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Ensimmäinen lukn,

Ma 5 a metsässä.
Helottawa hohde idässä ilmoitti, että aurinko kohtaoli uousewa tllimllllurauuan takaa ja walawa loistamat sä-teensä metsien ja ketojen yli. Pimeys peitti mielii sywät

laaksot, mutta wnorten huipuilla oli leimuama aamurusko
jo moittannt sen synkät marjot. Aamnn »vienossa hengäh-
dyksessä hnmisiwat wartemien tammien ja pyökkien taaja-
lehtiset latwat. Niiden oksissa liikahteli heräawä elämä;
wiclä ikäänkuin puoleksi uneksien wiserteliwcit metsän pienet
siiwelliset laulajat; silloin kajahti kirkumana ja käheänä kor-
pin raakunta; hohka-närhin huuto mastasi, ja nytpä äkkiä
peipposen heleä liwerrys antoi merkin yleisesti alkamiin
metsälaulajaisiin. Pikkn linnut hcräsimät kokouaan, pudis-
timat wisertäen kirjawaa höyhenpnkuaan, silittiwät sen so-masti nokallansa ja hypähtiwät tai lensimät iloisina esilletuuheista nillkunkllmmioistaan heleimmillä riemusäweleilläänterwehtimään päiwän leimahtamaa waloa. Satakieli hul-lutteli; nuistarastas kuhersi heiluen pyökin ylimmäisellä
oksalla; keltasirkka, tikli, kerttu, peipponen ja hamppumarpu-
ncn lanloimat ja liwersiwät iloisesti sekaisin; käki kukkui
tankana hellyttämällä, kauas kajahtamalla äänellään.
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Tullessansa ronwa Aurinko löysi kaikki hereillä; mutta
kahta iloisemmiu iloiset metsälaulut kcnkuiwnt sen loista-
missa säteissä, miheriät pnnnlatiuat kuhisiwat lowemmin,
miljonat kastehelmet wälähtcliwät ruohoissa ja lehdissä ja
mitä loistamin lemät-namn oli kerrassaau nmpautuuut yöu
nnimeisistä marjoista ja merhoista.

Tähänpä aikaan juuri eräs poikanen Pistäysi ulos
pienestä metsämajastn, jomnioisen sydeupolttajat ja metsän»
martijat tuota Pikaa tekaisewat huikista loimuista lyhyt-
aikaista käytäntöä Marten, Hän katseli, niinknin lintuset,
tarkasti ympärillensä puistellen tutkansa maateitä hiussuor-
tumia, poistaaksensa niistä tuimia kuuseuneulasia, jotka oli-
wat olleet hauelle wuoteena: kampasi ne wiidellä sormellansa,
silitteli ne sitten kädellään. Sitten hän juoksi metsälähteelle, joka
mähän matkaa majasta uhkui kiwiperäisesta syweunyksestä,
peseysi wiileällä medellä sekä palasi hitaasti takaisin majalle,
jossa kuunteli hetkisen matalan majan owella ja istuikse wih-
doin, knu kaikki sisällä pysyi hiljaisena, wanhalle tammen
kannolle, jota majan wiereen oli ikäänkuin istninpentiksi jätetty.

Hän nukkuu wielä niin sikeästi, ett'ei edes hengitys-
täkään kuulu, poikanen kuiskaili itseksensä. Jospa herättäisin
hänet? En! Hän ei ole sitä käskenyt, ja seutähdeu hänmyöskään ei ole minua toruwa, jos wielä hetkeu nautin
ihanan aamun suloisuutta.

Poika nojasi taaksepäin, asetti päänsä mnkawasti ma-
jan simuseiuää wasten, tirkisteli plioleksi ummistetuin silmin
tuoksuawaau raikkaaseeu aamuilmaan ja uäkyi kuuutelewan
pittu-liutusteu sataääuistä, yltympäriinsä, melkein joka ok-
salta kaikumaa laulua.

Niinkuin hän siinä uojautuueena istui, herttaisen aamu-
auriugou sätcitten malaisemana, sopi häntä sangen hy-
mästi katsella ja tarkastella. Ko'ostaan päättäen saattoi
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poikanen olla yhdeksän tai kymmenen wuotinen. Kaswonsa
oliwnt kauniit, maikkapa ne olimatkin tuulen ja ilman rus-
kcuttamat. Wapaa, nwonainen otsa, loistamat siniset silmät,suora nenä ja pikkuinen suu punaisine raittiine huulineen
yunä malkeat hampaat waiknttiwat miellyttämän kutonai-
suudeu, joka tuli mielä wiehättäwämmäksi sen wiattomnn
hywäsäN'yisyydeu kautta, jota osottihe kaikissa hänen kaswo-
jensa piirteissä, erittäinkin suunsa ystäwällisessä hymyssä,
Pukuusa oli jotensakin repaleinen, eikä ollut oikein ruumiinsamukainenkaan. Housut olimat liika lyhyet, uuttu sitä mas-
toin niin malja, että se liehui hauen wartalonsa ympärillä.
Kenkiä ja sukkia hänellä ei ollenkaan ollut; näkihän noista
pienistä jaloista jo ensi katsannollakin, että ne kauan sitten
olimat tottuneet paljaina juoksentelemaan pitkin maailmat».
Päähinettäkin häneltä puuttui, ja karkea palttinainen paita,
jota hän Piti, näytti silmiinpistäwiä pitkän käyttämisen jäl-
kiä. Mutta huolimatta tästä huonosta, remennecstci ja paik-
kaisesta puwusta, hän oli kumminkin kauuis poika. Köyhyy-
tensä ei näyttänyt häntä erittäin ahdistaman, sillä hän tuossa
istuessaan ja lintujen laulua kuunnellessaan, näytti oleman
iloinen ja hywillä mielin.

Hywä, oikein hywä! häu jupisi Malista itsekseen,
kallistaen päätänsä milloin hinkan oikealle, milloin wahaisen
wasemmalle, moidciksensa paremmin kunlla. Tuossa peippo-
nen, jolla on kauniin wiserrys, mitä mielä tänä kewäänä
olen kuullut, ja oikealla tuossa toisella puolella wisertelee
pari hamppuliutua, jotka eiwät myöskään ole ylenkatsotta-
wat. Sitä paitsi mustarastas pyötinoksalla tuolla ja kelta-
sirkat lepässä kauempana wasemmalla, minun Pitää pn-
hua isän kanssa, emmekö saattaisi mielä wiipyä täällä pai-
män tai parin. Muutama lintuhäkki on pian palmikoitu
a peipponen yksin on hywinkin kahdeksan groschen'in ar°
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mosta lintuystäwille, jos sen elämänä kaupunkiin wien.
Kolme, neljä hamppuwarpusta, kaksi groschen'ia kappaleelta,
mnstarastas, neljä aroschcu'ia, puoli tusiuaa tcltasirttua
luusi ssroschcn'ia, tekee yli yhden taaler'in. Sillä saatan
ostaa isälle paljon leipää ja palasen lihamattaraatin. Niin,
tämä asuutopaittll ou oiwalliueu, ja joll'ci maa» heti meuuä
eteenpäin, niin tahdon kyllä siepata linnnt kiinni. Mutta
tunikapa kummallista, että isä täuääu makaa uiin kanan! Se
ei kuitenkaan muutoin ole hauen tapansa. Hän ci liikahda.
Me tosin eilen kuljimme jotenkin pitkän matkan, ja olihan jo
koko pimeä, kuu ryömimme tähän majaan, mutta uythciu
isä jo saattaisi olla lcwähtäuytkin. Maattoonpa wielä het-
kisen! Hau walitti eilen, että käyminen oli hänestä wai»
maloista, ja että hauen päätänsä kiwisti, lemahtakoon
hän seutähdcn hymiu! Syön sillä wälin aamiaiseni ja leit-
kelen nnorteita warpnja lintuhäkkejä Marten.

Sanottn, tehty. Poika nonsi pnun kannolta, ryömi
puoleksi sisään majan matalasta omesta, hapuili hetkisen
siellä sisällä käsillään ja meti mihdoin näkymiin pieueu las-
tuista tehdyn korin, jonta kanssa meni entiselle paikallensa.
Täällä hän sen ankasi, otti siitä pari lcipäpalasta, söi ne tui-
mina niinkuin olimat, hywällä ruutahalulla, joi päälle siemant-seu mettä likeisestä lähteestä, työnsi torin jälleen mottiin, kat-
seli sitten ympärillensä, etsiätsensä nnorteita mcirpuja, sem-
moisia, joita luuli saattamansa täyttää hätticn malmista-
miscen.

Tähän asti oli poika näyttänyt cnwcm iloiselta, mutta
nyt, hänen katsellessaan ympärillensä lensi äkkiä tuskaisen
pelon marjo hänen kauniille taswoillensa; hän katsoa tui-
jotti murheellisena etäisyyteen. Valtatien päässä, jonka yli
hän mökiltä saattoi nähdä, ilmestyi mies, jolla oli Pyssy
sekä mctsälauttu. Koira rawasi häueu edellänsä.
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Metsänwartija! Se on metsänwartija, poika mu-
misi peloissaan. Silloin on meidän lähteminen täältä,
muutoin saamme toria kuin Minneinkin ja hepä sulkemat kyllä
isäu päiwäksi tai pariksi wnukikoppiiu, niinkuin omat uhau-
ueet, jos wielä kerrau tapaamat meidät tämmöisestä mö-
kistä. Mutta nyt joutuin tuolle tuossa emme kummin-
kaan antaudn.

Poika kiiruhtaen ryömi majau suulle. Isä! hän
huusi hillitctyllä äänellä. Isä, herää! Eräs metsänwartijll
tulee suoraa päätä majalle. Joutuin, isä, herää! Kuu-
letko?

Majan sisällä oli kaikki Hiljaan. Isä, ripeästi, poika
hunsi tunluwasti. Metsänwartija tulee jo lähemmäksi. Etkö
kuule? Isä, isä! heraahan toki!

Ei mikään liikahtanut, poika heitti hätäiseu ja lewot-
toman silmäyksen taaksensa ja huomasi, että mies koirineen,
pyssyineen ja jahtilaukkuineen tuskin enää oli, kahdensadan
askeleen päässä. En tohdi kowemmin huutaa, hän ajatteli.
Mies saattaisi kuulla ääneni! Mitä teen? Parasta on,
että pujahdan mökkiin ja pysyn Hiljaan. Ehkä hän käy
ohitse meitä huomaamatta, ja siinä tapauksessa olemme hy-
wässä tnrwllssa. Paeta emme nyt enää saata kumminkaan.
Enpä tiedä, miksi isä juuri tänääu nukkuu niin pitkään ja
sikeästi.

Wiimeisiä sanoessaan Poika kyyristyi mökin pimeään
nurkkaan ja pysyi hiiskumatta. Isastaan hän ei lukua pi-
tänyt, waan kuulusteli ainoastaan metsämiehen askeleita,
jotka wähitellen lähemmät, Nyt kuiwat lehdet rapisiwat
aiwcin majan owen wiercssä poika pidätti hengitystänsä,
eikä liikahtanut; - mutta nyt, nyt hengähti hän taas
sywään ja hymyili, sillä askeleet kuuluuvat jo taas kauem-
pana, metsänwartijll käwi siwutse, majaa tarkastamatta,
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waara oli ohi. Silloin koira yhtMiä haukahti, asettui
mnjau suulle ja sitten haukkui kowasti ja kiiwnasti,

Tiras! Tiras! kuului wieras, epäilemättä metsän-
Martijan ääni. Tänne, Tiras!

Tiras ei totellut, haukkui waan mielä kilulnwanunin
ja kowcuunin.

auta; mc olemme tulleet ilmi.
Hänen päätelmänsä näyttäysi oikeaksi. Metsästäjä,

koiransa haukunnalta huomautettuna, heitti tarkastaman sil-
mäyksen majan oween. Hoi, tulkoon ulos, keu siellä piilee,
hän huusi. Sukkelaan ulos, tahi lasken koirani sisään!

Woi, hywä herra, älkää tehkö meille Pahaa, rukoili
pojan ääni walittawana motista. Me emme ole mitään
rikkuneet, waan ainoastaan täällä maanneet, kosla yö mei-
dät yllätti metsässä!

Kyllä! metsästäjä tuimasti wastasi. Sitä tah-
domme sittemmin tutkia. Nyt ennen kaikkea ulos päiwän
waloon, että näkisin, minkälaisia lintuja oleu kiinni saanut.

Wawisten poika totteli, ja kun hän taas tuli Päiwcin
waloon, häu loi silmänsä metsämieheen niin surullisesi: ja
nöyrästi rukoillen, että tämä ehdottomasti tunsi sydämensä
liikutetuksi ja lempeä hymy kirkasti hänen wast'ikään wielä
tuimaa ja ankaraa katscmtoacm.

Ho, hoi! Kuka siellä on? sanoi hän jälleen tylysti
ja ankarasti. Pojan wiikeri, kniuka olet tullut minun met-
sästyspiiriini? Miuusta et uäytä oleman syntyisin ympä-
ristöstä. Mikä nimesi on?

