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Ensimmäinen lukn

paistoi aurinko eräänä kesäiltana suureen
kouluhuoneesen Rithertonissa. Oli pari kolme wiikkoa
ennen juhannus-lupaa. Muutamia päiwiä sitten oli
ollut tutkinto palkinnotta ja arwosanoja warten ja eri
ryhmissä ympäri huonetta keskusteliwat nyt koulupo-
jat innokkaasti siitä, ketkä oppilaista tulisiwat palkin-
noista osallisiksi; toiset keskusteliwat wilkkaasti lähes-
tymästä palloleikki-kilpailusta toisessa läheisessä kou-
lussa tai puhelimat keskenään monesta muustakin
asiasta, joka kiinnittää koulupoikain mielen ennen luku-
kauden loppua.

„Kuule, Copeland", huusi eräs poika, kään-
tyen koulun primuksen puoleen, joka seisoi lähellä häntä
katsellen erästä kädessään olemaa paperia, „minä päi-
wänä on kilpailu Lapfordissll, tiistaina mai torstaina
ensi wiikolla?"

„Ei kumpaisenakaan", wastasi Copeland, „se
on 15 päiwänä, eli keskiwiikkonll toisella wiikolla; ja
Hagerston", jatkoi hän, „olen katsonut listaani ja huo-
mannut, että main sinä ja Wynford ette mielii ole



maksaneet pääsylippujanne. Olisin iloinen, jos nyt
woisitte antaa minulle rahat".

„Ne saat paikalla; tässä on", wastasi Hager-
ston, ojentaen hänelle samalla rahat.

„Kiitos; no nyt on main Wynford. Onkohan
mies täällä?"

„Tuolla", wastasi Hagerston osoittaen huo-
neen toiselle puolelle.

Copeland lähti hänen luokseen ja sanoi: „Wyn-
ford, etkö lunastaisi pääsylippuasi pallokilpailuun? Kaikki
muut omat jo maksaneet".

„Niinkö huonosti on asiat?" sanoi Wynford.
„Täältä saat, jos main ei ole Matti kukkarossa. Wiisi
shillinkiä, eikö niin?"

„Aiwan oikein", nmstasi Copeland.
„Hywä", jatkoi Wynford tunnustellen kukka-

roansa, „täälla on puoli kruunua, shillinki ja kuusi
penceä yksi shillinki mielii puuttuu. Luulen etten
moi sitä nyt maksaa. Kuule, Frank", hän kutsui erästä
lähellä seisomaa kiharatukkaista, kirkassilmäistä poikaa,
„lainllll minulle yksi shillinki, tahdotko? jos main
sinulla sattuu olemaan nain loppupuolella kuukautta".

„On minulla, tästä saat", wastasi Frank,
„mutta mistä syystä sinä olet noin suuressa rahapu-
lassa, Hugh?"

„No, olen juuri maksanut laskuni Lockelle, ja
kohta sen perästä tulee Copeland karhuamaan. Tuossa,
Copeland, nyt olemme kuitit, ja minulla on mielä ma-
han jälellä mastlliselle waatijalle, kuka hän lieneekin".

„Luulenpa ettei sinulla ole montakaan karhua,
Wynford", sanoi Copeland ottaessaan rahat. „Kaikki



tiedämme, että sinä kumminkin olet waruillasi semmoi-
sista".

Hieno puna nousi Hugh Wynfordin kaswoille,
kun hän kuuli nämä sanat ja se yhä eneni, kun toi-
nen poika lähellä heitä huomautti: „Häntä ei näinä wiime
wiikkoina ole, ihme kyllä, näkynyt paljon missään, tie-
dän minä. Oletko jo päättänyt antaa minulle
wiisi puntaa tästä pyssystä, Wynford? Et koskaan
saa sillä hinnalla tällaista pyssyä, sen makuutan, ja
tämä olisi juuri sopima sinulle".

„Tahtoisin kyllä saada sen hywin mielelläni,
Wheeler, mutta en ivoi sitä maksaa ja siinä se on koko
seikka".

„Kyllä saat rahaa lainaksi, jos main joltakin
pyydät", ehdotti Wheeler.

„En tahdo tehdä wasten isäui tahtoa", mus-
tasi Hugh päättömästi.

„Hywä, jos olet niin päättänyt, niin tarjoan
sen John Wynfordille. Otin sen mukaani nyt ilta-
päiwällä, kun toiwoin sinun muuttaneen päätöksesi, ja
ajattelin että ottaisit sen; mutta koska et tahdo, niin
wien sen John Wynfordille koulun loputtua".

„Sllllt sillä tehdä mitä tahdot", sanoi Hugh,
kääntyen vois lopettaakseen tämän keskustelun; mutta
hänen katseensa osoitti mielipahaa.

„Hugh", huusi hänen weljensä Frank, kiiruh-
taen hänen luoksensa, „tässä oli Meredith juuri äsken,
hän matkustaa pois ja etsi sinua".

„Meredith matkustaa! mitä nyt?" huudahti
Hugh hämmästyneenä ja juoksi owea kohti, jossa hän
kohtasi yhdenikäisen nuorukaisen, joka pistäen kätensä
towerin käsiwarteen, meni pois hänen kanssaan sanoen:



„Niin Wynford, minulla on hywin kiire. Tänä aamuna

sain kirjeen sedältäni, jossa hän ilmoittaa, että hänen
täytyy heti lähteä, ja toiwoo tapaamansa minut 2i-
werpoolissa huomis-aamunci. Laiwa lähtee seuraa-
mana päiwänä, joten huomaat ettei minulla ole liikoja
aikoja. Olen ollut lomassa työssä järjestäessäui tn-
waroitani ja asioitani ja muiden muassa olen tuonut
sinulle nämät".

Puhuessaan hän ojensi kätensä, jossa oli wiisi
puntaa ja lisasi: „Tahdotko maksaa minun puolestani
Sharpelle, maan älä puhu kenellekään asiasta".

„Sen teen", roastasi Hugh iloisella äänellä.
„Olen iloinen, George, että olet saanut rahat".

„En luultawllsti olisi saanut niitä niin pian
ilman setäni kiirehtimistä. Olisin itse mennyt tapaa-
maan Sharpea, mutta mulla ei ole aikaa; sehän ei ole
iso asia; tahdothan maksaa puolestani ja säilyttää sa-
laisuuteni? Ajattelen sinua Oxfordissa, pian sinäkin
pääset sinne tietysti Ransleighin palkinnon saajana?"

„Se saadaan nähdä", sanoi Hugh.
„Mntta minä pidän sen nmrmana ja onnit-

telen sinua edeltäpäin, jos minulla ei ole siihen tilai-
suutta sitten", wastllsi toinen merkitsemän näköisenä.

Hugh loi häneen teräwän katseen; mutta hän
main nauroi ja ojentaen kätensä sanoi: „Katso, nämä
olen saanut itselleni. Hywä onni, wanha toweri! Toi-
mon että jälleen tapaamme toisemme jonakuna pui-
mana. Mutta, Hugh, miten käyneekin, aina kiitän si-
nua siitä, että toimitit minut pois Sharpen ja hänen
kaltaistensa seurasta".

Nuo wiimeiset sanat lausuttiin erilaisella äänellä,
tuskin kuuluwasti ja hän pudisti kowasti Hughin kättä.
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Tämä sanoi: „Onnea, George!" lämpimästi lyöden
kättä, ja sitten hän seisoi odottaen, kunnes ystäwänsä
pääsi postiwaunuihin, jotka oliroat tulossa, ja sen jäl-
keen tämä pian katosi. Kun hän oli kokonaan pois-
tunut näkymistä, kääntyi Hugh ja kulli ajatuksiinsa
wllipuneena takaisin kouluhuoneesen.



Joinen luku.

ja Frank Wynford oliwat tohtori Wynfordin
kaksi wanhintll lasta. Tämä oli hywin armossa pi-
detty lääkäri Rithertonin kaupungissa. Tohtorin esi-
isät oliwat monta miespolwea omistaneet lähellä kau-
punkia sijaitseman Ransleighin kartanon ja heidän maa-
alueensa ulottuiwllt laajalle. Hänen isoisänsä oli perinyt
maatilan jakamattomana ja oli wielä lisäksi ostanut
toisen tilan, Chalfordin, läheisessä pitäjässä. Hänellä oli
kaksi poikaa, joista nuorempi, John, oli isänsä lemmikki;
mutta kuitenkin herätti suurta huomiota, lun wanhan
herran kuoleman jälkeen huomattiin, että hän oli mää-
rännyt koko kiinteimistönsä, sekä Ransleighin että Chal-
fordin, nuorimmalle John pojalleen ja Hughille, wan-
hemmalle, main kymmenen tuhatta puntaa.

Aawistiko Hugh Wynford edeltäpäin, että hän
jäisi perinnöttömäksi, sitä ei woitu arwata. Hän oli
luonteeltaan paljon lewollisempi ja umpimielisempi
kuin nuorempi weljensa eikä koskaan oikein wahwa
terweytensä puolesta ja oli rumennut sotapalvelukseen



paremmin isänsä tahdosta kuin omasta halustaan
ja oleskeli sentähden paljon poissa kotoaan. Hugh oli
äskettäin mennyt naimisiin, tällä kertaa niinkuin sa-
nottiin, enemmän oman kuin isänsä mielen mukaan.
Hän oli lähtenyt Ransleighiin, saatuaan tietää herra
Wynfordin äkillisestä ja määrällisestä sairaudesta,
mutta saapui perille main muutama tunti ennen wan-

han isänsä wiimeistä hetkeä, eikä tämä enää häntä tun-
tenut. Hän piti itseään Ransleighin omistajana, kun-
nes hautajaisten jälkeen testamentti awattiin kahden
meljen ja toisten läheisten sukulaisten läsnäollessa.
Epäilemättä oli tämän sisältö kowa isku wanhemmalle
weljelle, mutta hän ei sanonut mitään, maan kun sai
warmasti tietää, että testamentti oli laillinen, hän
seuraamana päiwänä jätti isänsä kodin eikä koskaan
enää sinne palannut.

Pian sen jälleen alkoi hänen terweytensä käy-
mään huonoksi. Hugh Wynford erosi sotapalweluk-
sesta ja wetäytyi waimoineen pienelle maatilalle, mutta
lähti jo seuraamana taimena ulkomaille lauhkeampaan
ilmanalaan, jossa kaksi tai kolme wuotta elettyään
kuoli, jättäen jälkeensä lesken ja pienen pojan. Wii-
meisenä toiwonaan hän oli lausunut, ettei lapsi saisi
koskaan tietää isoisänsä testamentista, se main katke-
roittaisi hänen mieltänsä sukulaisiaan mastaan. Poika
rupesi suureksi tultuaan lääkäriksi, meni naimisiin ja
haki llwonaistll paikkaa Nithertonissa, johon hän mää-
rättiinkin, eikä aawistanut olemansa läheistä sukua
suurimman maatilan omistajan kanssa paikkakunnalla.
Pian hän kuitenkin sai sen tietää, mutta minkä wai-
kutuksen se häneen teli, sitä ei hän samoin kuin isän-
säkään näyttänyt kellekään ei koskaan hän ottanut
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asiaa puheeksi, maan kulki omaa tietään ikäänkuin ei
olisi mitään koko asiasta tiennytkään.

Pian rupesi perhe kaswnmaan hänen ympärillään.
Hän pani poikansa kouluun ja selitti heille, että heidän
tuli hywin wlllmistua woidakseen tulewaisuudessa elät-
tää itsensä omin nemvoin. Heidän asemansa oli muu-
tamissa suhteissa waikea. Waikka pojat eiwät koskaan
kotona kuulleet puhuttaman isoisänsä asioista, saiwat
he tietysti niistä kuitenkin muiden kautta tietää. Hugh,
rocmhin, oli nyt seitsemäntoista wuoden wanha, kaunis,
lahjakas, reipas poika; hän oli ollut koulussa etewin-
ten joukossa, oli saanut silloin tällöin pienempiä pal-
kinnotta, ja tänä wuonna luuliwat koulupojat war-
masti, että hän saisi Ransleighin koulun puoltolauseen
Oxfordiin, joka oli tämän koulun oppilasten kilpailun
aiheena kerran joka kolmas wuosi. Oli muitakin ha-
kijoita tämän yliopistollisen arwolauseen saamiseen,
mutta Ransleighill oli aina pidetty etuoikeutettuna, ja
kun se oli haettawllna, oli se aina ollut siinä ijässä
olemien poikien innokkaiden pyrintöjen esineenä.

Hugh Wynfordin erityisenä kunnianhimon py-
rintönä oli myös tämän arwolauseen saawuttaminen.
Hän ei puhunut mitään, ja ainoastaan hänen weljensä
Frank tiesi, kuinka paljon hän oli tehnyt työtä sitä
warten. Ei hän tahtonut loistaa opinnoillaan, mutta
alituisesti hän ponnisti woimiaan walmistuakseen tut-
kintoonsa, tietäen hywin, etteiwät hänen kilpailijansa
missään suhteessa olleet halweksittawia. Hän oli myös
niiden yhdentoista joukossa, joiden piti ottaa osaa pal-
lokilpailuun Lapfordin koulussa, ja koska hän oli erin-
omainen pallon lyöjä, pidettiin häntä puolueensa par-
haana tukena.
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John Wynford, Ransleighin nykyinen perillinen,
oli ollut Nithertonin koulussa pari kolme muotia. Hän
oli Hughia wuotta wanhempi, ja oli hänellä ollut se
etu, että oli yksityisopettaja kotonaan, mutta Hugh oli
kuitenkin aina ollut häntä ylempänä luokalla. Heidän
wälillään oli syntynyt loma kilpailu, joka heidän wan-
hemmaksi tultuaan yhä kiihtyi, etenkin heidän sukulai-
luussuhteensa tähden. John oli mennyt Rithertonistn
toiseen kouluun; sitten oli hän muutamia kuukausia
lukenut yksityisopettlljansll johdolla, ja toiwoi pääse-
wänsä sotawäkeen. Nyt oli hän kotona, odottaen mää-
räystä sotaplllwelukseen.

Koulun waihto ei ollut wähentänyt nuhan tun-
netta poikain matilla, se päinwastoin eneni, wnikk'ei-
wät sitä julkisesti näyttäneet. Hugh todellakin oli tul-
lut siihen wakaumukseen, että hänen piti olla waro-
wainen serkkunsa seurassa. Hän waisti tätä niin pal-
jon kuin mahdollista, mutta kun John rupesi pitämään
uskottunaan muutamia wanhempia koulupoikia ja usein
tuli kouluun tai leikkipaikalle, niin tuli Hugh joskus
häirityksi, ja silloin aina John kohteli häntä ylpeällä
juhlallisuudella. Tämä komin suututti itsetietoista nuo-

rukaista, joka hywin tiesi, ettei hänen käynyt sitä mil-
lään lamalla kostaminen, koska se ei olisi ollut oikein
eikä arwokllsta. Hänestä oli myös muikeata tyynnyt-
tää Frankia, jonka wastenmielisyys Johnin käytöstä
kohtaan usein oli raju, ja maikka hän julkisuudessa
koitti sitä hillitä, puhkesi se heidän keskenäisessä elä-
mässään kahta suurempaan kiiwauteen. Mutta wel-
jen todistelut tyynnyttiwät tawallisesti nuhaista poi-
kaa, ja koska hän oli alemmalla luokalla koulussa, ei



12

hän niin usein joutunut Johnin seuraan, joten julkinen
riita oli tähän asti tullut wältetyksi.

Hughin paras ystäwä ja toweri koulussa oli sa-
man ikäinen George Meredith; he tuliwat yhteen ai-
kaan kouluun, ja oliwat sitten aina olleet yhdessä sekä
opinnoissa että urheilussa. Georgen wanhemmat oli-
wat ulkomailla ja hän oli erään sedän hoidossa, joka
oli pankkiirina Lontoossa, ja jolla ei ollut aikaa pojan
kanssa seurustelemiseen lupa-aikoina, Sentähden tämä
usein mietti joutohetkensä jonkun koulutowerin luona,
joiden erityisessä suosiossa hän oli. Wiimeisen joulu-
lupansa oli hän mieltänyt tohtori Wynfordin perheessä.
Tähän aikaan oliwat he joutuneet läheiseen tuttawuu-
teen erään pojan kanssa, nimeltä Sharp, joka oli heitä
pari kolme wuotta wanhempi. Tämä oli niitä ihmisiä,
joiden seura on huwittawaa ja kewyttä, mutta saattaa
joskus käydä määrälliseksi. Hän oli wietellyt pojat
semmoisiin asioihin, joita he ensin oliwat ajattele-
mattomuudessaan pitäneet »vähäpätöisinä, waan jotka
oliwat tuottaneet heille waikeuksia, joita eiwät edeltä-
päin olleet ottaneet lukuun. Hughin hywät periaat-
teet pian muistuttiwat häntä pahasta, omatunto soi-
masi wääryydestä, ja poika kuunteli waroittllwaa ääntä;
hän erosi heti wiettelewästa seurasta ja koitti siitä pe-
lastaa towerinsakin. Georgen luonne oli wilkkaampi
ja waromllttomampi ja hän oli sotkeentunut pahemmin
kuin Hugh, ja tahtoi ensin tehdä pilaa ystawänsä wa-
rotuksista, mutta Hugh lesti urhoollisesti pilkan, joka
häntä armottomasti kohtasi ja wihdoin hänelle onnis-
tuikin saada George kokonaan) luopumaan Sharpen
sn hänen towereinsa joukosta. Mutta poikain täytyi
kuitenkin kärsiä pahain tekoinsa seurauksista. Tohtori
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Wynford osoitti suurta lempeyttä poikaansa kohtaan,
mutta Hugh huomasi että hänen täytyi, kokonaan wa-
pautullkseen, seuraaman puolen wuoden aikana elää
hywin säästämästi, sillä hän ei tahtonut turwautua
isäusä apuun, maan itse mustata ajattelemattomuutensa
seurauksista. Hänen päätöksensä joutui usein komalle
koetukselle, mutta hän ei ollut kuulemmaankaan towe-
reinsa pilapuheita hänen „itaruudestllan", ja pitkitti
lujasti alkamaansa elintapaa. George koitti tehdä sa-
moin, mutta hänellä ei ollut tarpeeksi luonteen lujuutta,
maan pyysi sedältään käsirahojen lisäystä pääsiäiseksi.
Hän sai pienen snmman, joka ei riittänyt hänen tarpei-
siinsa, mutta tuli kuitenkin toimeen, kunnes tuo äkilli-
nen tieto, että hänen piti jättää koulu Juhannuksen
aikaan ja matkustaa wanhempaiusa luo, oli pakoittanut
hänen uudestaan pyytämään rahaa sedältään. Seurauk-
sen tästä olemme nähneet hänen keskustelustaan Hughin
kanssa heidän erotessaan.

Heidän eronsa oli tapahtunut hywin äkkiä, ja
kun Hugh hitaasti kulki takaisin kouluun, saattoi hän
tuskin uskoa, että hän todellakin wiimeisen kerran oli
nähnyt ystäwänsä. Sitten hänen mieleensä johtuiGeor-
gen nnittaus palkinnosta. Luuliko hän todellakin että
Hugh sen saisi? Tohtori Mill lienee puhunut Geor-
gelle tutkinnon tuloksista, kun tämä erosi koulusta ja
tahtoi tietysti tietää tulokset, mutta tohtori oli ehkä
kieltänyt sitä julkisesti puhumasta. Hänen sydämmensä
sykki kowasti tätä ajatellessaan, ja iloisia tulewaisuu-
den tuumia tuli hänen mieleensä. Hän toiwoi pääse-
wänsä Oxfordin yliopistoon, aikoi kunnostaa itseänsä
siellä, ja sitten tutkia lakitiedettä; ja usein oli hän näh-
nyt itsensä seisomassa ihaileman yleisön keskipisteenä
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korkeassa Mirassaan. Tämmöiset mielikuwat liikkuiwat
hänen aimoissaan, käwellessään lyhyen matkan takai-

oppipaikkaansa. Woi! niiden piti kuiten-
kin kokonaan rauweta tyhjiin.



Kolmas luku.

<-)>Vun Hugh Wynford astui kouluhuoneesen, huomasi
hän ensimmäiseksi John Wynfordin, joka seisoi leskellä
huonetta puhui Copelandin, Wheelerin ja parin
muun wllnhemman pojan kanssa. Heidän joukossaan
oli Charles Carter, eräs nuori herrasmies naapuris-
tosta, joka oli Hughille erittäin »vastenmielinen; hän-
kin oli kerran ollut Rithertonin koulussa. Heti kun
Hugh huomasi heidät, kääntyi hän oman pöytänsä luo,
joka oli lähellä sisäänkäytäwaä, päättäen niin paljon
kuin mahdollista wälttää heitä. Mutta he ennät niin
helposti wäistyneet, Hagerston puhutteli häntä heti:
„Kuule Wynford, onko totta, että Meredith on ainai-
seksi jättänyt Rithertonin?"

„On", roastasi Hugh; „han sai käskyn läh-
töön tänä aamuna, ja olin juuri saattamassa häntä
matkalle Liwerpooliin".

„Pllhaksi onneksi teidän pallokilpailullenne, jos
se on totta", huomautti John Wynford puhuen Cope-
landille, mutta mennen Hughin luo huoneen toiseen
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päähän; „luulen, että hän oli teidän paras pallon-
lyöjänne".

„Hän oli hywin etewä", wastasi Copeland,
„ja me kyllä häntä kaipaamme, mutta hän ei ollut mei-
dän paras; Hugh Wynford on paras, ja Hagerston
lyö aiwan yhtä hywin kuin Meredith".

„En ymmärrä, miksi asetat Hugh Wynfordin
ensimmäiseksi, Copeland", huomautti Charles Carter,
„Minun luullakseni lyömät Low ja Hagerston aiwan
yhtä hymästi; olin katsomassa heidän peliään toissa
iltana, ja Lomen lyönti oli mainiota".

„Olen äimän yhtä mieltä sinun kanssasi,
Carter", sanoi John Wynford.

„Hywä, hywä, se on yhdentekewää, kuka on
ensimmäinen", sanoi Copeland nähdessään punan nou-
seman Hughin kasinoille; „meidän täytyy määrätä joku
Meredithin sijaan yhdenneksitoista. Crossman lyö
hywin; hän tahtoisi warmaan rumeta eikö niin,
Wynford?" kääntyen Hughin puoleen wiimeisiä sanoja
puhuessaan.

„Luultawllsti; mutta miksi tämä asia nyt on
keskustelun alaisena? Woimme puhua siitä paremmin
tänä iltana kentällä", wastasi Hugh ja päätti, ettei
ryhtyisi keskusteluun, jossa hän ei olisi woinut olla
lausumatta mielipidettään, ja siihen hänellä ei tällä
kertaa ollut kyllin malttia.

Copeland suostui heti eikä mustannut mitään,
antoi main merkin, että oli ymmärtänyt asian. Eräs
toisista aikoi wastata, mutta hänet keskeytti Wheeler,
joka käänsi John Wynfordin huomion pyssyynsä, jonka
hän toi hänen nähtäwäkseen, mainiten hinnan, minkä
hän siitä tahtoi.
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„Kuinka sinä niin wähän pyydät?" ihmetteli
Copeland.

„Se on todella wähän", wastasi Wheeler;
„mutta pyssy on weljeni Tomin, ja koska se oli joku
aika sitten tuottanut eräälle hänen ystäwälleen satun-
naista ikäwää, niin ei hän tahdo sitä' pitää, waan
myö sen. Sanoin hänelle, että tiesin Hugh Wynfordin
sellaista haluaman, ja hän sanoi että Hugh saisi sen
wiidestä punnasta, jos hän tahtoo, mutta Wynfordilla
ei ole nyt sitäkään maksaa; luulen kumminkin ettei hän
sitä halua".

John Wynford, joka ensin ei näyttänyt paneman
suurta huomiota asiaan, wilkasi nyt Hughiin, jolla oli
pöytänsä ääressä jotakin toimittamista eikä ollut kuu-
leminaan mitä tapahtui. Sitten John tuli lähemmäksi,
otti pyssyn käteensä ja rupesi sitä tutkimaan. Se tyy-
dytti häntä ja asia päättyi siten, että John päätti an-
taa Wheelerille maksun, jonka tämä pyysi. Hän sa-
noi: „Luulen että woin heti antaa mitä waadit", ja
otti kukkarostaan wiisi puntaa ojentaen ne Wheelerille,
mutta tämän huomio oli kääntynyt erääsen pienem-
pään poikaan, joka oli ottanut pyssyn.

„Anna sen olla, Lawson, etkö kuule? Se ei
ole tuotu sinun kaltaistesi käsiteltäwäksil" huusi hän
Vihaisesti ja koetti saada asetta pois. Mutta Lawson
mäisti Vallattomasti häntä ja kiiruhti toiseen suuntaan.

„Wheelerl tässä on rahasi", wirkkoi John
Wynford ja saatuaan pikaisen merkin siitä, että häntä
oli ymmärretty, asetti hän rahat Hughin pöydän lai-
dalle ja meni huoneen poikki Carterin luo, joka häntä
kutsui. Toinen puoli huonetta jäi siten tyhjäksi ja
kaikkien huomio oli kääntynyt Wheelerin ja Lawsonin
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riitaan. Tämän huomasi heti Hardy, eräs wähäpä-
töinen poika koulussa, joka oli seisonut eräässä syr-
jäisessä paikassa, mutta joka siitä hetkestä, jolloin John
oli ottanut rahat taskustaan, himoawin katsein oli
niitä tarkastellut. Hän katsoi Hughiin päin ja kun
huomasi, että tämä oli arvannut pulpettinsa kannen
ja oli kumartunut sen sisäpuolelle, lähestyi äkkiä, otti
kiiltäwät rahat ja katosi äänettömästi, kiiruhtaen ulos
huoneesta, Hughin ensinkään huomaamatta, mitä oli ta-
pahtunut.

Kun Wheeler oli saanut pyssyn käsiinsä, ja tie-
tysti myöskin rangaissut Lawsonia mallattomuudesta,
että tämä luwattll oli pidellyt asetta, tuli hän pöydän
luo ottaakseen rahat.

„Mitä, mitä tämä on? missä rahat omat?"
hän heti huudahti, ja hänen äänensä hämmästytti kaik-
kia huoneessa olijoita sekä sai Oughin ihmeissään kat-
somaan ylös. „Etkö pannut niitä tähän, Wynford?"

„Niin tein", wastasi John, „pöydän laidalle".
„Eipä niitä ole täällä nyt",kummasteli Wheeler.

Syntyi äänettömyys, kun pojat tunkeutuiwat pöy-
dän ympärille, kunnes Hagerston sanoi: „Ne omat
tietysti pudonneet lattialle". Kohta rumettiin etsimään,
mutta ei jälkeäkään kadonneista rahoista näkynyt, ja
sitten kaikki lausuiwat julki hämmästyksensä, epäillen
ja ihmetellen.

„los ne omat luistaneet Wynfordin pulpet-
tiin", arweli joku pojista,

„Mahdotonta", wastasi Copeland, „ein>ät ne
ole woineet mennä saranain raosta".

„Hänen pulpettinsa oli auki", huomautti Ha-



19

gerston; „hän möisi katsoa omatko ne pudonneet pul-
pettiin".

„Ne eiwät ole minun pulpetissani", sanoi
Hugh lewollisesti.

„On waikea arwata, missä ne muutoin oli-
siwat", huomautti lohu Wynford.

Hughin silmät iskiwät tulta, mutta hän hillitsi
itsensä, ja sanoi main kylmästi ja juhlallisesti: „Co-
peland, ehkä tahdot olla hywä ja tutkia pulpettini,
jotta jokainen saattaa olla warma sen sisällöstä".

Copeland tuli lähemmäksi ja kurkisti pulpettiin,
siirtäen muutamia esineitä paikoiltaan; sitten hän sa-
noi: „Ne eiwät todellakaan ole täällä".

„Ne eiwät suinkaan ole itsestään kadonneet",
sanoi John merkitsewästi.

„Kuka oli lähellä?" kysyi Copeland äkkiä huo-
matessaan Hughin otsan synkistywän ja tahtoen malt-
taa hänen mielensä purkausta, maikka oli itse hywin
hämmästynyt. „Ehkä joku on ne ottanut".

„Luulm ettei täällä ollut ketään lähellä", sa-
noi Lowe hiljaa hetken äänettömyyden jälkeen, jolloin
jokainen näytti ajatteleman asiaa,

„Täällä ei ollut monta huoneessa, ja me
kaikki katsoimme Wheeleriä ja Lawsonia. Näitkö täältä
kenenkään lähtemän ulos, Wynford? Sinä olit lähinnä
owea".

„Gn", wastllsi Hugh, „en nähnyt enkä kuul-
lut ketään. Luulen ettei omi ensinkään awautunut;
mutta olin kumartunut pulpettiini".

„Ia sinä olisit kyllä sen kuullut, jos joku
olisi mennyt", sanoi Wheeler maltittomasti, „sillä war-
masti luulen että se kuuluu".
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„Sinä, Wheeler, pidit semmoista elämää, ett-
ei muu ääni kuulunut sen takia", sanoi Copeland nau-
raen, ikäänkuin täytyisi kaikkein yhtyä tähän muistu-
tukseen.

„Naura main, Copeland", keskeytti John
Wynford, „mutta minä luulen, ettei se ole naurun
asia. Nahat omat kadonneet ja niinkuin sanoin juuri
nyt, ei ne ole itsestään pois joutuneet".

„Oletko nmrma, että jätit ne tänne ja ettei-
wät ole kukkarossasi tällä hetkellä?" arweli Lawson.

„Lorua", sanoi John nnhaisesti, ja toiset wa-
kuuttiwat äänekkäästi että olinmt nähneet hänen pane-
man rahat pulpetille. „No hywä", päätti John, „jos
ne eiwät ole pöydällä, eiwätkä lattialla, eiwätka pul-
petissa, ne marinaankin omat jonkun taskussa. Arwe-
len että itsekukin parhaiten tietää, mitä hänen
taskussaan on". Hän puhui hitaasti ja osoitti kat-
seellaan mitä hänen sanansa tarkoittivat.

Pojat katsoiwat toisiinsa hämmästyen. Hugh
mawllhti ja huudahti liikutuksesta wapisewin äänin:
„lohn Wynford, tuo menee liian pitkälle. Minä —"

„En maininnut kenenkään nimeä", keskeytti
John, „ei kukaan saa ottaa itseensä".

Copeland kiirehti jatkamaan, ennenkuin Hugh en-
nätti: „Syytöksesi on liian suuri, rooidaksennne jättää
sitä huomioon ottamatta, ja koskee meitä kaikkia; mutta
asian saattaa helposti todistaa. Näyttäkäämme jokai-
nen mitä kukkaromme sisältää ja etsikäämme kadonneita".
Pojat, huolimatta jännityksestään, eiwät woineet olla
nauramatta tälle ehdotukselle. Copeland, iloisena tästä
mielten muutoksesta, nauroi myös ja sanoi selittäen:
„Olen tänä aamuna kantanut loput pääsyrahoista pal-
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lokilpailuun, jotta olen pahemmassa kuin pulassa; mutta
näettehan ettei täällä sittenkään ole kultaa. Tässä on
puoli puntaa, mutta rahasi, Wynford, oli täysiä pun-
nan rahoja, eikö niin?"

„Niin oliwat", ivastasi John.
„No, Hagerston", päätti Copeland, kooten

jälleen rahansa, „nyt on sinun muorosi; sitten pitäisi
tulla Wheelerin, mutta luulen että woimme jättää hä-
net rauhaan".

Hagerston myöntyi heti, mutta ei mitään kulta-
rahaa löytynyt hänen kukkarostaan. Sitten tuli Whee-
lerin wuoro: „Tuossa on minun", sanoi hän; „on
tietysti mahdotonta, että minulla niitä olisi, mutta
woinhan tehdä niinkuin muutkin".

„No hywä", sanoi Copeland, „nyt, Wynford,
on sinun muorosi; mutta sinun kukkarosi on tyhjä kai-
kesta rahasta, kuten juuri äsken olemme nähneet".

Hän kääntyi Hughin puoleen puhuessaan, mutta
hämmästyi uiman nähdessään ystäwänsä ulkomuodon.
Wynford oli kuolon kalpea, hänen huulensa wapisinmt
ja hän tuijotti kuin tyhjyyteen. Copelandin ehdotus,
maikka hywässä tarkotulsessa tehty, oli nimittäin äi-
män masentanut Hughin mielen; hänelle oli juohtunut
mieleen Meredithin wiisi puntaa ja hän kauhistui ti-
laa, johon oli joutunut. Hän ei woinut antaa seli-
tystä siitä, miten oli saanut juuri tuon epäluulon
alaisen summan, sillä silloin olisi hän rikkonut lupauk-
sensa ystäwälleen, että pitäisi asian salassa. Mutta
hän ei ymmärtänyt miten möisi malttaa towereinsa
epäluuloa.

Hän oli jonkun hetken ollut ikäänkuin kauheassa
unessa, mutta kun Copeland häntä kutsui, paatti hän
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suuttumuksen nmltllllmanll kestää seuraukset, ja seura-
ten toisten esimerkkiä, tyhjensi hän kukkaronsa heidän
edessään. Tukahdutettu hämmästyksen huuto kuultiin
poikain joukosta, kun kultarahat tuliwat näkymiin,
mutta ei kukaan liikkunut eikä puhunut, niin täydelli-
nen oli heidän hämmästyksensä ja mielipahansa, kun-
nes Hugh sanoi lewollisesti: „Nuo rahat eiwät ole
John Wynsordin", ja aikoi pistää ne takaisin tas-
kuunsa, maan John esti sen, peittäen rahat kädellään.

„Suo anteeksi", sanoi hän, „mutta luulen
että ne omat minun, ja metoan kaikkiin läsnäolewiin,
enkö ole oikeutettu ottamaan rahani takaisin. Tässä
on äimän sama summa kuin on kadonnut, ja, Cope-
land, sinä sanoit juuri äsken warmasti tietäwäsi, että
mielä tuntia sitten hänen taskunsa oliwat tyhjät".

Copeland hämmästyi: „Hän tosin niin sanoi",
sopersi hän, toiwoen kaikesta sydämmestään, että olisi
woinut ottaa takaisin äskeiset sanansa; ja jatkoi ikään-
kuin toimo äkkiä olisi hänessä herännyt: „Mutta ehkä
Wynford moi selittää, mistä hän on nämä saanut?"
katsoen Hughiin pain.

„Ne eiwät ole John Wynfordin", sanoi Hugh,
wakllwllsti katsoen häneen.

„Ne eiwät ole sinun", sanoi John halweksi-
wasti. Hugh waikeni, hän ei todellakaan woinut wa-
kuuttaa etteiwät olleet.

„Ehta hän tarkoittaa että ne omat Stephen
Wheelerin", sanoi Charles Carter illeällä äänellä.
Hughin huulet wapisiwat, ja hän aikoi wastata, mutta
hillitsi itsensä. Copeland sanoi äkkiä: „Hugh Wyn-
ford ei ole tottunut tuommoisiin ilkeisiin sanankääntei-
siin, Carter".
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„Niinkö todella!" sanoi Carter inmllisesti.
„Olen warmll että hän moi tehdä tiliä noista",

wakuuttiwllt toiset; „tule, Hugh, kerro meille".
„Elä tyhjää, Copeland", sanoi John Wynford,

„asill on kyllin selwä; hän ei moi itseään puolustaa.
Tässä on rahasi, Wheeler".

„Anteeksi, John Wynford", sanoi Hugh, „ra-
hat eiwät ole Wheelerin ja minun täytyy pyytää, että
annat ne minulle".

„Se on yhdentekewää", mastasi toinen nau-
raen koruasti. Hän ojensi ne Wheelerille, mutta Hugh
ei woinut hillitä suuttumustaan, maan tuli lähemmä
ja aikoi ne ottaa. John wäisti häntä ja Copeland
keskeytti heti: „Ole hiljaa, Hugh! John Wynford,
sinulla ei todellakaan ole oikeutta —"

„Ei oikeutta! mitä tyhjää", sanoi Charles
Carter; „kuinka sitä saattaa epäillä".

„En usko että Hugh woisi tehdä semmoista",
wastasi Copeland.

„Se on todellakin hywin todistettu", sa-
noi John; „mutta tuossa on, en tahdo tuomita tässä
asiassa, kunnes se on selwitetty, mutta en moi ym-
märtää, kuka tämän pulman suorittaa. Mitä sanotte,
syyllinen wai syytön?" Hän katsoi poikajoukkoon.
«Syyllinen", todisti monen ulkomuoto, mutta eiwät
tahtoneet sitä sanoa, ja John jatkoi: „Tahdon ilmoit-
taa asian tohtori Mill'ille, luulen että hän tnlee kohta
tänne ja silloin saa hän ratkaista. Tyydytkö siihen,
Copeland?"

„Ei suinkaan täällä; ei koko koulun läsnä-
ollessa, eikä semmoisena päiwänä kuin tämä", nmstusti
Copeland.



24

„Miksi ei?" kysyi John, „jos hän on syytön,
niin on hänelle eduksi että asia tutkitaan julkisesti",

Copeland ei mustannut; hän näytti hywin tyy-
tymättömältä ja hämmästyneeltä, ja silmäili lemotto-
masti Hughiin päin. Tämä näytti maittaneen takai-
sin mielenmalttinsll ja sanoi ikäänkuin myöntyen: „An-
nllhan olla, Copeland; luulen että asian täytyy niin
mennä".

Copeland seurasi Johnia, joka oli mennyt pois
Carterin kanssa rehtorin pöydän luo ja näytti ikään-
kuin hän olisi tahtonut estää tätä ilmoittamasta asian
tohtori Mill'ille. John main nauroi.

Samassa soi koulukello, ja toiset pojat kiiruhti-
wat huoneesen leikkikentältä tai kotoansa.



Ueljäs luku

päiwä oli Rithertonin koulussa erityisestä
merkityksestä. Tohtori Mill oli päättänyt ilmoittaa
pojille, kuka heistä oli onnellinen Ransleighin koulun
palkinnon saaja. Saadakseen kuulla tämän uutisen
oliwat John Wynford ja Carterkin kouluun saapu-
neet. Se olikin tawallista että ne, jotka ennen oliwat
olleet Rithertonin koulun oppilaita, oliwat läsnä sem-
moisessa tilaisuudessa, loska jokainen oli innokas tie-
tämään, kuka olisi palkinnon kunniakas omistaja. Poi-
kain mielestä se oli juhlallista; se lisäsi heidän mieles-
tään koulun kunniaa ja armoa.

Kun he istuiwat paikoilleen, oli yleisenä mieli-
piteenä että Hugh Wynford tulisi woittajaksi ja moni
loi katseensa häneen. Hänen kalpeat, alaspainuneet
kasruonsll eiwät kuitenkaan näyttäneet siltä kuin olisi
hän niin ajatellut; kaikki huomasiwat että hän oli tu-
mattoman hajamielinen. Hänen weljensä seisahtui,
mennessään paikalleen; hetken hän oli maiti, maan sit-
ten, kääntyen häneen päin, sanoi:

„Oletko sairas, Hugh?"
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„En".
„Mikä sinua sitten waimaa? Mitä on ta-

pahtunut?" kysyi hän lewottomanll.
„Saat kohta tietää kaikki. Elä kysy muuta,

Frank". Hän ei puhunut ynseästi, mutta hänen mie-
lensä oli niin kiihtynyt, ettei rooinut puhua. „Mene
paikallesi. Tohtori tulee", Frankin täytyi hänet sat-
tua, mutta oli lewoton ja onneton roaikkei tiennyt
mistä syystä. Hän ei woinut olla huomaamatta että
poikain keskustelu koski jotakin kummallista asiaa ja
että he tuon tuostakin silmäiliwät Hughia, mutta hän
ei ymmärtänyt siihen syytä.

Hänen mietteensä keskeytyiwät kohta, kun rehtori
astui sisään seurassaan muutamia herrasmiehiä, jotka
oliwat hywin tunnetut Rithertonissa. Hugh katseli
heitä nähdäkseen oliko hänen isänsä heidän joukossaan;
hän tiesi että tohtori Wynford aikoi tulla, jos main
pääsisi, mutta suureksi helpotuksekseen ei hän häntä
nähnyt.!

Kaikki oli hiljaa ja tohtori Mill nousi puhumaan,
kun John Wynford astui esiin: „Pyydän anteeksi,
tohtori Mill", sanoi hän, „mutta eräs hywin ikäwci
asia on juuri tapahtunut, johon minun täytyy pyytää
teidän wälitystcinne". Sitten hän kertoi mitä oli ta-
pahtunut hywin, tarkkaan ja selwästi, liioittelematta;
hän tiesi että siellä oli niin monta kuulemassa hänen
sanojaan, ettei uskaltanut hiukkaakaan poiketa totuu-
desta. Mutta hän kertoi sen kuitenkin niin, että epä-
luulo kohtasi Hugh Wynfordia; Copelandkin epäili hetken
ystäwäänsä, kykenemättömänä toisin selittämään asiaa.

Tohtori Mill näytti erinomaisen suuttuneelta ja
hämmästyneeltä! kuullessaan hänen puhettaan. John
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lopetti sanoen että hän ei olisi rohjennut puhua toh-
torille asiasta, mutta rahat saattoiwat olla sekä Ste-
phen Wheelerin että Hugh Wynfordin; ja koska ei woitu
päättää, kenen ne oikeastaan oliwat, oli hänen pakko
lykätä asia tohtorin ratkaistawaksi. Hän lopetti aset-
tamalla nuo wiisi puntaa opettajan eteen ja wetäytyi
wähän syrjään.

Syntyi muutaman minuutin äänettömyys. Toh-
tori Mill näytti waipuneen ajatuksiinsa; herrat kat-
soiwat toisiinsa, sitten heidän silmänsä ehdottomasti
siirtyiwät Hughiin, joka istui paikallaan toisten jou-
kossa. Hän oli hywin kalpea, mutta muutoin ei ul-
komuodosta woinut nähdä sitä myrskyä, mikä hänessä
riehui, ja kun wihdoin tohtori Millin ääni, „Hugh
Wynford, tule tänne", keskeytti hiljaisuuden, nousi hän
istuimeltaan ja seisoi opettajansa edessä osoittamatta
mielenliikutusta.

„Wynford", sanoi rehtori katsellen tarkasti
Hughiin, „en saata uskoa että syytöksessä sinua mus-
taan olisi mitään perää. Olet aina osoittanut hywää
kelpo käytöstä, joten olet niin woittanut luottamuk-
semme, ettemme helposti moi uskoa että olisit niin
harhaan joutunut. Woit marinaankin kertoa jollakin
tyydyttämällä lamalla, kuinka olet saanut rahat ja
siten puhdistaa itsesi epäluulosta. Puhu main, poikani,
ja anna meidän kuulla".

Hugh oli mahan aikaa ääneti; sitten hän sanoi
matalalla, mutta selwällä äänellä: „3tahat eiwät ole
John Wynfordin, herra, mutta en moi sanoa sen
enempää".

„Mutta Wnnford, noin lyhyt wakilutus ei
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ole kylläksi näin painamassa asiassa". Ei tullut mus-
tausta; poika seisoi kuin patsas.

Tohtori Mill kutsui nyt Walter Copelandin ja
tutki häneltä kaikki yksityiskohdat, erittäinkin eikö ollut
mahdollista että joku toinen olisi ottanut rahat ja
paennut huomaamatta. Tähän ei hän woinut was-
tatll muuta kuin kieltäwästi, sen lisäksi kaikki todisti-
wat, ettei kukaan pojista ollut nähnyt eikä kuullut ke-
nenkään lähtemän huoneesta. Hughin oma makuutus,
ettei hänkään ollut ketään nähnyt, mainittiin, ja todisti
pahasti häntä wastaan.

Lopuksi rehtori wetosi kaikkiin koululaisiin ja ke-
hotti wakllwllsti heitä, että jos joku joukosta oli syyl-
linen kysymyksessä olemaan tekoon, hänen pitäisi nyt
tunnustaa se. Hän meni niinkin pitkälle että lupasi,
ettei siinä tapauksessa mitään rangaistusta annettaisi
pahantekijälle. Mutta odotettuaan muutaman minuu-
tin ei kukaan liikahtanut.

Sitten tohtori Mill kääntyi Hughin puoleen, joka
koko ajan oli hiljan ja liikkumatta seisonut paikallaan
tohtorin mieressä, ja waati uudestaan häntä tekemään
tiliä omistamistaan rahoista; mutta koska ei poika
tahtonut tehdä muuta kuin kertoa entisen makuutuk-
sensa, niin hän sanoi, ettei tiennyt muuta neuwoa kuin
pitää syytöstä oikeutettuna ja antaa nuo wiisi puntaa
Stephen Wheelerille, niiden oikealle omistajalle. Läs-
näolewat herrat samoinkuin aliopettajat yhtyiwät tä-
hän päätökseen, ja tohtori Mill kutsui siis Wheelerin
luokseen, antaen rahat hänelle.

