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Vihdoinkin oli kristillisyyden valo karkoittanut paka-
nuuden pimeyden. Tavat hienontuivat, sodat väistyivät,
ja rauhalliset etinkeinot alkoivat kukoistaa.

Siihen aikaan eli Saksassa muuan hurskas ja uljas
herttua, joka oli lavealta kuuluisa ihmisrakkaudestaan.
Hänen ylhäinen puolisonsa oli lempeä ja harrasti suuresti
hyväntekeväisyyttä. Heillä oli vain yksi lapsi,. tytär,
nimeltä Gekoveeva.

Genoveeva sai hyvän kasvatuksen. ]o nuorena
osoitti hän omistavansa erinomaisen ymmärryksen ja
mitä loistavimmat luonnonlahjat. Käteväkin hän oli.
Istuessaan työssä värttimänsä ääressä kummasteli hän
äitiään älykkäillä kysymyksillään ja sattuvilla vastauksil-
laan.

Usein seurasi hän vanhempiaan kirkkoon polvistuen
siellä hartaana rukoukseen. Nähdessään tuon herttaisen,
valkopukuisen, kultakiharaisen tytön, luuli kansa näke-
vänsä enkelin.

Usein kävi hän myös köyhäin majoissa, ompeli
heille vaatteita ja lahjoitti rahat, mitkä vanhemmiltaan
sai almuiksi.

Näin kului hänen lapsuutensa ja hän yleni aikuiseksi
ollen silloin ihanin ja jaloin maansa neitosista.

Kerran toi herttua mukanaan sodasta nuoren ritarin,
joka hädän hetkenä oli pelastanut hänen henkensä.
Kreivi oli miellyttävä mies. Pian rakastuivat nuoret
toisiinsa ja menivät vanhempien luvalla avioliittoon.
Harvoin on nähty onnellisempaa paria.

Sanottuaan vanhemmilleen surulliset jäähyväiset seu-
rasi nuori rouva miestään tämän kotiin Reinvirran seu-
duille.

Ennen lähtöä astui sisään piispa Hidolf, joka Geno-
veevan oli vihkinytkin ja sanoi hänelle:

»Herramme on aikonut teille suuren onnen, vaikka
ei semmoista, kuin joku luulisi. Päivä on tuleva, jolloin
ilokyynelin häntä siitä kiitämme».
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Nuoren parin saapuessa olivat linnan alustalaiset
vastaanottamassa eivätkä osanneet kyllin ihmetellä krei-
vittärensä viehättävää kauneutta. Pian oppivat he myös
tuntemaan hänen hyvän syöämensä, hänen hellyytensä
köyhille ja hänen anteliaisuutensa. Silloin tuli hän koko
kansan rakkauöen esineeksi.

Näin elivät kreivi Siegfried ja hänen puolisonsa
elämänsä onnellisimpia päiviä. ]ospa ne olisivat kestäneet
kauvemmin.

11.

Maurilaiset tunkeusivat Afrikasta Espanjaan, valloit-
tivat tämän kauniin niemimaan [a uhkasivat koko kristi-
kuntaa. Miesten täytyi lähteä maataan ja uskoaan puo-
lustamaan.

Eräänä iltana kaikui kutsuva sotatorvi kreivi Sieg-
frieöinkin linnan edustalla.

Silloin syntyi kiirettä. ' Koko yön tehtiin malka-
valmistuksia, ja päivän koittaessa sanoi ritari puolisolleen
hellät ja sydämelliset- hyvästi!.

Jollet palaja milloinkaan ? . . . Nyhkytti nuori
Jouva.

Rauhoitu, rakkaani! keskeytti kreivi liikutet-
tuna. Turvaudu Jumalaan! Hänen Käsissään on elomme
ohjat. Elä sure minua! Minä palajan, jos Herramme
niin tahtoo.

Sitien syleili hän vielä viimeisen kerran ja ratsasti
pois.