Pietari!
Oletko ihan yksinäsi täällä, Pietari? Sepä tuskin

lienee mahdollista! Tiraskin silmäili aiua wielä majaa.
Kuka siellä wielä piilee? Wastaa pian, tai minä lähetän



9

todellakin koiran sisään. Ken on wiclä mökissä, ja minkä-
tähden hän ei tnlc nlos?

-- Hywä herra, isänihän se on! Pietari sanoi. Älkää
waan olko snntnksissa. Hän ei nskalla tulla ulos, koska
warmann Pelkää, että te tulisitte heittämään hänet Mantilaan!

Mitä wiclä, minä en tee hänelle mitään, jos hän
mnntoin ei ole muuta rikkonut, kuin majassa maannut, metsän-
wartija wastasi. Ulos maan, mies! Wcmha Andreas on
siitä tuuuettu, ett'ei hau tee pahaa kellekään köyhälle ihmi-
selle. Siis ulos, Pelotta!

Majassa oli kaikki hiljaa.

Herra mctsäuwartija ei tee meille mitään, minä sen näen
hänen silmistään. Tule aiwan rohkeasti, isä!

Ei mitään wastcmsta. Ci mikään liikahtanut.
Kummallista, poika sanoi metsänwartijalle. Noin

sikeästi isä ei ole koskaan maannut; häu oli tawalliscZti
lliua warhemmiu jalkeilla, kuin minä.

Ryömi sisään ja rawistele häntä! metsästäjä lau-
sui. Minulla ci ole aikaa kauan häntä odotella. Sisään
ia herätä hänet, Pietari!

Poika totteli. Heikko himmeä walo mainisi mökkiä.
Mies, jota Pietari nimitti isäksensä, makasi liikahtamatta
kuusenneulasistll tehdyllä muoteellaan.

sinä ollenkaan kunle minua? Sinun ei ole tapana teesken-
nellä, herra tuolla ulkona tarkoittaa hywää kanssamme!

Ei mitään wastcmsta. Olento ei liikahtanut. Ei edes
räpnhyttänyt silmiään. Pietari tarttui hänen tasiwartecnsa,

käsimarsi oli jäykkä ja raskas. Pietari Pyyhkäisi„käm-
mcuellääu kaswojen yli, kaswot oliwat jääkylmät. Äkilli-
nen peljästys »vapisutti Poikaa.
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Jumalani! Hän huudahti, luulenpa, että isä on
kuollut!

Oho, poika, niin onnettomasti ei suinkaan liene
käynyt, wastasi metsästäjä ulkoa. Odotapa silmänräpäys,
minä tnlen ja heti katson.

Kohta sen jälkeen pimeni majan snn ja uelinryumin
tuli mctsäuwartija sisään. Hän tnnnnsteli waltimoa, mic-
hen sydämen lyöntiä, koetteli hänen kaswojansa, käänsi ne
waiwalla waloa kohti ja hämmästys knwantni hänen sii-
wyisissä, umnhentuneissa kaswoissansa.

Kyllä tosiaankin, isäsi on kuollut! hän sanoi. Tässä
tapauksessa olisimme saaneet kauwan huutaa ja hoilottaa.
Tule maan taas ulko ilmaan, Pietari, tässä ei ole mitään
enään tekemistä, mies on tnollut.

Pietarin koko rnnmis wapisi, kyyneleet wirtasiwat hä-
nen silmistänsä, hän itki ääneensä ja heittäytyi masentuneenaruumiin yli, johon mitä tmmimmin tarttui molemmin käsi-
warsin. Isä, isä! hän itkeä nyyhkytti. Keräähän kuitenkin!
Teeskentelythän maan! Älä kauemmin pelolta miuua, isä!Jumalan tähden, heraahan toti!

Tno ei enää ole herääwä, metsänwartija sanoi
sääliwäisesti. Koettelehan maan, rnnmis on jo jääkylmä,
wainaja on warmaan jo useita tuntia sitten ollnt kuolleena.
Siinä ei anta mikään woiwotns eikä walitns. Tule nyt
ulko ilmaan, siellä tahdomme wielä puhua pari sanaa keske-
nämme.

Pojan teeskentelemätön, haikea ja kiihkeä suru liikutti
wanhnsta. Hellällä wätiwallalla riisti hän Pietarin irti
kuulleesta ja työnsi hänet nlos majasta. Koneenlapaisesti
seurasi Poika ja ulkona istuitse hän Pnuu kannolle, Peitti
kaswonsa käsillä ja itki nudclleeu niin katkerasti, että kirk-
kaat kyyneleet juoksiwat sormien loniitse. Jonkun aikaa an-
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toi wanha mctsanwartiia hänen tehdä mielensä mukaan.
Nojautuneena kiwääriinsä, hän katseli sydämmellisellä sääli-
wäisyydellä poikaa ja kaikenmoiset ajatukset risteiliwät sillä
nmlin hänen aimoissansa, ,

Siewä poika, hän jupisi harmaan partansa wä°
lista, joka Pörheänä peitti hänen huulensa ja leukansa.
Siewä poika, ja hywä, hellä sydän! Kuinka häu osaa itkeä,
Poika-parka! Täytyy katsoa, enkö häntä woisi auttaa! Täy-
tyy koettaa!

Hetken perästä, kun Pietarin kyyneleet näyttiwät hil-
jemmin juokseman, taputti metscinwartija häntä hiljaa olka-
päälle,

Kuule minna, Pietari, hän sanoi hiljaa. Itku ei
nyt euää hyödytä mitään. Pois on pois, ja kaikilla maail-
man kyyneleillä et woi ketään kuollutta jälleen henkiin he-
rättää, Sentähden jätä se nyt sillensä ja kuiwaa silmäsi.
Meidän on ftuhuniiuen wakawa sana keskenämme. Toinnu,
lapsi! Toinuu! Oliko isäsi siis sinulle niin kowin rakas,
ett'et ollenkaan saata lopettaa nyyhkyttämistäsi?

Poika nyökkäsi päällään, wielä waluiwat hänen kyy-
neleensä; kurkkunsa oli ikäänkuin kiinni sidottu, niin ctt'ei
hän woinnt saada sanaakaan suustaan. Mctsäuwartija an-
toi hänen wielä pari minuuttia taistella tuskansa kanssa
sekä puhutteli häutä säwyisästi ja hiljaa. Sepä auttoi,
Vähitellen poika tuli rauhallisemmaksi ja aiuoastaau suu-
pielet wawahteliwllt wielä monta kertaa pidätetystä tuskasta.

Nyt olet hymä poika, Pietari, metsämies sanoi.
AnnaPPll nyt kuulla, mitä puolestasi saatan tehdä, ja was-
tna järjellisesti kysyniyksiiui. Ensiksi, mikä un isäsi nimi ja
mitä hän on miehiä?

Poika katsahti ihmetellen ylös. Mitä miehiä hän
on? Ei mitään hän ole, hywä herra, Metsii-Friedel hän on!
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Wai niiu, Metsä-Friedel! Mikä muu uuni hä-
nellä wielä o»?

Muuta nimeä hänellä ci ole, minä en tiedä muusta.
Tuolla Böhmer Waldis'sa uimittiwät häntä siksi sydeupult-
tcijat ja pnunhakklllljat, tnn me jonknn luona työskentelimme
tai muutoin joutuu tapasimme, ja minä nimitin häntä
isäkseni.

Mutta kotona, jossa asuitte, kuinka tausa kutsui
siellä häntä?

Missä me asuimme? Me emme asuneet missään,
hywä herra!

Mitä hullutuksia, poika! Älä uyt latele eteeni
juonitteluja! Täytyihän teillä kuitenkin jossakin koti olla?

Poika pudisti Päätään, Siitä en tiedä mitään, hän
wastasi. Isä ei asunut missään kylässä eikä missään kau-
pungissa. Me kuljeskelimme aina maan ympäri wuoris-
toissa ja metsässä.

Wcn niin? Ia mitä te niissä ajelehditte?
No, isäpä oli taitama puitten kaatamisessa, halko-

misessa, sahaamisessa ja maasta kaimmnisessa, ja myös sy°
dcnpoltossa! Ei kukaan osannut sitä paremmin, ja missä
wcicm puita maasta junriueeu kaiwcttiin tai sysihautoja ra-
kettiin, sinue oli isä aina terwetullut. Me olemme siellä
monta rahllpenuista ansainneet. Kuu yhdessä Paikassa
olimme työn snorittancet, läksimme taas toiseen, ja tällä
tamoin olemme paljon maata kulteueet. Kaupunkiin tai jo-
honkuhun kylään menimme ainoastaan, kun meidän oli lei-
pää tahi mnutuin jotakin ostaminen, ja siellä emme koskaan
kauan wiiwyskelleet. Isä oli aina mieluimmin metsässä, ja
minä myös. Sentähden nimitettiiu häntä Metsä-Friedel'iksi,
luulen minä. Wui, hän oli hywä eikä tehnyt kellekään ih-
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misrlle wääryyttä, ja minua hän ei koskaan lyönyt eikä to-
runut, eikä sauouut minulle kowaci sauna!

Surumielisyys palasi taas uäistä muistoista ja uu-
destaan Pietari tyrskähti itknuu ja uyyyki, min että met-
sänwartijallekin itku oli lähemmin tarjona kuin nanrn. Hänwnikeni ja antoi tuskan paisuwau aallon taas juosta ha-
jalle, enneuknin jatkoi kysymyksiään. Sitten alkoi hän uu°
delleeu.

Nyt, Pietari, hän sanoi, wastaappa, minkätähden
olette tulleet tähän sentunu? Täällä en ole teitä wielci
loskaan hawainnnt, ehl'ei yhtään päimää lnlu, ett'rn käy
ristiin rastiin alustaani,

Niin, niin, herra, Poika wastasi. Emme wielci kos-
kaan ole olleet näillä seuduilla, ja sentähden juurikuu olimme
juosseet itsemme »väsyksiin olimme iloiset, että löysimme met-
sämajan yösijaksi. Hän ei ollenkaan tuntenut itseänsä wir°
keäksi eilen, muutoiu emme suinkaan olisi olleet milläämme-
Wn maikka olisimmekin nukkuneet taiwasalla, niinkuin sen
sata kertaa ennen olemme tehneet. Mutta nyt, nytpä kyllä
huomaan, minkätähden hän eilen niin komin ikäwöitsi suo-
jaa, ja minkätähden hän jutteli niin kummallisia asioita, kuu
mihdoiukiu olimme kömpineet tähän majaan.

Mitä hän sitten jutteli? metsänwartija, joka tark-
kuudella kuunteli, kysyi.

Kaikenlaista sekaisin, ilman oikeaa yhteyttä, Pietari
wastasi. Ensiksi kummetsnin sitä, mutta jälkeenpäin, koska
hän jo useasti oli walittannt päänkiwistystä, huomasin
kyllä, ett'ei hän oikeiu woinnt pitää ajatutsiausa ku'ussa, ja
kehoitin häntä wnan niltknmnan. Sen hän silloin niyiis
teti ja ininäkiu nuknin hywiu sikeästi, ett'en edes knullnt,
kuinka häu ou kuollut, Woi, minlin hywä, isäpartani! Jos
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olisin tuon aawistanut, en olisi silmiäni ummistanut tänä
yönä.

Kyllä sen sinusta uskon, metsänwartija »vilpittö-
mästi sanoi. Kaikesta huomaan, että olet kelpo poika, joka
isäänsä kunnioittaa ja rakastaa, ja sen on taas kaikkien
meidän Isämme tuolla ylhäällä sinulle ausioksi lukewa,
maan kcrropfta minulle myös, mitä isäsi eilen jutteli, joka
sinua niin kowin kummastutti. Minulle tohdit kyllä sen
tertun, en ilmaise mitään siitä.