Tämän jälkeen rehtori ilmoitti, että hän oli ai-
konut tänä iltapäiwänä tawallisissa olosuhteissa antaa
Ransleighin koulun palkinnon sille, joka parhaiten oli
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suorittanut äsken päättyneen tutkinnon. Hän oli aja-
tellut tekemänsä tämän suurella ilolla, ellei äskeinen
onneton tapaus olisi tehnyt tätä hetkeä hywin was-
tenmieliseksi. He tiesiwät kaikki että tärkeimpänä ehtona
palkinnon saamiseen oli hywä käytös, eikä koskaan en-
nen ole poikaa, joka on ollut ensimmäinen tutkinnon
suorittamisessa, simuutettu huonon käytöksen takia. On-
nellinen woittllja olisi tänä wuonna ollut Hugh Wyn-
ford; mutta äskeisen tapauksen jälkeen ei hänelle heti
saattaisi antaa palkintoa, maan saisi asia olla muuta-
man päiwän ratkaisematta, jona aikana hän toiwoi,
että Hugh moi antaa tyydyttämän selityksen. Hän
tahtoi main lisätä, että lähinnä Hughia oli listalla
Stephen Wheelerin nimi.

Tämä ilmoitus otettiin äänettömästi mustaan,
maikka se muuten aina päättyi suuriin ilon ilmauksiin.
Sitten tohtori Mill sanoi: „Hugh Wynford, olisi hywä
että menisit minun huoneeseeni; tahtoisin wähän kes-
kustella kanssasi lahden kesken". Poika kumarsi ja
poistui.

Lopuksi tohtori Mill ilmoitti, kutka pojat oliwnt
saaneet muita palkinnoita, joiden joukossa Frank Wyn-
fordkin oli, mutta koko toimitus, jota ennakolta oli
seurattu milkkaimmalla osanotolla, näytti nyt oleman
heille wälinpitämlltöntä. Hän lopetti antamalla po-
jille luwan; oli tapana että he saiwat sinä päiwänä
lupaa iltapäiwäksi.

Kun rehtori oli mennyt, pääsiwcit kaikkein kielet
malloilleen. Puhuttiin main yhdestä asiasta ja lau-
man he keskusteliwat siitä; muutamat selittiwät, että
maikka näytti kuinka epäilyttämättä, he eiwät koskaan
uskoneet että Hugh Wynford olisi semmoiseen tekoon
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syyllinen. Mutta enemmistö, kuten tawallisesti hääly-
mänä, tuomitsi wääryydestä sitä, jota tähän asti oli-
wat suuresti armossa pitäneet.

Frank Wynford, suuttuneena ja pahoillaan, maltti
heitä kaikkia, mutta ei woinut lähteä paikaltaan en-
nenkuin olisi nähnyt meljensä. Copeland, joka toisten
isompain poikien kanssa oli kutsuttu tohtorin tykö, tuli
hänen luokseen niin pian kuin pääsi mannaksi, ja koitti
lohduttaa häutä makuuttamalla, että hän puolestaan
uskoi Hughin oleman täydellisesti syyttömän, maikka
hän oli niin hämmästynyt, ettei woinut selittää asiaa.
Frank ajatteli myös samoin ja kysyi hätäisesti mitä
tohtori Mill ajatteli asiasta.

Copeland mustasi, ettei hänkään tahtonut uskoa
Oughill syylliseksi, mutta että hankin oli hämmästynyt
ja että hän wieläkin oli kehottanut Hughm sanomaan
jotakin, joka olisi walaissut asiaa. „Kummallista on",
sanoi Copeland, „jos ei Hugh ole ottanut rahoja
jota en usko minne ne olisiwat joutuneet? En moi
ymmärtää, että ne olisiwat pudonneet maahan kenenkään
kuulematta; ja jos otaksumme, että joku olisi ne Hugh-
in huomaamatta ottanut, sillä hän makuuttaa ettei
hän nähnyt eikä kuullut kenenkään liikkuman, niin on
kummallista että hänellä sitten oli juuri sama summa,
maikka, niinkuin tiedämme, hänellä ei sitä ennen ollut
puoltakaan penceä kukkarossaan. Pelkään siis että
asia päättyy huonosti". Frank huokasi raskaasti: „Ran-
sleigh-palkinnon menettäminen on Hughille kauhea
isku", sanoi hän.

„Niin", wastasi Copeland, „tohtori sanoi, ett-
ei hän enää moi asialle mitään, maan arweli että
liina oli rangaistusta kyllä, kun asia oli wedetty jul-



31

kisuuteen. Olisi mielestäni kuitenkin" lisäsi hän läm-
pimästi, „lohn Wynford saattanut asian ilmoittaa
lahden kesken tohtorille, jos hänen olisi sitä ollenkaan
tarwinnut mainitakaan; minun mielestäni olisi ollut
parempi, että asia olisi pysynyt main meidän kesken".

„Luulen ettei se olisi ollut mahdollista, kun
niin moni oli läsnä", wastasi Frank.

„En tiedä, mutta niinpä minäkin luulen",
sanoi Copeland surullisesti; sitten he seisoiwat äänet-
töminä, kunnes wihdoin näkiwät Hughin lähtemän
tohtori Millin huoneesta ja katsomatta ympärilleen
kiiruhtaman kotiinpäin. Frank seurasi heti, mutta hän
ei sllllwuttanut weljeään, joka heti kotiin tultuaan sul-
keutui omaan huoneesensa.

Hänen käyntinsä tohtori Mill'in luona ei tyydyt-
tänyt kumpaakaan. Hugh oli kieltänyt antamasta min-
käänmoistci selitystä, maan ainoastaan kertonut ma-
kuutuksensa, että rahat eiwät olleet Johnin, ja tohtori
Mill oli roihdoin roihastunut, sanoen selwästi että
siinä tapauksessa hänen täytyi pitää Hughia syyllisenä
ja että koulun palkinto oli annettawa Wheelerille.
Hän lisäsi täytywänsä kertoa Hughin isälle kaikki, mitä
oli tapahtunut, mutta ei itse tekemänsä sen enempää,
loska luuli että rangaistus jo tuntuisi kyllin raskaalta.

Hugh kuunteli häntä äänettömänä ja kun tohtori
antoi hänelle luwan lahteä, poistui hän hitaasti ja
lunnioittawllsti; wasta päästyään jonkun matkaa ta-
losta osoitti hänen kiiwas astuntansa kiihtynyttä mie-
lentilaa.



Mides luku.

Wynfordin perheessä syötiin aikaiseen päi-
wällistä, eikä Huczhia näkynyt toisten joukossa ennen-
kuin teenjuonnin aikana. Myöskin Frank, joka pelkäsi
kysymyksiä, oli ollut ulkona, ja nuo kaksi poikaa tuli-
wat ruokasaliin, johon toisetkin perheen jäsenet oliwat
kokoontuneet, samaan aikaan kuin heidän isänsä, joka
juuri oli käynyt tohtori Mill'in luona, jonne myöskin
Walter Copeland oli kutsuttu antamaan lähempiä
tietoja.

Tohtori Wynford oli hynnn pahoillaan siitä mitä
oli kuullut ja hänestä tuntui korvalta, että hänen nuori
serkkunsa oli suotta wetänyt asian julkisuuteen. Hän
oli marinaan tiennyt, etteiwät Nansleighin nykyiset
asukkaat ystäwyydellä ajatelleet häntä ja hänen per-
hettään; mutta ei hän kuitenkaan olisi luullut, että
John tahtoi tuottaa julkista häpeää niille, joilla oli
sama nimi kuin hänellä ja jotka oliwat niin läheisiä
sukulaisia hänelle. Hän toiwoi että saisi Hughin, jos
hän oli syytön, kuten isä warmasti uskoi, tunnusta-
maan mistä oli saanut rahat; mutta jos hän oli syyl-
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Imen, jota hänen oli mnitea uskoa, tehdä julkinen tun-
nustus. Hän rauhoitti mainionsa ja nuorempaan
lastensa mieliä, jotka innokkaasti kysyiwät, kuka sai
Rllnsleigh-koulun palkinnon sanomalla wakawasti, että
hän luuli ettei siitä wielä oltu lopullisesti päätetty.
Mutta hänen merkitsemä katseensa wanhempiin poikiin
saattoi heidät aamistamaan, että jotakin ikämää oli
tapahtunut.

Teenjuonti tapahtui melkein äänettömästi. Hugh
söi wähän tai ei ollenkaan; hän tunsi että hänen isänsä
tiesi kaikki. Hän oli odottanut hänen sanaansa: „Hugh,
tahdon puhua kanssasi", jonka tohtori Wynford lau-
sui, kun he nousiwat pöydästä. Hän seurasi isäänsä,
ja Frank jäi selittämään niin hywin kuin taisi toisille
perheen jäsenille sitä ikäwyyttä, mikä hänen meljeään
oli kohdannut. Tuo tieto waikutti masentamasti koko
perheesen, ja ilta, jota olimat edeltäpäin ajatelleet suu-
rella innostuksella Hughin woiton tähden, kului nyt
surussa ja huolessa. Rouwa Wynford meni pian o-
mllnn huoneesensa marinana siitä, että hänen miehensä
tulisi häntä pian tapaamaan, puheltuaan Hughin kanssa.

Mutta tuo keskustelu tuotti isälle katkeraa petty-
mystä. Hänen poikansa näytti muuttuneen luonteel-
taan. Hän seisoi hiljaa ja nähtäwästi eiwät isän
neuwot häneen mitään ro uikuttaneet, eikä hän tahto-
nut wastata hänen uudistettuihin kysymyksiinsä muuta
kuin mitä oli mustannut tohtori Mill'ille. Wihdoin
tohtori Wynford, hywin murheellisena ja hämmäs-
tyneenä, käski hänen mennä takaisin omaan huonee-
sensa lopuksi iltaa, sanoen hänelle, että jos hän edelleen
olisi noin uppiniskainen, hänen täytyi jäädä ilman
koulun palkintoa, ja mielä tuottaisi koko perheelle häpeää.
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Hugh totteli käskyä yhä waijeten ja entistä jäy-
kempänä, ja tohtori Wynford lähti mainionsa luo huo-
jentaakseen hänelle kuorman, joka häntä painoi. Tämä
kuunteli miestään Immin suruissaan, mutta ei hetkeä-
kään epäillyt poikansa rehellisyyttä. Kaikella äidilli-
sellä ymmärryksellä hän sääli poikaansa; hän sanoi o-
lewcmsa warma siitä että Hughilla oli joku pätemä
syy äänettömyyteensä ja ettei pitäisi epäillä hänen sa-
nojansa.

Tohtori Wynford sanoi, että tuo kaikki oli hywä
hänelle, mutta että hän pelkäsi ettei tohtori Mill sii-
hen selitykseen tyytyisi taikka etteiwät kaupunkilaiset
niinpäin selittäisi asiaa. Äidin olisi tehnyt mieli heti
mennä poikansa luo ja koettaa mitä hän saisi aikaan;
mutta se ei ollut isän mielestä hywä keino. „Pojan",
sanoi hän, „pitäa olla yksin, koska hän on uppiniskai-
nen; hän ei ole huolinut mistään neuwoista ja wa-
rotuksista, ja jos ei Hugh rupea nöyrtymään, niin
hänen täytyy kärsiä seuraukset". Hän oikein pyysi että
jos Hugh ei ollenkaan taipuisi huomisaamuun, hänestä
ei mitään wälitettäisi, maan että hän jätettäisiin odot-
tamaan käytöksensä oikeaa rangaistusta.

„Mutta jos ei hän olisikaan ansainnut ran-
gaistusta, rakas puolisoni", wäitti äiti kyynelsilmin.

„Koettakoon hän sitä kuitenkin taikka osoitta-
koon sitte nöyrempää mieltä", päätti tohtori, Rouwa
Wynford myöntyi, mutta piti oman ajatuksensa ja
suri salaa poikaansa, joka hänen mielestään sai kärsiä
syyttömästi.

Hugh ei osoittanut mitään ulkonaista merkkiä
mielentilastaan; hän meni kouluun jaoli kotonaan niin-
kuin ennenkin, maikka tosin hiljaisempana, marsinkin
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jos häntä puhuteltiin. Saattoi huomata että hänen
ja toisten perheen jäsenten kesken oli syntynyt joku
waiheaitn, jota hän ei woinut poistaa. Hän kesti kyl-
mällä juhlallisuudella tuon katkeran nöyryytyksen, joka
häntä kohtasi kodin ulkopuolella, koulupoikain wälinpi-
tämättömän kohtelun ja opettajain kylmät katseet, ja
se näytti heissä kaikissa herättämän uhkamielisyyttä.
Hän kuunteli ilman nähtäwää mielenliikutusta, kuinka
Ransleighin koulun palkinto julistettiin annettciwaksi
Stephen Wheelerille. Ainoa kerta, jolloin hän näytti
liikutetulta oli kun Walter Copeland ja Frank jäles-
täpäin tuliwat hänen luokseen, ja Walter sanoi: „Olen
hywin pahoillani, Hugh, että asiat näin taäntyiwät.
Olen warma siitä että palkinto oikeastaan olisi pitänyt
tulla sinulle".

Hughin leuka wapisi, mutta hän sanoi main le-
wollisesti: „Kiitos, Walter, olen iloinen että joku
mielä luottaa minuun"; ja sitten hän äkkiä kääntyi
toiseen asiaan.

Frank ei koskaan epäillyt weljeään, maan osoitti
omalla tawallaan myötätuntoaan ja hiljaista huomio-
taan, tuntien waistomaisesti, että Hugh olisi malttanut
julkisempaa mielenosotusta.

Niin kului katsi tai kolme raskasta päiwää, kun-
nes eräänä iltapäiwänä, kun Hugh tuli pallokentälle,
poikain ollessa siellä koolla harjoitusta warten, hän
huomasi heti, että joku tärkeä asia kiinnitti heidän miel-
tään ja että he siitä keskusteliwat. He eiwät ainakaan
olleet niin walmiit ulottamaan peliään kuin tawalli-
sesti, maan seisoiwat ryhmissä keskustellen. Hän o-
dotti muutaman minutin eikä tahtonut mennä heidän
joukkoonsa, mutta mihdoin hän käwi malttamattomaksi



36

ja meni heidän luokseen sanoen: „Miksi ette jo aiota?
Onko jotain tapahtunut?"

Tuli hetken hiljaisuus; pojat katsoiwat toinen
toisiaan, sitten sanoi Wheeler: „Asia on se, Wynford,
että olemme ajatelleet että sinulle olisi parempi jos et
tulisi noiden kahdentoista joukkoon".

Copeland huudahti: „Se on mielestäni suuri
häpeä; minä en yhdy semmoisiin päätöksiin", ja meni
pois heidän luotaan.

Hugh seisoi hetken hiljaa, sitten hän main sanoi:
„Hywä, jos sen tahdotte, niin olkoon menneeksi; en
tahdo tunkeutua kenenkään seuraan. Tiedän hywin,
kenenkä toimesta tuommoinen päätös on tehty"; hän
heilutti keppiaän ja poistui kentältä.

Copeland seurasi häntä heti: „Hugh, tämä on
häpeällistä; tästälähin en minäkään tahdo kuulua hei-
dän joukkoonsa".

„Ei, elä huoli, Walter, mene takaisin pelaa-
maan, tiedän kyllä, ketä minun tulee tästä kiittää; toi-
won että sinä woittaisit Lapfordin kilpailussa, hyroä
manhll toweri". Niin sanoen hän kääntyi kadunkul-
masta jättäen Copelandin toiselle puolelle ja katso-
matta taakseen kiiruhti pitkin Lontoon tietä.

Hän kameli jonkun aikaa ikäänkuin ei itsekään
olisi tiennyt minne meni/ sitten hän hiljensi askelei-
taan, katseli ympärilleen, heitti keppinsä aidan yli lä-
heiselle kentälle ja meni itse myös eteenpäin tietä myö-
ten ollen hywin päättämän näköinen. Hän oli kaivel-
lut noin kolme englannin peninkulmaa hymää kyytiä
huolimatta pölystä ja kuumuudesta, kuunes hän saa-
pui jyrkän wuoren kukkulalle, jonka siwuilla molem-
min puolin tietä kaswoi tiheää metsää. Oikealla puo-
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lella oli portti ja awonainen paikka, jossa hän sisari-
neen ja weljineen usein oli seisonut kun oliwat käwe-
lyllä, ja josta oli llwara näköala yli koko seudun ja
Rithertonin kaupungin. Korkea kirkontorni kohosi yli
korleimpain puiden latwain, yli rakennusten katon har-
juin; ja kaupungin toisessa laidassa näkyi wirta juok-
seman sen läpi jatkaen matkaansa pitkin miljamainioita
ja niittyjä, joita pensasaidat ympäröimät suloisina ke-
säisessä wihannuudessaan.

Wäsyneenä ja hiestyneenä, kun oli kiiwennyt
wuorta ylös, hän wllistomaisesti meni portille, ja no-
jaten käsiwarttaan sitä wastaan hän katseli näköalaa.
Siinä wähitellen katosi tuo kowa ilme hänen kaswois-
taan; samassa rupesi kirkonkello soimaan niinkuin ta-
wallisesti puolenpäiwän aikaan ja sen ääni kaikui Hugh-
in kormun niin wienosti ja rauhoittawasti. Koko-
naan tunteitteinsa mallassa hyppäsi hän äkkiä portin
toiselle puolen, kiiruhti muutamin askelin läheiseen
metsään, jossa häntä eiwät ohikulkijat woineet nähdä,
sitten heittäytyen pitkäkseen maahan, hän purskahti
hillitsemättömään itkuun.

Hän ei tiennyt, kuinka lauman hän siinä wii-
pyi samassa asennossa, sillä tuon ensimmäisen mielen-
purkauksen jälleen hän jäi wielä joksikin aikaa mietti-
mään, Wihdoin hän nousi, otti hatun pois päästään,
jotta raitis tuuli pääsi wirkistämään hänen kuumia
päimettyneitä kaswojaan, ja nojautui puuta wasten,
rumeten makamasti punnitsemaan wiime päiwäin ta-
pahtumia. Hän tuskin sitä oli tähän asti tehnytkään,
hänen mielensä oli ollut kuohuksissa, hänen kolo olen-
tonsa oli menettänyt tasapainonsa, ja maikka hän oli
kowasti kärsinyt, joka melkein toisinaan oli wähällä
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sekoittaa hänen järkensä, niin kuitenkin tuo ylpeä um-
pimielisyys, joka oli ollut sekä hänen isänsä että iso-
isänsä luonteenominaisuutena, oli pakottanut hänen sa-
laamaan kaikilta kärsimyksiään ja kätkemään tunteensa
oman sydämmensä symyyteen.

Kun häntä ensin syytettiin, oli hän kohdannut
sitä nuhaisella ylenkatseella eikä ollut wälittänyt, maikka
asia ilmoitettiin tohtori Millille, koska hänellä oli epä-
warma toiwo, ettei uskottaisi syytöstä häntä wastaan.
Mutta kun hän huomasi, että asia kääntyikin päinwas-
taiseksi ja ettei hän saattanut todistaa syyttömyyttään
paljastamatta Meredithin salaisuutta, sekä että häntä
uhkasi palkinnon menettäminen, jota saadakseen hän
niin komin oli ponnistellut woimiaan ja jonka
hän oikeastaan oli woittanut —; kun jokainen katsoi
kylmästi häneen, ja hän luki tuomionsa jokaisen kas-
moista, silloin katkeruus ja loukatun ylpeyden tunne
saiwat hänessä mallan, ja hän sulkeutui itsepäiseen
äänettömyyteen, joka, kuten hän nyt huomasi, oli
ansainnut ankaraa moitetta.

Hän ei ollut koskaan ajatellut, miltä hänen käy-
töksensä mahtoi näyttää puolueettomalle henkilölle,
kuinka hän itse olisi tuominnut semmoista asiaa, Hän
oli asettunut sotaiselle kannalle kaikkia kohtaan, komin
suuttuen jokaisesta nöyryytyksestä ja ivastuksesta, jota
kohtasi, ja tämä taas tuotti hänelle uutta ja lomaa
kärsimystä. Mutta tulinen wiha paloi hänen mieles-
sään serkkuaan kohtaan ja kaikesta sydämmestään hän
toiwoi tälle julkista kostoa. Hän halusi päästä pois
Rithertonista, ja tänä iltapäiwänä oli hänen katkeruu-
tensa noussut ylimmilleen. Hän oli jättänyt towe-
rinsa siinä mielessä, ettei woinut sitä kuumemmin kes-
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tää, ja oli kiiruhtanut pois päättäen etsiä onneansa
missä hywänsä eikä enää palata sinne, missä hän oli
niin paljon wääryyttä saanut kärsiä. Häntä eiwät
tuommoiset mielettömät ja synnilliset ajatukset pelot-
taneet, ja hän käwi yhä main katkerammaksi, kunnes
tuo niin tuttu näköala awautui hänelle ja ajatus, että
hän wiimeisen kerran sitä katseli, sai hänen sydäm-
mensä heltymään ja tuntemaan kaipuuta.

Silloinen kellojen soitto, jota kohtasi hänen kor-
muansa, täydensi tätä tunnetta. Se kahle, joka häntä
oli sitonut, näkyi katkeaman, lmnen ylpeytensä masen-
tui ja kyynelet kewensiwät hänen sydämmensä raskasta
kuormaa. Hän tunsi että hän jälleen uskalsi lähestyä
taiwaallista Isäänsä rukouksessa ja toiwoi tulemansa
kuulluksi, eikä pelännyt niinkuin näinä päiwinä oli teh-
nyt, että tllimas oli hänelle sulettu. Hän rukoili wa-
kawasti, maatessaan pitkällään ruohikossa, ja nousi
ylös, sywästi tuntien syntinsä ja katuen sitä sydäm-
mestään, wakllwllsti päättäen ottaa selwän, missä hän
oli erehtynyt, sekä koittaa sitä parantaa. Hän kysyi
nyt itseltään, kuinka hän oli woinut olla niin kuuro
isänsä warotuksille ja käyttäytyä häntä kohtaan niin
rumasti ja ynseästi? Hän olisi saattanut isälleen tun-
nustaa asian ilmoittamatta ystäwänsa salaisuutta;
hän olisi woinut sanoa, että rahat oliwat hänelle us-
kotut sillä ehdolla, ettei hän siitä kenellekään puhuisi,
ja ettei hänen käynyt lupaustaan rikkominen wapcmt-
taakseen itseään syytöksestä. Hän luuli warmasti että
isänsä olisi häntä uskonut; ja maikka hän ei siten ehkä
olisi woinut pelastaa asiaansa toisten silmissä, olisi
hän tehnyt mielialan kodissaan huokeammaksi eiwätkä
hänen isänsä ja äitinsä olisi tulleet niin kowin loukatuiksi.
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Hugh syytti katkerasti itseään, kun omatunto häntä
ahdisti. Hän ajatteli myös nöyrtyneenä sitä äkki-
näistä määrää päätöstä, jonka hän oli tehnyt, että
lähtisi kotoaan kenenkään tietämättä. Mitä olisikaan
hänen äitinsä ajatellut? Hugh oli jo kuuman salaa
aawistllnut, ettei äiti häntä epäillyt, ja toisinaan oli
hän aikonut kertoa hänelle kaikki, mutta koska äiti seu-
raten miehensä tahtoa ei antanut hänelle mitään ke-
hotusta siihen, oli ylpeys estänyt häntä tunnusta-
masta äidille kaikki. Nyt päätti hän heti palata kotiin
takaisin, etsiä isäänsä ja pyytää häneltä anteeksi huo-
noa käytöstään, mainiten miten oli saanut rahat ja
luotti siihen, ettei tämä waatisi häneltä täydellistä se-
litystä.

Mutta Hughista tuntui kuin pitäisi hänen malt-
tamattomasti päästä pois Rithertonista; hän ei woi-
nut sietää kauwemmin siellä oloa, eikä ollut muuta
neuwoa, kuin lähteä pois koko paikasta. Muutama
wiikko sitten oli eräs ystämä Liwerpoolissa ehdotta-
nut tohtori Wynfordille lähettämään jonkun pojistansa
Etelä-Amerikkaan, jossa oli. eräs paikka, jota hän hy-
win möisi suosittaa ahkeralle, lahjakkaalle nuorukai-
selle. Hugh, jonka mieli silloin teki jatkamaan opin-
noitaan, kun hänen isänsä antoi asian hänen ratkais-
tllwakseen, oli haluttomana kieltäytynyt wastaanotta-
mastll tarjousta, ja koska Frank katsottiin liian nuo-
reksi, niin paikka hylättiin. Mutta nyt Hugh oli toista
mieltä ja halusi juuri sitä. Hän päätti pyytää isänsä
kirjoittamaan ja kysymään olisiko paikka wielä säätä-
missä. Näin päätettyään lähti hän metsästä ja kiiruhti
kotia kohti.

Nähdessään etäällä Ransleighin kartanon toisella
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puolen tietä kääntyessään tienmutkassa, tunsi Hugh
taas ahdistusta sydämmessään. Katkerat tunteet serk-
kuaan kohtaan nousiwat jälleen täyteen woimaansa
hänen mielessään: hänen serkkunsa eikä kenenkään muun
tähden täytyi hänen lähteä Rithertonista. Hän oli
aina ollut warma siitä, että Ransleighin läheisyys oli
hänelle tuottanut wastahakoisuutta; hän ei woinut unoh-
taa että hän oikeastaan olisi sen perijä ja omistaja,
ja hän oli aina wälttänyt sen lähipaikkoja, sillä hän
tunsi heikkoutensa tässä suhteessa. Mutta nyt oli kiu-
saus tullut kymmenenkertaa suuremmaksi; ehkä hän
kauempana ollessaan woisi paremmin moittaa nuhansa.
Näin ajatellen hän kiirehti askeleitaan, ja etsittyään
keppinsä pellolta, johon oli sen heittänyt, saapui hän
kotiin samaan aikaan kuin ennenkin oli tawallisesti
tullut.



Kuudes luku

Hugh saapui kotiin ja meni yläkertaan, tapasi
hän äitinsä, joka heti huomasi hänen muuttuneen kat-
seensa, mutta sanoi main ystäwällisesti, katsoen hänen
keppiinsä: „Onko sinulla ollut hywä onni pelissä,
poikani?"

„En ole ollut palloa lyömässä, äiti. Tie-
dätkö, onko isä kotona?"

„Ei, Hugh, ei hän ole, häntä haettiin johonkin
ja pelkään että hän tulee wasta myöhällä".

Hugh ei mustannut mitään, mutta näytti petty-
neen toiwosslllln, ja hänen äitinsä antoi hänen mennä,
käyden itse perhehuoneesen, sydämessään aawistaen hy-
wää siitä, että poika kysyi isäänsä. Owessa hän kohtasi
Frankin, joka oli kuullut, mitä puhuttiin.

„He omat erottaneet Hughin noiden yhden-
toista joukosta", luiskasi Frank, „he sanomat, ettei hän
saa ottaa osaa kilpailuun ensi wiikolla".

- „Mita heille siitä lähtee, Frank?"
„Luulen, äiti, että tekemät sen omaksi wahin-

gokseen, siitä ei ole hywiä seurauksia", lisäsi poika in-
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noissaan. „Hugh ja Meredith oliwat heidän parhaat
pallonlyöjänsä; Richards ja Crossman, jotka omat
otetut heidän sijaansa, eiwät ole mitään heidän rin-
nallaan. Toiwon, että joutuisiwat tappiolle juuri siitä
syystä, että niin kohtelemat Hughia".

„Raklls Frank", sanoi äiti nuhtelemalla äänellä.
„Niin toiwon, äiti! Hän ei ole sen syylli-

sempi kuin hekään; sen uskallan sanoa marmaan. Jos
tietäisit, äiti, kuinka he häntä kiusaamat ja kaikki mitä
hänen pitää kärsiä! luulen, että isä ja sinä ette olisi hä-
nelle niin komia täällä kotona".

Hän säikähti, peläten sanoneensa liian paljon,
mutta hänen äitinsä ei woinut moittia hänen inno-
kasta weljensä puolustamista ja wirkkoi main huoaten:
„Toiwon että hän mielä kerran selwiciä kaikista, poika
raukka".

Frank jatkoi: „Se on kaikki John Wynfordin
syy; kaikki tietämät, kuinka hän roihua Hughia airoau
ilman syyttä, mutta kun Hugh on häntä etewämpi,
niin John kadehtii häntä, ja luulen että juuri hän on
tuonkin pannut poikain päähän. Tiedän, toiwon —"

„En todellakaan moi sallia sinun puhua tuolla
lamalla, Frank", keskeytti äiti. „Sinulla ei ole oikeutta
noin syyttää serkkuasi. Hänellä ja Hughilla ei ole mi-
tään toistensa kanssa tekemista".

„Woi, äiti, sinä et tiedä. Tahtoisin juuri
maksaa hänelle sen, minkä hän ansaitsee".

„Frank, tuo ei ole oikein. John Wynford
teki luultllwasti niin kuin jokainentoinenkin olisi tehnyt".

„Sita en minä usko, äiti".
„Olen pahoillani että sanot niin, Frank; ja

kaikissa tapauksissa, poikani, pitäisi sinun antaa an-



44

teeksi ja unohtaa, niinkuin tiedät", wastasi rouwa Wyn-
ford llllwistamattll sitä katkeruutta, jota hänen mo-
lemmat poikansa tunsiwat serkkuaan kohtaan,

„Se on äimän mahdotonta, äiti", sanoiFrank.
„Ei, Frank, ei niin; se on oikein, eikä moi

sentähden olla mahdotonta", wastasi äiti surullisesti
hymyillen,

Frank katsoi häntä silmiin, pudisti päätään, mutta
ei mustannut mitään.

Tee oli melkein jo juotu, ennenkuin tohtori Wyn-
ford tuli takaisin; hän näytti wäsyneeltä ja hiesty-
neeltä. Kun oliwat nousseet pöydästä, ja hänen mai-
nionsa pyysi hänen lepäämään ' sohwalla, sanoi hän,
että hänen täytyi mennä työhuoneesensa, jossa hänellä
wielä oli hetkeksi tekemistä, ja toiwoi, ettei häntä häi-
rittäisi,

Hugh, joka ei imeläkään saanut puhua isänsä
kanssa niinkuin oli toiwonut, otti kirjan ja koitti kiin-
nittää ajatuksiaan siihen, mutta ne eimät ottaneet siinä
pysyäkseen. Kun rupesi hämärtämään, nousi hän ja
asettui erääsen nurkkaan lähelle akkunaa, jossa hän
istui katsellen, hamoeksien puutarhaan päin, mielessään
kuwitellen, minkälaista hänen tulema elämänsä olisi
Etelä-Amerikassa.

Pian tuli hänen isänsä takaisin ja, heittäytyen
erääsen nojatuoliin, weti sen lähemmäksi awonaista
akkunaa nauttiakseen »viileästä iltatuulesta, joka tuntui
niin wirwottawaltll puiman helteen jälkeen, kuunnellen
puhelua perheen jäsenten kesken. He nauroiwat ja
keskusteliwat, mutta heidän äänensä kaikuiwat turhaan
Hughin korwissa, kunnes wihdoin hänen pieni n>el-
jensä Alfred, joka alituisessa liikkeessä ollen ei jättänyt
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ketään rauhaan, tuli hänen luokseen ja sanoi: „Woi,
hywä weikko, eikö ole jo maalämmön aika, olen niin
mäsynyt ja hiestynyt. Anna minun katsoa kelloasi,
Hugh, paljoko se on?"

- „Gi minulla ole kelloa, Alfred".
„Oletko jättänyt sen huoneeseesi sitten? Minä

menen noutamaan sen?" Lapsi kiiruhti pois, mutta
Hugh esti häntä. „Ei se ole siellä", sanoi hän.

„Missä se sitten on? Oletko wienyt sen kel-
losepälle? Mutta sinähän sait sen sieltä näinä päi-
winä", makuutti pieni poika.

„Ei, mutta olehan toki maiti", sanoi Hugh,
wastenmielisesti huomaten, että isä oli kuullut keskus-
telun.

Tämä katsoi häneen eikä Hugh woinut wälttää
hänen katsettaan. „Missä on kellosi, Hugh?" hän kysyi.

„Olen jättänyt sen herra Parkins'ille, isä",
wastasi Hugh, oltuaan hetken ääneti, ja käwi komin
punaiseksi.

„lättänyt sen", sanoi tohtori Wynford hi-
taasti. „Oletko myönyt sen, Hugh?"

„Olen, isä", wastllsi Hugh hiljaisella äänellä;
ja sitten huomattllwllsti pakottamalla itseään, hän li-
säsi: „Minun täytyi antaa takaisin rahat, jotka mi-
nulta otettiin, eikä minulla ollut mitään muuta niin
kallisarwoista".

Tohtori Wynford huomasi, että asia oli arka-
luontoista laatua eikä tahtonut jatkaa. „los olet
mäsynyt, Alfred", sanoi hän pienelle pojalle, „woit
mennä lewolle, jos tahdot".

„En minä nyt enää; olisin ennen walweella
myöhempään", mustasi lapsi, nojaten weljeään was-
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taan, ja waikkei ymmärtänyt asiaa, koitti hän nyt olla
ääneti, sillä palkitakseen sitä pahaa, jota tunsi teh-
neensä. Mutta kohta tuli kuitenkin makuuaita, ja hän
lähti pienen sisarensa kanssa pois.

Kohta sulettiin akkuna ja sytytettiin kynttilät;
rukoukset pidettiin, ja sitten wanhemmatkin lapset läh-
tiwät. Hugh meni myöskin tamallisesti tähän aikaan,
mutta tänä iltana hän antoi Frankin ja sisartensa läh-
teä edeltä ja sulkien owen heidän jälkeensä sanoi:
„Saanlo jäädä wielä hetkeksi, isä? Tahtoisin puhua
kanssasi".

„Saat kyllä, jos tahdot", sanoi tohtori Wyn-
ford, joka oli jäänyt paikoilleen, ja oli iloinen, ettei
hänen toiwonsa pettänyt.

Hugh epäili hetken; sitten, kun ei hänen isänsä
rumennut puhumaan, hän alkoi hiljaa ja päättömästi:
„Tahtoisin sanoa, isä, että olen pahoillani siitä, että
niin ynseästi ja tottelemattomasi: käyttäydyin sinua
kohtaan wiime tiistaina, kun puhuit kanssani. Minun
olisi pitänyt puhua sinulle niistä rahoista, ja toiwon

että annat minun lähteä Rithertonista, isä". Hän
waikeni moimatta jatkaa.

Tohtori Wynford ei ollut ensinkään ihmeissään
tämän tunnustuksen ensi osasta, sillä hän oli monta
kertaa makuuttanut lewottomalle mainiolleen „että poika
pian malttaisi mielensä, jos hän main jätettäisiin itsek-
seen"; mutta tuo toinen asia oli hänelle niwan odotta-
matonta, „Lähteä Rithertonista", huudahti hän, „ja
minnekkä sitten?"

„Minne hymänsä", wastasi Hugh, „mutta
en saata jäädä tänne".

„Rakas Hugh", sanoi tohtori, hetken ääneti
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oltuaan, „tämä on tärkeä ehdotus ja meidän täytyy
miettiä sitä wakawasti. Mutta ensiksi tahdon tunnus-
taa iloni siitä, että olet huomannut sopimattoman käy-
töksesi tiistaina, ja —"

„Olin paha, tunnustan sen, isä", toisti poika,
„mutta olin todellakin niin wihoissani, kun jokainen
niin helposti luuli minun oleman semmoiseen syyllinen,
että unhotin kokonaan welwollisuuteni".

„En uskonut sitä, Hugh, kun ensin puhuin
kanssasi".

„Minä minä luulin, että sinäkin, isä, us-
koit minusta sitä", sopersi Hugh; „luulin todella että
jollakin taivalla epäilit minua".

„Sitä en tehnyt ensin, mutta kun et anta-
nut mitään selitystä rahoista ja käyttäydyit niin kum-
mallisesti, rupesin wiimein epäilemään", selitti isä;
„mutta en ole sittemmin uskonut sitä, sen olen sinusta
huomannut".

„Olen pahoillani, isä", tunnusti poika nöyrästi.
„Hywä, elkäämme sanoko mitään siitä; woin

hynnn ymmärtää, että oli niinkuin sanoit, ja luulen
että olet kärsinyt siitä kylliksi. Mutta miten oli raho-
jen laita? Tahdotko nyt tehdä selwää niistä?"

Hugh epäili. „Rahat eiwät olleet minun, isä",
hän wihdoin sanoi; „ne annettiin minulle erityistä
tarkotusta marten ja lupasin, etten kertoisi siitä kelle-
kään. En woi sanoa enempää; pyydän main sinun
uskomaan minua että puhun totta".

„Minun täytyy tietysti uskoa sinua, rakas
poikani", sanoi hänen isänsä lämpimästi ja ojensi kä-
tensä hänelle; „ja olen hywin iloinen, että olet wih-
ooinkin puhunut asiasta. Nyt en tietysti enää kysy
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mitään siitä; mutta mihin luulet John Wynfordin
rahojen joutuneen, Hugh, mitä arwelet?"

„En todellakaan tiedä, isä. Se on suuri ar-
woitus minulle niinkuin kaikille. Luulen kuitenkin, että
joku on ne ottanut ja mennyt pois kenenkään tietä-
mättä tai huomaamatta".

„Niin, luulen että asia on siten selitettäwä",
wllstasi tohtori; „muttll, Hugh, tahtoisin kertoa tohtori
Mill'ille, mitä olet sanonut? Hän sanoi minulle, ettei
woisi uskoa sinun oleman syyllisen, mutta asia oli hä-
nestä hyroin kummallinen. Hän tulee iloiseksi saades-
saan tämän tietää".

„Sinun tulee tehdä, minkä luulet oikeaksi, isä.
Niin, minäkin luulen, että tohtori Mill'ille pitäisi pu-
hua; olin häntä kohtaan yhtä ynseä kuin sinuakin koh-
taan, ja minun pitäisi pyytää häneltä anteeksi. Mutta
en tahtoisi mennä hänen luokseen, isä".

„Hywä, poikani, tahdon puhua tohtori Mill-
ille kahden kesken taikka ehkä menet itse",

„Gn tiedä; en tahtoisi puhua siitä", sanoi
Hugh alakuloisesti. Syntyi hetken äänettömyyttä. Rounm
Wynford katsoi ylös. Emme tarwitse kertoa millä
tunteilla hän kuunteli keskustelua. Hän ojensi sitten
kätensä pojalleen; tämä juoksi hänen luokseen ja ku-
martuen hänen puoleensa kuiskasi: „Sinä et ole kos-
laan epäillyt minua, äiti, sen tiedän".

„lumalll sinua siunatkoon, poikani", äiti main
wastllsi.

Mutta nyt Hugh muisti tuon toisen pyyntönsä,
nousi ylös ja sanoi:

„Mutta, isä, annathan minun lähteä Rither-
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tonista. Kun en ole saanut palkintoa, niin woin tus-
kin jatkaa koulunkäyntiäni ja —?"

„Miksi et, Hugh? Woin kustantaa sinua kou-
luun saamatta palkinnosta apua".

„Tuskinpa main minua ja myöskin Frankia;
ja kohta tulee Edmundin wuoro, ja sisareni tarwitse-
wat myöskin koulua, samoin pikku weikko".

„Sinä olet wanhin, Hugh, ja sinulla on etu-
oikeus", wastllsi tohtori Wynford. „Sitten on kyllä
aikaa ajatella pienokaisia", lisäsi hän hymyillen.

„Kiitos, isä, hywin paljon; mutta en todel-
lakaan nyt moi jäädä tänne", ja hänenkaswonsamuut-
tuiwat ja käwiwät punaisiksi, kun hän ajatteli kaikkia
wiimeisten päimäin tapahtumia.

„Mutta, poikani, jos nyt pakenisit pois, näyt-
täisi se siltä kuin tunnustaisit olemasi syyllinen. Oman
itsesi tähden pitäisi sinun jäädä ja urhoollisesti kestää
mastukset? Sitäpaitse tulee totuus pian ilmi. Gnkä
todellakaan tiedä, en oikein ymmärrä, minne sinä
menisit".

„Ajattelin herra Barkerin kirjettä kuukausi
tai pari takaperin; ehkei hän wielä ole saanut ketään
siihen paikkaan ja ottaisi ehkä minut. Sanoit silloin,
että saisin lahteä, jos tahtoisin".

„Semmoiset paikat eiwät lauman ole tarjolla,
Hugh".

,Mutta jos olisit hywä ja kirjoittaisit, isä,
ehkä hän, jos se on täytetty, tietäisi jonkun toisen
paikan".

Tohtori Wynford oli hämmästynyt. Hän katsoi
pojan punehtuneihin totisiin kaswoihin, sitten silmäili
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hän wllimoansa, joka katsoi taaksensa yhtä hämmästy-
neenä. Kääntyen poikansa puoleen tämä sanoi mata-
lalla, lempeällä äänellä: „Näytät haluaman pois ko-
toasi, poikani".

Hughiu muoto muuttui heti. „Oi ei, äiti, ei
niin", sopersi hän, „sitä en tarkoittanut, mutta en moi
jäädä tänne", lisäsi hän päättömästi.

„Mutta miksi et, Hugh?" kysyi hänen isänsä.
Poika epäili hetken, rupesi puhumaan, muttaruaikeni

jälleen; ja sitten hän alkoi äkkiä ja kiiwaasti selittää niitä
tunteita, jotka niin lauman oliwat riehuneet hänen rin-
nassaan, sitä mastenmielisyyttä, jonka hänessä he-
rätti se wääryys, minkä hänen isoisänsä oli tehnyt an-
taessaan Ransleighin nuoremmalle pojalle, kuinka hän
oli taistellut woittaakseen kateellisia tunteitaan John
Wynfordia kohtaan, joka nyt oli siinä asemassa, jossa
oikeastaan hänen olisi pitänyt olla. Hän kertoi, kuinka
John oli kiusannut häntä ylpeällä käytöksellään ja he-
rättänyt hänessä tukahdutetun roihun ja katkeruuden
tunteita, jotta hän erinomaisilla woimain ponnistuk-
silla tuskin saattoi hillitä luontoaan heidän kohdatessaan
toisensa. Hän selittikuinka tässä wiimeisessä onnettomassa
asiassa John oli hänet sekoittanut siihen jo ennenkun
häntä mustaan oli mitään epäilyksiä, ja oli iloinnut
hänen onnettomuudestaan, maikka Hugh! oli warma
siitä, ettei Johnkaan täyttä totta uskonut hänen syyl-
lisyyttään silloinkaan kun hän ilmoitti asian tohtori
Mill'ille. Hän luuli Johnin juoniksi sitäkin, että
hän juuri sinä päiwänä oli erotettu yhdentoista jou-
kosta pallokilpailussa. „Wihaan häntä", makuutti
Hugh, „ja jos jään tänne, en moi wastata teoistani,
jos tapaamme toisemme".
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„Mutta Johnhan lähtee pois", sanoi rouwa
Wynford lempeästi, kun Hugh lopetti, woimatta jatkaa
puhettaan.

„Lähtee pois", toisti Hugh kuumasti, „hän
wiipyy täällä kuukausia. Ilkeydestä ei hän ryhdy mi-
hinkään työhön. Mutta minä kostan hänelle joskus
ehkä wuosien perästä. En unohda; tahdon muistuttaa
hänelle sitä wääryyttä, jonka hän on minulle tehnyt;
hän sitä wielä kerran katkerasti katuu".

Hän puhui puristaen nyrkkiään yhteen, hänen
hampaansa kalisiwat ja hänen silmissään paloi outo
tuli. Ne näyttiwät kuin tahtoisin»at tunkeutua tulevai-
suuden hämärän werhon läpi.

Isä keskeytti hänet: «Hugh, Hugh, tuimaan täh-
den, ole ääneti! Poikani, sinä et tiedä mitä sanot".

Hän asetti kätensä ankarasti ärtyneen posan ol-
kapäille ja katsoi häntä silmiin.

Hugh wapisi ja nmipuen erääsen tuoliin, painoi
päänsä käsiinsä koettaen lewostua.

Tohtori Wynford antoi hänen olla häiritsemättä.
Hän oli hämmästynyt siitä mitä oli kuullut ja näh-
nyt; hän ei ollut koskaan aawistanut, että semmoisia
tunteita liikkui poikansa sydämmessä eikä hän ymmär-
tänyt, kuinka parhaiten möisi johtaa häntä.