Linna kävi yksinäiseksi ja hiljaiseksi. Genoveeva
vietti aikansa käsitöissä. Joskus kokosi hän linnan
nuoret tytöt ympärillensä, opetti heitä kehräämään ja
ompelemaan ja kertoi heille kauniita, kristillisiä kerto-
muksia. Pelkkää hyvää osoitti hän alustalaisilleen.

Samoin ei tehnyt linnanhaltia Golo, jolle ritari oli
uskonut talonsa hoidon.
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Golo oli kaunis nuorukainen. Hänen käytöksensä
Genoveevaa kohtaan oli aluksi hienon imarteleva, mutta
muutoin oli hän vallanhimoinen ja kavala. Jumalaton
hän oli eikä kovin arka keinoista, kunhan ne vaan eöis-
tivät hänen tarkoituksiaan. Pitoja rustailemalla tuhlasi
hän kreivin tavaraa, käyttäytyi ylpeästi talon vanhoja
palvelijoita kohtaan ja työnsi köyhät sydämettömästi
luotaan.

Se syvä kunnioitus ja rajaton palvelemis-into, jota
Golo aluksi osoitti kreivittärelleen, vaihtui pian mitä
hävyttömimmäksi tunkelevaisuuöeksi. Huomartuaan lin-
nanhallan riettaat aikeet, torjui /jenoveeva ne vihalla ja
inholla. Kuitenkin oli hän siksi säikähtynyt, että kirjoitti
tapauksesta heti kreiville. Kirjeen aikoi hän jättää
uskollisimmalle palvelijalleen Traakclle.

]uuri kun.tämän piti tapahtua, saapui paikalle Golo.
Vihasta vavisten ryösti hän kirjeen, luki sen ja tappoi
Traakon siihen paikkaan. Sitten kutsui hän linnan väen
kokoon, syytti kreivitärtä uskottomuudesta miehelleen ja
sanoi surmannensa Traakon rangaistukseksi mitä häpeäl-
lisimmästä rikoksesta.

Genoveeva suljettiin nyt »Kurjain Syntisten Torniin»
ja kreivi Siegfriedille lähetettiin viesti, jossa syytettiin
kreivitärtä uskottomuudesta.

Golo tunsi > herransa luonteen, tiesi hänet musta-
sukkaiseksi ja kiivaaksi. Siksi otaksui hän kreivin vihansa
ensi vimmassa tuomitsevan puolisonsa kuolemaan.

111.

Genoveevan vankihuone oli hirvittävin ja kauhein
koko linnassa. Se oli hautaholvin näköinen, kostea ja
kylmä. Mustanharmaat muurit olivat sammalien peittämät,
laattia tiilillä laskettu. Aurinko ei sinne paistanut milloin-
kaan, ei pilkistänyt ystävällinen kuu. Pienen, tiheällä
rautaristikolla varustetun akkunan läpi tunkeutui hiukan
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päivän valoa. Vuoteena oli olkia, ravintona ruukullinen
vettä ja vähän mustaa, karkeata leipää.

Monta kuukautta vietti Genoveeva tässä innoittavassa
vankilassa hartauöen harjoituksissa ja aprikoiöen synkkää
tulevaisuuttaan. Usein muisteli hän piispan ennustusta.

Tämäkö on se onni, jonka lupasit, hurskas mies?
kyseli hän epätoivossaan. Mutta pian hän jälleen tyyntyi
ja rukoili:

Kun' sinä, jumalani, lähetät kärsimyksen, niin
tottapa se on hyväksi. Onnettomuuöen alle on kätketty
onni ja runsas siunaus. Sentähöen otan levollisesti
kohtaloni sinun käöestäsi. Tee kanssani, kuten tahöot!

Rukous lohdutti aina.
Ainoa vieras vankilassa oli Golo, joka ehtimiseen

uubisti häpeällisiä ehdotuksiaan luvaten suostumisen
palkaksi vapauöen ja kunnian.

Mieluummin näännyn nälkään tämän tornin syvyy-
teen, kuin rikoksella kohouöen valtaistuimelle, vastasi
vanki.

