahtivat korvia tärisyttävään nau-
runrähäkkään ja huoneeseen palasivat uteliaina
nekin, jotka olivat sieltä lähteneet.

— Lakeilla tukehutamme! Lakeilla tukehu-
tamme! — huudettiin usealta taholta.

Kauhukseen Aleksander huomasi, että tätä
tahallista väärinkäsitystä oli mahdoton oikaista
ilman pitkiä selityksiä, joihin ei kuitenkaan enää
ollut aikaa. Mutta oikaisematta jättäminen taas
olisi saattanut Venäjän palveluksessa olevan
upseerin todella omituiseen valoon.

Tietämättä mitä tehdä hän seisoi siinä yksin
kuin metsästäjäin piirittämä hirvi, joka jo tun-
tee puolustautumisen mahdottomaksi.

— Mitä tämä nyt on? — huudahti Elisabet
voimatta enää hillitä itseään. — Ettekö todel-
lakaan näe, että olette sata yhtä vastaan! Vai
lakeilla tukehutatte! Minä ainakin olisin tehnyt
keisarin sijassa samoinkuin hän, ja juuri siksi,
että heitä on niin vähän. Olemmeko heitä parem-
mat siksi että meitä on sata miljoonaa? Eivätkö
he ole kasvultaan yhtä pitkät kuin mekin, ja
heidän silmänsä samanlaiset, ja nenä ja kor-
vat? En näe erotusta. Aleksandr Gustavovitsh
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taitaa olla meitä vähän pitempikin. Oikein
hävettää kun pöyhistellään sillä että »paljon ja
paljon»!

Nuoren syntymäpäivättären odottamaton ve-
toaminen hävyn tunteeseen juuri silloin kun
mahtailtiin, teki vaikutuksensa. Prshevalsky
pujahti ulos huoneesta. Litvinov rupesi puo-
lustamaanruotsalaista jamonet yhtyivät häneen.
Monet pilkkaajista luikkivat häpeissään pois.
Syntyi yleinen, Aleksanderille myötämielinen
puhelun sorina.

Mutta Elisabet kumarsi hänelle, pyytäen
masurkkaan.

Kun he käsi kädessä menivät saliin, sanoi
Elisabet:

—■ Aleksandr Gustavovitsh, älkää olko millän-
nekään, ja ennen kaikkea, älkää ajatelko venä-
läisistä pahaa äskeisen johdosta. Tuo Prshe-
valsky ei ole oikeastaan venäläinen, vaan
puolalainen, ja kuka heitä tietää, he ovat niin
kateellisia.

— Puolalla onkin syytä kadehtia Suomea, —

sanoi Aleksander.
— Minä tarkoitin toista kadehtimista. Hän

kadehti sitä huomiota, minkä te herätitte tul-
lessanne.
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— Herätinkö minä huomiota? Milla?
Elisabet katsahti häneen nauraen ja sanoi:
— No sen ilmaisen tuonnempana, kun parem-

min tutustumme.
»Veikeilee», ajatteli Aleksander. Mutta tui-

man ottelun jälkeen hänestä tuntui kovin
suloiselta nuoren naiskäsivarren lempeä kos-
ketus.

»Miksi hän tuli äkkiä niin totiseksi?» — ajat-
teli Elisabet.

Aleksander tanssi katsojain mielestä virheet-
tömästi, solakka vartalo miehekkään suorana, ja
omituisen hillitysti, joka herätti huomiota venä-
läisessä seurassa. Semmoisiakin masurkkaliik-
keitä, jotka venäläisen ja puolalaisen käsityksen
mukaan olivat tehtävät tulisen kiihkoisasti, täy-
dellä antaumuksella, niin että ihmisen koko per-
soonallisuus sillä hetkellä unohtui ja hän oli
pelkkää tanssia, niitä ruotsalainen teki päinvas-
toin välinpitämättömän pidättyvästi, ollenkaan
unohtamatta henkilöllisyyttään ja ikäänkuin
tahallaan ilmaisten tanssinnan toisarvoisuutta.
Tanssin aikana hän ei puhunut sanaakaan eikä
ruvennut naureskelemaan naisensa kanssa.

Tämä ehdoton vaikeneminen ja kasvojen toti-
suus, tämä kylläkin tahtitarkka mutta pidätty-



227

vainen jalanheitto, tuo omituinen toisarvoisuu-
den tuntu, joka ikäänkuin sanoi musiikille:
rämise sinä minkä rämiset, minä tanssin niin-
kuin haluan, — se kaikki oli perin uutta ja lei-
mattiin ruotsalaiseksi erikoisuudeksi.

Mutta se miellytti Elisabetia suuresti.
Se miellytti pian kaikkia muitakin niin, että

sitä täytyi ruveta matkimaan. Ei kukaan enää
hyppinyt eikä hurjistellut. Jalat tekivät tanssi-
liikkeitä, mutta yläruumis pysyi arvokkaan levol-
lisena, päät olivat hiukan kallellaan, kulmakar-
vat koholla ja ilme niin totinen, että olisi luul-
lut hautajaisista tultavan.

Elisabet pani merkille, että itse Dubrovinkin,
joka oli ehkä tulisin puolalaisen masurkan tans-
sija, seuraavissa vuoroissa tanssi hillitysti,
oli surumielisen totinen eikä puhutellut nais-
taan.

Joten oli hyvinkin luultavaa, että tämä uusi,
kyllästyttävää puolalaista liikakiihkoisuutta ylen-
katsova tanssimistapa vielä tulisi yleisempään-
kin muotiin.

Ikävämpi oli,ettäAleksandrGustavovitshia ei
tahtonut saada tanssin väliajoillakaan näyttä-
mään leppyneeltä ja hyvätuuliselta. Elisabet
esitti hänet kaikkein iloisimmille tytöille, mutta
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tuloksetta. Ruotsalainen hyvästeli isäntäväkeä
pian poloneesin jälkeen ja hävisi pidoista.

Suuri tappio Elisabetille. Hän oli tähän asti
todellakin osannut saada iloiseksi kenen vain.
Miksi ei tätä ruotsalaista? Hän koetti asettua
Aleksandr Gustavovitshin kannalle, kuvitellen
joutuneensa vieraaseen maahan ja samanlaisen
hyökkäyksen alaiseksi. Kaikki olisivat soiman-
neet ja haukkuneet venäläisiä. Olisinko suuttu-
nut itikanpistosta ? Miksi ei Venäjää saisi hauk-
kua? Mutta jos Venäjä olisi ollut hyvin pieni
ja Suomi hyvin suuri, silloin olisin varmasti
suuttunut. Olisin vaatinut sen Prshevalsky
pahuksen kaksintaisteluun !

»Kunpa se ruotsalainen ei vain ajattelisikin
sitä tehdä!» — hätkähti Elisabet, sydän sykäh-
täen.

Tämä ajatus suuresti vaivasi häntä vielä sit-
tenkin kun pidot olivat jo päättyneet ja vieraat
lähteneet. Ei tahtonut tulla unestakaan mitään.

Aamupuoleen yötä hän keksi mitä oli tehtävä.
Ensiksi hän sanoo omaisille, ettei Aleksandr
Gustavovitshin läsnäollessa saa enää milloinkaan
ruveta Suomesta puhumaan . Toiseksi hän sanoo
Koljalle, että käskisi ystävänsä tulla viimeistään
kahden viikon kuluttua, jolloin oli laskiainen
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ja suuri rekiretki tehtäisiin Tsarskojeseloon
kolmivaljakoilla. »Silloin ruotsalainen lepytetään
täydellisesti», — ajatteli Elisabet, sillä se, ettei
hän ollut lepytyksessään onnistunut, ei antanut
hänelle hetken rauhaa. Ja siihen päätökseen
hän vihdoin nukkui.



13-
ALEKSANDER VOIMISTELEE.

Omituista oli, että keskelle sitä harmia ja tui-
maa katumusta, joka tuon vasten Aleksanderin
kaikkia suunnitelmia ja päätöksiä tapahtuneen
käynnin johdosta ja erittäinkin tuota tyhmää
väittelyä muistellessa raateli hänen mieltään, oli
jäänyt myöskin jokin miellyttävä läikkä, joka
valoi suloista lievennystä katumuksen kirvele-
vään pätsiin.

Mikä ihmeen asia se saattoikaan niin epämiel-
lyttävät muistot muuttaa siedettäviksi, jopa
viihdyttää ja saada yhä uudestaan ottamaan poh-
tiakseen tuon illan tapahtumia? Kohta oli jo
viikko siitä illasta vierähtänyt ja yhä hän otti
aamuin illoin ajatellakseen kaiken alusta lop-
puun ennen kuin hyökkäsi vuoteestaan tai vai-
pui uneen. Miellyttävä läikkä väikkyi kuin
peiliheijastus sinne tänne kaiken kamaluuden
yli, sulostuttaen ja keventäen.
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Hän tutki tutkimistaan mitä tuo saattoi mer-

kitä ja mistä se johtui. Omituista kyllä, sillä oli
oikeastaan värinsäkin. Se oli hyvin tumman
sininen eli gredlini, ja siinä oli ylt'yleensä pieniä
valkeita pyörylöitä, muistuttaen jotakin mus-

iiinivaatetta.
Mutta kun Aleksander yht'äkkiä huomasi, että

Elizaveta Konstantinovnalla oli ollut koruton
puku juuri sellaisesta vaatteesta, hyökkäsi hän
vuoteesta siinä silmänräpäyksessä. Tämähän oli
jo liikaa, ajatteli hän. Eikö hän ollut kiven
kovaan päättänyt olla ajattelematta Elizaveta
Konstantinovnaa, ja eikö siinä asiassa ollut
erinomaisesti onnistunutkin? Ja nyt tullaan
musliinihameen muodossa! Hän alkoi tarmok-
kaasti voimistella.

Voimistelussaan hän noudatti säännöllistä,
joka liikkeen suhteen tarkasti määrättyä kaavaa.
Siihen kuului paitsi tavallisia käsien ja jalkain
ojennusliikkeitä i) polvien notkistus, kädet lan-
teilla, 2) toisen jalan oikaiseminen eteenpäin ja
toisella nouseminen asentoon. 3) Vartalon tai-
vutus taaksepäin, kädet lanteilla, kiertäminen
vasempaan, sitten oikeaan, 4) samanlainen nis-
kan ja pään kiertely. 5) Jalat hajalle, voimak-
kaita hakkuuliikkeitä ojennetuin käsivarsin ja
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yhtynein kämmenin, ylhäältä alas jalkojen
väliin.

Kun hän nousi asentoon tästä viimeisestä
liikkeestä, oli hänen hengityksensä rajun kiih-
tynyttä, pää punaisena veren voimakkaasta syök-
systä ja mielen iloinen uudistus antoi tavalli-
sesti ilmaisunsa jossakin mehevässä Glunttien
sävelmässä.

»Drick ur ditt glas, se döden på dig vä-äntar!»
Katkelma puhui kuolemasta, mutta tuo me-

hevä »vä-äntar» oli kerrassaan hytkähyttävän
iloista laulaa.

Tällä kertaa laulahdus jäi kuitenkin tulematta,
sillä Aleksander oli tyytymätön voimisteluunsa.
Hän ei näet ollut voinut estää ajatustensa palau-
tumista musliinivaatteeseen, vaan pään kier-
tyessä ja viipyessä vasemmalle taivutettuna hän
oli ehtinyt lyhyesti toistaa mielessään kaiken
mitä Jelizaveta Konstantinovna oli väittelyssä
hänen puolustuksekseen sanonut.

Täytyi ottaa ankarampaa voimistelua.
Hänellä oli rautatanko riippumassa kahden

köyden varassa ja siinä hän tarpeen tullen teki
sangen vaikeita ja voimiakysyviä liikkeitä va-
paiden liikkeittensä lisäksi. 24 kertaa hän saat-
toi vetää leukansa tankoon kiinni käsiä koukis-
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tamalla. Sen suoritettuaan hän käsien välitse
pujottautuen veti selkänsä poikittain tangon
päälle ja joko kohottautui tangolle istumaan tai
laskeutui riipuksiin käsiensä varaan, josta hyp-
päsi maahan polviennotkistus-asentoon.

Ja jos omavaltaiset ajatukset sittenkinkiertyi-
vät musliiniin, tahtoi hän niiden suhteen käyt-
tää toista suunnitelmaa. Hän aikoi kurittaa koko
tuota perhettä mitä ankarimmalla arvostelulla.

Koko perhe oli ilmeisesti alusta loppuun
pelkkää Koljaa, suvustaan, isänmaastaan ja mis-
tään uskonnosta välittämätöntä, jonkinlaista tai-
teilijarotua, joka ei huolehtinut edes puvuistaan.
Onko kuultu, että paronin ja kenraalin vanhin
tytär omana syntymäpäivänään, satalukuisten
vieraiden läsnäollessa esiintyy ihan suorassa ja
mitä halpahintaisimmassa musliinipuvussa,
tukka sidottuna nauhasella pään taakse? Kii-
reestä kantapäähän ilmeinen Kolja, hänen toi-
sintonsa, itse Koljaakin koljempi!

Näitä hän mietti istuessaan tangolla, joka
äskeisen liikkeen jälkeen vielä vähän keinui.
Sitten hän keikautti polvien varassa selälleen ja
tuli seisaalleen maahan.

Tätä ankaran arvostelun keinoa hän käytti
sitten koko päivän työskennellessään yleisesi-
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kunnan virastossa, jos vain ajatusten puolelta
jotakin omavaltaisuutta sattui ja jos miellyttävä
läikkä alkoi uudelleen välkehtiä. Siellä ei ollut
paljon aikaa syrjä-ajatuksiin. Selittämätön oli
hänelle vain se omituinen keveys ja iloisuus,
jolla hän tänään käsitteli kaikkein ikävimpiäkin
virka-asioita. Kaikki oli kuin hauskaa leikkiä
vaan. Hän puhui sukkeluuksia virkatoveriensa
kanssa ja sai hyvälle tuulelle koko osaston.

Työajan päätyttyä hänessä heräsi kaukainen
epäluulo tätä hyvätuulisuutta vastaan. Aivan
äkkiä ja odottamatta se heräsi kotimatkalla, joten
Aleksander päätti mennä mielensä haihduttami-
seksi balettia katsomaan. Ja seuraavina iltoina
hän aikoi käydä oopperoissa ja keisarillisissa
teattereissa.

Myöhään illalla saavuttuaan kotiin ranskalai-
seen hoitolaansa hän päätti ryhtyä kirjoittamaan
äidille pitkää kirjettä ja vetikin jo esille äidin
kirjeistä sen, johon nyt oli vastattava, kun huo-
masi, että hänen työpöytänsä toiseen kynttilään
oli puhkaisemalla pujotettu paperiarkki, nähtä-
västi jotta hän sen kohta huomaisi.

Paperiin oli ilmeisessä kiireessä töhritty seu-
raavaa:
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»Rakas Aleksandr, olin luonasi sinua tapaa-

massa. Omasta ja sisarenipuolesta pyydän sinua
laskiaisajolle Tsarskojeen. Lupaavat hauskaa.
Lähtö tapahtuu meiltä klo ii a. p.

Kolja.»
Ajatuksiinsa vaipuneena hän tietämättä mitä

teki otti pöydältä suuret saksensa ja leikkeli
paperin vaivaavasti epäsuorat kulmat säännölli-
sen suunnikkaan kulmiksi, rutisti myttyyn reu-
nat ja vei uuniin. Sitten hän kauan oikoili sitä
paperin kohtaa, joka oli puhkottu, silittelirepeä-
män reunat, paineli paperin huolellisesti taittei-
siin ja oli pistämäisillään salkkuun asiapaperien
joukkoon, mutta heräten ajatuksistaan vei sen-

kin paperin uuniin.
Sen tehtyään hän naurahti, sanoen varmasti

ja harvaan:
— Ei ikinä!
Sillä hän ei aikonut ikinä enää mennä siihen

taloon.
Sen sijaan hän otti esille äitinsä valokuvan,

pujotti sen seisovaan kehykseen, jonka oli juuri
samana päivänä ostanut, ja asetti pöydälle ihan
eteensä, siinä olemaan niin kauan kuin hän kir-
joittaa. Äidin kuva oli oleva hänen ajatuksiensa
ylimpänä vartijana.
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Kirjeen kirjoitettuansa hän todella tunsi ko-

honneensa jälleen siihen maailmaan, jossa hän
tahtoi olla: äiti, isänmaa, yleneminen ylimmille
asteille Suomen ja suomalaisuuden hyväksi - -

tämä oli hänen oikea maailmansa, josta älkööt
mitkään musliiniläikät vetäkö häntä alas! Ne
olkoot iäksi voitetut!

Kuitenkin hän kaiken varmuuden vuoksi otti
mukaansa äidin valokuvan ja asetti sen tasku-
kellon kera tuolille, joka oli vuoteen vieressä
hänen nukkuessaan.

Silmät rypistyksissä siihen katsoen hän tunsi
unen lähestyvän ja tiesi viimeisen ajatuksensa
olevan: äiti, Suomi, yleneminen . . .

Hän puhalsi kynttilän sammuksiin.
Mutta niin harjaantunut kuin ihminen saat-

taa ollakin pakottamaan ja hallitsemaan ajatuk-
siansa, ei hän voi estää, että nukkumisen het-
kellä, kun hengitys putoaa ensimmäiseen kuor-
sahdukseen, koko maailma käännähtää ylös-
alaisin ja ajatukset laukeavat siteistään, karaten
omavaltaisille poluille. Vaikka kohta heräisikin
tästä kuorsahduksesta, ovat ne jo ehtineet punoa
kokoon pitkän romaanin. Yhdessä ainoassa tuo-
kiossa!

Niinpä Aleksander kavahti hereille ja suuresti
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ihmetteli miksi hän oli uneksinut Pietarin kir-
konkellojen pampattavan pääsiäistä, kun unessa
oli kuitenkin kysymys ollut vain laskiaisen vie-
tosta, sillä hurjasti ajettiin kolmivaljakoilla tun-
temattomia katuja myöten ja kaikki ohjat olivat
olleet Aleksanderin käsissä, aivan kuin rooma-

laisilla kilpa-ajajilla. Hurjassa lennossa hän oli
ehtinyt vain sen verran käännähtää, että oli saa-
nut huudetuksi taakseen Jelizaveta Konstanti-
novnalle: pitäkää lujasti kiinni, muuten olette
hukassa! Ja tyttö oli todella pitänyt lujasti
kiinni hänen ohjastavasta käsivarrestaan, se
suloinen lapsi, joka oli ensin puolustanut häntä
venäläisten edessä ja sitten venäläisiä »hänen
edessään.

Aleksander uudisti silmäinsä rypistyksen.
— Ei ikinä! — toisti hän taas, pakottaen

ajatuksensa entiseen raiteeseen, saamatta enää
nähdä miten kilpa-ajot päättyivät tai tuntea
tytön kieppuvan käsivarressaan.

Hänen silmänsä olivat yhtä ankarissa rypyissä
vielä neljän tunnin kuluttua hänen herätessään,
talviaamun jo valjettua. Hän heräsi omaan
äänekkääseen Elisabetin nimen huutamiseen.
Tanssiaiset olivat näet uudistuneet, ja tuostapa
Prshevalskysta hänellä nyt oli ollut koko yön
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kiusaa. Koko yön oli kestänyt yhä kiihtyviä
poloneesivuoroja, joita oli johtanut Jelizaveta
Konstantinovna siten, että kuiskasi komento-
sanat Aleksanderin korvaan, ja Aleksander sit-
ten huusi ne muka ominaan koko tanssiseuralle.
Heidän yhteinen salajuonensa oli antaa kaikkien
hämmästyä ruotsalaisen tavatonta poloneesi-
taitoa ja kekseliäisyyttä. Tytöllä ei ollut muuta
mielessä kuin saada hänet edulliseen valoon ja
kunnostautumaan .

Tosin hän yhä aikoi sanoa JelizavetaKonstan-
tinovnalle, että tuo oli oikeastaan epärehellistä
peliä, mutta kun tyttö oli niin innoissaan hänen
menestyksestään ja kun tämä oikeastaan oli
unta, ei hän sanonut mitään, vaan antoi mennä
unen laskuun, ja vain yhä innokkaammin ja
äänekkäämmin huuteli tanssivuoroja, näiden
muuttuessa yhä satunnaisemmiksi ja hurjemman-
luontoisiksi.

Aina kun he olivatkohtaavinaan Prshevalskyn,
teeskenteli Elisabet — yhteisymmärryksessä
Aleksanderin kanssa — mitä iloisinta ystävälli-
syyttä puolalaista kohtaan, nyykäytteli päätään
ja säteili hymyissään. Mutta sopivan hetken
tultua hän antoi sovitun merkin Aleksanderille
ja he liukuivat pois Prshevalskyn edestä. He
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koettivat kadota hänen näkyvistään, mutta se ei
ollut suinkaan helppoa, vaan vaati heiltä mitä
suurinta kekseliäisyyttä, ja neuvotellen he
kuiskivat toistensa korviin. Puolalainen näet
kohtasi heidät aina juuri siinä missä olisi vähim-
min odottanut, eikä Aleksander ollenkaan osan-
nut antaa kasvoillensa semmoista teeskennellyn
lempeyden ilmettä, mikä olisi jostakin syystä
ollut tässä tilanteessa aivan välttämätöntä.

Vihdoin Elisabet, puolalaisesta päästäkseen,
käski komentamaan yleisen galopaadin, parit-
tain. Aleksander huudahti reippaasti komen-
nuksen, ja se otettiin vastaan riemuhuudoin.
Hän oli tanssi-illan ylin sankari. Hurjistunei-
den tanssijain seuraamina he lensivät Elisabetin
kanssa kaikkien huoneiden läpi.

Mutta joka paikassa oli puolalainen heitä vas-
tassa, vaikka he olisivat viimeiseen perukkaan
paenneet. Elisabet nauroi vain yhtä ystävälli-
sesti puolalaiselle, mutta salaa teki Aleksanderille
merkkejä karkuun lähtemiseksi.

Heidäntanssittuaan kortinpeluu-huoneen pöy-
tien välitse ja pantuaan kynttilät heilumaan ja
pelaajat jättämään paikkansa, heidän rynnät-
tyään teehuoneen läpi ja saatuaan rouvat kiljah-
telemaan ja juoksemaan ovista, Elisabet kuis-
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kasi Aleksanderin korvaan ja käski johtamaan
galopaadin puistoon. Siellä oli elokuun kirkas
kuudan. Jotkut parit saattoivat vaivoin seurata
heidän hurjaa lentoansa noin puoliväliin puistoa,
mutta kun puiston tihetessä valot talosta eivät
enää kauemmas kantaneet, jäivät muut kaikki
jälkeen ja he lensivät vain kahden yhä edem-
mäs aivan pimeätä lehmuskäytävää pitkin, ollak-
seen vihdoinkin turvassa. Jos oli ollut vaaralli-
nen tämä villi vauhti kuutamon puolihämärässä,
niin vielä vaarallisempi oli lento pilkkosen
pimeässä, ja heidän molempien sydämet vavah-
telivat pelosta, että he eksyvät käytävältä ja
jokin oksa sattuu silmään.

Mutta tuoltapa jo näkyy kuun valaisema
aukeama. He vetäytyvät vielä kiinnemmäksi
toisiinsa, tuntien vihdoinkin pääsevänsä pois
pimeästä. Silloin he kuitenkin huomaavat, että
puolalainen seisoo aukeamassa. Kuu valaisee
hänen valkeata otsaansa ja hänen kasvonsa ovat
valkeat, posket ja suu pyöristyneinä ivalliseen
nauruun. Tukan kiharainen mustuus on hävin-
nyt ympäröivään pimeyteen.

Elisabet pysähtyi kuin kivettyneenä. Mutta
jostakin vain unessa selvästä syystä hänen oli
aivan välttämätöntä heti mennä puolalaisen luo,
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niinkuin olisi muka häntä vain hakenutkin,
tekeytyä taas säteilevän ystävälliseksi ja hymyi-
leväksi. Tällöin hänen vartalonsa alkoi irtaantua
Aleksanderin otteesta, käsivarret liukua Alek-
sanderin käsivarsilta, katseen uskaltamatta het-
keksikään kääntyä puolalaisesta. Vihdoin kädet
hiljaa pyyhkäisivät Aleksanderin käsiä ja sor-

menpäät erkanivat sormenpäistä.
Puolalainen avasi sylinsä.
Elisabet alkoi lipua puolalaista kohden.
— Elisabet! Elisabet! — huusi nyt Aleksan-

der, ja puolihorroksissa hän kuuli oman äänensä.
Puolihorroksissa hän myös raotti luomiansa,
joiden välistä ensin näkyi paitsi valkuaista vain
alareuna silmäterästä, sen verran että hän tuli
aamuvalon tietoon. Autuas hymy väikehti vä-
hän aikaa hänen huulillaan, sillä olihan onnel-
lista, ettei mitään Elisabetin viskautumista
Prshevalskyn syliin ollut milloinkaan tapahtu-
nut, vaikkei ikävä kyllä myöskään Aleksanderin
ja Elisabetin välillä mitään yhteisymmärrystä,
ei salaliittoa eikä korviin kuiskimista.

Mutta sikäli kuin Aleksanderin tietoisuus val-
veutui, avasi hän silmänsä, pää kohosi aluselta
ja kohta rypistyi otsa uhkaavaan ankaruuteen
sen omituisen, Elisabetia kohtaan tuntemansa
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lämpimyyden johdosta, joka yhä vieläkin hiveli
koko hänen olentoansa.

»Mitä tämä on?» — ajatteli hän, nopeasti
kooten todellisuuden lankoja yhteen ja yhä voi-
makkaammin kauhistuen hengessään. — »Tus-
kin vielä kahta viikkoa ensi tutustumisesta, ja
alanko minä jo rakastua tuohon venäläiseen le-
tukkaan!»

— Oho! — huudahti hän aivan kuin jollekin
näkymättömälle viholliselle, kohtalolle, taikka
suoraan paholaiselle. — Äläpäs sentään!

Ja samassa hän hyppäsi permannolle pystyyn,
heilahutti kätensä vimmatusti ilmaan, hieroi
rajuin ottein päänsä punaiseksi, viskasi sitten
paidan mykkyränä luotaan ja juoksi kylmään
kylpyhuoneeseen .

— Äläpäs, äläpäs! — hoki hän yhä, asettui
ammeeseen ja heitti ämpärillisen jääkylmää
vettä ylitsensä.

Vasta kauan aikaa tämän jääkylvyn jälkeen
alkoi sen kirpeä, ihoa kihelmöivä vaikutus lai-
meta ja yöllisen unen muisto virota eleille. Puo-
lustautuakseen oman itsensä edessä Aleksander
ajatteli:

»Voiko ihminen oikeastaan mitään unikuvia
vastaan! Ajatukset tulevat ja menevät omin
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päin, ei niille mitään voi. Vasta teoistaanhan
ihminen on vastuussa. Ja niitä ei minulla ole
omallatunnollani, eikä ole oleva! Tehkää te
siellä rekiretkiänne niin paljon kuin haluatte!»

Mitä muuten tämän päiväpaisteisen, sinitai-
vaisen, kirkkaan laskiaistiistain viettoon tulee,
niin päätti hän — viraston ollessa suljettuna —

ottaa ajurin ja vihdoinkin käydä katsomassa
kuuluisaa Pulkovan observatoriota, jonne oli
Pietarista matkaa noin 17 virstaa. Sinne oli
häntä kutsunut käymään itse professori Struve,
tuon tähtitieteellisenlaitoksen johtaja, joka ollen
geodesian ja astenhttauksen opettajana Sota-
akatemiassa oli tutustunut Aleksanderiin, ja huo-
mattuaan nuoren upseerin matemaattiset opin-
not sangen laajoiksi mielistynyt häneen, ehkä
myös toivoi jossakin vastaisuudessa voivansa
houkutella hänet siirtymään laitokseen apurik-
seen ja työtoverikseen.

Aleksanderin saavuttua sinne oli tosin laitok-
sen kaikilla virkamiehillä laskiaisloma ja tähti-
torni oli suljettu, mutta professori oli hyvillään
hänen tulostaan, omakätisesti avasi laitoksen
kaikki ovet ja näytti sen mahtavat kaukoputket
pienimpiä erikoisuuksia myöten.

Erittäin ystävällisiä olivat hänelle myöskin
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professorin tyttäret, jotka emännöksivät tämän
asunnossa. He vaativat Aleksanderia kiven ko-
vaan jäämään päivällisille. Mutta hän kieltäy-
tyi kohteliaimmin. Hänellä tuntui olevan ikään-
kuin jotakin kiireellistä tehtävää, jotakin ehdit-
tävää. Mitä se oli, siitä ei hän tosin itsekään
ollut selvillä. Mutta pian hän vain rupesi lähtöä
tekemään, herätti torkkuvan ajurinsa ja juuri
ennen päivällisaikaa pyyhälsi kotimatkalle.



H-
LASKIAISENA.

Laskiaisajelun valmistuksia, josta piti tuleman
tällä kertaa jotakin aivan erinomaista, johti Eli-
sabet Koljan ja »kaikkein parhaimman» ystävät-
tärensä Vieran kanssa, joka oli hänen serkkunsa
eli setä Pjotr Karlovitshin tytär.

Tästä Vierasta eli Vierotshkasta Elisabet väitti,
että han oli korvia myöten rakastunut ruotsalai-
seen silloin syntymäpävätanssiaisissa, ja että
olisi kerrassaan julmaa, ellei Aleksandr Gustavo-
vitshiä sijoitettaisi Vierotshkan rekitoveriksi las-
kiaisajelussa.

Kun mentiin äidiltä kysymään mitä hän ruot-
salaisen sijoittamisesta arveli, sanoi hän, että
olisi sopivampi sijoittaa hänet neiti Berkovin
toveriksi, koska tämä asui kesäisin Suomen puo-
lella Uudellakirkolla ja tunsi suomalaisia oloja,
joten hänen olisi ehkä helpompi löytää jotakin
keskustelun ainetta totisen ruotsalaisen parina.
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Tämä neiti Berkov, kotinimeltään Shura, oli

toinen Elisabetin »kaikkein parhaista» ystävättä-
ristä, johon Kolja puolestaan oli rakastunut.
Olisi ollut kerrassaan julmaa heidätkin sijoittaa
eri rekiin.

Vihdoin Vierotshka itse saapui paikalle.
Kun hänelle sanottiin, että ruotsalainen oli

ajateltu hänen rekitoverikseen, alkoi hän kui-
tenkin merkitsevästi rykiä, jonka ryinnän tar-
koitusta ei kukaan näyttänyt ymmärtävän. Mutta
Elisabet punastui, koska huomasi Vieran tar-
koittavan, että ruotsalaiseen ei muka ollut rakas-
tunut kukaan muu kuin Elisabet itse.

Elisabet tiesi kuitenkin asian olevan niin, että
hän vain tahtoi lepyttää Aleksander Gustavo-
vitshin, eikä mitään muuta. Tämän rekiretken
tarkoitus oli nyt hyvittää sietämätön tappion
tunto. Parhaiten olisi lepytys käynyt todella
istumalla samaan rekeen, mutta silloinhan Viera
olisi saanut vettä myllyynsä.