Wihdoin Hugh nousi ja puhui lewollisesti, mutta
ikäänkuin wäsyneenä ja kyllästyneenä äskeisestä mie-
lenpurkauksesta, eikä niinkuin olisi hänen tunteissaan
tapahtunut jotakin muutosta: „Isä, pyydän anteeksi,
ehkä on parempi, ettemme puhu enempää tänä iltana.
Tahdon lähteä lewolle".

„EIM puhumme asiasta toisen kerran. Mi-
nunkin täytyy ajatella sitä lewollisesti. Hywää yötä".
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Hän puhui hitaasti ja makawasti, ja Hugh, saa-
tuaan äidittään surullisen suudelman, tähti äänettö-
mänä huoneesta.

Hänen wanhempllnsll jciiwät wietä hetkeksi kes-
kustelemaan. Aluksi istuiwat molemmat ääneti, sillä
he oliwat hämmästyneet siitä mitä saiwatkuulla. Rouwa
Wynsord kertoi miehelleen keskustelustaan Frankin kanssa
tänä iltllväiwanä ja sanoi, että tämän mielessä liikkui
samllllllisill tunteita kuin weljensä, mutta hän ei ym-
märtänyt, mihin se perustui; ehkä kuitenkin siihen, että
heidän isänsä oli poikainsa kanssa samaa mieltä enem-
män kuin hän tahtoi tunnustaa. Isä sanoi että hän
heti seuraamana aamuna aikoi puhua Hughin kanssa,
ja että hänen ehkä pitäisi kirjoittaa herra Barkerille.
Paikka etelä-Amerikassa ei tietysti enää olisi saata-
ruanll, mutta, niinkuin Hugh sanoi, ehkä hän tietäisi
jonkun toisen paikan. Waan sitten hän taas epäili ja
sanoi, ettei hänestä ollut suotawaa, että Hugh ryhtyisi
sille alalle ja lähtisi niin kauwas pois kotoa. Rouwa
Wynsord kielsi ajattelemasta asiaa ennenkuin
uudestaan olisi puhunut Hughin kanssa; ehkä poika
kewennettyään heille sydämmensä tahtoisi jäädä Rither-
toniin. Tohtori Wynsord myönsi ehkä oleman niin,
ja he lähtiwät leivolle.



Seitsemäs luku

Äeuraawll päiwä oli sunnuntai. Tohtori Wnnfordin
perhe oli koolla niinkuin turvallisesti ja aikoi kirkkoon;
ja nyt oli nähtäwästi se este, joka nnime päiwinä oli
kohonnut hänen ja toisten perheen jäsenten wäliin,
murtunut. Oli kuitenkin nyt wähän erilaista kuin
ennen; jotakin jälkiä oli nähtäwänä siitä sywästä lii-
kutuksesta, joka näinä päiwinä oli heidän mieliään
kuohuttanut. Hugh ei woinut olla ajattelematta, että
hän ehkä nmmeisen pyhän mietti kotonaan. Samaa
mietti hänen äitinsä, ja monta kertaa hän silmäili poi-
kaansa erinomaisella hellyydellä ja saattoi tuskin uskoa,
että hänestä pitäisi erota.

Tohtori Wynfordin täytyi taas iltapäiwällä läh-
teä maalle. Hän pyysi Hughin saattamaan itseään, koska
hänestä silloin oli sopima puhua hänen kanssaan eikä
hänen lewoton mielensä saattanut lauman odottaa.

Palattuaan takaisin) hän etsi Vaimoansa, jokahäntä
jo odotti, ja kertoi hänelle että heidän täytyisi ehkä an-
taa pojan mennä hän tahtoo kaikin mokomin päästä
pois Rithertonista. Hän sanoi, että Hugh oli puhunut
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hywin llwonaisesti ja hywästi, ja Ransleighin suhteen
oli hän ollut yhtä mieltä poikansa kanssa, mutta selit-
tänyt hänelle kuinka mieletöntä ja määrin oli kantaa
wihllll ja kateutta siitä asiasta. Hugh oli myöntynyt
täydellisesti hänen sanoihinsa, ja tunnusti, että hän oli
itselleenkin monta kertaa samaa wakuuttauut.

Hugh ilmoitti, että semmoisia tunteita oli hänessä
ensin herättänyt lapsuudessa hänen hoitajansa ajatte-
lemattomat sanat, ja oli sitten, ollessaan Johnin kanssa
koulussa, yhä saanut uutta wirikettä siitä kilpailusta
ja kateudesta, joka aina oli ollut heidän wälillään, ja
jota koulutoweritkin oliwat kiihottaneet, sillä he eiwät
ole pitäneet salassa huomioitaan ja wertailujaan, jotta
hänen kunnianhimonsa erityisenä päämaalina on ollut
Johnista woitolle pääseminen. Tämä oli suututtanut
jälkimäistä, ja herättänyt hänessä Hughia kohtaan
suurta wastenmielisyyttä.

Hugh oli myös sanonut, että wiimeisten tapaus-
ten jälkeen ei hänestä ollut mahdollista, että olisiwat
woineet olla yhdessä niinkuin ennen, ei hän ainakaan
moinut mustata itsensä puolesta; „waikka täytyy myön-
tää, että hän oli wähän häpeissään eilen illallisesta
mielenpurkauksesta", lopetti tohtori Wynford.

„Woi, mielenpurkauksestako main", sanoi
hänen waimonsll, „eikä siitä tunteesta, jota se ilmaisi?"

„Niin; en mielelläni koske sywällisemmin tä-
hän kohtaan", wllstasi isä, „mutta olen luwannut kir-
joittaa Barkerille huomenna, ja meidän täytyy antaa
asian lewätä, kunnes saamme mustauksen häneltä".

Seuraamana päiwänä tohtori Wynford tekikin
niin; hän toimitti myös Hughille takaisin hänen kel-
lonsa, jonka hän oli saanut pois Parkins'ilta, ja sanoi
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pojalleen toiwowansa, että kello nyt pysyisi hänellä, koska
hän jo toisen kerran sen lahjoittaa hänelle. Hngh käwi
hymin punaiseksi, mutta kiitti lämpimästi isäänsä ja
isä lisäsi, että hän myöskin oli lamannut tohtori Mill-
in, joka oli lausunut mielihywänsä ja uskonut täydel-
lisesti pojan willttomuutta, mutta malittanut, ettei hän
enää woinut ottaa takaisin sitä tuomiota, jonka hän
jo oli antanut. Hugh ei ollut odottanutkaan enempää
ja meni iltllplliwällä opettajansa luo ja pyysi anteeksi
sopimatonta käytöstään tuona onnettomana tiistaina.
Towereistaan hän pysyi kokonaan erossa, palaten suo-
raan kotiin niinpian kuin koulutunnit oliwat ohi.

Keskiwiikkona tuli kirje herra Barkerilta, joka il-
moitti, että se nuori mies, jonka hän oli toimittanut
etelä-Amerikkaan, oli sairastunut eikä woinut ottaa
wastlllln paikkaa. Hänen tarjouksensa oli siis hywäk-
sytty ja kaikki oli toimitettu niin, että hän saisi lähteä
matkalle ensi unikon alussa, ja jos Hugh tahtoisi tulla,
olisi hän iloinen, jos saisi ottaa hänet wastaan kotiinsa
llluwllntaina ja saattaa hänet laiwalle. Hän pyysi
myös, että tohtori Wynford tulisi saattamaan poikaansa
Liwerpooliin.

Se oli lyhyt ilmoitus. Hughia melkein pelotti,
kun asia oli päätetty ja lähtö niin lähellä, mutta hän
rohkasi pian mielensä ja sanoi olemansa halukas suos-
tumaan tarjoukseen. Tohtori Wynford myöntyi myös,
ja pian oli päätetty, että heidän piti lähteä yötä myö-
ten perjantaina ja tohtorin piti wiipyä yli pyhän herra
Barkerin luona.

Oli paljon matkawarustuksia tehtäwänä eikä per-
heellä ollut aikaa rumeta suremaan sitä ikäwää, että
heidän piti erota Hughista; he eiwät ehtineet yksityis-
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kohdissa miettiä asiaa. Frank sai koulusta luwan, ja
oli kuin weljensä marjo niinä päiwinä. Wähän he
asiasta puhuiwat keskenään, molemmat tunsiwat että
he menettäisiwät jotakin, jota eiwät enää saisi takaisin.
Pienet weljet ja sisaret puhuiwat alati siitä wieraasta
maasta, jonne Hugh matkustaisi ja tekiwät lakkaamatta
kysymyksiä, joihin hänen usein oli waikea wastata, ja
pyysiwät häneltä kaikenlaisia lupauksia, tawallisesti
muistuttaen: „Sinun pitää kirjoittaa minulle".

Walter Copeland tuli häntä tapaamaan kuul-
tuaan hänen «isotusta matkastaan, innotellen sitä ikä-
wää tapausta, joka sen oli aikaan saanut. Hän walitti
omaa ikäwätään ja lähti wihdoin lohduttaen itseään
sillä, ettei hänellä enää olisi kuin kolme kuukautta jä-
lellä koulussa, jossa olisi melkein mahdoton olla ilman
Hughia.

Lähestyi perjantai-ilta, Hugh oli ollut kaupun-
gilla toimittamassa pieniä asioitaan ja samalla teh-
den ostoksia äidilleen. Palattuaan hän tuli perhehuo-
neesen, mutta kun ei löytänyt äitiään sieltä, meni hä-
nen huoneesensa etsimään häntä. Hän tapasi äidin
täällä wlllmistamllssll pientä lipasta, johon oli asetta-
nut kllikellllista pikku tllwaraa, jota hän luuli poikansa
tarwitsewan ollessaan poissa kotoaan. Äiti huomasi
silloin poikansa ja lausui iloisesti, että kun hän käyt-
täisi näitä tawaroita, ne ehkä häntä muistuttaisiwat
hänen äidistään.

„Olen warma siitä, etten niitä siihen tarko-
tukseen tarwitse", wastasi poika ja meni akkunan luo,
jossa katseli ulos hetken aikaa, Wihdoin hän kääntyi:
„Niti, tahdotko sanoa rouwa Bushell'ille, että olin pa-
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hoillani, kun en lamannut häntä ennen lähtöäni, ja
että aioin käydä hänen luonaan, mutta sain esteitä?"

„Tahdon marinaan hänelle sen sanoa, Hugh,
mutta etkö ole! häntä tawannut? Luulin että lähdit
ulos tänä iltana juuri sentähden".

„Niin tein", hän epäili, maan jatkoisitten:
„Asia oli niin, että olin juuri kääntynyt kadun kul-
masta, kun näin John Wynfordin ratsuhewosen selässä
owensa edustalla puhuman ja nauraman Carterin ja
jonkun toisen pojan kanssa. En tahtonut tawata heitä,
sentähden käännym toiseen suuntaan".

Rouwa Wynford keskeytti työnsä; hänelle oli
tämä puhe wastenmielistä. Hän lähestyi poikaansa
ja katsoen hänen kaswoihinsa, jotka oliwat kalpeat ja
synkät, sanoi: „Poikani, en woi hywäksyä tuommoi-
sia tunteita serkkuasi kohtaan".

„Elä puhu hänestä, äiti", wastasi Hugh äk-
kiä ja kiiwllllsti; „wihaan jokaista ajatusta hänestä".

„Sitä pelkään, Hugh, ja tuo minua pahoit-
taa. En woi ajatella, että lähdet niin kauwas ja suo-
sit tuommoisia nuhamielisiä tunteita häntä kohtaan.
Tiedät että se on määrin, Hugh".

Hän ei wllstannut. Äiti otti kirjani pöydältä,
löysi siitä paikan ja sanoi: „Lue tuosta, poikani", ja
osoitti lausetta: „lokainen, joka nuhaa weljeänsä, on
murhaaja".

Hugh katsoi häneen melkein hämillään. „Äiti!"
„Ne eiwät ole minun sanojani, Hugh; oma-

tuntosi kyllä sinulle sanoo, omatko nuo sanai oikeat".
Poika oli hetken ääneti, sitten hän lausui kii-

wllllsti: „En woi sille mitään, nuhaan häntä. Ajat-
telen "
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„Gi, Hugh, sinun täytyy woittllll tuommoiset
wllnhat wihllt. Tiedän, mitä aioit sanoa, sillä muistan
jok'ainonn sanan, jonka puhuit laumantaina. Mutta to-
dellakin, poikani, jos tahtoisit oikein ajatella asiaa, niin
täytyy sinun myöntää, että tunteesi Johnia kohtaan
owat määrät; hän ei ole siihen syypää, että on tilan
perillinen. Paljon enemmän olisi sinun isälläsi wa-
littamisen syytä, mutta en ole koskaan kuullut hänen
puhuman sanaakaan siitä asiasta".

„Sitä en moi kieltää, äiti; mutta hän on tun-
tenut aiwan saman, olen warma siitä".

„Luultllwasti, mutta luulen, että hän on koitta-
nut maittaa nämä tunteet, ja etkö tahdo seurata hänen
esimerkkiään, Hugh?"

„Luulin että olin woittanut, äiti", wastasi hän
lempeämmällä äänellä. „Tiedän ettei se ole oikein;
mutta kuitenkin on tuo kaikki jälleen kiihottanut miel-
täni, ja jos main tietäisit, kuinka hän aina on kiusan-
nut minua. Olen koettanut kärsiä sitä lewollisesti, äiti,
niin todellakin olen; mutta tämä tekee kaikki tyhjäksi,
ja wihaan pelkkää ajatustakin hänestä", lopetti hän
yhtä kiiwaasti kuin äsken.

„Hugh, en n>oi olla ajattelematta, että syytät
Johnia enemmän luin hän ansaitsee. Kolo asia todisti
sinua wastaan, eihän John woinut sille mitään".

„Oi äiti! ei lnlaan toinen olisi rumennut
ajattelemaan, että olisin woinut ottaa rahat, jos ei hän
sitä ensin olisi keksinyt, eikä hän itsekään ole koskaan
sitä uskonut. Hän teki sen main kiusatakseen minua ja
koitti saada minut suuttumaan; hän oli yhtä hämmäs-
tynyt kuin joku toinen, kun —". Hughin ääni wapisi
liikutuksesta, mutta hän koitti leruostua ja jatkoi äk-
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kiä: „Tästä ei kannata puhua; mutta kun näin hänen
nauraman ja puhuman toisten poikain kanssa tänä il-
tana ja ajattelin, mitä olin hänen tähtensä menettänyt,
ja että minun täytyi jättää kotini tuommoisen asian
tähden, tuntui kuin —. Oi, tahtoisin nähdä sen päi-
wän, jolloin palaan takaisin ja saan hänelle kostaa.
Se on yhdentekewä, kuinka lauman aikaa siihen kuluu!"

Hän taukosi, hän oli komin kiihtynyt ja hänen
katseensa niin täynnä wihaa, että rouwa Wynford mel-
kein pelkäsi ja oli jonkun hetken ääneti. Wihdoin hän
sanoi: „Hugh, en tiedä, kuinka omin sanoin wastai-
sin sinulle, mutta kuule tätä".

Hän otti jälleen Raamatun, ja luki Roomalais-
kirjeen kahdennentoista luwun kolme wiimeistä wär-
syä: „Älkäät itse kostako, minun rakkaani, maan an-
tllkaat Jumalan wihan sijaa saada. Sillä kirjoitettu
on: minun on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo Herra.
Sentähden jos sinun wihollises isoo, niin syötä häntä,
ja jos hän janoo, niin juota häntä; sillä koskas tä-
män teet, niin sinä tuliset hiilet hänen päänsä päälle
kokoot. Älä anna itseäsi woitettaa pahalta, maan nwita
sinä paha hywällä".

Hän waikeni luettuaan tämän eikä Hugh myös-
kään sanonut mitään, maan näytti hywin lewotto-
Mllltll.

„Poikani, jos main moisin uskoa, ettet tahdo
suosia tuota pahaa, jotta se sinut woittaa, maan että
koettaisit etsiä Jumalan Hengeltä woimia woittamaan
sitä! Oi, Hugh, ei ole kosto, maan anteeksiantaminen
kristityn welwollisuus".

„Äiti, en saata antaa anteeksi".
„Gt omilla nwimillllsi, poikani, mutta yksi
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on, joka woi auttaa sinua, ja muista, Hugh, kuinka Hän
sanoi: 'Jollette te anteeksi anna ihmisille heidän rikok-
siansll, niin ei myös teidän Isänne anteeksi anna teidän
rikoksianne'. Kuinka woin kestää sitä, että lähdet luo-
tani kaukaiseen maahan ja tuommoiset tuomion sanat
kaikumat mustaasi?"

Hugh kääntyi pois ja näytti liikutetulta, mutta
ei sanonut mitään.

„Se ei ole helppoa, poikani, mutta Hän, joka
käski anteeksi antamaan, Hän on myös antanut meille
esikuwan. Muistathan, Hugh, että hän rukoili: 'lsä,
anna heille anteeksi, sillä' —"

Mutta, äiti —"

Hugh puhui masentuneella äänellä, ja heittäytyen
eräälle tuolille hän nojasi käsiään pöytää wasten ja
painoi päänsä niihin ja hänen koko ruumiinsa wcipisi
liikutuksesta.

Äiti seisoi wieresfä ja oli hetken ääneti, mutta
hän rukoili wakawasti poikansa edestä. Wihdoin hän
pani kätensä tämän olkapäille: „Hugh, lupaa minulle,
että tahdot koettaa. Tiedän ettet heti woi ajatella hä-
nestä ystäwällisesti, mutta sinä et saa suwaita kos-
tonhimoisia ajatuksia mielessäsi, ja woit pyytää armoa,
että tunteesi muuttuisiwat nuhasta rakkaudeksi. Tah-
dothan tehdä sen, Hugh, kalliin Vapahtajasi tähden.
Tiedän että woin luottaa sinun lupaukseesi, jos sen
annat minulle, ja se kewentäisi paljon sydäntäni ero-
tessani sinusta". Äidin ääni wapisi ja nuo nnimeiset
sanat tuskin kuuluiwat.

Oli hetken äänettömyyttä, taistelu oli kowa; sit-
ten, nähtäwästi komin ponnistaen woimiaan, kohotti
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poika päätään: „Niti, tahdon koettaa". Hän ei woi-
nut sanoa enempää ja kääntyi entiseen asemaansa.

Rouwa Wynford kumartui hauen puoleensa. „lu-
malll siunatkoon sinua, poikani. Hän siunaa ja auttaa
sinua, jos wllkawasti turmani Häneen".

Hän jäi seisomaan poikansa wiereen äänettö-
Hänen sydämmensä oli täynnä tunteita, mutta

hän pidätti niitä; kunnes wihdoin Hugh nousi ja kie-
toen sanaa sanomatta kätensä hänen ympärilleen, sy-
leili häntä hellästi ja sai äidiltään takaisin suudelman
ja siunauksen. Sitten Hugh poistui huoneesta eikä
häntä näkynyt enää, kunnes soitettiin teelle, jolloin
hän wiimeisen kerran oli ruualla kokoontuneen perheen
kanssa kodissaan.

Pian tuli eron hetki. Frank oli saattamassa
isäänsä ja weljeänsä ja näki heidän lähtönsä. Hugh,
joka koko illan oli reippaasti käyttäytynyt heittäen jää-
hywäiset nuoremmille perheen jäsenille, näytti pitämän
wllikeampanllz erota äidistään. Wihdoin poika heitti
äänetönnä hywästi hänelle, hän main kääntyi ja katsoi
häneen katseella, joka painui äidin mieleen ja jota tämä
usein wielä wuosien perästä muisteli ajatellessaan poi-
kaansa.

Pian he' kulkiwat kowaa wauhtia, poistuen Ri-
thertonista. Hugh aawisti, että hän oli iottanut tärkeän
askelen, tehnyt jyrkän käännöksen elämässään, mutta
hän oli niin kyllästynyt wiimeisten paiwäin ikawyy-
teen, että yö kului-jonkunmoisessa uneksimassa mielen-
tilassa, kunnes päiwän häntä mahan mirkisti
ja hänen huomionsa kiintyi tien marrella olemiin eri-
laisiin esineisin.
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Aikaiseen he saapuiwat perille ja sairuat herra
Barkerin lämpimän terwehdyksen, joka oli iloinen ta-
watesslllln jälleen ivanhan ystmvän. Ilta ja seuraama
päiwä kului hywin hauskasti. Hugh sai tietää tule-
masta elämästään ja pani mieleensä herra Barkerin
neuwot wllstointaymisten aikana. Maanantaina hä-
nen piti mennä laimaan, jolloin sen oli lähteminen
pitkin wirtllll, kunnes seuraamana päiwänä purjehtisi
aamulle merelle.

Samana aamuna, herra Barkerin luettua kir-
jeensä, hän otti erään niistä ja ojensi Hughille sanoen:
„Tuossa, nuori herra, saatte nähdä aruomielisyyden
ja rehellisyyden seuraukset. Jos olisin saanut tämän
kirjeen ilman isänne edelläkäypäa selitystä, niin tun-
nustan, että olisin teitä epäillyt; mutta nyt saatte hä-
wittää tämän niin pian kuin tahdotte".

Hugh otti kirjeen ihmetellen, mitä se tarkotti, mutta
kun hän silmäili sitä, niin hän punehtui wihasta. Se
sisälsi kertomuksen wiimeisistä tapauksista Rithertonin
koulussa ja oli kirjoitettu herra Barkerille waroittaak-
seen häntä liian paljon luottamasta Hugh Wynfordiin,
joka oli osoittanut huonoja luonteenominaisuuksia, joista
hän »varmaankin oli tietämätön. Kirjeen alle oli kir-
joitettu: „Oikeuden rakastaja".

Hugh oli pyytänyt isäänsä, että hän kirjoittaes-
saan herra Barkerille, erittäin mainitsisi syyn, minkä-
tähden hiin oli muuttanut päätöksensä ja hakenut paik-
kaa, jota hän juuri mähää ennen oli kieltänyt was-
taanottamaZtll, jotta herra Barker jo edeltäpäin tiesi
kaikki. Kirjeen kirjoittajan ilkeä tarkotus tehdä Hughia
epäluulon alaiseksi hänen silmissään jäi siis waiku-
tusta maille.
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Hugh katseli yhä kirjettä äänetönnä; käsiala oli
nähtäwästi muutettu, mutta hänestä näytti kuin olisi
se John Wynfordin, eikä hän woinut rumeta puhu-
maan.

Herra Barker nauroi nähdessään hänen hajamie-
lisyytensä ja hämmästyksensä, ja pian hän huomautti
tohtori Wynfordia kirjeen sisällöstä, lisäten että Hugh
warmllllnkin oli jättänyt Rithertoniin muutamia hy-
nnä ystäruiä. Tohtori Wynford oli suuttunut ja ar-
weli, kuka kirjeenkirjoittllja mahtoi olla, ja pyysi Hughia
antamaan hänelle kirjeen. Tämä ojensi sen isälleen
sanoen: „Huomaan aiwan hywin kuka sen on kirjoit-
tanut; tässä on nnelä loppuosa hänen käytöksestään".

„Ethän tarkota Johnia?" kysyi hänen isänsä.
„Niin tarkotan", wastasi Hugh.
„Pelkään, että olisi ollut parempi, jos en

olisi näyttänyt sitä", sanoi herra Barker, katsoen le-
wottomanll pojan punaisia kaswoja ja hämmentynyttä
ulkomuotoa.

Hugh koetti tointua ja nauraa, mutta siinä hän
ei oikein onnistunut. Tohtori Wynford ojensi kirjeen
herra Barkerille, joka heti poltti sen ja sanoi: „Wa-
hinko, ettei kirjoittaja moi huomata, kuinka palkitsen
hänen ystäroyytensä. Jos tunnet hänet, woit sen hä-
nelle kertoa, Wynford".

„Se ehkä enemmän suututtaa häntä, jos ei
puhu mitään koko asiasta, jota se ei ansaitsekaan", sa-
noi tohtori, silmäillen poikaansa, ikäänkuin olisi puhu-
nut hänelle,

„Warmllllnkin", sanoi Hugh, mutta hän lisäsi
wähän hiljaisemmalla äänellä: „Ehkä kerrot kumminkin
äidille".
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Tohtori Wynford nyökäytti myöntäwästi ja sit-
ten lopetettiin asia ikäänkuin molemminpuolisesta suos-
tumuksesta.

Oli toimitettllwanll muutamia asioita Hughin mat-
kaa marten, ja kun se oli tehty, näytti herraBarker muu-
tamia kaupungin julkisia merkillisempiä paikkoja, maikka
paljoakaan aikaa ei heillä tähän ollut, sillä tohtori Wyn-
fordin täytyi samana iltapäiwänä palata takaisin Ri-
thertoniin, koska toimensa waatiwat häntä pian kotisin.
Parin tunnin perästä saattoi herra Barker Hughin
llliwalle. Hän oli jo tätä ennen isänsä kanssa käynyt
Illimallll, ja hänet oli esitetty laiwan kapteenille. Herra
Barker heitti hänet siellä hymästi, toiwotti hänelle
onnellista matkaa ja onnea tulemissa toimissa. Sit-
ten kun hänkin oli kadonnut Hughin näkymistä, tun-
tui hänestä luin olisi wiimeinenkin yhdysside entisyyden
kanssa katkennut, ja hän oli jäänyt monessakin suh-
teessa jatkamaan matkaa yli tuntemattoman meren.
Pian hänen mielensä kuitenkin kiintyij laiwan erilai-
siin liikkeisiin lähtiessään satamasta ja jäädessään joelle
yöksi ankkuriin. Kun sitten pimeys mähitellen laskeu-
tui ja peitti koko seudun, katseli hän rannalla tuikkimia
tulia, jotka suorina miiwoina! loistiwat pitkin katuja
ja telakoita tuossa laajassa kaupungissa.

Wihdoin hän meni lewolle, waikkei saanut unta.
Hälinä kannella ja hänen outo tilansa weiwät häneltä
unen, jotta hän main mähän nukahti. Warhain seu-
raamana aamuna plllllsij hän kannelle ja tunteittensa
mallassa katseli pian katoamaa synnyinmaansa rannik-
koa, kunnes hänen täytyi mennä alas meritaudin täh-
den, joka tawllllisesti ahdistaa ensikertalaisia, ja
kohta hänestä oli yhdentekewää mitä hänelle tapahtuisi.
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Seuraamana päiwänä hän tunsi itsensä parem-
maksi ja tuli jälleen kannelle. He oliwat jo niin kau-
kana ettei maata näkynyt, ja Hughista oli hauskaa
nähdä mettä silmän siintamättömään kaikilla puolilla
ja tuntea raikkaan merituulen liehuman kaswojaan
wasten.

Näin itseään hnwitellen, hänen mieleensä johtui
äkkiä että täuä päiwänä oli pallokilpailu Rithertonissa.
Hän saattoi mielessään selwaän kumuilla koko tapauk-
sen. Kun moniaita unikkoja sen jälkeen hän sai Fran-
kilta kertomuksen päiwän tapauksista ja luki toisten
koululaisten ilosta, kun Rithertonin koulu kärsi tap-
pion, oli se hänestä luin kaukaisen uneu jälkikailua,
johon hän wertasi nykyistä eloisaa todellisuutta. Mutta
talla hetkellä muistui hänen mieleensä niin monta seik-
kaa, että hänen täytyi etsiä erityistä paikkaa, jossa,
nojaten kaiman seinää wasten, saattoi rauhassa miet-
tiä eikä tarwinnut pelätä häiriintymistä.

Hän saattoi tuskin uskoa että oli kulunut wain
kaksi mukkoa siitä, kun hän oli eronnut George Me-
redithistä, ja kurvaillut tuleniaisuuttaan niin erilaiseksi
kuin miksi se nyt oli muuttunut. Kuinka paljon oli-
kaan siitä hetkestä tapahtunut! Hänestä tuntui kuin
olisi hän elänyt wähintäin wuoden näiden kahden wii-
kon kuluessa. Sitten äkkiä hänen mieleensä johtui sekin,
kuinka lauman kuluisi ennenlun näkisi ne, joista nyt
oli eronnut. Hän muisti myöskin serkkuansa, joka oli
kaiken pahan saanut aikaan, ja kuinka hän wiimeisellä
hetkellä oli koettanut häntä wahingoittaa. Tämä aja-
tus nostatti hänessä jälleen nuo nuhaiset tunteet mal-
loilleen, jotka jo oliwat hiukan rauhoittuneet. Hetken
aikaa maltasi intohimo hänet ja pimeys peitti hänen
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sydammensä; mutta äitinsä wiimeiset sanat johtuiwat
hänen mieleensä ja hän muisti lupaustaan hänelle.
Olentonsa koko woimalla hän koetti poistaa mielestään
nuo ajatukset ja samalla kohosi rukous tuimasta kohti,
apua pyytäen. Nostaen päätään hän tunsi raittiin
tuulen ja hänen katseensa kohtasi auringon säteiden
iloista leikkiä laineiden kanssa. Ne näyttiwät kääntä-
män hänen ajatuksensa roastaisuuteen ja lupaaman
waloisampaa tulewaisuutta. Hän tunsi itsensä rohkeam-
maksi taistelemaan miehekkäästi pahaa ivastaan, joka
uhkasi hänet woittaa, ja rupesi ajattelemaan tulewai-
sia tehtäwiänsä wieraassa maassa, koetti muistella
herra Barkerin kertomusta elämästään siellä ja päätti
jälleen rumeta käymään oikeata tietä huolimatta kiu-
sauksista, jotka tiesi sielläkin itseään kohtaaman.

Näin hän astui ensimmäisen askelen itsekaswa-
tuksen tietä ja sai ensimmäisen, jos pienenkin woittonsa
elämän suuressa taistelussa, jota hän nyt oli jäänyt
omin neuwoin kestämään, kaukana kodin ohjauksesta,
joka tähän asti oli häntä auttanut, ja jona nyt piti
kantaa joko hynnä tai huonoja hedelmiä wastaisessa elä-
mässä.



KalideKsas luku.

päästyään matkansa perille kului Hugh Wynfordin
elämä alussa jokseenkin tyydyttäwästi. Hänen esimie-
hensä, herra Wilson, otti hänet hywin ystäwällisesti
mustaan ja hän tottui pian uusiin tehtäwiinsä. Hä-
nen täytyi tietysti alussa oppia kaikkia, mutta hän oli
halukas siihen ja koska hän oli wilkas, ahkera poika,
moitti hän pian waikeudet. Hän asui herra Wilsonin
perheessä ja hänen towereinansa konttorissa oli isän-
nän oma poika ja eräs wanhempi kirjanpitäjä nimeltä
French. Näiden molempien kanssa hän oli hywissa
wäleissä; he oliwat hywin ystäwällisia, etsiwät usein
hänen seuraansa ja tarjoutuiwat tutustuttamaan häntä
Paikkakunnan seurapiireissä.

Hugh seurasi heitä ensin mielellään, mutta pian
hän huomasi, ettei hän hywällä omallatunnolla woi-
nut ottaa osaa heidän seuraelämäänsä. Hän wetäytyi
pois ja kun ei tahtonut heitä loukata, sanoi täyttä-
mänsä joutilaan aikansa opinnoihin, jotta ei unohtaisi
entisiä tietojaan. Tämä olikin aiman totta, Hugh oli
Mättänyt jatkan lukujaan niin paljon kuin taisi, mutta
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huomasi että se oli waikeaa, ja sai kärsiä pilkkaakin
siitä syystä.

Pian hän myös hämäiisi, etteiwät asiat olleet niin
hymällä kannalla kuin ne alussa oliwat näyttäneet
oleman. Herra Wilson, waikkei ollut wielä wanha
isältään, oli kuitenkin semmoinen ruumiinwoimiltaan
ja tarvoiltaan. Hän sätti paljon tehtäwiä Frenchille
ja pojalleen ja oli tawallisesti pari kolme päiwää ker-

rallaan pois konttorista. French myöskin muoros-
tllan mielellään otti wapautta ja alkoi olla pois Mi-
rastaan, josta nuori Wilson ei pitänyt wäliä. Tämä
lomin ihmetytti Hughia. Molemmat koittiwat houku-
tella häntäkin yhtymään heidän epärehelliseen menet-
telyynsä, mutta kun hän yhä pysyi heistä erossa, syn-
tyi heidän malillään wihamielisyyttä.

Usein tapahtui, että sekä Wilson että French vii-
mat poissa samaan aikaan; ja kun Hugh wastusti
sitä lisätyötä, joka täten tuli hänen osalleen, ei hän
saanut muuta kuin haukkumista ja häntä käskettiin pi-
tämään huolta omista töistään eikä sekaantumaan tois-
ten toimiin. Joskus tapahtui hänen läsnäollessaan
asioita, soita hän, waikkei niitä oikein ymmärtänyt,
ei woinut hywäksyä ja tamallisesti hän silloin lahti
jollekin asialle, jotta ei olisi tarminnut sekaantua sem-
moisiin tekoihin.

Kerran herra Wilson tuli konttoriin aiwan odot-
tamatta ja tnn huomasi hänen oleman yksin, kysyi toi-
sia ja luuli että jotakin merkillistä oli tapahtunut, jota
oli saanut heidät poistumaan. Hugh ei tahtonut kiertää
asiaa ja he tietysti saiwat Wilsonilta muistutuksia, kun
palllsiwllt.

Kun hän meni pois, ahdistiwat he molemmat
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Hughia, joka puolusti itseään minkä moi, mutta pian
hän huomasi, ettei se ollut miksikään hywäksi. Maikka
he kyllä jonkun aikaa oliwat huolellisempia ja sään-
nullisempiä toimessaan, jott'ei heidän wääryytensä tu-
lisi ilmi, huomasi Hugh, että he tekiwät minkä woiwat,
alentaakseen häntä herra Wilsonin silmissä. Jokainen
pieni waromattomuus taikka nähtäwä huolimattomuus,
johon hän oli syypää, suurennettiin törkeäksi wirheeksi;
ja Hugh sai kestää monta muistutusta, jotka hän huo-
masi monessa suhteessa oleman ansaitsemattomia, taikka
joiden oikeastaan olisi pitänyt kohdata hänen towerei-
tllnn, mutta hän ei moinut sitä malttaa ja hänen täytyi
äänettömänä kärsiä.

Kaksi nmotta oli kulunut ja asiat oliwat yhä
tässä huonossa tilassa. Hugh oli saanut monta ai-
hetta itsekaswlltukseen eikä hän ollut niitä laiminlyö-
nyt. Hän koetti aina pitää waralla luontoaan ja maltti
huolellisesti kaikkea mikä olisi antanut walittamisen
aihetta häntä ivastaan. Hänen elämänsä oli jotenkin
yksinäistä, mutta siitä oli se hyöty, että hänen luon-
teensa lujeni ja karaistui.

Tähän aikaan tapahtui, että eräänä iltapäiwänä,
kun Hugh palattuaan asiatta, oli juuri astumassa kont-
toriin, tapasi hän Henry Wilsonin owella aikeissa lähteä
pois. Hugh wetäytyi takaisin antaakseen hänen mennä
puuttumatta puheisiin hänen kanssaan; häntä seurasi
eräs nuori mies, joka kiinnitti Hughin huomion, koska
hän oli mielestään tämän ennen nähnyt, Hugh kääntyi
katsomaan mierasta ja huomasi itse olemansa tämän
erityisen huomion esineenä. Hän ei woinut wierasta
tuntea ja asia unohtui, kun hän taas sai työssään ajat-
telemisen aihetta.



70

Konttorissa oli kiire aika ja Hughilla oli kahta
merta» enemmän työtä tänä iltana, kun Henry yhä
wiipyi poissa kaiken iltapäiwää. Hän oli siihen tottu-
nut eikä wlllittanut sitä, koska oli huomannut, että asia
main siitä paheni. Kun Henry Wilson wihdoin pa-
lasi, huomautti hän tätä eräästä laskusta, jota ei saa-
nut lyömääu yhteen; siinä oli wirhe ja Hugh sanoi
että Henry marmaan oli erehtynyt eräässä kohdassa,
jonka hän osoitti, ja joka korjattuna tekisi laskun oi-

keaksi. Henry kielsi tehneensä mitään erehdystä, ja kun
Hugh yhä edelleen koetti todistaa olemansa oikeassa,
hän kowasti käski hänen maikenemaan, lisäten merkit-
sewästi, että Hugh itse luultawasti saattoi tehdä selwää
mllillinaisistll laskuista, jos main tahtoi. Hugh katsoi
häneen, aikoen kysyä hänen karkotustaan, mutta hillitsi
itsensä ajatellen, että jos ei hän nyt suututtaisi Henryä,
tämä paremmin kuuntelisi häntä seuraamana päiwänä.
Hugh oli sitapllitse niin loukkaantunut Henryn komista
sanoista ja ynseistä wiittauksista, että tuusi ei woi-
wansll sitä lauman kestää.

Seuraamana aamuna hän jälleen pyysi Henryn
ottamaan huomioon asian, mutta tämä wäitti, ettei
erehdys ollut hänen tekemänsä eikä tahtonut kuulla
Hughin muistutuksia. Hugh oli hywin hämmästynyt,
koska hän mielestään oli warma siitä, että Wilson.oli
määrässä.

Juuri samassa tuli wanhempi herra Wilson si-
sään ja heti kertoi hänen poikansa hänelle, ettei Hugh
saanut laskuaan lyömään yhteen, ja että hänestä asia
maali tarkastusta.

Herra Wilson oli hämmästynyt ja pyysi selitystä,
johon Hugh oli heti walmis, maan Henry äkkiä kes-
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keytti hänet ja sanoi: „Hän tahtoisi syyttää siitä mi-
nua, mutta se ei käy laatuun, woin kertoa hänelle".

Herra Wilson näytti hywin nuhaiselta jn istuu-
tuen käski hän Wynfordin näyttämään laskun hänelle.
Hugh teki niin, osoitti missä wika oli ja uudisti jäl-
leen oman arwelunsll siitä. Herra Wilson katsoi poi-
kaansa: „Mitä sanot tästä, Henry?"

„Olcn tietysti kirjoittanut laskuni oikein;
Wynford on kaiketi käyttänyt rahat omiin tarpeisiinsa
ja hän tahtoo nyt puolustaa itseänsä panemalla syyn
minun niskoilleni".

Molemmat kuulijat hämmästyiwät tästä rohkeasta
syytöksestä. Hugh punehtui nuhasta ja waati kiiwaasti
selitystä, mutta käwi äänettömäksi kuullessaan Henryn
hywin lewollisesti lisäämän ja ikäänkuin olisi nautti-
nut waikutuksestll, jonka hänen sanansa tuottimat: „Gi
ole ensi kerta, kun häntä semmoisesta syytetään".

„Henry, mitä tartutat?" kysyi herra Wilson.
„Hän ci woi sitä kieltää, maan woihan hä-

neltä kysyä, eikö häntä erotettu koulusta sentähden,
että koski muutamiin rahoihin, jotka eiwät olleet hänen
omiaan".

Herra Wilson kääntyi Hughin puoleen, ja kysyi
ankarasti: „Onko se totta, Wynford?"

Hugh moitti muikeasti suuttumuksen ja häpeän
tunteensa näin odottamattomasta paljastuksesta jämäs-
täsi: „Se on todellakin roarma, herra, että minua
on semmoisesta syytetty, mutta olin siihen syytön, eikä
minua ole koskaan koulusta erotettu, erosin sieltä
omasta mapllllstll tahdostani".

„Niin, uskallanpa sanoa, että moimme arwata,
mitä tämä merkitsee", sanoi Henry, halweksimasti lisä-
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ten isälleen: „Huomaathan ettei hän moi maittaa, että
syytös todistettiin määräksi".

„Mistä olet tuon saanut tietää, Henry?" ky-
syi hänen isänsä, „kuinka en minä olisi siitä koskaan
ennen kuullut?"

„Kuulin siitä ivasta eilen", mustasi Henry,
„ystäiväni Tom Wheeler tunsi Wynfordin nähdessään
hänet ja ihmetteli, että hän oli täällä. Rupesin kyse-
lemään, ja sain kuulla tuon asian".

Nyt Hugh muisti, että Stephen Wheelerillä oli
wanhempi weli merimiehenä, joka oli Rityertonissa
siihen aikaan kun nuo onnettomat rahat katosiwat ja
heti johtui hänen mieleensä, että wieras, jonka hän oli
nähnyt Henry Wilsonin seurassa, oli juuri tämä. Hän
huomasi heti, että hänen maineensa oli mennyt, mutta
hänen huomionsa kiintyi herra Wilsonin sanoihin:
„Kerro minulle seikkaperäisesti, Henry"; ja Henry ker-
toi heti tapahtumat niinkuin oli ne Wheeleriltä kuul-
lut, ja näytti iloitseman huomatessaan Hughin peittä-
mättömän mielipahan.

Herra Wilson kuunteli häntä, ja huomautti sit-
ten: „Oli kummallista, että herra Barker lähetti hä-
net tänne",

„Woitte olla marma siitä, ettei herra Barker
tiennyt mitään tuosta kaikesta", ivastasi Henry; pus-
kinpa Wynford siitä hänelle kertoi".

Hugh aikoi makuuttaa, että herra Barker kyllä
tiesi, mutta hän pidätti jo puoleksi lausutut sanat aja-
tellen, etteiwät ne kumminkaan auttaisi ja tuottaisiwat
main häpeää niin hywälle ystäwälle. Hän seisoi
äänettömänä, tietäen ettei woinut sanoa puolustukset-
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seen mitään, jota olisi uskottu, mutta hänen sydcim-
messään riehuiwat kauhun ja häpeän tunteet.

„Näethän, ettei hänellä ole mitään sanomista",
wäitti Henry Wilson, „hän on kokonaan hämmästynyt
tästä paljastuksesta. Luulen että oli hywä, että huo-
masimme tuon, ennenkuin pahempaa tapahtuu; wai
onko pahempiakin syytöksiä, Wynford?" Hän asetti
puhuessaan kätensä onnistumattomille laskuille.

Hugh ei wllstannut mitään; hän ei uskaltanut
puhua, hauella oli kylliksi tekemistä Voittaakseen kuo-
humia tunteitaan, marsinkin kun hän oli warma siitä,
että erehdys oli Wilsonin itsensä tekemä ja että tämä-
kin tiesi sen niin oleman. Mutta asia keskeytyi, kun
sisään astui kaksi wierasta herrasmiestä, joilla oli
asioita herra Wilsonille, joka heti lähti heidän seuras-
saan yksityiseen asuntoonsa.

Hugh meni pulpettinsa luo ja koetti rumeta tu-
malliseen työhönsä, mutta oli komin hajamielinen. Hän
ei woinut palauttaa ajatuksiaan äskeisestä tapauksesta
ja sen seurauksista, joten hän ei saanut paljon aikaan.
Hänen piti wielä kärsiä sekin katkera nöyryytys,
että kuuli Henry Wilsonin erityisellä mielihywällä ker-
toman asian Frenchille tämän tullessa sisään ja mo-
lempain tekemän pilkallisia huomautuksia hänen me-
noistaan.

Wihdoin ei hän enää woinut sitä kestää, maan
ottaen hattunsa hän kiiruhti ulos eikä ollut kuulemi-
naan Frenchin kysymystä, mihin hän menisi, tuutien
main sen, että hänen piti päästä yksikseen ja heistä
erilleen, kootakseen ajatuksiaan ja rauhoittaakseen kiih-
tynyttä mieltään. Palatessaan hän oli hywin kalpea
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ja nähtäwästi lewollisena hän toimitti tehtäwänsä lop-
puosan päiwästä, maikka hänen katkerat ajatuksensa
tuottiwat hänelle komia kärsimyksiä. Hänen molem-
mat towerinsa kiusasiwat häntä wielä lisäksi minkä
taisiivat.

Hugh mietti melkein unettoman yön odottaen pa-
hinta, eikä ihmetellyt, kun herra Wilson seuraamana
aamuna kutsui hänet yksityiseen huoneesensa. Tämä
herrasmies, moittien ankarasti häntä siitä mitä oli
tapllbtunut ja muistuttaen, kuinka hän ennenkin oli
hänessä wikoja huomannut, sanoi ettei hän siis miten-
kään woinut häntä edelleen pitää toimessaan. Hugh
saisi jäädä wielä kuukaudeksi, koska hän ei tahtonut
menetellä kowasti häntä kohtaan, maan että sen ajan
kuluttua he olisiwat erossa. Herra Wilson lisäsi, että.
hän kirjoittaisi herra Barkerille ja antaisi tämän tie-
tää asiasta.

Hugh oli odottanut tämän tapaista. Hän ei
puolustanut itseään, maan taisteli loivasti ylpeyttään
ivastaan, joka kiihoitti häntä ensin sanomaan tahto-
mansa heti erota. Kun herra Wilson lopuksi osoitti
hänelle, että saisi lähteä, niin hän main tyynesti ku-
marsi ja poistui.