Ilmaisemista ci ole siinä mitään, herra-kulta, poika
wastasi ciwouaisella silmäyksellä. En itsekkään oikein ym-
märtänyt, mitä hän tarkoitti. Kun eilen illalla kehoitiu
häntä maan hiljaa makaamaan, koska hän niin lewottomasti
heittelihe sinne tänne wuoteella, ja knn sitä tehdessäni, niin-
kuin aina, fcmoiu hänelle rakas isä, tarttui hän kiiwaasti
käteeni, puristi sitä kuumien sormiensa Malissa ja lausui
minulle mustaukseksi:

Herra, minuu Vapahtajani, hywäpä on, että sitä
ajattelen, sillä kenpä tietää, hnomenna se jo on ehkä liika
myöhäistä. Ethän ollenkaan ole minun Poikani, Pietari,
jos kohta minua isäksi kutsutkin.
silmäsi ja nuku! Mutta sitä hän ei tehnyt, hän ei nukkunut,
euuenkuiu oli minulle kertonut, että häu noin wiisi tai kuusi
muutta sitteu oli löytänyt minut yksinäisen maantien war-
rclta hiukan syrjässä tammen juurelta metsässä, ja että
oli miunt luonaan pitänyt, koska olin niin surkeasti itke-
nyt ja huutanut, Keu miuä tai »vanhempani oliwat, siitä
hän ei koskaan ollut woinut saada tietoa. Warmaan oli-
wat miuut yöu kuluessa tahallaan kadottaneet eräästä man-
nusta, sillä pyörien ja kawioitteu jäljet oliwat wielä tuo-
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reina ja sclwinci maantiellä näkyneet. Tietojen saamista Mar-
ten oli hän seurannut näitä jälkiä lilimmäisecn kylään, ja
siellä kuullut, että tosin hywiu marhain wannnt oliwat kulke-
neet kylän läpi, mutta kuka missä ajoi, ci tiedetty. Kar-
kea bassoääni oli waan huntannt hewosia ja kauheasti ki-
ronnnt ja sadatellut, että uiiu kauau miiftyi, eunenkuin
tuliwat, ja mihdoiukiu oliwat wauuut aika kyydissä eteen-
päin lähteneet. Josko nyt wcmhempani oliwat sisällä istu-
neet, ei hän saattanut minulle sanoa, ainoastaan niin pal-
jon oli warmaa, ett'ei hän minun isäni ollnt, -- Annuin
hänen puhnci, koska en kuitenkaan woiuut sitä estää, mutta
uäettehäu nyt jo itsekin, että hywä isänikin warmaan oli
kaiken tämän tällä tawoin kuumeessa tuwitellut mieleensä,

Wauha metsänwärtija rawisti Päätään. Sitä en taida
kuitenkaan suorastaan wäittää, häu wastasi. Kenties hän
tunsi kuolemansa likenewän, ja silloin täytyi hänen tewentää
sydäntänsä, ollaksensa ottamatta hautaau mukaansa salai-
suutta, joka saattaisi wiela jonakuua Päiwänä olla sinulle
hyödyksi. Ia niin se mahtaa ollakin. Mutta eikö hän wiclä
tätä paitsi sinulle mitään kertonut?

Kyllä, hän kertoi, että wähcin matkaa siitä Pai-
kasta, josta oli minnt löytänyt, oli hän myös löytänyt ison
kaunistiwisen kultasormuksen, johon oli knwattn waaknna.
Minun Pitäisi waan hywin hakea, sormus oli wielä hänentullessansa ja se ulisi löytywä.

Enpä niinkään, enhän ole sitä ajatellutkaan, ei suin-
kaan kaikki liene tutta, puita wastasi. Jos isällä olisi ollnt
semmoinen sormus, olisin minä jo kanan sitten nähnyt sen.

No sitäpä et uyt uiin aiwan warmaan tiedä, met-
sänwärtija lausui ajattelewcma. Joka tapauksessa ou kat-
sottawa, löytyykö isälläsi jonkuulcnsia kaluja tahi papereita
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jostakin armosta, ja koska me molemmat olemme tässä, uiin
saattaa se tapahtua pikemmin heti, knin myöhempään. Tule,
Pietari, pitäkäämme siitä huoli, mutta euneu sitä pitää mei-
dän saada maja hinkau waloisemmaksi.

Wiimemaiuittu oli pian tapahtuuut, Metsauwartija
repäsi pari koiwuu runkoa, jotka olimat majan seinänä, syr-
jään, ja silloin oli sisällä melkein yhtä Valoisa knin ulko-
ilmassakin, Gitten hän astui pojan kaussa mökkiin, tähys-
teli tarkkaan kuolleen kaswoja, wakautuatseeu, että mies
todellakin oli kuollut.

- Se on kyllä totta, hän mumisi. Ei hengen kipi-
nääkään hänessä enää ole. Mutta hynnn lewollisesti näkyy
hän nukkuneen. Kaswonsa juonteet näyttämät lempeiltä ja
rauhallisilta,

Pietari nyökkäsi mustaukseksi päätään, sillä nähdessään
isänsä kalpeat liikkumattomat kaswot, kyyneleet tnliwat taas
hänen silmiinsä, eikä hän woinnt puhua mitään. Kelpo
metsänmartija autoi hänen rauhassa itkeä. Wcnuajan tas-
kuista hän löysi ainoastaan pienen kukkaron, joka sisälsi pari
mähäuarwoista rahankappciletta, lnjan, mankan weitsen, mes-
sinkiset tulukset, jommoisia puunhakkaajat tawallisesti Pitä-
mät. Wiimein, monikertaiseu tnrhan hakemisen perästä, hy-
win kätketyssä pomitastussa oli pieni nahasta tehty pussi,
josta, hänen pnssosta pudistaessansa kannis, iso, kultainen
sinettisormns, kaunistettu nelikulmaisella punaisella kiwellä,
johon erinomaisen hienosti ja siististi oli knwattu waakuua,
putosi hauen käteensä.

-- Siinä on sormus, hän sanoi. Kas tässä, Pietari!
Isäsi siis ei kumminkaan kuumeen houreissa puhunut, waan
asian laita on niinkuin sanoin: hän ci tahtonut ottaa sa-
laisuutta mukaansa haittaan. Rauhoitu, Pietari! Isäsi,
todellinen isäsi elää ehta wieläkin.
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Oi, tämä tässä oli isäni, minun oikea isäni,
poika wastasi sywällä tunteella. Niinkuin isä on hän aina
minna rakastanut ja kohdellut, eikä mitään mnnta kuin hy-
wyyttä ja ystäwyyttä minulle osottauut, Eu koskaan, en
milloinkaan sitä unohda!

No, sepä on rehellisesti ajateltu, mctsänwartija lau-
sui. Enkä miuä suinkaan tahdo estää sinna knnniuittamasta
hänen muistoaan, niinkuin todellisen isän ainakin. Waan nyt
tule. Meidän täytyy mennä kylään ja Pitää siitä huolta,
että isäsi tulee noudetuksi täältä, ja saapi kristilliset hauta-jaiset! Tnle, Pietari!

Poika ei mielellänsä eronnut wainajasla. Kuitenkin
hän kyllä saattoi huomata, ctt'ei kuullut woinut jäädä metsään
makaamaan, ja kniwasi kyyneleensä.

Näen, että tuossa ou muntamia työkaluja, metsän-
wartija jatkui. Ota ne mukaan, Pietari, ett'eimcit joudu
micraiden käsiin. Sormuksen otan toistaiseksi taiteeni, ja
siitä tulemme toisten puhumaan. Niin! Oletko walmis?
No, mitä wiclä wiiwyttelet?

Jumalani, ajattelin junri, kuinka kanssani tulee nyt
käymään, knn rakas, hellä isäni on kuollut, Pietari sanoi
tuskallisesti, Niiu kauan kuin hän eli, oli hywä ollakseni!
Entäpä nyt?

No, älä sitä sure, Pietari! metsänmartija wastasi.
Sinä omistat uskollisen luonteen ja kiitollisen sydämen, kn-
ten kyllä olen hawainnnt, ja semmoisia ei Herra tuolla yl-
häällä heitä. Sinä lähdet kanssani! Pienessä mökissäni
on tilaa meille molemmille ja kyökkikaapissani löydämme
leipääkin molemmille. Tule «aan, Pietari! Wanha And-
reas on olema isäsi, jos tahdot häntä mähäisenkin rakkaana
Pitää!
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Pietari waipui nyyhkien wcnihcm nietsänwartijan rin-
noille, joka hänelle lenntti ystäwällisesti syliusä ja Puristi
häntä säciliwäisesti sydäntänsä wastcn. Siten poika itki
muutamau »linnntin häne>i kaulassansa, ja manhus soi sen
rauhassa tapahtua, ainoastaan silloin tällöin lausuen loh»dntlamaiscn sanan. Wihdoin Pyyhki hän pojan kyyneleet ja
teli seu tantta kohtanksesta lopun,

-- Niin, nyt on hywä, hän sanoi, olen siis nyt
sinun isäsi ja sinä olet poikani. Joudu, Pietari! Joudu!
Ei enää ole aikaa itkuun ja «alitukseen, sillä aamu kuluu,
ja meidän täytyy lähteä kylään wainajasta huolta pitämään.
Siis joudu, Pietari, joudn!

Poika totteli. Hän sieppasi wainajnn kirweeu, sahan
ja Pari pienempää työkalua maasta, loi wielä wiimeisen
hellän katseen hänen liikkumattomiin kalpeisiu kaswoihinsa,
ja seurasi sitten wauhaa metsäumartijaa, joka pitkiu askelin
jo kämi edellä. He meniwät noin puolen penikulman päässä
olemaan kylään; metsänwartija suoritti tarpeelliset ilmoituk-
set paikkakunnan kylänwcmhimman luona ja wei sitten pojan
mökkiinsä, jossa wielä kerran sanoi häntä terwctulleeksi isäl-lisellä sydllminellisyydellä, ja lupasi ainiaan osuttaa hänelle
rakkautta ja ystävällisyyttä. Pietari ei saanut monta sa-
naa suustaan, mutta häueu loistama, milkns silmänsä pnhui
kieltä, jota kuunon metsämies kyllä ymmärsi. Pietarin katse
lupasi hänelle mitä hartmnta kiitollisuutta.
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Toinen luku.

Mufi Koti.

Andreas oli erään rikkaan herran, kreiwi Lindenoera/in,
palweluksessa. Kreiwi omisti niouta sataa tynnörinalaa
metsä- ja peltomaata, Metsänwartijana tnli Andreaksen
hoitaa kreiwin metscinlohkuja ja wartioida otuksia, jott'eiwät
salametsästäjät niitä liika julkeasti harwentaisi. Ehkä hän
nyt wiclä oli riwakka ja täysissä wuimissansa, hän huomasi
kuitenkin jo wähitelleu sen ajan lähestymän, jolloin wirka
tulisi hänelle liika rasittamaksi, ja hänen harmaat hapsensa
kehoittiwat häntä ajoissa wcilitsemaan itsellensä apulaista.
Kun hän otti luoksensa tnrwattomau Pietari paran, tapah-
tui se lähinnä sääliwäisyydestci, koska Pietari oli aiwan
tnrwaton; mutta piaupa juolahti hänen mieleensä, että ai-
wan mnkamasti woi pojasta kaswattaa itsellensä apulaisen
ja seuraajan, jos tämä osottcmtui ymmärtäwäksi, kykeuewäksi
;a rehelliseksi. Tällä haawaa oli tämä ajatus tosiu ainoas-
taan satunnainen mielijohde, mutta siitä saattoi tulla tosi.
Wanha Andreas ryhtyikin kaikissa tapauksissa kasmattamaan
Pietaria omaan ammattiinsa.

Ensiksi oli saatawa selwäksi kysymys, missä Pietarin
isän tai kllswlltusiscin kotopaikka oli sekä hankkia tietoja siitä,
oliko tämä wiimeisillä Heikillänsä puhunut totta, tai ainoas-
taan kuumeenpuuskassll lörpötellyt kaikenlaisia mielettömyyk-
siä. Tämä näytti oleman »vähemmin waikeaa, knin Andreas
oli peljännyt. Metsä-Fr!cdel'in taskuista löytyi kirje, joka
antoi ilmoitnkseu hänmi kodostansa. Hän oli syntyisin pie-
nestä kylästä buhmiläis-baijerilaiselta rajalta. Kylänwau-
hin kirjoitti sikäläisille wirkamichille, ilmoittaen asian laidan,
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ja Pyysi tietoa Pietarista, samalla kun jätti seurakunnan
ratkaistawnksi wantia puikaa takaisin, jus tällä siellä ehkä
olisi uinaisia tai sukulaisia. Kuu Metsä-Friedel uli kun-
niallisesti ja kristillisesti haudattu, lähetettiin tämä kirjoitus;
jonknn ajan perästä saapui wastaus, joka wahwisti kaikki,
mitä poika kaswatusisäusä sulista oli kuullut, Virkamiehet
ilmuittiwat, että Metsä Friedel tosin oli heidäu kylästänsä
kotoisin, mutta ett'ei hän koskaan ollnt nainiisissa, Pojmi
oli hän useita muusia sitten löytänyt metsästä ja siitä ajasta
asti pitänyt luonansa. Tämän syntyperästä ei tiedetty mi-
tään. Mctsä-Friedel itse ei ollut siitä koskciau tietoa anta-
nut, eikä myöskään woinut antaa, eikä hän ylimalkaan pi-
tempään aikaan, ei yksin eikä pojan seurassa, ollut käynyt
kotopaikassaan, koska hän aiua oli mieltänyt kuljeskelemaa
elämää ja suurimman ajan elämästänsä oli retkeillyt metsissä
ja niissä hakenut elantoa ja seu saanutkin. Walitettu ei
oltu kuskaan hänen käytöksestänsä, ja hauta oli aina, täy-
dellä syyllä, pidetty ahkerana, rehellisenä miehenä, jota ei
mun moite saattanut kohdata, kuin se, ett'ei hän saanut oi-
keata rauhaa missään muualla, paitsi yksistään metsässä.
Mitä poikaan tuli, oli huomattawa, ett'ei seurakunnan puo-
lesta woitu mitään tehdä hänen hywäksensä, sillä senraknnta
oli köyhä, ja sentähdeu oli Parasta pojalle, että hän Pysyisi
nykyisessä olopcnkassaan.

Tämä »vastaus ilmoitettiin Andreakselle ja tämä siihen
oli tyytywäiueu.

Päätetty asia, herra tylänwanhiu, hän saiwi. Poika
M luukseni; niinä tahdon olla hänelle isän siansa, niin hy-
win luin muin!