— Minäpä ehdottaisin, että Liiza ottaisi ruot-
salaisen, — sanoi Vierotshka pyörähtäen kanta-
päällään ja imien karamellitahmeita sormiaan.

— Vierotshka, oletko tullut hulluksi? — sanoi
Elisabet eloisasti. — Ja sitä paitsi kukas silloin
Litvinovin ottaisi, joka aina minulle annetaan?
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Muut tytöt kaikki kannattivat Vieran ehdo-

tusta ja Viera puolestaan sanoi kyllä ottavansa
Litvinovin.

Silloin Elisabet sanoi:
— No jos minut suorastaan pakotetaan otta-

maan Aleksandr Gustavovitsh, enhän minätahdo
mitään häiriöitä toimeenpanna. Olkoon sitten
niin.

Johon Elisabetin puheeseen Viera taas mer-
kitsevästi ryiskeli, ja Shura, vaihdettuaan hänen
kanssaan silmäyksen, hymähti. He olivat ilmei-
sesti samaa mieltä.

Kun tämä rekiretken pääkysymys näin saa-
tiin ratkaistuksi, oli toisena kysymyksenä, kuka
tai ketkä ihmisistä, tapojen ehdotontenvaatimus-
ten mukaisesti, saataisiin nuorten paimentajaksi,
ja riittäisikö siihen Mihail Konstantinovitsh, se
Mishaksi sanottu Elisabetin vanhin veli, joka
oli juuri vastikään mennyt kihloihin Elisabetin
kolmannen kaikkein parhaimman ystävättären
ja kaiman, Liizan, Shuran serkun kanssa. Misha
ja tämä Liiza Gavoilovna olivat ikänsä puo-
lesta kydläkin kelvolliset nuorison esiliinoiksi,
mutta oli epätietoista haluttiko heitä istua sen
johdosta reessä tuntikausia.

Misha oli mennyt kihloihin Liizan kanssa
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»ystävyydestä» eikä »rakkaudesta», sanoivat asian-
tuntijat.

Elisabetille oli suurena arvoituksena miksi
näin sanottiin. Sillä Liiza oli suloisin ja ihanin
olento mitä maa yleensä voi päällänsä kantaa.
Perheet ymmärsivät toisensa joka sanassa ja
ajatuksessa toistensa vähimmät vihjaukset ja
suhteitten väreilyt. Parempaa vaimoa ei Misha
olisi saanut vaikka olisi maailman halki hakenut.
Sen sijaan hän rakastui erään arveluttavan herra
S:n sisareen, köykäiseen, pintapuoliseen olen-
toon, jokakomiikkaa ei ymmärtänyt, mutta tyh-
myyksille nauroi ylenpalttisesti.

Tämä oli Elisabetin mielestä aivan huimaa-
van käsittämätöntä. Misha oli hänen ja kaikkien
muidenkin perheenjäsenten ylin auktoriteetti
kaikissa maku- ja taidekysymyksissä, hän maa-

lasi itsekin maisemiaan niin ehdottoman rehelli-
sesti, että syventyipä niihin kuinka pitkälle
tahansa ei missään saattanut kohdata vähintä-
kään valetta, tahallista tehostusta tai vaikeuk-
sien peittämistä epäselvyydellä. Alituisella ar-
vostelullaan ja koko olemuksellaan hän oli luo-
nut ja istuttanut heihin käsitykset siitä mikä on
arvokasta mikä arvotonta, mikä on viisasta mikä
tyhmää, mikä luonnollista mikä teeskenneltyä,
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mikä humoristista mikä idioottimaista, mel-
keinpä hän piti esteettistä vaistoa ihmisen ylim-
pänä ominaisuutena, jopa hyvän ja pahan mit-
tana. Hän sen vuoksi halveksi sydämensä poh-
jasta kaikkia niitä, jotka eivät taidetta ymmär-
täneet, useinpa tuntui melkein säälimättömältä
hänen kolea arvostelunsa ja armottomuutensa
semmoisia ihmisiä kohtaan. Ja nyt tämä sama

mies rakastuu ihmiseen, joka taiteesta ei ym-
märrä enempää kuin joku röhkivä nelijalkainen
hopealusikasta, — joka, maisemataulua kerran
katsellessaan, oli osoittanut aurinkoisella tiellä
olevaan tummaan varjoon ja kysynyt: onko tuo
lehmä ?

Voiko tämmöisiä ajatella höperöksi tulematta?
Voiko tämmöistä ollenkaan käsittää! Sanovat:
rakkaus on sokea, mutta he unohtavat, että
tässähän on kysymys Mishasta, maailman vii-
saimmasta ja teräväpäisimmästä ihmisestä! Mitä
on siis tuo »rakastuminen», jos se aikaansaa niin
nurinkurisia asioita, jos se saa ylenkatsomaan
»ystävyyden» vaatimukset, ja luopumaan sellai-
sesta enkelistä kuin Liizakin oli?

Sanokaa, hyvät ihmiset, mitä nuoren tytön
pitää semmoisista asioista ajatella!

Mutta ei kukaan puhu mitään — ei ainakaan
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nuorelle tytölle. Aivan kuin tämä asia ei lain-
kaan kuuluisi hänelle. Pelkkiä olkapäiden nyt-
kähtelyjä, käden heiskahduksia, jotka merkitse-
vät: sinä Elisabet et vielä voi näitä asioita
ymmärtää.

Misha tulee yhä enemmän harvapuheiseksi
ja umpimieliseksi. Jokohan hän itsekin huo-
maa ja häpeää? Mutta ei. Hän muuttuu myös
yhä juhlallisemmaksi— seikka, johonhän ennen
olisi voinut antautua ehkä vain mielenhäiriössä.
Muuttuu yhä juhlallisemmaksi eikä edes ym-
märrä nauraa itselleen! Ei ymmärrä nauraa

itselleen, vaan pukeutuu juhlapukuun, eikä vie-
läkään ymmärrä. Ei häpeä, ei naura, ei pilkkaa
itseään, vaan — ajaa muodollisesti kosimaan
kaunotartaan!

Kauheata, — ajatteli Elisabet.
Miksi ei kukaan estänyt häntä? Miksi antoi-

vat hänen vain lähteä, vaikka tiedän varmaan
jokaisen ajatelleen, että nyt viisa: Misha menet-
telee tyhmästi! Odottelivat vain hänen palaa-
mistaan, tirkistelivät ikkunoista, hääräsivät huo-
neissa posket punaisina, kuiskuttelivat, kunnes
hän todella palasi ja meni mitään sanomatta
suoraan huoneeseensa.

Onneksi -»- hurraa! — hän oli saanut rukkaset!
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Onneksi kaikkien mielestä, mutta ei suinkaan

Mishan omasta.
Misha tuli kovin alakuloiseksi ja näytti sem-

moiselta kuin olisi aikonut ampua kuulan ohi-
moonsa. Kaikki hänen suuret maalauksensa
keskeytyivät alkuun, eikä hän voinut mitään
työtä tehdä. Olikohan tämmöinen tulos ollut
hänelle odottamatonta? Olikohan se käynyt
hänen ylpeydelleen? Ainakin se oli käynyt
monen muun ylpeydelle. Että tuommoinen
olento olikaan saattanut antaa rukkaset —

Mishalle. Mishalle!
Tämä maailman käsittämättömin asia, nimit-

täin viisaan Mishan rakastuminen ja kosiminen,
ratkesi sitten kuitenkin maailman käsitettävim-
pään ja luomiollisimpaan asiaan. Aikansa mur-
jotettuaan ja saatuaankasvonsa vapaiksi kaikista
nolouden ilmeistä Misha nimittäin alkoi lähestyä
Liizaa, Shuran serkkua, maailman suloisinta
olentoa.

Ihmisten mielestä Misha meni kihloihin Lii-
zan kanssa siis vain »ystävyydestä». Toiset
vielä sanoivat: hän tahtoi kostaa sille, joka
oli antanut hänelle rukkaset.

Mutta Elisabetin mielestä Misha oli vain
ollut hulluna ja nyt tullut jälleen täysijärkiseksi.
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Kaikissa tapauksissa oli suloisen Liizan ja

Mishan välit pysyneet koko ajan, jopa Mishan
hassutustenkin aikana, muuttumattoman lähei-
sinä ja tuttavallisina. He olivat luonteiltaan,
mieleltään ja mauiltaan niin sopusuhtaiset kuin
konsanaan sisarukset voivat olla, he olivat kes-
kenään niin läheisiä ystävyksiä, ettei olisi miten-
kään voinut kuvitella Mishan sanovan Liizalle
jotakin niin outoa ja tavatonta kuin: pyydän
sinun kättäsi, tai: menkäämme naimisiin!

He vain menivät kihloihin, luultavasti ilman
mitään kosimispuheita, kaikessa hiljaisuudessa,
aivan kuin vain lohdutukseksi Mishan äskeisen
kosinnan epäonnistumisen johdosta.

Misha sai Liizasta sittemmin ylevän vaimon,
ja he olivat suuria ystävyksiä. Misha maalasi
parhaat teoksensa tämän avioliittonsa aikana.
He oleskelivat enimmäkseen kotonaan eivätkä
huvitelleet juuri milloinkaan. Suurena tapauk-
sena pidettiin, jos he joskus ilmestyivät jonkun
luo vieraisille.

Ja nyt oli Elisabet rukoillut Liizaa tulemaan
Mishan kanssa rekiretkelle, hyvin tietäen, ettei
hänen kiusaamisiansa ajan pitkään kukaan voi-
nut vastustaa.

Liiza lupasi.
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Mutta nyt oli suurena vastuksena se, että

äiti piti Mishaa ja Liizaa aivan liian nuorina
ollakseen seuran kaitsijain tehtävässä. Äiti oli
mitä jyrkimmin tällaista järjestelyä vastaan, eikä
ollut suostua koko rekiretkeen, ellei isä tai joku
todella vanhempi tai ainakin vanhalta näyttävä
henkilö ollut mukana.

Isä, Konstantin Karlovitsh, joka oli aamuun
asti saanut istua vieraittensa kanssa korttipöy-
dän ääressä, oli veljeltänsä Pjotr Karlovitshilta
tuotujen kolmivaljakkojen lisäksi kyllä auliisti
luvannut valjastuttaa kaikki hevoset tallistaan,
mutta itse hän haukotteli nyrkkiinsä ja vuoroin
pyyhki haukottelemisesta johtuviakyyneleitään,
eikä jaksanut lähteä seuran paimentajaksi.

Silloinpa Liizotshka, se aina suloinen ja toti-
nen, heittäysi kerrankin leikkisäksi. Hän pukeu-
tui vanhaksi mummoksi ja sai Mishankin innos-
tumaan. Misha laittoi itselleen pumpulista har-
maat suortuvat ohimoille, näkymään karvalakin
Blta, valkoiset viikset ja valkoisen piikkiparran.
Kun tämä pariskunta sitten, köyryselkäisenä,
turkinkaulukset koholla ilmestyi retkeläisten
eteen, nousi seurassa ankara naurunhahatus, ja
isä ja äitikin hihittivät taukoamatta niin että
heidän piti vihdoin tuskasta väännellä ruumis-
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taan. Nyt eivät enää mitkään estelyt auttaneet,
ja Elisabetin rekiretki pääsi semmoiseen alku-
vauhtiin, ettei sitä olisi mikään enää pysäyttä-
nytkään. Virmat hevoset hyppelivät, tömistel-
len, takajaloilleen nousten, kuskien yllyttäessä
paukkuvin piiskoin, ja estäessä kiristetyin ohjin.
Kukin parejansa etsien iloinen seurue alkoi
sijoittua rekiin, naiset kiljahdellen, miehet huu-
dellen vihaisia järjestysneuvojansa yli rähinän
ia naurun.J

Yksin vain Elisabet, levottomana ja silmät
pyöreinä kuin säikähdyksestä, kulki katsellen
ympärilleen joka suunnalle. Hän ei kiirehtänyt
enää lähtöä, päin vastoin, hän koetti kaikenlai-
silla verukkeilla sitä viivyttää. Nyt alkoi jo olla
selvä, että elleiAleksandr Gustavovitsh heti tule,
ei lähtöä enää voi pidättää. Vieran, sen ilkimyk-
sen takia Elisabet ei kehtaa huutaa hätäänsä
julki. Koljakin on niin puuhissaan Shuransa
istuttamisessa ja vaippoihin peittämisessä, että
ei näytä ollenkaan muistavan mitään, vaikka
kysymys on oikeastaan hänen omasta ystäväs-
tänsä ja vieraastansa. Nyt ovat jo kaikki sijoit-
tuneet.

— Antakaa soida! — kuuluu jo takimmaisista
reistä etumaisille. — Hei, hei, antaa huhkia!
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Mutta lähteä ei voida, Elisabet on poissa,

aivan kadonnut.
Kaikki kääntyvät päin, kysyen, mikä nyt?
— Sukkanauha kai laukesi! — sanoo Viera

merkitsevästi ivailevalla äänellä.
Seurue jäi kiltisti vieläkin odottamaan, sillä

eihän toki ilman Elisabetia voinut lähteä.
Reestä rekeen alettiin kilpaa kertoa pilajut-

tuja ja saatiinkin toimeen aika naurunrähäköitä.
Mutta kului jo vähintään 10 minuuttia eikä

lauennut nauha vain näyttänyt olevan kiinni-
tettynä. Alkoi kuulua useista reistä napinaa ja
kaksimielistä leikinlaskua sukkanauhan laskuun.

Vihdoin lähetettiin Kolja katsomaan mikä oli
syy viivytykseen.

Kun Kolja tuli siihen huoneeseen, jossa Eli-
sabet oli, seisoi tämä ikkunan luona kulmapei-
likköön katsomassa, joka oli ulkoa kiinnitetty ja
näytti kadut kummallekin suunnalle.

Kolja hoksasi nyt, että Elisabet varroskeli
Aleksandr Gustavovitshia, ja hän rupesi sen-
vuoksi puolustamaan itseänsä, kun Elisabet när-
kästyneenä kysyi:

— Mitäs tämä nyt on?
Kolja sanoi:
— Minä kirjoitin kutsun paperille, ja että
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hän sen heti huomaisi pujotin vielä kynttilään
kiinni.

— Pujotit kynttilään kiinni! Mutta siksihän
hän ei sitä olekaan huomannut. Kuinka voi olla
niin ajattelematon: kynttilään kiinni! Suoras-
taan olette välistä kaikki aivan kuin järkeä vailla.

— Mutta, Liiza hyvä, tule jo, nyt eivoi enää
häntä odottaa, — sanoi Kolja, — täytyy lähteä.

Elisabet rupesi ensin nopeasti menemään
ovelle päin, mutta äkkiä pysähtyi ja sanoi tuoliin
istuutuen:

— Minä en tule ollenkaan mukaan!
Koljan silmät suurenivat.
— Liiza, mitä sinä ajattelet!
— Kehen kuuluu mitä minä ajattelen. Minä

ajattelen, että sinä et ole oikea veljeni etkä
myöskään hänen oikea ystävänsä, sitä minä
ajattelen.

Silloin njanja juoksi antamaan Koljalle pos-
teljoonin tuoman kirjeen.

Se oli Aleksanderilta. Aivan vain lyhyesti:
»Hyvä Nikolai Konstantinovitsh,
Kiitän kutsustasi. Valitan että olen estynyt

sitä noudattamasta. Kunnioittavin tervehdyk-
sin vanhemmillesi,

Sinun Aleksander.»
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— Siinä nyt näet, että hän oli huomannut

lapun, — sanoi Kolja.
Mutta Elisabetilla oli harmin ja pettymyksen

kyynelet silmissä.
Kolja otti häntä käsipuolesta ja sanoi:
— No olkoon miten hyvänsä, Liiza, tule heti

ulos, muuten luulevat vielä, että olet häneen
rakastunut. Tule ja koeta nauraa.

Ja tietäen, että Elisabetin oli aivan mahdo-
tonta saada kasvoihinsa tekohymyilyä, vaatipa
sellaista teeskentelyä kuinka tärkeä asia tahansa,
Kolja rupesi kutittamaan häntä kainaloista.

Elisabet, vaikka oli vihaisesti torjuvinaan
Koljaa luotansa, naurahteli jo pari kertaa.

Kolja kutitti niin lakkaamatta, että heidän
pihalle tullessaan Elisabet hahatti jo valtoinaan
ja hänen kyyneleensä oli .helppo selittää nau-
rusta johtuneiksi.

Elisabet istui ensimmäiseen rekeen Litvinovin
viereen, ja jo itsekin ihmetteli äskeistä itkuansa,
sillä varmasti oli hänelle tuleva sangen hauska
retki näinkin, Litvinovin seurassa.

Viera istui kuskipukille kuskin viereen Mishan
ja Liizan rekeen.

Ja yleiseen nauruun, kulkusten kilkatukseen
iloinen seura pyrähti liikkeelle, valjakkojen pyr-



25 8

kiessä kilpaa toistensa ohitse, kevyen lumen tuis-
kahdellessa tieltä vasten sinisiä suojusverkkoja
ja pyrynä kietoessa valkoiseen jauhoon reet
kaikkinensa, kuskinensa, istujillensa.



15-
ALEKSANDER TEKEE KAUHISTUT-

TAVIA HAVAINTOJA.

Aleksander palasi Puhkovasta ollen sangen
huonolla tuulella.

Olisi päin vastoin ollut syytä tyytyväisyyteen
Struven osoittaman tavattoman huomion ja
ystävällisyyden johdosta. Mutta kaikki tuo
meni alas kuin sammuneen raketin kipunat sen
merkillisen, voisi sanoa melkein järkyttävän
havainnon vuoksi, minkä Aleksander teki nyt
seuloessaan omia vaikutti miaan.

Sen vuoksi kotona tuntui kaikki ikävältä, rans-
kattaret harmittivat ja oma työhuonekin oli kuin
kuollut.

Ikävältätuntui jopa se triangulaarilasku, johon
hän ryhtyi ajatustensa karkoittamiseksi. Ennen
toki matematiikka, hänen lempiaineensa, oli aina
auttanut, eikä mitkään omavaltaiset ajatukset
päässeet mielessä hievahtamaankaan, niin kauan
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kuin hän liikkui tämän jalon tieteen lumoissa.
Mutta nyt, — vaikka laskelman perustelut oli-
vat valmiiksi sarjoitetut logaritmien merkitse-
mistä varten, menivät ja tulivat ajatukset kuin
hataran pärekorin raoista, ja pitivät hänen miel-
tään apeana.

Kaikki oli nyt hänen omaa syytänsä. Hän oli
kuin olikin liukunut pelkistä ajatuksista ilmei-
siin tekoihin, vastoin tuoretta valaansa ja omalle
itselleen tekemäänsä lupausta.

Pulkovaan oli hän matkustanut ollen mitä
parhaimmalla tuulella, sillä hän ei ollut vielä
silloin sitä havaintoa tehnyt. Mutta observa-
toriossa ollessaan hän oli yht'äkkiä huomannut
ajattelevansa kaikkea muuta vaan ei niitä tähti-
tieteellisiä koneita, joita professori esitti. Hän
huomasi odottavansa jotakin sangen malttamat-
tomasti ja katselevansa ikkunoista tielle. Ja kun
kello osoitti jo kahta eikä enää voinut odottaa,
oli hän menettänyt kaiken mielenmalttinsa ja
kiirehtinyt kotimatkalle.

Puolitiessä oli sitten tapahtunut se mikä pal-
jasti hänelle kaiken.

Hän ajoi turkkisinelliin kääriytyneenä ajurin
ohjastaessa kuskipukilla istuen. Noin 9 virstaa
Pulkovan kylästä oli ruvennut kaukaa näkymään
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ikäänkuin jokin pyryryöppy, joka vihurina lä-
hestyi häntä.

— Mikäs se tuolta tulee? — kysyi Aleksan-
der kuskin selän takaa, vaikka jo hyvin arvasi
mikä sieltä tulee.

— Ah, teidän ylhäisyytenne, — sanoi ajuri,
— tietäähän tuon, ajavat Tsarskojeen huvittele-
maan, suottako nyt on laskiainen!

»Tämäpä sattui pahasti», — ajatteli Aleksan-
der, — »jos he nyt minut huomaavat, voivat
luulla minun järjestäneen kohtauksen.» — Ja
hän huusi kuskille, kohottaen sinellin kaulusta
niin korkealle kuin mahdollista:

— Annappas nyt luistaa, mies!
Mutta tuskin hän oli saanut tämän sanotuksi

ja kohotetuksi turkinkauluksensa yli korvien,
kun Elisabetin rekiseurue jo pyrysi heidän
ohitsensa.

Ensimmäisessä reessä jokin aukesi, joku kään-
tyi, joku huusi truu, joku nousi puoleksi sei-
saalleen, jopa oli Aleksander kuulevinaan ni-
meänsäkin huudahdettavan. Mutta hän kiljaisi
kuskille:

— Anna piiskaa!
Ja hänen hevosensa läksivät lentoon.
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Tämä kohtaus se nyt oli saanut Aleksanderin
kokonaan masennuksiin, niin ettei hänelle tä-
nään matematiikkakaan kelvannut.

Sillä totisesti hän kyllä rakasti matematiikkaa.
Ikävyyksien, ristiriitaisuuksien, kierojen olojen
ja suhteiden tahtoessa saada ihmisestä ylivaltaa
se aina vei hänet varmoille rauhan, syvyyden,
yksinäisyyden maille. Matematiikassa ei saanut
olla vähintäkään valhetta tai kieroutta, ei mil-
joonas osa millimetriäkään. Siinä koko menes-
tys riippui rehellisyydestä, lahjomattomuudesta,
totuudenrakkaudesta, niinkuin ei millään muulla
alalla eikä missään muissa olosuhteissa, joissa
useimmiten onnistuminen riippui viekkaudesta,
valtioviisaudesta, jopa suorastaan valheesta.

Mutta nyt oli hänen eteensä tämän tapauk-
sen johdosta äkkiarvaamatta noussut sellaisia
kysymyksiä, joiden analysoiminen oli aivan
välttämätön ennenkuin saattoi täydessä rauhassa
antautua differentiaali- jaintegraalilaskelmiin tai
edes istua pöydän ääreen, missä nuo rakkaat
tehtävät olivat. Matematiikka vaati täydellisesti
puhdasta omaatuntoa, täyttä vapautta kaikista
mielen kaiveluista, ja semmoista rauhaa ei voi-
nut saavuttaa, ellei haikailematta, totuuden täy-
dellä mitalla, matemaattisella rehellisyyden
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pyyteellä käynyt noihin vaivaaviin kysymyksiin
käsiksi ja saanut niitä tieltä.

Hän istui siis mustaan vahavaatesohvaansa.
Ensimmäinen kysymys esiintyi hänelle huo-

limattomana myminänä jakynsiin katselemisena.
»Kuuleppas Aleksander, etkö sinä tiennyt,

että tie Pietarista Tsarskojeen menee Pulkovan
kylien kautta?»

— Kyllä sinne muitakin teitä pääsee, —- vas-
tasi hän ensin, mutta kohta suuttui ilmeiseen
kiertelemiseensä ja vihaisesti hammasta purren
puristi itsestään tunnustuksen:

— Tiesin.
Viipyi kauan ennen kuin mitäänmuuta kysy-

mystä esiintyikään, ja hän rupesi jo ajattele-
maan: no olipa tuo nyt jotakin, senhän tietää
jokainen koulupoikakin, että sama tie viepi
kumpaankin.

Silloin esiintyi kohta toinen kysymys:
»Mutta miksi valitsit juuri tämän päivän?

Etkö aikonut matkustaa Pulkovaan vasta saa-
tuasi kutsumakirjeen Struvelta?»

Aleksanderilta pääsi antautumisen huokaus, ja
hän vastasi:

— Valitsin.
Tämän jälkeen ei kysymyksiä enää esiinty-
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nytkään, vaan hän rupesi itsestään vastaamaan
aivan ylimääräisiä, suu kärsimyksestä irveissä
pakottaen itseänsä:

»Tietysti siksi, että odotin heidän saapuvan
Pulkovaan minun ollessani siellä. He olisivat
antaneet hevosien levähtää, itse ehkä nousseet
tähtitornia katsomaan ja löytäneet minut sieltä,
keskustelemasta tieteellisistä kansainvälisistä
astemittauskysymyksistä Struven kanssa. — »Ai-
van mahdotonta keskeyttää näitä neuvotteluja»,
— oli aikomukseni sanoa, kun he olisivat ruven-

neet kiusaamaan mukaan Tsarskojeen. Mutta
kun kello lähestyi kahta eikä heitä kuulunut,
väsyin minä professoreihin ja kaikista näiden
jäämispyynnöistä huolimatta läksin Pulkovasta,
vaikka toisissa oloissa olisin ollut onnellinen
saada heidän kanssaan puhella, ja vaikka Struve
sanoi haettavan sopivaa miestä, joka lähetettäi-
siin Lappiin geodeettisia mittauksia suoritta-
maan, ja ilmeisesti viittasi siihen, että myöskin
minä voisin olla noiden ajateltujen joukossa.
Läksin aivan kuin äärimmilleni nolattuna, vaikka
olisi ollut kaikkea syytä olla onnellinen.»

»Ja tässä minä nyt olen.»
Tämän tunnustuksen jälkeen Aleksander tunsi

olevansa näännyksiin asti väsynyt, eikä niin
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paljon tuon nolon rekiretkensä kuin nyt näiden
nolojen oman itsensä paljastusten vuoksi. Hänen
täytyi oikein painaa silmänsä umpeen tässä
masentavassa nöyryytyksessään, syvän sohvan
nurkassa. Hän ajatteli:

»Äiti se aina sanoo jumalan olevan ihmisen
ajatusten takana. Mutta jos niin on, niin miksi
ihmistä ei huomauteta silloin, kun ajatus poik-
keaa valheen poluille, vaan hänen annetaan suo-
ritella jos jonkinlaisia ajatuskieräilyjä, jopa ret-
keillä 17 kilometrin päähän hänen huomaamatta
ajattelevansa valheellisesti?»

»Sanalla sanoen: minä olen ollut sillä portilla,
josta äiti varoitti. Minä olen ollut »sekaantu-
maisillani venäläisiin». Minä olen tekemäisilläni
sen mitä vähimmin tahtoisin tehdä. Ja onpa
hyvä, että edes näinkin ajoissa älysin vaaran,
kuka tietää mihin ansaan olisin muuten voinut
takertua, esimerkiksi vaikkapa suorastaan ra-
kastua Koljan sisareen. Ja menisin ehkä vielä
naimisiin! Kumoaisin yhdellä iskulla elämäni
kaikki periaatteet ja suunnitelmat, jättäisin ai-
niaaksi ajatuksen Suomeen palaamisesta ja suo-
malaisuuden aatteen toteuttamisesta! Venäläis-
tyisin, hävittäisin kaiken kunnioituksen omaan
itseeni!»
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Nämä ajatukset kauhistivat Aleksanderin
mieltä ja hän tunsi olevansa kuin hornan kuilun
partaalla. Hänen täytyi, täytyi päästä ajatuk-
sesta, että hän muka olisi »sekaantumaisillaan
venäläisiin». Hänen täytyi todistaa itselleen,
että niin ei ollut asianlaita.

Aleksander nousi pöytänsä äärestä ja alkoi
suuttuneena kävellä edestakaisin.

»Ihmeellistä! Ihminen tahtoo suunnata aja-
tuksensa oikeaan, mutta se, jota äiti sanoo juma-
laksi, ei ota osaa hänen ponnistuksiinsa, ei auta,
ei vahvista oikeata, ei kumoa väärää, pitää kuin
pilkkanaan, tekee ihmisen naurettavaksi!»

Hän viskasi sinellin yllensä ja lähti kävelylle.
Oli jo iltapäivä. Hänen katunsa oli alku-

päässä verrattain hiljaista. Kauempana oli valoi-
sampaa ja näkyi jokinFontankan silloista. Siellä
jo lyhtyjä sytyteltiin, ja kelmeän kertaisesti ne
loistivat kirkkaan viheriätä alataivasta vastaan,
jossa sirisi tuskin tuntuvia tähtiä. Kauempana
ihmiset melusivat tummasti törröttävien katu-
rakennusten väleissä.

Oli se hetki, jonamuukalainen voi meluavassa
maailmankaupungissa tuntea niin sanomattoman
kaihoisan yksinäisyyden alakuloisuutta, että hän
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jok'ikisenä hetkenä on kuin elävältä hautaan
menemässä.

Niin tuntui Aleksanderista, kun hän nyt luuli
väkivalloin ja ainiaaksi reväisseensä itsestään
tuon omavaltaisesti hänen elämäänsä tunkeutu-
neen ja jo hänen askeleitaan johtaneen tunne-
vaikuttimen.

Täytyi vain kaikin keinoin auttaa sen poissa-
pysymistä, täytyi joka päivä ja joka hetki kehit-
tää itsessään vastavoimia, jotka edistivät sen
tukehuttamista. Hänen täytyi ennen kaikkea
päästää valloilleen koko se venäläisviha, mikä
suinkin saattoi hänen veressään liekehtiä.

Näissä aikeissa hän tuli häikäisevästi valais-
tulle pääkadulle. Siellä vallitsi hurja laskiais-
remu. Kauniit naiset välähyttelivät silmiänsä
totiselle upseerille, kiihoittuivat, kun eivät saa-
neet puoleensa katsahtamaan ja tulivat uudes-
taan häntä vastaan. Mutta suuttunutta Alek-
sanderia nyt kaikki inhoitti, ihmisten naurut,
juopuneet kasvot, rähinä, tuttavallisuus, ja erit-
täinkin tämä rajaton, valloilleen päässyt venä-
läisyys! Inhoittava ryssäläinen praasnikka! Sii-
hen ne vain ovatkin luodut, — ajatteli hän
hyvillään siitä, että oli löytänyt oikean esineen
valmiille vihastukselleen.
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Ja nyt, missä hän vain löysi kaikkein inhoit-
tavinta, siihen hän tarrautui melkein nautin-
nolla.

»Voiko olla mitään yököttävämpää kuin nuo
ravintolasta pulpahtaneitten lihavain ryssän-
kauppiaitten öljynkiiltoiset, juonnista pyöristy-
neet ja punoittavat naamat! Voiko suomalainen
korva kuulla mitään katalampaa kuin heidän
kielensä tahmeansuhahtavaa vääntelyä heidän
sylen levyisestä suustaan! Senkin harvaham-
paat, valehtelijat!»

Aleksanderin täytyi itsekin ihmetellä miten
hänellä oli niin paljon kuohuvaa vihaa säilössä
ryssien varalle, kun vaan oikean luukun aukaisi.
Erittäinkin rupesivat häntä inhoittamaan nuo
kiljuvat, vallattomat karnevaaliajajat, joilla
näytti olevan oikeus tänä hurjasteluyönä poiketa
käytävillekin ja tehdä mitä vallattomuuksia
tahansa.

Newskin prospekti tuli hänelle lopulta aivan
sietämättömäksi. Hän suuntautui Rantakadulle,
joka oli verrattain tyhjä ja hiljainen.