Seuraama kuukausi ei ollut hänelle helppo, jou-
duttuaan näin epäsuosioon. Se oli monessa suhteessa
pahempi kuin hänen wiimeiset päiwänsä Rithertonissa
ja hänen täytyi se nyt yksin kestää. Edelliset koette-
lemukset kaikkine eri »vaiheineen uudistuiwat wielä suu-
remmalla woimallll. Monta kertaa hänen teki mie-
lensä heittää taistelu ja antautua huolettomaksi tule-
masta elämänsä suunnasta. Mutta kodin muisto Hil-
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litsi usein hänen kuohumaa mieltänsä, maikka toiselta
puolen se lisäsi hänen kärsimystensä katkeruutta. Täm-
möisinä hetkinä hänen äitinsä wiimeiset sanat muis-
tuiwnt hänen mieleensä erinomaisen suloisina; ne osoit-
tiwat hänet nyt niinkuin silloinkin Hänen luokseen, joka
oli kantlluut ristin ja häpeän, koska hauen tahtonsa
oli yhtä Isän tahdon kanssa. Ia silloin Hugh tunsi,
ettei hän ollut yksin ja rukoili nöyrästi apua, jota ei
koskaan kielletä niiltä, jotka sitä uskollisesti etsiwät.
Hän päätti ryhtyä taisteluun uusilla woimilla ja roh-
keana woittaa pilkan, joka häntä kohtasi.

Tuommoisissa koettelemuksissa kului aika. Kuu-
kausi oli kohta mennyt eikä hän ollut mielii saanut
toista paikkaa. Oli main muutamia, joiden luona hän
olisi tahtonut palwella, maan heisiäkään eiwät kaikki
tarwinneet apulaista. Ne kaksi tai kolme, jotka tarroit-
simat, katsoiwllt kylmästi nuorukaiseen, jolla oli niin
moitteenalllinen maine ja kielsiwät mastllllnottamasta
hänen tarjoustaan.

Hän oli melkein epätoiwoisena ja ajatteli, että
hänen täytyisi palata Englantiin ja koettaa jossakin
siellä saada työtä, kun French eräänä päimänä kysyi,
oliko hän jo saanut paikkaa.

Hugh masensi suuttumuksensa hänen pilkallisesta
äänestään ja wastasi main: „En",

„Ei kukaan hänestä huoli", nauroi Henry
Wilson, joka oli tehnyt kaiken moitawansa lewittääk-
seen tietoja Wynfordin entisyydestä, jonka hän kaikille
tuttawilleen sanoi ensin keksineensä. Tämän Hugh hy-
win tiesi.
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„Paras kysyä wanhalta herra Cameronilta",
huomautti French.

„Tarwitsisiko herra Cameron apulaista?" ky-
syi Hugh.

„Tarwitsee", mustasi French. „Kuulin eilen, että
Thorne aikoi lähteä hänen luotaan, sillä hän ei moi
kärsiä hänen alituista sekaantumistaan ja torumistaan.
Koska herra Cameron on hywin epäluuloinen kaikissa
asioissa, luulen että ehkä sinä sopisit siellä".

Tähän pistosanaan ei Hugh mustannut mitään,
maan päätti kysyä Cameronilta. Hän oli warma siitä,
että tämän herrasmiehen luonne oli semmoinen, joksi
French sen tumasi ja että hän oli kiiwas ja epämiel-
lyttäwä, koska hänen luonaan ei kukaan ollut enem-
pää kuin muutaman kuukauden; mutta Hughin ylpeä
mieli oli nöyrtynyt ja hän oli kiitollinen tuommoises-
takin tilaisuudesta.

Pian hän meni herra Cameronin luo, ja koska
hän oli päättänyt edeltäkäsin ilmoittaa pahan mai-
neensa, kertoi hänelle awonaisesti kuinka asiat oliwat,
maikka samalla kertaa makuutti olemansa wiaton. Herra
Cameron kuunteli häntä äänettömänä, sanoen sitten,
että hän tahtoi tamata herra Wilsonia, ja pyysi hänen
tulemaan seuraamana päiwänä saamaan wastauksen.

Hugh tekikin niin ja sai lyhyesti tietää, että herra
Wilson oli todistanut hänen puheensa oikeaksi ja herra
Cameron selitti, että jos hän halusi, saisi tulla hänen
luokseen heti kun pääsisi mapaalsi toisesta paikasta.
Hugh kiitti häntä ja kysyi mitä hänellä ensin olisi teh-
täwää, joka hänelle ilmoitettiin samaan jäykkään, kyl-
mään tapaan, ja lähti talosta, odottamatta erityistä
onnea tulemaisuudenklllln suhteen.
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Hänen täytyi wielä kestää Wilsonin ja Frenchin
pilkkaa, kun he kuuliwat, että hän todellakin oli saanut
paikan herra Cameronin luona. Mutta hän ei ollut
kuuleminaan heidän nauruaan, onnitellen itseään, että
wihdoinkin pääsisi wapaaksi heidän seurastaan.



IljdeKjas luku.

ajalla Hugh tuli uuteen toimeensa, joka
hänestä ensin oli erinomaisen roastahakoinen. Herra
Cameronin liike ei ollut hänen mieleisensä, mutta hän
tiesi, ettei hänellä ollut muuta walitsemisen waraa ja
hän tyynnytti kapinallista mieltään niin hywin kuin
saattoi.

Mutta jos ei häntä miellyttänyt liike, niin wielä
wähemmin miellytti häntä isäntänsä. Tämän käytös
oli loma ja kylmä, ankarasti hän walwoi pienimpiä-
kin tehtäwiä, ja Hughista tuntui kuin olisi häntä nmh-
dittu kuin karkulaista. Hänen isäntänsä kiiwas luonto
puhkesi alituisesti raiwoon ja kohtasi Hughia semmoi-
sella lamalla, jota hänen oli waikea kestää.

Se oli kuitenkin hywä koulu kärsiwallisyyteen ja
itsensä hillitsemiseen, ja hän koetti wakawasti oppia
tuon muikean läksyn, maikka hänen mielensä usein nou-
sikin tuota alituista alistumista wastaan, kun hän ajat-
teli tilaansa. Häntä suututti erittäin se, että hän huo-
masi itseään aina epäiltäwän. Hän melkein luuli, että
Hänen täytyi ensimmäisten wiikkojen kuluttua luopua
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toimestaan, mutta sitten tuli muutos. Hän wilustui
ja oli siitä huolimaton, tuli kuumeesen ja täytyi pysyä
huoneessaan muutamia päiwiä.

Herra Cameron näytti pitämän hänestä parem-
paa huolta kuin hän oli odottanut. Huomatessaan,
että nuorukainen todellakin oli sairas, otti hän hoita-
jan hänelle, ja kerran tai pari hän itsekin tuli häntä
katsomaan. Hugh luuli ensin, että hän teki sen näh-
däkseen pysyikö Hugh poissa kauwemmin kuin hän oi-
keastaan tarwitsi ja päätti, ettei antaisi aihetta siihen
luuloon. Hän tuli konttoriin paljoa aikaisemmin kuin
olisi jaksanut, mutta oli niin kykenemätön työhön, että
herra Cameron tumallisella äreällä tumallaan käski hä-
nen mennä takaisin wuoteesen, ellei tahtonut tulla jäl-
leen sairaaksi. Kun hän lähti huoneesta, kutsui wcmha
herra hänet takaisin ja kiesi hänen tulemasta työhön,
ennenkuin hän antaisi luwan.

Hugh oli iloinen kun pääsi lewolle; hänen pää-
tään pakotti kowasti ja pari päiwää hän sai kärsiä
waromllttomuudestlllln, sillä kuume palasi takaisin.
Mutta hänen mielensä oli nyt kewyt ja hän odotti le-
wollisena, kunnes herra Cameron antaisi hänelle käskyn
palata toimiinsa. Sitä ei annettu ennenkuin hän tunsi
olemansa niman kykenewa niihin, eikä hän woinut ym-
märtää herra Cameronin ystäwällisyyttä häntäkohtaan.

Parantumisensa aikana oli hän miettinyt tilaansa,
sillä hän oli saanut kirjeitä isältään ja herra Barker-
ilta, kun oliwllt kuulleet mitä oli tapahtunut herra
Wilsonin luona. Jälkimäinen kertoi kirjoittaneensa
herra Wilsonille, tunnustaen kuulleensa syytökset Hugh-
ia wastaan Rithertonissa, mutta lisäten että oli saa-
nut selityksiä, jotka häntä tyydyttiwät, muutoin ei suin-
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laan olisi toimittanut nuorukaista herra Wilsonin luokse.
Hän kirjoitti myös, että jos ei herra Wilson olisi tyy-
tywäinen, niin elköön Hugh epäilkö lähteä paikastaan,
ja että hän olisi iloinen, jos saisi hänet toiseen paik-
kaan, joka olisi helppoa, jos Hugh palaisi Englantiin.
Herra Barker ei ensinkään tiennyt, että Hugh oli saa-
nut eron herra Wilsonin luota.

Herra Wynfordin kirje oli samaan tapaan kir-
joitettu. Hän sanoi, ettei poikansa suotta tarwitseisi
olla epäilyn ja epäsuosion alaisena, maan tulisi heti
kotiin, jossa olisi sydämmellisesti terwetullut ja hä-
nellä olisi wapaus walita minkä elämänuran tahansa.

Hugh luki tämän kirjeen waihtelewilla tunteilla.
Hänen teki hywin mielensä palata takaisin; ei milloin-
kaan koti ja sen wiehätykset olleet enemmän houkutte-
lemia. Hän oli sitäpaitse kyllästynyt edelliseen elä-
määnsä ja nuhasi paikkakuntaa ja ihmisiä. Jonkun
hetken hän jo ajatteli, että heittäisi herra Cameronin
hywästi ja koettaisi jossakin muualla saada sopimaa
työtä; hänen wanhat tulewaisuuden toimeensa heräsi-
wät hänessä uudestaan.

Mutta sitten toiset ajatukset jälleen tuliwat hänen
mieleensä. Hänestä oli usein tuntunut, että oli tehnyt
liian äkkinäisen päätöksen lähtiessään Rithertonista,
ja pitikö hänen jälleen uudistaa sama erehdys? Eikö
olisi miisaampllll ja samalla miehekkäämpää pysyä sillä
tiellä, jonka kerran oli walinnut ja koettaa kehittää
luonnettaan siinä paikassa, johon oli joutunut? Hän
armeli itsekseen, että olisi ylpeä, jos saisi ne henkilöt,
jotka häntä nyt oliwat tuominneet, tunnustamaan että
oliwat erehtyneet. Jos hän oli tehnyt määrin jättäes-
sään syntymämaansa, piti hänen myös kärsiä sen seu-
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rauksista. Niin, hän huomasi että tämä tie olisi paras,
waikkei se ollut helpoin. Huoaten hän luopui haus-
koista tuulentuwistlllln ja kertoi kirjeessään päätök-
sensä, ilmoittaen saaneensa paikan herra Cameronin
luona, mutta ei maininnut niistä ikäwyyksistä, joita
hänellä siinä oli.

Hän sai mastauksen herra Barkerilta, joka hy-
mäksyi hänen maalinsa, sanoen tietämänsä Cameronista,
ettei hän ollut niin loma ja sietämätön kuin alussa
näytti. Hän neuwoi Hughia kestämään horjumatta
ja ennusti, että hän pian pääsisi ylenemään. Hugh ei
tiennyt ennenkuin kauwan jälkeenpäin, että hän myöskin
kirjoitti herra Cameronille, antaen hänelle saman seli-
tyksen kuin oli antanut herra Wilsonille ja puoltaen
nuorta ystäwäänsci hauen arwokkaasen suosioonsa.

Tämä kirje ei tehnyt huomattaman waikutusta.
Kun Hugh tuli takaisin toimeensa, kohteli herra Ca-
meron häntä samalla tawalla kuin ennenkin. Hän
tuntui ehkä entistäänkin kowennnalta ja wikoja etsi-
mällä, jotta Hugh melkein katui kun oli päättänyt
jäädä hänen luokseen. Mutta tarkemmin mietittyään
asiaa, hän ei kuitenkaan woinnt todenteolla ajatella
kotiin palaamista; se tuntui hänestä perciytymiseltä,
ja aina hän tuli siihen päätökseen, että koettaisi kestää
wielä wähän aikaa. Wähitellen hän tottui tähän, häntä
ei enää niin houkutellut muuttamisen mahdollisuus;
ja koska häneu tuli kulkea loivaa tietä, astui hän sitä
matamin askelin, polkien waikeudet jalkainsa alle eikä
pysähtynyt niiden kanssa tinkimään.

Hän oppi kestämään herra Cameronin nuhan-
purkaukset wastustamllttll ja puhuen hyroäntahtoista
leikkiä, jotta wihdoin tuo wanha herrasmies näytti
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häpeämän omaa kiiwauttaan ja rupesi sitä hillitsemään.
Kun se wielä joskus puhkesi ilmi, seurasi sitä melkein
aina joku odottamaton suosionosoitus Hughia kohtaan.
Hän rupesi Hughiin yhä enemmän luottamaan eikä
häirinnyt häntä alituisilla tarkastuksilla. Hugh tunsi,
että oli päässyt hänen suosioonsa.

Näin kului hänen ulkonainen elämänsä seuraa-
man wiiden wuoden aikana. Sisällisesti hänen oli
kestettäwä myrskyjä ja kiusauksia, joista eiwät muut
mitään tietäneet. Koti-ikäwä häntä usein mainiasi ja
hän tunsi olemansa yksin maailmassa. Hän ei ensin
ollut saanut yhtään lähempää ystäwää, ja nyt hän
entistä enemmän karttoi tuttawuuksia. Siellä oli pari
kolme henkilöä, joiden kanssa hän olisi tahtonut seu-
rustella, jos he olisiwat sen sallineet; mutta asiain
näin ollen ei tietysti hänelle ollut helppoa saamuttaa
heidän luottamustaan. Ia jos hän olisi antautunut
tumalliseen seurapiiriin, ei häntä olisi tyydyttänyt se huono
henki, joka siinä wallitsi, ja hänen piti wastustaa sen
pahentamaa mailutusta itsensä suhteen. Siten hän
mähitellen wetäytyi yhä enemmän itsekseen. Hänen
rakkautensa opintoihin oliwat hänelle kuitenkin suu-
reksi awuksi tässä suhteessa, ja hän sai muutamilla
luonnontieteellisillä aloilla aihetta erityiseen mielenkiin-
toon, joka teki hänen olonsa hauskemmaksi noiden eri-
laisten ikäwyyksien wallitessll.

Ollessaan herra Wilsonin luona ei häntä ollut
paljon häirinnyt serkkunsa Johnin muisto, mutta kun
hän jälleen sai kärsiä tuon wanhan asian tähden, uu-
distuiwat hänen entiset katkerat ja kostonhimoiset tun-
teensa, ja hänen täytyi jälleen nousta taisteluun niitä
wastlllln. Niin kului aika, ja kirjeet kotoa sisäl-
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simat myös tietoja Johnista ja hänen edistyksestään,
joka waikutti häiritsewcisti Hughin mieleen. Nämä
tiedot tuliwat Frankilta tai hänen sisareltaan; hänen
wllnhempansll eiwät tawallisesti maininneet mitään
serkusta, maikka hänen äitinsä joskus aikoi sitä tehdä,
joskin main muistuttaakseen Hughia, ettei hän ollut
unohtanut tämän tunteita ja että hän hellästi otti osaa
hänen sisälliseen elämäänsä.

Eräässä kirjeessä Frank kertoi, miten oli Nan-
sleighin kartanossa wietetty päiwää, jolloin John tuli
täysi-ikäiseksi. Tämä tieto tuli hänelle juuri, kun hän
tautinsa jälkeen oli päättänyt jäädä herra Cameronin
luo; ja wllstllkohta hänen ja Johnin tilan wälillä wai-
kutti häueen wastenmielisesti. Hughista näytti kuin
hän aina sattuisi saamaan tuommoisia tietoja onnetto-
muuksiensa aikana, ja suurella mannalla hän sai pois-
tetuksi nuo tyytymättömät ajatukset mielestään.

Mutta näissä koettelemuksissa hän huomasi, että
kerran kiusauksen woitettuaan oli helpompi saamuttaa
moitto seuraamalla kerralla. Noiden wiiden wuoden
kuluttua hän oli tottunut jotenkin lewollisena was-
taanottamlllln tietoja serkustaan ja oli iloinen, ettei
ollut ilmoittanut heikkouttaan Frankille eikä pyytänyt
hänen olemaan kirjoittamatta Johnista, niinkuin hän
oli alussa aikonut.

Hugh oli nyt wiidenkolmllttll wuoden wanha.
Tietämättään oli hän saawuttanut hymän maineen toi-
messaan, sillä hänen makawuutensa ja tottumuksensa
asioita hoitamaan ei woinut jäädä huomaamatta. Tä-
män hän itsekin sai tietää, sillä eräs liikemies, joka
wiisi wuotta sitten oli kylmästi kieltänyt häneltä paik-
kaa, tarjosi hänelle nyt sitä ja lupasi paljoa suurem-
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man palkan kuin herra Cameron hänelle antoi ja mai-
nitsi, että hän tulewaisuudessll ehkä pääsisi osakkaaksi
hänen liikkeesensä.

Hugh oli jo jonkun aikaa miettinyt, pitikö hänen
pyytää herra Cameronilta palkankorotusta; hän tiesi
että hänen työnsä oli paljon suuremman palkan ar-
woinen. Hän sanoi herra Murraylle, ettei woinut was-
taanottllll hänen tarjoustaan puhumatta ensin siitä herra
Cameronille, ja jos tämä lupaisi hänelle yhtä edullisia
ehtoja, jäisi hän entiseen paikkaansa. Tähän suostui
herra Murray; hän pyysi main saada asiasta tietoa
niin pian kuin mahdollista.

Samana iltapäiwänä Hugh mainitsi asian herra
Cameronille. Hän kertoi herra Murrayn tarjouksesta
samoinkuin oman wastauksensa, ja pyysi saada tietää
tämän mielipidettä asiasta. Herra Cameron kysyi main
kuinka paljon hän tahtoisi. Hugh mainitsi summan,
jonka herra Murray tarjosi, lisäten että lupaus osak-

kaaksi pääsemisestä olisi myös huomioon olettama. Hä-
nelle sanottiin, että saisi wastauksen seuraamana päi-
wänä, ja aamulla lähetti herra Cameron häntä kutsu-
maan luokseen, ennenkuin hän meni konttoriin.

Hugh tuli hänen huoneesensa, aamistaen, että tu-
loksena heidän keskustelustaan olisi, että hän jäisi pai-
koilleen, koska hän tiesi tähän aikaan olemansa hywissä
kirjoissa herra Cameronin luona. Mutta hän ei kui-
tenkaan odottanut sitä ehdotusta, minkä tämä teki hä-
nelle, nimittäin että pääsisi hänen liikekumppcmikseen
hywin edullisilla ehdoilla.

Hugh oli niin ihmeissään, ettei woinut hetkeen
aikaan sanoa mitään, mutta kun herra Cameron kysyi
lomalla, jäykällä lamallaan eikö ehdotus häntä tyy-
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dyttänyt, hän wastasi kohta: „Se on erinomaisen edul-
linen, herra, ja olen ylen kiitollinen teille tarjouksesta".

„Kiitollisuus on minun puolellani, herra Wyn-
ford; ette moi aannstaa, minkä hywän työn olette mi-
nulle tehneet, kun wihdoinkin olen saanut nähdä, että
maailmassa löytyy kuitenkin joku rehellinen ja luotet-
tawll mies, joka pysyy paikoillaan huolimatta nnette-
lyksistä tällä kurjalla alalla ja kulkee wahingoittumatta
tilien läpi. Olen pitänyt teitä silmällä, nuori mies,
kun wähimmin olette sitä »muistanut; ja maikka usein
olen pelännyt puolestanne, en ole koskaan pettynyt.
Olette aina päässyt woitolle". Herra Cameron puhui
hywin liikutetulla äänellä, joka oli hänelle itselleenkin
outoa; sitten hän ikäänkuin häweten tunteittensa ilmai-
sua äkkiä lisäsi: „Saan siis pitää warmana, että hy-
wäksytte ehdotukseni?"

„Hywin kiitollisena, herra", wastasi Hugh
suuresti Uutettuna ja iloisena.

„Gi mitään kiittämistä", sanoi roanha her-
rasmies; „taikkll osoittakaa kiitollisuutenne minunkump-
plllinani samalla rehellisellä kunnollisuudella kuin olette
osoittaneet palweluksenne aikana".

Hugh ei woinut olla hymyilemättä sanoessaan:
„Toiwon, ettei teillä koskaan ole syytä nmlittaa minun
suhteeni, herra".

„Sitten tahdon saada tarpeelliset asiapaperit
walmiiksi niin pian kuin suinkin. Siihen asti pyytäi-
sin teidän palwelemaan konttorissa".

Hugh otti hattunsa ja aikoi lähteä huoneesta, kun
herra Cameron kutsui häntä:

„Luulen että olette kuullut Wilsonin konkurs-
sista, herra Wynford?"
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„Konkurssista!" toisti Hugh, jotenkin ihmeis-
sään; „en, en ole".

„Näyttää siltä", sanoi herra Cameron, „kuin
olisi nuori Wilson ja hänen towerinsa, French, tehneet
pahan kepposen isäntänsä selän takana. He owat ruih-
doin saattaneet wararikkoon tuon wanhan miehen; ja
nyt on French karannut, ottaen mukaansa kaikki rahat
mitä sai käsiinsä. Nuori Wilson on raimoissaan, mutta
hän ei moi syyttää muita kuin itseään siitä, mitä on
tapahtunut".

„Herra Wilson raukka", sanoi Hugh, „on
ikäwää kuulla sitä".

„En saata häntä kuitenkaan oikein surkutella",
wastasi herra Cameron; „hänen olisi pitänyt ymmär-
tää asioitaan paremmin eikä luottaa kahteen tuommoi-
seen lurjukseen, hyläten palmeluksestaan ainoan miehen,
joka oli jonkun arwoinen".

Hän katsoi puhuessaan Hughiin leikillinen ilme
kasinoissaan.

Hugh punehtui ja hymyili wastatessaan: „Hä-
nen poikansa oli pahansuopa minua kohtaan; tiesin
sen kyllä, maan en woinut sille mitään".

„Sitä pahempi", sanoi herra Cameron; „miksi
ei hän itse pitänyt silmällä poikaansa! Mutta minulla
ei ole syytä malittaa, sillä olen warmaan woittanut
asiassa",

„Kiitän ystäwällisyydestänne, kun otitte mi-
nut wastlllln semmoisissa olosuhteissa ja annoitte mi-
nulle tilaisuuden puhdistaa maineeni", wastasi Hugh
lämpimästi.

„los wielä puhutte joutumia, niin olisi pa-
rempi, että menisitte työhönne", murisi herra Cameron.
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„Nyt on muutenkin jo aika sinne palata",
sanoi Hugh nauraen, astuessaan huoneesta. Hän meni
konttoriin ja istui tumalliseen paikkaansa pulpettinsa
ääreen; mutta hän ei woinut heti työskennellä, hänen
ajatuksensa olimat äskeisissä tapauksissa. Kuinka wähän
hän aawistikaan tämmöistä myötäkäymistä wnsi wuotta
sitten, jolloin oli tullut lähän toimeen, tuntemattomana
nuorukaisena, erotettuna entisestä paikastaan I Kuinka
mähäpätöisiltä nauttimatkaan nyt nuo katkerat kokemukset
noiden kuluneiden wuosien aikana; ne oliwat menneet
ja hän oli sllllwuttanut aseman, josta saattoi olla yl-
peä. Hän ei ollut masentunut wastoinkäymisistä, ja
hän sai nyt nauttia hedelmiä lujana pysymisestään
hywällä tiellä. Sitten hänen ajatuksensa kääntyiwät
Wilsonilaisiin. Hän surkutteli isää, sillä tämä oli
luottanut poikaansa ja oli pettynyt. Poika taas sai kärsiä
tekojensa seurauksista. Hugh ei ymmärtänyt, miten
heidän nyt kämisi.

Näin liersiwät hänen ajatuksensa, kunnes ne kes-
keytyiwät jonkun henkilön astuessa huoneesen, jolloin
hänen täytyi kiinnittää huomionsa tumallisiin toimiinsa.
Kun herra Murray pian sen jälleen tuli konttoriin,
oli Hughilla heti wastaus hänelle walmiina, ja herra
Murray onnitteli häntä sydämmellisesti, maikka hän
kyllä sanoi olemansa pahoillaan, ettei saanut Hughia
omaan liikkeesensä. Mutta hän lisäsi nauraen, että hä-
nen täytyi syyttää main itseään, ettei aikoinaan ollut
niin wiisas kuin herra Cameron, eikä wastaanottanut
hänen palmelustaan, kun sitä hänelle tarjottiin.



Kymmenes luku

Wynford pääsi herra Cameronin liikekump-
paniksi ja seuraamina kolmena wuonna edistyi yhä
alallaan. Hän oli nyt niin kohonnut asemassaan, että
hänen seuraansa etsiwät nyt ne, jotka ennen oliwat
häntä ylenkatsoneet. Hän punnitsi kuitenkin tarkkaan
malitesslllln towereita, tullen hywäksi tuttawaksi main
parin kolmen kanssa, ja otti mähässä määrin osaa
yleiseen seuraelämään.

Tämän ajan loppupuolella oli hän melkein yksi-
nään herrana liikkeessä ja teki siinä oman tahtonsa
mukaan, sillä herra Cameronin terweys alkoi huonon-
tua ja hän oli ajoittain aiwan kykenemätön mihinkään
toimeen.

Nyt, kun oliwat melkein samalla arwonsteella,
oli lämmin ystäwyys syntynyt hänen ja Hughin Ma-
lilla, Hugh oppi kunnioittamaan ja ihailemaan hänen
luonteensa monia hywia puolia. Hän sai tietää, että
herra Cameron oli nuorena jäänyt yksin maailman
kanssa taistelemaan niiden ihmisten pahojen tekojen
tähden, joiden olisi pitänyt häntä auttaa. Ia kun hän
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oli päässyt itsenäiseen asemaan ja ruwennut auttamaan
leskeksi jääneen sisarensa ainoata poikaa, oli tuo nuo-
rukainen palkinnoksi hänen hywyydestään pettänyt hä-
nen luottamuksensa ja kääntynyt paheiden ja synnin
tielle ja siinä saawuttanut ennenaikaisen ja surkean
kuoleman, ennemmin huojennukseksi kuin suruksi enol-
leen. Mutta se oli murtanut äidin sydämmen ja wie-
nyt hänenkin ennenaikaiseen hautaan. Näiden koke-
musten jälkeen oli herra Cameron käynyt kowaksi
jokaista kohtaan ja niinkuin French oli sanonut, epäili
hywyyden ja rehellisyyden olemassaoloa.

Kun Hugh ensin tuli hänen luokseen, oli hänen
käytöksessään jotakin, joka wanhuksen mieltä kiinnitti
ja liikutti, waikkei hän itsekään ymmärtänyt tätä odot-
tamatonta hellyyttä luonteessaan. Alituisesti hän piti
nuorukaista silmällä niiden muosien kuluessa, joina
tämä oli hänen palweluksessaan, mutta ukko ei ollut
koskaan keksinyt mitään salaperäistä tai epärehellistä
hänen luonteessaan. Niinkuin hän sanoi, ei Hugh los-
kaan ollut antanut hänen pettyä toiweissaan, ja wähi-
tellen oli hän ruwennut täysin luottamaan häneen.
Herra Cameron tuskin itsekään käsitti, mikä siunaus
tästä oli koko hänen luonteelleen, mutta hänen tun-
teensa käwiwät yhä lämpimämmiksi Hughia kohtaan
ja hän rakasti tätä ikäänkuin isä lastaan.

Hugh ei kaikkea tätä likimainkaan ymmärtänyt,
mutta heti alussa hän tunsi, että herra Cameron pani
armoa häneen. Tästä hän oli hywin kiitollinen ja
palkitsi wanhuksen ystäwyyden osoittaen hänelle lapsen
kunnioitusta. Hugh oli usein ukon luona hänen sai-
rautensa aikana, lohduttaen ja liewentäen hänen kär-
simyksiäan niin hywin kuin taisi.
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Herra Cameron käwi yhä huonommaksi, jotta
Hugh wihdoin huomasi, että hänen loppunsa lähestyi.
Hän ei huolehtinut omaa tulemaisuuttann, sillä mii-
meiset kolme wuotta oliwcit olleet hywät ja onnelliset
heidän liikkeessään ja Hugh oli mahan koettanut kiin-
nittää rahojansa. Koska hänestä sitäpaitse ei näyttä-
nyt mahdottomalta, että herra Cameron jättäisi hä-
nelle jotakin kuolemansa jälkeen, niin hän tiesi, että
möisi ilman suurempia maikeuksia tehdä edullisia sopi-
muksia. Hänelle oliwatkin jo herra Murray ja eräät
muut tehneet pari kolme semmoista ehdotusta.

Hän todellakin odotti jotakin herra Cameronin
kuoltua, mutta hän ei woinut aamistaakaan, että tuo
rocmha herrasmies olisi jättänyt hänelle kaiken omai-
suutensa. Hänen testamentissaan, joka oli tehty main
muutama kuukausi ennen hänen kuolemakaan, oli mää-
rätty, että koska testamentin tekijällä ei ollut sukulai-
sia eikä muita läheisiä, tahtoi hän jättää kokoomansa
omaisuuden sille, jota hän oli koetellut lähes kahdeksan
wuotta ja jonka ei ollut milloinkaan huomannut poik-
keaman kunniallisuuden ja rehellisyyden tieltä. Tämä
oli joksikin osoitteeksi hänen kelwollisuudestaan ja kii-
tokseksi siitä, että testamentintekijä on saanut hänen
puoleltaan personnllista myötätuntoisuutta.

Hugh oli todellllkin ihmeissään. Hän oli wasta
wiime aikoina rumennut ymmärtämään herra Came-
ronin tunteita häntä lohtaan, kosla tämä entistä awo-
mielisemmin niitä ilmaisi, mutta jotakin palkintoa et
hän ollut maininnut, sillä herra Cameron tiesi, ettei
rahalla woinut ystäwyyttä palkita; mutta tämä oli
kaikki, mitä hän moi antaa, Wiimeisiksi sanoikseen hän
rukoili siunausta Hughille; wiimeisen filmauksensa hän
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antoi hänelle, ja Hugh piti näitä muistoja ystäwäs-
tään arwokkaimpina kuin omaisuutta, minkä tämä oli
hänelle jättänyt.

Hugh Wynfordilla oli nyt wapaus malita tulema
elämänuransa. Moni koetti päästä hänen suosioonsa,
ja ne, jotka halusiwat häntä liikekumppanikseen, tekiwät
hänelle edullisia tarjouksia, koska hän oli osoittanut
niin suurta kuntoa ja hywää onnea, mutta hän kiel-
täytyi kaikista. Jos hän olisi johonkuhun suostunut,
olisi hän tehnyt sopimuksen herra Murrayn kanssa,
mutta hän sanoi ikäwöiwänsä tässä suuressa wiernassa
maassa eikä millään ehdolla tahtonut jäädä sinne, kun
nyt kerran oli mapaa lähtemään.

Hugh halusi jälleen nähdä omaa perhettään ja
hän aikoi käydä Englannissa ja sen jälkeen päättää,
miten piti edelleen toimia. Mutta joku aika täytyi
tietysti kulua nimin suoritukseen. Hän tahtoi mielel-
lään tutustua paikkakuntaan ja teki matkan wuoriseu-
tuun, noille korkeille Andes-harjanteille, jotka Etelä-
Amerikan länsirannikolle antamat sen omituisen muodon.

Hän kirjoitti kotiin tästä aikeestaan ja oli jo
edellisessä kirjeessään kertonut heille perinnöstään. Hän
puhui main mähän itsestään, mutta sitä enemmän
herra Cameronin odottamattomasta ystciwyydestä.
Herra Barker sai kuitenkin toiselta taholta kuulla asiasta,
ja piti huolta siitä, että tohtori Wynford saisi tietää
kaikki sen yksityiskohdat ja kertoi, kuinka kaikki Hughin
tnttawnt pitiwät häntä suuressa armossa, Vanhem-
mat, wastatessaan Hughin kirjeisiin, lausuiwat ilonsa
pojan hywästä käytöksestä ja edistyksestä ja samoin
siitä, että saisiwat hänet jälleen tamata, Hugh tunsi
että kaikki hänen wastoinkäymisensä ja huolensa tuli-
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wllt hywin palkituiksi ja oli todellakin kiitollinen siitä,
että oli pysynyt muikeassa asemassaan eikä ollut poi-
kennut siitä pois.

Tieto Hughinkotiintulosta oli todellakin ilosanoma
hänen omaisilleen Rithertonissa. Hänen lähtiessään
oli perheessä syntynyt aukko, jota oli waikea täyttää,

joka wanhempain mielestä ei tullut koslaan täyte-
tyksi. Hän oli heidän wanhin lapsensa, ja he oliwat
paljon toiwoneet hänestä ja oliwat toisinaan kuwail-
leet hänen tulemaisuuttaan yhtä loistamilla wäreillä
kuin Hugh itse. Nuo suuret toiweet oliwat kaikki rau-
wenneet tyhjiin. Poika oli maanpakolaisena kodistaan
ja hänen muistonsa oli pilwen peitossa, joka teki heille
mahdottomaksi hänen nimensäkään mainitsemisen sil-
loinkin, kun hywät ystäwat häntä kysyimät, eiwätkä ym-
märtäneet, että nämä woisiwat kunnioittaa wanhempia,
joilla oli semmoinen poika. Siten eiwät wanhemmat
koskaan puhuneet hänestä, sillä he oliwat hywin tun-
teellisia ja sulkiwat lapsensa muiston omiin sydämmiinsä,
peläten saattamansa itsensä ja hänet kowan arwoste-
lun alaisiksi.

Kun herra Wynford palasi kotiin Limerpoolista,
erottuaan Hughista, aikoi hän todellakin muuttaa pois
Rithertonista, ja paljon keskusteliwat hän ja hänen
mainionsa siitä asiasta. Wihdoin he päättiwät jäädä
paikoilleen, sillä oli monta estettä muuttoon, ja niin-
kuin rouwa Wynford huomautti, oli Hugh ainoa hei-
dän lapsistaan, jonka niin paljon piti kärsiä naapu-
rinsa Nansleighin omistajan puolelta, ja koska häu oli
poistunut, ei heillä enää ollut mitään niin pätewiä
syitä muuttoon. Mutta heidän asemansa oli kuitenkin
kiusallinen, ja kun parin kolmen wuoden perästä Tom
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Wheeler tuli Rithertoniin, lewittcien määriä tietoja
Hughista,- joita eiwät woineet walheiksi sanoa, uudis-
tui manhll kärsimys jälleen suuremmalla woimalla.
He eiwät milloinkaan sitä kokonaan unohtaneet, mar-
sinkin kun Frank pääsi koulusta ja Edmund oli lähe-
tetty toiseen kouluun Rithertonista. Sisaret oliwat
paremmin suojatut ja toiset pojat oliwat wielä liian
nuoret kouluun.

Kadonneet rahat pysyiwat yhä salaisuutena. Hugh-
in maine oli wielä puhdistamatta, jotta, kun Vanhem-
pain sydän iloitsi hänen edistyksestään, he pitiwät
ilonsa niinkuin surunsakin omina tietoinaan, eiwätkä
maininneet siitä sanaakaan Rithertonissa.

Nyt hän kirjoitti tulemansa kotiin rikkaana ja
edistyneenä miehenä, mutta he eiwät puhuneet hänestä
mitään, ennenkuin hän tulisi kotiiu. Hän oli näkemä ko-
tinsa paljon muuttuneena ja sen jäsenet wähentyneenä.
Frank oli päättänyt koulunsa hywillä armolauseilla, oli
tutkinut lakitiedettä ja saanut äskettäin wiran sillä alalla.
Hänen piti hiljaisuudessa ja kärsiwällisyydellä tehdä
työtä, kunnes saisi tilaisuutta kunnostamaan itsensä
toimessaan. Frank oli walinnut sen elämänuran, jota
Hugh raukka oli kurvaillut itsellensä, mutta hän oli
siinä paremmin onnistunut kuin weljensä. Edmund oli
määrätty apulaiseksi Englannin länsiosaan ja wanhin
tytär oli naimisissa ja asui myös jonkun matkan päässä
wanhllstll kodistaan.

Kaikista näistä tapauksista oli Hugh saanut tar-
kat tiedot, ja oli hartaasti ottanut osaa kaikkiin per-
heen iloihin ja suruihin. Hän ja Frank kirjoittimat
yhä toisilleen. Frankilta oli hän myös kuullut Ran-
sleighin kartanon nykyisistä asioista. John Wynford
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oli lohta täysi-ikäiseksi tultuaan mennyt naimisiin ja
pian sen jälkeen päässyt perintötilansa omistajaksi
isänsä kuoltua. Herra Wynford oli aina mieltänyt
suurellista elämää Ransleighissa, ja oli tuhlannut pal-
jon, jotta sanottiin, ettei hänen poikansa saanut tilaa
meluttomana. Siitä ei kuitenkaan huomattu mitään
merkkiä; elämä oli yhtä komeaa. John oleskeli ta-
wallisesti Lontoossa, ja kun tuli maalle, oli talo täyunä
mieraita, ja elämä ylellistä. Hänen waimonsa ei tätä
wastustanut; hän seurasi miestään kaikessa, maikka
luultiin, että hän olisi paremmin wiihtynyt hiljaisem-
massa elämässä. Sukulaisistaan Rithertonissa ei John
koskaan wälittänyt, eikä ollut tietäwinaän heistä mi-
tään. Tätä ei tohtori Wynford puolestaan walittanut;
hän oli yhtä wäliupitämätön Johnista kuin John
hänestä.

Näin oliwat asiat, kun Hugh kirjoitti aikomansa
jälleen tulla Englantiin. Tämä tieto tuotti päiwan-
paistettll koko taloon, ja innokkaasti he odottiwat seu-
raamaa kirjettä, jolloin hän tarkkaan määräisi tulonsa.
Tämä oli kirjoitettu hänen äidillensä, joka iloisella le-
wottomuuoellll awllsi sen, maan joka tunne muuttui
pettymykseksi luettuaan sen sisällön. Se oli seuraama:

„Nakas Äitini!
Warmaankin saadessasi tämän kirjeen odotat tark-

kaa wastausta, milloin lähden täältä ja saamun Eng-
lantiin, Olen vahoillani, että minun täytyy saattaa
sinut pettymykseen, mutta toiwon että se tapahtuu
main joksikin aikaa ja että, kun kuulet syyni, tahdot
myöntää tehneeni oikein. Olen palannut hauskalta
matkaltani wuoristossa, josta wiimein kirjoitin; kohta
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toiwon woiwani lähettää teille kertomuksen sen yksi-
tyiskohdista, taikka ehkä wasta sitten, kun olen jälleen
teidän joukossanne, rakkaan kotilieden ympärillä.

Mutta nyt minun täytyy kertoa, mitä minulle
tapahtui, kun paluumatkalla olin main muutaman pe-
ninkulman päässä täältä. Juuri kun käännyimme,
eräässä tienmutkassa, joka oli main kapea polku kal-
liolohkareiden keskellä ja jonka molemmilla puolilla
kaswoi pensastoa, näimme edessämme joukon ihmisiä,
matkustajia niinkuin mekin. Jostakin syystä, jota
emme tienneet, olimat he kokoontuneet keskelle tietä eri-
tyisen paikan ympärille. Heti tietysti huomasimme,
että jotakin oli tapahtunut ja kiiruhdimme katsomaan,
woisimmeko jotenkin auttaa. Lähemmäksi päästyämme
huomasimmekin, että oli tapahtunut pahempaa kuin
olimme aamistaneet. Saimme tietää, että eräs eng-
lantilainen herrasmies, jonka hywin tunsin nimeltä,
waikk'en ollut hänen kanssaan tuttu, palasi matkalta,
jonka oli tehnyt asioittensa tähden, kun tässä paikassa
mies äkkiä oli tullut tien wierestä, jossa marmnankin
oli kätkeytynyt pensastoon, odottaen matkustamia. Hän
oli rewolwerillll ampunut herra Hill'iä päähän ja sa-
naakaan lausumatta mielä uudistanut laukauksensa.
Herra Hill putosi heti hewosen selästä, jonka jälkeen
mies nauraen julmasti, ikäänkuin wahingon ilosta
ilkkuillen, oli juossut takaisin metsään, ennenkuin ku-
kaan seuralaisista oli tointunut pelästyksestään ja koet-
tanut ottaa hänet kiinni Kaikki oli tapahtunut sil-
mänräpäyksessä. Kun tulimme paikalle, makasi herra
Hill-raukka maassa liikkumatta. Oli selwäa että kuo-
lema heti oli seurannut, koska molemmat laukaukset
oliwat sattuneet arimpaan paikkaan. Ei ollut muuta
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tekemista kuin kiiruhtaa kaupunkiin ja wiedä ruumis
mukaansa. Murhaajan takaa-ajaminen ei nyt olisi mi-
tään hyödyttänyt, koska hän luultnwasti jo oli kau-
kana. Herra Hill'in palmelijalta, joka oli ratsasta-
nut kohta tämän perässä, kuulin että hän luuli tun-
temansa miehen. Jos hänen epäluulonsa oli oikea,
oli tämä tehnyt murhan kostonhimosta herra Hill'iä
kohtaan, joka hänen mielestään oli tehnyt hänelle waä-
ryyttä, kun oli ilmiantanut tämän epärehellisyyksiä
isännille, jonka kautta hän oli erotettu paikastaan.
(Naklls äiti! se ei ole ensi tapaus, jonka olen huoman-
nut ja joka on osoittanut, kuinka julmaa kostonhimo
on ja mitkä kauheat seuraukset siitä moi olla. Jumala
warjelkoon minua semmoisesta hirmuisesta mielenti-
lasta nyt ja aina. Amen.) Palwelija sanoi pitä-
mänsä huolta siitä, että hänen herransa hywästi nue-
täisiin pois, sillä miesraukka ei wielakaän woinut us-
koa häntä kuolleeksi; ja minä päätin mennä hänen
kotiinsa ilmoittamaan asiasta hänen omaisilleen. Se
ei ollut mieleistä tehtäwää, mutta kaikeksi onneksi ta-
pasin ensin herra Hill'in kumppanin, herra Winerin, ja
kun olin ilmoittanut hänelle tapauksesta, pyysin häntä
antamaan tietoja perheelle, johon kuului main puoliso
ja tytär, mikä kohtalo heitä odotti.

Seuraamana naimana oli tuo kauhea tapaus
kaikkein kaupunkilaisten puheenaiheena, ja koska minä-
kin olin siihen sekaantunut, täytyi minun mustata nii-
hin moniin kysymyksiin asiasta ja oijasta huhut, jotka
oliwat kaukana todellisuudesta, niinkuin tawallisesti
tapahtuu, ja marsinkin tällä paikkakunnalla liioitellaan
asioita käsittämättömällä tamalla. En ole warma siitä,
eikö minuakin pidetä osallisena miesraukan kuolemaan.



97

Koetin kuitenkin tyydyttää ahdistnjiani niin hywin
kuin taisin, sitten ryhdyin järjestämään omia asioitani.
Minulla oli paljon työtä muutaman pciiwän kuluessa,
ja kun huomasin, että moisin kohta lähteä maasta, ru-
pesin tiedustelemaan paikkoja eri Immoissa ja niiden
lähtöaikllll. Eräänä iltana palatessani kotiin, kuulin
että herra Winer oli käynyt siellä minun poissaolles-
sani ja sanonut, että hänellä oli tärkeätä asiaa jaoli jät-
tänyt minulle kirjeen. Siinä hän pyysi, että saisi kut-
sua minua luokseen samana iltana tai että antaisin
tietää, millä aikaa hän saisi tulla luokseni seuraamana
päiwänä, koska hän toiwoi tapaamansa minua. Päätin
mennä hänen luoksensa heti ja tiellä koetin arwata
hänen asiansa. Näytti todenmukaiselta, että hän toi-
woi apuani murhaajan etsimisessä. Koska tämmöinen
oikeudenkäynti kuitenkin woi kestää äärettömän lauman
eikä monasti tuota tyydyttäwiä tuloksia, mietin mie-
lessäni, mitä moisin sanoa esteeksi, jotta en joutuisi
mihinkään tekemisiin asiassa.