Entä herra krcimi? tylänmanhin tysäsi niiettimäisesti.
Lnulettetu, Andreas, että nnuri herra siihen tyytyy?
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Eiköhän! wanhus wastasi. Hänen äitinsä, kreimittä-
ren kanssa olen siitä jo puhunut. Hän un kaikkeen tyyty-
wäinen, ja tiedättehän, kylänwanhin, nuorelle herralle ei ole
mitään munia tahtoa, kuin äitinsä. Hän on jo siitä kirjoit-
tanut, Heidelbergiin, jossa kreiwi Julius harjoittelee opin-
toja, ja silloin on kaikki niinkuin jo toimitettu. Poika jää
luokseni ja minäpä kyllä katson, että kaswatan hänestä kelpo
metsästäjäpojan, joka kerran, kuu ummistan silmäni, saattaa
toimittaa Mirkaani.

Oho, wanhns, kylänwanhin sanoi ja naurahti,
siihenpä wielä on hywci taipale; joka on niin terwe ja »loi-
missaan, kuin te, auttaa ttnela Puolen kylää hautaan, euueu-
kuiu itse jättää jäähyluäiset maailmalle. No niin, asia on
päätetty, poikaparka jää luoksenne, ja hywäu työnne Ju-
mala palkitsee.

Siten oli kaikki järjestyksessä; köyhä, koditon poika
oli löytänyt kodin ja uuden isän, joka marinaan soi hänelle
yhtä paljon ja yhtä rehellisesti hywäa kuin entinenkin.
Muuten selwenikin kohta, että Pietari kyllä ansaitsi kaiken
tämän hywyyden ja ystäwyyden, sillä hänen luonteensa,
kaikki hänen tekonsa ja pyrintönsä saattoiwat mctsänwurti-
jalle ainoastaan iloa.

Tämä usottllutui heti alussa, knn Andreas piti pie-
nen tntkiuuou pojau kanssa.

No Pietari, hän sanoi eräänä Päiwänä, jonkun aikaa
kunnon Metsä°Friedel'in maahanpaniaisten jälleen, nyt
on meidän katsominen, mitä sinä osaat ja olet oppinut; sillä
jos oikea mctsästäjäpuika tahdot olla, niin tnlee sinnn ym-
märtää enemmän, knin juoksennella ympäri metsissä ja osata
erottaa kettua urawasta. Siis ensiksi: osaatko lukea, Pie-tari?
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Kyllä, lukea osaan, poika sanoi rohkeasti.
No, lncpa sitten, Andreas sanoi iloisena ja työnsi

hänelle kirjan. Luepa nämä wiirsyt tässä.
Pietari jontui haiuille ja hämmästyi.

Sitä en osaa, hän sanoi ällistyneenä. Mutta ra-
hoja osaan laskea. Eitä olen usein tehnyt.

Oi, woi, Andreas huudahti puoleksi uaurcieu, puoleksi
hämmästyneenä, sitä en tarkoittanut, Pietari! Arwelin
josko osaat kirjaa lukea?

Pietari rawisti päätään. E», sitä en osaa, hän sanoi.
En koskaan ole ollnt koulussa niinkuin muut lapset.

Siis et taida kirjoittaakaan, etkä laskea, etkä sa-
nalta sanoen, mitataan?

Pietari waikeni ja näytti surulliselta. Mutta äkkiä
loi häu taas silmänsä iloisena ylös. Eu sitä osaa, häu
sauoi, mutta tahdon oppia!

Se tnlee wcnkeaksi, mutta sinun pitää olla hymin
ahkera, metsänkäwijä mastasi. Sillä, uäethäu, Pietari, sinä
et oikeastaan euää ole mikääu pikku poika, waau jotensakin
iso, ja, mitä ei nuorena opi, hm, hm, hm! Minun pitää
puhua koulumestarin kanssa! Mutta mitä sinä muuta osaat!
Pietari? Eikö isäwaiuajasi, Metsä-Friedcl, sinulle ollenkaan
mitään opettanut?

Opettipa kyllä, poika sanoi, rukoilla minäosaan, iltaisin ja aamuisin, ja kaikista hymistä lahjoista
kiittää rakasta Jumalaa!

Andreaksen hiukan synkistyneet kaswot mnnttiliwat taas
kirkkaiksi ja iloisiksi. Sepä on paljon, Pietari! hän sanoi,

ja jotakin sangen hywäci! Isäsi on warmcian ollut kun-
non mies, koska hän un saattanut sinut jumalanpelkoou.
Mnttll mitäpä wielcikin osaat, Pietari?
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Puita halkoa ja sahata osaan, sen olen oppinut
puuuhaktaajieu ja sydenpolttajicu lnona,

Hm, ja mitä wielä, Pietan?
Osaan myös lintuja Pyytää, tehdä häkkejä, wirit-

tää satimia näädille ja ketuille, ja jälkiä paremmin wainus-
tclla, knin isä osasi, sen hän itse on useiu sanonut!

-- No, se saattaa sinulle joskus olla hyödyksi, mutta
että olisit osannut lukea ja kirjoittaa, olisi miuulle enemmän
ollnt mieliin, Andreas lausui, Siuuu on oikeiu joutumi-
nen, Pietari, jos tahdot oppia sen, mitä on laiminlyöty.

Oi, senpä tahdon, isä, koska se on sinnn tahtosi,
Pietari wakuntti innokkaana. Aika tawalla tahdon joutua.

No, sepä saadaan nähdä, saadaan nähdä, metsän-
wartija jnpisi. Ennen kaikkia on minun puhuminen konln-
mestarin kanssa.

Se tapahtui. Seuraamana päiwcinä Pietari meni
koulnun. Hän oli joltisenkin iso ja tukewci, ja lystilliseltä
näytti, kuin hän istui alimmaisena pienten, wasta lukemaan
alkajain kanssa.

Joudu, Pietari, jotta opit, koulumestari sauoi!
Pienoset nauramat sinulle muuten, jakaswatusisäsi huolestuu.

Pieuoset uauroiwat kyllä, mutta Pietari ei ottcmnt
sitä pahaksensa. Lnjana hän tarttui aapiseen, ja hänen sil-
mänsä scurasiwat opettajaa. Ei yksikään sana, ei yksikään
tawu jäänyt häneltä huomaamatta, ja kun opetus koulussa
oli loppuuut, hän alkoi kotona alusta alkaiu. Kahden wii-
kon kuluttua Pietari luki aapiseusa jo yhtä hywin ja kirjoitti
yhtä kauniita kirjaimia, kuiu toiset häucu ikäisensä Pojat,
ja laskeminen käwi unelä pareminin. Pietari taisi jo joten-

kin hywin laskea, sitä tietämättään, sillä sitä hän oli saanutkäytännöllisesti oppia metsässä isältään, ainoastaan unmero-
mertit oliwat hänelle ondot. Hän joutui aika tawalla, ja



24

samalla tawoin tuin oli teroittanut hywään muistoonsa
kirjaimet, samoin myös numerot. Koulumestari oli sangen
tyytywäinen hänen ahkeruuteensa, Andreakselle tuli poika
päiwä päiwältä rakkaammaksi ja moitti yhäti suuremman
sijan hänen sydämessään.

Kelpo mctsäuwartija huomasi piau, ett'ei hän suinkaan
ollut tehnyt huonoa kauppaa, ottacssaau Poikaa taswatik-scnsa. Pietari oli itse kiitollisuus, ja osottautui aiua ah-
kerana, ei aiuoastaau koulussa, waan myös kotona, kun
waau eusiksi oli oppinut tuntemaan nudeu kaswatusisänsä
tawat. Wanhan miehen oli tähäu asti aiua täytyuyt it-
sellensä keittää aamnjuomausa, mutta Pietari näytti hänelle,
että hän osasi enemmän, kuin alussa oli kehunut. Wilk-
kaaua kuin lumikko uousi hän wuotecltnau eusimmäisen au-
ringonsäteen kanssa, haki kirwcen, pilkkoi pnut, teki tulen
tlltkaau ja keitti kasmatusisälle niin hywän liemen, kuin
jos olisi kreiwin kyökissä taitonsa oppinut. Niinikään ei
kukaan osannut Paremmin warstaassa paistaa lintuja, kuiu
Pietari, joka sitä oli tehnyt sata kertaa metsässä isäwaina-
jaa warten, ja täydellä lnottamnksclla Andreas saattoi ns-
koa hänelle kyökkituimct. Pietari joutui yhtä hywin tnlita-
kan ääressä knin koulussa, eikä hän koskaan laiminlyönyt
mitä suurimmalla huolellisuudella ja tarkkuudella tehtäwieusä
suorittamista.

Metsäuwartijalle oliwat nämä pienet palwelnkset suu-
resti mieleen, ja hän iloitsi pojan innosta, joka ei silmän-
räpäykseksikään laimistnnnt, Päinwastoiu, se kaswoi aikaa
myöten, ja Andreas sai tuntea sitä sangen suloisella tawoiu.

Kesällä, no niiu, silloiupa oli kyllä hauskaa aamusta
warhaiu iltaan myöhään kuljeskella metsässä katsomassa
perään ja walwomassä työmiehiä; mutta sylsymyöhällä
ja taimella oli tämä toista, eikä suinkaan parempaan päin.
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Kotopäiwäincn 010 taiwasalla kosteudessa ja myrskyssä, sa-
teessa ja luinituiskussll ci ole mitään erinäistä hnmitnsta.
Kun Nndreas ennen aikoihin tämmöistcn waiwaloisten päi-
uniin Perästä myöhään illalla oli tullut kutiiu, niin ei hän
wielä sittenkään, kaikkia maiwoja ja hankaluuksia kärsittyään,
saaulit lepoa. Wiluissaan ja läpimärkäuä häntä tcrwehti
ainoastaan kylmän tuwau kylmä takka. Omiu täsiu täytyi
hänen halkoa puut, laittaa tilli uuniin, keittää ruokansa; ja
siksi, kunnes tupa oli lämminnyt ja rnoka tullut kypseksi,
täytyi hänen wielä omassa asunuosscmsakiu kärsiä nälkää
ja kylmää.

Nyt sitä mastoin, kun Pietari osasi huolehtia hänestä,
oli lliwcm toistu. Kun nyt myrsky rcnwusi, tahi lumipyry
peitti metsänwartijan maitoisilla haahtuwillausa, jotka sula-
tessaau kostuttuuni hauet ihoa myöten, tahi tuu oli miu
hirmuisen kylmä, että jääkyuttilöiiä muodostui partatarmui-
hiusa miu piti hau leikkinä kaikki nämä haitat, niinpicm
tnin ajatteli kutiin palaamista ja tupastaan, jossa häntäodotti huolellinen käsi ja hellä sydän. Nyt kotiin tullessaan
hän löysi herttaisesti lämpösen asunnon; isossa kaakeli-uu-
nissa räiskiwät halot ja liedellä oli jotu malja, joka aina
sisälsi jotakin hywää nälkäisen watsan Maralta. Sitä paitsi
myös Pietari liikkui reippaasti hauen ympärillään, riisui
häneltä takin, korjasi metsälaukun sekä Pyssyn, toi yönntun
ja tohwelit ynnä hääräsi hilpeästi, knnnes Andreas muka-
wnsti istui nojatuolissa uunin ääressä, ja miclihywällci söi
lientänsä tahi kaniiuipaistiausa, tahi mitä muuta kyökki tai
wuodenaika tarjosi. Sen lisäksi pojan lempeät kaswot, hä-
nen hilpeä jaarituksensa, sydämelliset hymäilynsä, niinpä
niinkin, se oli seutähdeu jotakin aiwan ioista, kuin euneu
aikoihin, jolloin metsänwartijan täytyi ytsNiään, wilnisena,
nälkäisenä ja äreänä istua kiusallisen kylmässä, yksinäisessä
asunnossaan,
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Kun Pietari aikaa myöten tnli isommaksi, oli wan-
hulsella mielä enemmän hyötyä hänestä. loutuiwatpa asiat
sille kannalle, että Pietari pahassa ilmassa tykkänään otti
wiran häneltä, jotta hän saattoi kotona hoidella itseään,
huoletta siitä, että jotakin oli jäänyt laimin. Pietari, nuo-
rnudesta saakka metsään tottuneena ja siellä kaswancena,
hoiti toimet siellä yhtä hywin ja tunnollisesti, kuin wanha
mctsänwartija itse, ja tämä saattoi sill'aikllll kotona lukea
raamattua, kotipostillan tai wirsikirjaa, ja iloita siitä, ctt'ei
hänen wanhoilla päiwillään enää tarwinnnt kestää kaikkia
ruman wuodeuajau hankaluuksia.

Totta tosiaan poikaseni, hän lausui usein, Pieta-
rin puoleksi jähmettyneenä tai ihka läpimärkänä, mutta aiua
hymällä tuulella ja mielin, tullessa metsästä, totta tosiaan
lunlin silloin, knn sinut metsämajalta löysin ja lnokseni otin,
tekemäni sinulle hywää, mutta nyt huomaan joka Päimä
enemmän, että olen itselleni senkautta suurimman palweluk-sen tehnyt. Onko tämä hymäntekemäisyyttä, jossakaikki siu-naus hywäntekijälle tulee? No, Inmala palkitkoon sinulle,
Poikaseni, sen hymäu, niitä olet wanhalle metsänwartijalle
hänen wanhoilla päiwillään osottauut!