Pian tuli uusiakin kärsimyksiä. Niitä toi tullessaan
pienokainen, jota äiti puolisona lähtöpäivästä asti oli
oöottanut.

Ainokaiseni! huuöahti hän painaen äsken
syntyneen syöämelleen. Kauheassa paikassa näet
päivän valon eikä äitiraukkasi voi sinua eöes verhota,
ei suojella. Mistä ravinto, mistä vuoöe tässä kosteassa
holvissa? Mutta sinä, sanoi hän sitten jumalaansa
kääntyen, sinä, joka pienokaiselleni hengen viritit, sinä
ylläpidä häntä ja siunaa häntä, vaikka emme pääsekään
täältä kirkkoon. Onhan sinun tomppelisi kaikkialla,
missä ihmissydän sinua rukoilee.

»Tuskarikkaaksi» nimitti Genoveeva poikansa. Oli-
han pienokainen syntynyt surujen ja kärsimysten aikana,
hänen kummilahjanaan olivat kyynelet.

IV.

Armollinen kreivitär, oletteko näreillä? kuului
sydänyön aikana heikko ääni vankilan akkunan takaa.
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Kuka minua huutaa? kysyi Genoveeva astuen
ristikon luo.

Bertta, vanginvartian tytär.
Bertta ?

. . . Ah, nyt muistan. Sinähän sairastit.
Niin, ja te osoititte niin paljon hyvyyttä, siksi

rakastan teitä. Mutta huonolla sanomalla tulen. Tänään
jätätte vankilan mennäksenne kuolemaan. Golon lähet-
tiläät palasivat tuoden tuomionne. Kreivi ei «mistä teitä
eikä lastanne. Oi, jalo hyväntekijäni! nyyhkytti tyttö.

Elkää viekö salaisuutenne hautaan, uskokaa se
minulle! Ja kaikki on kerran tuleva ilmi.

Kreivitär pyysi kirjoitusneuvoja ja valoa. Sitten
kirjoitti hän kivilaattialla.

»Rakkaani!

Lukiessasi tätä seison minä jo hänen edessään,
joka tuntee viattomuuteni. Olet inhoittavasti petetty,
vaan elä antaudu epätoivoon! Rakastithan minua etkä
ole kuolemaani vikapää. Jumala oli näin päättänyt.

Kuule vielä varoitus haudan partaalta: älä tutkimatta
ketään tuomitse! Ano Jumalalta anteeksi äkkipikaisuutesi
ja anna sen tuomiosi olla viimeiseni

Suru ja vaikeroiminen eivät enää auta. Vaan löy-
tyyhän uusi elämä tämän jälkeen ja siellä tapaat vaimosi.
Silloin tiedät, että olin uskollinen ja kuolin viatonna.

Ilmoita viattomuuteni vanhemmilleni ja sano, että
muistin heitä kuolinhetkellänikin.

Anna anteeksi Gololle ja murhaajilleni ja muista,
että. viattomasti murhattu Traako oli uskollisin palvelijasi!
Huolehdi hänen leskestään ja orvoistaan!

Palkitse tämän kirjeen tuojaa! Hän yksin uskoi
viattomuuteeni ja osaaotti kovaan kohtalooni.

Hyvästi, rakas! Muista joskus onnetonta puolisoasi
Genoveevaa».

Kyynelten valuessa pitkin poskia vanki tämän kir-
joitti. Sitten jätti hän sen Bertalle pyytäen häntä jättä-
mään sen kreiville. Lopuksi irroitti hän helminauhan
kaulastaan, ojensi sen tytölle ja sanoi:

Ota tämä muistoksi minulta! Olen kantanut
sitä hääpäivänäni ja olkoon se sinunkin morsiuslahjasi!
Ole aina hurskas ja hyvä ja nyt mene rauhassa! Hyvästi!