Talvipalatsin ikkunat kumottivat ylimykselli-
sen pimeinä. Keisari oli jättänyt pääkaupungin.
Pääportaiden lyhdyt valaisivat edestakaisin liik-
kuvia Napoleonin aikaisia tötteröpäävahteja joi-
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lakin tavalla yksinäisen koleasti. Todella tuntui
kuin keisari, Suomen Suuriruhtinas, olisi ollut
tämän kansan ainoa hienompi ihminen. Ja hän-
kin oli nyt Tsarskojessa, mutta Aleksander vain
vaelteli ikävöiden yksinäisenä Pietarin katu-
alhaison laskiaismässäyksissä. Lapin tunturille
tähtitaivaan alle yksin istumaan heitettynä ei
olisi tuntunut niin yksinäiseltä kuin tämä kävely
tällä hylätyllä Rantakadulla.

Mutta kas tuolla Nevalla on ilotulitus ja rake-
tit suhahtelevat ilmaan ja paukahtelevat ja ih-
misiä on mustanaan jäällä. Parempi sittenkin
ihmisvilinä kuin tämä kolea keisarittomuus ja
kodittomuus.

Aleksander laskeutui jäälle.
Hän tuli kulkeneeksi leveätä talviajo väylää yli

jään toispuoleiselle rannalle melkein Nikolain-
sillalle asti, josta olisi saattanut nousta Vasili
Ostroville. Mutta hän ei noussut sinne, vaikka
oli nousemaisillaan, vaan kääntyi ja rupesi käve-
lemään samaa ajoväylää takaisin Admiraliteet-
tiin päin, vielä entistäkin väkiperäisemmin yllyt-
täen itseään venäläisvihassaan ja selvitellen mie-
lessään sitä kerrassaan sovittamatonta, ikään-
kuin veressä asuvaa, synnynnäistä vastakohtai-
suutta, mikä vallitsi suomalaisen ja venäläisen
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luonteen välillä. Hän pyrki kerta kaikkiaan
saamaan tuon eron selvin sanoin määritellyksi
eikä pysymään vain hämärästi tuntuvana. Tämä
luonnollinen, vuosisatojen ja nyt viimeksi sodan
oikeuttama viha oli saatava suomalaisessa sydä-
messä itsetietoiseksi voimaksi, joka yhtä var-
masti kuin vesi sihahtaa tulikuuman raudan kos-
ketuksesta, estäisi suomalaisen milloinkaan se-
kaantumasta venäläisiin. Joku oli sanonut asian
täsmälleen niin kuin se oli: Suomen koko itse-
näinen olemassaolo riippui tämän pyhän vihan
puhtaana säilymisestä.

Suuren hevosliikkeen vuoksi, joka jäällä val-
litsi, Aleksander kulki, niinkuin muutkin, sillä
polulla, joka oli muodostunut jalkamiesten va-
ralle tien syrjään auroitetun lumen viereen.
Mutta tottapa edessäpäin oli joitakin kilpa-ajo-
häiriöitä syntynyt, koska tie tuli ajajille ahtaaksi.
Hurjasti hihkuen ja piiskojaan läimäytellen kil-
pailevat kuskit pyrkivät toistensa edelle ja pa-
remmin sivuuttaakseen toinen kolmivaljakko-
jonoista jo ajoi jalankävijäin tiellä, jotka nau-
raen jakiljahdellen hyökkäilivät väistäen lumeen.

»Äh, noita lurjuksia!» — pääsi Aleksander
juuri ajattelemasta jatkuvassa venäläisvihassaan,
kun jono jo joutui hänen kohdalleen jahän näki,
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että hänen ohitsensa kiiti juuri sama, hänen
Tsarskojen tiellä päivällä kohtaamansa tuttu
kolmivaljakkojono.

Tämä ohipyrähdys oli tapahtunut lyhyessä
tuokiossa. Mutta lyhyemmässäkin sydän ehtii
ilosta sykähtää.

Ja tätäpä ilonsykähdystä Aleksander ei voi-
nut itsellensä anteeksi antaa palatessaan verkal-
leen jälleen ilotulituskentän ohi ja noustuaan
sitten Admiraliteetin rantaterassille, josta hän
oli jäälle laskeutunut. Eikä niin, että hän olisi
yhä enemmän anteeksi antanut, mitä kauemmas
jäältä tuli, vaan päinvastoin yhä ankarammin
hän arvosteli itseänsä tai oikeastaan syytti jota-
kin näkymätöntä tuosta sykähdyksestä.

Voi, eikö se todella ole pikemminkin paholai-
sen töitä kuin hyvyydenhengen? se nimittäin,
että ihmisen sydän sykähtää ilosta, vaikka sen
pitäisi ilmeisen loogillisuuden mukaan sykäh-
tää katkeruudesta, sillä nuokin olivat ihan samoja
ryssiä, ei eroa mitään! Totisesti, eikö Koljalla
niinkuin useilla muillakin saman suvun jäsenillä
ollut vähän liian iso ja ulkoneva suu! Ja eivätkö
he ajaneet remuten kolmivaljakoillaan aivan niin-
kuin nuo blininaamatkinNewskillä! Miten ihmi-
nen voi silloin hallita ajatuksiaan ja tunteitaan,
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jos kerran tämmöinen järjetön epäloogillisuus
häneen pakotetaan ulkoapäin, aivan hänen tah-
dostaan riippumatta!

Newskin luona Aleksander otti ajurin, juo-
tuansa teetä ravintolassa.

Kotiin päästyänsä hän alkoi heti riisuutua
makuulle, yhä samassa voimakkaassa syytöstun-
nelmassa sokean luonnon vastoin ihmisen tahtoa
pakottamaa tunteellisuutta kohtaan.

Tämä ankara kohtalon syyttäminen ja yhä
raskaampien syytösaiheiden löytäminen, vaikka
siinä oli valloilleen pyrkivän ateismin uhmaa,
tai ehkä juuri siksi, tuotti hänelle lohduttavaa
mielihyvää.

Neljännestä vaille kymmenen hän oli jo vuo-
teessaan.

Ja koska hän piti noiden kohtaloa vastaan
tähdättyjen syytöstensä olevan ehdottoman sito-
vasti todistettuina ja itseään siis jollakin tavalla
voittajana, päätti hän tähän ajoissa lopettaa kai-
ken enemmän ajattelemisen ja nukkua heti, tai
ainakin ummistaa silmänsä ja olla enää niitä
avaamatta ennen aamua.

Silloinpa, kaiken jo rauhoituttua hänen pääs-
sään, silmäinummistuksen pimeässä, esiintyi hä-
nelle uusi kysymys, eikä lainkaan missään ilkku-



273
vassa tai ilkeässä sävyssä, vaan päinvastoin niin
lempeän hellässä, ettei se suinkaan voinut olla
paholaisesta lähtenyt, vain niinkuin olisi tahto-
nut kysyä, jotakin unohtunutta varovasti muis-
tuttaen, kun hiljaisuus oli vihdoin tullut:

—• Mutta, Aleksander, — kysyttiin häneltä,
— miksi sinä ollenkaan menit Nevan jäälle?

Tämä oli jo enemmän kuin hirveätä.
Aleksanderin täytyi itsekseen, silmäinummis-

tuksen pimeässä, myöntää hyvin tietäneensä,
että juuri siltä kohtaa ajetaan Nevan yli, kun
tullaan Tsarskoj estä Vasilinsaarelle.

Mutta kun hän tuon myönsi, oli sillä myös-
kin myönnetty, ettei hän oikeastaan ollutkaan
lähtenyt kävelylle paisuttaakseen itsessään venä-
läisvihaa, vaan vielä kerran nähdäkseen sen rak-
kaan reen, jossa Elisabet istui.

Hän tosin piti kuin pitikin päätöksensä olla
enää avaamatta silmiänsä ennen aamua. Mutta
ei voinut estää, että luomien raoista puristautui
esille pienen pieniä vesipisaroita.



i6.

KOLJAN JA SHURAN RAKKAUS.

Rekiretki oli kaikkien osanottajien mielestä
ollut tavattoman hauska.

Erittäinkin suurta nautintoa oli tuottanut
Shura Berkov, kun hän aamupäivätanssin ja
muun riehumisen jälkeen hämärissäennen kuin
hotellin kattokruunut sytytettiin ja iltatanssi
olisi vielä ollut tanssittava istuutui pianon ääreen
ja käänsi seuran tunnelman herkän surunvoit-
toiseksi.

Koko seurue antautui heti hänen lumoihinsa,
ahmien hänen soittoaan, niin kuin nälistynyt
ruokaa.

Hän oli mestarisoittaja. Koko hänen pitkä,
hienostunut, haaveksien katseleva olentonsa,
koko hänen ihmisensä soitti, sormien vain täyt-
täessä tavattomalla taituruudella ja nöyryydellä
ikäänkuin jonkin mahtavan, suvereenin hengen
tahtoa. Tukkakin hänellä oli suittu ylimielisesti
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suoraan ylös päälaelle kaikista kampausmuo-
deista riippumatta, ja siellä se lainehti ylpeän
vapaasti pitkinä suortuvina, kunnes aleni nis-
kaan ja yhtyi tiukasti nupuksi sidottuun pal-
mikkoon. Hän rakasti pitää valkoista pehmeätä
pitsikaulusta, olipa hänellä muuten yllään mikä
puku tahansa.

Mutta silmäin ilme oli hänessä kaikkein ih-
meellisintä.

Ne katsoivat maailmaan niin kuin hän olisi
juuri laskeutunut joistakin korkeuksista ja kum-
mastellut elämän detaljeja, jotka hänen eteensä
täällä alhaalla aukenivat, vastaamatta tuonpuo-
len ihanteita.

Kummastelun ilmettä lisäsi vielä sekin seikka,
että hänellä oli tapana pitää silmäkulmiaan aina
korkealla, joten näytti niinkuin hän olisi arvos-
tellut näitä elämän detaljeja paitsi pienen häm-
mästyksen myöskin hienon huumorinsekaisella
kaihon sävyllä.

Mitä ikinä hän soittikin, kaikki oli kuin hänen
oman henkensä tuotetta, hänen säveltämäänsä.

Hän pani soittoon oman itsensä kaikkine
vivahduksineen, hän soitti hienoa Shura Ber-
kovia, eikä enää Chopinia. Mutta yhtä hyvin
saattoi sanoa hänen esittävän Chopinin hengen
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ydintä, tämän säveltäjän pohjatonta kaihomieltä,
menneisyyden palaamattomuuden tuskaa, kadot-
tamisen surua, surun majesteettisyyden ylis-
tystä. Aivan niin kuin Chopinkin olisi pitänyt
silmäkulmiaan korkealla ja katsonut elämän
detaljeja kaihoisalla kummastuksella.

Ei kukaan enää ajatellutkaan tanssin uudel-
leen alkamista. Eikä kenenkään mielestä tämä
retki olisi voinut antoisammin päättyä, kun aika
oli kulunut ja joku huusi:

— Mutta, ystävät, ellemme nyt lähde, jääm-
me susien saaliiksi.

Tämäkään ei paljon vaikuttanut, vaan useat
rupesivat lisää soittoa pyytämään.

Silloin alkoi joku matkia suden ulvontaa, ja
nyt naiset todella pelästyivät. He hajosivat
turkkejansa ja miehisiä suojelijoitansa hake-
maan.

Kun oltiin ulkona tähtisen taivaan alla rekiin
istuutumassa, huusi Shura reestänsä Elisabetia
luokseen ja sanoi:

— Liizotshka, kultaseni, tule sinä tähän mi-
nun viereeni, ajetaan me yhdessä.

Elisabet ilostui, mutta kohta tuli totiseksi ja
sanoi ihmetellen:

— Entäs Kolja?
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Shura sanoi:
— No tule nyt vain.
Kolja oli siinä, ja vaikka hänen kasvojansa

pimeän vuoksi ei voinut erottaa selvään, niin
portailla kohotetun lyhdyn tuikkeessa, milloin
sen lepattava liekki sai tuulelta hetken rauhaa,
saattoi nähdä, että Koljan ylähuuli oli toiselta
puolelta kaarella, mikä aina merkitsi, että hän
oli jostakin nolostunut.

Mutta hänkin sanoi Elisabetille:
— Niin, niin, tietysti, istu vain siihen Shuran

viereen.
Ja sen sanottuaan meni johonkin toiseen

rekeen, häviten pimeään muiden lähtijäin se-
kaan.

Tämän vuoksi Elisabet, vaikka muuten olisi
ollut riemuissaan siitä, että sai ajaa Shuran seu-
rassa, joka oli hänen ehkä todellisimmin »kaik-
kein parhain» ystävänsä ja päälliseksi oli soitta-
nutkin tänään niin taivaallisesti, ei hyvään
aikaan voinut alkaa puhetta hänen kanssaan, yhä
vain muistaen Koljan kaareutunutta ylähuulta
ja arvaillen jos jotakin kauheata tapahtuneeksi
heidän välillänsä.

Kun Shurakaan puolestaan ei aloittanut pu-
helua, vaikka oli ajettu jo vähintään virstan
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verran, rupesi Elisabetista tuntumaan päivän
selvältä, että hän puolestaan oli kutsuttu rekeen
vain siksi, ettei Kolja saisi siinä olla. Ja hän
suri ja kärsi veljensä puolesta yhä enemmän.

Ja tietenkin hänen täytyi samassa määrässä
kylmetä Shuralle.

Kylmetä Shuralle! Sehän oli kauheata aja-
tella. Koko maailma menee rikki. Pimeässä
metsät tanssivat ja tähdet keikkuivat ylös alas.

Mutta Shura ei vain aloita puhelua. Onko-
han se niin ajatuksissaan, vai onko jostakin
niin suuttunut Koljalle, että viha ylettyy Elisa-
betiinkin?

Hän koetti ajatuksissa kysyä Shuralta näin:
»Shura, etkö sinä rakastakaan Koljaa?» — Hän
koetti kuvitella sanovansa sitä monella eri äänen-
painolla, mutta ei mikään niistä kelvannut.
Mikä niistä oli liian tuomitsevainen, sillä oliko
hänellä oikeutta tuomita Shuraa siitä, ettei tämä
rakastanut Koljaa! Mikä taas oli melkein ivan-
sekainen moite, ikäänkuin: ja semmoista miestä
sinä et ymmärrä rakastaa! Kolmas oli aivan
liian huokaavainen. Neljäs suorastaan koomil-
lisen toruva.

Mutta puhumattomuuden väli piteni pitene-
mistään.
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»Ei, tämä kamala äänettömyys ei saa enää
jatkua, muuten tästä vielä purskahtaa itkuun ja
syntyy jotakin peräti kömpelöä, jotakin niin-
kuin armonpyyntöä Koljan puolesta, joka olisi
nöyryyttävää ja voisi syvästi käydä Koljan kun-
nialle.»

— No, Shura, etkö sinä rakastakaan Koljaa?
Tämä tuli nyt sanotuksi. Mutta eikö harmil-

lista! ihan toisessa äänilajissa kuin oli ollut
aikomus, nimittäin hassun pelonsekaisessa. Ääni
oli vavahdellut joka sanalla.

Onneksi Shura oli niin ajatuksissaan, ettei heti
voinut tajuta, mitä häneltä oli kysytty ja kään-
tyen epämukavasti turkeissaan Elisabetiin päin
sanoi vain kysyvästi:

— A?
Elisabet otti pois vastauksestaan pelonsävyn.
— Ei, minä tässä vain sanoin, että etpä sinä

taida enää rakastaakaan Koljaa.
Shura oli aivan kuin olisi kovasti säikähtänyt,

ja pakottaen itsensä kääntymään vielä enemmän
Elisabetiin päin sanoi painaen häntä kädellään
polven kohdalle:

— Mutta ketä, rakas lapsukaiseni, ketä minä
en enää rakasta?

— No, Koljaa.
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— Herran nimessä, kultaseni, mistä sinä tie ...

olet kuullut, että minä rakastaisin Koljaa?
— En ole mitään keltään kuullut, vaan olen

tiennyt itse, että hän rakastaa sinua ja sinä
häntä.

— Tietysti, tietysti, lapseni. Kuinka minä en
häntä rakastaisi!

— Mutta sillä tavalla?
— Kaikilla tavoilla ja silläkin tavalla.
— Ei sillä&ztt, vaan sillä tavalla ensin ja vain

siksi myös kaikilla muilla.
Tähän Elisabetin puheeseen Shura oli vähän

aikaa vaiti, mutta sitten hän käännähti koko-
naan Elisabetiin päin ja sanoi iloisesti:

— Sinun kanssasi on kovin hauska puhua.
Mutta minä tiedän. Käänny sinäkin tännepäin
ja paneudu kyljellesi, ja päästetään auki turkit,
eihän nyt ole kylmä, ja riisutaan hansikkaat,
että saamme kätemme yhteen.

He tekivät niin.
Vielä he kielsivät Kuisma kuskia koettamasta

pysytellä muiden jäljessä ja käskivät ajaa aivan
tavallista juoksua, tai vaikkapa käydenkin.

Tähdet asettuivat kohta paikoilleen ikuiseen
järjestykseensä ihmisten äänettömästi tuikki-
viksi ystäviksi,.
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Ja Elisabet oli onnellinen, kun Shura taas
puhui niin kuin ennen ja he pitivät toisiaan
käsistä niin kuin ennen ja niin kuin ennen sanoi-
vat toisilleen juuri sitä mitä sydän tunsi. Vielä
nuo kädetkin olivat Elisabetista taivaallisen su-
loiset tunnustella, jotka osasivat niin ihanasti
soittaa, pitkät sormet hienoine nivelineen, muu-
ten kyllä semmoiset kuin monilla, ja kuitenkin
niin erikoinen taika asui niissä.

— Mutta sinä, Liiza kultaseni, — sanoi
Shura, — sinä kyselet minulta rakastanko minä,
mutta kuinka on sinun oma laitasi? Kyllä me
huomasimme kaikki.

Elisabet nosti kummastuneena päätänsä.
— Mitä te huomasitte?
— Kuinka nyreilläsi sinä olit, kun Aleksandr

Gustavovitsh jäi pois, — sanoi Shura sormea
takoen Elisabetin nenän edessä, — älä kiellä-
kään.

— Ei, rakas Shura, olisitpa nähnyt kuinka
ne kaikki ahdistivat häntä minun syntymäpäi-
villäni, kaikki hänen yhden kimpussa. Hän oli
sitten hirveän totinen koko illan, ja minusta
näytti, että hän vain siksi ei tullutkaan rekiret-
kelle. Minun oli häntä niin, niin, niin sääli.
Tiedätkö, kun säälistä ottaa tässä näin kipeätä.
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Ja tuntuu vieläkin. Ajatteles, suuri Venäjä,
aivan kuin äärettömän suuri kilpikonna, ja litis-
tää painollaan semmoista pientä-pientä. Se on
suorastaan inhottavaa!

— No mutta hän kuuluu sentään osanneen
hyvin puolustaa itseänsä, — sanoi Shura.

— Ei, Shura, sinun olisi ollut vielä säälimpi
häntä, jos olisit nähnyt, semmoinen, tiedätkö,
istuu kaikkien keskellä, pää vähän liian suuri
takaa, ja kaikki hänen kimpussaan, erittäinkin
Prshevalsky.

— Entä Kolja? — kysyi Shura.
—No Kolja tietysti ei. Minä huomasin

kuinka Kolja kärsi ystävänsä tähden. He ovat
ystävyksiä.

Shura sanoi:
—■ Tiedätkö, minunkin on usein sääli Koljaa,

ja tiedätkö, minä luulen että juuri sillä tavalla
rakkaus syntyy. Vai mitä sinä ajattelet?
Hm?

Kun Elisabet ei vastannut sitä eikä tätä,
Shura jatkoi filosofoimistaan:

—- Ensin tulee vain jostakin syystä sääli ja
hän muuttuu niin pikkuisen-pikkuisen pikkui-
seksi. Hm?

Mutta ei tähänkään tullut odotettua myönny-



283
tysta. Shura koetti siis selittää ajatustansa vielä
yksityiskohtaisemmin :

— Katsoppas, juuri siksi että hän tulee silloin
niin pieneksi, voi hänet ottaa ikäänkuin käsiinsä
ja hellitellä mielin määrin. No ja syntyy rak-
kaus. Hm? Eikö sinunkin mielestäsi? Hm?

Shuran ja Elisabetin keskinäinen ystävyys
perustui ennen kaikkea siihen, että he toisensa
ymmärsivät jo puolesta sanasta, jopa usein vain
katsahduksestakin, silloin kun joillekin muille
olisi pitänyt selittää puoli päivää, heidän ehkä
sittenkään voimatta ymmärtää niin monimut-
kaisia asioita. Sen tähden Shuraa alkoi ihmetyt-
tää, ettei Elisabet jo vastannut jotakin. Kun
hän sitten vielä näki tähden putoavan ja hypäh-
täen melkein istualleen käski Elisabetia pian
katsomaan, eikä Elisabet kääntynyt, vaan vetäisi
ilmaa nenitse, joka hänellä aina merkitsi, että
jokin ei ollut hänen mieleensä, lykkäsi Shura
häntä kädellään ja sanoi:

— Mutta Liizotshka! Mikä sinun on?
Elisabet vetäisi taas ilmaa ja pyyhkien pois

olemattomia roskia vaipan päältä sanoi, silmä-
luomia nostamatta:

—- Ei, muuten vain tässä ajattelin, kun sinä
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sanot, että rakkaus syntyy säälistä, mutta itsepä
sinun ei ollutkaan äsken sääli Koljaa.

Shura sanoi vilkkaasti:
— Mistä sen päätät?
Elisabet sanoi:
— Toinen aikoi istua viereesi luottaen siihen,

että te rakastatte toisianne, ja sinä sanoit: ei,
en minä huoli sinua, ja hän menee nolona . . .

tai sinä et ehkä huomannut kuinka nolona hän
meni?

— Voi Liizotshka, kultaseni, — sanoi Shura
kietoen kätensä Elisabetin kaulaan, — en minä
oikein tiedä voiko sinun kanssasi puhua kai-
kesta .

. .

— Sitten olet unohtanut valamme.
— Niin, niin, mutta sittenkin on muutamia

asioita, joita ei voi puhua vain siksi, että me
molemmat olemme tyttöjä, ja ehkä Kolja ei
tahtoisi.

— Nyt en todellakaan ymmärrä.
— No olkoon, — sanoi Shura. Hän laittau-

tui vielä lähemmäksi Elisabetia ja rupesi leikki-
mään hänen helminauhojensa kanssa.

— Kun olimmeTsarskojeen matkalla — alkoi
Shura puhua, — niin sinähän muistat, me
istuimme samassa reessä hänen kanssaan.
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Elisabet sanoi:
— Itse minä sen niin toimitinkin, luulin että

se sinua miellyttäisi, mutta taisin erehtyä.
— No hyvä, hyvä, odota, äläkä puhu mitään

vähään aikaan. Ja miksei se olisi minua miel-
lyttänyt? Mutta katsos, Koljaan tulee välistä
semmoinen omituinen tuuli, josta minä en pidä.
Hän tulee silloin hyvin ylimalkaiseksi ja puhuu
semmoista, jota hän itse oikeastaan ei koskaan
puhuisi, vaan puhuvat varmaankin jotkut hänen
toverinsa, Kalygin esimerkiksi.

-— Tiedän, tiedän, — sanoi Elisabet, — ja
kuinka luonnoton hän on silloin! Ei yhtään
Kolja.

— No niin, sinähän tiedät hänen ja minun
välipuheestamme, että me rakastamme toi-
siamme ylitse kaiken, mutta huomaa: minä
rakastan Koljaa eikä Kalyginiä, ja minun ehtoni
on, ettei saa tulla kysymykseen mitään tuom-
moista — sinä kyllä tiedät — no tuommoista
— puristelemista - — hyi oikein inhoittaasanoakin.

— Mutta ei suinkaan nyt Kolja .
.

. rupesi
Elisabet veljeänsä puolustamaan.

— Katsos nyt, enkö minä sanonut, että koko
tämä asia ei sovi kolmelle, vaan ainoastaan
meille Koljan kanssa!
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— Mutta olisiko nyt Kolja . .

.!

— Odota, — sanoi Shura. — Jos sinä et
anna minun puhua yksin ainakinviittäminuuttia,
niin en puhu enää ollenkaan.

He olivat tämän jälkeen kauan aikaa vaiti
molemmat, ja molemmat olivat pahoillaan, sillä
tuntui kuin olisi jotakin epäsopua tullut heidän
väliinsä.

Vihdoin Shura puhkesi jatkamaan:
— Ikäänkuin minä tässä tahtoisin moittia

Koljaa, ja sinä vielä rupeat puolustamaan muka
veljeä. Minä sanon sinulle, Liiza, että Kolja on

minulle ainakin yhtä läheinen kuin sinulle veli,
vieläpä minusta tuntuu, että minä rakastan
häntä enemmän kuin yksikään teistä.

Elisabet rupesi yht'äkkiä leikkimään Shuran
sormilla, mutta ei sanonut mitään, koska
viisi minuuttia tuskin oli ehtinyt vielä kulua.

— Niin juuri — sanoi Shura, — ja leikkisin
hänenkin sormillaan niinkuin sinun, mutta sii-
näpä se juuri onkin, että semmoinen ei näy
voivan tapahtua. Sanalla sanoen, hän oli tänään
Kalygin, eikä Kolja. Tahtoi pidellä minua vyö-
täisistä, tietysti niinkuin kuvitteli, että Kalygin
olisi pidellyt, ja muuta semmoista. Sanalla sa-

noen, meille tuli ensin ankara mielipiteiden sei-
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vittely. Mutta vihdoin hän kuitenkin myönsi
olleensa Kalygin. Ja loppumatkan me olimme
taas niin onnelliset, tietäen rakastavamme toi-
siamme ylitse kaiken. Hän antoi minulle lupauk-
sen, ettei koskaan, ei koskaan, ei vaikka meni-
simme naimisiinkin, tulisi mitään tuommoisia
kosketuksia välillämme tapahtumaan eikä rak-
kautemme siis milloinkaan tarvitsisi häiriytyä.

— Tiedätkö mitä, — ei Elisabet voinut enää
olla puhumatta, — et usko, mutta minäpä luu-
len, että ehkä ymmärrän tuon asian. Luuletko,
että todella ymmärrän?

Shura huokasi.
— Kuuleppas, Liiza, olisikohan mahdollista,

että niillä olisi ollut siellä jotakin juotavaa?
Elisabet vastasi siihen kyllä nähneensä, että

lähtiessä Kalygin oli Petrushan kanssa tuonut
korillisen pulloja, mutta mitä pulloja ne olivat
ei hän huomannut, sillä he piilottivat sen kuski-
pukin alle.

— No olkoon miten tahansa, — sanoi Shura.
Voitko ajatella mitään hullumpaa: olimme juuri
tanssineet mignonin kaikki vuorot, kaikki meni-
vät mikä minnekin, me menimme myös ja har-
hailimme ja tulimme — en vieläkään ymmärrä
kuinka sinne jouduimme ■— syrjähuoneeseen,
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johon oli koottu talveksi kukkalaatikoita ja
yhdessä nurkassa lattialla oli omenoita. Yht-
äkkiä Kolja ottaa minua käsistä ja rupeaa niitä
suutelemaan. Minä sanon: Kolja, mitä varten?
Mutta hän vain suutelee. Ja tiedätkö, ihan kuin
hullu, eikä vain käsiä, vaan joka paikkaan, kau-
laan, kasvoihin, tähän, tuohon, silmiin, suuhun,
niin rajusti, että minä olin tukehtua. Mitä sinä
sanot siihen?!

— Täytyy sanoa, — sanoi Elisabet pahastu-
neena Koljalle, — että tuollainen menettely kai-
ken sen perästä, mitä te olitte puhuneet reessä,
oli todellakin kummallista. Eikö hän ollenkaan
edes hävennyt lupauksensa rikkomista?

—No, katsoppas, ei ainakaan niin kuin olisin
odottanut. Sehän se minua harmittaakin, etten
saa häntä ottamaan noita lupauksia sen vaka-
vammalta kannalta. Hän luulee, että minä noin
vain muuten . . . Nyt minun kuitenkin täytyy
sanoa hänelle totuus.

— Mutta kuule, Shura, johan sinä rankaisit
häntä, — sanoi Elisabet pelästyen tuota »to-
tuutta» veljensä puolesta. — Minä luulen, että
hän todella otti kovin sydämelleen, kun sinä et
tahtonut häntä rekeesi kotimatkalle.

Shura vähän aikaa mietti ennenkuin vastasi
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Elisabetille mikä tämä »totuus» oli. Hän sanoi:

— Sinä Liizotshka et ehkä tiedä sitä, mutta
minun täytyy sanoa se sinulle. Asia on näet
se, että suutelemisesta voi syntyä lapsia. Oletko
semmoisesta koskaan kuullut?

Elisabet sanoi:
— Olen kyllä kuullut ja njanjakin sanoi niin,

mutta en minä koskaan ole oikein ymmärtänyt
miksi lapsia syntyy vain naineille ihmisille
eikä muille.

Shura sanoi:
— Niin se nyt vaan on. Ja vaikka minä

koko sydämestäni toivon, että me menisimme
Koljan kanssa kerran naimisiin ja aina-aina
asuisimme yhdessä, niin lapsia ei meille kos-
kaan saa syntyä.

— Miksi ei? Sehän juuri olisikin hauskaa!
— Voi olla hauskaa, mutta ei saa. Sinä tie-

dät, että minulla on eläke ja sillä minun täytyy
elättää äitipuoli ja kälyni ja hänen kaikki lap-
sensa. No, näetkös! — Mutta nyt Liizotshka,
meidän täytyy taas istua oikein, olemme kohta
Pietarissa.

— Kuisma, aja kiinni toiset, — sanoi Eli-
sabet kuskille.

Mutta kuski rupesi nauramaan ja sanoi tois-
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ten olevan ainakin kolme virstaa heistä edellä.
Hän kokosi ohjat, ja hevoset, jotka olivat kävel-
leet valloillaan, lunta hamuellen, läksivät rivak-
kaan raviin.

Elisabet ja Shura istuivat jo kaupunkilaisesti
vierekkäin, turkinkaulukset ojona, kun Shura
vielä sanoi:

— Eikö se ole ihmeellistä sentään? Tarvit-
semmeko me sinun kanssasi rakastaaksemme
suudellatoisiamme? No miksi me Koljan kanssa
emme voisi rakastaa toisiamme ilman suutele-
matta!

— Mutta minusta on vielä ihmeellisempää
— sanoi Elisabet, — että toiset tässä maailmassa
ovat rikkaita ja toisten pitää olla köyhiä.

Shura sanoi:
— Ei, Liizotshka, en minä sanonut sitä vain

siksi, että äiti ja veli vainajan perhe ovat köyhiä,
vaan todella minun rakkauteni Koljaa kohtaan
ikäänkuin kärsii, kun hän rupeaa Kalyginiksi.
Minä rakastan häntä enemmän kuin veljeä,
sisarta, enemmän kuin ketään, no!