Pietari Pyysi Päästä kaikista semmoisista kiitospuheista
ehta todellisuudessa ne kaikki täydelleen ansaitsi. Hän tiesi
ainoastaan tekemänsä welwollisuuteusa ja täytti ne sitä suu-
remmalla halulla ja ilolla, kuu häu kokonaan jakamattomalla
rakkaudella oli kiintynyt kelpo kasmatusisääusä.

Mm eleliwät nämä molemmat hiljaisessa tyytywäi-
syydessä unta onnellisimpia Päiwiä ja wuosia toistensa kanssa,
ja Andreas piti Pietaria jo ciiwan wastaisena seuraaja-
naan Mirassa, eräs tapahtuma sattui, jota antoi Pie-
tariu kohtalolle aiman odottamattoman snnnnan.
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Tapahtuipa siten, että metsässä oli hnomattamissa
salametsästäjäin jälkiä. He oliwat tähän saakka kuulumat-
tomalla rohkeudella harjoittaneet salametsästcimistä ja sem-
moisella tcntllwundella ampuiwat kuoliaaksi alustan metsä-
kauriit ja hirwet, joka näkyi tekemän pilkkaa kaikesta takaa-
ajosta.

- londu, Pietari! metsänmartija sanoi, joka kaikeksi
onnettomnndeksi makasi kipeänä, jälleen anenueesta ampuma-
haawasta, kasmattipojallee». Martaita täytyy ajoissa estää
ammcittiausa harjoittamasta, mnntoiu häwittäwät he meiltä
kaikki metsänutnkset ja nauramat meille wielä Päälle päätteeksi.

Pietari ei suinkaan ollut mitään tekemättä, waan oli
aiua uutterasti liikkeessä. Joka yö hau wäijyi metsässä ja
kuljeskeli sen läpi kaikissa suunnissa, mutta aina ikäänkuin
jos kujeellincu sallimus tahtoi tehdä pilkkaa hänen ponnis-
tuksistaan, aina tiesiwät juonikkaat salametsästäjät paeta
hänen walppaita wakojasilmiään. Siellä, missä hän juuri
oli ja wäijyskeli metsässä, Pysyi kaikki hiljaisena, mutta met-
sän Vastakkaisessa päässä Paukahteliwat laukaukset aiwcm
lystillisinci läpi hiljaisen yöu ja hcrättiwät kai'un Wuorista,
Kun hän sitten riensi tälle seudulle, tapasi hän usein Me-
risiä paikkoja uurmikolla, jotka kyllä selwään todistiwat,
että jokn otus oli tapettu, mutta itse metsästäjistä hän ei
löytänyt mitään jälkeä. He oliwat aina saaliilleen kadon-
neet, eikä tärkinkään silmä saattanut heidän jälkiään seurata
kauemmaksi, kuin korkeintaan jollekin purolle tai kiwiselle
paikkeelle, johon pakeneman markaan jalka ei mitään jälkeä
jättänyt.

Heillä on Marinaan wakoja, joka wäijyy kaikkia aske-
leitani, Pietari suuttuneena lausui, kun hau eräänä aamuna
toisen metsässä turhaan walwotun yöu Perästä palasi kotiin.
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Hullutuksia, Pietari, wanhus wastasi, Knkapa sinua
makoilisi tai jäljessäsi hiipisi? Tilaisuus ou konnille suo-
tuisa, siinä kaikki. Pidä nyt oikein Marasi ja wihdoin kyllä
Pääset heidän jäljilleen.

Pietari enensi intoansa ja ponnistnksiansa, mutta sala
metsästäjät yhäti pilkkasiwat häntä. Eräänä yönä oli taas
uljas hirmi ammnttn ja ennenkuin Pietari saapui Paikalle,
uliwat, tamallisundcn »inkaan, hirmi ja salametsästäjät ka-
donneet.

- Siitä täytyy tehdä loppu, isä, hän scuwi kiiwcmsti.
Olethan nyt siinä määrin taas terwe, ett'et tarwitse niinna,
Anna ininnlle, pyydän sinna, lomaa epämääräiseksi ajaksi.

- Ia mihin tahdot ryhtyä? wanhns kysyi.
löt ja päimät mäijyä metsässä, kunnes saan tie-

don lurjuksista, Pietari Masiasi. Siuä lewität sillä wälin
hnhun, että kreiwitär on lähettänyt minnt jouuekin ja ett'en
palaa takaisin koko wiikolla. Salanietsästäjät saamat tästä
tiedon ja lyömät laimin tumallisen waromaisuuteusa. Sillä
mälin minä hiimin heidän jälsillensä, enkä tule ennemmin
luoksesi, knin onnistun heidät kiinni saamaan.

Wanhus suostui tähän tuumaan. Eräänä aamuna
Pietari oli poissa. Hauet o!i mumisi nähty erään howi-mäelle kuuluman hewosen seljassa, jolla oli ratsastanut lä-
hintä kaupuukia kohti. Pyssynsä ja metsälaukkunsa riip-
puimat rauhallisesti metsänwartijan asunnossa, jossa ne
saattoi jokainen, joka hänen luonansa käwi, nähdä.

Tosin kyllä Pietari oli ratsastanut kaupunkiin; siellä
hän jätti hemosensa rawintolaan, ja itse wielä samana päi-
wänä kiertotietä myöten hiipi takaisin kylään. Lcmähtä-
mättä hän harhaili yön kuluessa läpi metsän, eikä tällä
kertaa suinkaan seurauksetta. Aamun hämärtäessä hän kunli
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laukauksen pamnhtnwnn, jn riensi niin joutuin, kuin woi,
paiknlle. Pinn hän kun li äänin ja wäliin kowna nanrnn.

Wni niin, juoneni on siis wnilnttnnut! hän mu-
unsi itsekseen iluisenn. He lnnlewnt että olen knnknnn täältä,
ja omat oleminansa niin tnrwattnina, ett'eiwät edes pakoon
lähde saaliillensa. Nyt tahdon katsoa, keitä omat.

Hiljaisilla, kuulumattomilla askeleilla Pietari seurasi
suuntaa, josta äänet kaikniwat, kunnes koittaman namun
walussa hawnitsi nsenmman tukeman miesolennon hahmo-
piirteet. Nyt hän oli kahta waromcunpi. Hän heittäytyi
maahan ja ryömi käärmeen lailla pensaston'läpi, kunnes
oli niin liki salametsästäjin, että snnttoi knnlln jok'niuonn
sanan, jonka Puhuiwat, Sitte hän kyyristyi warwikon taa
ja pysyi liikkumatunna tässä nsemnssn kuiu punuknnto. Sciln-
metsästäjillä ei ollnt aawistustakaan hänen läsnäolostansa,
sillä he lörpötteliwät jn nnnroiwnt teeskentelemättä kuin
ennenkin.

Aimo, Pinkka Poika, lausui eräs mies, joka parast-
aikaa oli hirweä aukaisemaisillaan. Kahden sormen paksulta
seltärnswaa kylkiluissa. Siitä antaa metsänriistantcmppias
tinkimättä wiisi tanteria!

Tekee kaksi minulle, kaksi sinulle ja yhden Willelle,
lausui toiuen ja hieroi tyytywaisenä käsiään.

Niin, ensimmäinen sanoi, hänelle täytyy kyllä
antaa osansa, etLei se ole sitä ansainnuttaan. Meillä on
työ ja waara puolellamme, maan hän ei tee mitään muuta,
kuiu wäijyy hiipien metsänwartijan pojau jäljissä,

No, onpa halla siitä juoksua kylliksi! ios Pietari
huomaisi hänen juonensa, niin käwisi pojan pahoin, toinen
wastasi, Ell'ci hän tänään olisi saattanut meille tietoja,
emme seisoisi tässä näin rauhallisina hirweä nylkien.
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Oikeinpa kyllä, ja hän ou saama osausa, sanoi ensim-
mäinen äreästi. Mntta hnomcnna? Kuiuka ou asia» laita
huomenna? Silloinhan emme hänen apuansa tarwitse, sillähän niwan marinaan sanoi, että Pietari on matkustanut
puis useammaksi päiwäksi.

Keupä tiesi, lieneekö siiuä Perää? toinen lcinsui.
-- Miksi Wille meille walehtelisi? Omin silmin hän un

nähnyt pojan Pyssyn ja metsälauknn riippuman seinällä
wanhnksen asunnossa ja wanhuksen omasta suusta kuullut,
että puita Pysyisi puissa ainakin toto wiikon, jos'ei kanem-
minkin.

Niinpä »iin! Ia sentähden juun tahdomme käyt-
tää aikaa hywäksemme ja takoa rantaa sen kuumana ollessa.
Kuu wanhus waau taas Pääsee jalkeille, ou leikki heti lop-
puma, sillä he yhdessä owat meidän suhteen liika Moimalliset.

Totta kyllä! Sentähden reippaasti työhön käsiksi!
Millä kohden siihen nyt ryhdymme?

Kreiwipyötiu luona! Siellä oleskelee waihetellen
snuri hirwi, eikä se saa meiltä päästä Paremmin pakoon,
knin tnokaan tuossa.

Mutta krciwipyökki un liian lähellä kylää. Wanhns
saattaisi lopulta luulla laukaukset.

Autaa hänen waau tuulla ja olla suutuksissa! Häntä
wniwaa lnnwalo ja poika on poissa, sentähden sukkelaan
käyttäkäämme tilaisuutta. Mutta autahan nyt hirweä olal-
leni! Totta tosiaan painama poika!

Läähättäen taakan alla, mikä kummallakin oli kannet-
tawana, Poistuiwat salametsästäjät. Pietari salli heidän
rauhassa meuuä. Hän tiesi nyt kaikki ja oli asiastaan
warmci. Salametsästäjiä hän tosin ei tnntenut; he oliwat
marinaan jostakin, toisella puolen rajaa olemasta kylästä.
Mutia Willen, jota oli antanut heille tietoja, hän tunsi.
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Hän oli muutamau lähellä olewan tilan lampurin poika,
wietas tyhjäntoimittaja, joka jo useamman kerran oli ajettu
koulusta ja opista. Pietari taisi nyt hywin selittää, minta-
tähdcn hän aina oli turhaan metsässä käynyt. Wille oli
kulkenut hauen jälkiään ja marinoilla merkeillä, ehkäpä kaar-
neen raakunnalla ja pöllön huud.olla, waroittauut kumppa-
neitaan. Kun Pietari kuskaan ei ollnt pitänyt Maaria po-
jasta, niin oliwat tämän juonet ja mehkeet tähän asti hy-
win ynnistnneet; mutta uyt, Pietari päätti wakcmsti
kerrassaan tehdä lopun salamctsästykscstä.

Hän Pysyi kaiken Päiwää metsässä, kunnes yö taas
tuli. Wasta Pimeän tultua hau hiipi takaisi» metsänwartija-
asuntoon ja Pujahti siuue kedenkään hawaitsemcitta. Wille
kuljeskeli tosin waanicn ympäri huonetta; Pietari oli kui-
tenkin niin warowamen, että kiipesi yli aidan asuinhuoneen
pihapuolelta, joten hän wältti Wille» wakoilemiset.

Wiimein olen heidän jäljillään, isä! hän ilmoitti
riemuissaan. Nyt tiedän kaikki, za ennenkuin aamurusko
nousee, täytyy ampujain olla kiinni!

Hänen täytyi tarkasti kertoa, kuinka oli saanut tie-
toonsa' salametsästäjät ja kuullut heidäu tuumansa. And-
reas kiitti häntä.

Kaikki hywin, hän lausui. Nyt emme tarwitse
muuta, kuiu olla paikalla euucn heitä, piirittää kreiwipyökki
ja tawata lurjukset ilmityöstä. Reippaasti, Pietari! Sinun
pitää meuuä linnaan ja pyytää linuawoutia, kokkia ja kar-
tanon inspehtoria yösydämeu aikana olemaan saapumilla
luonani ladatut Pyssyt »inkana. Heidän Pitää tulla täs-
mälleen, ja sitten lähdemme heti matkaan ja asetumme odo-
tuspaikalle.
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Melu, isä? Pietari kysyi. Ethän suinkaan sinä
mukaan tnlle?

Miksikä en tulisi? Luuletko, että minä Pysyisin
puissa, kun semmoinen pyynti ou kysymyksessä? '<!>,lä muu
toin ole huulissasi. Minä olen tänään Paljon terwecmuänä
enkä tunne mitään tuskaa haawassani, joka sitä Paitsi un
jo melkein umpeen parantunut. Joudu waan, Pietari, puoliyö
on Pian käsissä, ja silloin täytyy meidän kaikkien olla paikalla.

Pietari totteli. MM marowasti kniu oli tullut, pu-
jahti hän taas talosta tähystcllen miekasta Wilicä, jota
ei missään näkynyt. Poika, huomattuansa, että waarna ei
ollut lähelläkään, samoinkuin eilenkin, oli menossa kumppa-
neinsa lno, tietoa saattamaan. Pietari läksi tyytymciisena
linnaan toimittamaan kaswatusisäusä käskyä.