Heti Bertan lähöettyä aukeni ovi ja sisään astui
kaksi aseellista miestä. Toinen kantoi tulisoihtua, toinen
paljastettua miekkaa. Kumartuen suojaksi lapsensa vii
rukoili Genoveevaå innokkaasti Jumalaa.

Seuraa meitä! sanoi miehistä toinen.
Jumala olkoon minulle armollinen! sanoi onne-

ton, nousi ja seurasi heitä.
Yö oli kaunis. TähÖet tuikkivat ja kuu levitti valo-

ansa yli puiöen. Äänettöminä johtivat miehet äiÖin ja
lapsen metsään.

Siellä aijottiin onnettomat tappaa. Mutta rukoukset
hellyttivät vihdoin pyövelien syöämet. Eiväthän he itse
kreivitärtä vihanneet, hyvyyttähän hän vain heille oli
osoittanut. ]a niin päästivät he vankiraukan lapsineen
menemään, kuitenkin sillä ehöolla, ettei tämä ikinä tulisi
ihmisten näkyviin.

Sitten näyttivät he Gololle tappamansa koiran silmiä
uskotellen niitä Genoveevan omiksi.

Menkää matkaanne, kurjat huusi raivoissaan
linnanhaltia. Pois näkyvistäni! Älkääkä ikinä
Genoveevan nimeä mainitko!

Hän oli luullut koston suloiseksi, mutta «e tuntuikin
katkeralta. Se hävitti hänen rauhansa ja maallisen
onnensa.

V.

Herättyään tunnottomuudestaan, johon saattajista
päästyään oli vaipunut, alkoi hyljätty tarkastella ympäris-
töään.

Taivas oli mustien pilvien peittämä, tuuli vinkui
puiöen latvoissa. Oli kylmän kostea syksy.

Etsittyään kauan tuulen suojaa, löysi hän vihöoin
tilavan luolan korkeiden kuusien suojassa. Lähellä oli
kirkas lähöe jonka reunalla kasvoi omenapuu.





Sammuttaessaaii juuri nälkäänsä maasta kaivamillaan
juurilla kuuli Genoveeva kuivien lehtien kahinaa ja luolaan
astui kaunis peura.

Se ei osoittanut vähintäkään pelkoa, ja niin
Genoveeva ensi säikähdyksestä päästyään alkoi sitä
hiljaa hyväillä. Sitten ravitsi hän itsensä ja lapsen sen
maidolla.

Löydettyään muutamia kurpitseja leikkasi hän ne
kahtia, vuoli ja pesi, ja niin oli hänellä hyvät lypsyastiat.
Vuoteiksi keräili hän kuivia sammalia. HartauÖen harjoi-
tuksia varten asetti hän ristinmuotoisen puunoksan ja
laakean kiven. Sitten taivutti hän oven suojaksi tuuhean
pensaan, joka luolan sisustaan loi miellyttävän, vihertävän
valon. Peuran hengitys toi sinne tarvittavan lämmön.

Talven varaksi kaivoi Genoveeva maasta ahkerasti
juuria. Puvun pojallensa sai hän sarvaan nahasta.

VL

Kreivittären erakkoelämä tässä luolassa oli seitsen-
vuotinen. Aika kului kuolettavassa yksitoikkoisuudessa
ja hiljaisuudessa, ainoasti vuodenajat loivat siihen jonkun
verran vaihtelua. Talvi, tuo kylmä ja pitkä talvi, oli
kauhea. Usein kärsivät onnettomat vilua ja nälkää.
Mutta kun hätä oli. korkeimmillaan, oli Kaitselmuksen
lähettämä apukin lähinnä.