Pitkän ajan perästä hän sanoi:
— Ja minä olen varma, että sinunkin sydä-

meesi tulee mahtumaan vielä paljon suurempi
rakkaus kuin vain omiin veljiin.
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Heidän juuri ajaessa alas Nevan jäälle Shura

hypähti aivan kuin säikähdyksestä.
— Herranen aika, kummitteleeko tänään?
— Mitä, mitä, — ehätti Elisabet koettaen

kääntyä turkissaan katsomaan samaan suuntaan
kuin Shura.

— Tuolla oli aivan niinkuin hän, se sinun,
se ruotsalainen, AleksandrGustavovitsh, no ihan
varmaan, oli se!

— Mitä sinä puhut, Shura? Se on mahdo-
tonta. Johan me hänet kerran näimme tänään.
Ja mitä hän täällä jäällä balagaanien seassa,
johan sinä hupsuttelet.

— Ole uskomatta, mutta hän se nyt vain oli.
Tai sitten on kuin onkin kummitellut.

— On siis kummitellut, — sanoi Elisabet.
Sitten hän oli kauan vaiti ja vihdoin sanoi:

— Vaikka, kuka sen yksinäisen raukan tie-
tää, ehkä käyskentelee ikävissään pitkin kau-
punkia. Minusta näyttää että hänen täytyy olla
hirveän ikävä täällä Venäjällä. Kolja sanoo,
ettei hänellä ole täällä ketään tuttavia. (Elisabet
oli hyvillään, ettei hänen kyynelensä voineet
pimeässä näkyä). Ajattele, raukkaa! Sano sinä
Shura, mitä sinä oikein pidät hänestä. Sano
ihan niinkuin ajattelet.
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— Ulkonäöltäkö?
— Niin, ja muutenkin.
— Enhän minä ole sanaakaan puhunut hänen

kanssaan. En tiedä muuta kuin mitä olen Kol-
jalta ja sinulta kuullut.

— Varmaankin sinulla sitten on jotakin häntä
vastaan, muuten sanoisit.

— No voiko olla sen komeampaa miestä!
Niin suora ja niin kohtelias. Minusta vain . . .

— Sano, sano.
— Ah, kuinka sinäkiusaat, Liizotshka. Kuinka

minä voisin hänestä mitään sanoa? Kaikin puo-
lin erinomainen mies, muuta en voi sanoa, no,
oletko tyytyväinen?

— Mutta jotakin on, joka sinua ei miellytä.
Ja jos olet minun ystäväni, niin sano.

— On, Liizotshka, -
— sanoi Shura matalalla

äänellä.
Elisabet tunsi, että Shura koettaa koskettaa

häntä hellyytensä merkiksi, mutta ollen jäl-
leen turkkinsa pinteessä ei siinä onnistu. Sen
sijaan Shura sanoi kaikkein lempeimmällä
äänellään:

— Katsos, oma Liiza kultaseni, minä en ole
milloinkaan oikein pitänyt patrioottisista ihmi-
sistä.
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Tällöin Elisabet kuuli Shuran äänestä, että

hänellä oli hampaat näkyvissä ja nenä kurtussa,
niinkuintehdään kun jokinei maistu ihan hyvälle.
Mutta myöskin tuntui, että Shura koettaa sanon-
nallaan vetää Elisabetia puolelleen yhteisymmär-
rykseen ja tekee niin kuin tuo patrioottisuus olisi
vain hiukkasen hänen nenäänsä hajahtanut ei
aivan hyvälle.

Mutta juuri tämä lieventämisyritys antoi Eli-
sabetille varmuuden että Shura oli sanonut sen

minkä svvimmassaan todella tunsi.
He olivat oikeastaanyhdessä joskus nauraneet

patriootteja. Mutta että Shura nyt sovitti tuon
heidän yhteisen pilkallisen arvostelunsa tähän
tapaukseen, se jostakin syystä syvästi kuohutti
Elisabetia.

Hän oli tyytyväinen että oli pimeä eikä Shura
siis voinut tätä loukkaantumista hänen kasvois-
taan lukea. Myös varoi hän mitään sanomasta,
sillä hänen ominaisuuksiansa oli ei ainoastaan,
että kaikki auttamattomasti näkyi hänen kasvois-
taan, vaan myöskin, että kaikki kuului hänen
äänestään. Hän siis oli vaiti.

Vähän ajan perästä, kun Shura kuuli
Elisabetin vetäisevän henkeä nenitse, hän
sanoi:
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— No katsos nyt, pakotit minut sanomaan

ja nyt itse suutuit!
Ja todella heidän väliinsä ikäänkuin tuli jota-

kin. He kyllä koettivat loppumatkan sanoa toi-
silleen muita asioita, niinkuin ei mitään olisi
välissä, mutta kummankin piti keksiä mitä
sanoa. Ja se tapahtui heidän ystävyydessään
ensi kerran.
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ALEKSANDER EI KIERÄILE.

Kun Aleksander vihdoinkin oli huomannut,
että hänen oli turha potkia tutkainta vastaan, se

on, taistella tuota rakastumistansa vastaan, —

kun hän oli huomannut, että mitä enemmän
hän tunnettansa pakeni, sitä voimakkaampana
se häntä seurasi, kaikkien inhimillisten voimain
ollessa riittämättömiä sen vastustamiseen, — ja
kun hän siis jo tiesi, ettei edessä ole mikään
muu kuin tieten tahtoen lähestyä tuota hänelle
niin kohtalokasta venäläistä perhettä, silloin hän
ei ruvennut kieräilemään itsensä edessä, koetta-
maan sovittaa yhteen tai paikata, esimerkiksi
kuvittelemaan mahdolliseksi saavuttaa Suomessa
aseman, vieläpä ajaa suomalaisuuden asiaa —

vaimon ollessa venäläinen. Ei. Vaan hän tun-
nusti itselleen suoraan menettäneensä pelin.
Hän katkaisi selvällä ja ratkaisevalla iskulla
kaikki entiset tulevaisuuden-suunnitelmansa, tun-
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nustaen joutuneensa tappiolle, häpeällisesti voi-
tetuksi, kukistetuksi, niin kirvelevän masentava
kuin tämä tunnustus hänelle olikin.

Hänen toimintansa tämän katastrofin jälkeen
oli sangen määrätietoinen ja äärimmäisen suora-
viivainen.

Ensi töikseen hän — Koljan suureksi häm-
mästykseksi ja iloksi — suostui tämän
vanhoihin alituisiin kehoituksiin jättää yksi-
näinen huoneensa ranskalaisessa hoitolassa
ja muuttaa Vasilinsaarelle Koljan luo asu-
maan.

Kolja ilostui tämmöisestä asian käänteestä
suuresti. Hän oli viime aikoina ollut yhä enem-
män huolissaan ystävänsä erakkomaisesta elä-
mästä ja yksinäisyydestä. Nyt hän aikoi —

asuen samassa huoneessa Aleksanderin kanssa
— aikaansaada täydellisen muutoksen tämän
elämäntavoissa. Enemmän iloa, enemmän ke-
veyttä, enemmän huvittelun halua.

Se oli kuitenkin helpommin ajateltu kuin
tehty.

Aleksander pysyi totisena, ajatuksiinsa kes-
kittyneenä ja ehkä vieläkin umpimielisempänä
kuin ennen muuttoa. Paras, minkä hänelle
näytti voivan tehdä, oli jättää hänet rauhaan,
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antaa hänen olla. Sen huomasivat pian kaikki
muutkin perheen jäsenet parhaaksi.

Vaikka hän ruokatunneilla ja iltaisin teetä
juodessa seurusteli perheen kanssa ja siis joka
päivä tapasi myös Elisabetin, ei hän vähim-
mälläkään tavalla, ei katseella eikä erikoiskohte-
liaisuudella ilmaissut tälle tunteitansa. Hän oli
muuttumassa vain uskolliseksi, totiseksi perheen
ystäväksi.

Mutta kolmen kuukauden kuluttua, kun hän
oli huomannut ja päässyt varmuuteen Litvi-
novin ja Elisabetin välillä vallitsevasta lähei-
sestä ystävyydestä, käytti hän tilaisuutta mil-
loin enimmät perheen jäsenet olivat kaupun-
gilla ja esittäytyi vanhalle paronittarelle, pyy-
täen audienssia.

Aleksanderin juhlalliset eleet ja tavallista juh-
lallisempi pukukin vähän hämmästyttivät paro-
nitarta. Hän johdatti nuorenmiehen vierashuo-
neeseen ja pyysi istumaan.

Aleksander kuitenkin jäi seisaalleen. Kohte-
liaasti kumarrettuaan hän muitta mutkitta ja
silmää räpäyttämättä sanoi aikovansa kosia talon
vanhinta tytärtä ja siinä tarkoituksessa ensin
pyytävänsä paronittaren suostumusta.

Nyt ei paronittaren hämmästys ollut enää
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vähäinen. Hän ei voinut hyvään aikaan saada
sanaa suustansa, ja mymisi ensin vain olemat-
tomia. Hänestä tuntui kuin olisi häneltä kosittu
yhtä hänen lyhythameisista tyttölapsistaan, joilla
ei vielä ollut oikeutta pitkää hametta kantaa, ja
hän nopeasti alkoi muistella Liizotshkan ikää,
huomaten vihdoin että olihan lapsi todella äsket-
täin täyttänyt jo viisitoista vuotta. Mutta, herra
varjelkoon, oliko tämäkään vielä mikään naimi-
siinmenon ikä!

— Aleksandr Gustavovitsh .
. . aloitti paroni-

tar, tietämättä vielä millä sanoilla hän kieltonsa
lausuu ja katsoen maahan, ikäänkuin sieltä niitä
sanoja etsien. Mutta hän ei voinut löytää, sillä
hän piti kovasti tästä nuoresta miehestä eikä
tahtonut jyrkkyydellä loukata. Turhaan koetet-
tuaan löytää sopivaa vastauksen muotoa hän vih-
doin katsahti Aleksanderin silmiin, ikäänkuin
edeltäpäin anoen anteeksi kieltoansa.

Aleksander katsoi suoraan hänen silmiinsä,
räpyttelemättä omiansa, rehellisyys, selkeys ja
asiallisuus koko olennossaan, odottamatta mi-
tään muuta kuin: ei taikka jaa.

Semmoisen lyhyen vastauksen antaminen oli
kuitenkin yli paronittaren voimien. Hän alkoi
selittää Aleksanderille Elisabetin nuoruutta, ja
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asia loppui siihen, että kiellon asemesta paroni-
tar myöntyi. Kuitenkin semmoisella ehdolla,
että Elisabetille itselleen ei annettaisi asiasta
mitään vihiäennen kuin hänen täytettyään kuusi-
toista vuotta eli siis noin vuoden kuluttua.Tämä
oli välttämätöntä — sanoi paronitar — Elisa-
betin nuoruuden vuoksi. Tytön täytyi saada
elää vielä vapaana sellaisen askelen myllertä-
vistä vaikutuksista hänen ajatusmaailmaansa.
Mutta vuoden kuluttua oli paronitar ottava
asian uudelleen puheeksi ja kysyvä Elisabetin
omaa ajatusta siitä.

Tähän Aleksander tyytyi.
Hän eli kokonaisen vuoden Koljan huone-

toverina, ja täytti niin täsmälleen paronittaren
toivomuksen, että paitsi paronitarta itseään ja
paronia, joka salaisuuteen vihittiin, ei Elisabet
eikä yksikään elävä sielu koko talossa olisi voi-
nut aavistaakaan mitään sellaista olleen puheen-
alaisena paronittaren ja Aleksanderin välillä.

Sinä vuonna tapahtui Litvinovin nimitys ja
komennus kaukaiseen garnisoniin, mutta mitään
ilonvärähdystä ei paronitar voinut havaita Alek-
sanderin kasvojen ilmeessä, kun uutinen hänelle
kerrottiin. Ei liioin voitu havaita hänen ilmees-
sään vähintäkään mustasukkaisuuden tai edes
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mielenliikutuksen merkkiä Elisabetin hellien
hyvästelyjen ja katkerien kyyneleiden johdosta
Litvinovin lähtiessä.

Lopulta paronitar ja paroni keskustelivat salaa
tästä omituisesta ilmiöstä ja tulivat siihen johto-
päätökseen, että naimisiinmenon ajatus oli kai-
keti jo haihtunut Aleksanderin mielestä. Se
seikka teki heidät kummatkin yhä totisem-
miksi, ja tahtoi saattaa heidän mielentilansa
pysyväisen alakuloiseksi, sillä he olivat ehti-
neet syvästi kiintyä nuoreen ystäväänsä.

Mutta täsmälleen vuoden kuluttua siitä kuin
tuo ensimmäinen kosinta oli tapahtunut, Alek-
sander ilmestyi samalla juhlallisuudellaparonit-
taren eteen, totisen kohteliaasti muistuttaen
häntä antamastaan lupauksesta.



iB.
ELISABETIN VASTAUS JA CATHERINEN

ILO.

— Emmekö menisi vähän kävelemään? —

sanoi Catherine, Elisabetin äiti, katsahtaen ovesta
tyttärensä huoneeseen. Sitten hän tuli koko-
naan sisälle.

Elisabet vilkaisi äitiinsä oudostuen, sillä ää-
nessä oli tuntunut omituinen epävarmuuden
värähdys, niinkuin olisi jotakin ihmeellistä ta-
pahtunut, jota ei voinut ilmaista ennen kuin
vasta kävelyllä oltaessa. Myös tuntui selvästi,
että se hiukan auttamattomasti teeskennelty
huolettomuuden sävy, joka ilmeni äidin äänessä,
oli tarkoittanut päin vastoin asian tärkeyden
salaamista, jopa jotakin mielenliikutusta peit-
tämään.

Äidin levottomuus tarttui heti Elisabetiin.
Hän alkoi kiireesti pukeutua, ja tätä tehdes-

sään hän huolettomalla naurulla ja kaikenlaisilla
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liverryksillä pyrki salaamaan tyystin sekä omaa
levottomuuttaan että yht'aikaa äitinsä selittä-
mätöntä mielenliikutusta.

Pian he olivat kävelemässä jo kaukana ranta-
kadulla, joka vei poispäin kaupungista, kaiken
aikaa vilkkaasti ja kiihtyneesti keskustellen sen-
kin seitsemästä turhanpäiväisestä pikkuasiasta.
Näin he kumpikin kilvan yrittivät saada siirty-
mään tuonnemmaksi jotakin, josta oli ilmeisesti
noloa nostaa puhetta.

Mutta kun yhä kauemmaksi tullessa puheen-
aineet pikkuasioista vihdoin alkoivat väkisinkin
loppua ja Elisabet ei niiden sijaan löytänyt
muuta kuin hypellä kiveltä kivelle, joita oli
vedenrajassa, ja vihdoin uhkasi hypätä niin pit-
kän välimatkan, että äiti hätääntyi, sanoi tämä
äkkiä :

— AleksandrGustavovitsh on pyytänyt kättäsi,
Liizaseni!

Suurin silmin tuijottaen äitiinsä Elisabet tuli
rannasta ylös töyräälle. Ennen kuin hän osasi
tästä asiasta itse mitään ajatella, hänen täytyi
tietää mitä äiti siitä ajatteli. Ja sen vuoksi hän
koko sielullaan ja olennollaan katsoi äidin sil-
miin, päästäkseen perille mitä kasvojen ilme
saattoi äidin ajatuksista ilmaista. Voihan olla,
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että äiti nauroi koko asialle. Voi myöskin olla,
että hän tarkoitti täyttä totta.

Mutta äidin ilme ei sanonut kumpaakaan.
Huulilla hänellä oli hymy, niinkuin on joskus
ihmisellä, joka on epätietoinen miten hänen
suuri uutisensa vastaanotetaan: huulet hymyi-
levät, mutta kasvot ovat pelokkaat.

— No, ja mitä? — kysyi Elisabet, kasvojen
saadessa saman pelokkaan ilmeen ja huulten
samalla lailla nolosti hymyillessä. Äiti vastasi:

— Olen omasta puolestani suostunut. Mitä
vain itse sanot.

He katsoivat yhä toisiinsa voimatta kumpikaan
ratkaista mitä toinen asiasta ajatteli. Oliko Liiza
iloinen vai surullinen tapahtuman johdosta?

Ennen kuin Elisabet puolestaan osasi ajatella
sitä tai tätä, täytyi saada tietää oliko äiti iloinen
vai surullinen. Siitä kaikki riippui.

Catherine taas, voimatta vielä ratkaista mitä
tunteita uutinen oli Liizassa herättänyt, alkoi
varovasti lausua ajatuksiaan Aleksanderista
yleensä, edullisuuksia tehostaen, puutteellisuuk-
sia vähäksyen.

Ja jo ensimmäisistä äidin sanoista Elisabet
vainusi, että äiti oli taipuvainen kallistumaan
enemmän ilon kuin surun puolelle. Elisabet
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alkoi sentähden yhtä varovasti myönnytellä
kaikkeen mikä äidin sanoissa oli Aleksanderin
eduksi.

Tästä rohkaistuna Catherine puolestaan yltyi
lausumaan ajatuksiaan Aleksanderin luonteen
rehtiydestä ja rehellisyydestä, ja Elisabetille
kävi yhä ilmeisemmäksi, että äiti ottaa asian
ilon kannalta. Erittäinkin huomattava oli, ettei
äiti ottanut ollenkaan puheeksi Aleksanderin
mahdollisia epäedullisuuksia, kuten hänen vie-
rasmaalaisuuttaan, vaillinaista venäjänkielentai-
toa ja varattomuuttaan. Äidin ääni tosin välistä
vavahti, mutta sekin tuntui olevan ikäänkuin
vain ilon malttamatonta pyrkimistä pian irti
vakavista velvollisuuden sanottavista. Elisabet
myönnytteli siis yhä iloisemmin, ja äiti puoles-
taan yhä yltyi Aleksanderin kehumisessa.

Nyt Catherine kertoi Elisabetille koko salai-
suuden, miten Aleksander oli jo vuosi sitten
kosinut ja tänäpäivänä uudistanut kosintansa,
vaikka jo luultiin hänen muuttaneen mieltänsä.

Elisabet kuunteli tätä kertomusta syvästi pu-
nastuneena. Hänen mieltänsä liikutti sanomat-
tomasti, että joku oli voinut koko vuoden olla
häneen rakastunut ja niin kauan osannut salata
tunnettansa, sen heikentymättä. Hänkö Elisa-



Elisabet morsiamena.
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bet siis oli se, jonka oli sallittu tulla tuon anka-
ran, jylhässä yksinäisyydessään niin kirvelevästi
säälittävän miehen toveriksi! »Kuinka minä,
niin peräti tyhmä tyttö, joka en tiedä enkä osaa
mitään, — ajatteli Elisabet, — olen saanut osak-
seni semmoisen tehtävän? Kuinka hän on voi-
nut minuun rakastua, sillä enhän minä todella
osaa muuta kuin korkeintaan olla aina iloinen?
Ja olenkohan minä aivan varma, ettei äiti epäile
tai ehkä pelkääkin mitä tästä on tuleva?»

Ja Elisabet uudelleen alkoi urkkia äidin sy-
vimpiä ajatuksia ja tunteita, päästäkseen var-

muuteen hänen tahdostaan.
Monta kertaa oli ennenvanhaan sattunut,

että kun äiti oli ottanut pikku Elisabetin mu-
kaansa puoteihin, jotta tyttö saisi itse osoittaa
mitä vaatteita tai korua hän pukuunsa mie-
luimmin halusi, Elisabet jätti kaiken äitinsä
huoleksi ja itse selin tiskiin nojaten vain kat-
seli tulijoita ja menijöitä.

— No mutta Liisukkani, eikö sinulla ole
ollenkaan omaa tahtoa, — oli äiti vihdoin
huudahtanut.

— Kyllä on omaa tahtoa, mutta minä kun
tahdon aivan, aivan juuri niinkuin äiti. Va-
litkaa nyt vain, kyllä minä olen tyytyväinen.
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Ja äiti valitsi.
Niin Elisabet yhä vieläkin tahtoi juuri sitä

mitä äiti. Kunpa siitä olisi vain päässyt täy-
teen varmuuteen.

Vihdoin kävi kuitenkin ilmi, ettei mitään iloi-
sempaa saattanut äidin mielestä tapahtuakaan
kuin juuri tämä avioliitto. Taatumpaa, luotet-
tavampaa ja turvallisempaa aviomiestä ei Elisa-
bet hänen mielestään voisi koko maailmasta
löytää. Ja nämä sanat kuultuaan ei Elisabetin-
kaan ilolla enää ollut pidätystä. Kaikki oli
samassa kuin kauan sitten päätettyä. Äiti antau-
tui jo viittailemaan miten hän oli järjestävä hei-
dän vastaisen kotinsa, jopa tuntui kuin hän olisi
ehtinyt ajatella sen pienimpiä erikoisuuksia.
Näitä puheita Elisabet ei enää kuunnellutkaan,
tietäen e^tä äiti osaa hänelle järjestää kodin pal-
jon paremmin kuin hän itse osaa edes ajatella-
kaan. Hänelle oli pääasia, että äiti siis oli tyy-
tyväinen. Yhä kasvavassa riemussa Elisabet
ajatteli jo omiansa: miten hän ilmoittaa tämän
asian sisarille, mitä velj et tulevat sanomaan, mitä
Vierotshka, mitä Shura, miten hän lentää isän
kaulaan. Ja yhtä monta riemun soihtua syttyi
hänen mieleensä, kuin oli niitä, joille hän kuvit-
teli kohta kertovansa tämän suuren, uskomat-
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tomimman ja hämmästyttävimmän ilosano-
mansa.

Vaikea on kuitenkin sanoa kumman ilo tapah-
tuneen kihlauksen johdosta oli suurempi, Cathe-
rinenko vai Elisabetin. Varma on, että Cathe-
rine Elisabetin kihloissa-olemisen aikana, jota
kesti kokonaisen vuoden, eli yhtä onnellista
ilon ja vironneen toimeliaisuuden aikaa kuin
hänen tyttärensäkin. Hän hoki hokemistaan:
parempaa miestä ei Liizotshkani olisi voinut
saada.

Hän rupesi kohta tiedustelemaan nuorille
sopivaa asuntopaikkaa. Heille vuokrattiin — jo
monta kuukautta ennen häitä — kaunis pikku
huoneisto aivan vanhempien läheisyydestä. Sa-
malla innolla kuin Catherine oli ennenmuinoin
valmistellut lapsilleen nukkekaappeja hän nyt
rupesi valmistamaan todellista nukkeasuntoa
todellisille, eläville nukeille. Siitä ei saanut
puuttua mitään. Päivät pitkät hän siellä puu-
hasi, järjesteli järjestämistään. Kukaan ei saa-
nut tulla katsomaan, ei huoneita eikä sisustusta.
Se vain nähtiin, että sinne tuotiin kaupungilta
tavaroita lakkaamatta, tuotiin ja tuotiin. Mutta
ennen kuin hän hämärän tultua palasi väsyneenä
kotiin oli hän tyystin sulkenut asunnon ja toi
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avaimet tullessaan. Hän valmisti Elisabetilleen
ikäänkuin suurta, todellista joulua entisten leikki-
joulujen asemesta, samaa salaisuutta noudat-
taen, samaa ilon yllätystä tavoitellen, samaa
innostusta itse tuntien.

Häät vietettiin 22 p:nä joulukuuta 1857, per-
jantaipäivänä, niinkuin Elisabet itse oli tahto-
nut. Hän ei ollut silloin vielä täyttänyt 18 vuotta.

Kun nuori pariskunta tanssiaisten jälkeen
myöhään illalla saatettiin uuteen asuntoonsa, ei
monikaan tutummista häävieraista malttanut olla
seuraamatta heitä ja Catherineä sinne, nähdäk-
seen minkä vaikutuksen harvinainen häälahja
oli nuoriin tekevä. Vain paroni yksin jäi kotiin.

Ja olisiko vaikutus voinut ollakaan vähäinen,
kun Elisabet sisälle astuttuaan näki huoneet
sisustetuiksi aivan viimeiseen viimeistelyyn asti!
Hän itse oli tosin vähän hajamielinen, mutta
siitä huolimatta hän huudahteli: ah! ah! ja löi
käsiänsä yhteen joka kerta kun hänelle näytet-
tiin vielä ja vielä jotakin uutta. Vieraat raastoi-
vat häntä joka suunnalle, aukoilivat laatikoita ja
käskivät katsomaan mitä olivat niissä keksineet.
Näin käytiin keittiö läpi, hyllyineen, astioineen,
harjöineen, pölyriepuineen — olipa siellä saa-
vikin jo valmiiksi vedellä täytettynä ja pinnalla
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kellui punavaskinen, tinattu kauha. Ruoka-
salissa höyrysi kiiltävä samovaari, tarjottimelle
oli asetettu kaksi kuppia . .

.

Makuuhuoneessa oli kaksi vuodetta asetet-
tuna vierekkäin. Siellä oli myöskin Elisabetille
aiottu työpöytä, jonka laatikoista löytyi kaikki
mahdolliset ompeluvehkeet, joita suinkin saat-
toi tarvita, langoista, rihmoista, kutomapui-
koista, napeista, sormustimista neulasiin ja
nuppineulasiin asti.

Kaikkien päät kurkottuivat näyteltyjen esinei-
den ympärille niin taajasti, että onnellinen
Catherine muiden takaa vain vilaukselta sai
nähdä ilmeitä rakkaan lapsensa kasvoilla.

Vihdoin syrjäiset alkoivat lähteä jaCatherine-
kin alkoi hyvästellä tytärtään.

— Rakas äiti, lähdettekö tekin? — kysyi Eli-
sabet, levottomasti ympärilleen katsellen. Hä-
nen kätensä vähän vavahtelivat.

— Mutta kuinkas muuten, lapsukaiseni, —

sanoi Catherine, — minulla on oma kotini ja
sinulla on nyt myös omasi.

Elisabeth katsahti Aleksanderiin ikäänkuin
apua tai selitystä odottaen. Mutta hänkin näytti
olevan yhtä hämillään ja neuvottomana. He
olivat molemmat siinä kuin satimeen suljetut.
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— Niin, niin, kuinkas muuten .
. . tietysti,

kuinkas muuten, — sanoi Elisabet ja pakottau-
tui iloisesti hymyilemään. Mutta hänen ylä-
huulensa oli nolosti kangistunut, ja hän peitti
sen viskautumalla lähtevää syleilemään.

Elisabetin muistiin on painunut, että vielä
monet ajat jälkeen päin häneen tuli uudessa
kodissaan usein jonkinlainen levoton kaipuu,
joka sai hänet tarkoituksettomasti kulkemaan
edestakaisin huoneesta huoneeseen tai ikäänkuin
jotakin lähtöä tekemään.

Aleksander silloin kysyi:
— Minne sinä olet lähdössä?
Elisabet vastasi sen enempää ajattelematta:
— Minnekö minä lähden? Tietysti kotiin.
Semmoisesta ajattelemattomasta, mutta alitui-

seen uudistuvasta vastauksesta oli Aleksander
aina tullut pahoilleen.



ig.

ELISABET KERTOO ENSIMMÄISESTÄ
MATKASTAAN SUOMEEN.

Noin vuoden kuluttua häittemme jälkeen,
joulukuussa 1858, mieheni vei minut kaukaiselle
matkalle Suomeen. Oliko tarkoituksena muut-
taa kokonaan Pietarista ja jäädä Suomeen, vai
vielä palata Venäjälle ja asettua Pulkovan obser-
vatorioon jatkamaan tähtitieteellisiä tutkimuksia,
se asia ei näyttänyt olevan vielä ratkaistu, vaan
riippuvan joistakin neuvotteluista mieheni suku-
laisten jaerittäinkinhänen äitinsäkanssa.Kaikis-
sa tapauksissa oli yhtenä tarkoituksena esittää mi-
nut omaisille, äidille jasisaruksille, jotka asuivat
Kuopion pienessä kaupungissa, kaukana pohjoi-
sessa Suomessa.

Matka oli tehtävä yksinomaan kyytihevosilla,
sillä eihän siihen aikaan ollut vielä rautateitä,
pitkät matkat tehtiin kesäisin diligensseillä ja
talvisin reillä.



312

En voinut mieleeni ollenkaan kuvitella niitä
mittaamattomia talvisia taipaleita, jotka nyt oli-
vat edessämme. Suomessa olin käynyt vain
LTudellakirkolla setä Pjotrin maatilalla, ja vain
kesäiseen aikaan. Talvisista maaseutumatkoista
en tiennyt mitään. Mieheni kertoi, että siellä-
päin ei enää ollut merta, niinkuin Terijoella,
vaan oli pitkiä järvenselkiä, jotka olivat jäässä,
ja tie oli viitoitettuna pienillä vesoilla, joita
kyytimiehen tarkka silmä saattoi yölläkin erot-
taa toisesta toiseen, niin ettei meidän tarvinnut
eksymistä pelätä. Kysymykseeni olikoSuomessa
susia, mieheni, joka ei milloinkaan edes leikil-
läkään valehdellut, myönsi niitä kyllä voivan
siellä olla, mutta sai minut rauhoittumaan va-
kuuttaen, ettei Suomessa oltu milloinkaankuultu
susien hyökkäävän laumoissa ihmisten kimp-
puun, niinkuin romaaneissa kerrottiin Venäjällä
joskus tapahtuvan.

Äiti varusti minut matkaan. Kumpia oli
enemmän, lämpimiä vaatteitako, shaaleja, vaip-
poja, tossuja, turkkeja, vaiko välttämättömiä
varoituksia ja matkaohjeita kaikenlaisten mah-
dollisuuksien varalta, en voi sanoa, arvatenkin
niitä oli yhtä paljon, sillä ohjeita oli yhtä vaikea
kaikkia pitää mielessä kuin hengittää siitä pie-
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nestä rakosesta, joka oli jätetty suun kohdalle
vaipanreunojen väliin.

Meidät istutettiin vieri viereen kuomureen
perälle, mutta vaatevarustusten vuoksi olimme
enemmän erillämme kuin milloinkaan, tuskin
saattaen kääntyä edes katsahtamaan toisiimme.

Vihdoin olivat varoitukset ja hyvästelyt sano-
tut, viimeiset loimen reunat kietaistu jaikain
alle, viimeiset taputukset taputetut. Tiukuset
helähtivät soimaan ja kitisten ja natisten reki
alkoi lipua pakkasessa kovettuneella lumella.

Pari kertaa pyysin pyörtämään takaisin, sillä
olin unohtanut jotakin. Aleksander ei suuttu-
nut, päin vastoin laski leikkiä ja antoi minun
hälyytellä koko talon uusille hyvästille. Toisella
kertaa lähtiessämme hän nosti turkkeihin kan-
gistuneen kätensä ja tunnusteli niskaani. Kun
kysyin mitä hän sillä tarkoitti, hän sanoi koetel-
leensa olinko muistanut ottaa mukaan pääni.

Surin kovasti että turkkieni vuoksi en voinut
vielä viimeistä kertaa syleillä itkevää äitiäni.