Jusydcin oli tuskin ohitse, kuu pieni seurne jätti met-
sänwartijatalon, sen jälkeen kuiu Pietari, jota käytettiin
wlltojana, oli tiedustellut scnduu ja ilmuittannt, että ulkona
oli kaikki rauhallista, ja ett'ei mitääu epäluulonalaista ollut
wainnsteltawissa. Nämä neljä miestä ja Pietari lähtiwätsuoraa Päätä »netsään ja katosiwat seutunn, jossa kaunis,
korkea saksan tammi, „kreiwipyukki" nimeltä, koska tässäkerran, wnosikymmeniä sitten, eräs kreiwi Uon Lindenberg oli
tappanut karhun, lewitti tuuhealehtisct oksansa ilmaan.
Tässä Andreas osotti killlekin paikkansa ja asettui itse erään
tammen marjoon, jouka oksat riippuiwat niin alhaalla, että
hän helposti saattoi kätkeytyä niiden ja rungon taakse.

Pari, kolme tuutia kului, ilman että mitään metsässä
liikahti, Wihdoin antoi Pietari, jolla oli äärimmäinen Paikka,
kimeästi wiheltämällä merkin, ja heti sen jälkeen kuultiin
lähenewien salametsästäjäin askeleet.

Tämä on paikka, sanoi eräs. Tässä oleskelee hirwi
waihetellen ja se tulee warmaan meille ammuttawiin. Py-
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sykää wcicm alallanne, ett'ette häntä pelota pois. Immär-
rätkö, Wille? Ei mitään tarpeetonta jaaritusta, johon aina
niin mielelläsi olet harras. Paikalla luisin sinua, jos hirwikorteäänisen lörpötyksesi tähden Pääsisi patoon.

Kylläpä tahdon olla niin hiljaa, kuin Puut tässäympärillä, poika wastasi. Katsokaa maan itse, ett'ette ammu
harhaan.

Sepä on onm asiamme, wastasi ensimmäinen ääni.
Ole Maroillasi, Jussi, minä ammnn ensin, niin Pian kuin
hirmi tulee lähemmäksi, ja ainoastaan siinä tapauksessa,
että ampuisin siwutse tahi satuttaisin huonosti, ammut siuä.
Onhan Pyssysi kaiketi latingissa?

Wiidellä metsäkllurisluodilla!
-- Hywä! Nyt tunnette asian, ja nyt hiljaa. Aamu

hämärtää jo, eikä hirwi enää kauan odotuta itseään!
Sywä hiljaisuus seurasi näitä sanoja. Ell'eiwät And-

reas ja häueu seuralaisensa olisi olleet aiwcm warmat sala-
metsästäjien läsnäolosta, olisiwat he woineet lunlla olemansa
yksin metsässä. Mnntoin pysyiwat hekin alallansa, eikä
salametsästäjillä ollnt cmwistnstakaan siitä, kuinka likellä
heitä walppaat wainoojat oliwat.

Siten kului melkein tunti. Päiwänkoitto pelotti pois
yön warjot; aamuruskon ensiunnäincn hohde lennähti kullau-
karwaisena paistawan puhtaan taiwaan yli ja himmensi
tähtien walun; täällä tuolla liutuueu äänteli ja Wariksetlensiwat ylös puistikoista, silloin äkkiä kuului kuiwien
lehtien kahina metsän laidasta, ja werkalleen, kewein askelein,soma Pää komeine haarasarwineen ylpeästi pystyssä, astuiseuraamassa silmänräpäyksessä nljas hirwi pienelle aukiolle
treiwinpyökin edustalla ja läheni sitä mitä sunrimmalla huo-lettomuudella neljänkymmenen askeleen päähän. Silloin
wasta se hämmästyi, ojensi kauniin päänsä taaksepäin ja yritti



34

hyökätä siwnlle metsään. Mutta samassa silmänräpäyksessä,
jolloin oli ryntääinciisillää», räjähti laukaus, yhden ai-
noan waltawan hyppäyksen teki jalo eläin, sitten kaatui se
maahan ja kostntti wirwawalla sydänwerellään maan,

Hywin osattu! aiwcm lawan taa! Hurraa! huusi
rieninitsewa ääni Pyökin rungon luota, ja heti sen jälkeen
molemmat salametsästäjät astuiwat kiirein askelin esiin war-
juawien oksien takaa ja riensiwät kuolinkamppailussa taiste-
leman hirwen lno.

Niinpä kyllä, aiwcm hywin osattn, poikaseni, sanoi
nyt myös nietsänwartijll, joka jätti piilopaikkansa ja rau-
hallisen näköisenä läheni salametsästäjiä. Näkyy kyllä, ett'ei
tämä ole ensimmäinen, jonka wäijyksistä ammuitte, kuitenkin
toiwun että se on olewa wiimeinen.

Ikäänkuin jähmettyneinä pelosta seisomat salametsäs-
täjät kalpeoina kuin äsken pudonnut lumi. Kumminkin toi-
nen heistä hawahtui hermostuttamasta kauhusta ja kääntyi
pakoon, koettaen wetää myötänsä knmppciniansa,

Seis siinä! metsänmartija jyrisi. Ette saa paikalta
pois liikahtaa! Seiskaa, lurjukset! Esiin, jahtikumppauit!
Älkää salliko heidän pakoon päästä, heidän, jotka näin roh-
keasti omat harwentaneet metsä-otuksiaui!

M'ympäri riuskimat Pyssyt, neljän kiwäärin silnt uh-
kasiwat salametsästäjiä; itse he seisoiwat aseettomina. Huo-
lettomina he oliwat jättäneet tiwäärinsä pyökin ruilkoa
wasten, eikä heille siis muuta jälelle jäänyt, kuin antautua
arinoille.

Ukko ou siis kuitenkin ollut meitä wiekkaampi! ju-
pisi se mies, joka oli paukauttanut hirwen kuoliaaksi, hir-
mustuueena itseksensä. Niin, jatkoi hän ei mikään enää
auta! Tässä olemme! Wastustus on kummiukiu turhaa,
kuten huomaan, ja lopuksi: ruukku käy kaiwolle, kunues
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rilkountnu! Kerran olisi meidän kumminkin ollut se usko-
niinen!

Senpä kyllä luulen, kun taas olen jalkeillaui, And-
reas sanoi. Nyt kädet tänne, suwaitkcmtte, että sidomme
seläu taakse. Ia sinä, Pietari, nouda kiwäärit tänne, jotka
luultawasti omat pyökin luona.

Pietari kääntyi pyökkiin päin, sill'aikaa kun Andreas
metsälaukustlllln otti esille hienon nnorcm. Mutta siinä
silmänräpäyksessä, jolloin hän yritti toista salametsästäjää
sitoa, paukahti laukaus pyökiltä Päin, wanhus päästi huu-dahduksen, kääntyi ympäri ja kaatni sitten maahan. Kaik-
kien wielä seisoessa siinä kauhistuneina, ääni knului pyökin
luota: Paetkaa, paetkaa! Pyssyt omat jo muuulla: ja
nuori poika, jonka Pietari heti tunsi lcunpuriu Willeffi,
pakeui suurin harppauksin Pyökin takaa metsään. Molem-
mat salametsästäjät seurcisiwat häntä, ja ennenkuin yksikään
Andreaksen seuralaisista oli moinut toipua kauhistuksen moi'
mattomuudcsta, oliwat kaikki kolme salametsästäjää kadon-
neet taajaan Pensastoon. Pietarilla yksin oli kyllin tajuntaa
lähettää luoti pakolaisten perään; mutta häueu kätensä ma-
pisiwcit pelosta eimätta sallineet hänen tähdätä tarkasti.
Ainoastaan ilkkuinen nauru seurasi Pyssyn tuimaa paukausta,
joka todisti, että luoti osumatta oli lentänyt tyhjyyteen.
Pietari heitti kiwäärinsä luotaan ja riensi kaswatusisänsä
lno, jonka wiereen hän laskeusi pulmilleen.

Isä, oletko määrällisesti haamoittunut? hän huusi
tuskassa ja pelossa kyynelten syöstessä hänen silmistänsä ja
wieriessä poskillensa. Wastaa minulle, rakas isä kulta!
Mihinkä sattui luoti?

Wanha mies ähki ja nosti waiwaloisesti käden rin-
nallensa. Tähän! Tähän! hän mumisi. Konna on hywin
tähdännyt! Pelkäänpä, että on kysymys heugestäni!
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Siitä Jumala wcirjelkoon! Pietari huusi nyyhkieu ja
riisti auki wcmhuksen metsästysuutun, josta muutamia weri-
pisaroita esiin tihkui. Paita ja liiwit oliwat meriset; luoti
oli tunkeutunut rintaan liki sydäntä. Oliko haawa kuolet»
tawaiueu tai ei, sitä eiwät he osanneet päättää. Pietari
koetteli lähinnä tukehduttaa werenjnoksua, painaen nenälii-
naansa haamua wasteu, sitte asetettiin siihen hätäwara kääre,
joka täksi hetkeksi poisti cchdistciwan maaran. Sitten tehtiin
kiwääreistä ja sukkelaan yhteensidotnista oksista jonkinmoiset
kantopaarit; Andreas asetettiin näille, ja kannettiin waro-
waisesti asuntoonsa, joka onneksi ei ollnt kaukana onnetto-
muuspaikalta. Sinne tullessa oli metsänwartija tainuok-
sissa, mutta toipui kohta. Pietari juoksi linnaan hewosta
hllkeaksensll ja rientääksensä lääkäriä hakemaan. Mutta
ouuelliuen sattuma oli hauelle suotuisa, lääkäri oli jo lin-
nassa, jonne hän warhain aamulla oli kutsuttu criiäu sai-
raan luo. Hän seurasi Pietaria paikalla, ja tuskiu tunnin
kuluttua hllllwoituksen jälkeen Andreas makasi jo hywin
sidottuna wnotcellaan. Lääkäri antoi toimetta, että sairas
niin sukkelaan apila saatuaan kyllä möisi tulla pelastetuksi.
Hän antoi tarpeelliset käskyt haawoitetun hoitoa »varten,
Pietari asettui tämäu wuoteen ääreen wakaalla päätöksellä,
ett'ei ennen luopuisi kaswatusisänsa wierestä, kuin kaikki
wnara olisi ohitse.

Kartanon inspehtori warnstcli sill'aikaa salametsästä-
jien kiinniottamista. Mutta nämäpä oliwat jo aikoja sitten
paenneet likeisen rajan yli ja oliwat siis ulkopuolella wai-
nomisen piiriä.

luoskoot, Andreas sanoi hänelle tätä ilmoitettaessa.
Ennemmin tai myöhemmin tapaa heitä kuitenkin rangaistus,
ja kaikissa tapauksissa eiwät he enää tohdi häiritä aluet-
tani. Sinä saatat nyt taas wiettää yösi häiritsemättä wno-
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teellasi, Pietari-parkani. He omat saattaneetkin sinulle kyl-
lin rettelöltä.

Jos se maan silla olisi kylliksi! Pietari wastasituskallisesti. Mutta he omat ampuneet sinua, sinua, isä!
Tahtoisinpa mieluimmin wiettää mitä kylmimmät talwiyöt
taiwasallll, kuin istua tässä tautiwuoteesi ääressä ja nähdä
sinun kärsimän.

Malttia, lapseni! wanhns wastasi lohduttaen. Jos
kohta tuo heittiö kyllä tarkoititkin minulle Pahaa, alan kui-
tenkin toiwoa, ett'ei wiimeiuen hetkeni wielä ole aiwan lä-
hellä. Kärsiwällisyyttä maan täytyy sinulla olla, Pietari,
niin Jumalan amnlla tyhjennämme tämänkin kärsimyksen
kalkin.

Andreas Pysyi jarkähtämätönnä ja hywällä mielin,
maikka hän kärsi ankarinta tuskaa, Pietari maali häutä
helläu kelpo Pojan tawoin. Lääkäri käytti koko taitonsa
parantaakseen mcmhaa kunnon miestä, mutta kaikki huo-
lellisuus, kärsimällisyys ja hoito ei kuitenkaan saattanut
autan metsänwartijalle jälleen entisiä lnjia woimia, Haamatosin parani ja arwcttui, mutta heikkous, joka, enemmän ja
enemmän sijoituttuaan, teki Manhan miehen kykenemättömäksi
edelleen hoitamaan rasittamaa Mirkaansa samalla innolla
tuin ennen.