Kun tulin taloon, tapasin herra Winerin, joka
sanoi olemansa hywin kiitollinen, että näin pian täytin
hänen toiwonsa, ja rupesi heti selittämään asiaansa,
joka oli äimän erilainen luin olin ajatellut. Sain
kuulla, että neiti Hill aikoi mennä naimisiin, ja että
hänen isänsä oli aikonut heti kotiin palattuaan lähteä tyt-
tärensä ja äitinsä kanssa Nem-Orleansiin, jossahäät piti
wietettämän. Sulhanen asui siellä, ja isänsä sairauden
tähden ei hän woinut tulla morsiantaan noutamaan,
niinkuin ensin oli aikonut. Jotta ei asia tulisi wiiruyte-
tyksi, oli herra Hill päättänyt lähteä saattamaan tytär-
tänsä, ja herra Winer oli nyt pulassa, miten asiassa
menettelisi. En ole muistanut kertoa, e-ttä romua Hill,
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saatulllln tiedon miehensä kuolemasta, oli mielenliiku-
tuksesta sairastunut ja wuorokauden kuluttua oli ruu-
miina miehensä rinnalla. Neiti Hill raukka oli siten
niwan orpona maailmassa, ilman isää ja äitiä jailman
muuta holhojaa kuin herra Winer. Hänen tulema
miehensä oli liian kaukana, woidakseen antaa hänelle
mitään apua, ja siitä syystä wielä tietämättömänä
wiimeisistä tapauksista. Asiain näin ollen toiwoi herra
Winer samoin kuin hän itse, että tyttö pääsisi New-
Orleansiin niin pian kuin mahdollista. Jos he ilmoit-
tllisimat sulhaselle ja pyytäisiwät hänen tulemaantänne,
syntyisi komin pitkä wiiwytys, ja mitä tekisi tyttö sillä
aikaa? Herra Winer kertoi minulle kaiken tämän
ja tuli sitten asiaan: tahtoisinko saattaa neiti Hilliä
New-Orleansiin? Hämmästyin tämmöisestä ehdotuk-
sesta. Herra Winer myönsi, että se ensin saattoi näyt-
tää mahdottomalta, mutta pian hän onnistui anta-
maan asialle semmoisen muodon, ettei se lopulta tun-
tunut waikealtll. Hän sanoi, ettH neiti Hill tarwitsi
matkalla etupäässä jonkun luotettaman henkilön, jos
joku onnettomuus kohtaisi, mutta muuten oleskelisi
hän enimmästi omassa hytissään ja että minun toi-
meni hänen suhteensa supistuisi hywin wähään. Hän
sanoi käsittäwänsä, että hän pyysi minulta paljon,
maan että koska aioin itsekin matkustaa pois maasta,
niin sopisi ehkä minun matkaani poiketa samalla New-
Orleansissa. Eikä hänen tehnyt mielensä kellekään
muille uskoa niin tärkeää tehtäwää.

Sitten hän wielä lausui muutamia kohteliaisuuk-
sia, joita ei tarwitse kertoa, ja lopetti sanoen, että war-
mllllnkin herra Meredith olisi tyytywäinen näihin toi-
menpiteisiin. Nimi hämmästytti heti minua. „Mere-
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dith?" huudahdin. „Niiu, herra Meredith", wllstllsi
hän. „Tämä nuori mies on nuorin osakas liikkeessä
Weljekset Meredith ja Poika". George
Mercer Meredithiä?" „Tarkoitan", sanoi hän jälleen,
„niin on hänen nimensä; mutta tunnetteko hänet?"

„Tunnenko hänet?" wastasin; „hän oli kouluto-
werini ja paras ystäwäni kymmenen wuotta sitten".
„Silloin sowimme pian asiasta", sanoi herra Winer,
hykertäen käsiään ilosta tämän kuullessaan. „Nyt ette
roarmaan enää tee mitään esteitä ehdotukselleni". Epäi-
lin nnelä; jos ryhtyisin tähän toimeen, wiiwyttäisin
kotiintuloani ja saattaisin teille kaikille suuren petty-
myksen samoin kuin itsellenikin; mutta sitten tuskin
tiesin, kuinka olisin woinut kieltää, ja minua houkutteli
sekin, että saisin jälleen tawata Georgea. Niin siis,
rakas äiti, arwelin, että sinäkin hywäksyisit päätökseni,
waikken niin pian palaisikaan kotiin kuin olitte luulleet,
ja lupasin herra Winerille, että saattaisin nuoren nei-
din uskollisesti New-Orleansiin. Hänellä on siellä täti,
joka ottaa hänet mustaan, jotta minun apuni on tar-
peen main matkalla. Herra Winer sanoi, että hän
ilmoittaisi asian neiti Hill'ille, ja minä lähdin hänen
luotaan järjestämään ja kiiruhtamaan omia malmis-
tuksiani, koska laiwll lähtee kymmenen päiwan kulut-
tua. Tänä aamuna hän ilmoitti, kuinka tyytywäinen
neiti Hill oli kuullessaan, että olin luwannut saattaa
hänet perille ja että olin Meredithin entinen ystmvä.
Herra Winer kertoi, että neiti on usein hymin masen-
nettu raskaan surunsa tähden, mikä häntä on kohdan-
nut, maan hän on kuitenkin kestänyt jokseenkin hywin
ja haluaa main päästä pois paikasta, joka hänelle on
täynnä tuskallisia muistoja. Illalla menen tutustu-
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maan hänen kanssaan jaseuraamana aamuna tapaamme
toisemme Immalla. Tietysti kirjoitan teille New-Or-
leansista ja ilmoitan tulemista tuumistani. Kuinka
asiat tässä maailmassa kulkematkaan ristiin! Ajatelkaa,
että lähden saattamaan George Meredithin morsianta
meren yli. Hywin olen iloinen, että saan hänet tawata.
Mitähän muutoksia nämä kymmenen muotia omat hä-
nelle tuottaneet; minulle ne ainakin omat olleet mar-
sin kummalliset!

Sain tänä aamuna Frankin kirjeen Nithertonista
kirjoitettuna ja olen iloinen, että olen saanut niin hy-
wiä tietoja kaikista. Ilmoittakaa hänelle tämä minun
puolestani, kun kirjoitatte hänelle. Terwehdi isääni
ja kaikkia muita, ja usko, että olen rakkaan äitini us-
kollisin poika

Hugh Wynford".
Rouwa Wynford, maikka hywäksyikin poikansa

käytöksen, ei woinut ilman mielipahaa kuulla, että poi-
kansa ei roielä palaisi kotimaahan; mutta hän koetti
lohduttaa itseänsä kumailemalla mielessään kuinka haus-
kaa hänelle olisi tawata wanhaa ystäwäänsä, eikä tah-
tonut malittllll asiain menoa.

Hän ei tiennyt, että Hughin uudistettu tutta-
wuus Georgen kanssa wiiwyttäisi hänen kotiinpalaa-
mistaan wielä moneksi wuodeksi.



Mdestoista luku.

VZ/li kaunis, kirkas päiwä, jolloin laiwa, jossa Hugh
Wynford matkllkumppllnineen kulki meren yli, saapui
satamaan onnellisen matkan jälkeen. Herra Winer
oli muutamia päiwiä ennen heidän lähtöään neiti
Hill'in tädille, rouwa Lincolnille ja myöskin George
Meredithille kirjoittanut, ilmoittaen milloin heitä saattoi
odottaa ja toiwoi, että kirje ehtisi hnwissä ajoin pe-
rille, jotta tietäisiwät olla roalmiit heitä wastaanot-
tllMllllN.

George sai kirjeen ja kuuli samana aamuna, että
mainittu laiwll jo oli tullut satamaan. Hän kiiruhti sinne
ja tapasi heti laiwan, ja ensimmäinen ihminen, jonka
kohtasi juostessaan laiwan kannelle, oli Hugh Wun-
ford, joka innokkaasti tuli häntä kohti.

„Hywä Meredith!" „Wunford, nmnha
ustäwä!" huudahtiwllt he molemmat puristaen tois-
tensa käsiä.

„Ajatteles, että kohtaan sinut täällä!" sanoi
Meredith.

„la ajattele, että olen tullut semmoiselle asialle".
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mustasi Hugh, katsoen weitikkamaisesti ystäwänsä kas-
inoihin, lisäten totisemmalla äänellä: „Hän tulee
iloiseksi tawlltessaan sinut, tyttö raukka, kuinka kau-
hea aika tämä onkaan ollut hänelle!"

„Kauhea todellakin", sanoi Meredith; „waikka
en wielä oikein ole saanut tietää yksityiskohtia. Kuu-
lin siitä masta tänä aamuna. Mutta kuinka Clara
jaksaa?"

„lokseenkin hywin, luultamasti", wastasi
Hugh; „hän oli parempi, kun näin hänet eilen. Mutta
tule itse katsomaan. Luulen, ettei minulla ole oikeutta
pidättää sinua, ja siuä kai ajattelet samoin".

Näin sanoen hän saattoi ystäwänsä alas ja jätti
hänet neiti Hill'in luo, mennen itse jälleen kannelle,
jossa uudet huomiot hänen ympärillään kiinnittiwät
hänen ajatuksensa.

Kun George jälleen tapasi Hughin, kiitti hän sy-
dämmellisesti ystäwäänsä. Hän ei ollut tiennyt, että
tämä oli muuttanut matkasuunnitelmansa neiti Hill'in
tähden, ja pyysi häntä wiernakseen New-Orleansissa
oloaikllnaan, jonka hän toiwoi kestämän oikein lauman.
Hugh suostui mielihywällä tähän, ja sitten kun oliwat
saattaneet neiti Hill'in rouma Lincolnin luokse, joka
pyysi, että tämä jätettäisiin rauhassa lepäämään mat-
kan waiwoista ja että George tulisi wasta seuraa-
mana päiwänä, saattoi tämä ystäwänsä isänsä kotiin.

Siellä esitettiin hän rouwa ja neiti Meredithille,
jotka lllusuiwat hänet sydämmellisesti terwetulleeksi.
Nouwa Meredith sanoi olemansa iloinen, kun sai hiu-
kan palkita sitä ystäwällisyyttä ja kohteliaisuutta, jota
George oli kouluaikanaan saanut nauttia tohtori Wyn-
fordin perheessä, ja pyysi hänen olemaan heidän luo-
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nam kuin kotonaan niin lauman kuin halutti. „Han
suostuu tietysti, äiti", sanoi George, kiiruhtaen mus-
taamaan Hughin puolesta, kun näki tämän suostuman
katseen.

Päiwällisen jälkeen, kun nuo kaksi ystäwää oli-
wat jääneet kahden kesken, kääntyi puhe pian entisiin
kouluaikoihin, ja George sanoi hywin ihmetelleensä sitä,
että Hugh oli lähtenyt Rithertonista. „Kirjoitin sinulle",
sanoi hän, „muutnma wiikko sen jälkeen kuin olin tul-
lut tänne ja hämmästyin saadessani mustauksen Fran-
kilta, joka kirjoitti, että olit lähtenyt Etelä-Amerikkaan
ja että hän oli lähettänyt kirjeeni sinulle. Hän ei
maininnut syytä siihen, maan kertoi, ettet aikonut heti
palata takaisin. Sitä en woinut ymmärtää, ja odotin
lewottomanll wastaustll, jota ei koskaan tullut, Wyu-
ford, ja siinä teit hywin pahasti".

„Sen myönnän", wastasi Hugh; „ja koska
huono puolustus on pahempi kuin ei mikään, en puo-
lusta itseäni ollenkaan. Usein aioin kirjoittaa, mutta
siitä ei koskaan tullut mitään". Hänen äänensä ma-
nisi hiukan puhuessaan.

„Kerro kaikin mokomin, mikä maailmassa si-
nut saattoi niin äkkinäiseen päätökseen. En ymmärrä
sitä ensinkään, enkä sitä, ettet saanut Ransleigh-palkin-
toa. Tohtori Mill kertoi minulle erityisesti, että se
oli määrätty sinulle, jota wiittasin sinullekin erotes-
samme".

„Niin teit; ja se olisikin pitänyt tulla minulle".
- Mutta miksi se ei siis tullut?"

Hugh waileni; hän ei tahtonut kertoa Georgelle
sitä, koska luuli sen pahoittaman ystämänsä mieltä,
koska tämäkin osaksi oli syypäänä kaikkeen tuohon ikä-
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wnyteen. Kun siis George katsoen häneen, uudisti ky-
symyksensä: „MikM ei, Wynford?" mustasi hän:
„Se oli kokonaan erehdys. George, enkä ajattele mie-
lelläni koko asiaa. Pyydän, ettet kysy sitä minulta",

„Minun täytyy kaiketi sitten tyytyä siihen,
mutta olen todellakin utelias".

Hän näytti siltä kuin olisi tahtonut sanoa enem-
män, mutta kun Hugh yhä oli äänettömänä ja George
huomasi hänen kaswoissaan huolestuneen ilmeen, hän
lisäsi ikäänkuin itsekseen: „Se on hywin kummallista",
ja käänsi sitten puheen toisiin asioihin, kysyen entisiä
towereitaan.

Näin kului aika, kunnes luutimat kutsun mieras-
huoneesen, jossa tapasimat herra, rouwa ja neiti Me-
redithin. George esitti Hughin isälleen, joka saattoi main
mähän aikaa miipyä toisten joukossa. Hugh oli jo
kuullut Meredithin kertoman isänsä oleman niin kiwul-
loisen, että hänen usein wiikkokausia täytyi olla wuo-
teessa, mutta ettei se sentään ollut määrällistä, sillä
lääkäri oli sanonut, että hän wielä saattoi elää wuo-
sikausill.

Ilta kului hywin hupaisesti. George, joka tiesi
että Hugh rakasti musiikkia, esitti, että sisarensa soit-
taisi heille. Tämä suostui ja soitti pari kolme kappa-
letta erinomaisen tunteellisesti, joka etenkin loppupuo-
lelta miellytti Hughia. Sen jälkeen lauloiwat weli
ja sisar yhdessä ja Hugh yhtyi kohta heihin, hänellä
kun oli hywä ääni ja oli iloinen tästä hunntuksesta,
jota hän ei pitkään aikaan ollut nauttinut. Hän lu-
pasi wiipyä heidän luonaan Georgen häiden yli, jotka
pian pidettäisiin, maikka tietysti main pienemmässä
muodossa; ja kun he erosiwat yöksi, tuli Hugh siihen
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päätökseen, ettei hän koskaan ollut tawannut rakastet-
tuni ampia ihmisiä.

Tämä mielipide hänessä yhä wakaantui pitkitet-
tyään seurustelulllln heidän kanssaan, ja maikka hän
oli päättänyt palata Englantiin niin pian kuin suin-
kin, ei hän woinut wcistustaa heidän pyyntöjään, ja
wiipyi wielä häiden jälkeenkin. Hän oli kertonut Geor-
gelle asioistaan ja nykyisistä olosuhteistaan, ja ystäwä
oli pyytänyt häntä liikekumppllnikseen. Heille molem-
mille olisi se hauskaa ja edullista, sanoi hän, ja esitti
kaikki yksityiskohdat asiassa. Hugh kuunteli tarkasti
ja lupasi miettiä asiaa.

Hän teki niin, ja seurauksena siitä ja hänen pit-
källisestä wiipnmisestään oli, että rouwa Wynsord
mihdoin sai toisen kirjeen pojaltaan, 'jossa tämä ei
mieläkään lumannut palata kotiin, ja pyysi että äitinsä
tahtoisi wastacmottllll miniän, Rose Meredithin, jonka
kanssa hän ennen pitkää toiwoi saamansa wiettää häitä,

Rouwa Wnnsord oli osaksi arwannut tämän;
hän oli maistomllisesti aawistanut syyn poikansa wii-
pymiseen, ja lähetti hänelle wastaukseksi kirjeen täynnä
lämpimiä onnentoiwotuksia, luwaten äidillisesti wlls-
taanottllll uuden tyttärensä.

Hughin häät oliwat hywin pian, mutta hän ei
wieläkään palannut Englantiin. Liikeasiat, joihin hän
oli ryhtynyt, waatiwat hänen huolenpitoansa, ja hän
odotti sowelillllmpllll aikaa. Meredithin asiat oliwat
hywin laweat; kun George oli tullut kyllin wanhaksi
ruwetakseen liikekumppaniksi, oliwat he ryhtyneet uu-
siin yrityksiin, ja isän sairaus oli tuottanut tuolle nuo-
relle miehelle enemmän työtä, kuin hän jaksoi tehdä.
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Hän oli koettanut saada sopiman kumppanin jn oli
iloinen, kun Hugh sattui tulemaan hänen luokseen.

George huomasi pian, että hänen sisarensa oli
nuoren Wynfordin wetowoimcma ja kertoi tämän huo-
mionsa jn ilonsa siitä äidilleen, joka myöskin suosi
asiaa, maikka molemmat pitimätkin sen keskenäisenä
salaisuutenaan, ja antoiwat Rosen ja Hughin rauhassa
itse päättää asiansa. Siinä ei kulunutkaan lauman
aikaa ja George iloitsi rajattomasti. Koska Rose met-
sineen olimat ainoat perilliset, piti heidän saada jok-
seenkin suuri perintö, jotta Hugh Wynford nuorella
isällään saattoi pitää itseänsä warakkaana. Päätettiin,
että hän ottaisi pitääkseen huolta pankkiasioista, joita
herra Meredith oli hoitanut yhteydessä Lontoossa ole-
man weljensä kanssa, mutta johon hän nyt oli kykene-
mätön huonon terweytensä tähden. Georgea ne eiwät
miellyttäneet, ja hän hoiti halukkaammin toisia liikkeen
haaroja, jotta tämä järjestelmä oli kaikin puolin hä-
nelle mieliksi.

Pari kolme wuotta Hughin häiden jälkeen kulki-
wat hän ja Meredith yhdessä kaupungin laitapuolella,
kun heidän huomionsa kiintyi erääsen huonosti puet-
tuun mieheen, jonka ulkomuoto oli kaikin puolin kur-
jan näköinen. Tämä katseli tarkasti Hughin, mutta
kun näki, että hänet oli huomattu, kiiruhti tiehensä.

„Tunnetko tuota miestä, George?" kysäsi
Hugh.

„En tunne, mutta hänessä oli jotakin tutun
näköistä, en tiedä mitä. Tunnetko sinä häntä?

„Gn, mutta minusta tuntuu myös, ikäänkuin
en ensikertaa olisi häntä nähnyt. Annoin hänelle dol-
larin eräänä puimana pienestä palmeluksesta, jonka
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hän minulle teki; hän näytti niin kurjalta, ja poika-
paran kiitollisuus oli suuri. Minun johtui sitten mie-
leeni, että roarmaankin olin hänet jossain lamannut,
mutta en moinut muistaa missä. Sitten olen huo-
mannut, että hän erinomaisella tawalla on minua monta
kertaa tarkastanut, mutta aina hän lähtee pois, ennen-
kuin ehdin hänen kanssaan puhua".

„Hän marinaankin tahtoisi toisen dollarin",
sanoi George nauraen.

„Se on tuskin luultllwaa, koska hän malt-
taa minua ja näyttää mielestäni siltä, kuin olisi näh-
nyt parempia päiwiä".

George ei mustannut, ja asia päättyi sillä kertaa.
Mutta paluumatkalla tapnsiwat he äkkiä saman

miehen, kun kääntyiwät eräässä kadun kulmassa, eikä
hän ehtinyt mennä pois, ennenkuin Hugh kysyi: „Näyt-
tää siltä kuin olisitte murheissanne, ystawäni; te olette
englantilainen, ettekö ole?"

„Niin, englantilainen", hän mastasi matalalla,
wllpisewallll äänellä ja katseli maahan, ikäänkuin etsien
tilaisuutta pakoon,

„Teillä on jotakinmurhetta, siitä olen warma",
jatkoi Hugh; „rooisinko teitä jotenkin auttaa?"

Hän puhui myötätuntoisella, ystciwällisellä la-
malla, ja mies näytti hywin liikutetulta. Hugh uu-
disti kysymyksensä, mutta ei saanut wcistausta.

„Herra Wynford, tämä on liian paljon", hän
wihdoin sanoi, tuskin saattaen puhua liikutuksesta,

„Liian paljon?" toisti Hugh. „En ymmärrä
teitä; ja te näytte minua tuntemankin. Missä olen
nähnyt teidät ennen?"
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Mies nähtäwästi taisteli itsensä kanssa ja katsoi
Hughia kasinoihin, mutta loi jälleen silmänsä maahan.
Hän sanoi matalalla äänellä: „Olen kerran tehnyt
teille paljon wääryyttä".

„Tehnyt wääryyttä minulle?" sanoi Hugh
hywin ihmeissään. „Miten ja milloin?"

„Gi, te ette sitä tiedä".
Hän näytti tahtoman sanoa enemmän, mutta sai

niin äkkinäisen yskänkohtauksen, että tuntui kuin olisi
hän siihen menehtynyt. Hugh talutti hänet syrjäisem-
pään paikkaan, jossa hän waipui eräälle porraskäytä-
wälle kokonaan nääntyneenä.

He seisoiwnt hänen luonaan, kunnes hän oli jok-
seenkin tointunut, ja sitten Hugh sanoi: „Olisi pa-
rasta, että menisitte kotiin. Missä asutte? Tahdon
pitää huolta, että pääsette turwallisesti sinne".

Poika rankka pudisti päätään. „Kotiin!" toisti
hän epätoiwoisella äänellä, „minulla ei ole semmoista".

„Mutta täytyyhän teidän kuitenkin jossain
oleskella", wäitti Hugh.

„Minut ajettiin pois eräänä aamuna, kun ei
ollut rahaa. Olin nääntyä nälkään, kun annoitte mi-
nulle dollarin, ja sillä olen elänyt tähän asti; nyt
se on mennyt, minulla ei ole mitään".

„Meidän täytyy, korjata hänet johonkin paik-
kaan, Meredith", sanoi Hugh.

„Se on pian tehty", wastasi hänen ystäwänsä.
„Meredith!" sanoi tuo onneton, silmäillen

kysywästi Georgea, mutta puhuen kuin itsekseen; „Me-
redith! niin, nyt muistan".

„Kuinka, tunnetteko minutkin?" kysyi George,
wähän ihmeissään hänen puheestaan.
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„Olin teidän molempien kanssa Rithertonin
koulussa", wastasi hän; „mutta tiedän, että te ette
tunne minua. Nimeni on James Hardy". Hän wai-
keni ja katsoi Hughiin, joka tarkasteli häntä; sitten hän
lisäsi: „Herra Wynford, ettekö muista niitä wiittä
kultarahaa, joista teitä syytettiin?"

„Muistan hywin kyllä", sanoi Hugh häm-
mästyen.

„Ne minä otin". Hardy peitti kastoonsa kä-
sillään ja painoi hetkeksi päänsä alas; sitten nosti sen
jälleen, ikäänkuin tunnustus olisi helpottanut hänen
mieltään. „Näin ne pöytänne laidalla, ja teillä oli
jotain tekemistä, eikä kukaan nähnyt, otin ne ja menin
pois teidän tietämättänne. Ajattelin, ettei sitä kukaan
saisi tietää; mutta en woinut aawistaa, että teitä syy-
tettäisiin. Mutta kun sen huomasin ja näin kuinka wähän
minua epäiltiin, en woinut kertoa totuutta, kun tohtori
Mill tutki meitä muistattehan?" hän kysyi ikään-
kuin saadakseen tietää, kuuntelisiko Hugh, sillä Hardy
oli ikäänkuin uneksima.

„Kyllä, muistan selwästi", wastasi Hugh
ojentaen itsensä.

„Ia woitteko antaa anteeksi?" lausui Hardy
wllkllwasti.

„Woin todellakin, ja sen teen", sanoi Hugh
kumartuen ja tarttuen hänen käteensä.

„Kiitos, kiitos", wastasi Hardy. Hän puristi
Hughin kättä ja jatkoi: „Herra Wynford, näin teidät
täällä ja tunsin teidät heti; mutta ensin kartoin teitä,
ja kun tein tuon palweluksen, en tiennyt, että se oli
teille. Ia tuo dollari, jonka annoitte minulle siitä
woi, se liikutti sydäntäni, kun otin sen wastaan, ja



110

siitä asti on minusta tuntunut, kuin pitäisi minun
tunnustaa teille, silla en jaksa sitä salata".

„Poika raukka", sanoi Hugh, joka huomasi,
että hän oli aiwan uupunut puutteesta ja mielenlii-
lutuksesta; „elkäa sanoko enää mitään. Antakaa mei-
ban toimittaa teidät johonkin majaan, ja sitten kat-
somme, mitä teidän hywaksenne möisi tehdä".

„Ei se kannata", sanoi Hardy, „ei kukaan
tahdo ottaa minua mustaan; en moi heille maksaa".

„Minä pidän huolen siitä", mastasi Hugh
nstäwällisesti: „tulkllll main", ja hän koitti nostaa
häntä.

Hardy waipui takaisin sanoen: „Herra Wyn-
ford ja maikka olen teille kertonut?"

„Sitä paremmin on minulla syytä auttaa
teitä, Hardy", wastasi Hugh; „tulkaa, wanhan Rither-
tonin tähden". Hän koetti jälleen nostaa Hardya.

Tällä kertaa ei Hardy wastustannt, ja noiden
tähden ystämän awulla pääsi Hardy mukawaan huo-
neesen erään waimon luo, jonka Meredith tunsi. Hugh
nyysi hänen hoitamaan hywästi Hardya ja katsomaan,
että hänellä oli kaikki mitä tarwitsi. Hardy ei woi-
nut liikutuksesta sanoa mitään, ja he jättiwät hä-
net. Hugh lupasi tulla häntä katsomaan seuraamana

äimänä.
He kulkiwat äänettöminä hetken aikaa, kunnes

wihdoin Meredith kysyi:
„Wynford, mitä se Hardy puhui? En ym-

märtänyt sitä. Sinua on syytetty wiiden punnan wa-
rastamisesta? Mahdotonta!"

„Aiwan totta, rooin makuuttaa sinulle", mäs-
iäsi Hugh; ,„ja mikä pahempi, syytös minua wastaan
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uskottiin todeksi; ja siitä syystä en saanut Ransleighin
koulun palkintoa, George".

Meredith waikeni ja katsoi häneen ikäänkuin saa-
dakseen warmuutta siitä, että oli kuullut oikein. „Hugh,
en moi ymmärtää sinua; pyydän, selitä minulle pa-
remmin tämä asia".

„Tule sitten kanssani, niin tahdon sen tehdä",
wastasi Hugh; ja heidän läroellessään hän muutamin
sanoin kertoi mitä oli tapahtunut.

Meredith kysyi kysymistään, kunnes oli saanut
tietää yksityiskohdat; sitten, hetken ääneti oltuaan, hän
sanoi: „Näyttää siltä kuin minä olisin syynä kaikkeen
sinun onnettomuuteesi".

„Luulin että sanoisit niin, George, ja sentäh-
den en tahtonut kertoa sinulle, kun wiimein kysyit
asiasta. Ei suinkaan, tuo on kaikki ollut ja mennyt
lauman sitten, se on lopulta kääntynyt minun par-
haakseni, niinkuin näet".

„Ollut ja mennyt!" toisti.George; „wakuu-
tan ettei minun puolestani. Kirjoitan isällesi ja tohtori
Mill'ille ja selitän osani tapauksessa. Ei ole syytä
totuuden salaamiseen, maikka pitkä aika olisikin kulunut.
Toiwon main, että olisin siitä ennen tiennyt. Että
uskoiwat semmoista syytöstä sinua wastaan! Heillä
ei mahtanut olla mieltä päässä!"

„Raklls Meredith", sanoi Hugh nauraen, „ehkä
olisit itse uskonut sitä, jos olisit ollut siellä ja kuullut
mitä he sanoiwat".

„Elä puhu noin joutumia!" keskeytti hänet
ystäroänsä melkein wihaisesti.

„Et moi llllwistaa, kuinka selwältä asia näytti;
olinpa melkein itsekin uskoa sitä, kun kuulin, kuinka
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johdonmukaisesti asia selitettiin, niinkuin John sen teki".
Hugh lausui tuomionsa leikillisesti, mutta hänen ää-
nensä käwi lopulla makawaksi.

„Titä John Wynfordia!" huudahti Meredith.
„Olen aina häntä wihannut, ihme että wuit puhua
noin lewollisesti, Hugh. En olisi koskaan antanut hä-
nelle anteeksi, jos olisin ollut sinun sijassasi. En ym-
märrä kuinka sinä woit sen tehdä".

„Pelkään, etten wielä ole kokonaan hänelle
antanut anteeksi, niinkuin minun olisi pitänyt", wastasi
Hugh wakllwllllll äänellä. „Pelkään, että jos olisin
nähnyt hänet masennettuna kuin Hardy, olisin ennen
iloinnut hänen nöyrrytyksestään, kuin surkutellut ja
auttanut häntä. Taistelu ei ole wieläkään woitettu",
lisäsi hän matalalla äänellä.

„Olen aiwan warma, että iloitsisin siitä", sa-
noi George, huolimatta wiimeisistä sanoista, joita lau-
suttiin; „en mistään olisi enemmän hywilläni".

„ Eliaamme enää puhuko hänestä. Poika
raukka, Hardy —".

„Hän on melkein yhtäläinen heittiö kuin John",
keskeytti Meredith; „ajattele, kun luuli sinua syytettä-
wän, eikä ilmaissut itseänsä",

„Ole armelias, George; tiedämme, että se oli
hywin pahasti ja että hänen olisi pitänyt tunnustaa;
mutta etkö huomaa, kuinka komin hän siitä on saanut
kärsiä. En saata syyttää häntä, maan woin helpom-
min antaa anteeksi, loska tiedän, ettei hän koskaan tah-
tonut tehdä minulle wääryyttä".

„Huomlllln, mitä tarkotat; niin todella, John
Wnnford teki pahemmin".
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„Pyydän, ettet puhu hänestä, George", slluoi
Hugh wakawasti, rukoilemalla äänellä, joka sai Mere-
dithin kääntymään ja katsomaan häneen. Hän ei kui-
tenkaan sanonut mitään, sillä hän näki, että Hugh oli
lewottoman näköinen ja tunsi, että hän tarkotti, mitä
sanoi.

Kohta tuliwat he sille paikalle, jossa heidän piti
erota ja mennä kukin kotiinsa, ja kun antoiwat kättä
hymästiksi, sanoi George päättömästi: „Warmasti kir-
joitan Rithertoniin ensi postissa".

Hugh nauroi, ja sanoen: „Kiitos, tmwäa yötä",
meni hän matkoihinsa.

Hänellä ei ollut pitkälti käweltäwää, mutta tie
tuntui lyhemmälle kuin tawallisesti, sillä hänellä oli
niin paljon ajattelemista. Hän oli usein arwellut,
eikö noiden rahojen katoamista koskaan saataisi selwille,
ja nyt oli kaikki tullut ilmi. Hän ei woinut olla iloit-
sematta siitä, että hänen wiattomuutensa tulisi todiste-
tuksi niille, jotka oliwat uskoneet hänet syylliseksi. Sit-
ten johtui hänen mieleensä, mitä John Wynford ajat-
telisi kuullessaan siitä? Hän koitti kääntää ajatuksensa
toisaalle, sillä, niinkuin oli sanonut, taistelu ei ollut
wielä moitettu, eikä hän moinut antaa mielensä lau-
man pysähtyä serkkuunsa, koska tunsi oman luontonsa,
jonka lewollisuutta ja tasapainoa se aina komin kiihotti.

Niin hiin siis nytkin äkkiä käänsi ajatuksensa hä-
nestä ja rupesi miettimään, mitä möisi tehdä Hardy-
rauklln hywäksi; mutta hän muisti tämän onnettoman
tilan ja kowan yskän, joka osoitti, ettei häntä enää juuri
mikään auttaisi. Hän päätti kuitenkin, että tekisi hänen
elämänsä niin mukawaksi kuin suinkin sen aikaa, kuin
hän olisi tässä maailmassa,
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Tätä miettiessään saapui hän kotiinsa, ja hänet
otti ystäwällisesti mastaan hänen nuori mainionsa
pieni poikansa sylissään, ja kysyi miksi hän oli niin
kuuman wiipynyt. Hugh lupasi sen sitten kertoa ja
ottaen pojan häneltä hän leikki ja jokelsi tämän kanssa,
kunnes se nauroi ääneen ilosta; sitten antaen lapsen
äidille, meni hän yläkertaan päiwällisille.

Kun he mukawllsti istuimat toistensa kanssa
illalla, kertoi hän mainiolleen päiwän tapahtumat ja
tämä kuunteli myötätuntoisesti Hardysta; mutta kun
kuuli siitä syytöksestä, joka hänen miestään oli koh-
dannut, oli hänen kauhunsa niin suuri, että se oikein
huwitti Hughia. Hän nauroi sitä intoa, millä mai-
nionsa päätti, että Georgen tietysti piti kirjoittaa ja
selittää asia tohtori Mill'ille. Kun näin keskustelu
oli kääntynyt Rithertoniin, niin Hugh kertoi monta
muutakin tapahtumaa kouluajoiltaan. Tämä oli aina
miehättänyt Rosea, ja hän kuunteli tarkasti Hughia, kun-
nes tämä pyysi hänen laulamaan, ja näin kului ilta
niinkuin usein ennenkin.

Seuraamana päiwäna Hugh muisti Hardya ja
lähti häntä katsomaan, mennessään pankkiin. Hän ta-
pasi poikaraukan hywin sairaana, ja tohtori, jota Hugh
oli kutsunut häntä katsomaan, sanoi, ettei hän woinut
elää monta päiwää.

Hardy oli hywin kiitollinen Hughin ystäwälli-
syydestä ja ajatteli main sitä, kuinka woisi puhdistaa
hänen maineensa Rithertonissa. Hän pyysi niin har-
taasti, että saisi kirjoittaa, jotta Hugh wihdoin suos-
tui, ja auttoi häntä tekemään lyhyen tunnustuksen
ja lähettämään sen tohtori Mill'ille. Hänen woimansa
oliwat niin heikot, että tuskin jaksoi kirjoittaa nimeään
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alle, ja tämän tehtyään hän waipui takaisin melkein
tiedottomana. Siitä toinnuttuaan, hän pyysi, että Hugh
toimittaisi muutamat pikkutawarat hänen äidilleen, jos
tämä wielä eli. Hugh sanoi, että hän pyytäisi isänsä
ottamaan siitä selwän ja antamaan ne hänelle, niin-
kuin Hardy toiwoi.

Hän eli main muutaman päiwän sen jälkeen.
Hugh känn häntä usein katsomassa tämän ajan ku-
luessa. Hän oli hywin katumainen ja kertoi Hughille
moneen kertaan elämänsä tarinan sanoen, että noiden
nniden kultarahan ottaminen oli hänelle ollut ensi as-
keleena alaspäin. Kääntääkseen epäluuloja itsestään
teki hän monta wääryyttä, kunnes hänen omatuntonsa
wähitellen paatui ja hän joutui pahuuden teille, huo-
limatta äitinsä neuwoista ja waroituksista, ja wihdoin
hän lähti tämän tietämättä Rithertonista. Hän ei ol-
lut siitä asti mitään äidistään kuullut ja oli kulkenut
pitkin maailmaa, wajoten yhä alemmaksi, kunnes wih-
doin oli joutunut siihen kurjaan tilaan, jossa Hugh
oli hänet tawannut. Hän oli ylen kiitollinen tämän
ansaitsemattomasta ystäwyydestä, ja Hugh oli tyyty-
wäinen, kun sai auttaa häntä wiimeiseen asti, mieläpä
pitää huolta hänen hautajaisistannkin.

George Meredith piti sanansa ja kirjoitti Rither-
toniin, tarkkaan selittäen kuinka Hugh oli saanut ra-
hat, jotka hänelle oliwat tuottaneet niin paljon ikä-
myyttä, ja pyysi, että tämä tieto sutaistaisiin niinkuin
syytöskin oli ilmoitettu. Tämä kirje tuli perille sa-
maan aikaan kuin Hardy-raukankin tunnustus, jotta
selitys oli täydellinen.

Tohtori Mill tuli iloiseksi siitä sanomasta; hän
nimi heti tohtori Wynfordin luo, ja toiwotti sydäm-
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mellisesti onnea wanhemmille siitä, että heidän poi-
kansa maine näin hywin tuli puhdistetuksi. Hän kuuli,
että tohtori Wynford myöskin oli saanut kirjeen Geor-
gelta, mutta kuitenkin oli hän kiitollinen tästä tiedon-
annosta, ja tohtori sanoi pitämänsä huolta, että niin-
kuin Meredith oli pyytänyt, asia ilmoitettaisiin koulussa,
jossa tapaus hywin tiedettiin, sekä myöskin ystäwille
ja tuttawille kaupungissa, joiden kautta sanoma pian
lewisi laajalle.

Mutta tohtori Mill ei ollut wielä tähänkään
tnytnwäinen, maan meni itse Nansleighin kartanoon
kertomaan John Wynfordille, mitä oli tapahtunut.
John kuunteli häntä tarkasti, mutta ei osoittanut ma-
haakaan kiitollisuutta taikka pahaa mieltä siitä, että hän-
kin oli ollut asiassa osallisena. Hän sanoi main luu-
lemansa, että tohtori Wynford oli tyytywäinen, wälin-
pitämättömästi silmäillen kirjettä, jonka tohtori Mill
tarjosi hänelle, ja käänsi kohta puheen toisiin asioihin.
Tohtori Mill'iä suututti tuommoinen käytös eikä hän
tahtonut ryhtyä pitempiin puheisiin, maan heitti pian
hywästi.

Tohtori Wynford ja hänen perheensä faiwat lu-
kemattomia onnentoiwotuksia ystäwäin puolelta, jotka
nyt tahtoiwllt tietää kaikki yksityiskohdat Hughin edis-
tymisestä, wailkeiwät siitä koskaan ennen wälittäneet
kysyä. Walter Copeland, joka oli seurannut isänsä jäl-
kiä ja rumennut asianajajaksi, asuen hänen kanssaan
Nithertonissa, tuli lausumaan ilonsa kuultuaan uutisen.
Walter oli yhä wielä kiintynyt ystäwäänsä ja koko
Wynfordin perheesen; ja pian tämän tapauksen jälkeen
hän pyysi ja sai waimokseen Hughin kauniin sisaren
Alicen.
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Hugh kuuli suureksi mielihywäkseen, että hän saisi
weljekseen entisen ystäwänsä ja towerinsa. Tämä sisar
oli aina ollut hänen lempisisarensa, ja kohta sai sisar
häneltä kirjeen täynnä sydännnellisiä onnentoiwotuksia,
ja samassa lupasi Hugh hänelle häälahjaksi kaksituhatta
puntaa.

Tohtori ja rouwa Wynford oliwat myös hywin
tyytywäisiä heidän tyttärensä Alicen ja Walter Cope-
landin naimisiin. He oliwat aina suosineet ja arvos-
telleet Walteria, ja nyt ei heidän tarwinnut kärsiä si-
täkään ikänmä, että olisinmt tykkänään eronneet tyttä-
restään, joka jäi Rithertoniin.



Kahdestoista luku

kuluiwat nopeasti. Hugh Wynford wiipyi
wielä ulkomailla; hän oli useampia kertoja aikonut
käydä syntymämaassaan ja wiedä mukaansa mainionsa
ja lapsensa, mutta joka kerran oli tullut armaamatto-
mia esteitä.

Rouwa Wynford oli melkein käynyt toiwotto-
maksi poikansa jälleennäkemisestä, sillä nuisitoista wuotta
oli kulunut hänen naimisensa jälkeen, kun hän wihdoin
sai ilosanoman, että hän tulisi kotiin, eikä enää main
käymään, maan wakituisesti asumaan Englantiin.

Herra Henry Meredith, Georgen eno, joka oli
pankinjohtajana Lontoossa, rupesi tuntemaan, ettei ol-
lut enää entisissä woimissaan ja halusi roähän lepoa
toimistaan. Hänen kumppaninsa, joka oli jonkun ai-
kaa hoitanut osan laajoista tehtänustä, oli äskettäin
äkkiarwllllmattll kuollut, eikä siellä ollut ketään, jota
hän olisi tahtonut tämän sijalle. Hän oli sentähden
ehdottanut, että Hugh palaisi Englantiin ja ottaisi koko
johdon käsiinsä, ja jättäisi sijalleen New-Orleansiin
erään herrasmiehen, jonka kanssa hän oli jo muuta-
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min wuosia ollut asioissa, ja joka oli täysin kykenemci
siihen toimeen.

Hugh otti suurella mielihywällä wastaan tämän
ehdotuksen. Hän oli kyllästynyt pitkälliseen oloonsa
wieraissa maissa, ja hän oli aina toiwonut, että möisi
antaa lapsilleen, etenkin pojalleen, englantilaisen kas-
watuksen. Hän ei koskaan woinut erota lapsesta, maikka
tohtori ja rouwa Wynford oliwcit tarjoutuneet otta-
maan hänet hoitoonsa. Hän suostui sentähden mie-
lellään herra Meredithin ehdotukseen; tarpeelliset mal-
mistukset oliwat pian tehdyt, ja Hugh kirjoitti äidil-
leen, että toiwoi kohta olemansa Englannissa,

George Meredith walitti suuresti heidän eroaan;
mutta Hugh sanoi, että jos hän main seuraisi hänen
esimerkkiään, olisi kaikki hywin. George pudisti pää-
tään ja sanoi peilaamansa, että se oli mahdotonta.
Rose Wynford oli yhtä tyytywmnen kuin miehensä
uusiin asianhaaroihin, maikka hän tuskin muisti mi-
tään syntymämaastaan.

Oli päätetty, että he heti tultuaan Englantiin
kämisiwät Nithertonissa, ja että Nose ja lapset jäisi-
wät sinne siksi aikaa, kun Hugh menisi Lontooseen jär-
jestämään asioitaan ja etsimään heille sopiman huo-
neuston, ja sitten hakisi heidät sinne.

Tohtori ja rouwll Wynford päättiwat, että jos
mahdollista, koloisiwat koko perheen Hughia mastaan-
ottamaan, jll koska tietysti he kaikki tahtoiwat noudattaa
päätöstä ja mielellään tawata weljeänsä, Hugh tul-
lessaan näkisi kaikki koolla, paitsi wanhinta sisartaan,
Maryn, jonka wasten tahtoaan täytyi jäädä pois, kun-
nes hän toisen kerran tuli Rithertoniin. Frank, jolla
nyt oli »vakituinen wirka lakitoimen alalla, koetti saada
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parin kolmen päiwän wapautta, ja Edmund tuli wii-
koksi Somersetshiresta, Hän tuli yksin, sillä hän toi-
woi, että Hugh sitten käwisi heidän luonaan ja tutus-
tuisi hänen perheesensä.

Oli kaunis ilta kesän loppupuolella, kun rouwa
Wynford, toimitettuaan kaikki walmistuksensa mielensä
mukaan, istuutui akkunan luo, josta oli näköala pää-
kadulle, odottamaan poikansa tuloa. Hän istui yksin.
Toiset olimat ulkona puutarhassa; he oliwat Harmoin
kaikki koolla, ja heillä oli paljon sanomista toisilleen,
ja iloinen nauru ja puhelu lohtasi hänen korunaan siinä
istuessaan. Hänen miehensä oli mennyt yksin asemalle
Vastaanottamaan tulijoita; häu oli tahtonut mennä
yksin, ja lapset oliwat noudattaneet hänen mieltään.

Äidin sydän oli hywin täysi; hän muisti entisiä
aikoja, eroansa Hughista noina katkerina surun vai-
nuna, ja niitä monia kuukausia, jopa wuosia, jotka
oliwat kuluneet, ja jolloin hänen sydämmensci niin
usein oli poikaansa laiwannut hänen ollessa yksinäinen
ja ylönkatsottu nnerllllllll maalla. Nyt oliwat pilwet
niloja sitten poistuneet. Hugh oli woittanut waileu-
det, oli täyttänyt äitinsä parhaimmat toiweet, ja kohta
saisi hän ottaa hänet mustaan jälleen manhaan ko-
tiinsa, eikä ainoastaan häntä itseään, maan myöskin
hänen waimoaan ja lapsiaan, joita hän niin usein oli
ajatellut ikäwöiwällä hellyydellä. Hän ei löytänyt
sanoja kiitollisuutensa ilmaisemiseen, mutta näytti siltä
kuin koko hänen olentonsa olisi yhtynyt kiitokseen ja
ylistykseen sen Jumalan puoleen, joku niin oli häntä
siunannut.

Wihdoin hän kuuli ratasten ratinaa; hän kuun-
teli, ja samalla hetkellä lausui Frank hänen takanaan:
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„Äiti, he omat tulleet". Noustuaan ylös kohtasi hän
Frankin katseen, tarttui tämän tarjottuun käsiwarteen,
ja he meniwät owea kohti.

Liike oli jo alkanut; tohtori Wynford oli ensin
astunut alas Maunuista. Häntä seurasi eräs herras-
mies, joka innokkaasti katseli ympärilleen, mutta hänen
katseensa ei pysähtynyt mihinkään, ennenkuin näki äi-
tinsä, jolloin kiiruhti tätä syleilemään, huudahtaen main:
„A,ti!"