Pietaria kesti kauan. Toiselta puolen Nevaa
näkyi rantakadun jaTalvipalatsin huikeita lyhty-
valojen rivejä. Mieli kulki hajanaisesti, repey-
tyen asiasta toiseen. Välistä olin näkevinäni
omaiseni kokoontuneina vierashuoneeseen —
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ilman minua. Misha kiertää kokoon savuketta
sanoen jotakin sukkeluutta minun olemattomuu-
teni kustannuksella (oikeastaan vain naurun-
aiheella lohduttaakseen äitiä), isä on heittäyty-
nyt sohvalle, oma kotitakki peitteenään, kädet
ristissä niskan takana, äiti ompelee pikku Olgalle
nukkea, silmät alhaalla. Välistä taas tuikahtivat
Nevan upeat valot silmiini ja ajatukseni len-
nähtivätTalvipalatsin valaistuihin saleihin, joissa
nyt nuori Aleksander II hallitsi. Kuka se lie-
neekään kertonut minulle, että hän aikoi vapaut-
taa maaorjat, ja vielä joku toinen sanoi hänen
aikovan päästää myöskin kaikki Nikolain kar-
koktamat nihilistit Siperiasta valloilleen? Isä
oli asian puolesta, mutta paroni Medem oli
kauhistuksissaan .

.
. Kesken kaikkea huomaan

ajattelevani, olenkohan ottanut mukaan sitä
pientä posliininukkeani, niinkuin olin aikonut?
Jos en, niin pikku Olga sen löytää ja rikkoo,
sillä se tyttö ei malta milloinkaan olla koettele-
matta paljonko naputtelemista leikkikalut kes-
tävät. Ah, kun en tuota nyt ollut muistanut!
Niin tärkeätä kuin minusta olisikin ollut vielä
kerran palata kotiin, en sitä enää pyytänyt, sillä
Aleksanderin sijassa olisin jo itsekin semmoi-
sesta vaimolleni suuttunut.
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Vihdoin kaupungin valot alkavat harveta, ja
minun täytyy yrittää kääntyä taakseni katso-
maan näkisinkö vielä kerran iloisen Pietarin
rantalyhtyjä. Mutta niitä ei enää näy. Maa on
pimennyt, taivas loistaa! Koko sen suunnan
taivas on yhtenä valomerenä!

Ja samassa olen kiepsahtanut polvilleni, taa-
päin kääntyneenä. Aleksander puhuu jotakin
rauhallista, joka ei koske tulipaloa, ja minun
täytyy lopulta alkaa kuunnella häntä. Hän
sanoo olevan tässä pääasiana, että minä en liiku
reessä enkä vilustu ja että — miten nyt saa-
daan turkin helmat ja loimet yhtä tarkasti jal-
kojen ympärille kuin ne olivat lähtiessä! Mutta
mitä tulipaloon tulee, niin se ei ollut muuta
— sanoi hän — kuin Pietarin valojen pilviin
heijastusta, eikä mitään liekkejä. Ja käski vain
istua oikeinpäin ja rauhoittua.

Kuinka lyhtyjen valo saattoi kuvastua pilviin,
oli minulle epäselvää, mutta olin päättänyt to-
tella äitiä tottelemalla Aleksanderia kaikissa
asioissa, ja istuin siis oikein päin, hänen ähkien
järjestellessä loimia entiselleen. Pietari jo jääpi,
jääpi sinne taakse, jonne ei enää saa katsahtaa.
Sen liikemelu, kaukainen tuttu humukin on jo
hiljennyt ja pääasiaksi on muuttunut tiukuis-



316

temme kilinä ja oman rekemme natina. Lyhty-
jen sijassa on edessämme totisen kelmeäksi kir-
kastuva tähtitaivas, jonka luonnollista puhtautta
silloin tällöin vielä häiritsevät laitakaupungin
harvenevatrakennukset ja huvilaintornit. Kohta
ei ole Pietarista enää mitään jäljellä. Sinne jäi
hovi, sinne sohvalla loikova isä ja ompeleva
äiti, sinne Shurat, setä Pjotrit, sinne Vierat,
Natashat, sinne isot veljet ja pikku sisaret! Ah,
vaikka kuinka yrittäisi kääntyä taakseen, ei enää
mitään valoja näy. Tähtitaivas avartuu ja sel-
kenee. Silloin tällöin joku pitkä, harvaoksainen
kuusi kulkee ohitsemme, tähtien editse, toinen,
kolmas . . . yhdeksäs ...ja painuvat kaikki taak-
semme, niinkuin rientäisivät nopeasti takaisin
Pietariin.

Aivan odottamattani tunsin nenässä ja kur-
kussa tutun kutkutuksen, joka ennusti silmiin
kihoovia kyyneleitä, ja minä kiirehdin pian nie-
laisemaan semmoiset oireet. Itkeminen olisi
ollut vastoin äidin moneen kertaan lausumia
neuvoja (hänellä täytyi olla niissä asioissa suuri
kokemus!) ja sitäpaitsi se olisi ollut vastoin pää-
töksiäni olla antautumatta tunteellisuuksiin. Se-
litin itselleni, ettei tuo kutkutus ollut johtunut
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muusta kuin posliininukkeni unohtumisesta, ja
uskoin niin olevankin.

Näinme siis sukelsimme rohkeasti yhä sakeam-
piin kuusikkoihin ja minä pidin silmiäni kiinni,
etten suotta näkisi noiden Pietariin palaajien
rientoa.

Äkkiä tunsin Aleksanderin iloisesti töykkäse-
vän kyynäspäällään minua kylkeen.

Minä tietysti vastasin yhtä iloisesti.
Emme sanoneet sanaakaan.
Tämä oli hänen puhettaan.
Hän oli tavattoman harvasanainen. Hän ei

milloinkaan puhunut »noin vain» — jotakin sa-
noakseen, niinkuin me sisarukset siellä kotona,
joille alituinen nauru ja laverteleminen oli sään-
tönä ja vaikeneminen poikkeuksena. Hänellä
oli päin vastoin puhumattomuus sääntönä ja
puhuminen poikkeusta. Hän ei milloinkaan
laverrellut puuta heinää. Hän ei milloinkaan
puhunut muuta kuin viisaita ja tarpeellisia
asioita ja vasta sitten kuin oli valmiiksi mietti-
nyt sanottavansa. En tahdo väittää, etteikö hän
milloinkaan sanonut sukkeluuksia, semmoista
kyllä sattui, mutta ne eivät olleet hetken tuot-
teita, vaan ikäänkuin valmistettuja nekin, sillä
jo kauan edeltäpäin saattoi hänen ilmeestään
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havaita, että nyt sieltä jotakin tulee. (Ja silloin
tulikin niin, että sai nauraa itsensä kippuraan.)
Mutta sellaiset tilaisuudet olivat harvinaisia
kuin joulu ja pääsiäinen.

Kun siis näin vaitelias mies yht'äkkiä töyk-
käsee toista kylkeen, täytyy semmoisen puuk-
kauksen olla sitä enemmän merkitsevää.

Ja ihmeellistä onkin kuinka paljon puhuva
se saattoi olla erittäinkin juuri tässä tapauksessa,
reen yksitoikkoisesti hytkähdellessä ja meidän
siinä kököttäessämme vieri vieressä turkkei-
himme kangistuneina. Menisi puolisen tuntia,
jos minun olisi sanoin selitettävä mitä kaikkea
tiesin sen töykkäyksen tahtoneen minulle il-
maista.

Ensiksikin tuntui siinä valtavan ilon hytkäh-
dys, niin kuin meille joskus sattuu, kun äkkiä
tulemme tietoisiksi asiain olemisesta parhaalla
mahdollisella kannalla. Ymmärtäähän sen, että
hänen täytyi näin tuntea. Olihan Pietari vih-
doinkin jäänyt taaksemme, olemmehan vihdoin-
kin päässeet irti kaikesta hänelle vieraasta ja
sukeltaneet hänen kotoiseen maailmaansa!

Ja siinä oli samassa myöskin jokin iloon
kehoitus minullekin, niinkuin hän olisi tahto-
nut tempaista minut pois ajatuksistani ja sanoa:
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älä huoli surra, pian olet näkevä, että se mihin
tulemme ei ole huonompi sitä mistä läksimme!

Koetin olla mukana hänen ilossaan. En kat-
sellut enää noita mörkömäisiä harvaoksakuusia,
vaan ummistunein silmin kokosin muististani
kaiken ihanan minkä olin Suomesta nähnyt:
Terijoen sinihelkkyvän ulapan, Halilankartanon,
surullisten laulujen laulajat, ja pian olin hyvil-
läni, että olin sielussani tehnyt todeksi sen vas-
tauksen, minkä olin iloisella vastatöykkäyksellä
Aleksanderille antanut.

Minun olisi kuitenkin tehnyt sanomattomasti
mieli vähän sanoillakin jatkaa tätä välillämme
tapahtunutta mykkää keskustelua. Koetin miet-
tiä sellaisia sanoja, jotka olisivat ilmaisseet lähi-
maille samaa kuin tuo molemminpuolinen puuk-
kauksemme. Mutta sellaisia ei löytynyt, eipä
tainnut olla koko kielessäkään. Sanelin itsek-
seni niinpäin ja näinpäin, ei mikään kelvannut,
kaikki tuntui ihan hassulta viisaan ja totisen
Aleksanderin kuultavaksi. Jos olisin saanut
mielinmäärin lörpötellä, niin varmaan olisi joku
sana oikeaankin osunut. Mutta minä en Alek-
sanderin seurassa koskaan lörpötellyt ja vii-
sautta minussa ei ollut.

Aleksanderia ei pitkä vaikeneminen näyttä-
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nyt milloinkaan vaivaavan. Mutta meidän sisa-
rusten välillä merkitsi vaikeneminen huonoa
väliä tai riidanaihetta ja ahdisti sielua. Kun en
voinut löytää nyt sanoja, rupesi tämä vaikene-
minen ahdistamaan minua Aleksanderiinkin näh-
den. Hän voi vaikenemisensa puolustuksena
pitää vaillinaista kielitaitoa, mutta minulla ei
ole mitään puolustusta: olen tottunut lavertele-
maan ja nyt olen vaiti! Ah, miksi hän ottikin
minun kaltaiseni tyhmän olennon vaimokseen!

Vihdoin kuulen suuni puhuvan viattoman
huolettomalla äänellä:

— Kuuleppas Aleksander, miksi nuo puut ja
metsät näyttävät kulkevan ohitsemme, mutta
tähdet pysyvät paikallaan?

Aleksander oli kallistuneena taapäin puoliloi-
kovaan asentoon, ja näytti havahtuvan ajatuk-
sistaan.

-— No kuinka .
.

.? — kysyi hän ikäänkuin
vähän huolestuneena, kohosi ja katsahti kuo-
mun alta ulos. Ja minä kohta jo tunsin kuinka
sanomattoman tyhmänä olentona hän minua
pitää juuri tuon kysymykseni johdosta.

Hän oli pitkän aikaa ääneti, nähtävästi miet-
tien vastausta, joka olisi ollut täsmällinen ja
minulle käsitettävä. Hän otti aina kaiken niin
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perusteelliselta kannalta. Minä puolestani en
kyllä ollut tarkoittanut mitään tärkeätä, ajatte-
lin vain johtua siitä tähtiä kyselemään, johon
aineeseen hänen tiesin olevan kiintynyt. Tar-
kemmin ajatellen olihan oikeastaan selvää miksi
tähdet eivät voineet pyöriä ohitsemme niinkuin
kuuset. Olin siis kysynyt vain tyhmyyttäni, ja
odotin nasevaa, tyhmyyteni johdosta hermos-
tunutta vastausta.

Mutta minun rehellinen Aleksanderini ei ollut
suuttunut tai oli suuttumuksensa voittanut.
Mitä suurimmalla kärsivällisyydellä hän alkoi
selittää minulle miksi aidanseipäät, joiden ohi
ajamme, näyttävät liikkuvan ohitsemme, jota
vastoin samalla puolella nouseva kuu näyttää
seuraavan mukanamme. Ja todella kuu haus-
kasti hyppeli seipäitten ylitse, puikkelehti pui-
den välitse, katosi joskus näkymättömäksi tiheän
metsikön taa, mutta kun jouduimme taas aukea-
malle, niin eikös ollutkin ennättänyt juuri sa-

malle paikalle ja rientänyt jälleen mukanamme!
Tämä oli kaikki hyvää ja hauskaa, mutta mitä
varten sen johdosta ruveta selittelemään pers-
pektiivioppia, vertailemaan välimatkoja meistä
kuuhun ja meistä aitaan, ikäänkuin asia ei olisi
jo aikaa sitten selvä, koska minä olen omin sil-
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min nähnyt seipäitten juoksevan Pietariin, mutta
kuun matkustavan mukanamme, tuntemattomaan
pimeyteen? Minkä tähden ylimalkaan muuttua
noin herttaisen puheliaaksi kohta kun tulee kysy-
mys tähtitieteellisistä välimatkoista ja niiden
mittauksista? Minkä vuoksi jälleen hermostua,
kun minä, jotakin sanoakseni minäkin, kysäisin
onko kuussa ihmisiä tai edes hiiriä? Miksi
ruveta kertomaan, että heillä Suomessa on sa-
nanlasku, joka kuuluu: hyvää päivää — kirves-
vartta, ja joka merkitsee, että minä olin sano-
nut jotakin asiaan aivan kuulumatonta ja kes-
kustelusta poisjohtavaa?

Ajatteleeko siis Aleksander — ja hän ei muuta
teekään kuin vain ajattelee — ajatteleeko hän
aina vain tähtiä ja taivaan mittauksia?

Eipäs!
Nyt juuri hän alkaa puhua ihan toisesta, sem-

moisesta missä on väriä ja lämpöä. Lopetet-
tuaan selityksensä välimatkojen suhteista ava-
ruuksissa eli oikeastaan meidän maallisten väli-
matkojemme suhteesta taivaallisiin välimatkoi-
hin hän kotvan aikaa vaiettuaan jatkaa näin:

— Mutta jos minut määrätään, niin kuin toi-
von, Puiko van observatorioon tähtitieteellisiä
opintoja jatkamaan, niin otan sinut mukaani
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sinne, ja silloin saat mielin määrin katsella suu-
rien kaukoputkien läpi, ja saat nähdä planeet-
toja, joilla on montakin kuuta.

Tämäpä oli kovin kiinnostavaa! Silloinhan
saisin vielä kerran palata Pietariin ja jäädä sinne
ainakin niin kauaksi kuin Aleksanderin opinnot
kestävät, ehkäpä ainiaaksi! Ihanaa!

Yht'äkkiä Suomi ja sen kuuset eivät olekaan
ikäviä, vaan sangen hauskoja ja niiden rakasta-
minen on helppoa ja luonnolhsta. Ellemme
Suomeen asettuisikaan, tulisi niitävarmaan ikävä
(sillä minä jo vähän rakastin . . .).

Minä rakastin jo vähän Aleksanderiakin noi-
den hänen sanojensa vuoksi, ja olisi tehnyt
mieli jotenkin ilmaista se hänelle.

Kun en yhäkään voinut keksiä miten sanoa
hänelle jotakin hellää, olisin tahtonut edes hel-
lästi painautua hänen kylkeänsä vasten ja kal-
listaa pääni hänen olalleen. Mutta ne turkit, ne
turkit! Niiden suuressa kankeudessa ei ollut
ajattelemistakaan mihinkään sellaiseen ryhty-
mistä.

Yksi helppo keino olisi ollut, vaikka se tosin
ei olisi ollut mikään omintakeinen keksintö.
Olisin voinut nyt minä vuorostani töykkäistä
häntä kylkeen ja ilmaista jostakin syystä suu-
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resti riemuitsevani. Voiko olla mitään helpom-
paa kuin kankeissakin turkeissa puukkaista toista
kyynäspäällä kylkeen? Mutta minä en voinut
sitä tehdä. Joka kerta kuin olin tekemäisilläni,
kadotin kaiken rohkeuteni. Ajatus oli jo ihan
siinä kyynäspäässä, ajattelin: nyt-nyt puukka-
sen! Mutta sen sijaan oma sydämeni vain alkoi
hurjasti sykkiä, enkä tullut sitä tehneeksi.

Olimme olleet jo vuoden naimisissa, mutta
minä en ollut vielä kertaakaan omasta aloittees-
tani, ensimmäiseksi osoittanut hänelle hellyyttä.
Olin vain ujosti vastannut hänen ystävällisiin
hellyyksiinsä. Olin naimisiin mennessämme
vielä siihen määrään lapsellinen, ettei minulla
ollut kaukaisintakaan aavistusta avioelämän var-
sinaisesta luonteesta. Hääyön jälkeen riensin
minä äidin luo, ja haikeasti itkien lankesin hänen
kaulaansa. — Äiti lohdutteli minua parhaansa
mukaan, jopa itki vähän yhdessä minun kans-
sani, ja sanoi: »Eihän sinulle, lapsi kulta, ole
mitään onnettomuutta tapahtunut, ei oikeastaan
mitään muuta kuin mitä tapahtuu jokaiselle
tytölle, kun hän joutuu naimisiin.» Äiti kuivasi
kyynelensä ennen minua ja vakavasti neuvoi
minua ottamaan nöyrästi jarauhallisesti vastaan
elämän kaikki yllätykset, katkeratkin. Varmaan-
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kin hän oli itse puolestaan jotakin samanlaista
saanut kokea, sillä hänkin oli mennyt miehe-
lään melkein lapsena.

Ennen tälle matkalle lähtöä, siis noin vuoden
kuluttua haistamme, vei äiti minut erikseen ja
puheli kanssani vakavasti, kysyen: »etkö sinä,
Liisukkani, ole huomannut ehkä jotakin omi-
tuista tunnetta sisässäsi, — niinkuin jokin sinussa
liikahtaisi?» — Ihmetellen minä vastasin: »olen
kyllä, juuri semmoista olen tuntenut.» Vasta
äidin selitettyä ymmärsin, että se, mikä minussa
liikahteli, oli lapsi, Aleksanderin lapsi. Häm-
mästyin . . . ihastuin .

.
. Jollekin, en tiedä kelle,

annoin kaikki anteeksi.
Siitä asti aloin rakastaa Aleksanderia. Kuinka

nainen ei rakastaisi miestä, jonka lasta tuntee
kohdussaan kantavansa! Tiesin myös äidin
kautta, että Aleksander tietää. Hän tietää, vaikka
tapansa mukaan ei sano mitään, — tietää ja
aikoo olla hellänä isänä, kun lapsi syntyy. Ehkä
hän on itsekseen jo miettinyt millä tavalla hän
on ottava lapsen syliinsä ja kuinka onnelliset
olemme silloin olevat . .

.

Kuu paistoi suoraan sisään kuomumme alle,
ja metsikössä näkyi ihastuttavia pieniä lumi-
mättäitä, jotka olivat aivan pyöreitä kukin oman
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pikku näreensä ympärillä, ikäänkuin suojaten
näitä ja ylettyen alioksiin asti. Niiden oli tur-
vallinen viettää yötään ja odottaa päivää. Ja
yht'äkkiä minut tempasi niin hurjan iloinen tur-
vallisuuden tunne siinä istuessani miehenikanssa
kydjikkäin, että minä — ilman sen pitempiä val-
mistuksia — otin ja töykkäsin häntä. Vasta sen
tehtyäni alkoi sydämeni pamppailla ja jännit-
tyneenä minä odottelin mitä tuleman piti.

Ei mitään vastausta, ei töykkäisyä, ei kysy-
mystä.

Onko hän ehkä närkästynyt ja pitää sopimat-
tomana minun aloitettani? Jos hän olisi edes
sanan sanonut, olisin kohta ruvennut rohkeasti
puhumaan lapsestamme ja hän olisi ymmärtä-
nyt miksi olin niin tehnyt. Mutta tämä vaike-
neminen oli kauheaa. Minä päätin ottaa selvän
mitä hän oikein ajatteli tästä käytöksestäni.

Käännyin turkkieni kankeudesta huolimatta
väkisin sivullepäin. Katson. Kuu paistaa häntä
kohti, hän on laskeutunut puoleksi selälleen kuo-
mun takamusta vastaan. Bashlikin (upseerien
käyttämän suojuspäähineen) reunain väliin jää-
neessä hengitysrakosessa näkyy vain hänen kau-
nis, viivansuora nenänsä, jota kuu valaisee.
Painaudun alemmaksi, katson rakosen pimey-
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teen. Hänen silmänsä ovat ummistuneet, hän
nukkuu.

Jo ennen lähtöämme oli Aleksander tosin
sanonut minulle nukkuvansa pitkillä rekimat-
koilla melkein koko ajan, mutta että hän olisi
saanut unta jo näin pian lähtömme jälkeen, sitä
en olisi voinut ajatella. Semmoista se on, kun
mies ei osaa puhua.

Minua peloitti olla yksin oudossa, kuutamoi-
sessa talvimaisemassa, jommoista en ollut ennen
voinut kuvitellakaan. Äskeinen riemukas tur-

vallisuus muuttui säikkyväksi turvattomuuden-
tunteeksi, ja jo aloin kuvitella susia.

Kysyin kuskilta, voisiko tapahtua, että sudet
hyökkäisivät kimppuumme.

Sain toistaa kysymykseni useaan kertaan ja
eri sanoilla, ennen kuin hän ymmärsi. Hän vas-
tasi hullunkurisentökeröllä venäjän kielellä, oli
nähtävästi tshuhna jostakin kauempaa, ja minä
en oikeastaan ymmärtänyt paljoa hänen selityk-
sestään. Kauhukseni kuitenkin sen verran, että
hän sanoi susien olevan vaarallisia vain hyvin
nälkäisinä ollessaan.

Sitten hän kääntyi taas istumaan kuskipukil-
lansa eteenpäin ja siihen meidän keskustelumme
päättyivät. Mistä minä tiedän olivatko sudet
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tänä yönä nälkäisiä vai kylläisiä! Ja ovatkohan
ne kaikki ihmiset tässä maassa noin harva-
puheisia?

En ollenkaan osannut vaieta ja viettää aikaani
yksinäisyydessä. Ja nyt oli koko yö edessä.
Minä ikäänkuin en osannut olla ja elää, jos ei
ollut kenen kanssa puhella. Mutta tässä oli
vielä päälliseksi yö edessä. Ja sudet! Ja se
kuski pahuskin jo nuokkuu torkuksissaan!

Äiti oli jäänyt kauas, kauas pois, ja mieheni
— hän oli hävinnyt tajuttomuuden syvyyksiin.
iMutta minä en voinut olla ilman turvaa, en
voinut olla ilman sitä, joka minun edestäni päät-
tää ja ratkaisee asioitani ja antaa minulle roh-
keutta susia vastaan.

Tuskissani minä herätin Aleksanderin.
— Mikäs nyt? — kysyi hän hiukan kohot-

taen päätänsä.
— Aleksander, .Aleksander, minua peloittaa

niin kauheasti! — sanoin minä syyllisenä ja
itkuun valmiina.

Hän sanoi:
— Joutavia! Tyyny on asetettu pääsi taakse.

Paneudu selällesi ja ummista silmäsi.
Kun ei ne ihmiset käsittäneet, ettenhän minä

voinut nukkumista ajatella niinkauan kuin vapi-
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sin pelosta enkä saanut kenenkään kanssa puhua!
Jonkin ajan kuluttua oli Aleksander jälleen

niin sikeässä unessa, että minä saatoin — tur-

keista väljemmälle vapauduttuani — panna toi-
sen käteni hänen ylitsensä ja kumartua lähem-
mäksi häntä turvaa hakien.

Tällöin näin uudelleen hänen nenänsä basilli-
kin raossa.

Rakonen oli suurentunut janyt näkyivät um-

mistuneet silmäluomet javähän otsaa. Syvä tyy-
tymättömyyden ja ankaruudenryppy oli hänellä
silmäin välissä. Se oli kai siihen jäänyt äskei-
sen heräämisen ja nuhteen jälkeen. Ankara
mies.

Mutta tätä tuttua ankaruuden ryppyä katsel-
lessani — omituista kyllä — rupesin tuntemaan

turvaa. »Kyllä tuo mies minusta huolen pitää!»
— tuli lohdullisena, mahtavana tunnevirtana
sieluni syvyydestä. Ryppy oli äärettömän an-
kara, mutta sen vaikutus sama kuin äidin hel-
lyys.
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PÄIVÄN VAIKUTELMIA.

Yö ei ollut ikuinen. Susien viipyminen, kai-
ken vastuun rauhoittava siirtyminen miesten
huoleksi alkoi vihdoin antaa sijaa muillekin aja-
tuksille, maailma alkoi tutusti keikahdella ja
viskellä erilleen ja sekoitella selvyyksiä ja taas
yhdistellä yhteen sopimattomia, kuten esimer-
kiksi pani suomalaisen kuskin leukaparran njan-
jan leukaan, joten minun täytyy otaksua, että
lienen torkahtanut, niinkuin muutkin reessä
olijat.

Kaikissa tapauksissa, kun avasin silmäni, oli
auringonpaiste, ja istuville kohottuani tuskin
saatoin kestää sitä häikäisevää valkeutta, joka
heijasti lumikentiltä.

Lunta oli joka paikassa, aitojen päällä ja kuus-
ten oksilla, joista alimmaiset olivat kokonaan
hautautuneet nietoksiin. Yölliset pikku lumi-
mättäät nyt punersivat toiselta puolen ja toi-
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seita sinersivät. Joskus näkyi taloja ja niiden
lumiset katot nekin toiselta puolelta punersivat
ja toiselta sinersivät.

Yhden talon pihaan me ajoimme, ja kun
Aleksander nousi reestä ja kuski rupesi päästä-
mään hevosia valjaista, oli minulla aikaa kat-
sella pihaa ja siinä liikkuvia ihmisiä.

Merkillisintä kaikesta minkä näin oli kelkkaa
työntävä tyttö, joka hurahtaen alamäkeen tuli
kelkkoineen kaivolle. Hän seisoi kelkan kan-
noilla pidellen sen pitkistä tolpista, ja hänen
toinen jalkansa, kauas syrjään ojennettuna, viilsi
edessään tupruavaa lunta. Mutta hurjasta vauh-
dista huolimatta hän sai kauniin käännöksen
onnistumaan ja pääsi juuri kaivon eteen.

Hän asetti saavin paikoilleen, joka oli vauh-
dissa kolissut alas kelkan etusille, ja kiipesi kai-
von yli laitetulle jäiselle puulavalle, jossa oli iso
pyöreä reikä. Ihmeellinen tossu näkyi tytön
jalassa: sen kärki oli taivutettu ylöspäin kippu-
raan. En voinut ymmärtää kuinka tytön ei tul-
lut kylmä, sillä siniset sukat olivat valuneet
alas tossujen päälle ja sääret olivat alastomat.
Hän rupesi nyt molemmin käsin vauhdikkaasti
suljuttamaan alas kaivoon pitkää, kolisevaa tan-
koa, ja kun katsoin ylös, tuli tangon mukana
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alas hirmuisen pitkä hirsiriuku, joka vaappui
keskikohdaltaan toisen pystyssä olevan hirren
päässä. Hän veti riu'un pään alas asti, kuului
vedenmulskahduksia, ja nyt hän alkoi yhtä
vauhdikkaasti nostaa tankoa kaivosta ja lopuksi
nosti sieltä sangollisen kirkasta vettä, jonka
kaasi saaviin. Hän teki samaa usean kerran.
Minä aivan rakastuin tähän reippaaseen tyttöön.
Hänkin pari kertaa katsahti minuun kulmiensa
alta ja vihdoin sanoi minulle jotakin, jota en

ymmärtänyt ja josta me naurahdimme toisil-
lemme.

Aleksander seisoi suorana punaisen talon kuis-
tilla, jossa ei ollut seiniä, mutta kyllä penkit.
Hän oli jättänyt turkkinsa sisälle lämpenemään
ja oli nyt upseerin palttoossa. Hän puheli muu-
tamien miesten kanssa, ja heilläkaikilla hengitys
höyrysi kovassa pakkasessa. Naisia ja lapsia oli
kerääntynyt heidän ympärilleen ihmettelemään
sotaherraa. Ja ihmeellinen käppyrähäntäinen
keltaturkkikoira haisteli vuoroin heitä kaikkia.
Vielä toisen punaisen talon kupeella, jossa oli
ruokakello kahden katetun punaisen hirren vä-
lissä, kengitettiin hevosta.

Minulla oli niin paljon katselemista, etten tien-
nyt mitä olisin ens;n katsonut. Huomioni kiin-
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tyi jälleen tyttöön. Hän oli saanut saavinsa täy-
teen vettä ja lähtenyt kelkkaa työntämään ylä-
mäkeen. Hänen asentonsa oli mitä ihmeellisin.
Selkä taipuneena keskikohdalta hän oli melkein
aivan vaakasuorassa asennossa, kädet ojoina
kelkan tolpissa ja jalat ojoina lunta vasten.

Vesi läikkyi kovasti, mutta ei läikkynyt ulos.
Kun käänsin katseeni hänestä, seisoi edessäni

toisella puolen kuomua vaimoihminen, jolla oli
käsissä tarjotin, ja tarjottimella oli sokeria ja
kermaa ja kupillinen mustaa, kovasti höyryä-
vää kahvia. Hän hymyili minulle kovin ystä-
vällisesti ja vähä väliä tekeytyi lyhyemmäksi
kuin oli, niinkuin olisi aikonut istahtaa, mutta
sitten jälleen kohonnut ylös.

Kuinka sääli etten voinut ymmärtää mitä hän
puhui niin tuoreesti nauraen! Aleksander huusi
minulle kuistilta, että talonväki itse tahtoi kes-
titä minua eikä kahvi ollut hänen tilaamansa.
Kun en osannut kiittää, tahdoin edes suudella
tervehdykseksi, mutta Aleksander viittasi mi-
nulle, ettei semmoinen käynyt päinsä.

Pian olimme jälleen matkalla. Kuski oli toi-
nen ja hevoset olivat toiset. Tämä kuski ei enää
ymmärtänyt venättä.

He puhelivat Aleksanderin kanssa suomea, ja
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minä aloin ensikerran seurata tämän kielen ään-
teitä. Minulle Aleksander sanoi vielä äskeisen
selitykseksi, että vieraanvaraisuus oli suomalai-
sen rahvaan tunnusominaisuus, mutta että suu-
della ei tässä maassa ollut tapana, — seikka,
joka teki minulle kielen taitamattomalle erikoi-
sen sydämellisyyden osoitukset melkein mah-
dottomiksi.

Tämä seikka kävi erittäin selvästi esille, kun
me parin vuorokauden matkan jälkeen saa-
vuimme suurenlaiseen ja taaskin punaiseksi
maalattuun maataloon, jossa asuivat Aleksan-
derin ensimmäiset, tosin vähän kaukaisemmat
sukulaiset.

Me poikkesimme sinne valtatieltä ja hurau-
timme kauniissa kaaressa portista sisälle.

Jos nyt olisimme olleet Venäjällä, olisi talossa
heti syntynyt liikettä. Ovet olisivat paukahta-
neet auki, kuistit, portaat, jopa pihakin olisi
täyttynyt riemuitsevilla sukulaisilla, niiden lap-
silla ja palvelijoilla. Tulijat olisi saatettu mel-
kein kantaen sisälle, melkein tukehutettu suu-

delmiin ja puristuksiin, riemusaatossa ja kau-
hean sekamelskaisessa puheensorinassa viety
talon sisimpiin ja kodikkaimpiin suojiin. Vaikka
en olisi osannut sanaakaan talonväen kieltä, oli-
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sivat kaikki olleet vakuutettuja, että minä olin
täynnä iloa ja ystävyyttä.