Tämä on huono sanoma, Andreas sanoi huolestu-
neena, kuultnansa lääkärin päätöksen. Toiwoin ja luulin
metsllinvartijana elämäni ja woiwani wiimeiseeu hetkeeni
asti toimittaa Mirkaani, inutta nyt, lomaapa on, toimetto-
mana katsella, kuinka muut ansaitsemat leipänsä otsansahiessä. Eikä kuiteukaan se ole tämä seikka, joka nunna suu-
rimmasti huolettaa ja Painaa! Olen wanha, ja woin kyllä
sanoa, armollisen herrani uskollinen Palwelija ja silloinhan
tiedän hywin, ett'ei hän salli minun nälkään kuolla wiimei-
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sillä Päivöilläni; mutta sinä, Pietari-parkani, mitä on si-
nusta tulema? Toiwoin sinnsta senraajatani, ja jos
maan olisit ollut muotia tai paria wanhempi, niin olisi se
kyllä saattanut käydä päinsä, mutta kuten asiat nyt omat,
niin olet walitettawasti liika nuori, eikä ole ajattelemista-
kaan, että treiwi ottaisi odottaaksensa kokonaista wuotta,
kunnes sinä tnlisit kyllin wanhaksi. Mitä on nyt tchtäwci?
Tiedäthän kyllä, Pietari, että Andreas mielellään jakaa
roiimeisenkin leipäpalaseusa kanssasi, kumminkin pelkäänpä,
pelkäänpä, että meidän täytyy molempain sitä tehden näl-
kään kuolla.

Wllnhus rawisti surullisena päätään. Pietaripa oli
urhea ja hywällä tuulella. Älä ole minusta huolissasi, hän
wastllsi. Olen luonasi jotakin oppinut, joka on auttama
minua kaiken maailman läpi.

Sanasen: „joudn!" Olen nuori, tahdon joutua,
ja ken ei työtä kammo, sille ei rakas Jumalakaan ripusta
leipää niin korkealle, ett'ei hän saattaisi sitä saanmttaa.
Siis minusta ei sinun tarwitse mitään huolta Pitää, isä!

Niin, niin! Hywin sanottu, Pietari, sangen hywin
sanottn! Andreas wastcisi, ja tunnustan, että olet aika
lailla joutunut sinä aikana, kuin luouaui olet ollut, mutta
näethan, Pietari, se ei kuitenkaan wielä riitä. Eipä suullaan!
Joudu, Pietari! Mutta, poikani, ennen kaikkea, joudu myös
kunnollisesti! Sinä olet köyhä, sinulla ei enää ole
mitään turmaa minusta, sinä seisot, niin sanoakseni, yksinäsi
maailmassa, ystäwittä, sukulaisitta, yksin niinettäkin, Pie-
tari, silla ethän edes tiedä, kutka wanhempasi owat tai oli-
wat, poika-parkani, ja näetkös, semmoinen awutou, hyljätty
wäki, jolla ei ole mitään, paitsi omaa itseänsä, päätään,
käsiänsä, täsimarsillnsll, semmoinen saa usciu paljon enemmän
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kowaa kokea, kuin semmoiset, joista rakas Jumala jo ou
pitänyt huolta, ennenkuin he edes omat nähneet maailman
waloa. Siinäpä sitten kysytään elämäntaistellissa, kaikkien
epäsuotnisain olosuhteiden wallitessa, aina Pysyä rehelli-
senä. Ken jalosti joutuu ja aina pitää silmänsä anki,
eikä kammo mitään työtä, eikä istu kädet ristissä, totisesti
löytää warman leipänsä; mutta kysymys on, josko leipääu
ci tartu synnin ja turmelukseu hometta, joka tekee sen katke-

raksi ja mahdottomaksi nauttia. Niin, uiin, joudu poikani,
mutta, kaikissa suhteissa, joudu rehellisesti, ainoastaan
rehellisesti! Kuiwa, rehellisellä tawalla ansaittu lei-
wäukuori maistun paremmalta, kuin kaikki maailman herkut,
jos sinun niistä täytyy sanoa, ett'et ole niitä rehellisestiansainnut. Immärrcitkö minua, Pietari?
net minut kyllä ja tiedät, että ennen hakkaisin käteni poikki,
ennenkuin ojentaisin sormeni määrän tawaran perään. Ole
huoletta, isä! Tahdon joutua rehellisesti karttaa
leimassani hometta, joka tekee sen katkeraksi.

Tämä keskustelu tapahtui syrenimajassa puutarhassa,
joka ympäröi metsanwartijan pientä asuntoa. Kewät oli
taas tullut, tuoksuawaiu kukkain ympärillä liehuiwat kirja»
wat perhoset; aurinko paistoi lämpöisesti kirkkaalta taiwaalta.
Andreas, sittenkuin ei enää woinut karskein askelin kuljes-
kella metsässä, mietti tawallisesti kauniilla ilmalla jokaPäiwä
pari tuntia pienessä puutarhassansa. Sill'aikaa jäi huone
sulkematta, ja kukin, jolla oli siihen halu, saattoi astua si-
sään. Andreas ei siitä paljon wälittanyt, sillä ensiksi huo-neessa ei ollut paljon olettamaa, toiseksi Andreas ei ollut
erittäin epäluuloinen. He eiwat siis tänäänkään siitä huoli-
neet, kuka tuli ulos tahi meni sisään, eiwätkä sentähden ol-
lenkaan huomanneet, että heidän keskustellessansa eräs so°
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lakka nuori mies oli astunut asuntoon, ja jo hywän aikaa
seisoi owella, josta saattoi kuulla jok'ciiuoan sanan ja hy-
myellen kuunteli heidän puhettansa. Mutta nyt hän astin
äkkiä esiin. Korkea, solakka wartalonsa pimitti lehtimajan
sisäänkäytäwän.

Hywä päiwä, Andreas, terwehti hän. Minua
illlhuttaa, nähdessäni sinun tuohon määrin parantuneena.

Metsänmartija katsahti hämmästyneenä owelle ja odot-
tamattoman ilon ilmaus loisti häueu silnnstään, hcnvait-
tuansa nuoren miehen.

Kreiwi Julius! hau huudahti. Tuhat kertaa terwe-
tullut, rakas, armollinen herrani! Antakaa maan anteeksi,
ett'en, niinkuin ennen, tule teitä wastaan! Te kyllä jo
saitte tietää

Tiedän kaikki, keskeytti kreiwi wilkkaasti, wanhuk-sen yrittäessä nousta ylös ja käydä häntä wastaan. Py-
sykää rauhallisesti istuallanue, kunnon Andreakseni! Niin,
tiedän kaikki: että sinä welwollisuuttasi täyttäessäsi olet haci-
woittunut ja uhrautunut herrasi eduille. Juuri sentähden
tulen sinua kiittämään ja kysymään sinulta, josko saatau
tehdä jotakin puolestasi, Metsänwartija-wirkaasihan et enää
kumminkaan kykene toimittamaau. wai mitenkä?

En, rakas armollinen herra, wanhus wastasi suru-
mielisenä. Jos moinenkin wielä kitnen elää pari wuotta,
entisen woimani on minulta pitkällinen sairaus wienyt.
Minun täytyy totuttaa itseäni ajatuksiin lepoon asettu-
misesta.

No, sitten, Andreas, täytyy meidän pitää siitä huoli,
ett'ei leposi tule häirityksi ja katkeroitetuksi muitten surujen
kautta, kreiwi Julius lausui hywäntahtoisesti. Olen jo
antanut rahauwartijalleni käskyn maksaa sinnlle kuten en-
nenkin täyden palkkasi ja jättää sinulle asuntosi ja puutar-
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hllsi. Että saat noutaa puita metsästä niin paljon, kuin
tarwitset, sen ymmärrät itsestäsikin. Ia jos sinulla mielii
on muita toiwomisia, uiin lausu ne wapaasti! Sinä olet
ollut mauhemmilleni ja minulle uskollinen palwelija, ja us-
kollisten Palwelijoitten en hnoli antaa kärsiä puutetta!

Metslluwartijllii silmissä loistiwat liikutuksen kyyneleet
ja ennenkuin kreiwi Julius saattoi sitä estää, tarttui häu
herransa käteen ja wei sen huulilleen.

Kiitän teitä sydämmeni pohjasta, armollinen herrani!
hän sanoi. Te saatatte minut sangen onnelliseksi ja wir-
woitatte sisimmäisen sydämmeni! Ei, minulla ei ole ennän
mitään Pyytämistä, ei ollenkaan mitään! Ei ainakaan
omasta puolestani!

Kenenkä puolesta muutoin? kreiwi kysyi, Lansu suo-
rallu ajatuksesi, Andreas, armaanpa jo melkein mitä sinä
tarkoitat.

Niin, kyllä, metsänmartijll sanoi, huomatessaan sen
siwusilmäyksen, jonka kreiwi Julius heitti Pietariin, joka
nöyränä oli mennyt lehtimajan perälle. Menehän kawelylle
metsään, Pietari, Minulla on jotakin puhuttawaa herra
kreiwille, joka, suosiota minulle osoittaen, tahtoo minua
kuunnella.

Pietari kumarsi ja poistui, Mtciwällisellä silmäyksellä
kreiwi Julius häntä tähysteli,

Ai'ot puhua kaswattipojastasi kaussaui Andreas,
hän lausui. Nuori mies miellyttää miuna, ja täytyyhän
katsoa, mitä häneu hywäksensä woin tehdä, Siuun toimeesi
ou häu liika nuori; kuitenkin, ennen kaikkea, kerro minnlle
wielci kerran tarkasti, mitenkä saitkaan pojan luoksesi.

Andreas kertoi, kuiuka oli Pietarin löytänyt, kuiuka
oli hänen ottanut luoksensa ja mitä oli hänestä aikaiseni
miltä ajoilta saanut ilmi; sitten häu kuwaeli kaunopuhe-
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liaastiPietarin hywiä ominaisuuksia, jotka hänessä joka päiwa
enemmän olimat kehkeytyneet, ja wiimeksi hän rohkeni rukoilla
kreiwiä, että tämä ottaisi Pitääksensä huolta ormoksi jääneestä
Pojasta, koska Andreas itse ei kumminkaan nyt enää saat-
tanut tehdä paljon hänen hywäksensä,

Tahdon katsoa, Andreas, tahdon katsoa, nuorikreiwi
wllstasi lljattelewllisesti. Jollakin tawalla on hänestä huoltapidettäwä, sillä kuten sanotin, hänen awonainen, kaunis kat>
santonsll miellyttää minua. Minusta tuntuu, kun olisin
nähnyt nämä kaswot jo kerran jossakin, ehk'en woi mieleeni
johdattaa, missä ja milloin. Kuitenkin yhtäkaikki, eihän
sillä ole asian kanssa mitään tekemistä. Et ole siis löytä-
nyt mitään jälkiä hänen syntyperästään, todellisesta kodis-
taan, wanhemmistaan tai muista sukulaisistaan?

En minkäänlaista tietoa ole heistä saauut, armol-
linen herra, Andreas mustasi, Mannaankaan ei Pietarinaikaisemmallakaan kasmatusisällä, Metsä-Friedel'illä ollnt
mitään tämänlaatuista tietoa, muuteu olisi hän kyllä siitä
jutellut samaten kuin sormuksestakin.

Niin, sormus! kreiwi Julius sanoi kiiruusti. Hywä,
että muistutit minulle siitä. Onko sormus wielä hallussasi?

On kyllä! Jos suwaitsette sitä nähdä, niin haen
heti sen kaapista.

Niin, saattllnenhan tnon nähdä, Andreas. Kenties
woisi se olla meille jonkinlaisena oppaana tutkimnksissamme.

Andreas haki sormuksen. Kreiwi katseli sitä tarkasti
ja hämmästyi, huomatessansa punaiseen kiween knwatuu
waakunan.

lhmeellistä, hän mumisi itsekseen, Waakuna on
minulle yhtä tuttu, kuin perhekin, jolle se kuuluu, jakuiten-
kin tuskin lienee mahdollista, että tuo nuori mies woisi olla
missään yhteydessä sen perheen kanssa, Wanha herra
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mahdotonta! Ia hänen sisarenpoikansa wieläkin mahdot-
tomampi! Minkätähden sisarenpoika kieltäisi Pietarin
lapsenoikeutta ja isoisä hylkäisi hauet, jos Pietari olisi hä-
nen poikansa poika? Hän on Manhan herran ainoa peril-
linen, ja elää hänen kanssansa sowussa ja ystämyydessä!
Ei, se on mahdotonta! . . . Täytyy hankkia tietoja, maikk'en
ylimalkaan panisikaan erinäistä armoa sormukselle. Löy-
tyikö se ehkä pojau taskusta?

Ei suinkaan, Andreas wastasi. Pietari kertoi kas-
matnsisänsa Metsä-Friedel'in sanoneen, että hän sen löysi
wähän matkaa siitä paikasta, johon Pietari oli heitetty.

Silloinhan, kreiwi tuumi, saattaisi olla mahdol-
lista, ett'ei sormuksella olekaan mitään yhteyttä löytölapsen
kanssa. Saattaahan sormus kadota ja woihau se jälleen
löytyä.

— Entä wauuujen jälet, herra kreiwi? Andreas
muistutti,

Kuka woi wäittaä Pietarin olleen näissä wnu-
uuissa? kreiwi wastasi. Ei mikään todista sitä! Pietari
itse ei mitään muista semmoisesta tapauksesta lapsuutensa
ajoilta.