Kerran tuli Genoveeva vallan vaatteettomaksi. Enti-
set olivat näet repaleina eikä ollut paikkaamiseen tarvit-
tavia aineita. Silloin johti ]umala niin, että lammas kreivi
Siegfriedin omasta laumasta sai antaa nahkansa kreivittären
vaatetukseksi. Nähdessään kreivin merkin suden suusta
pelastamansa elukan nahassa puhkesi Genoveeva kyyne-
liin. Kuinka mielellään hän olisikaan palanut miehensä
luo, jollei tuo onneton vala olisi häntä sitonut! Kuinka
hän halusi uutisia linnasta, vieläkö häntä vihattiin ja
syytettiin, vai oliko viattomuus tullut ilmi!
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Nahan irroiiti hän elukasta virrasta löytämällään
teräväreunaisella näkinkengällä, pesi taljan huolellisesti,
kuivasi sen auringossa ja valmisti puvuksi. Mutta pieno-
kainen ei sitä suvainnut, vaan huusi huikeasti, kunnes
kuuli sen sisästä äitinsä lempeän äänen.

Kuten joskus keskellä rikkaruohojen ja ohdakkeiden
kohoaa kaunis kukka, niin yleni lapsi ihanana keskellä
surujen ja puutteiden. Ravintona oli hänellä vain yrttejä
ja juuria, maitoa ja vettä, mutta terveys oli hyvä ja
mieli iloinen.

Kuinka iloksikaan äiti kuullessaan poikansa ensikerran
sopertavan sanaa »äiti». Pian oppi hän kaikkien luolassa
olevien esineiden nimet, samoin puiden ja mitä metsässä
taisi

,
nähdä. Pian kykeni hän jo keskustelemaankin. Voi,

kuinka nuo ensimäisei ymmärryksen säteet, e,nsimäiset
lapsenrakkauden kipinät ilahduttivat äidin lämmintä
sydäntä!

Aika ei ollut enää niin yksitoikkoinen, olihan nyt
puhetoveri pitkien iltojen huviksi. Lapsi kertoi silloin
kaikesta, mitä hän päivän kuluessa oli nähnyt. Hän
ihasteli ja kummasteli kukkia, iloitsi lintujen laulusta.
Peipposet, tiklit ja sirkut olivat hänen suosikkejaan ja
saivat häneltä siemeniä syödäkseen. Taivaan kaari herätti
hänessä äärettömän ihmettelyn. Siitä sai Genoveeva
aiheen Jumalasta juttelemiseen, ja hän kertoi pojalleen
lempeästä, suuresta Taivaan Isästä,

Mutta surut, vaivat ja puutteet olivat heikontaneet
äiöin terveyöen, ja hän vaipui sairasvuoteelle, josta ei
uskonut nousevansa. Lapsi hoiti häntä hellällä rakka-
uöella, ei jättänyt sairasta päivällä eikä yöllä. Äiöin
silmistä luki hän tämän toivomukset ja riensi heti niitä
täyttämään. Hän kostutti hänen kuivat huulensa maiöolia,
pyyhki sammalilla luolan märät seinät, ettei vesi tippuisi
äiöin vuoteeseen.

Kreivitär otti sormuksen sormestaan ja sanoi:
Tämän olen saanut isältäsi.
Oi, anna minun katsella sitä! huusi poika.

Olen nähnyt niin paljon Taivaallisen Isäni lahjoittamia
kappaleita, mutta maalliselta isältäni en yhtään. Soma
tämä on!

Kun olen kuollut puhui äiti ota sormus
sormestani, vie se isällesi kreivi Siegfriedille ja sano:
»Isä! Äitini Genoveeva lähetti sinulle tämän sormuksen

K



merkiksi, että olen poikasi. Hän oli viaton ja antoi
sinulle anteeksi».

Neuvottuaan vielä, kuinka pojan piti menemän ihmis-
ten ilmoille ja siellä käyttäytyä, siunasi hän lastaan ja
oöotti kuolemaa iloisella toivolla.

VII.

Saaöessaan Golon kirjeen makasi kreivi SiegfrieÖ
sairaana teltassaan. Ja kuten häijy palvelija oli uskonut-
kin - tuomitsi hän syytetyn heti kuolemaan.

Hänen uskollinen palvelijansa ja sotatoverinsa Wolf
sai hänet kuitenkin pian katumapäälle, ja heti parattuaan
palasi hän seuruineen kotiinsa, jossa Golo vietti parhaillaan
kreivin varoilla suunnattoman suuria pitoja.