Mutta tässä kävi näin:
Hevosten pysähdyttyä portaiden eteen renki

ensimmäiseksi kiipesi reestä. Hän meni toisen
kuistin luo, joka lienee ollut keittiön puolta, ja
piiskan varrella naputteli oveen. Sitten hän ko-
putteli vielä toisen kerran, kunnes keittiön ikku-
nassa jokin vilahti, joka näki meidät ja katosi.
Tämä jokin arvattavasti meni joillekin sano-
maan, sillä hetken odoteltuamme ilmestyi pää-
portaiden vieressä olevaan ikkunaan harmaapäi-
nen pitkäpartainen ukko, joka painoi kasvonsa
hyvin lähelle lasia, koettaen ottaa selvän tuli-
joista.

Nyt hän tunsi Aleksanderin.
Tämä tunteminen ilmeni siten, että hänen

kulmakarvansa kohosivat, ja pään hitaasti nyö-
käyttäessä huulet painuivat yhteen, niinkuin
hän olisi itsekseen ajatellut: jaha! Sitten hänkin
katosi.

Aleksander sanoi:
— Se oli laamanni itse.
Minä rupesin tekemään reestä kapuamista.
— Ei, ei, — sanoi Aleksander, — odotta-

kaamme kunnes ovi avataan.
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Jonkin ajan kuluttua alkoi kuistin rappusissa

kuulua kopinaa, molemmat ovenpuoliskot auke-
nivat, ja palvelustyttö — samalla tavalla seis-
ten — istahtaen sanoi jotakin, jonka arvasin
olevan sisällepyytämistä.

Nyt me kiipesimme reestä, suoristimme kurt-
tuiset vaatteemme ja rupesimme nousemaan
ulkokuistin korkea-asteisia rappusia.

Palvelustyttö avasi meille sisäoven, josta tu-
limme suoraan huoneeseen. Tämä huone oli iso
sali, jossa oli paljon ikkunoita sekä vastakkai-
silla seinillä että sivulla. Lattia oli maalaama-
ton, pesty hohtavan valkoiseksi ja vihreillä kata-
janhakosilla siroteltu.

Meidän vaatteemme pantiin — kaiketi ulko-
kuistin kylmyyden vuoksi — huoneen tuolin-
ja sohvainselustoille. Sitten meidät käskettiin
vierashuoneeseen, jossa laamanni ja laamanska
olivat.

He kättelivät meitä ystävällisesti, mutta mi-
nun oli oltava melkein kuin kuuromykkänä, sillä
laamanni kyllä puhui vähän saksaa, mutta laa-
manska ei sitäkään. Voi etten minä saanut len-
tää näiden niin pehmeiltä ja hyviltä tuntuvien
vanhusten kaulaan ja suudella ja puristella kai-
ken vierastamisen olemattomaksi! Olisimme
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ymmärtäneet toisemme ja heti puhuneet käsil-
lämme ja silmillämme paremmin kuin millään
kielillä. Nyt sen sijaan piti vaivaisella saksalla
tiedustella ja yhtä kuolleesti vastata kysymyk-
siin miten matka oli käynyt, miten muka Suomi
miellytti — kaikesta tuli — ei sitä oikeata, vaan
jotakin muodollista, teeskenneltyä, josta tuntui
mahdottomalta milloinkaan päästä ennenkuin
oli kielen oppinut.

Nämä vanhukset olivat minulle koko olomme
aikana kuin jokin lämmin aavistus jostakin rak-
kaasta ja puoleensavetävästä, jota ei voinut kos-
kettaa, koska ei ylettynyt, ja jota voi katsella
vain lasin läpi.

Vierashuoneessa meidät istutettiin sohvaan,
ja taas saimme kahvia, jota meille oli tarjottu
jokaisessa majatalossa. Pian olivat laamanni ja
laamanska vilkkaassa keskustelussa Aleksanderin
kanssa, ja minä sain mielin määrin ihmetellä
ympäristöäni, pienimmistä esineistä suurim-
piin.

Laamanni ja laamanska istuivat vierekkäin
mitä kummallisimmalla liikkuvalla laitoksella,
joka keinui kuin kahden puusta veistetyn jout-
senen varassa, niinkuin kaksi leveätä nojatuolia
olisi yhdistetty yhteiseen karmiin ja jalat kiin-
Vanhempieni romaani — 22
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nitetty samantapaisiin keinulakteisiin kuin on
lasten puuratsujen alla. He istuivat totisina
vieri vieressä, herralla pitkä, lattialle ylettyvä,
valkopesäinen, hopeahelainen piippu, josta hän
veteli tavattoman pitkiä sinisiä savuja, antaen
pesän seistä nuppinsa päällä maassa ja piipun
suun seurata edestakaisin keinun liikettä. Imu-
letku pysyi koko ajan hänen suussaan ja hän
joskus pani sen naputtelemaan huuliansa eri
paikkoihin. Laamanskalla taas oli sukankudin
kädessä ja puikot kilisivät hänellä tavattoman
nopeasti. Kutoessa hänen huulensa laskivat sil-
muja, mutta suu hymyili sille, mitä Aleksander
ja laamanni keskenään haastelivat. Keinunta
kävi hyvin hitaassa ja syvässä tahdissa. Pitkään
aikaan niinä en voinut siihen tottua, vaan kun
keinu painui taaksepäin, minä ajattelin: nyt-nyt
he keikahtavat nurin! — ja taas kun alkoivat
tulla minua kohden: nyt he kupsahtavat syliini!
Oli aika noloa istua liikkumattomana Aleksan-
derin vieressä, kun isäntäväki näin heilui. Mutta
Aleksander selitti minulle jäljestäpäin, että täm-
möinen kahdenistuttava keinutuoli oli isännän
ja emännän kunniapaikka, jota vieraiden ei
sopinut anastaa. »Ennenkuin kaikki nämä tavat
oppii!» — ajattelin minä, vaivoin hilliten haluani
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istahtaa heidän väliinsä ja antaa keinulle parem-
paa vauhtia.

Emäntä nousi paikaltaan ja hävisi. Vähän
ajan perästä alkoi kuulua pöytien liikuttelua sul-
jetusta huoneesta, jonka arvasin ruokailusaliksi.
Illan kuluessa kiihtyi suljetun huoneen melu:
sieltä kuului lautasten kilinää, veitsien ja haa-
rukkain putoamista läjästä hajalleen, vihdoin
tuolien siirtelemistä ja alituista ovissa käymistä.
Minullakihosi sylki suuhun, mutta odotus venyi
iankaikkiseksi. Ennen illallista ehti tapahtua
paljon.

Vähitellen alkoi ovikello kilistä ja vieraita tip-
pui huoneeseen toinen toisensa jäljestä. Ilmei-
sesti ne olivat kaikki meitä varten kutsutut. Ja
kaikki esiteltiin minulle. Aleksander oli esitte-
lyssä apuna, hän nimitti minulle jokaisen nimen
ja — hämmästykseni oli suuri — myöskin jokai-
sen ammatin: apteekkari, nimismies, kirkko-
herra . . . Minä tein hänelle merkkiä, ettei tar-
vitse, mutta hän asetteli edelleen jokaisen nimen
eteen ammatti-ilmoituksen.

Tietysti minun oli jatkaminen samaa myk-
kyyttäni vieraiden luvusta huolimatta. Pian
istuin jälleen eristettynä. Ensin he katsahteli-
vat minuun, hymyilivät ja ilmeisesti puhuivat-
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kin minusta, mutta sitten pakostakin unohtivat
ja vajosivat keskinäisiinsä.

Vierashuoneen pöydälle tuotiin suuri tarjotin,
joka oli täynnä teelautasten päällä seisovia
juomalaseja kilisevine lusikoineen. Mutta samo-
vaaria eli teekeittiötä ei tuotu. Sen sijaan oli
tarjottimella astia kukkurallaan sokeria ja kaksi
pulloa, jotka laamanni itse aukaisi.

Nyt panivat herrat paljon sokeripaloja lasei-
hinsa ja täyttivät lasit kolmannesta vajaiksi höy-
ryävän kuumalla vedellä, jota tuotiin kannussa
yhä uudestaan pöytään. Viimeksi he kaatoivat
keltaista nestettä laseihinsa ja täyttivät ne reu-

noja myöten. Nyt he joivat varovasti niinkuin
kuumaa teetä.

Mutta ihmeellisintä kaikesta oli mielestäni se,
että he ennen juomista joka kerta lähensivät
laseja toisiinsa ja kilahuttivat vastakkain, jonka
jälkeen kumpikin harppasi hiukan. Ei kukaan
juonut ilman kilahuttamatta.

Katseltuani talon kaikki kuvakirjat, jotka oli-
vat minulle tuodut ajanvietteeksi, ja kierrelles-
säni myös seinälle ripustettuja kuvia katsele-
massa, joiden joukossa oli enimmäkseen lintu-
maalauksia (toisessa metsot tappelivat ja toisessa
kotka repi saalistaan), huomasin, että herrojen
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kesken tapahtui jotakin erinomaisempaa. Alek-
sander oli noussut seisomaan ja piti lasia kädes-
sään. Laamanni piti myöskin lasia kädessään
ja puhui hänelle kaikkien muiden vaietessa ja
pitäessä laseja käsissään. Sitten he kaikki kilis-
tivät lasejaan Aleksanderin lasia vastaan, tulivat
iloisiksi ja puheliaiksi, ja yht'äkkiä kaikki kään-
tyivät minun puoleeni. Laamanni sanoi sak-
saksi: tervetuloa! — ja kaikki joivat laseistaan.

Minä tahdoin mennä ottamaan lasia, kilistääk-
seni heidän kanssaan, niinkuin Aleksander oli
tehnyt, mutta hän kielsi hätääntyneenä. Sitten
hän kuitenkin antoi minun maistaa omasta lasis-
taan, ja juoman maku oli niin kamala, että
minun täytyi virnistää ja kääntyä pois, josta
kaikki purskahtivat raikuvaan nauruun.

Tämän jälkeen näytti herroille 010 tulevan
yhä hauskemmaksi, ja usea koetti puhutella
minua saksaksi, mutta ei osannut jatkaa pitem-
mältä. He unohtivat minut jälleen ja minä
vajosin mykkyyteeni, jatkaen seinäkuvien tar-
kastamista. Löysin oikein hyvän öljyvärimaa-
lauksen, jota olisi tehnyt mieleni nähdä päivän-
valossa, se oli maisemakuva, täynnä ihastutta-
via, ikivanhoja koivuja ja niiden alla pieni lam-
maskota. Mutta sitten seurasitaas lintuja, nimit-
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täin vesilintuja, joista toiset uivat, toiset lekot-
tivat vesikivillä silmät ummessa ja toiset järjes-
telivät höyheniänsä rannalla.

Laamanni tuli minulle vähän seuraa pitämään.
Hän rupesi minulle selittämään seinäkuvia, sa-
noen, että nuo koivut oli maalannut nuori Holm-
berg ja kaikki linnut oli maalannut Wright, jota
hän piti Suomen etevimpana maalarina. Hän
osoitteli sormella ja käski katsomaan hyvin
läheltä kuinka jokainen untuva noissa linnuissa
oli mestarillisesti suoritettu ja aivan kuin oikeita
höyheniä. Hän ei tyytynyt ennen kuin minäkin
olin pistänyt nenäni melkein kiinni kankaaseen
ja todennut taiteilijan siveltimen hämmästyttä-
vän tarkkuuden. Vielä hän kankealla saksallaan
tiedusteli minulta oliko Venäjällä yhtään maa-

lareita ja sitten ihmetteli miksi he eivät olleet
asettaneet teoksiaan näytteille Suomessa. Hän
käski välttämättä matkustamaan Helsinkiin, jossa
saisin nähdä paljon maalauksia ja veistoksia
näyttelyyn asetettuina. Hän puhui niin vakuut-
tavasti, että minä aivan pienenin hänen edes-
sään ja hetkeksi todella luulin, että Venäjä oli au-

tio maa, unohdin Pietarin Eremitagen valtavat
taidekokoelmat,unohdin oman veljeni,oman setä-
ni, ja tulin surulliseksi suuren Venäjänpuolesta.
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Myöhemmin laamanskakin pistäysi pikim-

mältään vierashuoneessa, ja minut huomattuaan
hän tuli luokseni ja otti minua vyötäisistä, sää-
lien yksinäisyyttäni. Käsiliikkein hän sai seli-
tetyksi, että eikö huoneessa ollut mielestäni
liiaksi savua, ja johdatti minut toisiin huonei-
siin, tahtoen minua olemaan niinkuin olisin
ollut kotonani, vapaasti liikkuisin missä huo-
neessa halusin ja katselisin mitä vain löysin.
Sitten hän taas meni illallisvalmistuksiinsa.

Kaikista paljoista nähtävyyksistä eri huo-
neissa minua ihmetytti enin — vuoteet. En
nähnyt missään oikeita vuoteita, niinkuin meillä
Venäjällä, semmoisia leveitä, pehmeitä ja ma-

talajalkaisia, joihin heittäytyy valtoinaan ja nuk-
kuu pitkin taikka poikin, yhdentekevää miten,
vaan täällä olivat vuoteet korkeita, ylettyivät
minulle vyötäisiin asti ja olivat neliön muotoisia,
jonka pituussivu oli yhtä lyhyt kuin leveys-
sivukin. Tämä asia oli huolestuttavaa. Miten
semmoisessa vuoteessa voi nukkua, oli minulle
aivan käsittämätöntä, ei suinkaan muuten kuin
paneutumalla ihan kippuraan. Niin kai he siis
nukkuvat tässä maassa, ihmettelin minä, pahoil-
lani siitä, että mitään lepoa en voinut odottaa
suuressa väsymyksessäni. Mutta täytyyhän mi-
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nunkin semmoiseen makuutapaan lopulta tottua,
koska muutkin ovat tottuneet. Ihmeellistä! Olisi
pitänyt tästä asiasta hiukan neuvotella Aleksan-
derin kanssa, mutta siihen ei ollut tilaisuutta,
hänet olivat muut kokonaan anastaneet piiriinsä.

Vihdoinkin avautuivat ruokasalin ovet ja laa-
manska kumarrellen pyysi astumaan pöydän
ääreen. Laamanni johti minut sisälle.

Mutta tuoleja ei ollutkaan pöydän ympärillä,
enkä minä tiennyt minne istua.

Ei kukaan muukaan istunut, vaan ensin ase-
tuttiin seisten pöydän ympärille. Kaikki vaike-
nivat ja suuren hiljaisuuden aikana laamanni
katsahtaen ydös sanoi jotakin hiljaisella äänellä
ja pani sormensa ristiin. Muut katsoivat toti-
sina alas ja yhdistivät hetkeksi kätensä. Sitten
tulivat kaikki jälleen iloisen näköisiksi, ja alkoi-
vat puhella. He haukkasivat ensin vähän, mikä
mitäkin, sitten täytettiin pienet tirrikkalasit kirk-
kaalla nesteellä ja jokainen herroista otti täyte-
tyn lasin käteensä, mutta ei kukaan juonut.
Sensijaan joku alkoi laulaa, — ja minä ymmär-
sin, että tämä oli leikkiä, sillä laulu ei ollut
oikeata laulua, vaan repäisevän vallatonta ren-

kutusta, kuitenkin ankarassa tahdissa, eikä siinä
kuulunut paljon muuta kuin yksi ainoa sana,
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heelangoor, eri rytmeissä. Kaikki yhtyivät yh-
destä suusta lauluun, ja yht'äkkiä — bats! —

kaikki kulauttivat ryypyn suuhunsa. Minä nau-

roin kohti kurkkuani, mutta Aleksander kohautti
kulmakarvojansa, mikä näytti olevan hänen
salainen merkkinsä minulle, kun menettelin vas-
toin tapoja. Herrat rupesivat taas syömään,
mutta hauska laulu uusiutui vielä erinäisiä ker-
toja ennenkuin päästiin paisteihin ja oluthaa-
rikkoihin.

Illallinen kesti sanomattoman kauan ja mieli-
ala näytti vain vilkastumistaan vilkastuvan.
Tässä sorinassa, joka mykästä tietenkin alkoi
tuntua yksitoikkoiselta, nukutti minua lopulta
siihen määrään, että Aleksanderin täytyi käydä
pitämässä minua valveilla, enkä minä ollenkaan
muista, että kukaan olisi minullepitänyt puhetta
illallisen aikana, niinkuin Aleksander myöhem-
min väitti. Hän oli muka vastannut minulle
pidettyyn puheeseen, seisten vieressäni. Silmäni
olivat muka tuon tuostakin vierähtäneet ympäri
ja minä olin vain nuokkunut. Sanoi monen
muunkin sen huomanneen, ja että olivat vain
hyväntahtoisesti hymyilleet asialle.

Muistan todellakin kerran aivan kuin herän-
neeni. Hirmuinen tuolien räminä herätti minut.
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Vieraat, joista suurin osa oli vähitellen istuu-
tunut ruokapöydän ympärille sikin sokin, nou-
sivat äkkiä yht'aikaa suurella pauhinalla ylös
— ja minä heräsin.

Illallinen oli päättynyt.
Vihdoinkin!
Olisin kohta sanonut hyvää yötä ja rientänyt

nukkumaan, mutta Aleksander kohautti minulle
jälleen silmäkulmiansa ja minun oli jääminen
vierashuoneeseen.

Herroille tuotiin kahvit, ja eri tarjottimella
paljon matalia ja korkeita pulloja. Kaikki ko-
koontuivat vierashuoneen pyöreän pöydän ym-
pärille, jossa kahvit ja juomat olivat. Mutta
laamanska, joka varmaan oli huomannut minun
torkahtaneen illallisella, tuli luokseni ja otti
minua jälleen vyötäisistä. Jotakin selitellen ja
käsillänsä viittoen hän alkoi vetää minua pois
vierashuoneesta, ilmeisesti kehoittaen mene-

mään levolle.
Aleksander tuli siihen ja sanoi:
— Kuinka sinä menisit pois, kun koko juhla

on meitä varten!
Mutta laamanska nauroi ja huitoi Alek-

sanderia pois ja veti minut puoliväkisin seu-
rasta.
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Sitten hän hyvästiksi taputti minua olalle ja

avasi minulle makuuhuoneen oven.
En ole koskaan tuntenut itseäni niin tyhmäksi

kuin tällä ensimmäisellä Suomen matkallani ja
erittäinkin nyt astuessani kuin nolosti käyttäy-
tynyt koulutyttö eristettyyn huoneeseen. Miksi
olinkaan yht'äkkiä täällä vieraassa maassa tullut
niin pieneksi, mitättömäksi, merkityksettömäksi,
niin etten itsekään löytänyt itseäni ja olin kuin
sokkosille laskettu, joka ei näe itseään eikä muita
ja vain hapuilee tyhjyydessä! Kun kadottaa kai-
ken käsityksen itsestään, on kuin tuuliajolla.
— Enkö minä ollut kotitanssijaisissa aina ensim-
mäinen, eikö minua sanottu »primadonnaksi»,
enkö ollut ylinnä kaikkialla missä ilakoitiin,
enkö ollut kaikkien seurojen kaivattu elähyttäjä,
nukuttiko minua milloinkaan, minäkö olisin
milloinkaan ensimmäisenä seurasta lähtenyt,
sanoen: mennään maata! Mihin oli tämä kaikki
kadonnut ja minä sen mukana? Aivan, aivan
tyhjäksi riisuttu minä olin, aivan olemattomaksi
tehty. Niinkuin laineet hyökkäävät ristiin ras-
tiin pienen kiven ohitse, niin minä hain itseäni
enkä löytänyt. Tietäkää siellä kotona: Liiza on
kadonnut!

Mutta voi autuutta! Kun minä yksikseen
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jätettynä katsahdin ympärilleni, ei vuode ollut-
kaan enää kolkko, ahdas neliö, jonka päällä olisi
ollut sykkyrässä maattava, ei, vaan se oli levi-
tetty matalaksi ja pitkäksi. Muhevina paisut-
tivat siinä itseänsä pehmeät vuodealuset, peit-
teet ja tyynyt, ja niin sirosti oli silkoinen lakana
käännetty peitteelle, etten moista ollut milloin-
kaan ennen nähnyt. Ah, mikä nautinto oli vain
ajatellakin tuohon vuoteeseen ja sen peitteen
alle painautumista! Kuinka olinkaan saattanut
olla niin tyhmä! Vai sykkyrässä!

Aloin nopeasti riisuutua. Kaikki tuntui mi-
nusta taas hauskalta. Komeapitsinen yöpaita-
kin oli minulle asetettu siroon vaatepussiin.
Laamanska oli maailman rakastettavin olento
ja mistäpä se laamanni olisikaan voinut venä-
läisiä maalareita tuntea. Ukot olivat minusta
taas sangen hauskoja ja uskoin varmasti, että
vielä minä kerran heidät valloitan, jahka heidän
kielensä opin. Oikein hytkähtelin sisällisestä
naurusta, kun palautin mieleeni yhdenkin, joka
oli laulettaessa ollut kovin totinen ja ehkä
äänekkäin kaikista. Hänen kasvonsa olivat heh-
kuvan punaiset, silmät törröttivät ammollaan,
kaulasuonet olivat paisuksissa ja laulava suu
näytti vain huolehtivan siitä, että ääni rämisi
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ylinnä muita. Kaikessa koomillisuudessaan hän
oli niin rakastettava, että teki mieli temmata

hänet syliinsä.
Jo vuoteeseen sukeltuneena minä yhä tavoit-

telin tuon merkillisenrenkutuksen säveliä. Alku-
rytmiin olinkin jo päässyt kiinni: attararamtam,
attararamtam heelangoor, attararamtam . . . hel-
langor ohallangor . .

. mutta enempää en muis-
tanut, vaikka koetin ottaa yhä uudestaan. Alkoi
nukuttaa liikaa.



21.

MATKA JATKUU.

Laamannin omat ripeät hevoset valjastettiin
seuraavana aamuna rekemme eteen ja nopeassa
ravissa ne läksivät viemään meitä edelleen Kuo-
piota kohden. Entinen kyytimies oli tietämät-
tämme maksettu ja lähetetty pois.

Talon vieraanvaraisuus — vaikka vastaanotto
oli minusta ensin tuntunut koleahkolta — oli
itse asiassa kaikitta suudelmittakin ja tunteelli-
suuksitta ollut aivan suurenmoinen. Meidän oli
melkein väkisin riistäydyttävä matkalle, ja minä
olinlopulta niin kiintynyt sekä laamanniin että
laamanskaan, että olisin aivan mielelläni jäänyt
heille oleilemaan vieläkin vuorokaudeksi. Mutta
Aleksanderin huomasin haluavanpikaista lähtöä,
sillä matkan päämäärä oli vielä kaukana, ja hän
luonnollisesti tahtoi pian nähdä äitinsä, josta
oli niin kauan ollut erossa.

Sää oli kaiken alkutaipaleen ollut erinomaisen
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suotuisa. Meillä oli päivisin ollut auringonpais-
tetta. Maan vaihteleva luonto hirmuisine havu-
metsineen ja taas avonaisine lumikenttineen ja
punahelkkyvine taloineen mäkien harjalla oli
painautunut mieleeni iloisena, runollisena, lu-
paavana, öisin oli ollut taivas miljoonissa täh-
dissä, ja me pidimme kuomua alhaalla, parem-
min taivasta nähdäksemme. Sillä milloin Alek-
sander ei nukkunut hän rakasti opettaa minua
tähtiä tuntemaan. Hän näytti minulle Otavan,
sanoi sen olevan reenmuotoisen, selitti missä
oli aisa ja missä itse reki, ja käski laskemaan
viisi reen perälaudanmittaa suoraan avaruuteen
päin, jolloin löytyi Pohjantähti, taivaan liikku-
maton napa, jonka ympäri koko muu taivas
pyöri kerran vuorokaudessa. Vaikka välimat-
kojen mittaileminen olikin Aleksanderilla tai-
vaan katselemisen pääviehätyksenä ja minulla
taas haaveileminen sen mahdollisesta asutuk-
sesta, oli meistä kummastakin tuo katseleminen
ja tähdistä puhuminen kuitenkin suuresti kiin-
nostavaa. Se ikäänkuin yhdisti meitä. Me
ikäänkuin tulimme lähemmiksi ystäviksi. Ehkäpä
Aleksander semmoisina hetkinä unohti tuovansa
Suomeen venäläistä vaimoa, ja ehkä minä itse
pääsin silloin painostavasta aavistuksesta, joka
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oli alkanut tuntua sydämen perimmässä sopu-
kassa, että venäläisyyteni tulisi olemaan Alek-
sanderille tässä maassa suurena vastuksena. Se
epäilys oli laamannilla-olosta vain vahvistunut,
sillä oli ilmeistä kuinka huolestunut Aleksander
oli ollut nolon avuttomuuteni johdorta. Mutta
kun miljoonat tähdet kaareutuivat päittemme
ylitse, unohtuivat kaikki sellaiset huolet, ja me
olimme vain kaksi pientä ihmistä, jotka vael-
simme lumiaavikoilla ja haimme onnea tois-
temme läheisyydestä.

Luulenpa että olimme yhtä hyvillämme kum-
pikin, kun päivätuulien tyynnyttyä, yöpakka-
sessa laskimme kuomun alas, ja taas saman
mittaamattoman, mustan avaruuden miljoonat
tähdet tuikkivat yllämme.

Mutta sää ei pysynyt yhtä suotuisana koko
matkaa. Viimeisenä vuorokautena, kun meillä
Aleksanderin sanojen mukaan ei olisi ollut kuin
yksi yö matkustettava, alkoi jo puolesta päivää
taivas sumeta pitkiin usvapilviin ja tuuli yltyi
yltymistään. Kuski nosti lammasturkkinsa kau-
luksen ja laski karvalakin nahat korville. Hän
piti päätään vinottain tuulta vastaan, jonka
mukana hänen kasvoihinsa lensi kristallisokerin
tapaista hienoa ja kirpeää lunta, sitä samaa ko-
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koontui myös kaikkiin jalkanahkojen laskoksiin
ja kuomun sokkeloihin. Tuuli tempoili hevos-
ten harjoja, piti niiden häntiä vinossa ja välistä
sai temmatuksi koholle nahkaloimet, jotka kuski
oli sitonut hevosten selkiin.

Illan tultua ei ollut kysymystäkään kuomun
alhaalla pitämisestä, vaan se päinvastoin varus-
tettiin edestäpäin tiheällä nahkapeitteellä, jonka
keskellä oli neliskulmainen lasiruutu. Lasin läpi
ei näkynyt muuta kuin hevosten juoksussa hölk-
kyvät luokat ja tuulessa ryöppyvät harjat. Jos-
kus näkyi myös piiskansiiman sivallukset, joista
tuntui kuskin pahatuulisuus. He olivat näet
vähän riidelleet Aleksanderin kanssa. Ymmär-
sin asian niin, että kuski oli pyryn vuoksi neu-
vonut matkan keskeyttämistä yön ajaksi, mutta
Aleksander oli käskenyt noutaa mökistä lumi-
lapion mukaan, ja sen tehtyä olimme laskeutu-
neet aavoille vesien selille, joita oli Aleksanderin
sanojen mukaan nyt kestävä Kuopioon asti. Hän
kehoitti minua paneutumaan pitkäkseni ja nuk-
kumaan. Asetti tyynynkin minulle. Itse hän
teki niin, ja luullakseni hän nukkui heti kun
oli sanonut, ettei vaaraa ollut minkään näköistä,
ja että vaikka kuski ei näkisikään missä tie kul-
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kee, niin hevoset kyllä tuntevat sen kavioillaan
eivätkä milloinkaan eksy tieltä.

Nyt alkoi minulle matkan peloittavin yö.
Tuuli ulisi ja vonkui ulkona. Kuomumme

tutisi ja ryskyi sen puuskissa. Puuskat piiska-
sivat tuota sokeria kimakasti ruudun lasia vas-
ten, ja sitä tuli jokaisesta rakosesta sisälle kuo-
muunkin, muodostaen sinne tänne pieniä mäen-
kumpuja, joita minä sitten koetin koota ja työn-
tää piiloon, kunnes huomasin että ne kasvoivat
hitaammin, jos ne jätti paikoilleen.

Välistä tuli outo ajatus. Mitä tämä pimeässä
kuomussa tutajaminen oikeastaan on? Minne
me ajamme? Mitä varten pohjoiseen ja aina
vain pohjoisempaan? Pois lämpimästä, valoi-
sasta, iloisesta elämästä yhä kauemmas tunte-
mattomaan pimeyteen!

Silloin muistin aina, että Aleksander oli vie-
ressäni ja hän ajoi äitinsä luokse. Olin hakevi-
nani omaa äitiäni, ja minun täytyi myöntää,
että jos hän olisi ollut haettava vielä paljon
pimeämmästä pohjolasta, en olisi epäillyt rien-
tää hänen luokseen, matkustaa yöt läpeensä
tuiskussa ja pakkasessa, kiljuvien susilaumojen
seuratessa kintereillämme.

Mutta tämä kaikki oli teoriaa, joka auttoi
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vain niin kauan kuin sitä ajatteli. Uudet puus-
kat ja jyskytykset ajoivat pelon jälleen vallit-
sevaksi, ja monta kertaa minä olin jo aivan
varma, että täydellinen tuhoutuminen ja kaamea
kuolema tässä pyrymeressä oli ainoa mahdol-
lisuus.

Hevoset hiljensivät juoksuansa ja minä ym-
märsin, että ne liikkuvat enää vain käyden. Nyt
se tuho siis tulee, ajattelin, kohta reki pysähtyy
ja me hautaudumme nietoksen alle.

Aivan oikein, me pysähdyimme. Ihan pimen-
neen ruudun takaa vain kuulin kuskin vihaista
hevosille ärjyntää ja piiskan läimäyksiä vasten
nahkaloimia. Vain pieniä nytkähdyksiä, ja taas
olimme liikkumattomina. Kuski on tyyntynyt
eikä enää piiskaa hevosia, vaan odottaa jotakin.
Aleksander nukkuu yhä kuin tukki, ja minä olen
varma, että jos hänet herättäisin, hän vain
sanoisi: Älä sekaannu kuskin asioihin, vaan kal-
listu levolle ja ummista silmäsi!

Tämän kansan levollisuus tuntuu joskus aivan
sietämättömältä.

Mutta eipäs! Nyt naputtaa kuski piiskan var-
rella lasiin. Odottaa. Taas naputtaa. Ilmeisesti
hän tahtoisi sanoa jotakin Aleksanderille. Mutta
noinko varovasti naputellaan silloin, kun on
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saavuttu kuoleman kynnykselle! Minä tartun
Aleksanderin turkkiin ja alan sitä voimieni
takaa rytyytellä.

— Mikäs nyt? — kuulen hänen unisen ää-
nensä pimeässä.