Tänä ensi hetkenä he eiwät sanoneet enempää,
maan muistiwat pian, että oli toisiakin, joita piti huo-
mata. Hugh kääntyi ja tarttui weljensä Frankin ojen-
nettuun käteen; he katsoiwat toisiinsa, Frank kääntyi
pois ja huudahti nauraen: „Hyi, Hugh, sinua luu-
lisi punaiseksi intiaaniksi, niin olet päiwettynyt!"

Ileinen ilo syntyi tästä huomautuksesta, jonka
kestäessä tohtori Wynford wei kaikki mierashuoneesen,
jossa Hugh esitti waimonsa ja lapsensa, ja jossa toi-
set sisaret ja weljet myöskin häntä terwehtiwät. Läm-
pimästi terwehti Hugh myös Walter Copelandia wel-
jiensä joukossa.

Iloisesti kului sitten aika, kunnes he kaikki ko-
koontuiwllt pyöreän pöydän ympärille ruokahuoneesen
teetä juomaan, jolloin ilo oli wähän hiljennyt ja he
keskustelin»at leikillisesti, jota kaikki koettiwat ylläpitää,
erittäinkin Frank, joka oli täynnä pilapuheita.

„Huomlllltko mitään muutoksia paikan suh-
teen, Hugh?" kysyi hänen nuorin roeljensä Arthur.

„Minulla on tuskin mielii ollut aikaa katsella
ympärilleni", mustasi Hugh nauraen; „mutta en huo-
mannut mitään tullessani kaupungin läpi. Rautatie
kuitenkin on iso muutos".
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„Niin", sanoi Alice, „sita ei ollut sinun ai-
kanasi".

„Huomasin, että tulimme suoraan tuon kau-
niin laakson läpi juuri Cooperin niemen yläpuolelta,
Rcmsleighin puiston keskitse", pitkitti Hugh; „kuinka se
on mahtanut rumentaa näköalaa kartanosta!"

„Ei niin paljon kuin luulet", huomautti Frank;
„se kulkee keskellä suurta aukkoa eikä näy kartanoon.
Tiedäthän, että metsä ympäröi sitä".

„Niin on", sanoi Hugh; „tien wieressä Har-
persin kukkulalla kaswoi tiheää metsää, eikö niin? jn
nyt se on äimän paljas puista. Katselin sitä näyt-
tääkseni Roselle, kun tulimme, ja kämin ihmeisiini huo-
inatessani sen",

„Olet annan oikeassa", mustasi Walter Co-
peland; „puut hakattiin pois pari kolme wuotta sitten.
John Wynford turmiksi rahaa ja möi tukit, joista
maksetaan hywin".

„Niin", sanoi Edmund, „olet kadottanut enem-
mänkin. Tuo kaunis pieni lehto Kolmen Haamun
Harjulla on kokonaan kadonnut",

„Mika häpeä!" huudahti Hugh innokkaasti;
sitten hilliten itseään, hän sanoi: „Mutta mikä hänet
tekee noin raakamaiselsi?"

„Rllhanpuute", ivastasi Alfred nauraen; «mie-
hen täytyy tulla tllwoiltaan raakalaiseksi, kun tuhlaa
niin rajattomasti, kuin John Wnnford Ransleighissa".

„luhla, joka wietettiin herra Charleyn täysi-
ikäiseksi tullessa wiime kewänä, ei liene maksanut pik-
kusummia", sanoi Frank. Mutta samalla erityinen
ilme Hughin kaswoilla huomautti häntä, että oli jou-
tunut onnettomaan puheaineesen, ja äkkiä hän käänsi
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keskustelun toiseen suuntaan, rumeten kertomaan Roselle
muutamista seikkailuistaan George Meredithin kanssa
samassa metsässä.

Kertomus johti toiseen, ja niiu sujui puhe milk-
kaasti, kunnes he wihdoin nousiwat pöydästä ja me-
niwät puutarhaan, jossa saiwat paljon hauskuutta lei-
kitellessään pienten uusien serkkujen ja orpanoiden kanssa.
Wanhin näistä, Hugh Meredith Wynford, kaunis nel-
jäntoista wuotias poika, hymin isänsä näköinen sillä
ijällä, joutui pian setiensä suosikiksi wilkkautensa ja
huomioidensa tähden, joita teki tässä uudessa maassa.
Hugh wiipyi äitinsä wieressä, ja tohtori Wynford tu-
tustui miniäänsä, Roseen, ja sanoi nauraen: „Hugh
on tehnyt hymin pahasti, kun on antanut meidän olla
niin wieraina toisillemme".

„En todellakaan tunne olemani wieras", was-
tllsi Rose, „on aiwan tuin olisin tullut kotiin. Tun-
nen teidät kaikki niin hymin Hughin kertomuksista ja
teidän kirjeistänne".

„Olen hymin iloinen siitä, rakas tyttäreni;
sinä ja Alice olette warmaan olleet herkeämättömässä
tirjewaihdossci".

„Niin", sanoi Alice, „mutta on paljon haus-
kempaa wihdoinkin saada häntä pitää täällä keskuu-
dessamme; olen niin iloinen", ja hän otti Rosen kä-
den ja katseli hänen silmiinsä rakkaasti ja uskollisesti.
Jokainen olisi huomannut, että hän paljon muistutti
weljeänsä Hughia, ja sitä ajatteli Rosekin sillä hetkellä.

Nyt tulimat Alfred ja Arthur heidän
ja kaikelllliset huwiretket ja hauskuudet otettiin harkin-
nan alaiseksi, jotta Rose saisi nähdä kaikki huomatta-
mat paikat Rithertonissa ja sen ympäristössä. Hän
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suostui kaikkeen iloisena ja hywällä mielellä, ja mai-
nitsi muutamia paikkoja, joista George oli hänelle pu-
hunut ja kehoittcmut katsomaan, ja näin moitti hän
pian uusien sukulaistensa sydämmet. Hywällä mielellä
he sitten yöksi erosiwat toisistaan.

Aamiaisen jälkeen seuraamana aamuna puheli
Hugh jonkun aikaa isänsä kanssa kirjastossa, jolloin
hän kertoi kuluneista muusistaan ja nykyisestä asemas-
taan, joita ei niin tarkkaan ollut moinut kirjeissä il-
moittaa, ja sai isänsä sydämmelliset onnentoivotukset
onnistuneista toimistaan. Hän lausui myös ilonsa
ja tyydytyksensä siitä, että jälleen sai nähdä poikansa
luonaan, ja että tämä aikoi jäädä Englantiin asumaan
Rosen ja lasten kanssa, joita ei tohtori Wynford woi-
nut kyllin ylistää. Hugh hymyili ja loistamin silmin
sanoi, että oli onni, etteiwät asuisi lomin lähellä, koska
hän pelkäsi, että he muutoin heidät turmelisiwat liika-
naisella hemmottelulla. Tohtori Wynford nauroi ja
sanoen peilaamansa, että hänen potilaansa luuliwat
hänen kokonaan unohtaneen heidät, saattoi hän Hnghin
kirjastosta ja ryhtyi pian tumallisiin töihinsä.

Hugh meni perhehuoneesen ja huomatessaan siellä
äitinsä päällysmaatteissaan, aikeissa lähteä kaivelemaan,
sanoi tulemansa hänen mukaansa, jos saisi luwan. Äiti
oli siitä hywillään, sanoi menewänsä asialle, jota ei
woinut jättää, ja ettei wiipyisi lauman sisällä, jolloin
hän saisi odottaa. Hywin hauskaa oli Hughin mie-
lestä käwellä jälleen wanhan Rithertonin kaduilla äi-
tinsä rinnalla, ja tämä puolestaan tunsi äidillistä yl-
peyttä pojastaan. Pari kolme manhaa ystäwää, joita
he tapasiwllt, onnittelin»at häntä sydämmellisesti.

Palatessaan kotiin seisoiwat he yhdessä jonkun



125

hetken suuren pähkinäpuun alla puutarhassa, jonka
Hugh hywin muisti lapsuuslljoiltll, sillä siinä oli ah-
kerasti harjoitettu kiipeämistä. Sinne tuli kohta Frank,
joka Hughin mielestä näytti hymin wasyneeltä ja hei-
kolta. „Oletko sairas, Frank?" kysyi hän äkkiä.

„Aiwan teriue, kiitoksia", mastasi Frank, mel-
kein hämmästyneenä kysymyksestä.

„Ei, ei hän ole terwe, Hugh", sanoi hänen
äitinsä; „hän tarwitsee lepoa ja waihtelua; hän rasit-
taa itseään liiaksi, eikä hoida itseään. Margaret sanoo,
ettei hän saa häntä ensinkään hoitamaan itseään".

„Hugh, kuinka saatoit hankkia minulle tuom-
moisen nuhdesaarnan?" sanoi Frank weljelleen leikil-
lisen nuhtelemalla äänellä, ja pitäen kättään ikäänkuin
suojellakseen itseään.

Hugh nauroi. „Arwasin että asia oli sinnepäin",
sanoi hän; „miksi et ota mapaapäimiä, hywä mies?
Lähtisit Sweitsiin tai Norjaan tai johonkin muualle,
jossa ruotsit unohtaa kaikki lakiasiasi ja perinpohjin
ivllhnustua".

„Olen miettinyt semmoista huwiretkeä", ivas-
tasi Frank, „ja olisin ollut juuri nyt matkalla, jos en
olisi luopunut siitä huwituksesta tawatakseni weljeäni,
jota en ollut nähnyt kahteenkymmeneen wiiteen wuo-
teen".

„Mutta nyt", sanoi Hugh, „toiwoisin, että
woisimme lähtea yhdessä, Frank?"

„Sehän olisi hauskaa", huudahti Frank in-
nokkaasti; „eikö se todellakin käwisi laatuun, Hugh?"

„Pelkään, etten nyt moi lähteä", ivastasi hä-
nen weljensä, „mutta warmaankin woit sinä wiela
matkustaa".
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„En oikein hywin; luowuin aikeestani kuul-
lessani, että olit tullut kotiin, ja olen tehnyt toisia
suunnitelmia".

„Sinun pitäisi ratsastaa, Frank", sanoi hänen
äitinsä; „isäsi sanoi, että hänestä olisi hywä, jos teki-
sit sitä säännöllisesti".

„Hän sanoi minulle sen ollessaan Lontoossa
miime kuussa", ivastasi Frank, „ja olen ollut niin
hywä poika, äiti, että olen ostanut uuden hewosen, ollak-
seni hänelle kuuliainen tässä suhteessa. Ostin sen
herra Charles Wynfordilta ja se maksoi 100 puntaa,
jotta sen pitäisi olla hywä. Sitä warten, Hugh, olen
Meredithin pankista nostanut wekselillä rahaa, ja toi-
mon, ettei minulla kuitenkaan ole kowin suuria mak-
suja pankkiin. Tiedän, että talletukseni suoritukseeni
nähden on hywin wähäinen".

„Se mahtaa todellakin olla wähäinen, jos 100
punnan wekseli nousee yli talletuksien", sanoi Hugh
hymyillen. „Toiwoisin, että olisit enemmän saamassa
tuin maksamassa, Frank".

„Tietysti; mutta maikka olen tehnyt säästöjä,
vien äskettäin saanut maksaa suuria summia, joten
tiedän, että nykyään minulla on hywin wähän teidän
pankissanne".

„Hughille, joka on rikas mies, 100 puntaa
ei enää ole mitään", huomautti rouwa Wynford nau-
raen ja katsellen puhuessaan wanhimman poikansa kas-
inoihin.

„Niin", sanoi Frank. „Mita todellakin aiot
tehdä rikkauksillasi? Jos olisin sinun sijassasi, ostai-
sin maatilan ja asuisin mutawasti maalla ja kilpai-
lisin Nansleighm kanssa".
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Hugh käwi totiseksi. „Luultamasti ostan maa-
tilan, Frank, kun saan enemmän aikaa etsiä semmoista,
mutta toiwon, ettei minua koskaan haluta kilpailla Nan-
sleighin kanssa".

,M suinkaan", sanoi rourua Wnnford; „etenkin
niinkuin asiat siellä nyt omat".

„Tietysti en tarkota siinä suhteessa, äiti",
sanoi Frank.

„Parempi, ettemme ajattele sitä ensinkään",
huomautti Hugh ja kysyi sitten lewollisesti: „Mutta
omatko asiat todellakin siellä niin huonot?"

„Ne tuskin woiwat tulla huonommiksi", mus-
tasi hänen äitinsä, „jos kaikki mitä olemme kuulleet on
tosi, ja luulen, että siihen on hywiä todistuksia. En
puolestani ymmärrä, kuinka he ensinkään tulemat toi-
meen".

„Heillä on keinot jakoukut, äiti", sanoi Frank,
„joista teillä ei ole aamistustllkaan. Jos ei elinta-
woille panna rajoja, ja jos ei herra John tee seisah-
dusta, tulee siellä ennen pitkää kauhea Vararikko. Niin,
epäilenpä, että jos häntä waadittaisiin nyt maksamaan,
ei hänellä olisi muuta neuwoa kuin maatilastaan luo-
puminen".

,MaatilastllllN luopuminen!" toisti Hugh kau-
hunsekaisella äänellä; „Frank, se ei moi olla mahdol-
lista?"

„On todellakin", mustasi Frank. „Olen luo-
tettavalta taholta kuullut koko joukon tosiseikkoja hänen
asioistaan. Mutta tuolla tulee isä etsien sinun, äiti".

Frank oli oikeassa; tohtori Wynfordilla oli asiaa
lommolleen ja lähti pois hänen kanssaan ja weljekset
jäiwät kahden kesken. Hugh katseli hetken isänsä jäi-
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leen ja sanoi sitten: „Isä näyttää minusta hywin wan-
hettuneen, Frank".

„Kaksikymmentä wiisi nmotta wanhempi kuin
wiimeksi nähtyäsi, Hugh. Siinä on kyllä aikaa teke-
mään ihmistä wanhemmllksi. Jos ajattelen Hugh wel-
jeäni, minkälainen hän silloin oli kun wiimeksi lähti
kotoaan, woin sanoa, että hän on käynyt hywin wan-
haksi".

„Woi sinun johtopäätöksiäsi", sanoi hänen
weljensä nauraen; „tiedät hywin mitä tarkatun. Toi-
won että hän kohta ottaa wirkawapautta ja asettuu
lepäämään; luulen että hän saattaisi sen nyt jo tehdä".

„Siitä en ole warma", wastasi Frank miet-
teissään. „Isällä on ollut iso perhe, ja hän on meitä
kaikkia kohtaan ollut hywin antelias, niinkauwan kun
olemme tarwinneet. Sitäpaitse tiedät, ettei hän koskaan
ole säästänyt, kun on luullut jonkun tarwitsewan hä-
nen apuaan, ja luulen, että suuri osa on mennyt niin
ettemme siitä tiedäkään".

„Niin, hän on aina ollut hywä ja jalomieli-
nen", sanoi Hugh lämpimästi; „mutta hänen poikansa
eiwät kuitenkaan enää pitkiin aikoihin ole maksaneet
hänelle mitään".

„Ei ole wielä kauwan, kun Arthur on hä-
neltä saanut", ivastasi Frank; „mutta jo aikoja sitten
on hänellä ollut monta huolta wirkansa toimituksessa.
Huono taloudenhoito Ransleighin kartanossa on wai-
kuttanut alustalaistenkin köyhtymiseen, ja isäni ei moi
olla auttamatta semmoisissa paikoissa. John Wyn-
sord kiristää heiltä joka pennin, minkä main moi saada,
ja ryhtyy heidän puolestaan niin pieniin kustannuksiin
kuin mahdollista, ja siitä johtuwat alustalaisten puul-
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teet ja kärsimykset. Isäni kertoi minulle eilen ennen
tuloasi asiain tilasta. Seurasin häntä maalle erään
sairaan luo, ja meillä oli siitä kaikesta pitkä keskustelu.
Hänen käyntinsä sairaan luona johti siihen, ja pelkään
että nuo asianhaarat eiwät ole hänelle wähiä kustan-
nuksia tuottaneet".

„Tässä suhteessa woin warmasti jollakin ta-
woin olla hänelle anniksi", huomautti Hugh. „Oi,
Frank!" jatkoi hän toisellaisella äänellä, „lun olin iso-
isäni perinnön tähden katkeralla, kateellisella mielellä,
kuinka mahan ajattelin sitä edeswastuuta, joka minulle
siitä olisi tullut. Olisin ehkä rooinut käydä John Wyn-
sordin kaltaiseksi, taikka pahemmaksi, jos olisin ollut
hänen sijassaan". Hugh waikeni hynnn liikutettuna.

,M koskaan, Hugh; siitä olen warma", was-
tllsi Frank makamasti.

Hugh pudisti päätään, sitten pistäen kätensä roel-
jensä läsikoukkuun, sanoi: „Tule minun kanssani toh-
lori Mill'in tykö; tahtoisin ensiksi käydä hänen luonaan,
hänellä on warmaankin nyt wllpaa-llikaa. Sanokaamme
äidille mihin menemme, että tietämät".

„Tulen mielelläni", mastasi Frank; ja »vel-
jekset lahtiwät heti.



Kolmastoista luku.

pari kolme päiwää, joina Hugh oliRithertonissa,
kuluiwllt pian, liian pian niille, jotka niin lauman oli-
wat häntä odottaneet. Mutta hän ei woinut kuumem-
min wiipyä, ja lupasi palata niin pian kuin suinkin.
Hän kiiruhti Lontooseen Frankin seurassa, jonka myös-
kin täytyi sinne palata.

Hughilla oli paljon työtä tutustuakseen pankki-
toimiinsa. Frank oli häntä auttamassa, johon Hugh
puolestaan oli hywin tyutywäinen. Iltansa hän mietti
weljensä perheessä, jonka nuorimmat jäsenet pian tu-
tustuiwat ja mielistyiwät „Hugh setään".

Eräänä päiwänä, kun Hugh tuli herra Meredith-
in yksityiseen huoneesen pankissa, sanoi tämä: „Herra
Wynford, olen iloinen että tapasin teidät, tässä on
asia, joka on mahan arweluttawll".'

mikä se on?" kysyi Hugh, kun
wanhll herrasmies waikeni.

Wihdoin herra Meredith katsoi ylös, sanoen:
„Tllssä on wekseli, joka annettiin tänä aamuna mak-
settawaksi. Warren toi sen minulle ennenkuin maksoi
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rahat, sillä hän sanoi, että se nousi nnisi sataa puntaa
suuremmaksi kuin talletus".

„Se on hywin paljon", sanoi Hugh; „etteto
ole saaneet mitään tietoja edeltäkäsin?"

„En, mutta muistaakseni se on teidän wel-
jenne hywäksymä. Siitä syystä sanoin Warrenille,
että hän sen lunastaisi, mutta sen tehtyäni, johtui
jotain mieleeni, ja rupesin tutkimaan welseliä. Se
näytti minusta muunnetulta. En ole sanonut mi-
tään Warrenille, mutta päätin näyttää sen teille. Ehkä
tahdotte tutkia sitä".

Hän ojensi sen Hughille. Hugh otti paperin ja
tarkasti huolellisesti. Siinä oli summa 700 puntaa mak-
settawll Charles Wynfordille, mutta sana seitsemän
kirjoitettuna welseliin ja sama summa numeroilla mer-
kittynä näytti tarkemmin katsottuna kuin olisi sitä muun-
nettu ja kuin se alkuperäisesti olisi ollut yksi. Fran-
kin käsiala oli omituinen, ja siitä oli helppo muuntaa
sana yksi seitsemäksi, mutta se oli tehty hywin taita-
masti, jotta ei sitä woinut huomata muut kuin se,
jonka epäluulo oli saattanut sitä tarkemmin tutkimaan,
niinkuin herra Meredithin, koska Frankin talletus oli
niin paljon pienempi kuin wekselin summa.

„No niin, mitä ajattelette tästä?" kysyi herra
Meredith, kun Hugh hetken katseli wekselia sanomatta
mitään.

„Minusta näyttää", wastasi Hugh hitaasti,
„kuin olisi se alkujaan ollut yksi, ja sitten muunnettu
seitsemäksi toisen käden kautta".

„luuri sitä minäkin ajattelin", sanoipankkiiri.
„Muistan", jatkoi Hugh, „että Frank kertoi

minulle ostaneensa luutnantti Wynfordilta hewosen ja
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maksaneensa siitä mekselin kautta 100 puntaa meidän
pankistamme. Hän laski leikkiä wähistä talletuksistaan,
ja sanoi toiwowansa, ettei tämä kuitenkaan nousisi pal-
jon yli sen summan".

„Todellakinl sanoiko hän teille niin, ja olette
siis rvarma, että wekselissä oli main 100 puntaa?"

„Aiwan roarma, ja sitäpaitse", lisäsi hän hy-
myillen, „ei Frank möisi ostaa seitsemän sadan pun-
nan maksamaa hemosta".

„ Ehkei, mutta hän on main woinut mainita sen,
ja wekseli on ehkä asetettu suuremmalle summalle. Mei-
dän täytyy saada täyttä warmuutta, ennenkuin teemme
mitään. Ehkä tahdotte tänä iltana hankkia weljeltänne
wllrman tiedon wekselin oikeasta summasta, numerosta
ja päiwämäärästä, jolloin hän sen antoi, ja sitten
saamme huomenna nähdä, mitä pitää tehdä. Nyt on
liian myöhä".

„Hywä", ruastasi Hugh, „tahdon tehdä niin.
Tiedättekö, kuka sen toi?"

„Tiedän; se oli lefferson. Tunnen hänet
hywin, jotta meillä ei ole Vaikeutta tulla asiain
perille".

„No niin, tahdon ottaa selwän siitä asiasta
ja olla täällä aikaiseen huomenna", sanoi Hugh; ja
pistäen wekselin muistikirjaansa, hän meni toimiinsa.

Kun Hugh lähti pankista sinä iltana ja käroeli
kohti weljensä asuntoa, johtui hänen mieleensä tuo
wekseli. Hän koetti poistaa sitä ajatuksistaan, mutta
se ei onnistunut. Heti tultuaan huoneesensa, hän otti
sen esille ja tutki sitä. Muunnos näytti entistä sel-
wemmälle ja hän tuli siihen wakaumukseen, että nuori
Wynford oli sen itse tehnyt.
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Hugh tuskin tiesi, kuinka tuo ajatus oli niin kiin-
tynyt hänen mieleensä, mutta hän ei saanut sitä sieltä
karkotetuksi. Ia jos hän olisi oikeassa: tämä ajatus
kuohutti hänen tunteitansa. Koko hänen elämänsä py-
rintö näytti tällä hetkellä toteutuman; hän oli halun-
nut kostoa ja nyt oli kosto hänen mallassaan. Mikä
olisi John Wynfordille alentawampaa, kuin ainoan poi-
kansa näkeminen julkisesti tuomittuna ja wankeuteen
sulettuna. Ia siihen ei Hughin tarwitsisi tehdä muuta
kuin olla rauhassa ja antaa asiain mennä omaa kul-
kuaan. Herra Meredith oli uudestaan ottanut asian
puheeksi juuri ennenkuin Hugh lähti hänen luotaan, ja
selittänyt, että hän aikoi ajaa asian perille ja saattaa
rikollinen rangaistuksen alaiseksi, kuka hän lieneekin;
jotta Hugh olisi woinut pysyä syrjässä ja iloita serk-
kunsa lankeemuksesta.

Hetken hän epäili, mutta main hetken. Heti tu-
kehduttaen kostonhimonsa, kun tuli selwille sen oikeasta
luonteesta, sai hän siitä lopullisen woiton ja päätti
lujasti, että jos asia todellakin oli niin, hän tekisi kaikki
woitllwansll pelastaakseen nuoren serkkunsa siitä maa-
rasta, joka häntä uhkasi, ja jos mahdollista pitää hä-
nen rikoksensa kaikilta salassa. Mutta tämän tehdäk-
seen piti hänen olla hmuin waronminen. Hän möisi
Frankilta saada tietää tosiseikat, ilmoittamatta hänelle
miksi hän niitä tiedusteli, ja sitten koittaisi hän saada
jotakin tietää Charles Wynfordin luonteesta ja elin-
tawoistll, jotta woisi päättää, olisiko hän syyllinen
tuommoiseen tekoon.

Hugh pani tämän päätöksen toimeen heti, jää-
tyään weljensä kanssa lahden kesken päiwällisen jäl-
keen. Frank kertoi mielellään mitä hän halusi tietää.
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otti wekselikirjansll, ja antoi Hughin itse nähdä päiwän,
numeron ja summan, jonka hän oli kirjoittanut Char-
les Wynfordille. Kaksi ensimmäistä oliwat aiwan sa-
mat kuin Hughin taskussa olemassa mekselissä, mutta
summa oli main 100 puntaa.

Frank ei epäillyt mitään, ja tietämättään nou-
datti weljensä toiwoa, kun pannessaan wekselikirjan
paikoilleen, sanoi: „Luulen että tuo nuori herrasmies
on samanlaisessa rahapulassa kuin isänsä, ja että
hänellä on muikea keksiä keinoja, millä saada rahaa
tuhlllilemisimsll".

„Onko hän tuhlailema?" kysyi Hugh; „hän-
hän on hynun nuori".

„Kyllin wanhll ollakseen suurissa meloissa",
wastasi Frank. „Hänen piti saada kuusi sataa puntaa
wuosittain, kun tuli täysi-ikäiseksi, mutta luulen että
hän on jo kuluttanut pari kolme wuotta edeltäpäin,
ja hänellä mahtaa olla waikeaa saada mitään isältään".

„Hänellä on wirka sotawäessä, eikö niin?"
kysyi Hugh.

„On, ja sentähden on hän joutunut kaikellai-
siin hullutuksiin. Luulen, ettei hän oikeastaan ole huono
poika, mutta häntä ei ole loskaan parempaan kaswatettu,
ja hän seuraa tietysti isänsä esimerkkiä. Huolimaton,
ajattelematon ja itsestään wälinpitämätön; paras, mitä
hänelle woisi tapahtua, olisi että joku äkkinäinen ta-
paus saattaisi hänet pulaan, ja pakottaisi häntä omilla
ponnistuksillaan muuttamaan elämäänsä. Mutta nyt
unohtakaamme sekä isä että poika; minua harmittaa
ajatellessani heitä ja ruanhaa Nansleigh-raukkaa".

Hugh suostui mielellään, hän oli kuullut kulliksi
saadakseen todistuksia epäluulolleen, ja ennenkuin meni
lemolle oli hän päättänyt, miten menettelisi asiassa.
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Seuraamana aamuna Hugh aikaiseen meni pank-
kiin ja tapasi herra Meredithin häntä siellä odotta-
massa. Wanhll herra rupesi heti puhumaan asiasta,
kysyen, oliko Hugh hankkinut tarpeelliset tiedot weljel-
tään. Hugh wastasi myöntäwästi ja esitti tulokset.

„Sitten ei ole epäilemistäkään", sanoi herra
Meredith, „ettei petos ole tapahtunut, ivaan kuka sen
lie tehnyt? Saadaksemme se tietää, täytyy meidän
tehdä tutkimuksia. Niinkuin sanoin eilen, toi leffer-
son sen pankkiin".

„Lähden heti hänen luokseen", huomautti Hugh,
„ja kysyn häneltä".

„Ei, minusta olisi parempi, jos antaisimme
sen salapoliisille".

Hugh oli odottanut tätä ja sanoi heti: „Herra
Meredith, emme tietysti wielä moi sanoa, kuka on ri-
kollinen tässä asiassa; mutta wekseli on äskettäin päi-
wätty eikä suinkaan ole ehtinyt olla monissa käsissä,
ja mahdollista on, että sen ensimmäinen omistaja on
tehnyt muunnoksen".

Hugh wllikeni ja herra Meredith wastasi äkkiä:
„Hywin luultamaa".

Hugh punehtui; hän huomasi, että herra Mere-
dithin epäluulo lankesi samaan henkilöön kuin hänen,
mutta hän ei woinut antaa asian mennä oikeuteen.
Hän jatkoi: „Niin, herra, jos asia todellakin on sellai-
nen, olisi minulle hynnn wastenmielistä, että asia ajet-
taisiin perille. Luutnantti Wynford on serkkuni ja
jos häntä julkisesti syytettäisiin, pitäisi minun olla
syyttäjänä".

„Teidän nimeänne ei ole tarwis ilmoittaa",
sanoi herra Meredith äkkiä. „Minä otan edesroastuun
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itselleni"; sitten ikäänkuin peläten loukkaamansa häntä,
hän lisäsi: „Huomaattehan, herra Wynford, että mei-
dän täytyy yleisönkin tähden tehdä oikeuden mukaan,
eikä olla lewäperäiset tuommoisissa asioissa. Emme
moi sitä auttaa, että ihmiset tekemät tuommoisia mie-
lettömiä töitä, heidän täytyy kärsiä seuraukset".

Hän liikkui lemottomana tuolillaan, tullessaan
tähän päätökseen.

„Tiedän sen, herra", jatkoi Hugh, „eikä mi-
nulla tietysti ole mitään sanomista sitä wastaan;
mutta kun tässä on syyllinen minun sukulaiseni ja—".

„Oletteko puhunut weljellenne tapauksesta?"
keskeytti herra Meredith.

„Gn ole puhunut; luulin ettei se olisi tar-
peellista, koska tahtoisin kysyä teiltä, ettekö jättäisi asiaa
minun huostaani, ja jos tuo onneton epäluulo näh-
täisiin oikeaksi, ette wetäisi nuorta serkkuani oikeuteen.
Wastllisin tietysti siitä, että määrätty summa tulisi
maksetuksi, eikä kenenkään paitse te itse tarwitsisi saada
tietää asiasta".

„Ia nuori herrasmies jää silloin tietämättö-
mäksi siitä, että hänen petoksensa on tullut ilmi ja te-
kee ehkä saman rikoksen uudestaan", mustasi herra Me-
redith jotenkin tyytymättömänä.

„Ei, en tarkotll sitä; luulen, että minun hä-
nen itsensä tähden täytyn saada hänet tunnustamaan,
mutta yksityisesti, jos te sen sallisitte. Koettaisin, niin
paljon kuin mahdollista, saada hänen itsensä maksa-
maan nuo 600 puntaa, jotka hän tumattomasi: on ot-
tanut".

„Luulen, etten moi teitä mastustaa; mutta,
herra Wynford, jos kaikki mitä olen kuullut, on totta.
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ei tuon nuoren miehen isä muutama wuosi sitten osoit-
tanut teitä kohtaan samaa myötätuntoisuutta".

„Se on totta, herra, mutta luulen että suos-
tutte pyyntööni juuri sentähden, etten tekisi niinkuin
hän silloin".

„Te olette oikeassa", sanoi wanha herra lem-
peämmällä äänellä; „olette aiwnn oikeassa. Tehkää
nuorukaisen kanssa mitä tahdotte, jos hän todellakin
on syyllinen. Toiwon main, ettei teidän hyruyytenne
menisi hukkaan".

„Hän on hywin nuori", huomautti Hugh;
„tämä tapaus olkoon warotuksena hänelle tekemään
parannuksen ja kääntymään paremmalle tielle".

„Semmoiseen muutokseen tarmitaan paljon;
mutta minä en tahdo häntä tuomita. Olisi paras
että heti ryhtyisitte asian selwitykseen".

„Sen teen", sanoi Hugh ottaen hattunsa, ja
kirjoitettuaan muistiin herra leffersonin osoitteen pank-
kiirilta, kiiruhti hän tapaamaan tätä henkilöä.

Muutaman tunnin kuluttua palasi hän pankkiin
ja kertoi herra Meredithille, että herra lefferson oli
saanut wekselin nykyisessä muodossaan luutnantti Wyn-
fordilta itseltään; jotta ei enää ollut epäilystäkään
ettei hän olisi rikollinen. Waikka Hugh oli aaroistanut
tätä, ei hän nyt ruoinut olla tuntematta surua ja ah-
distusta sen johdosta. Herra Meredith näytti ymmär-
tämän hänen tunteitaan, eikä kysynyt häneltä enempää;
ja hetken perästä Hugh kiiruhti jälleen ulos etsimään
Charles Wynfordia ja syyttämään häntä rikoksesta,
jonka tämä oli tehnyt.



Neljästoista luku.

samana iltapäiwänä luutnantti Charles Wunsord
wenui sohwalla huoneessaan, eräässä rakennuksessa
Lontoon parhaimmassa osassa. Hän oli hywin wä-
sunnt ja haluton, hän oli koettanut huwittaa itseään
eräällä uudella, äsken ilmestyneellä nowellilla, mutta
se ei onnistunut, hän oli niin hajamielinen.

Melkein kaikki hänen kutiamansa uliwat lähteneet
kaupungista, paitse muutamat, joita hän ei olisi suo-
nut oleman maailmassakaan hänen welkamiehensä.
Nämä todellakin oliwat olleet ahkeria muistuttamaan
häntä, että oliwat elossa ja termeinä, häiritäkseen nuo-
ren herra Wynfordin elämää, silla he oliwat kuulleet
huhun huonoista asioista Nansleighin tilalla, ja rupe-
siwat pelkäämään että kokonaan kadottaisiwat rahansa.
Niin makasi siis Charles Wynford siinä ristiriitaisten
tunteiden mallassa, miettien, kuinka möisi wapautua
mmkeuksistlllln ja walittaen kowaa kohtaloaan, joka
pakotti hänen olemaan kaupungissa, kun niin moni hä-
nen towereistaan huwittelihe Skottlannin muorillatahi
Smeitzin korkeilla alpeilla, taikka muualla ulkomailla.
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Mutta Charles oli pahalla tuulella toisenkin
asian tähden tuo onneton mekseli. Kuinka toiwoi-
klllln hän, ettei koskaan olisi sitä nähnyt! Mikä paho-
lainen oli hänet saattanut tuommoiseen tekoon? Epä-
toiwon hetkenä, kun oli lomassa raha-pulassa, oli hän
katsellut sitä, ja äkkiä johtui hänen mieleensä että sen
möisi muuntaa. Ensin hän oli karkottanut mielestään
tuon ajatuksen; mutta se tuli uudestaan ja uudestaan,
eikä hänellä ollut woimia eikä kyllin lujaa tahtoa ker-
rassaan pistää se pois näkymistään. Hän katseli wek-
seliä, ja joka hetki näytti hänestä helpommalta sen
muuntaminen, ja hänen rahapulansa näytti yhä suu-
remmalta; jotta hän wihdoin lankesi kiusaukseen ja teki
tuon kauhean rikoksen. Seuraamalla hetkellä hän taas
olisi antanut maikka mitä, jos olisi saanut sen enti-
selleen; mutta tehtyä ei hän saanut tekemättömäksi, ja
äkkiä sulkien sen pöytälaatikkoonsa, päätti hän ettei kui-
tenkaan käyttäisi sitä hywäkseen.

Tuskin tuntia myöhempään tuli eräs itsepäinen
saarnamies, maatien welkaansa takaisin, eikä tahtonut
lähteä huolimatta kaikista herra Wynfordin anteeksi-
pyynnöistä ja esityksistä, kunnes oli saanut edes osan
wlllltimuksistaan täytetyksi, Epätoiwon multaamana
ja tahtomatta ajatella seurauksia, ja kun ei hänellä
ollut muuta neuwoa, otti Charles wekselin ja tarjosi
sen miehelle. Se otettiin mustaan armelematta, ja yli-
jääneet rahat sai luutnantti Wynford.

Ensin Charles oli iloinen päästessään tuosta
wastahakoisesta ahdista;asiaan; mutta kohta maltasi
pelko hänet, kun hän muisti mitä oli tehnyt. Tuo
pello, se oli häntä siitä asti ahdistanut kuin kauhea
llllwe, jota hän ei woinut sietää. Hän nuhasi noi-
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den rahojen näkemistäkin, eikä hän niitä lauman pitä-
nyt käsissään; hän oli käyttänyt ne päästäkseen han-
kalimmistll welkamiehistään ja hankkiakseen itselleen
huojennusta itämäänsä. Mutta hän ei päässyt wa-
pllllksi soimaamasta omastatunnosta, ja hän oli sur-
keassa tilassa, toisinaan melkein mielettömänä pelosta.

Tuommoisesta mielentilasta hän heräsi, kun pal-
ivelija astui sisään kädessään kortti, ja ilmoitti että
eräs herrasmies tahtoisi turnata häntä. Charles otti
kortin mamisten. Hän ei tiennyt, mikä häntä odotti,
mutta kaikki hänessä herätti epäluuloa ja sanomatonta
pelkoa. Hän käwi lewollisemmaksi, kun luki nimen
„herra Hugh Wynford", ja waikkei hän oikein tiennyt,
kuka se henkilö oli, käski hän palwelijan pyytämään
wierasta sisälle, uteliaana katsellen tulijaa, kun Hugh
astui huoneesen.

Hugh silmäili äkkiä ympärilleen tullessaan sisään,
sitten katsoi hän nuorta serkkuaan. Heti hänelle sel-
wisi koko asia, ja tuon nuoren miehen ulkomuoto täytti
hänen sydämmensä säälillä ja ystäwällisillä tunteilla
häntä kohtaan. Hän wastasi siihen kohteliaasen ku-
marrukseen, jolla Charles otti hänet wastann, ja sa-
noi sitten, että waikkei hän koskaan ennen ollut saa-
nut iloa tawllta luutnantti Wynfordia, oli hänellä nyt
pakko maiwllta häntä erään asian tähden.

Hughin matama käytös teki Charlesin lewotto-
maksi. Hänen kaswoillensa nousi puna, ja hän lä-
hestyi hitaasti, mutta woittaen itsensä hän tarjosi tuo-
lin, ja sanoi että oli onnellinen, jos saisi kuulla seli-
tyksen.

Hugh istui ja sanoi lewollisesti: „Olen osakas
Meredith weljesten ja kumppanin pankissa, ja olen
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saanut asiakseni kysyä eräästä »vekselistä, joka toissa-
päiwänä asetettiin siellä teidän nimessä maksettawaksi".

Hän waikeni ja kiinnitti katseensa Charlesiin. Kun
nuorukainen kuuli pankista puhuttaman, oli hän käy-
nyt kalpeaksi, ja Hughin jatkaessa puhettaan häntä wa-
pisutti eikä hän moinut kohdata toisen katsetta. Hän sai
kuitenkin mustanneeksi: „Niin, mitä siitä?" itsekseen
sadatellen omaa tekoaan, ja hänen omatuntonsa kielsi
häntä salaamasta rikostaan.

Hugh jatkoi: „Wekseli oli Francis Wynfordin
maksettawll ja summa oli 700 puntaa, mutta tuosta
summasta päättäen rupesi herra Meredith sitä tutki-
maan, koska wekseli tuutuwasti nousi yli herra Wyn-
fordin talletuksen meidän pankissamme. Hän ajatteli
että sana seitsemän möisi olla muunnettu, ja että se
alkuperäisesti saattoi olla yksi. Hän tahtoi että tästä
piti ottaa selwä ja olen nyt luonanne sillä asialla".

Hugh lopetti puheensa, ja Charles Wynford, tun-
tien että hänen piti sanoa jotakin, koetti wastata huo-
lettomalla äänellä: „Luulen, että olette tulleet poliisi-
miehenä".

„Herra Meredith tahtoi ilmoittaa asian polii-
sille", sanoi Hugh lewollisesti; „mutta halusin ennem-
min itse tulla. Olen saanut tietää, että wekselin oli
semmoisena teiltä, luutnantti Wynford, wastaanottanut
herra William Thomson, joka sai siitä 700 puntaa,
joista maksoi teille 580 puntaa ja korwaukseksi melas-
taan piti itselleen 120 puntaa. Herra Francis Wyn-
ford sanoi, että hän oli kirjoittanut wekseliin, jossa oli
sama numero ja päiwämäärä kuin tässä, main 100
puntaa, ja ettei hän ole muuta kirjoittanut. Nyt olen
tullut teiltä kysymään woitteko selittää tuon erotuksen?"



142

Hugh puhui hitaasti ja painawasti. Jokainen
sana oli omiansa tekemään syytöksen onnetonta nuo-
rukaista wllstaan yhä selwemmäksi, ja tämä tunsi, että
oli joutunut knnni ja ettei woinut odottaa muuta kuin
tuomiotaan. Hän heitti lewottoman katseen Hughiin,
kun tämä lopetti puheensa, mutta ei wastannut mitään,

hän ei woinut.
Hugh tarkasti yhä häntä, ja Charles, joka ei

woinut tätä kestää, painoi päänsä alas, ja peitti kas-
wot käsiinsä. Hän oli kuin kiwettynyt.

Kesti muutaman minuutin äänettömyyttä; wih-
doin Hugh sanoi matalalla äänellä: „Luutnantti Wyn-
ford, mihin päätökseen minun on tuleminen?"

Ei kuulunut wllstaustll. Kysymys näytti koske-
man onnettoman nuorukaisen sydanjuuria. Hän nousi,
puristi käsiänsä yhteen ja huusi tuskallisella äänellä:
„Uitini, äitini!" sitten kameli äkkiä huoneen toiseen
Väahän, jossa seisoi katsellen ulos akkunasta.

Hugh ei liikkunut, maan kiinnitti katseensa owea
kohti, wlllmiina estämään pakon. Se olikuitenkin turha
pelko, ja jonkun hetken perästä palasi Charles takaisin
entiselle paikalleen wastapäätä Hughia. Hän oli tehnyt
päätöksensä; hänen kaswonsa oliwat hymin kalpeat,
mutta puna nousi hänen puhuessaan wapisewalla ää-
nellä, joka kuitenkin oli makama:

„Te woitte tietysti tehdä main yhden päätök-
sen, herra, enkä aio wastustaa teitä. Minä olen teh-
nyt muunnoksen wekseliin", sopersi hän, ja ponnistaen
woimiaan jatkoi: „Tiedän, mikä minua odottaa, enkä
aio paeta ansaittua rangaistustani. Luulen että olette
toimittanut asianne, ja ettei teillä ole muuta tekemistä
tuin —" Hän ei woinut puhua loppuun: „pllnettaa
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minut kiinni", mutta hänen silmänsä kääntyiwät owea

kohti ja nähtciwästi hän toiwoi pääsewänsä wiercms-
talln mapaaksi niin pian kuin mahdollista.

Hugh nousi, mutta ei poistuakseen. Hän sääli
komin nuorukaista ja samalla myöskin ihmetteli tämän
awonaista tunnustusta, joka osoitti että hän woisi
tulla paremmaksi. Hän sanoi: „Luutnantti Wynford,
saatan ymmärtää, mitä tuo tunnustus on teille mak-
sanut ja kunnioitan teitä siitä. Woin ilmoittaa, että
herra Meredith on suostunut, ettemme saata asiata pe-
rille; ja jos tahdotte maksaa takaisin sen tappion, jonka
pankkimme on kärsinyt tämän teon kautta, nimittäin
kuusisataa puntaa, niin ei teitä siitä syytetä".

Charles katsoi jotenkin ihmeissään Hughiin. Kun
hän sitten oli täysin ymmärtänyt asian, lausui hän
hywin liikutetulla äänellä: „Tämä on hywin odotta-
matonta ystäwyyttä; mutta luulen että siitä on mi-
nun suureksi osaksi kiittäminen serkkuani, herra Francis
Wynfordin. En moi koskaan häntä kyllin kiittää".

Hugh nmstllsi äkkiä: „Herra Francis Wynford
ei tiedä mitään asiasta. Minä pyysin herra Meredithin
suostumaan tähän myönnytykseen".

Charles silmäili häntä, sitten korttiin, joka oli
pöydällä hänen edessään. Hugh huomasi hänen häm-
mästyksensä ja lisäsi: „Francis Wynford on weljeni.
Olen tohtori Wynfordin wanhin poika. En tiedä, olet-
teko koskaan kuullut minusta puhuttaman".

Charles oli kuullut hänestä ja tiesi hywin hänen
waiheensa. Hän muisti hywin, maikka hän oli main
yhdeksän, kymmenen wuotias lapsi, kuinka tohtori Mill
saatuaan Hardyn tunnustuksen, oli kertonut kadon-
neista kultarahoista, ja kuinka Hughin maine täydelli-
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sesti tuli puhdistetuksi syytöksestä ja häpeästä. Hän
muisti myöskin, kuinka hän oli kertonut asiasta isälleen
lapsen innostuksella ja kuinka isä kowasti oli käskenyt
hänen olemaan maiti eikä puhua asioista, joita ei ym-
märtänyt.

Kaikki tuo johtui nyt hänen mieleensä. Hän pu-
nehtui. „Tiedän kaikki", sanoi hän, „olen kuullut
teistä. Herra Wynford, olette hywin, hywin jalomie-
linen".