Lystit loppuivat lyhyeen, vieraat menivät matkaansa,
ja Golo joutui samaan vankihuoneeseen, jossa hän krei-
vitärtä oli kiusannut. Surmattu hänet olisi, ellei Geno-
veevan rukous Bertan tuomassa kirjeessä olisi sitä estänyt.

Kreivi pystytti puolisollensa muistopatsaan esi-isiensä
hautaholviin ja vihitti sen suurella juhlallisuudella. Aikansa
kulutti hän syvässä surussa, jota ystävät turhaan kokivat
haihbuttaa. Vain metsästys häntä hiukan huvitti.

Kerran pani hän Wolfin kehoituksesta toimeen suuren
metsästysretken, johon kaikki seubun ritarit olivat kutsu-
tut. Ajaessaan takaa nopeajalkaista peuraa erkani hän
seurueestaan. Peura pakeni luolaan, johon ritari sitä
seurasi. Siellä löysi hän kuihtuneen puolisonsa, jota ensin
haamuksi luuli, vaan vihboin tunsi. Siellä sai hän syleillä
pientä, reipasta poikaansa.

Pian oli kreivi torvellaan toitottanut seurueensa
kokoon, haetuttanut kotoa puolisollensa puvun ja kanto-
tuolin ja niin matkustettiin yhbessä linnaan, jossa ilo
nousi ylimmilleen.

Kirkonkellot soivat, juhlapukuista yleisöä tuli tulvi-
malla. Liikutettuna tervehti Genoveeva vanhoja tuttaviaan.
Näiben joukossa tunsi hän nuo kaksi saattajaansa, jotka
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nyt vihdoinkin, pitkän, levottoman retkeilyn jälkeen olivat
kotiinsa palanneet ja anoivat anteeksi, etteivät olleet
kreivitärtä saattaneet hänen vanhempiensa tykö, vaan
jättivät hänet autioon korpeen.

Linnan pihaan kokoontuivat myös seuöun ylhäisim-
mät rouvat ja neiöot. Hekin lähestyivät vastalöyöettyä
kreivitärtä nuoren, valkopukuisen tytön kulkiessa etu-
nenässä. Tyttö oli Bertta. Lämpimin, sydämellisin sanoin
tarjosi hän koko ylhäisen lähetystönsä puolesta Genovee-
valle myrttiseppeleen, viattomuuöen ja uskollisuuden
kuvan.

Vanhat vanhemmatkin saivat pitkien suruvuosien
jälkeen syleillä rakasta tytärtään.

Genoveeva ei jaksanut elää kauvaa. Hänen loppu-
ikänsä oli kuin tyyni, vieno ilta myrskyisen päivän jälkeen.
Rauha ja onni viihtyivät hänen luonaan.

Hänen kuolemansa tuotti syvän surun. Taajat olivat
ihmisjoukot, jotka juhlallisina saattoivat häntä linnan
kappeliin. Uskollinen peura, joka tähän asti oli linnassa
asustanut, löydettiin muuanna aamuna kuolleena hänen
haudallaan. Siihen pystytti kreivi sitten komean, mar-
morisen muistopatsaan, jonka juurelle uskollinen eläin
oli kuvattuna.

Kreivittären metsämajan kohdalle rakennettiin myö-
hemmin komea kirkko lukuisine maalauksineen, jotka
kuvailivat tapahtumia Genoveevan elämästä.

Hänen muistonsa on elävänä säilynyt kansan sydä-
messä, ja monelle tyttöselle on hänen mukaansa annettu
nimi Genoveeva. Katolinen kirkkokunta koroitti hänet
pyhimystensä joukkoon.

Kolkossa vankilassaan istui Golo monet pitkät vuo-
det kalistellen kahleitaan ja katuen irstasta elämäänsä.
Väliin saattoi epätoivo hänet hourupäiseksikin, kunnes
kuolema kurjan elämän lopetti.