— Nouse, nouse, olemme hukassa.
— Joko sudet ovat syöneet kuskin? — las-

kettelee hän pilojaan, pysyen pitkänään.
Mutta samassa kuuluu kuskin ääni puhuvan

jotakin lasin takaa ja Aleksander kohottautuu.
He keskustelevat vähän aikaa, ja Aleksander
alkaa avata kuomun etusia. Tätä tehdessään
hän minua rauhoittaakseen selittää syytä pysäh-
dykseen.

— Siellä on avautunut railo hevosten eteen,
eivät uskalla hypätä ylitse. Onpa se kuski aika
saamaton mies, tahtoo poiketa rantataloon päi-
vää odottamaan. Vielä mitä!

— Aleksander, Aleksander, — • huudan tuskis-
sani, — tee niin kuin hän tahtoo, muuten va-
joamme pohjaan!

Aleksander selvitteli yhä jalkojansa turkeista
ja peitteistä, joten hänellä oli aikaa selvitellä
myöskin railojen fysiikkaa.

— Näetkös, — sanoi hän, — jos heti jään
halkeamisen jälkeen nousee voimakas tuuli, niin
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— ennenkuin halkeama on ehtinyt uudelleen
jäätyä umpeen — voi jää ankaran tuulen pai-
nosta liikahtaa erilleen toisesta jäälautasta, ja
niin syntyy aukeama, jonka yli kohta sataa lunta
eikä se lumen alla enää ota jäätyäkseen. Hevo-
set vainuavat sellaisia aukeamia ja pysähtyvät.

— Jumalan nimessä, kääntykäämme takaisin,
jos hevosetkin vainuavat, — huusin minä, tavoi-
tellen Aleksanderia turkin liepeestä.

Hän irroitti minun turkkiin tarrautuneet kä-
teni ja ulos kiivetessään sanoi:

— Vaaraa ei ole minkään näköistä, usko minua,
Liiza. Me luomme lumen aukeaman päältä, ja
hevoset astuvat kauniisti ylitse.

Näin sanoen hän uudistuneista huudoistani
huolimatta hävisi kuomun alta pimeään pyryyn.

Kaikki oli sekaisin. Valkoista lumenmöyhyä
tuprusi sisälle aukijääneestä kuomuetusesta,
jonka lieve lepatti ruutuineen kuin lippu myrs-
kyssä. Itse kuomukin tutisi ja lunta lensi sen
seinämiin jopa lakeenkin.

En voinut ymmärtää mitä ne miehet siellä
ulkona puuhasivat, luulen heidän kaivelleen
lumessa lapiolla, jonka olivat ottaneet talosta.

Vihdoin he lopettivat ja asettuivat kukin pai-
kalleen.



358
Ja tämmöisenkö kuorman on lentäminen sy-

lenlevyisen avannon ylitse! — ajattelin minä
kauhun salvatessa hengitykseni ja ääntämis-
kykyni.

Reki liikahti.
Nyt he varmaankin ottavat vauhtia, — ajat-

telin, sydämeni koettaessa repeytyä ulos rinnas-
tani. Hevoset rupesivat juoksemaan.

— No näetsen, — sanoi Aleksander — kuinka
kauniisti se kävi.

— Olemmeko jo ylitse? — huusin ihmeis-
säni.

— Aikoja sitten, — sanoi hän ja rupesi sovit-
telemaan taaksensa alusia, paneutuakseen pit-
käkseen. Sen tehtyään hän toisella kädellään
kohensi vielä minunkin tyynyjäni, kehoittaen
seuraamaan hänen esimerkkiänsä. Hän sanoi,
että minun täytyy levähtää ennenkuin tulemme
Kuopioon, muuten voi käydä niin että nukun
aamiaispöytään, niinkuin olin illallispöytäänkin
nukkunut.

Olin niin iloinen vaaran välttymisen johdosta,
että tottelin häntä kaikista hänen ivapuheistaan
välittämättä, ja heittäysin selälleni. Olin sano-
mattoman onnellinen myöskin sen johdosta, että
minulla oli sellainen mies, joka tietää neuvon
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missä tilanteessa tahansa. (Hänen nenänsä alkoi
jo sipistä nukkumista.) Hieno, solakka upseeri,
mutta kyllä tietää pyryasiat, vieläpä neuvoo
vanhoja kuskeja! Kuinka monta esikuntaupsee-
reista, jotka osasivat pyöritellä valssissa naisiaan
paljon taitavammin kuin hän, olisi osannut pyry-
myrskyssä lapioida railon selväksi lumesta! Esi-
merkiksi Litvinov! Varma on, että olisimme
hänen kanssaan jo ajamassa täyttä karkua takai-
sin Pietariin päin, jos eteemme olisi tämmöinen
hornan kuilu auennut. Ei, olinhan tosin suuri
tyhmyri ja pelkuri, mutta kylläpä vaan olin
osannut itselleni miehen valita!

Sanalla sanoen, kun sydänalassa taas jokin
ihan tuntuvasti liikahti, täytti minut sellainen
elämänriemu, että minä itsekseni hytisin ilosta
ja tuulen jyskytys kuomua vastaan oli minulle
pelkkää tuutulaulua. Kaikki, mikä äsken oli
peloittanut ja nukkumasta estänyt, ajoi nyt ihan
väkisin unta silmiini.

Kun heräsin, muistin kuulleeni vielä nuk-
kuessa aisakellon kilinää, ja nyt avasin silmäni
samanlaiseen kilinään, jonkun ajaessa meidän
ohitsemme. Olin pitkästä nukkumisesta niin
raukeana, etten ensin ollenkaan liikahtanut, en
edes päätäni kääntänyt, vaan annoin maailman
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todellisuuden omin neuvoin virrata sisälle ja
selittää minulle kaiken. Miksi on niin valoista?
Siksi, että Aleksander on avannut kuomun
edestä etusen, ja että pyry on tauonnut. Hän
istuu suorana ja katselee ulos eteensä. Hänen
viiksensä ovat huurussa, ja kulmakarvansakin .

Silmät välkkyvät elokkaan kirkkaina kaikelle
minkä hän näkee, mutta suu ei hymyile. Hän
luulee minun nukkuvan ja varoo minua herät-
tämästä, mutta näkyy selvästi, että hän palaa
halusta saada näyttää minulle mitä itse näkee.
Juuri siksihän minä vaan pysynkin liikahta-
matta, että ensin saisin rauhassa ajatella omiani,
katsella Aleksanderia ja nauttia olevaisuudesta,
itse siihen sekaantumatta.

Minä kuulen kaukaa ikäänkuin tornikellon
kumean soinnin, välistä ei kuulu, välistä taas
kuuluu, biu-baau . . . baau . .

. Onko nyt sun-
nuntai? — On. — Kuinka rauhallista — biu-
baau . . . baau . . . baau . .

.

Välistä kuulen myös kaukaa ja lähempää kuk-
kojen laulua, ja arvaan, että me kai lähestymme
jotakin kylää. Mutta en raatsi sittenkään vielä
kohota. Tornikellon kumina yhä kovenee. Sitä
on hauska kuunnella.

Takaamme lähestyy taas kulkusten kilinä.
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Meidän hevosemme alkavat käydä. Ohitsemme
ajetaan, reessä puhellaan iloisesti, sitten kulku-
set taas etenevät. Silloin kun kulkusten kilinä
oli kovimmillaan, Aleksander katsahti minuun,
että enkö minä muka vielä tuostakaan herää.
Mutta minä painoin silmäni kiinni. Ja torni-
kello yhä lähestyi.

Nyt alkoi jo kuulua jalankävijäinkin ääniä ja
heidän askeltensa kopinaa, kun ajoimme heidän
ohitsensa. Nyt jotkin pojat juoksivat rekemme
tallaille, sillä heidän kikatuksensa kuului ihan
kuomun takaa. Ja nyt he kai pyrähtivät pois,
sillä sekä kulkusten että suuren aisakellon räminä
tuli jostakin käänteestä taaksemme ja hetken
kuluttua ajettiin ohitsemme tavattomassa kello-
jen kilinässä.

Nyt minä vilkaisin Aleksanderiin, ja meidän
katseemme tapasivat toisensa.

— Se on maalaista kirkkoväkeä, — selitti hän,
tarkoittaen ohiajajia.

— Missä olemme? — kysyin haukotellen.

—■ Nousehan katsomaan, —■ hän sanoi, sie-
rainten juuret tutusti kangistuneina, millä tem-
pulla hän tavallisesti hillitsi kasvojensa omaval-
taisia ilmeitä, erittäinkin tyytyväisyyden ilmettä



362
ja tarpeetonta hymyilemistä, joka olisi omin
päin pyrkinyt leventämään suuviivaa.

Minä kohottausin.
Edessäni oli loivasti kohoavalla rannalla ison-

lainen kylä kirjavine puurakennuksineen, jotka
hauskasti heloittivat esille-pilkistävässä aurin-
gonpaisteessa. Erittäin helakasti loisti valkoi-
nen kirkko tornineen, kohoten keskeltä kylää,
taustanaan mahdottoman suuri vuorenharjanne,
joka oli tummansininen, koska auringon valo ei
ollut sinne vielä ennättänyt. Jotakin niin idyl-
lisen kaunista! Ja sieltähän kylästä se kellojen
soitto tulikin.

Jäällä näkyi paljon teitä ja mustia pilkkuja,
jotka kaikki liikkuivat kylään päin. Ne olivat
ajajia ja jalankävijöitä, menossa kirkkoon, kuten
Aleksander selitti. Kun me ajoimme jalankävi-
jäin ohitse, menivät he lumeen seisomaan, ja
monet miehistä tervehtivät lakkia nostamalla ja
naiset tekivät itsensä lyhyemmiksi, niinkuin se
kahvintarjooja ensimmäisessä pysähdyspaikassa.

—• Mikäs tämän kylän nimi on? — minä
kysyin. Kun Aleksander ei kohta vastannut,
kysyin uudelleen:

— Oletko ollut tässä kylässä ennen?
— Olen, — vastasi hän nyt. Ja kun katsah-



363
din häneen, olivat sierainten juuret kangistu-
neet vieläkin syvempään. Hän sanoi:

—- Olemme Kuopiossa.
Minä hämmästyin.
— Lasket leikkiä, Aleksander! Ihanko Kuo-

piossa?!
— Ihan Kuopiossa. Eikö tämä vastaa odo-

tustasi?
Vastasiko vai ei, en tiedä, mutta totta on,

etten ollut kuvitellut tämmöiseksi. Olin kuvi-
tellut kaupungiksi. Ja jos kaupungiksi, niin tie-
tenkin olin kuvitellut monikerroksisia kivimuu-
reja. Mitään semmoista en nähnyt. En nähnyt
melkein mitään siitä mitä olin osannut kuvitella.

Tornikellonkumea soitto oli ihankuin päämme
päällä. Voimakkaasti ja levottomasti sen ääni-
aallot vavahtelivat ylitsemme kaikkiin ilman-
suuntiin.

Ja nyt me jo etenemme kellojen pauhusta.
Olemme poikenneet syrjäkadulle. Kukaan ei
enää aja ohitsemme.

Edessäni on rauhallinen, leveä katukuja. Ei
mitään lumesta puhdistettuja katukäytäviä eikä
lyhtytolppia, niinkuin Pietarissa, vaan suora tie,
joka oli avattu lumireellä — - ajoimme sellaisen
ohitse, — ja kummankin puolin matalia puu-
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rakennuksia, joskus välimatkan päässä toisis-
taan, mutta kuitenkin suorassa linjassa, niinkuin
vastaisen kadun ajatuksessa. Nuo rakennukset
olivat kovin siistejä kaikki, toiset punaisia, toi-
set keltaisiksi maalattuja, ja niillä oli valkoiset
kulmalaudat ja valkoiset ikkunaympärykset, ja
ikkunoissa oli pitsikaihtimet kahden puolen ja
näkyi palmuja ja muita huonekasveja, jopa
pieniä punaisia kukkiakin.

Yhden tämmöisen keltaiseksi maalatun ja
paksun kattolumen peittämän rakennuksen koh-
dalla Aleksander sanoi:

— Kas niin, Liiza, nyt ollaan perillä.
Kuski käännytti hevoset ja me ajoimme por-

tista rakennuksen pihaan.



-22.

KUOPIOSSA.

Kun ajoimme pihaan, näin kohta vanhan
mummon puuhailevan jotakin korkean veran-
nan pikkuruutuisten lasien takana. Jyrkät rap-
puset nousivat sen visusti suljetulle ovelle. Se
oli kai jokin lämmin huonekasvien säilytys-
paikka, johon talvellakin pääsi aurinkoa, koskapa
mummon pää hääri kukkaruukkujen keskellä,
niitä siirrellen paistetta kohden.

Se oli Aurora, Aleksanderin äiti.
Hän oli hyvin lyhytkasvuinen. Hän oh puet-

tuna mustiin, mutta päässä hänellä oli valkoinen,
poimutettu myssy, jonka nauhat olivat sidotut
kahdenpuoliselle silmukalle leuan alle. Hänen
kasvonsa olivat punertavat, — ehkä nyt erikoi-
sesti mielenliikutuksen vuoksikin. Silmät sätei-
livät hyvyyttä, sanan täydessä merkityksessä
»säteilivät», sillä silmäin kohdalta läksi ohimoille
ryppyjä tiheänä säteikkönä, ja hänen hymyil-
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lessään niitä levisi alaluomien alle, ylettyen
poskipäihin asti.

Aleksanderia, joka oli noussut edellä, hän
minun luokseni kiirehtiessään tervehti melkein
kuin ohimennen. Tässä maassa ei nyt kerta
kaikkiaan suudeltu. Mutta siitä huolimatta hän
kiirehti avosylin minua vastaan, suuteli minua
ja taputteli herkeämättä. Sitä hän teki ilmeisesti
juuri sen vuoksi, että me emme voineet mitään
sanoa toisillemme, mutta molemmat tahdoimme
toisiamme rakastaa.

Meistä tuli kohta parhaat ystävykset.
Hän osasi keskinäisestä mykkyydestämme

huolimatta keksiä tuhansia asioita, jotka saattoi-
vat muodostua meille yhteisiksi harrastuksiksi.
Niinpä me kohta kuumat kahvit juotuamme
menimme kaikkia hänen kukkiansa katselemaan.
Minulle hän antoi käteen kastelukannun, että
sain ominpäin hoitaa ne ruukuista, jotka näytti-
vät minusta vettä kaipaavilta. Ollessani epä-
varma minä katsahdin häneen ja kysyvästi
panin: »hm?» — Jos kukka oli hänenkin mie-
lestään kasteltava, hän myönnytteli päätänsä
nyykäyttämällä ja vastasi: »yhym, yhym». Sit-
ten hän jatkoi multain kuohkeuttamista, pyö-
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reät silmälasit päässä, ja vähän väliä tuli minua
taputtamaan.

Oikeastaan vasta pöydän ääressä istuessamme
hän ensi kerran haasteli Aleksanderin kanssa,
ja vaikka minä selvästi tunsin, mikä syvä rak-
kaus vallitsi äidin ja pojan välillä, oli sen ainoana
näkyväisenä todistuksena vain, että mummo ker-
ran naputti hänen kättänsä. Tämäkin oli Alek-
sanderin mielestä jo niin paljon, että hän nousi
hämillään pöydästä ja jäi keskustelemaan sei-
saaltansa tai kävellen edestakaisin.

He eivät voineet olla antaumatta yhä innok-
kaampaan puheluun. Mummon yritykset kai-
kenlaisilla myhäilyillä ja muilla tempuilla pitää
minua osallisena väkisin harvenivat, ja vihdoin
he kasvot yhä tulehtuneempina vajoutuivat
vain keskinäisiinsä.

Minä nousin hiljaa ja menin huoneita katso-
maan.

Aleksanderin äiti asui paljon köyhemmästi
kuin laamanni. Huoneita ei ollut kuin kolme
ja sisustus oli koruttomampi, vain tarpeellisim-
mat huonekalut.

Tietysti oli salissa kuitenkin keinutuoli. Se
oli yksin-istuttava. Siinä oli hyvin korea helmi-
tetty matto, kaiketi jokin vanha perhemuisto.
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Se oli tupsunauhoilla sidottu tuolin selustaan.
Minun täytyi vihdoinkin koettaa millaista oli
keinua tällaisessa tuolissa, mutta se menikin niin
kauas taaksepäin, että huudahdin pelästyksestä
ja Aleksander ja mummo riensivät katsomaan.
He rauhoittuivat pian ja palasivat takaisin toi-
seen huoneeseen.

Talon vuoteet olivatsamoja neliömäisiä, mutta
minä en niitä enää pelännyt.

Salissa oli seinillä kapeissa kehyksissä lasin
alla kuvia arvatenkin Aleksanderin veljistä ja
sisarista, joita saattoi tuntea samasta nenän suo-
ruudesta kuin oli Aleksanderilla, ja lisäksi yksi
varjokuva, jonka otaksun — samasta syystä —

olleen hänen isänsä. Maalauksia ei ollut kuin
yksi. Se oli muita suurempi, öljyväreillä tehty
vanhan miehen muotokuva, jonka päässä oli
musta kalotti. Kaulan ympäri oli sidottu val-
koinen kaulusnauha, joka kannatti kaksihaa-
raista liperiä, samanlaista kuin oli Pietarin sak-
salaisillapapeilla. Mustanpappiskauhtanan pääl-
litse kulki kaulan ympäri leveä punainen nauha,
jonka molemmat päät, antaen tilaa hienosta
kultaketjusta riippuvalle ristille, yhtyivät rinnan
alla, kannattaen ristinmuotoista kunniamerkkiä,
jommoisia olin Pietarissa nähnyt kenraaleilla ja
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taisi isällänikin olla. Samanlainen risti oli kiin-
nitetty kauhtanaankin, ja vielä iso hopeanval-
koinen tähti oli toisella puolella, sekin minulle
tuttu kotoa. — Ukon kasvot olivat sanomatto-
man lempeät ja samaa lempeyttä lisäsi vielä
kalotin alta kummankinpuolin otsaa suitut peh-
meät, harmaat tukansuortuvat. L'kko katsoi
suoraan minuun, meninpä mille puolelle tahansa.
Hän tuntui sanattomasti, mutta sitä suurem-
massa yhteisymmärryksessä sanovan minua
tervetulleeksi, jopa ikäänkuin rakentavan välil-
lemme salaista sielujen tuttavuutta. Enkä minä
voinut olla huomaamatta, että hänen silmistään
säteili samanlainen pohjaton hyvyys kuin Alek-
sanderin äidinkin silmistä. Tästä varmasti pää-
tin, että kuva esitti mummon isää, piispaa, jonka
lempeästä luonteesta Aleksander oli minulle
kertonut. Hän oli siitä tullut kertoneeksi vasta-
painona oman isänsä, ruununvoudin ankaruu-
delle, joka oli ollut luonteeltaan niin rehellinen
ja niin järjestyksenhaluinen, että oli pakostakin
joutunut rettelöihin huolimattomien ja mielel-
lään liviä laskevien ihmisten kanssa. Minä
menin vielä kerran katsahtamaan siihen varjo-
kuvaan, ja todella Aleksanderin isä näytti peloit-
tavan ankaralta. Kun vain ei Aleksanderissa
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ollut samaa! Ainakaan ei hänessä ollut yksin-
omaan äitinsä lempeyttä. Minä taisin kuitenkin
olla rakastunut juuri hänen ankaruuteensa.

Illalla kokoontuivat Aleksanderin veljet ja
sisaret meitä katsomaan. Tuli vielä heidän vai-
mojansa ja miehiänsä ja muitakin sukulaisia.
Mutta minä olin matkan jälkeen niin väsynyt,
etten enää voinut vastaanottaa mitään vaiku-
telmia enkä muista siitä illasta mitään.

Onnellisena, kun vieraat vihdoinkin lähtivät,
tuskin maltoin riisuutua ja heittäysin rentonani
vuoteeseen, vajoten heti unen helmoihin. Alek-
sander oli jäänyt vielä keskustelemaan mummon
kanssa illan vaikutelmista, mutta minä en jak-
sanut häntä odottaa.

Lienen nukkunut tunnin verran, kun heräsin
kamalan valittelevaan ääneen, joka tuli jostakin
viereisestä huoneesta tai ehkä ulkoa ikkunan
takaa.

Raapaisin tulitikkua ja sydän kurkussa odo-
tin milloin sen sininen fosforiliekki vihdoinkin
muuttuu keltaiseksi, että pääsen kynttilätä sytyt-
tämään.

Kaamea valitus yhä jatkui ja minun kaikkea
säikkyvä luonteeni pani käteni hurjasti vapise-
maan. Ensimmäinen sytytysyritys ei sen vuoksi
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onnistunut. Täytyi sytyttää toinen tulitikku,
joka kuitenkin meni kiireessä poikki, ja vasta
kolmas alkoi taas tuikkia siniliekkinä.

Oh, kuinka kauan nuo tikut valmistelivat,
ennenkuin rupesivat valaisemaan! Tuskan hiki
valui otsaltani.

Valitus jatkui loppumattomiin.
Aloin erottaa siinä joitakin minullekäsittä-

mättömiä sanoja, ja se teki tilanteen vieläkin
kaameammaksi. Nähtävästi oli joku ihminen
joutunut äärimmäiseen hätään ja itkien ja vali-
tellen rukoili apua.

Kun talikynttilä vihdoinkin oli sytytetty, en
nähnyt huoneessa ketään ja tuntui selvältä, että
ääni tuli kadulta melkein ikkunani alta. Menin
ikkunan luo, mutta en nähnyt kadulla ketään,
olin melkein sytyttää kaihtimen.

Valittava ääni oli vaiennut. Täysi hiljaisuus
vallitsi kaikkialla. Minä rupesin jo kuvittele-
maan nähneeni vain pahaa unta.

Sammutin kynttilän ja hiivin vuoteeseen,
malttamattomasti odotellen Aleksanderia, saa-
dakseni häneltä selvyyttä asiaan.

Odotellessani lienen vihdoin nukkunut.Varma
vain on, että noin tunnin kuluttua heräsin vielä
suurempaan säikähdykseen.
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Onneton oli jälleen ikkunani alla! Ei voi olla
sen sydäntäkirvelevämpää avunhuutoa. Eikö
Aleksander siis ollutkaan ryhtynyt toimiin?
Eikö koko kaupungissa ollut ainoatakaan ihmistä,
joka armahtaisi? Oltiinko tässä maassa niin
peräti sydämettömiä lähimmäistä kohtaan!

Yhä ja yhä valittaa!
Nyt en enää malttanut, vaan niin paitasillani

kuin olinkin päätin rynnätä vierashuoneeseen
hälyttämään taloa. Hyppäsin vuoteesta ja aloin
pimeässä hapuilla ovea. Mutta juuri kun vih-
doinkin löysin sen kahvan, tuli Aleksander
sisälle.

Minä tartuin hänen käsivarteensa voimatta
saada sanaa suustani.

— Mikä sinua vaivaa, Liiza, miksi vapiset?
Mörköjäkö pelkäät?

Hän katseli minua ihmeissään vierashuoneen
ovesta tulevassa valossa.

— Etkö kuule? — sanoin, — menkää herran-
nimessä auttamaan tuota miestä! Joutukaa!
Hän on jo toisen kerran täällä, eikä kukaan
kuule!

— Mutta ketä auttamaan, rakas Liiza? Tuo-
han on tavallinen yövahti, joka ilmoittaa kel-
lonlyömän kaupunkilaisille.
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— Miksi hän siis itkee ja rukoilee?
Aleksander sanoi vahdin vain rukoilevan, että

Herra varjelisi kaupunkia tulipalolta, ja kehöit-
tavan niitä, jotka valvovat, rukoilemaan samaa.

Tämä ei ollut minusta amoastaan lohdutta-
vaa, vaan suuresti liikuttavaalein. Olin jälleen
onnellinen.

Unestani ei tosin tullut mitään ja Aleksander
nukkui kohta sikeään uneen, joten olin yksin
yön pimeässä. Mutta joka tunti minä yhdessä
palovahdin kanssa uskollisesti rukoilin tämän
kaupungin puolesta, ja minusta oli onnellista
tuntea yhdessä muiden kanssa itseni kuopiolai-
seksi.

Seuraavana päivänä, yön levättyäni, tein jäl-
leen virkeänä havaintojani kaikesta mikä oli eri-
laista täällä kuin Venäjällä.

Suurinta uteliaisuuttani herättivät omituiset
kirjavat matot, joilla kaikkien huoneiden lattiat
olivat peitetyt. En voinut pitkään aikaan ym-
märtää miten ne olivat tehdyt, sillä lankoja ei
niissä näkynyt, vaan oli niinkuin vain erivärisiä
nauhasia ommeltu vierekkäin. Ja mikä sano-
maton työ peittää kaikki lattiat tämmöisillä
ompeluksilla!

Minun istuessani kyykkysillä hypistelemässä
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ja tutkimassa näitä lattiamattoja huomasi
mummo minut toisesta huoneesta.

Hän tuli luokseni ja otti nyt minut kokonaan
haltuunsa.

Vei minut jonkinlaiseen tupahuoneeseen, jota
en ollut vielä nähnytkään ja joka oli hänellä
samalla keittiönä. Siellä oli palvelustyttö häm-
mentämässä puuroa padan ääressä, joka roikkui
koukusta tulen päällä. Minkäänlaista hellaa en
nähnyt, tai ehkä oikeastaan en ehtinyt nähdä,
sillä koko huomioni kääntyi siihen merkilliseen
laitokseen, jonka luo mummo minut vei.

Ne olivat kangaspuut, kuten sittemmin olen
oppinut ymmärtämään.

Mummo istui niiden ääreen penkille, ja sil-
mäni olivat pudota päästä, kun hän suureksi
hämmästyksekseni alkoi viskellä jotakin kojetta
kahden ristikkäin kulkevan lankarivin välitse ja
lujasti paukutella kiinni sitä punaista nauhaa,
joka irtausi kojeesta ja jäi lankojen väliin. Ja-
loillaan hän myös jotakin sotki, jolloin ylempi
lankarivi meni alas ja alempi tuli ylös, ja taas
hän viskasi kojeen lankojen välitse toiseen kä-
teensä, ja taas paukahutti nauhan kiinni. Näin
syntyi vähitellen lattiamatto! Minä värisin
innostuksesta.
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Olisin mielelläni huutanut kaikille Pietariin

jääneille, sisarille, veljille: tulkaa katsomaan,
tulkaa katsomaan! Mutta nyt sain vain itsek-
seni intoilla, voimatta kenellekään ihastustani
ilmaista.

Olisin myös kohta tahtonut koettaa itse näin
kutoa nauhoja yhteen, mutta mummo ei anta-

nut. Lempeästi hän otti käsistäni tuon ihmeel-
lisen kojeen ja vei minut tuvan pitkän seinä-
penkin luo, jossa hänellä oli avonaisia säkkejä,
täynnänsä erivärisiä vaatetilkkuja. Näistä hän
otti muutamia mustia käteensä ja alkoi saksilla
leikelläpuolentuuman levyisiksi nauhasiksi, jotka
tippuivat pärekoriin, toiseen koriin tippui hänen
saksistaan punaisia, kolmanteen keltaisia, niin
paljon kuin värejä oli. Sitten hän antoi sakset
minulle ja rupesi itse neuloskelemaan nauhasia
yhteen, mustat mustaksi keräksi, punaiset punai-
seksi, ja antoi vihdoin neulankin minun huos-
taani. Itse hän meni kutomista jatkamaan, ja
nyt ymmärsin, että ennenkuin oli lupa koetella
kutomista, piti oppia tekemään näitä muita
asioita. Innostuin tilkkujen leikkelemiseen ja
nauhasien yhteenompelemiseen kuitenkin siihen
määrään, että unohdin koko kutomisen. Kuinka
en ollut oppinut ompelemaan, vaikka oma äitini
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aina ompeli? Minua ei tahdottu saada tuvasta
enää ollenkaan pois, ei edes syömään, niin kuti-
sivat käteni. Mummo kävi usein katsomassa,
minä lupailin tulla, mutta en sitten malttanut-
kaan jättää neulaa. Asia loppui siihen, että
Aleksander itse tuli hakemaan. Sen hän teki
siten, että vain aukaisi oven, katsahti sisälle ja
kohotti kulmakarvansa, erittäinkin toisen silmän.
Minä viskasin heti käsistäni neulat ja sakset ja
riensin ruualle.

Muuten ei Aleksander ollut ollenkaan minun
näperryksiäni vastaan. Päin vastoin. Seuraa-
vana päivänä hän kysyi, joko minä olin ollut
työssä. Tuo että hän sanoi »työssä» innostutti
minut vieläkin ahkerammaksi. Tahdoin ruveta
nousemaan varhain niinkuin palvelustyttö ja
tahdoin olla »työn» jälkeen väsyksissä. Kuvaa-
maton oli iloni ja onneni sinä päivänä, jolloin
sain ruveta kutomista oppimaan ja näin, miten
matto minun toimestani nauha nauhalta kasvoi!
Minun toimestani! Se oli suorastaan autuasta.
Aleksander kyllä otti asian vähän niinkuin leikin
kannalta, mutta mummo sitä vastoin oli ihan
tosissaan, ja meistä tuli päivä päivältä yhä pa-
remmat ystävykset.

Ollessani joskus estettynä tupaan sukelta-
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masta — semmoisina esteinä olivat alituiset
vieraskäynnit, jolloin minua näytettiin heille, —

minä suorastaan ikävöin hetkeä milloin sain
sinne palata. Ja mykkyytenikin oli siedettävä,
kun ajattelin: pian pääsen tilkkujen luo.

Joskus täytyi mummon tulla suorastaan väki-
sin irroittamaan minua »työstä». Hän vei sil-
loin minut kanssansa kävelylle »kaupungille».

»Kaupunki» oli niin pikkuruikkunen, että yks-
kaks se loppui ja metsä tuli vastaan menipä
minne päin tahansa, ellei mennyt järven jäälle.
Oli kuitenkin puoteja. Ajureita oli vain yksi,
joka seisoi ajoa odotellen koko kaupungille tun-
netulla paikalla kirkkopuiston nurkkauksessa.
Jos oli jonnekinpitemmälle lähdettävä, oli lähe-
tettävä piika edeltäpäin tätä ajuria tilaamaan, ja
jos hän ei ollut paikoillaan, täytyi nöyrästi
tyytyä kohtaloonsa ja jäädä vahtimaan parem-
paa onnea.

Mutta kuinka saattoi tapahtua, että harhailles-
samme mummon kanssa puodeissa, satuin ikku-
nassa näkemään pieniä posliininukkeja, en voi
ymmärtää. Sillä näitä tämmöisiä ihania pikku
nukkeja en ollut Pietarissakaan missään puo-
dissa huomannut, enkä tiedä mistä äiti oli mi-
nulle hankkinut omani, jokaoli unohtunutkotiin
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Olgan mahdollisesti löydettäväksi. Nämä kuo-
piolaiset nuket olivat vielä paljon kauniimmat.

Huomattuaan suuren ihastukseni mummo toi-
mitti niin, että minulle ostettiin joitakuita sem-
moisia nukkeja. Ja ihmeekseni ihan selvään
muistan olleeni silloin vielä niin lapsellinen, että
minä näitä nukkeja itsekseni peseskelin ja kui-
vailin — sanalla sanoen leikin niillä!