Hän istui kyynäspää pöydällä ja nojasi päätään
käteensä. Hugh ei häntä häirinnyt. Wihdoin katsoen
ylös, hän jatkoi: „Olen hynnn kiitollinen teille, herra;
mutta tuskin tiedän, kuinka woin käyttää teidän hy-
wyyttänne. Minulla ei ole kuuttasataa puntaa, enkä
ymmärrä, kuinka moisin ne saada".

„Gikö isänne möisi?" esitti Hugh marowasti.
„Isäni sanoi minulle äskettäin, ettei hän moi

antaa minulle mitään".
„Mutta tämmöisessä tapauksessa —".

„En uskalla kertoa hänelle, herra Wynford,
hän wihastuisi kauheasti". Ia nuorukainen näytti na-
piseman pelkkää ajatusta siitä.

Hugh muisti wanhllstaan Johnin kiiwauden, eikä
ihmetellyt että poika pelkäsi pyyntöä, etenkin tämmöi-
sessä tapauksessa.

„Sitäpaitse", lisäsi Charles, „tiedän ettei siitä
olisi mitään hyötyä, hänellä ei ole rahaa". Waijet-
tulllln hetken, jatkoi hän wielä: „Minulla pitäisi kyllä
itselläni olla, mutta minua häwettää tunnustus, että
olen jo lauman edeltäpäin käyttänyt saamiseni. Ei;
tilani on toiwoton, herra. Minulla ei ole ketään.
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jonka puoleen moisin kääntyä; enkä tiedä mitä minun
pitäisi tehdä".

Hän puhui hywin surullisella äänellä, ja Hugh
sääli häntä kaikesta sydämmestään. Hän oli ääneti
pari minuuttia, sitten snnoi: „Olette liian nuori pu-
humaan noin toiwottomasti, hywä serkkuni. Minulla
on mahan kokemusta tuommoisissa asioissa; jn jos
tahtoisitte uskoa minulle asianne, ehkä moisin keksiä
jotakin keinoa. Jos tahdotte ottaa minut welkamie-
heksenne, woin maksllll nuo 600 puutua pankkiin, mutta
ainoastaan sillä ehdolla, että nyt awonaisesti jarehelli-
sesti puhutte minulle asianne ja lupaatte wastaisuu-
dessa luopua kaikista tuommoisista määristä keinoista".

Hän lopetti, ojentaen kätensä Charlesille. Nuoru-
kainen kiiruhti hänen luokseen, tarttui innokkaasti sii-
hen ja sanoi kyynelsilmin: „En moi koskaan teitä
kyllin kiittää. Olen todellakin iloinen että saan kertoa
teille kaikki; ja luulen että olen kärsinyt niin paljon,
ettei tee mieli toistamiseen semmoista tehdä, jos maan
nyt pääsen wapllllksi".

„Ryhtykäämme sitten heti asiaan", sanoi Hugh;
ja istuutuen pöydän ääreen, hän rupesi tarkkaan kyse-
lemään nuoren serkkunsa asioita. Charles oli awomie-
linen ja suora ja kertoi kaikki, maikka hän käwikin pu-
naiseksi mainitessaan heikkouksiaan ja elämänsä hairah-
duksia. Hugh ei tehnyt muistutuksia, maan kuunteli
kaikkea pankkimiehen tarvoin, joka ehkä enemmän kuin
mikään muu saattoi Charlesin häpeämään omia te-
kojaan.

Kun kaikki oli kerrottu, teki Hugh muutamia
laskuja ja huomasi, että nuorukainen möisi päästä
wapllllksi, jos tahtoisi harjaantua suureen itsensäkieltä-

-10
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miseen ja luopua monesta ylellisyydestä, johon oli tot-
tunut, ja tyytyä herrasmiehen wälttämättömimpiin tar-
peisiin, Hugh ei kaunistanut asiaa. Hän sanoi suo-
raan Charles Wynfordille, mitä ajatteli hänen rikok-
sestaan, mutta sen sanoi hän hyruin hienotuntoisella
lamalla; ja ymmärtäen täydellisesti hänen waikean ase-
mansa, hän osoitti myötätuntoisuuttlllln nuorukaista
kohtaan, joten tämä ei ensinkään häntä karttanut, ivaan
päinwllstoin myönsi, että Hugh oli oikeassa, ja hän oli
kiitollinen hänen neuwoistaan. Eikä Hugh auttanut ai-
noastaan sanoilla. Hän tarjoutui mapauttamaan häntä
pahimmasta pulasta, jos Charles puolestaan suostuisi
niihin ehtoihin, joita hän oli maininnut, ja myöskin
maksamaan wähitellen welkansa Hughille.

Charles lupasi sen rehellisesti heti tehdä. Hän
oli hywin kiitollinen päästessään mapaalsi' taakasta,
joka niin raskaasti oli häntä painanut. Kaikeksi on-
neksi oli hän joutunut serkkunsa käsiin eikä ankarimpiin.

Hugh nousi wihdoin, kun kaikki oli selwitetty ja
sanoi, että hänen täytyi lähteä ja että hänen piti mennä
Rithertoniin pariksi kolmeksi wiikoksi. Samalla sanoi
hän toiwowansa Charlesin uudistaman heidän tutta-
wuutensa sitten, kun hän palaisi kaupunkiin, ja että
Charles olisi terwetullut wieras hänen perheesensä.
Charles ivastasi olemansa siitä hywin iloinen ja ettei
koskaan möisi palkita sitä, mitä Hugh nyt oli tehnyt
hänen tähtensä, mutta että hän toiwoi wastaisella
käytöksellään woiwansa osoittaa kiitollisuuttaan. He pu-
ristiwat toistensa kättä ja erosiwat.

Hugh kameli ajatuksissaan nopeasti takaisin pank-
kiin, silla hän tiesi että oli myöhästynyt. Hän astui
herra Meredithin huoneesen, japani wekselin hänen eteensä
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ja samalla myös nuo 600 puntaa. Herra Meredith
otti rahat ja mirkkoi hymyillen: „Luulen että woin
arwata, kenen kukkarosta nuo omat lähteneet".

Hugh ei kieltänyt tätä runttausta, maan sanoi:
„los tämä keino woisi auttaa häntä tulemaan rehel-
liseksi mieheksi, joksi luulen hänen wielä woiwan nousta,
olisin kyllin palkittu".

„Toiwon että saatte sen palkinnon, jonka tei-
dän jalomielinen kärsiwällisyytenne ansaitsee", wastasi
herra Meredith; „mutta tietysti tulee hänen lopulli-
sesti maksaa rahat?"

„Tietenkin hänen itsensä tähden, eikä hän toi-
woklllln muuta apua".

„Huwä, hän on todellakin onnellinen nuoru-
kainen, joka on joutunut semmoisiin käsiin".

Näin sanoen nousi herra Meredith. Koska jo
oli aika pankin sulkemiseen, lahtiwät he sieltä molem-
mat, ja antaen toisilleen kättä meniwät kukin kotiinsa.

Charles, Hughin lähdettyä istuutui pöydän ää-
reen, jossa oli pitkän aikaa sywissa mietteissä, Wih-
doin nousi helpotuksen huokaus hänen rinnastaan, ja
hän päätti panna toimeen Hughin ehdotuksen. Hän
huomasi, ettei se olisi helppoa, mutta hän oli hywin
wllkawlllla mielellä ja oli nöyrtynyt ajatellessaan,
kuinka mahalla hän oli joutua kiinni, ja paatti näyttää
serkulleen, ettei käyttäisi määrin hänen ystäwyyttään.
Hughin jalomielisyys teki häneen sywän waikutuksen;
hän huomasi että Hugh oli palkinnut pahan hywälla.
Hän päätti myös noudattaa Hughin kutsumusta ja
käydä hänen luonaan, kun Hugh jälleen palaisi kau-
punkiin, tietäen, että se olisi hänen omaksi hywäkseen.
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Hän muisti Hughin neuwon ja koitti sitä nou-
dattaa erinomaisen tarkasti. Maikka alussa tuntuikin
lomalta, käroi se wähitellen woimain ponnistuksilla ja
nöyrällä mielellä helpommaksi, ja waikeudet, jotka
nciyttiwät woittamattomilta, katosiwat wähitellen ko-
konaan. Charlesin mielestä oli asia niin; ja kun hän
jälleen tapasi serkkunsa, oli hänestä uusi elintapansa
rumennut tuntumaan hauskalta, maikka se ensi näke-
mältä oli näyttänyt aiwan mahdottomalta. Hänen
elämänsä ei enää tuntunut niin tyhjältä; hänellä oli
edessään päamaali ja siitä johtui että kaikki hänen ym-
pärillään näytti wllloisammaltll ja uudet elinwoimat,
joista hänellä ei ennen ollut aamistustakaan, wirtasi-
wat hänen koko olentoonsa.



Midestoista luku.

Wynford tuli takaisin Rithertoniin, jll mietti
kolme onnellista wiikkoa perheensä ja lukuisten nuo-
ruuden ystäwäinsä parissa, jotka wielä oliwat siellä.

Hänen wanhemmilleen marsinkin oli tämä aika
hauskaa; näytti kuin heidän lauman poissaolleen poi-
kansa läsnäolo olisi antanut heille uusia monnia. Eten-
kin tohtori Wynford oli iloisempi ja puheliaampi kuin
pitkiin aikoihin, Hugh puolestaan koetti kaikin rom-

minsa palkita surut ja huolet, joita he oliwat hänen
tähtensä kärsineet hänen nuorena ollessaan. He kes-
lustelimllt siitä itämästä asiasta, jonka tähden hän oli
lähtenyt kotoaan, ja siitä ilosta, jota oliwat tunteneet,
kun hänen maineensa tuli puhdistetuksi, ja jota he mielä
nytkin monella tamalla osoittiwat.

Hugh meni tapaamaan Hardy-raukan äitiä, joka
wielä eli, ja tämä oli iloinen kuullessaan poikansa
wiimeisistä hetkistä ja sywästä katumuksesta. Ia
maikka tohtori Wynford oli siitä jo ennen hänelle ker-
tonut, lohdutti se kuitenkin äitiä, kun sai sen wielä
kuulla hänen suustaan, joka oli ollut hänen lapsensa
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ystäwänä ja auttajana tämän miimeisillä hetkillä. Äiti
itki katkerasti, kun Hugh kertoi Hardysta, ja siunasi
häntä sekä toiwoi että se hywyys, jota hän oli osoit-
tanut wniwaistll kohtaan, lankeaisi seitsenkertaisesti hä-
nelle itselleen.

Kerran ollessaan Rithertonissa, kohtasi Hugh
serkkunsa, John Wynfordin. Hän kameli Walter Co-
pelandin kanssa, kun John tuli ja rupesi puhumaan
asioista jälkimäisen kanssa, wälittämättä ollenkaan
Hughista. Walter, wastattuaan hänen kysymyksiinsä,
kääntyi Hughin puoleen ja sanoi, että marinaankin herra
Wynford muisti serkkunsa ja wanhan koulutowerinsa.
Hugh ojensi kätensä ja sanoi olemansa iloinen, kun
tapasi hänet jälleen. John Wynford ei ollut huomaa-
winaankaan hänen kätensä liikettä, teki hänelle main
tllwannmkaisen kumarruksen ja jatkoi sitten keskuste-
luaan Walterin kanssa, sen enempää huolimatta Hugh-
ista, joka punehtuen heti lähti hitaasti eteenpäin kul-
kemaan. Hänet sllllwutti pian Walter, joka rupesi
lausumaan paheksumistansa Johnin käytöksestä, mutta
Hugh ei mustannut mitään ja rupesi puhumaan
muista asioista.

Hän ei kotona maininnut mitään asiasta, mutta
huomasi äitinsä kysymyksestä, että he oliwat saaneet
siitä tietää. Tämä oli kuullut asian Alicelta, jolle
Walter oli sen kertonut. Hugh rupesi nyt puhumaan
serkustaan, ja hänen äitinsä oli hywin iloinen huoma-
tessaan, että Hugh oli pitänyt sen lupauksen, jonka
oli hänelle lähtiessään antanut, maikkakin oli saanut
kestää monta taistelua, ennenkuin moitti koston-
himoiset tunteensa, jotka kerran oliwat roähällä wal-
loittllll koko hänen olentonsa. Hugh lausui kiitollisuu-
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tensa äidilleen niistä neuwoista, joita oli saanut luon-
tonsa woittamiseen, ja sanoi, ettei hän nyt tahtoisi
olla ilman noita seitsemän tai kahdeksan ensimmäisen
wuoden kokemusta wieraassa maassa, maikka ne aika-
naan tuntuimat kauhean komilta.

Rouwa Wynford yhtyi täydellisesti poikaansa,
mutta sanoi olemansa iloinen, ettei ollut tiennyt kai-
kista hänen koettelemuksistaan. „Wiisaasti kyllä pidit
ne itsellesi, poikani".

„Tiesin, että olit minulle myötätuntoinen,
äitini", wastllsi hän; „ja luulen että tuommoiset asiat
omat paremmat pitää omina tietoinaan. Minun tais-
teluissani olisi inhimillinen apu ollut turha".

„Sinua auttoi korkeampi woima", sanoirouwa
Wynford.

„los ei minulla sitä olisi ollut, äiti, olisin
joutunut häwiölle. Olen toisinaan ihmetellyt, kuinka
olen niistä suoriutunut. Jumalalle ylistys"; ja hän
kumartui hartaasti.

Tämä suloinen perheen yhdessäolo päättyi pian.
„Eihän tapaaminen täällä ole muuta kuin eroamista",
ja Hughin ja Rosen piti alkaa uutta elämäänsä jon-
kun matkan päässä Rithertonista.

Hugh otti äidiltään lupauksen, että hän ja isänsä
tulisiwat miettämään joulua heidän luonaan; ja siten
toiwoen jälleen tapaamansa toisensa he heittiwat hy-
wästi sekä ikäwästä itkien että ilosta hymyillen, ja
perhe Rithertonissa oli jälleen hajaantunut. Gughin
sisar Lucy oli seurannut heitä kaupunkiin, auttaakseen
Rosea perustamaan taloutta wieraassa paikkakunnassa.
Hughin käynti oli kuitenkin jättänyt waloisan muiston
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wanhlllln kotiin ja oli hauskana puheenaineena monen
iltapuhteen kuluessa.

Hugh ei unohtanut Charles Wynfordia palates-
saan kaupunkiin. Hän meni tapaamaan nuorukaista,
ja huomatessaan että hän todellakin koetti ulottaa uutta
elämää, hän auttoi häntä kaikella tumalla tässä yri-
tyksessään, ja tahtomatta millään tawalla hallita tai
wartioida häntä, hän wähitellen johti nuorukaista yle-
wämpiin, parempiin ajatuksiin ja kehotti häntä entistä
hyödyllisempään elämään. Charles rupesi huomaa-
maan, että saattoi elää muidenkin kuin itsensä hywäksi,
ja että hänkin möisi monella tawalla hyödyttää niitä,
jotka hänen ympärillään eliwät.

Hänen serkkunsa oma esimerkki oli hänelle keho-
tuksena. Niin pian kuin Hugh sai omat asiansa joten-
kin järjestetyksi, rupesi hän tehokkaasti ottamaan osaa
moneen hyödylliseen yritykseen, joilla on suuri waiku-
tusllla Lontoossa. Hänen selwä järkensä ja anteliai-
suutensa oliwlltkin suureksi awuksi niille, jotka ennen
häntä oliwat työskennelleet ja joiden kanssa hän sy-
dammellisesti iloitsi työstään, Hugh puhui näistä
asioista awonaisesti Charlesin kanssa, ja sai pian tä-
mänkin innostumaan näihin asioihin, joka kantoi hy-
wiä hedelmiä hänen luonteensa suhteen.

Frank ja Lucy Wynford ihmetteliwät komin sitä
läheistä suhdetta, joka oli syntynyt Hughin ja hänen
nuoren serkkunsa wälillä, joka tietysti pian tuli heidän
tietoihinsa. He eiwät ymmärtäneet, kuinka se oli al-
kanut; mutta he eiwät woineet olla siitä iloitsematta,
ja Frank huomautti sisarelleen, että Ransleighin oli
kiittäminen Hughia siitä hywästä, minkä sen nuori pe-
rillinen siellä saattaisi wastaisuudessa toimittaa.
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Heillä oli hauska joulun mietto. Tohtori jn
rouwa Wynford pitimät sanansa ja tuliwat kaupun-
kiin Rithertonista. Frank ja hänen perheensä seurasi-
wat heitä, samoin Alfred, Arthur ja Lucy. Charles
Wynford oli myös heidän wieraanaan joulupäiwänä,
loska hän ei woinut lähteä Nansleighiin ennenkuin muu-
tamia päiwiä myöhempään. Tohtori Wynfordin mie-
lestä oli hauskaa häntä turnata, ja ujous, jonka Char-
les ensin tunsi, poistui pian ja ennen pitkää oli hän
kuin kotonaan serkkunsa luona. Siitä tumasta, jolla
nuorukainen puhutteli Hughia, huomasi tohtori Wyn-
ford, että jälkimäinen oli jonkun painaman asian
tähden saanut maikutusmaltaa serkkuunsa, ja waikkei
hän tietänyt asiaa, kertoi hän mainiolleen sydämmelli-
sesti iloiten mitä arweli, ja he iloitsiwat molemmat
että poikansa oli woittcmut entiset kostonhimoiset tun-
teensa.

Kun Charles Wnnford tuli Ransleighiin, aikoi
hän kertoa wanhemmilleen, mitä oli tapahtunut, ja
siitä jalomielisestä tumasta, jolla Hugh oli häntä koh-
dellut. Mutta jo ensimmäisenä iltana, kun Charles
mainitsi serkkunsa nimen, huomasi hän isänsä oleman
niin täynnä nuhaa serkkuaan kohtaan, että hän Vais-
tomaisesti peruutti aiotun awomielisen tunnustuksensa
ja ilmoitti sen main äidilleen heidän ollessaan kahden
kesken.

Sitten hän kertoi äidilleen kaikki, oman rikollisen
tekonsa ja miten hänen ansaittu rangaistuksensa tuli
poistetuksi. Hän kertoi myös, kuinka hän oli koetta-
nut parantaa elämäänsä ja siitä awusta, minkä hauen
serkkunsa oli hänelle antanut. Äiti oli huwin liiku-
tettu, mutta kielsi häntä puhumasta siitä isälle, kosla
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siitä ei olisi mitään hywää, maan kiihottaisi main hä-
nen »vihaansa.

Charles myöntyi tähän. Hän huomasi selwästi
että asia niin oli. Hughin wiimeinen käynti Rither-
tonissa oli herättänyt John Wynfordin wanhan nu-
han häntä kohtaan, ja ajatus wihatun serkkunsa wa-
rakkuudesta ja itsenäisyydestä nnritti uutta nuhaa ja
katkeruutta hänessä, joka oli niin komin suuressa ra-
ha-ahdingossa. Kuullessaan niistä monista jalomieli-
sistä lahjoituksista ja awuista, joita Hugh oli tehnyt
syntymäseudullaan, lisäsi se hänen wihansa liekkiä.
Charles lähti Ransleighista hywin tietäen, että jos
tahtoi elää rauhassa isänsä kanssa, hän ei woinut
ilmoittaa hänelle tuttawuuttaan serkkunsa kanssa; mutta
äitinsä puolesta hänen piti wiedä todelliset ja kiitolli-
set terweiset Hughille kaikesta siitä hywästä, minkä
tämä oli hänen pojalleen osoittanut.

Eräänä kauniina iltana toukokuussa lähti Char-
les Hugh Wynfordin luo, aikoen wiettää iltansa siellä.
Tämä oli jo tullut hänelle taivalsi, mutta wiime ai-
koina ei aiwan niin usein kuin ennen, jn Hugh oli
huomaaminaan jotakin jäykkyyttä nuorukaisen käytök-
sessä, kun he tapllsiwat toisensa.

Hän terwehti Charlesia sentähden wielä sydäm-
mellisemmin kuin ennen, mutta huomasi entistä sel-
memmin, että oli jotakin, joka tätä painoi. Hän ei
kuitenkaan tiennyt, kuinka saisi Charlesin ilmoittamaan
hänelle huolensa, mutta puhui raktaasti ja iloisesti
hänen kanssaan, kunnes nnhdoin, kun Rose oli lähte-
nyt huoneesta, Charles äkkiä sanoi: „Herra Wynford,
luulen että minun täytyy luopua uurastani sota-
mäessä".



155

„Todellakin", sanoi Hugh, „se on tärkeä asia;
minkätähden aiotte sen tehdä?"

„Sikst että luulen, ettei se ole sopima paikka
minulle. Nyt omat asiat toisin kuin enuen, ja minä
tahtoisin nyt tehdä toisin, mntta en moi. Minä olen
aina ollut liiaksi myöntywäinen ja olen katunut sitä
jälkeenpäin, joten mielestäni olisi parempi jättää se
kokonaan. Ehkä toisessa paikassa moisin olla säästä-
wäisempi".

„Se riippuu asianhaaroista; ei aina paikan
muutoksesta seuraa käytöksen muutos".

„Ei, tiedän sen", wastasi Charles miettiwäi-
senä ja alakuloisena, „ mutta —".

Hän waikeni eikä moinut jatkaa, mutta näytti
huolestuneelta.

„En oikein ymmärrä", sanoi Hugh ystämäl-
lisesti, „mitä tarkotatte sanoillanne, että aina olette
liiaksi myöntywäinen ja kadutte sitä jälkeenpäin?"

„En tarkoin", sanoi Charles äkkiä, „että oli-
sin jälleen joutunut semmoisiin rikoksiin kuin ennen,
elkää luulko sitä minusta; mutta pienissä asioissa olen
semmoinen ja siitä johtuu pian isoihin, niinkuin tie-
dätte, ja kun en koskaan pysy paätöksissäni näiden
suhteen, pelkään, että joudun suureen häwiöön jonakin
päiwänä. Ettekö luule, että olisi parempi luopua
ajoissa?"

Hän heitti kysymän katseen Hughiin, nöyrän mutta
wllkllwan näköisenä.

„los tarkotatte ettette moi wastustaa niitä
wiettelyksiä pahaan, joita kohtaatte, niin en wastusta
päätöstänne. Ehkä silloin on parempi luopua paikas-
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taan kuin pysyä siinä. Mutta mitä aiotte sen sijaan
rumeta tekemään?"

„Lähteä Ransleighiin tai Chalfordiin, ja jos
isäni suostuu siihen, ottaa osaa niiden hoitoon. Aina-
kin koettaisin jotakin oppia sillä alalla, silla en tiedä
siitä mitään, ja se tuntuu paljoa suuremmassa mää-
rässä oleman welwollisuuteni kuin nykyinen elämäni.
En ole koskaan rakastanut sotilaselämää. Isäni tah-
dosta rupesin siihen ja minun täytyi totella, kun ei
ollut muuta neuwoa, mutta luulen ettei se ole paras
paikka minulle".

„Nyt ymmärrän minä teitä; on totta, mitä
sanotte —".

„Ia sitten", jatkoi Charles, rohkaisten miel-
tään, „luulen että siten on helpompi päästä wapaaksi
muista waikeuksistllni, moisin säästää paremmin kuin
Lontoossa".

,Mutta mitä sanomat wanhempanne? Ette
suinkaan tee semmoista päätöstä neuwottelematta hei-
dän kanssaan".

„Ei, en suinkaan; mutta tiedän että äitini
myöntyy; hän ei ole koskaan pitänyt tätä tointa sopi-
mana minulle. Hänpä wiimeisessä kirjeessäänkin mai-
nitsi jotakin, joka toi tuon ajatuksen päähäni, ja jota
enemmän sitä olen ajatellut, sitä enemmän olen siihen
mielistynyt. Mutta mitä isäni ajattelee, sitä en tiedä".

„Olisi paras että ensin kysyisitte hänen aja-
tustaan, ennenkuin teette muuta. Aiotteko kirjoittaa
hänelle, wai tuleeko hän kohta kaupunkiin?"

„Isa on äskettäin ollut täällä, ja luulen ettei
hän niin pian taas tule. Äiti ei tule, sillä hän tah-
too malttaa liikoja menoja. Luulen että minun täy-
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tyy lähtea Ransleighiin, jos saan lomaa muutamaksi
päiwäksi, eikä se juuri nyt ole waikeaa".

„Luulen että se on paras keino".
Tuli hetken hiljaisuutta; sitten Charles sanoi le-

wottomasti: „Ajatteletteko todellakin että olen oikeassa,
herra Wynford?"

„Niin luulen teidän sanoistanne päättäen;
mutta ehta näette asian selwemmässä walossa, kun
olette siitä puhunut wanhemmillenne. Jos woin jol-
lakin lamalla auttaa teitä, niin tiedätte että olen aina
iloinen siitä; ja eltaä huolehtiko sitä että olette minulle
melassa. Tahdon mielelläni odottaa kunnes woitte sen
maksaa, panematta sen wuoksi alttiiksi tulewaisen toi-
meentulonne".

„Tiedän että olette hywin hywä", sanoi Char-
les, ja sitten rupesi hän kertomaan tuumansa yksityis-
kohtia, joita näytti jo paljon miettineen, kysellen Hugh-
in mielipidettä ja neuwoa erityiskohdissa, koska toiwoi,
että hänellä olisi jotakin määrättyä esitystä, miten puhua
isän kanssa.

Hugh kuunteli tarkasti ja antoi hänelle parhaim-
mat neuwot, tuntien yhä enemmän, kuinka muikeassa
asemassa Charles oikeastaan oli. Hän ei kuitenkaan
suoraan sitä hänelle sanonut, maan unittasi ainoastaan
siihen, jotta tämä ei huolettomana ryhtyisi toimeen,
joka oli tuottama hänelle paljon koettelemuksia, Char-
les ei ollut selnnlla isänsä huonoista asioista ja ui-
man tietämätön siitä, kuinka wähän hänellä oli perin-
nöstään toiwomista. Mutta Hughin asiana ei ollut
tätä hänelle huomauttaa, hän sen kyllä aikanaan tulisi
tietämään.
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Kun nuorukainen näytti hiukan tyytywäiseltä,
esitti Hugh että he menisiwät wierashuoneesen, johon
Charles myöntyi, maikka hän mieluummin olisi enem-
män puhunut aikeistaan; mutta siihen ei Hugh tahto-
nut häntä kehottaa, sillä hän tiesi, että suurin osa hä-
nen waloisistll tuulentuwistaan raukeisi tyhjään.

Erotessaan hänestä, Hugh lämpimästi puristi
hänen kättään, ja pyysi hänen muistamaan, että hän
mielellään auttaisi häntä miten ruain woisi. Charles
kiitti häntä sydämmellisesti ja heitti hywästi.



Kuudestoista luku.

Aharles pani aikeensa wiipymättä toimeen. Hän pyysi
ja sai wiikon wapautta, ja pari päiwää keskustelunsa
jälkeen Hughin kanssa hän oli matkalla Ranslcighiin.
Hän oli kirjoittanut tulostaan ja äitinsä oli odottanut
häntä.

Äiti terwehti poikaansa iloisesti; mutta Charles
huomasi pian, että joku asia painoi hänen mieltänsä,
joka main hetkeksi haihtui terwehtiessään poikaansa.
Tämä kysyi isäänsä ja kuuli, ettei hän ollut kotona
sinä iltana, maan että hän oli ollut pari kolme päi-
wää poissa käymässä naapuristossa; „mutta luulen
että hän tulee kotiin huomenna", sanoi rouroa Wyn-
ford huoaten.

„Mikä sinua waiwllll, äiti?" kysyi Charles
lewottomasti, „nyt ei ole oikein asiat, siitä olen
warma",

„Ei pahemmin kuin ennenkään", wastasi äiti,
koettaen hymyillä; „mutta, Charles, en tiedä kuinka
meidän asiat selwiäwät ennen pitkää".
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Charles oli kuullut hänen näin lausuman monta
kertaa ennen, eikä pannut sille niin suurta merkitystä;
hänestä näytti, kuin asiat olisiwat selwinneet ennenkin
eikä hän ymmärtänyt syytä, minkätähden ne eiwät
»vastaisuudessakin selwiäisi. Hän koetti lohduttaa äi-
tiään, kertoen wastaisista aikeista. Äiti näytti ensin
mieltyneeltä ja otti iloisesti niihin osaa, mutta pian
hän waipui entiseen raskasmielisyyteensä, koska wai-
keudet sen toteuttamisesta tuliwat hänen ajatuksiinsa.

Charles koetti laskea pilaa hänen synkkämielisistä
kuwitteluistacm ja poistaa pelkoa hänen mielestään sekä
osoittaa, että isänsä asiat eiwät wielä olleet niin rap-
piolla. Mutta äiti pudisti main päätään, hymyili su-
rumielisesti ja sanoi toiwowansa, että hän olisi oikeassa.

Wihdoin Charles rupesi puhumaan muista asioista,
kertoen nmmeisistä tapauksista kaupungissa sekä wilk-
kallsti ja wiehättäwästi omista kokemuksistaan, jotta,
kun he yöksi erosiwat, huomasi hän ilokseen että äitinsä
mieli oli wirkistynyt.

Erottuaan hänestä waipui Charles pitkäksi aikaa
mietteisiinsä ja käwi surulliseksi huolimatta kaikista
ponnistuksistaan sitä mastustaessaan. Hänen äitinsä
epäilykset johtuiwat hänen mieleensä, ja tämän pelko
tulewllisuudesta näytti todenmukaisemmalta kuin hän
olisi tahtonut uskoa. Hän ei woinut olla wertaamatta
niitä Hughin wiittauksiin, joita hän tuskin oli silloin
huomannut, maan jotka nyt johtuiwat selwempänä
hänen ajatuksiinsa. Hän tunsi selittämätöntä pelkoa,
mutta nyt ei hän niinkuin ennen koittanut saada sitä
mielestään, maan päätti rohkeasti kohdata pahimpaa
mitä woisi tapahtua. Mutta hän ei wielä ymmärtä-
nyt kuwaillll asioita pahimmalta puolelta.
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Hänen isänsä palasi seuraamana päiwänä, huo-
mattllwllsti kaikkein pahimmalla tuulella. Hän oli
ihmeissään poikansa näkemisestä, ja terwehti häntä ko-
wasti, melkein wihaisesti, lähtien pian huoneesta, eikä
näyttäytynyt ennenkuin päimälliseu aikaan. Silloin
hän oli äänetön ja ärtyinen; jos hän puhui, niin teki
sen main mikoja löytääkseen.

Charles koetti olla sitä huomaamatta ja puhua
kewyesti äitinsä kanssa, maikka hänen mielensä oli ko-
min raskas. Tuo kaikki ei ollut hänelle outoa, maikka
se nyt tuntui hänestä entistä waikeammalle. Pian
hän kämi äänettömäksi, ja loppuosa ruoka-aikaa kului
uiman hiljaisuudessa, joskus keskeytettynä wälttämät-
tömimmillä tawanmukllisilla kohteliaisuuslauseilla tai
isän nuhaisilla huomautuksilla.

Charles aikoi poistua huoneesta, kun hänen äi-
tinsä oli mennyt, mutta hän kutsuttiin takaisin äänellä,
joka selwään ennusti lähestywää rajuilmaa. Hän py-
sähtyi, mutta suuri oli hänen mielipahansa, kun hänen
isänsä kohta soimasi häntä tuttawuudestaan Hugh Wyn-
fordin kanssa. Hän oli nähtäwästi poissaollessaan
kuullut joltakulta, että hänen poikansa oli läheisessä
tuttllwuudessa tämän kanssa, ja lausui nyt lomalla
äänellä nuorukaiselle suuttumuksensa tästä asiasta.
Hän oli päättänyt saada sen selwille ja josmahdollista
tehdä heti loppu tuttawuudesta, ja tuo odottamaton
poikansa läsnäolo antoi hänelle tilaisuuden päätöksensä
toteuttamiseen.

Charles ei koettanut peittää syytöstä, maan puo-
lusti itseään kehumalla serkkunsa jaloa luonnetta ja
sitä armoa ja kunnioitusta, joka hänelle yleisesti an-
nettiin, sanoen iloisesti, että hän olisi luullut isänsä
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ennemmin iloitseman kuin paheksuman semmoista tut-
tam uutta.

Mutta kohta toiwoi hän, ettei olisi lausunut näitä
sanoja, sillä nyt rupesi isä kauheasti soimaamaan Hug-
hia, joka oli uiman odottamatonta Charlesille ja jolle
oli mllikeaa äänettömänä sitä kuunnella. Hänen täytyi
kuitenkin tehdä niin, sillä hän ei woinut estää isänsä
sanatulmnll, kunnes tämä lopetti, hengästyneenä omasta
wihanpurkauksestlllln. Wihdoin hän wihaisesti kysyi,
miten tuttawuus oli alkanut.

Charles ei tällä hetkellä tahtonut sanoa totuutta,
mutta kun isä wielä wihaisemmalla äänellä uudisti
kysymyksensä, lisäten syytöksen Hughia kohtaan, jota
Charles koko sydämmestään kauhistui, hän epätoiwoi-
sena kokosi kaiken rohkeutensa ja wastasi että herra
Wynford ensin oli käynyt hänen luonaan erään asian
tähden, jolloin oli osoittanut hänelle niin suurta hy-
wyyttä ja jalomielisyyttä, ettei hän woinut tuntea serk-
kuaan kohtaan muuta kuin sywää kiitollisuutta.

John Wynford Nauroi iwallisesti: „Niin, kyllä
ymmärrän, hän tietää hywin, kuinka saada pauloihinsa
kokematonta nuorukaista. Minkälaista jalomielistä
hywyyttä hän on sinulle osoittanut? Sano heti, herra,
sillä tahdon sen tietää", lisäsi hän kiiwaasti, kun Char-
les ei heti tahtonut mustata.

Tätä käskyä oli nuorukaisen totteleminen; hän
huomasi että totuuden sanominen oli malttamaton serk-
kunsa puolustukseksi, mutta katkerasti hän myöskin hä-
pesi tekonsa tunnustamista. Hän puhui silmät maa-

han luotuina ja wllpisewalla äänellä.
Charles ihmetteli, kun ei saanut mustausta lo-

petettuaan puheensa; mutta kun hän katsoi ylös, häm-
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mästyi hän sitä kauheata kiiwautta, joka kuwastui
isänsä kaswoissa. John Wynford oli ensin käynyt
sanattomaksi nuhansa wimmassa, mutta kohdatessaan
poikansa anteeksi anoman katseen, hän moitti sen niin
paljon, että tuskin kuulumalla äänellä käski hänen pois-
tumaan kllswoinsa edestä, eikä hän koskaan enää saisi
palata takaisin,

Charles miiwytteli, ikäänkuin ei olisi ymmärtä-
nyt käskyä, ja aikoi rumeta puhumaan, kun isänsä ko-
wemmnlla äänellä uudisti sen ja oli niin kiiwas, että
nuorukaisen täytyi paikalla poistua huoneesta, pelok-
kaana, kuinka kaikki päättyisi.

Hän ei woinut tawata äitiänsä tämän kohtauksen
jälkeen, maan meni puutarhaan ja kameli siellä, tus-
kin tietäen missä oli, ja koettaen woittaa kiihtyneitä
tunteitaan, Charles oli usein nähnyt isänsä wihan-
uurkauksill ja oli joskus ollut niiden esineenä, mutta
ei koskaan niin kauheassa määrässä. Hän ei kuiten-
kaan epäillyt, ettei uskaltaisi jälleen näyttäytyä isälleen,
kun tämän liimaus oli asettunut, mutta koko lopun
päiwää päättr hän karttaa häntä.

Hän oli komin onneton; häpeä, jonka pakollinen
tunnustus oli muikuttanut, paino: hänen mieltänsä ja
rikollisuutensa näyttäytyi hänelle kauhistuttamassa alas-
tomuudessaan. Hän ei woinut ymmärtää, kuinka hän
saisi aikeensa toteutetuksi ja pelkäsi, ettei isänsä koskaan
antaisi suostumustaan. Sitten hänen mieltänsä myös-
kin pahoitti se, että hänen jalomielistä serkkuaan niin
määrin syytettiin. Charles ei woinut ymmärtää isänsä
wihall Hughia kohtaan, ja kaikki nämä asiat pyöriwät
hänen ajatuksissaan.
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Nämä huolet ja onnettomat ajatukset mielessään
hiin kulki pitkin käytäwiä, tietämättä kuinka lauman,
kunnes wihdoin tuli ajotielle, joka johti kartanolle ja
samassa hänen huomionsa kiintyi palwelijaan, joka kii-
reesti ratsasti häntä kohti ikäänkuin tärkeällä asialla.
Hän ihmetteli näin odottamatonta sanaa tällä ajalla,
ja kiiruhti miehen luo, sanomaton pelko mielessään.

„Onko mitään tapahtunut, Robert? Mihin
olet menossa tuommoisella kiiruulla?"

„Menen hakemaan tohtori Marshia, herra",
wllstasi mies, kunnioittllwasti nostaen lakkiaan, seisaut-
taesslllln hewosensa. „Herra on saanut huimauksen
tai jotakin semmoista, ja rouwa Wynford kyseli teitä,
herra".

„Menen heti sinne", sanoi Charles; „sinun
pitää kiiruhtaa niin paljon luin woit".

„Kyllä, herra". Ia Robert ajoi täyttä ne-
listä, Charlesin kiiruhtaessa taloa kohti, ristiriitaisten
tunteittensa mallassa. Hänen isänsä on saanut hui-
mauksen epäilemättä liiallisen kiihtymyksensä tähden!
Ia kuka on syynä siihen? Jos isku olisi kuolettama,
eikö hänen pitäisi syyttää itseään isänsä murhaamisesta?
Tuo ajatus koski häneen kuin puukon isku; hän ei
ehtinyt itselleen selittää, kuinka paljon hänellä oli syytä
onnettomuuteen, mutta koettaen hillitä lewottomia tun-
teitaan, kiiruhti hän askeleitaan juoksuun ja saapui
pian kartanolle.

Hänen äitinsä, joka oli nähnyt hänen tuleman,
kiiruhti alas ja oli häntä owella mustassa. Charles
kyseli hätäisesti isänsä tilaa, ja sai kuulla, että tämä
oli wiety wuoteesen ja että kaikki mitä woitiin, oli
tehty, kunnes lääkäri tuli. „Charles, kuinka se kawi?"
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kysyi äiti lewottomana. „He sanomat, että te puhuitte
hywin komasti". Hän waikeni ja katsoi poikaansa.

„En minä, äiti", sanoi Charles, käärien käsi-
wartensa äitinsä ympärille makuuttamalla tawalla.
„Hän rupesi kysymään minulta, kuinka olin tullut
tntuksi Hugh-serkkuni kanssa, jonka hän oli jostakin
kuullut ja hän oli siitä hywin wihainen. Hän pa-
kotti minun kertomaan kaikki, ja sitten moi, äiti,
hän wihastni niin kauheasti". Nuori mies waikeni
ja wapisi ajatellessaan tapausta, sitten jatkoi hän hi-
taasti, liikutuksesta tukahdutetulla äänellä: „Hän käski
minun poistumaan läheisyydestään eikä koskaan enää
palaamaan takaisin; ja minä menin, sillä en tiennyt,
mitä hän olisi tehnyt, jos en olisi mennyt; en
tiedä muuta, äiti kerro sinä minulle", lisäsi hän
itkemällä äänellä.

„Gn kuullut mitään", wastasi äiti, „kunnes
eräs palwelustytöistä kiiruhti sisään sanomaan, että
hänen herransa oli saanut halwauksen. Minä kiiruh-
din heti hänen luokseen, ja lähetin tohtori Marshia
hakemaan, ja —", hän ei jaksanut puhua enempää.

Charles koetti häntä rauhoittaa niin hywin kuin
taisi, mutta molemmat o limat tuskaisessa mielentilassa,
kunnes tohtori Marsh tuli.

Tämä oli kuullut huhun, joka äkkiä oli lewinnyt,
että herra Wynford ja hänen poikansa oliwat riidelleet,
että herra Charles oli nähty lähtemän ulos hywin
kiihtyneenä, ja että kohta sen jälkeen eräs käskyläisistä,
kuullessaan raskaan putoamisen äänen, oli mennyt
huoneesen ja lamannut herransa makaamassa tunno-
tonna lattialla. Hän oli kutsunut ja saanut apua,
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jolloin oli huomattu, että herra oli saanut huimauksen,
ja äkkiä oli kutsuttu lääkäriä.

Charles saattoi tohtori Marshia isänsä huoneesen
ja jäi sinne hänen tutkiessaan tautia ja määrätessään
apua. Mutta apuneuwot eiwät heti waikuttaneet, ja
lääkäri sanoi, että saattoi kestää monta tuntia ennen-
kuin hän jälleen tointuisi. Se oli huimaus, johon herra
Wnnfordin terweyden tila jo kuuman oli antanut
aihetta, ja epäilemättä oli halwaus lopullisesti ollut
seurauksena siitä äkkinäisestä kiiwaudesta. johon hän
oli antanut aihetta.

Iö kului lewottomnssa odotuksessa. Sitä yötä
ei Charles eläissään unohtaisi. Aamupuolella potilas
osoitti heräämisen merkkiä, mutta wielä kului toinen
paiwä ja yö, ennenkuin hän aroasi silmänsä ja näytti
tunteman muutamia ympärillään. Toinnuttuaan jäl-
leen, osoitti hän paheksumista nähdessään poikansa, ja
runttasi häntä pois, kun tämä lähestyi isäänsä, Charle-
siin tämä koski kipeästi, mutta hän ei puhunut mitään;
hänen omatuntonsa sanoi hänelle, että oli ansainnut
ylenkatsetta, maikka tuo kohtelu tällä hetkellä tuntui
kowlllta.

Tohtori Marsh tämän huomatessaan koetti ma-
kuuttaa hänelle, että tuo mieliala epäilemättä sairaassa
ennen pitkää katoaisi, että semmoista on usein huo-
mattu potilaan henkiin toinnuttua, ja Charles, niin-
kuin tohtori oli ymmärtänyt, oli jossakin yhteydessä
kiihtymykseen, josta sairaus oli aiheutunut. Nuoru-
kainen punehtui ja kiitti häntä; mutta hänen mielensä
oli yhä masentunut, ja maikka hän maltti isänsä lähei-
syyttä, kulki hän ympäri huonetta, ikäänkuin ei olisi
woinut pysyä kaukana.
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Selwää oli että hänen omat tuumansa kokonaan
raukesimat. Hän kirjoitti ja pyysi loma-ajan piten-
nystä isänsä sairauden johdosta, joka hänelle tietysti
luwattiin; ja hän kirjoitti myös Hughille hywin ly-
hyen kirjeen, ilmoittaen hänelle isänsä äkillisestä sai-
raudesta, mutta ei maininnut mitään yksityiskohdista,

Hngh kuuli kuitenkin isältään, mitä oli tapahtu-
nut; ja niistä huhuista, joitaRithertonissa liikkui asiain
tilasta Ransleighissll, hän itsekseen teki johtopäätök-
sensä. Hän mustasi lyhyesti, mutta ystäwällisesti
Charlesin kirjeesen, huomaten ettei hän wonmt mitään
tehdä, ennenkuin saisi tamata nuorukaista itseään.

John Wynfordin parantuminen näytti hitaasti
edistymän. Hänen jäsenensä oliwat halvautuneet, maikka
ne wähitellen wirkistyiwät ja hänen muistiusa oli hei-
kontunut, maikka aimot nauttimat wahwemmilta kuin
tohtori Marsh oli uskaltanut toiwoa, ja hän sanoi
että sairas ehkä wielä möisi tointua ja melkein paran-
tua, joskaan ei kokonaan entiselleen.

Hän oli hywin kiukkuinen ja kohdisti nuhansa
marsinkin hoitajiinsa. Jokainen wiittaus hänen poi-
kaansa teki hänet niin kiiwaaksi, ettei huolimatta pon-
nistuksistaan woinut itseään hillitä, jotta tohtori Marsh
kielsi mainitsemasta Charlesin nimeä hänelle. Wih-
doin eräänä päiwänä, kun hän jo oli jokseenkin toin-
tunut, ja oli nostettu wuoteestlllln sohwalle toiseen
huoneesen, hän itse rupesi kyselemään oliko Charles
kotona. Tohtori Marsh, joka oli läsnä, mustasi hänen
oleman lähellä ja kysyi, tahtoiko herra Wynford ta-
wntll häntä, huomauttaen että nuorukainen oli hänen
tähtensä ollut hywin lewoton ja oli niin paljon kuin
suinkin koettanut olla apuna sairauden aikana.
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John Wynford ärisi jotakin, ja rupesi sitten kat-
kerasti syyttämään poikaansa. Tohtori Marsh koetti
rauhoittaa häntä ja kääntää hänen ajatuksensa toisiin
asioihin. Rouwa Wynford istui äänettömästi huoaten
eikä uskaltanut puhua. Mutta äkkiä hänen miehensä
kääntyi hänen puoleensa ja syytti häntä poikansa pa-
hain tekoin puolustamisesta. Rouwa Wynford ei mus-
tannut mitään, ja sitten hän käänsi wihaiset syytöksensä
Hughia wastlllln, sanoen että tämä oli johtanut Char-
lesia harhaan ja saattanut hänet ja hänen perheensä
huonoon maineesen.

Sitten hän kutsui poikaansa ja waati hänen heti
noudattamaan kutsua. Tohtori Marsh, joka oli hywin
hämmästynyt siitä mitä tapahtui, huomasi että was-
tustus olisi main tehnyt hänet pahemmaksi, ja lähetti
hakemaan Charlesia. Lääkäri waroitti häntä sano-
masta mitään, joka möisi nyt kiihoittaa isäänsä, ja
palasi sisään hywin lewottoman ja huolestuneen nä-
köisenä.

Luodessaan katseensa poikaansa, palasi Johnin
wiha ja kohosi hirwittäwään woimaansa, maikka hänen
sanojaan tuskin erotti. Tohtori Marsh unittasi äkkiä
Charlesin poistumaan, ja koetti kaikin romminsa rau-
hoittaa potilastaan, mutta tämä raiwostui yhä, kun-
nes waipui alas uuden halnmuskohtauksen waiku-
tuksesta.

Tuli taas kauhea lewottomuuden ja huulen aika,
mutta pian huomattiin, että maikka John Wynford
wiela saattoi pysyä hengissä kuukausia, jopa wuosiakin,
oli hän sekä ruumiin että sielun puolesta kaikkeen
kykenemätön, Charles oli jonkun aikaa hywin masen-
tunut, syyttäen itseään isänsä sairaudesta; mutta hänen
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täytyi tointua siitä, ollakseen äitinsä tukena ja isänsä
edustajana.

Viimeksimainittu toimi antoi hänelle kyllin työtä.
Hän käytti tarkkaan aikansa tutustuakseen asioihin Ran-
sleighissa ja selwiytyäkseen siitä hämmennyksestä, jota
hänen isänsä asiat osoittiwat.

Hän kutsui awukseen wanhan herra Copelandin,
joka aina oli toimittanut Nansleighin perheen asioita
Mthertonissa, ja rupesi hänen annillaan selwittelemään
edessään olemia waikeuksia. Mutta siinä oli työtä
pitkiksi ajoiksi niin tottumattomalle kuin Charles oli
sellaisissa asioissa. Kärsiwällisellä lujuudella hän kui-
tenkin jatkoi työtään, päättäen päästä selwille asiain
oikeasta tilasta.



Seitsemästoista luku

kuukautta oli kulunut John Wynfordin hui-
mauksesta. Oli piiminen marraskuun päiwä. Kostea
sumu täytti ilman, ei puhennut oikeaan sateesen, maan
teki kaikki märäksi. Ne muutamat lehdet, jotka kosteina
ja kellastuneina wielä riippuiwat puissa, putosiwat
raskaasti maahan, ikäänkuin olisiwat toiwoneet pääse-
wänsä lepoon. Charles Wynford istui Ransleighin
kartanon kirjastossa, nähtäwästi yhtä alakuloisessa ja
synkässä mielentilassa kuin luonto tuolla ulkona. Pa-
pereita oli pöydällä hänen edessään, jotka hänelle oli-
wat antaneet työtä, ja pari kolme tuolia oli työnnetty
siitä wähän ulommaksi, ikäänkuin olisi niitä äskettäin
käytetty. Joku tuli hiljaa sisään; hän katsoi ylös ja
näki äitinsä. Hänen kastoonsa wetäytyiwät hymyilyyn,
kun hän nousi ja wllstaanotti hänet hellästi terwehtien
ja suudellen.

„Hywa, rakas poikani, kuinka nyt owat asiat?
Kuulin että herrat olimat lähteneet, jotta tulin tänne
luoksesi", Charles ei heti mustannut, ja äiti uudisti
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kysymyksensä, katsoen hänen kaswoihinsa: „Kuinka
owat asiat, Charley?"

„Niin huonosti kuin saattamat olla, rakas
äiti", ivastasi hän huolestuneella äänellä. „3tansleia,h-
ista ja Chalfordistll täytyy meidän luopua, siinä ei
auta mikään, ja hywä, joswoin hankkia asunnon sinulle,
isälle ja itselleni. Minun täytyy saada joku toimi,
jolla saatan elättää itseni niin hywin kuin moin.
Mutta siitä en wälitä mitään; huolehdin main sinun
tähtesi, äiti. En jaksa ajatella sitä, että sinun pitäisi
kärsiä puutetta".

Hän puristi hellästi hänen kättänsä, puhuen
nämä wiimeiset sanat wapisewalla äänellä.

Äiti oli hetken ääneti, sitten sanoi: „Ia asiat
omat todellakin niin huonolla kannalla? Hywä, pa-
rasta on että heti tietää pahimman puolen, Charley.
Elä epäile, poikani, luulen että tulemme hywin aikaan.
Jos main woisimme tyydyttää isäsi waatimuksia, niin
sinä ja minä tulisimme hywin wähallä toimeen". Hän
puhui reippaasti, koettaen lohduttaa poikaansa. „Mi-
nusta se ei ole mikään ihme; olen kcmwan aawistanut
sotakin sen tapaista, mutta sinulle mahtaa tuntua ras-
kaalle, että noin menetät perintösi".

Charles meni panemaan pois paperit; sitten kat-
seli hiin wlllkeaan, mutta meni taas akkunan luo ja
silmäili pimeään puistoon. Hetken perästä hän kään-
tyi takaisin ja seisoi äitinsä wieressä. Tämä oli äidil-
lisellä hellyydellä tiäntä tarkastanut, silmät himmeinä
kyynelistä, soita hän kuitenkin koetti pojaltaan salata.

Tämä lausui wihdoin: „Perintöni, äiti! Se ei
olisi koskaan pitänyt minulle tulla ja minusta näyttää
oikeudenmukaiselta, että minun täytyy siitä luopua;
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toiwon main, että se joutuisi oikealle perijälle. Tah-
toisikohan Hugh Wynford ostaa sen".

Äiti katsoi häneen wähän ihmeissään. „Oikea
perillinen! Hugh Wynford!" hän toisti.

„Niin, äiti, hän on oikea perillinen, tiedät-
hän sen".

Äiti huokasi sywään. „Niin, sen tiedän, mutta
siihenhän et sinä ole syypää. On kowaa että sinun
pitää siitä kärsiä".

„Isäin pahat teot lapsille", sopersi poika ma-
talalla, miettimällä äänellä. „Sen ei olisi koskaan
pitänyt olla minun eikä isäni oma, äiti. Minulle olisi
ollut parempi, ellei niin olisi ollut; se on main tuot-
tanut minulle onnettomuutta".

Maklls Charley!"
Molemmat oliioat hetken ääneti; wihdoin sanoi

Charles: „Minun täytyy miipymättä lähteä kaupun-
kiin, äiti. Lupasin herra Robsonille, että tapaisin häntä
torstaina; nyt on tiistai. Luulen, että tapaan Hugh
Wynfordin ja kysyn, mitä hän ajattelee asiasta. Tie-
dän että hän on aikonut ostaa maatilan, ja minusta
näyttää kuin olisi tämä hänelle kaikista sopimin".

Hänen äitinsä ei woinut wastustaa tätä ehdo-
tusta, koska hän yhtyi poikansa mielipiteesen, että se
olisi oikeus ja kohtuus. Hänestä tuntui wastenmieliseltä
se, että hänen poikansa piti luopua Ransleighista, mutta
se oli malttamatonta, ja enin häntä painoi se tieto,
että tähän oli hänen oma miehensä ja pojan isä syy-
päänä. Niin oli kuitenkin, ja wähitellen oppi rouma
Wynford kärsimysten ja koettelemusten kautta jättä-
mään kaikki huolensa taiwaallisen Isänsä huostaan,
joka tekee sen, mikä parasta on. Suurena lohdutuk-
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sena hänelle oli, että näki poikansa rohkeasti ja päät-
tömästi kohtaaman onnettomuutensa, maikka se kyllä
koski häneenkin. Mutta makamana ja luottamana hän
niinkuin äitinsä oppi etsimään apua ylhäältä.

Charles Wynford lähti Lontoosen seuraamana
päiwänä, ja tuli sinne niin aikaiseen, että wielä samana
iltapäiwänä lähti tapaamaan Hughia. Kysyessään
herra Wynfordia osoitettiin hän tämän yksityiseen huo-
ncesen, jossa tapasi Hughin yksin. Herra Meredith ei
enää koskaan tullut pankkiin; hän oli antanut koko
johdon Hugh Wynfordin käsiin, ja wiime talwi oli
paljon rasittanut hänen heikontuneita woimiansa, jotta
hän Harmoin poistui kodistaan.

Hugh wastllllnotti Charlesin tawallisella ystä-
wällisellä terwehdyksellään ja kyseli hänen terweyttään,
sanoen että Charles hänestä näytti sairaalta, maan
että se ei ollut ihmettä.

Charles sanoi olemansa terwe ja istuutui; mutta
hän ei rohennut heti rumeta puhumaan asiasta, jonka
muoksi oli tullut, ja Hugh huomatessaan hänen ala-
kuloisuutensa, koetti häntä ilahduttaa niin paljon kuin
suinkin taisi. Hän tiesi hywin Charlesin kiusallisenaseman ja sen johdosta tunsi wielä entistä enemmän
ystäwällistä myötätuntoisuutta häntä kohtaan.

Hän kysyi Charlesin wanhempia ja Charles sanoi,
ettei hänen isänsä paranemisesta ollut toiwoa; hän oli
wiikkokausia ollut samanlainen. Sitten, rohkaisten mie-
lensä, hän sanoi: „Luulen teidän tietämän, että isäni
oli hywin huonoissa asioissa, ja minulla on ollut
paljon työtä, kun olen koettanut päästä niiden perille ja
saada niistä selwää".
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Hän waikeni ja Hugh sanoi: „Olen kuullut siitä;
se on mahtanut teille olla hywin huolellista tehtäwää".

„Huolellista ja ikäwää", sanoi Charles, „mutta
wihdoinkin olen saanut siitä lopun, ja päätöksenä
on se, että maatila on myötäwä; ei ole muuta keinoa
waikeuksien suorittamiseen".

Hän sanoi tämän toiwottoman näköisenä, ikäänkuin
niisi tahtonut heti ilmoittaa pahimman asian.

Hugh oli selwään «muistanut tätä. „Olen pa-
hoillani, Charles", sanoi hän, „mutta oletteko warma
ettei ole muuta neuwoa? Varmaankin möisi sem-
moista uhrausta malttaa, jos asioita huolellisesti hoi-
taisi: jättää Ransleigh ja wuulrata se, mutta ei suin-
kaan myödä sitä, jos main welkamiehet antaisiiuat
aikaa".

Charles keskeytti hänet: „En moi sitä auttaa,
herra Wynford; täytyy antaa sen mennä niin pian
kuin mahdollista. Herra Frederick Marsland ei tahdo
tietää wiimytyksestä niinkauwan kun hänellä on jota-
kin saamista, ja olen täydellisesti hänen mallassaan".
Hän selitti sitten Hughille ulkonaiset piirteet asiain ti-
lasta, osoittaen selwästi myötätuntoiselle kuulijalleen,
että luowutus oli malttamaton.

„Ia nyt", päätti Charles, „tulin tänne ker-
tomaan teille tuon kaiken ja kysymään, ettekö tahtoisi
rumeta ostajaksi?"

Hugh hämmästyi. Tämä ei ollut hänelle uutta;
sitä oli tietysti ennenkin hänelle esitetty, mutta hän ei
ollut odottanut kuulewausll sitä nyt noin äkkiä.

„C'i, ei!" huudahti hän heti. Charles pitkitti
huolimatta keskeytyksestä: „Tiedän että olette aikonut
ostaa maatilan, ja Ransleighin pitäisi oikeastaan kuu-
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lua teille. Luulin että ottaisitte sen ennen muita, ja
päätin että teillä olisi etuoikeus",

„En moi ostaa Ransleighia, Charles", sanoi
Hugh hywin kiihtyneenä, „elkäci kysykökään minulta".

Charles katsoi ihmeissään ja pettyneenä, mutta
wllstasi main: „Etteto moi? Olen hywin pahoillani.
Olette ehkä jo walinnut jonkun toisen?"

„En", sanoi Hugh, „en ole".
Charles oli hämmästynyt,

„Olen pahoillani", toisti hän; „ajatus että
te ehkä sen ostaisitte on ollut ainoana walokohtana
sen myömisessä. Sen olisi jo aikoja sitten pitänyt
olla teidän, ja joskus olen iloinnut siitä, että se taas
tulisi teille. En ole koskaan epäillyt ettette tahtoisi
sitä ottaa, ja annoin käskyn, ettei ryhdyttäisi mihinkään
kauppoihin ennenkuin olin lamannut teidät. Mutta jos
ette moi, täytyy kaiketi sen joutua wieraille. Herra
Frederick Marslandin pitänee se siis saada".

Hänen äänensä oli hywin surullinen ja mahan
loukkaantunut, Hugh oli liikutettu ja mietteissään.

„Anteeksi, Charley; en tahtonut teitä loukata",
sanoi hän, ojentaen kätensä. „Rakastan Ransleighia,
ja minusta näyttäisi kowalta, jos se joutuisi wieraalle;
ja kuitenkin luulen että wielä on aikaa sitä ajatella".

„Niin on, niin lauman kun tahdotte", was-
tllsi Charles, tullen heti iloisemmaksi, „ja toiwon että
te tahdotte sen ottaa. Näyttää kuin te parhaiten sopi-
sitte sen oikeaksi omistajaksi, ja minä olen hywin iloi-
nen, jos niin käy",

Hugh näytti wälttäwän näitä makuutuksia; häntä
liikutti entistä enemmän nuorukaisen käytös, mutta
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kysyi kuitenkin: „Miten aiotte itse tulla toimeen, Char-
les, ja wanhempanne?"

„En tiedä", nmstllsi Charles, „minulla tus-
kin on ollut aikaa sitä ajatella; toiwon kuitenkin että
jää niin paljon, jotta saan mukamcm kodin isälleni ja
äidilleni. Ia minun pitää saada jotakin tointa. Tah-
toisin lähteä siirtomaihin, maan en moi jättää isääni
sellaiseen tilaan. Ehkä tahdotte te ottaa minut apu-
laiseksi pankkiinne, herra Wynford, jos luulette »voi-
manne luottaa minuun", lisäsi hän surullisesti huoa-
ten ja punehtuen.

„Charley, älkää puhuko tuolla tawalla, en
moi sitä kuulla", sanoi Hugh äkkiä ja nopeasti, ikään-
kuin ei saisi sanoja suustaan.

Syntyi hetkeksi äänettömyyttä. Sitten Hugh sa-
noi: „Tahtoisitteko selittää minulle tarkemmin muu-
tamia asioita?"

„Warsin mielelläni; kaikki mitä tahdotte
tietää".

Hugh rupesi sitten kyselemään tarkkaan muuta-
mia asioita. Wihdoin hän sanoi: „Kiitoksia; nyt tah-
dotte warmlllln tulla kotiini kanssani, eikö niin?"

„Pelkään, että minun on palko kieltäytyä ja
pyytää anteeksi. Minun pitää aikaiseen huomenna ta-
wllta Robsonia ja Copelandia; ja ennen sitä täytyy
minun toimittaa pari kolme asiaa. Sitäpaitse luulen,
ettei nykyinen mielialani soweltuisi teidän onnellisen
perheenne seuraan".

Tämä sanottiin hywin surullisella äänellä ja
Hugh ymmärsi häntä eikä sitten enää häntä waatinut.
„Hywä, tahdon siis tawata teitä huomenna. Missä
asutte?"
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Charles antoi osotteensa ja sitten he erosiwat,
Hughin sydämmellisesti puristaessa serkkunsa kättä.

Jäätyään yksin Hugh seisoi äänettömänä, ajatuk-
siinsa waipuneena pitkän aikaa. Äskeinen tapaus kiin-
nitti hänen mielensä ja hän ei woinut irroittaa aja-
tuksiaan siitä. Hän näytti miettimän muutamia seik-
koja, jotka oliwat waikeat määrätä, ja aika kului niin
hänen huomaamattaan, että hän hämmästyi kuulles-
saan läheisen kirkonkellon lyömän ja huomatessaan, että
tawllllinen pankista lähdön aika oli jo aikoja ohi. Hän
huokasi sywään ja rupesi lähtemään. Kun kaikki oli
järjestyksessä, jätti hän pankin ja kulki hitaasti kotiin-
päin, yhä wielä ajatellen samaa asiaa.

Hän saapui kotiinsa, jossa kaikki heti unohtui,
kuullessaan lastensa iloiset termehdykset ja heidän leik-
kisät puheensa. Sitten tuli ruoka-aika, jonka jälkeen
Rose istui hänen wiereensä ja sanoi huomanneensa,
että hän oli huolestunut, ja koska hän arwasi syyn,
ojensi hän miehelleen kirjeen Alicelta, joka kertoi asiain
tilasta Ransleighissa, mikäli ne tunnettiin Ritherto-
nissa. Hugh sanoi, että hän oli arwannut oikein, ja
että juuri se asia oli hänen mielessään, sekä että oli
lamannut Charlesin, ja kertoi tämän ehdotuksesta. Rose
katsoi makllwllsti mieheensä. Heillä ei ollut mitään
salaisuuksia toisilleen, ja hän ymmärsi heti miehensä
tunteet. Seurasi hywin pitkä keskustelu ja Hughin
mieli käwi lewyemmäksi, kun hän wihdoin saattoi tehdä
lopullisen päätöksen.

Seuraamana päiwänä hän meni tavaamaan Char-
les Wynfordin. Käynti kesti lauman, ja sen jälkeen
hän wielä monta kertaa tapasi Charlesia. Asiakirjain
toimittamiseen tarwittiin lakimiehen apua. Mutta kun
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Charles wihdoin lähti kaupungista ja meni takaisin
äitinsä luo, niin hänen kaswonsa näyttiwät iloisem-
milta ja sydämmensä oli kewyempi kuin sieltä lähties-
sään. Hän kertoi äidilleen, miten asiain oli käynyt,
tämän kuunnellessa kyynelsilmin, ja kun hän lopetti,
lausui äiti siunauksen Hugh Wynfordille, johon hänen
poikansa kaikesta sydämmestään yhtyi.

Wanhllssll hywässä Rithertonin kaupungissa ol-
tiin hymin hämmästyneitä siitä uutisesta, että Nan-
sleighin tila piti myötämän ja että se perhe, joka oli
wuosisatojll ollut sen omistajana, nyt luopuisi siitä.
Juorupuheilla oli nyt hywä maa-ala ja monta eri-
laista, usein aiwan masiakkaista huhua liikkui siitä
asiasta.

John Wynfordin sairaus ja sen syyt sekä seu-
raukset oliroat olleet lukemattomien arwelujen esineenä.
Nyt hän oli yleisen häwäistyksen ja tuomion aiheena,
mutta hänen poikaansa jokainen surkutteli; oli niin
komaa että nuorukaisen noin piti luopua perinnöstään.
Kaikki walittiwllt sitä, ettei tila ruoinut tulla perheen
wanhemmlln sukuhaaran omaksi, jolle se oikeastaan olisi
kuulunut. Mutta kun tohtori Wynford huolellisesti
maltti kaikki keskustelut asiasta eikä osoittanut sille mi-
tään erityistä huomiota, niin enemmistö kaupunkilai-
sista piti häntä wälinpitämättömänä ja tunteettomana
henkilönä.

Oli yleisenä luulona, että herra Frederick Mars-
land, jolla nyt jo oli laajoja tiloja paikkakunnalla ja
joka oli hynnn rikas mies, tulisi Nansleighin omistajaksi,
marsinkin kun oli tunnettu, että hänellä oli siinä suu-
ria kiinnityksiä. Oli kuultu, että hän olisi tahtonut
ostaa sen itselleen. Sitä hymin mallitettiin, kosla tätä
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miestä kaikki wihasiwat, ja Rithertonin asukkaat suri-
wat sitä, että saisiwat hänet naapurikseen.

Ei ole luultawllll, että tohtori Wynford ja hänen
perheensä kuuliwat niitä huhuja, mitä heistäkin liikkui.
Mutta pääasiat eiwät heilläkään pysyneet salassa.
Eräänä iltapäiwänä tohtori Wynford toi tiedon kotiin,
että Ransleigh oli myötäwänä; hän ilmoitti asian mai-
niolleen ja Lucylle, ainoa hänen lapsistaan, joka wielä
oli kotona.

„Oi Hugh, onko se mahdollista? Onko se
oikein totta?" kysyi rouwa Wynford.

„Aiwan totta, Mary; siitä ei ole epäilystä",
ivastasi hänen miehensä, ja sitten katsellen muikeaan,
hän seisoi äänettömänä sen edessä.

„Charles raukka! Olen pahoillani hänen täh-
tensä".

„Niin olen minäkin; hän on hywin surkutel-
tawll. Syy ei ole hänen".

„Ia hän oli hywin herttainen, kun wiime
jouluna näimme hänet Hughin luona. Luulen, että
hänestä on hywin waikeaa".

„Niin, jn hän on menetellyt aiwan oikein
miimeisinä kuukausina, jolloin hän on hoitanut asioita
isänsä sairauden aikana".

„loko se kohta myödään?" kysyi Lucy.
„Niin pian kuin suinkin, luultawasti; se on

malttamatonta. Charles on mennyt Lontooseen wal-
mistamaan kauppaa ja järjestämään asioita".

,Mitähän hän aikonee omasta puolestaan?"
ihmetteli Lucy.

„Nuori poika raukka! En todellakaan tiedä;
häntä ei suinkaan ole kaswatettu kohtaamaan sem-
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moista onnettomuutta ja tekemään työtä omaksi ela-
tuksekseen, niinkuin hänen nyt täytyy tehdä".

„Olen warma siitä", sanoi rouwa Wynford
ajatuksissaan jonkun hetken kuluttua, „ettei kukaan ole
woinut toimoa John Wynfordille pahempaa rangais-
tusta, luin minkä hän itse on itselleen tuottanut".

„Ei todellakaan", wastasi hänen miehensä,
ymmärtäen heti mitä hän tartutti; „siinä on ihmeelli-
nen wllstllkohta". Hän näytti maipuneen ajatuksiin.

„En moi ymmärtää Hughin ja Charlesin kes-
kinäistä suhdetta", sanoi Lucy, „ja huhu kertoo, että
Hughin nimi olisi jossakin yhteydessä herra Wynfor-
din ensimmäisen halwauksen kanssa. Tohtori Marsh
sanoi, että hän oli kauhean suuttunut Hughia ivastaan
ja oli häneen raiwostunut saadessaan toisen kohtauksen,
ja että Charles oli siitä kauhean onneton. Se tuntuu
niin lomalta".

„Sinulla on paljon waiwaa, josrupeat kuun-
telemaan sellaisia puheita, Lucy", sanoi hänen isänsä.

„Tiedän sen, isä, enkä yleensä niitä kuuntele;
mutta tänäpäiwänä rouwa Mill kysyi minulta sitä, ja
sanoi kerrottaman, että Charles on tehnyt jotakin,
taikka semmoista hywin pahaa, tarkoitan, ja
että Hugh on sen ajoissa huomannut ja pelastanut
hänet eikä antanut asian tulla julkisuuteen, maan mak-
sanut ison summan rahaa wllpauttaakseen hänet, mutta
herra Wynford ei tiennyt siitä mitään, kunnes Char-
les tuli Ransleighiin kewäällä, ja saadessaan sen tietää
ja kuinka hywä ystäwä hän oli Hughin kanssa, hän
kiiwastui niin kauheasti. Rouwa Mill tahtoi saada
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minulta tietää, kuinka asia oikeastaan oli, ja minun
täytyi sanoa, etten tiennyt siitä mitään. Oletko sinä,
isä, kuullut mitään siitä?"

„En, Lucy, kuinka sitä olisin kuullut", ivas-
tasi tohtori Wynford päättömästi. „Hugh tietää kyllä
asian ilman sinun sanomattasikin ja olisi parempi, jos
ei tästä asiasta puhuttaisi mitään".

Lucy näytti pettyneeltä, mutta sanoi main: „Hymä
on, isä". Mutta kun hänen isänsä kohta lähti huo-
neesta, ei hän woinut olla äidilleen lausumatta toimo-
musta, että Hugh ostaisi Nansleighin. „Ajattelen to-
dellakin, että hänen pitäisi se tehdä, äiti, eikö niin?"

„Hugh tekee mikä on oikein, kultaseni, sitä en
epäile", sanoi rouma Wynford lempeästi.

„Isä itse sitä toimoisi, siitä olen nmrma",
sanoi Lucy.

„Etkö möisi sanoa sitä Hughille itselleen, tyt-
töni?" kysyi rouwll Wynford makamasti.

„Luulen että minun täytyy se tehdä, äiti;
mutta moi, olen komin pahoillani, jos herra Frederick
Marsland ostaa Ransleighin".

„Niin minäkin, kultaseni. Mutta nyt minun
täytyy mennä ulos, ja sinä lupasit tulla kanssani, niin-
kuin tiedät. Emme saa enää wiimytellä, sillä nyt on

myöhä".
„Niin, äiti, olen heti ivalmis". Ia Lucy

meni Valmistautumaan lähtöön.
Hän ei saanut äskeistä asiaa mielestään seuraa-

man parin kolmen wiikon kuluessa, maikka siitä main
mähän puhuttiin tämän keskustelun jälkeen. Tohtori
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Wynford ei tapansa mukaan loskaan siitä maininnut;
mutta hänen maimonsa mielestä oli hnnnn ilämää,
että hänen esi-isäinsä perintötila joutuisi wieraiden kä-
siin. Mutta he tunsinmt, että jotakin oli tekeillä ja
odottinmt lewottomina asiain päätöstä.



Kahdeksastoista luku.

iltana noin kolme miikkoa jälkeenpäin, kun
he päiwällisen jälkeen istuiwat walkean ääressä, kertoi
tohtori Wynford waimolleen luulleensa, että asia oli
päätetty ja maatila myöty.

Rouwa Wynford katsoi kysywästi häneen, mutta
ei puhunut mitään.

„Walter Copeland sanoi minulle, että hänen
isänsä oli siitä kirjoittanut, jotta se mahtaa olla totta".

„Ia kuka sen on ostanut?" kysyi Lucy. „Toi-
won, ettei ainakaan herra Frederick Marsland".

„Walter ei woinut sitä sanoa; hänen isänsä ei
ollut maininnut nimeä, joka häntä näytti harmittaman.
Mutta hän arweli, että se luultamasti oli herra Fre-
derick, sillä hän tiesi, että tämä oli monta kertaa käy-
nyt Walterin isän luona, ja tämän lakimiehen awulla
oli asia toimitettu. Walter ei ollut kuullut muista
ostajista", lisäsi tohtori Wynford äkkiä, tukahduttaen
huokauksen.

„Olen siitä hywin pahoillani", wirkkoi Lucy.
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Enempää ei siitä keskusteltu, mutta uutinen teki
heidän mielensä alakuloiseksi, jota eiwät woineet Vas-
tustaa, kunnes rouwa Wynford pyysi miehensä luke-
maan siitä aikakauskirjasta, joka äskettäin oli tullut
klubi-kirjojen joukossa. Hän suostui, ja rouwa walitsi
luwun ja antoi hänelle. Pian kiintyi heidän ajatuk-
sensa luettamaan ja he kuunteliwat tarkasti; mutta äkkiä
soitettiin eteisen kelloa.

„Kuinka ikäwää!" huudahti Lucy, „juuri kun
meillä rupesi olemaan hauskaa. Toiwon, ettei sinun
tarwitse lähteä pois, isä. Woi, mitä näen? Luulenpa—"

Hän lähti äkkiä ja juoksi kiireesti pois, jättäen
isänsä ja äitinsä ihmeisiin, joka yhä eneni, kun tyttö
palasi takaisin huoneesen weljensä Hughin seurassa.

He nousiwat heti häntä terwehtimään. „Rakas
Hugh, sepä oli odottamattoman hauskaa", sanoi toh-
tori Wynford, lämpimästi puristaen hänen kättään.

„Ajattelin, että ottaisitte minut wastaan,
maikka en edeltäpäin ilmoittanut tuloani", sanoi Hugh
terwehtiessään, ja lisäsi katsellen ympärilleen: „Pel-
kään, että olen häirinnyt teidän hauskan illanwiettonne".

Näin sanoen hän kääntyi mllstaanottllmaan äi-
tinsä suutelon ja termehdyksen, tämän sanoessa: „Gi
suinkaan, rakas poikani, olemme niin iloiset tästä häi-
riöstä. Mutta, Hugh, kuinka kylmä olet l" lisäsi hän,
ottaessaan hänen kätensä.

„Hywin kylmä, äiti; tuuli puhalsi tuimasti
Ransleighin suolla, ja minun tuli jotenkin wilu istues-
sani hiljaa niin lauman".

„Ransleighin suolla", sanoi Lucy; „sitten et
tullutkaan rautatietä?"
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„Ei, minulla oli siellä asioita ja olen naa-
puristossa kulkenut ympäri parina päiwänä; mutta
koska sain ne loppumaan tänä iltapäimänä pikemmin
kuin llllwistin, päätin tulla tänne ja ajattelin, että
tahtoisitte pitää minut huomisen päiwän yli, koska
silloin on sunnuntai. Niin, olen wäsynyt ja nutuis-
sani myöskin".

„Tule wlllkean ääreen ja istu tänne", sanoi
tohtori Wynford tehden tilaa.

„Kiitos, isä; tahtoisin ennemmin mennä ensin
yläkertaan puhdistamaan itseäni, sitten saan! tulla naut-
timaan ja ja olen jotenkin nätissäni, äiti".

Hän katsoi nauraen äitinsä silmiin.
„Raklls poikani! Lucy, mene saattamaan

häntä ylös, ja minä käsken laittamaan hänelle jotakin
siksi kun hän tulee. Mene, poikani, ja tule pian takaisin".

Hugh oli heti nmlmis ja seurasi sisartaan huo-
neesta. Lucy katsoi, oliko hänen tawaransa kannettu
ylös jaj oliko hänellä kaikki mitä tarwitsi; sitten hän
innoissaan ilosta ei woinut olla kietomatta käsiään
hänen ympärilleen. „Oi, Hugh, olen niin iloinen, että
tulit. Se on niin hauskaa".

„Onko se, pikku sisareni?" sanoi Hugh, syleil-
lessaän sisartaan. „On hywin hupaista olla täällä,
makuutan sinulle", ja hän suuteli häntä hellästi otsalle.

Lucy poistui äkkiä, sanoen: „Nyt minun täytyy
jättää sinut. Joudu pian ja tule alas". Hän juoksi
takaisin wierashuoneesen ilmoittamaan iloaan isälleen,
joka yhtyi siihen.

Lucy ei woinut olla ajattelematta, että kaikki kään-
tyisi hywäksi, kun Hugh oli tullut; ja roaikkei hän
moinut itselleenkään myöntää sitä, että hän toiwoi
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Hughin ostaneen Ransleighin, niin se aawistus hänellä
kumminkin oli.

Hugh tuli alas ja toi mukanaan pienen laatikon,
jonka hän lewollisena aseiti erciäsen nurkkaan. Hän
istui hywin walmistettuun ruokapöytään, jossa huo-
masi, että hänen mielitekojaan oli muistettu. Hän
käytti sitä kelpo lailla hywäkseen, ja sitten asettui hän
wanhempllin ja sisaren seuraan walkean ääreen, jossa
iloinen keskustelu pian alkoi. Hugh sai kuulla wii-
meiset uutiset kaikista perheen jäsenistä, ja kertoi omat
tietonsa niistä, joiden kanssa hän wiimeksi oli ollut

Frankista ja omasta perheestään. Sitten oli monta
ystäwää, joita kyseltiin molemmin puolin, jotta aika
kului nopeasti; kaikki itämät asiat maltettiin, kunnes
tee tuotiin sisään.

Sen jälkeen Lucy lähti huoneesta äitinsä runt-
tauksesta, jotta hän menisi katsomaan joitakin walmis-
tuksia, ja tohtori Wynford rupesi poikansa kanssa pu-
humaan yleisistä päiwän tapauksista. Hän halusi
nähdä muutamia papereita ja aikoi mennä niitä hake-
maan kirjastosta. Hänen mainionsa tarjoutui mene-
mään, mutta siihen ei tohtori tahtonut suostua ja meni
itse hakemaan niitä.

Hugh kääntyi äitinsä puoleen. „Onko isä terwe,
äiti? Hän mielestäni näyttää niin heikolta".

„Kyllä hän on terwe, Hugh; mutta olet oi-
keassa, luulen, että hän on käynyt heikommaksi. Nuo
Ransleighin asiat omat häneen koskeneet, waikkei hän
koskaan niistä puhu mitään. Tiedän kuitenkin, että
hän on niitä paljon ajatellut".

„Pelkäsin niin oleman", sanoi Hugh, „ja sitä
pahempi, kun hän ei siitä puhu; mutta tiedäthän, että
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niin on aina hänen tapansa". Ia hän hymyili ikään-
kuin näitä sanoja woisi sowittaa eräasen toiseenkin hen-
kilöön.

Rouwa Wynsord hymyili myös; sitten hän puo-
leksi pidätetyllä äänellä lausui: „Hugh, toisinaan joh-
tuu se ajatus mieleeni, jos main saisimme nähdä
sinut siellä".

Hugh katsoi wakllwllsti häneen; ja äitinsä katsoi
takaisin.

„los sen tekisin, äiti, tuntuisi se kuin kaikki
entiset kärsimykseni raukeisiwat tyhjään".

He ymmärsiwät toisensa. „Luulen, poikani, että
niin tuntuisi", sanoi rouwa Wynsord lempeästi.

Hugh sanoi, että hän toiwoisi isänsä luopuman
kaikesta sairaanhoidosta ja elämän rauhassa.

„Sitä minäkin toiwon", sanoi rouma Wyn-
sord. „Olemme monta kertaa ennen puhuneet siitä,
mutta hän sanoo, ettei moi elää toimettomana, ja hän
rakastaa nurkansa toimin, mutta alituinen henkinen ja
ruumiillinen rasitus mailuttaa hänen terweyteensä".

„Hänen ei tarwitse olla toimetonna, luulen
että woimme hänelle hankkia jotakin sopimaa työtä,
äiti. Tulin tänne puhumaan hänelle siitä".

Hän waikeni isän tullessa huoneesen; mutta rouwa
Wynfordin mielestä hänen sanansa sisälsiwät enem-
män kuin ne lausuiwllt, ja hän arweli, mitä pojan
mielessä mahtoi liikkua. Mutta Hugh oli nyt kään-
tänyt huomionsa isäänsä, ja äiti mietti itsekseen asiaa.

Kun tuli maatapanon aika, ja Lucy toiwotti hu-
mua yötä, aikoi äiti mennä tyttärensä mukana, mutta
Hugh asetti estäwästi kätensä hänen olkapäälleen ja
pyysi hänen wielä istumaan.
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Hetken ääneti oltuaan sanoi Hugh wakawalla
äänellä: „Muistatko, isä, erästä lauwantai-iltllll noin
kuusi tai seitsemänkolmattll wuotta sitten?"

„Muistan sen marsin hywin, Hugh", wastasi
tohtori Wynford, jotenkin hämmästyneenä tuosta äkki-
näisestä huomautuksesta. „Luulen, että sinäkin sen
muistat, sehän oli käänteenä elämässäsi kaikin puolin".

„Niin todellakin oli, isä. Olen usein sitä
ajatellut ja joka kerran olen tullut siihen wakaumuk-
seen, että jos en olisi silloin saanut ystäwällistä koh-
telua omaisteni puolelta, olisiwat asiat kääntyneet mi-
nulle lliruan toisellaisiksi kuin nyt".

„Olit silloin ylen kiihottuneessa tilassa, se
täytyy myöntää", sanoi tohtori Wynford hymyillen.
„Olisi tarwittu main wähän, niin olisit pian menet-
tänyt järkesi".

„Hywin wähän, todellakin", wastasi Hugh;
„mutta se oli kaikki minun oma syyni. Jos en olisi
sulkeutunut nuhaani ja kiukkuuni, en olisi tarwinnut
kärsiä niin paljon kuin sain, ja olisin säästänyt sinulta
ja äidiltäni suuren osan siitä tuskasta ja huolesta,
jonka teille tuotin".

„En puolestani koskaan epäillyt, ettei sinun
lopulta käniisi hywin", wastasi hänen isänsä; „waikka
minun täytyy tunnustaa, että minulla oli main wä-
hän käsitystä siitä tuliwuoresta, joka sisässäsi riehui,
ja että nuo wiisi kadonnutta kultarahaa oliwat kuin
kilvet heitettyinä Islannin Geyseriin".

Hugh hymyili ja sanoi hiljaa: „Niin, toisinaan
muistelen kauhulla tuota mieletöntä kateutta, jota tun-
sin John Wynfordia kohtaan. Tiesin kyllä hywin, että
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se oli määrin ja turhaa, mutta kuitenkin samalla ker-
taa suosin sitä sydämmessäni".

„Ia nyt on saatu nähdä, Hugh, että John-
raukan nykyisessä tilassa on hywin wähän kadehti-
mista. Niinkuin äitisi jo ennen sanoi, ei olisi woinut
toiwoa hänelle pahempaa kostoa, kuin minkä hän tah-
tomattasi on saanut",

„Eipä todellakaan", myönsi Hugh wakawasti;
hän ajatteli että hän tiesi paremmin kuin he, kuinka
todet nämä sanat oliwat. „Mutta, isä, tuo tosi seikka
ja muistot entisistä katkerista tunteistani on minua
paljon pannut epäilemään, uskaltaisinko nyt käyttää
nykyisiä olosuhteita edukseni ja tehdä Ransleigh omak-
seni. Minusta tuntuisi kuin tekisin mastoin kaikkia
entisiä ponnistuksiani".

Hän waikeni, ja tohtori Wnnford katsoi kysywästi
häneen, mutta ei sanonut mitään.

Hugh jatkoi, mutta meri nonsi hänen kasmoi-
hinsa, ja ääni wapisi: „Niin, kun Charles Wynford
tuli luokseni eräänä päiwänä ja kysyi, enkö tahtoisi
ostaa maatilaa, kielsin ensin; mutta hän näytti siitä
niin toimottomaltll, ja sitten ajattelin että olin oikeu-
tettu sen ottamaan ja myönnyin ostamaan sen.
Mutta isä, minä en moi ostaa sitä itselleni, ja tulin
senwuoksi kysymään, etkö sinä tahtoisi sitä ottaa mi-
nulta?"

Hän waikeni ja tohtori Wynford, joka oli huivin
suurella innolla kuunnellut hänen puhettaan, sanoi:
„Rallls Hugh, se on mahdotonta; kuinka moisin ostaa
Ransleighin tilan?"

„En tarkoita sitä, isä. Olen sen jo ostanut;
mutta jos olen uskaltanut sen tehdä sinun nimessäsi.
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toiwon että suot sen anteeksi. Tässä omat kauppakir-
jat", ja hän nosti pienen laatikon, jonka oli tuonut
mukanaan, ja asetti sen isänsä eteen, jääden hänen wie-
reensä seisomaan. „Et marmaankaan tahdo kieltäytyä
Mllstllllnottamllstll poikasi kiitollisuuden osotetta, sillä
hän on tehnyt mitä on woinut, palkitakseen jossakin
wähässä määrin kaiken sen mielipahan ja ne kärsimyk-
set, joita hänen erehdyksensä on teille tuottanut".

„Gi, Hugh, en moi", sanoi tohtori Wynford,
wetaytyen takaisin.

„Älä sano niin, isäni", pyysi Hugh hywin
wlllawasti; „et woi aamistaa, kuinka paljon mielihy-
mää ja onnea minulle tuottaisi se tieto, että olisit oi-
kean perintötilasi omistaja. En woi ostaa sitä itsel-
leni", lisäsi hän, kun hänen isänsä wiela epäili; „jos
et tahdo sitä ottaa, täytyy minun jälleen siitä luopua,
sillä en woi sitä pitää omanani".

Wiimeiset sanat melkein tukahtuiwat liikutuksesta.
Tohtori Wynford katsoi häneen jonkun hetken, itsekin
hywin liikutettuna, Wihdoin hän sanoi: „Tahdon sen
sinulta wastaanottaa, poikani, ja minulle se on suu-
resta armosta, koska se on tullut oikealle perijälle.
Semmoista en olisi milloinkaan woinut toiwoa, mutta
se on myöskin osoitteena, että" hän waikeni ja saat-
toi main lisätä wapisewalla äänellll, noustessaan ja aset-
taessaan kätensä Hughin olkapäälle: „lumala sinua
siunatkoon, poikani!"

Oli joku hetki äänettömyyttä; wihdoin tohtori
Wynford tointui liikutuksestaan ja sanoi: „Mitä sa-
noo herra Frederick Marsland asiasta?"

Hugh hymyili wastlltessaan: „Hän ei marinaan-
kaan ole hywällä mielellä".
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„lokainen täällä luuli, että hän nmrmaankin
saa maatilan; sanottiin, että hänellä oli siinä niin pal-
jon kiinnityksiä".

„Niin hänellä oli", sanoi Hugh, „ja hän olisi
sen saanut, ellei Charles olisi sitä ensin minulle tar-
jonnut. Hän enemmän kuin kukaan muu sitä tahtoi,
mutta kun hänelle annettiin rahat kiinnityksistä, täytyi
hänen ne ottaa roastaan. Minuu täytyy tunnustaa,
että minua huwittaa tämä hänen pettymyksensä", lisäsi
Hugh leikillisesti, „ja Copelandkin hämmästyi, kun asia
niinpäin esitettiin".

Tohtori Wynford ei woinut olla nauramatta;
sitten istuen ja wetäen laatikkoa puoleensa, hän sanoi:
„No niin, Hugh, jos nyt saan nimittää sen omakseni,
niin ei kulu monta ruuotta, ennenkuin se luonnon jär-
jestyksen mukaan joutuu sinulle jälleen".

Hugh käwi hyroin totiseksi. „Isä, en sitä ensin-
kään halua, anna jonkun weljistäni se periä, eikä
minun".

„Ei, Hugh, ei suinkaan. Jos niin tekisin,
nwisi Hugh Meredith Wynford muutaman nmoden
kuluttua syyttää isoisäänsä wääryydestä. Ei, Hugh?"

Hughin täytyi naurahtaa, mutta sitten hän nm-
kllwana sanoi: „Sinun täytyy sitten tehdä niinkuin
tahdot, isä, minusta ei ole hauskaa keskustella tästä.
Mutta siinä tapauksessa toiwon, että jätät sen suoraan
pojalleni ja minä en tule kysymykseen".

Tohtori Wynford katsoi häneen huolestuneena:
„Sinä et suinkaan pahastunut, Hugh".

„En sitä usko, isä", mustasi Hugh, iloisesti;
„mutta tahdomme puhua siitä toisella kertaa".
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„Ia miten käy Chalfordin?" kysyi tohtori
Wynford, „pitäisikö herra Frederickin saada se?"

„Ei, isä, toiwon, että Charles saa pitää
Chalfordin".

„Charles Wynford! kuinka se ruoisi tapahtua,
Hugh?"

„Niin, isä, Chalford ei ole niin pahasti kiin-
nitetty kuin Ransleigh, ja kun lopullisesti selwitämme
asiat, niin näyttää aiwan mahdolliselta, että huolelli-
sella hoidolla tila saadaan wapaaksi kaikista meloista
wiiden wuoden kuluessa. Charles Wynford aikoo asua
siellä wanhempainsll kanssa hywin hiljaisesti, ja jos
main kykenee, hoitaa hän itse sen käytännölliset asiat.
En saata ajatella, että Charles-raukka jäisi osattomaksi
kaikesta, eikä sitä, ettei Johnilla ja rouwa Wynfordilla
olisi mitään paikkaa, jossa oleskelisiwat".

„Huomaan, Hugh", sanoi tohtori Wynford
hymyillen, „että sinä todellakin olet omalla tawallasi
kostanut John Wynfordille".

Hän katsoi hellästi poikansa kaswoihin ja hänen
silmänsä loistiwat.

„Oi, isä, elä sano niin", huudahti Hugh, we-
taytyen takaisin.

Tällä hetkellä hän tunsi, että joku koski hänen
käsiwarteensa; hän kääntyi ja kohtasi äitinsä katseen.
Tämä silmäili häntä kyynelsilmin ja hänen katseensa
puhui sanomattoman paljon. Hughin huulet wapisi-
wat ja hänen kaswonsll muuttniwat heti.

„Se on kaikki sinun ansiotasi, äiti", kuiskasi
hän, syleillessään äitiään.
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