Aleksanderin sisarien kanssa oli minulla vähän
kiistojakin, tosin aivan naurettavan vähäpätöi-
sistä asioista.

Semmoisia oli kiista — olutjuustosta.
Olutjuustoksi sanottiin mummon perheessä

merkillistä iltajuomaa, jota valmistettiin keittä-
mällä yhteen sahtia ja maitoa. Maito meni sah-
dissa omituiseksi kokkarepuuroksi, mutta juuri
noiden kokkareiden pitikin olla makeita. Juoma
oli mummon perheen lempijuomaa, ja taisi olla
koko Kuopionkin, mutta erittäinkin oli siihen
mieltynyt Aleksander.

Parhaimpana mestarina tämän juoman val-
mistamisessa oli toinen Aleksanderin sisarista,
(jonka kanssa minä myöhemmin kovasti ystä-
vystyin, mutta nyt olutjuuston tähden olin
joutua ilmi kahakkaan).

Hän tahtoi opettaa minulle miten tätä juomaa
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valmistettiin, kaiketi jotta minä sitten osaisin
sitä keittää Aleksanderille illallispöytään. Käyt-
täen milloin saksalaisia milloin ranskalaisia sa-
noja me kokkasimme keittiössä parhaamme mu-
kaan (jolloin hän lienee tullut huomaamaan
minkä verran minä oikeastaan keittoasioista
ymmärsin). Tietenkin hänestä olisi ollut kovin
tärkeää, että juoma olisi minullekin maistunut
taivaalliselta. Sentähden — kun keitos oli val-
mis ja vähän jäähtynyt - - hän pysähtyi taidos-
taan ylpeänä eteeni katsomaan minkä vaikutuk-
sen ensi maistaminen oli tekevä. Tunnustaak-
seni pelkäsin hänen puolestaan, sillä kaikista
ponnistuksistani huolimatta en voinut kuvitella
sahdin ja maidon sekoitusta maukkaaksi. Jo
valmistuin pieneen hätävalheeseen. Päätin olla
muuttamatta kasvojen ilmettä, maistuipa mille
tahansa, ja kaikissa tapauksissa huudahtaa ihas-
tuksesta.

Mutta tämä kaunis aie meni kokonaan pilalle.
Minä en saanut juomaa ollenkaan alas, suu kiel-
täysi nielemästä, ja silmäni kiristyivät tuhan-
sissa rypyissä umpeen, joten minun oli hyvin
vaikea löytää asianomaista keittiöämpäriä suuni
vapauttamiseksi, ja olin läkähtyä.

Aleksanderin toisenkin sisaren kanssa jouduin
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aluksi kireihin väleihin. Hänkin tahtoi keksiä
jonkin herkkulajin, joka olisi ollut meistä kum-
mastakin yhtä maukas. Hän puolestaan oli mes-
tari eräänlaisen kalaleivoksen valmistamisessa,
jota sanottiin kalakukoksi. Hän leipoi joukon
pikkukaloja jarasvaisia kinkunpalasia ruisjauho-
taikinan sisään ja kypsytti tämän laitoksen lei-
vinuunissa mahtavaksi limpuksi, jonka kuoreen
syömään ruvettaessa leikattiin pyöreä reikä.
Kaikki olisi onnistunut, ja ihastushuudahduk-
seni oli omissakin korvissani kuulunut aivan
luonnolliselta. Mutta hän lienee tarkkaan seu-
rannut syöntiäni ja huomannut, että minä salaa
erottelinpois kinkkupalaset ja lisäksi kaavin kuo-
ren ennen suuhunpistämistä vapaaksi pehmeästä
rasvakerrostumasta. Välimme kylmenivät. Illal-
lisilla hän kaikkien vieraiden kuullen, joille tämä
kalaleivos näytti olevan yhtä maukasta kuin
perheenjäsenille, kysyi minulta saksaksi ja vähän
uhkamielisessä koston sävyssä saatoinko siis
nimittää jonkin ruokalajin, joka olisi minun
mieliruokaani. Mieleeni juolahtitattariryyneistä
kypsytetty uunipuuro, jota setä Pjotrin huviret-
killä aina syötiin suolakurkkujen kanssa, jani-
mitin sen.

Kälyni selitti pöytävieraille heidän omalla kie-
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lellään mitä minä pidin mieliruokanani, jolloin
kaikki yltä ympäriinsä katsahtivat toisiinsa hä-
millään ja Aleksander ilmeisestipunastui. Kälyni
nautti voitostaan koko sen pitkän äänettömyy-
denajan, joka selitystä seurasi, kunnes mummo
pelasti minut ruveten puhumaan toisesta asiasta.

Näihin epäsointuihin tuli lisäksi Aleksanderin
veljien alituiset yritykset jouduttaa minun suo-
malaistumistani moittimalla kaikkea venäläistä.
Tulin tästä joskus niin nyreälle tuulelle, ettei
filosofiani enää auttanutkaan, vaan antauduin
hetken tunteiden katkeruuteen. Kesken vierai-
den iloa ja lasien kilistyksiä, jolloin he tavalli-
sesti alkoivat unohtaa vaikeaa velvollisuuttansa
pitää minulle mykkää seuraa pelkillä leikeillä ja
hymyilyillä, minä vetäysin johonkin syrjäikku-
nan ääreen yksikseni katselemaan taivasta, joka
ylettyi koko maailman ylitse, ja kaihoilin siinä,
kaulassani kielletyn itkun kutkutus, joka minua
suuresti hävetti. Semmoisina yksinäisyyden
hetkinä olisi kovasti tehnyt mieleni viedä Alek-
der pois täältä, vaikkei takaisin Venäjällekään
niin ainakin jonnekin missä olisimme olleetkah-
denkesken. Ja nyt minusta näyttivät sanomat-
toman onnellisilta ne peloittavat tähtiyöt Sai-
maan aavoilla selillä, jolloin ei ollut vielä ole-
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massa olutjuustoa eikä kalakukkoa, eipä edes
mummoakaan, ei suomalaista, ei venäläistä, vaan
ainoastaan me kahden Aleksanderin kanssa,
kummankin ajatukset tähdissä.

Kerran näin haaveillessani, kääntyneenä pois
iloisista äänistä, tupakansavusta ja lasien kili-
nästä, taas katselin avatusta ikkunaruudusta suo-
raan tähtitaivaaseen, sieltä ammentaen mielen
sopusointua. Silloin aivan odottamattani viriää
takanani ihana moniääninen laulu, joka ihmeel-
lisesti yhtyy taivaan harmoniaan, ikäänkuin
siitä syntyneenä ja sitä ylistäen.

Minäkäännyn hämmästyneenä, janäen laulajat.
Niiden joukossa on neljäntenä Aleksander,

mutta hän ei laula korkeinta ääntä, vaan pää-
ääntä laulaa hänen veljensä, pappi, jolla on
tenori, korkea, kaunis tenori.

Kaikkien neljän laulajan totiset, äänen ehdo-
tonta puhtautta etsivät silmät ja hartaasti auen-

neet suut tuikkivat paksun savun sumussa.
Lasien kilinä oli vaiennut, ei kukaan liikahtanut.

Mitään näin kaunista minä en ollut vielä
eläessäni kuullut.

Ihana laulu oli kaiketi jokin suomalainen kan-
sanlaulu, sillä sen sanoissa tunsin tuon suloisen
pehmeän kielen, jota olin ihaillut jo lapsuuteni
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aikoina setä Pjotrin maatilalla leikkiessäni. Se
oli sinisen Suonien kieltä.

Minä tulin yhä voimakkaammin liikutetuksi.
Jokin valtavan onnen tunne värisytti minua.
Niinkuin taivas olisi siirtynyt tähän savuiseen
huoneeseen ja kirkastanut kaiken.

Kuinka naurettavan vähäpätöisiltä tuntuivat
minusta nyt kaikki äskeiset mielihaikeani!

Mutta liikutukseni paisui yli äyräittensä. Ja
yht'äkkiä minä — vastoin kaikkia pidätyksiäni
—- purskahdin niin rajuun itkunpuistatukseen,
että minun täytyi juosta ulos huoneesta.

Joka suunnalta tultiin minua lohduttamaan,
sillä kaikki luulivat, että minä itkin ikävästä,
jäätyäni muka erilleen muusta seurasta. He
eivät voineet ymmärtää, että olin itkenyt pel-
kästä onnesta, sen johdosta, että olin niin sel-
vään, niin epäämätlömästi tuntenut miten näi-
den ihmisetn keskuudessa oli minulle avautu-
nut suuria elämisen mahdollisuuksia.

Siunattu suomalainen laulu, kuinka paljon
minulle annoit!



23-
--»ALEKSANDER OLI PALUUMATKALLA

PALJON PUHELIAAMPI»,

— sanoi Elisabet jatkaessaan tämän Kuopion-
retken kertomusta.

Paluumatkalla — niin, sillä semmoinenhan
siitä lopulta tuli sittenkin. Veljet ja sisaret,
niinkuin muukin lähempi suku, oli ollut sitä
mieltä, että Aleksanderin olisi nyt naimisiin
mentyänsä jätettävä sotilasuransa keisarikun-
nassa ja jäätävä Suomeen. He ehdottivat, että
hän hakeutuisi täällä johonkin siviilitoimeen,
rupeaisi esimerkiksi matematiikan opettajaksi
Kuopion lyseoon, joka paikka oli tulossa avoi-
meksi. Mummo taas oli ollut yksin aivan toista
mieltä, vaikkei ollutkaan sanonut ajatustaan
sukuneuvottelussa kaikkien kuullen, olipa myö-
hemmin vain kahdenkesken puhellut Aleksan-
derin kanssa. Hän oli sanonut, että ihmisen
pitäisi aina toimia lähimmäistään palvellen, sil-
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loin vasta Jumala asettaa asiat niin, että ihmi-
sen omakin syvin mielihalu toteutuu. Niinpä
siis Aleksanderinkaan ei ollut mummon mie-
lestä tuominen vaimoansa vieraaseen maahan,
jossa nuori iloluontoinen ihminen voisi pian
ikävystyä ja surkastua, jopa muukalaisuutensa
vuoksi kokea suuriakin vaikeuksia. Vaan Alek-
sanderin olisi hänen mielestään Elisabetin täh-
den jääminen Venäjälle. Kyllä Herra lopusta
huolen pitää, — oli hän sanonut.

Aleksander sanoi aikovansa seurata äitinsä
neuvoa.

— Ettäkö siis minun tähteni .
.

. sanoin minä
hämmästyneenä, melkein pelästyneenä.

Aleksander näki kai suurenneet ja pyöristy-
neet silmäni, sillä hän kiirehti oikaisemaan:

— Niin, aion jäädä Venäjälle, — sanoi hän,
— mutta älä sinä vain luule, että teen sen muka
joistakin jaloista vaikuttimista, ei sinne päin-
kään, kyllä minä ajattelen vain omaa tulevai-
suuttani, ole rauhassa.

Aleksander ei tosin muulloinkaan mitään niin
pelännyt, kuin että epäiltäisiin hänen toimivan
»jaloista» vaikuttimista, mutta noista hänen sa-
noistaan minä sentään rauhoituin ja olin usko-
vinani häntä.
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Hän oli yhä puheliaalla päällä.
Hän ei kyllä aikonut jäädä toimivan armeijan

tykistöön, sanoi hän, vaan siirtyä yleisesikun-
nan Nikolajevskin akatemian geodeettiselle osas-
tolle ja ottaa vastaan Struven tarjoaman toimen
akatemian observatoriossa Puikovassa.

Tämä ei tosin tuntunut minusta enää oikealta
sotilasuralta, mutta minä ymmärsin hänet hyvin:
jos hän olisi jäänyt toimivaan armeijaan, niin
ajatellaanpas, että uusi sota olisi yks kaks syt-
tynyt Venäjän ja Suomen välillä, silloin hän
olisi joutunut taistelemaan omaa isänmaatansa
vastaan. Voiko mitään hirveämpää ajatella!

Minun täytyy kuitenkin tunnustaa, että tuo
ainiaaksi Venäjälle muuttamisen päätös oli mi-
nulle suuri pettymys. Aleksander ei sitä usko-
nut eikä ottanut kuuleviin korviinsakaan. Ei
niin, etteikö minusta enää olisi ollut hauska
palata jälleen omien kotolaisteni yhteyteen, vaan

niin että. olin jo tottunut Suomeen muuttami-
sen ajatukseen ja nyt tuntui kuin minusta olisi
revitty irti jotakinrakkaaksi käynyttä. Niinkuin
ensin olisi sanottu: tässä on sinulle tehtävä, ja
kun minä jo innostuin, se olisikin otettu minulta.
Ei kukaan voi uskoa, että ihminen saattaa yht-
äkkiä rakastua kokonaiseen kansaan. Mutta niin
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oli minun käynyt jo silloin, kun me tulomat-
kalla ensimmäisen yön jälkeen ajoimme aamulla
majatalon pihaan ja minä näin tuon vesikeikkaa
työntävän tytön ja sitten sen kahvia tarjoavan
emännän. Niin oli minun käynyt laamannilla
ja niin Kuopiossa, jossa opin tuntemaan sen
hurskaan, ikihyvän mummon, ja kaikki, jotka
eteeni tulivat, olivat minulle rakkaita. Entä ne
laulut, ne laulut, jotka vieläkin elivät jäsenissäni
ja täyttivät minut sanomattoman sulon tunteella.
Semmoista rakastumista vieraaseen kansaan ei
kukaan voi ymmärtää, eikä Aleksanderkaan olisi
voinut siihen uskoa.

Mutta hänen järkähtämättömistä päätöksis-
tään huolimatta minuun jäi salainen toivo, että
sen hyvän mummon ennustus, jonka mukaan
hänen Herransa oli kyllä johtava meidät lopul-
takin Suomeen, kerran vielä toteutuu. Ja jos
tälle Herralle — Aleksanderin sanomattoman
omapäisyyden vuoksi — ilmaantuisi vaikeuksia
keinojen keksimisessä, niin tahdoin minä vähältä
osaltani olla kyllä apuna, esimerkiksi puhumalla
kaikessa salaisuudessa asiasta isälle tai vielä
paremmin setä Pjotrille, joka oli keisarin hyvä
ystävä, että he koettaisivat vaikuttaa siihen
suuntaan.
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Pietariin tulomme jälkeenme pian muutimme

Pulkovaan, jossa professori Struven ystävälliset
tyttäret innokkaasti auttoivat meitä koruttoman
pienen kodin perustamisessa. Siellä me elimme
useita vuosia.

Kesäkuun 13 päivänä v. 1859 minä synnytin
Aleksanderille pojan, ja kahta vuotta myöhem-
min, marraskuun 16 p:nä 1861 toisen pojan.
Näitä poikia katsellessani minä usein salaa ajat-
telin: ne ovat suomalaisia poikia, ja kuvittelin
heitä mielessänikaukaisen maan korkeiksi, kiilto-
nappisiksi virkamiehiksi, jotka puhuivat minulle
käsittämätöntä, pehmeää kieltä, sitä samaa, johon
joUudellakirkollaolin mielistynyt jasitten Kuo-
piossa rakastunut. Minä sain vanhan njanjan
luokseni näitä lapsia hoitamaan.

Elimme Puikovassa hyvin köyhästi. Välistä
meiltä suorastaan puuttui ruoka-aineita ja me
näimme nälkää. Hyvä kun saimme lapsemme
ruokituiksi. Mutta tämä puutteen äärimmäi-
syys johtui myöskin siitä, että tahdoimme pitää
sitä salassa. Aleksander ei mitenkään sallinut,
että olisin ilmaissut vaikeutemme vanhemmil-
leni. Koetimme pysyä aina iloisina ja tyyty-
väisinä, toivoen aikaa parempaa. Eikä tuo nyt
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ollutkaan niin hirveän vaikeata jonkin pienen
nälän tähden.

Äidillä oli ennen aina ollut tapana sanoa, kun
näki minun perhosena liitelevän, aina huoletto-
mana ja iloisena: »Liiza, Liiza, mitä sinusta
tuleekaan, jos joudut naimisiin, ethän sinä osaa
mitään!» Mutta kyllä nyt vain sain oppia ompe-
lemaan ja ruokaa keittämään, jos sitä ennen en
ollut osannut! Onneksi olin myös oppinut Kuo-
pion mummolta, että tämä kaikki on äärettömän
hauskaa.

Pitkinä talvi-iltoina emme tietenkään voineet
huvitella oopperoissa ja teattereissa. Ainoa,
mutta sitäsuurempi huvimme, oli tähtien tähys-
teleminen observatoriomme suunnattomien
kaukoputkien läpi. Aleksander saattoi työstä
päästyään sanoa tyytyväisenä: »Katsotaanpa nyt
miten se Sirius tänä iltana jaksaa.» Me menimme
kiertämään jättiläisputkea kohdalleen. Sitten
kohdistimme toisiin ja yhä toisiin tähtiin. Me
tähystelimme eri iltoina eri taivaanaloja.

Paitsi katselemisen ja uteliaisuuden iloa oli
pohjalla vielä toinen, sitäkin syvempi ilon syy:
niinä hetkinä minua ei milloinkaan vaivannut
kalvava epäily, että olisin venäläisyyteni vuoksi
mahdollisesti ollut esteenä Aleksanderin alku-
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peräisten tulevaisuudensuunnitelmien toteutu-
miselle. Korkean tähtitaivaan lumoissa meitä
ei mikään erottanut toisistamme.

Semmoinen suuri ihme aina ihmisten päitten
päällä! Eikä kukaan ajattele!

Vuonna 1860 Aleksander siirrettiin yleisesi-
kuntaan esikuntakapteenina ja aivan odottamat-
tamme määrättiin toimittamaan muutamia tähti-
tieteellisiä tutkimustehtäviä Suomessa. Eikö
tämä ollut ihme?
Vuonna 1861 hänet sieltäpalattua komennettiin

johtajan (professori Struven) apulaiseksi Pui-
ko vaan, ja samana vuonna määrättiin pitämään
yleisesikunnassa julkisia luentoja käytännölli-
sessä astronomiassa ja korkeammassa geode-
siassa, seikka, joka teki lopun meidän köyhyy-
destämme. Mutta kuulepa lisää, hyvä Kuo-
pion mummo!

Vuonna 1863 hänet nimitettiin Suomessa suo-
ritettavien tähtitieteellisten ja geodeettisten töi-
den päällikön apulaiseksi!

Samana vuonna me aloimme valmistella
suurta muuttoamme Suomeen.

On mahdotonta ajatella, ettei Aleksander olisi
huomannut salattua, sykähtävää iloani tämmöi-
sen kohtalonkäänteen johdosta.



Liite 11:0 1.

Clodtien esi-isät suoraan alenevassa polvessa
Elgenstiernan y.m. lähteiden mukaan.

Jo niin varhain kuin 13. ja 14. vuosisadan
vaiheilla tämän suvun jäseniä tavataan kulkeu-
tuneina Saksan Westfaliin. Sallsteinin aatelis-
sukutaulujen ja Steinin westfalilaisen historian
mukaan mainitaan tämän westfalilaisen haaran
kanta-isäksi muudan Johann Clodt, Nartelenin
herra (Westfalissa). Tämä oli syntynyt 1400-
-luvun alussa. Vuosilukua ei mainita, josta voi-
nee päättää hänen olleen maahan tulokkaan.
Sen sijaan hänen pojistaan mainitaan sekä syn-
tymä- että naimisiinmenovuodetkin. Vanhin
veljeksistä oli i/e«n'A-niminen, nuorempi Rolejf,
joista molemmat ovat suurten, kauas toisistaan
joutuneiden sukuhaarain kanta-isiä.

Henrik von Clodt (tai Cloth) jäi Saksan Westfaliin Nar-
telenin herraksi. Hän meni v. 1488 naimisiin Koppin-
genin herran Johann von Langen tyttären Elisabethin
kanssa. Hänen jälkeläisistään mainitaan poika Henrik,
naimisissa Johanna von Kvistin Wers'istä kanssa, ja
toinen poika
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Johann Clodt, edelleen Nartelenin herrana ja »koko
Liineburg-nimisen suvun päämiehenä», naimisissa Marga-
retha von Westphalen Schedingenistä kanssa. Hänet
mainitaan Ranskan kuninkaan Henrik IV:n kenraalina.
Kuollut v. 1587, saksalaisen ritarikunnan jäsenenä.

Edellisen poika Henrik mainitaan jälleen Nartelenin
herrana, ja ranskalaisena everstiluutnanttina. Naimi-
sissa Henriette von Westhoffin, Heunenin ja Heidemol-
lenin perijättären kanssa. Kuollut v. 1603. Heidän
poikansa

Westhojf von Clodt, Heunenin, Heidemollenin ja Röd-
dinghusen herra mainitaan viimeisenä tämän Saksaan
sijoittuneen sukuhaaran jäsenistä. Kuollut 1636.

Roleff von Clodt,

toinen Johann von Clodtin, suvun kanta-isän po-
jista, mentyään v. 1460 naimisiin Grete von Let-
maten kanssa muutti perheineen v. 1515 Tal-
linnaan ja tuli näin sekä liiviläisten että ruotsa-
laisten sukuhaarojen kanta-isäksi.

Jodokus tai Jost Clodt,

edellisen poika, mainitaan Tallinnan maistraatin
puheenjohtajana, sittemmin herttua Gotthard
Kettlerin neuvosmiehenä ja kanslerina, kunin-
gas Sigismundin ulkoasiain ministerinä ja kunin-
kaallisena lähettinäRuotsissa Juhana III:n valta-
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istuimelle-nousun johdosta, Puolan lähettiläänä
saksalais-roomalaisen keisarin luona, jossa omi-
naisuudessa hän allekirjoitti v. 1570 Ruotsin ja
Tanskan välillä solmitun rauhan Stettinissä.
Kuollut v. 1572, haudattu Riian tuomiokirk-
koon.

Yllämainitultaherttua Kettleriltä hän ansiois-
taan mahtavan liiviläisen ritarikunnan herras-
meisterinä sai lahjoitusmaaksi Jiirgensburgin
linnan maa-alueineen, joihin hän omilla varoil-
laan osti lisäksi Berghofin, saaden näihin mai-
hin kiinnekirjan kuningas Sigismundilta. Tämän
jälkeen näyttää Jiirgensburgin lisänimi jo liitty-
vän hänen jälkeläistensä sukunimeen.

Stefan Clodt von Jiirgensburg,

edellisen poika, Valkyll-kartanon (Kusal'in pit.
Virossa) perintöherra, naimisissa Margareta von
Henningin kanssa, joka oli liiviläisen yliritarin
Salomon v. Henningin tytär. Kuoli v. 1616.

Jost Clodt von Jiirgensburg,

edellisen poika, Valkyllin ja Pöytin (Virossa)
herra, mainitaan ruotsalaisen, Virossa toimineen
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jalkaväkiprikaatin everstiluutnanttina. Naimi-
sissa liiviläisen vapaaherrattaren Elisabeth von
Ungern-Sternbergin kanssa, joka oli arkkipiis-
pallisen' neuvosmiehen Fabian U.-St:n tytär.
Kuoli rintamalla tykinkuulan kaatamana 4 p.
syyskuuta 1621 kuningas Kustaa II Adolfin
vierestä, ruotsalaisten joukkojenpiirittäessä Riian
kaupunkia.

Gustav Adolf Clodt von Jiirgensburg,

edellisen poika, mainitaan kapteenina Ruotsin
henkivartiokaartissa . Seurasi Magnus de la Gar-
die'tä Ruotsin lähetystöön Parisissa. Sittemmin
mainitaan muun muassa maaherranaTurun lää-
nissä (1648), linnanpäällikkönä Riiassa (1649),
maaneuvoksena Virossa (1663), maamarsalkkana
Liivinmaalla ja lähettiläänä Venäjällä (1666).
Naimisissa ensin kamariherra David Stuartin ja
tämän puolison Anna Krus af Elghammarin tyt-
tären Britan kanssa, (ja mainitaan kuningatar
Kristiinan itsensä pitäneen nuorelle pariskun-
nalle häät), sekä toisessa avioliitossa ratsumes-
tari Herman von Wrangelin tyttären Margareta
Beatan kanssa. Kuoli Tukholmassa 1681.
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Vapaaherra Johan Adolf Clodt von Jiirgensburg,

edellisen poika, Pöytin, Festenin ja Leholan
(Kegelin pit. Virossa) sekä Laukin ja Somelin
herra, syntynyt Elghammarin kartanossa (Björn-
lundan pit. Södermanlandissa Ruotsissa) elo-
kuun 5 p:nä v. 1658. 1

Palveltuaan (1674) kornettina V. Wrangelin
ratsuväkirykmentissä ja sitten vänrikkinä Tuk-
holman henkivartiokaartissa hän kohosi nopeasti
everstiluutnantiksi ja mainitaan siinä arvossa
palvelleen m. m. Länsi-Uudenmaan jalkaväki-
rykmentissä ja sittemmin samassa arvossa Kal-
marin rykmentissä. Myöhemmin hänet maini-
taan Riian garnisonirykmentin päällikkönä. Ken-
raalinarvon hän sai v. 1706 ja tuli Riian komen-
dantiksi 1709. Ylennettiin kenraaliluutnantiksi
v. 1720.

Ruotsalaisen vapaaherranarvon hän sai v. 1714
ja introdusoitiin Ruotsin ritaristoon v. 1719,
n:lla 126.

Venäläisten valloitettua Riian hän joutui näi-
den käsiin ja vietiin Moskovaan, jossa kuoli
vankilaan teljettynä 20 p. lokakuuta 1720.

Osanotostaan Skånen sotaan 1670-luvulla ja
Halmstadin, Lundin ja Landskronan taisteluista
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hän on kirjoittanut päiväkirjan, jota pidetään
tärkeänä historiallisena lähteenä. Päiväkirja on
osittain julkaistu Tukholman Historisk Tid-
skriftissä 1883.

Oltuaan ensin naimisissa eversti vapaaherra
Bernhard Otto von Liewenin jaElisabet Gertrud
Wrangelin tyttären vapaaherratar Anna Marga-
retan kanssa, joka kuoli lapsivuoteeseen 1704,
hän meni toiseen avioliittoon kreivitär Juliana
Christina Bonde af Björnö'n kanssa, jonka isä
oli kreivi Carl Bonde ja äiti kreivitär Eleonora
Margareta Brahe. — Juliana Christina kuoli
v. 1758, 20 p. helmikuuta.

Vphra Carl Wilhelm Clodt von Jiirgensburg,
edellisen poika hänen avioliitostaan Juliana
Christina Bonden kanssa. Synt. 1707. Omisti
Virossa Pöytin (Wesenbergin pit.) ja Vogel-
sangin (Ummernin pit.). Mainitaan ajutanttina
Tukholman prikaatissa 1724 ja Karlskronan lin-
noitusprikaatissa 1731, jonka jälkeen, otettuaan
eron ruotsalaisesta palveluksesta, siirtyi 1735
roomalais-keisarilliseenpalvelukseen. Naimisissa
vapaaherratar Ulrika Eleonora Stackelbergin,
kenraaliluutnantti ja vphra Carl Adam Stackel-
bergin tyttären kanssa. Kuoli v. 1740.
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Vphra Adolf Fredrik Clodt von Jiirgensburg,

edellisen poika, synt. 1738, omisti Virossa paitsi
Pöytin myös Köndesin kartanot (Tristferin pit.).

Viron siirryttyä Venäjän vallan alaisuuteen
tämä Adolf Fredrik lienee ollut ensimmäinen
Clodtien vapaaherrallisesta ruotsalaisesta suku-
haarasta, joka muuttuneiden olojen pakosta
antautui keisarikunnan sotapalvelukseen. Hänet
mainitaan Venäjän henkivartiokyrassierien luut-
nanttina. — Naimisissa maaneuvos Jakob Hen-
rik von Schvvengelmin tyttären Gertrud Sofian
kanssa. Kuoli nuorena Pietarissa v. 1806.

Vphra Carl Gustaf Clodt von Jiirgensburg,

edellisen poika (vphratar Elisabet Clodt von Jiir-
gensburgin isoisä), synt. 25 p. heinäkuuta 1765,
mainitaan kapteenina Venäjänkeisarillisessa seu-
rueessa 1797, ylimajoitusmestarina Napoleon
I:stä vastaan toimivassa Venäjän armeijassa,
jossa tuli kohta sangen huomattavaan asemaan,
ollen ylipäällikkö Kutusovin lähimpiä aseveljiä.
Hänen kuvansa on säilytettynä Talvipalatsissa
Pietarissa 1812 vuoden sotasankarien joukossa.
Otettuaan osaa Borodinon, Tarutinon ja Leip-
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zigin taisteluihin hänet mainitaan Bremenin
komendanttina v. 1813. Sotatoimien päätyttyä
hän näyttää antautuneen rauhallisempiin tehtä-
viin, mutta näissäkin saavuttaneen kuuluisuu-
den. Hän on näet myöhemmin tunnettu geo-
deettisista töistään , saaden aikaan seikkaperäisen
kartan Moldausta, Valakiasta, Bessarabiasta ja
osasta Siperiaa. Vihdoin hänet v. 1817 siirret-
tiin esikunnanpäälliköksi Siperialaiseen armeija-
kuntaan Omskissa, jonne hän nyt muutti suu-
ren perheensä kanssa. Naimisissa hän oli Elisa-
bet Charlotta Aurora Freyholdtin, valtioneuvos
Jakob von Freyholdtin tyttären kanssa. Kuoli
Omskissa 22 p. heinäkuuta 1822.

Liite n:o 2.

OIKAISUJA.
Kun luin viimeistä kertaa »Vanhempieni ro-

maania» äidilleni, luvan jo ollessa kirjapainoon
lähetettynä ensimmäisten arkkien painattami-
sesta, teki hän vielä pari seuraavaa huomau-
tusta, jotka ainoastaan näin jälkioikaisuna voin
enää ottaa varteen.
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i) Sivulla 17 (alhaalla) keisari Nikolai I:n

suuhun pannut sanat eivät voi olla sanotut ni-
menomaan Carl Gustav Clodtin perheen puo-
lesta tehdyn avustusanomuksen johdosta,koska
Nikolai ei Clodtin kuollessa vielä ollut keisari-
na, vaan sanoo äitini niistä maininneensa vain
oloja kuvaavina ja Venäjällä yleisesti tunnet-
tuina Nikolain sanoina, jotka tämä oli lausunut
tietenkin jonkin myöhemmän samanlaisen ta-
pauksen johdosta, Siperiassa palvelleiden ano-
muksia hylätessään.

2) Sivuilla 41 —44 kerrotaan »meitä kovasti
naurattaneen» Wöllerin neitien naimishankkeet,
ja täytyy saada se käsitys, että neideillä oli
muka tapana itse kertoa niistä koulunsa ala-
ikäisille lapsille. Asianlaita on kuitenkin niin,
että nämä neidit olivat sukulaisina kanssakäy-
misessä Elisabetin vanhempien luona kauan
hänen koulunkäyntinsä jälkeenkin, ja vasta
silloin — siis paljon myöhempinä aikoina nuo
kertomukset joutuivat perheen nuorempienkin
jäsenten kuultaviksi, joita ne vastoin seuruste-
lun vaatimuksia »kovasti naurattivat».

A. J.
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