Mutta häuhäu saattoi silloin olla korkeintaan kol-
men tai neljän wuoden wauha, Andreas wastasi. Kuin-
mana pysyy aina, että Metsä-Friedel samalla kertaa löysi
pojan, sormuksen ja tuoreita waununjälkiä tieltä, jota ai-
noastaan harwoin ajetaan, kuten koko kertomuksesta näkyy,
sillä Metsä-Friedel mnntoin ei olisi pannut mitään erinäistä
arwoa näille jälille, eikä waunnja niin hewillä olisi udeltu.
Keu myös tietää, eikö löydetty lapsi itse ole puhuuut Mau-
nuista, joissa ou matkustanut? Pietari tosin ei muista
sitä, ja hänen kasmatusisänsa on walitettawaZti kuollut.
Mutta joll'ei Metsä-Friedel olisi autanut mitään arwoa
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koko tapaukselle, minklltähden hän olisi sen wielä wiimeisillä
Heikillään ilmaissut kaswatiipojalleen?

Se on totta, kreiwi sanoi wähän »neiittyään.
Näyttää nyt itsestänikin siltä, kuin tässä olisi tärkeä salaisuus
kätkettynä. Kuule, Andreas, usko minulle sormus täksi ftäi-
wäksi! Tahdon näyttää sitä äidilleni, kertoa hänelle, „>nitä
olen uutta saanut tietää, ja pyytää häneltä neuwoa. Äitini
on teräwäjärkinen ja ennakkoluuloton; hänen neuwonsa saat-
taisi meille, ja ennen kaikkea kaswattipojallesi, olla hyödyksi,
Hnomemaamunci warhain tuleu taas luoksesi, silloiu saamme
asiasta enemmän keskustella. Eihän sinulla liene mitään
sitä wastaan, että otan sormuksen mukaani?

Ei suinkaan, herra kreiwi! Andreas wastasi hy-
myillen. Ilimalkaan tuntuu minusta, kuin jos se teidäu
tai rouwll kreiwittären käsissä olisi paremmassa tallessa,
kilin minuu. Olen wanha mies ja saatan kuolla piankin.
Jos Pietari ei sattuisi olemaan saapumilla, min woisi sor-mns kadota helposti tai joutua määriin käsiin. Ottakaatte
maan sormus ja vitätaätte se!

En myönnä, enkä wastnsta, tahdon knnlla,
mitä äitini sanoo, Andreas! kreiwi wastasi. Ennen kaikkia
täytyy kuulustella Pietaria, ehkäpä hän itse tahtoisi säilyt-
tää sormuksen. Aunetaan koko asian olla sinään toistaiseksi,
sillä eihän sillä ole mitään kiirettä. Huomeuua enemmän.
Jääkää siksi hywästi.

Seuraamana aamuun kreiwi Julius ei tullut, „waan
lähetti maunnt nietsänwartijaa linnaan noutamaan. Äitinsä
tahtoi itse hänen kanssansa puhua. Ehkä hiukan kummas-
tuksissaan, Andreas ei kuitenkaan wiiwähtänyt silmänrä-
päystäkään kutsua seuratessaan; istuikse heti waunuihin ja
ajoi linnaan, jossa hänet wietiin kreiwittären asuinhnonee-
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sen. Täällä hän tapasi kreiwittären sekä nnoren kreiwi»,
joka riensi häntä wastaan ja ystäwällisesti puristi kättänsä,

Suo anteeksi, Andreas, että häiritsen sinua, sai-
rasta miestä lewossasi, häu lausui. Mutta äitini halusi
kuulla kertomuksesi kaswatistcisi ja sormuksesta. Sentähden
pyysin sinua luoksemme.

Niin, hywä Andreas, kreiwitär lisäsi, asia on,
kuten poikani on scmouut. Sormus jännittää mieltäni, sillä
tuunen waakunan ja perheen, jolle se kuuluu, jotenkin tark-
kaan. Istu, ystämäui! Paiua puuta ja kerro nyt minun
kuulteni, mitä eilen pojalleni ilmoitit.

Andreas kertoi tarkasti koko historian. Kreiwitär
kuunteli suurimmalla tarkkuudella, uojateu Päänsä kättä
wasten, sywästi ajatellen kuulemaansa kertoelmaa,

Woipi kyllä olla mahdollista että tässä piilee jokin
rikos, josta tähän asti ei kellään ole ollut aamistustakaau,
hän sanoi wihdoin pojalleen. Muistathan, Julius, mitä
eilen kerroin sinulle tästä sormuksesta, ja perhesuhteista,
jotka tnnnet? Mutta mitä on asiassa tchtäwä. Onko so-
welillsta julkisesti syyttää epäluulon-alaista? Se ei käy
laatuun! Ensiksi ei ole warmuutta, josko ylimalkaan mi-
tään pimeyden tekoa on tapahtunut, sillä woihan sormus
ainmu scitunnaisestikin kadota, eikä siis saata olla missään
yhteydessä pojan kanssa, wieläpä otaksuttuunkin että asian
laita olisi semmoinen, missä omat todistukset siihen? Luu-
lisin siis Parhaaksi, että jätämme asian sillensä,

Mutta, äiti-kulta, eiköhän kumminkin sopisi koettaa
saada totuutta ilmi? Julius kysyi. Ajattelehan wcmn, mikä
onni wanhlllle herralle, joka riutnu surussa ja murheessa,
eikä saata unhottaa surullista tapahtumaa, maikkapa onkin
jo monta muotia kulunut entisyyden ja nykyisyyden wälillä.
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Häntä suuresti surkuttele», kreiwitär wcistasi.
Entäpä Poika, Julius muistutti. Jos hän nyt

todella olisi se, joksi , . . Pitääkö syyttömän saada kaiken
elinaikansa kärsiä komaa kohtaloansa?

Mutta onko hän sitten se? Onko hän se? wlls-
tusti kreiwitär innoissaan. Kaikki soweltuu tosin yhteen,

aika, pojan M, itse jonkinlainen yhdennäköisyys, joka
itseänikin useamman kerran on jo hämmästyttänyt, mutta
tuosta kaikesta huolimatta, eikö meillä ole ollut mitä wa-
kuuttllwimmat todistukset käsillä, emmekö ole tähän saakkalujasti uskoneet, että tuo poika aikoja sitten ou kuollut?
Mitä sitä wastaan sormuksen ja hyljätyn lapsen löytö to-
distaa? Näytä toteen, näytä toteen, rakas Juliukseni, ja
sinä saat nähdä, ett'ei kukaan kiiwaammin pnolusta oikeutta,
tuin minä. Mutta kuteu asiat nyt owat, meillä ei ole mitään
tekemistä, ei ollenkaan mitään. Täytyy heittää asia. Se
on todellakin parasta. Ei wanhalla herralla, eikä nuorella
miehellä ole mitään aawiZtuZta luuloistamme! Jos jä-
tämme heidät tietämättömyyteensä, niin säästämme heiltätaisteluja, odotuksia ja toimetta, jotka lopulta osottcmtumat
aiwan perättömiksi taikka liiallisiksi, ja repiwät auki haa-
woja, jotka tuskin owat kaswcmeet umpeen. Ei, Juliukseni!
Näen, että tahdot wäittää minua wastaan, mutta minä
olen tehnyt Päätökseni, enkä luowu siitä, koska pidän sen
wllrowaisimpanll ja Parhaana.

Siis jos todellakin rikos on tehty, jää se ilmi
saattamatta, ja rikkoja saa rauhassa nauttia pahan tekonsa
hedelmiä? Julius lausui. Sehän ei saata olla mielipiteesi,
rakas äiti!

Näytä toteen rikos, ja minä muutan päätökseni,
kreiwitär wcistasi. Kuitenkin siihen saakka ei sanaakaan
enää tästä asiasta, poikani! Se kiihoittaa, waiwaa, säi°
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käyttää, wainoaa minua, ja lopulta saattaa tämä kaikki olla
ihan perätöntä. Jättäkäämme kaikki Sen haltuun, joka täh-
tien yläpuolella juhtaa ihmisten kohtaloita! Jos Herran
tahto on, ja pimeyden teko tosiaankin on tehty, niin tietää
Hän oikeaan aikaan ja meidän awuttamme saattaa sen wa°
loon. Aurinko saattaa kaikki ilmi. Kylliksi, poikani! Pää-
tökseni on tehty, lasken kaikki Korkeimman kasiin!

Kreiwi Julius tällä kertaa ei oikein tyytynyt muuten
korkeasti kunnioittaman äitinsä päätökseen. Miettiwciiseuä,
rypyt otsalla, silmät maahan luotuna, häu kameli
mana muutaman kerran edestakaisin huoneessa. Äkkiä ka-
tosiwat kumminkin rypyt hänen otsaltansa, hänen katsantonsa
kirkastui jälleen. lokn aatos lienee pistänyt hänen mie-
leensä, joka sowitti hänet asian laidan kanssa.

Suostun siihen, kallis äiti, hän sanoi. Älköön
enää olko puhetta mistään tosiasiallisesta sekaantumisesta
meidän puoleltamme. Unhottakaamme kaikki, mikä meitä
eilisestä asti on tehnyt lewottoinaksi ja kiihoittcmut, ja odot-
takaamme hämmennysten selwitystä, jos semmoisia on
olemassa, korkeimmalta kädeltä. Ainoastaan yhtä pyy-
dän. Nuori mies miellyttää minua; olen eilen kuunnellut
keskustelun hänen ja Andreaksemme wälillä, joka uu ma-
kuuttanut miuut siitä, että häu on kunuolliueu ja rehellinen.
Salli minut, rakas äiti, ottaa hänet yksityiseen palweluk-
seeni, ja sinä olet sen kautta myös poistama suruu kelpo
Manhan plllwelijllmme sydämeltä. Eikö niin, Audreas, jät-
täisithau mielelläsi kaswattipoikasi minun hoitooni?

Warsin mielelläni, armollinen herra! wanhus Mas-
iasi. Mitääu Parempaa en saattaisi Pietarille toiwottaa,
ja lieneehän minun sanottama, että hänellä todellakin on
kunnollinen ja rehellinen sydän.

Kuulethan, rakas äiti, kreiwi sanoi. Uskallanko
toiwoa, että täytät pyyntöni?
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Kreiwitär antoi muutaman silmänräpäyksen odottaa
wastausta. Hän ajatteli asiata. Wihdoiu wastasi hän:Olkoon menneeksi, poikani! Luulen tarkoituksesi ymmärtä-
täwäni. Ota hänet sitten luoksesi, tutkistele, koeta häntä,
mntta lupaa minulle, ett'et tahallasi herätä myrskyjä, joita
lnnltawasti ainoastaan waiwalla saisi taas tyyntymään ja
joilla saattaisi olla mitä snrullisimmat seuraukset. Lupaa
minnlle se.

Sen lupaan, kreiwi wastasi. Lupaan siuulle wie»
läkin enemmän; ei kukaan, ei yksin Andreaskaan, ja wähin»
täin hänen kaswattipoikansa, ole saama tietää, mitä luuloja
olemme pitäneet sormuksen suhteeu. Sen wähän, minkä
Andreas keskustelustamme on saanut tietää, on häu pitäwä
salassa yhtä rikkomatta, kuiu minä itse. Eikö totta, wan-
hilkseni, saatanhan luottaa sinuun?

Älkää sitä epäilkö, armollinen herra! Andreas was-
tasi totisella äänellä. Luuleu kyllä huomaawani, että tässäon Perhesalaisuus kysymyksessä, mutta enhän tnnne tätä sa-laisuutta, enkä tahdo waiwata wcmhaa Päätäni luuloilla,
enkä uskotella kaswattipojalleui toiweita, jotka, niiuknin
rouwa kreiwitär aiwan oikein on huomauttanut, kumminkin
woiwat olla ainoastaau houreita, jotka tekisiwät hänet on-
nettomaksi. Huuliltani ei ole tawuakaau pääsewä siitä,
niitä kuullut olen.

Sen odotin sinulta, ystäwäni, kreiwitär sanoi suo-
siollisesti. Älkäämme uskoko, luulko, älkäämmekä toiwoko
muuta, kuin että kaswattipoikasi tnlisi yhtä kelpo mieheksi,
kuin siuä olet.

Ukko kumarsi sywään, keskustelu oli lopussa. Kreiwi
saattoi uskollisen palwelijan waunuuu, ja käski hänen lä-
hettämään Pietarin heti linnaan, koska kreiwin lähtö pää-
kaupuukiin oli niäärätty jo seuraamaksi Päiwäksi. Andreas
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lupasi täsmälleen totella ja palasi kotiin, jossa Pietari kär-
simättömänä hänen palaamistansa odotteli, Andreas sulki
hänet liikutettuna syliinsä,

Kohtalosi on ratkaistu, rakas poika, hän lausui.
Kreiwi Julius tahtoo ottaa sinut palwelukseensa, ja siuun
pitää wielä tänään jättää minut!

Surun sekaisen ilon »valtaamana Pietari kuunteli tätä
sanomlltll. Että hän pääsisi kreiwi lulius'en luo oli hä-
nelle mieleen, sillä hän oli oppinut rakastamaan Juliusta:
mutta että hänen täytyi erota kaswatusisästänsä, se ras-
kautti hänen mieltänsä suuresti. Häntä lohdutti kuiteukin
toiwo, että saattoi lähteä Pois huoletta Andreaksen suhteen.
Metsänwartija oli jotensakin taas tullut rommiinsa ja ter-
weyteensä, eikä enää tarwinnut hauen lapsenhoitoaau niin
malttamattomasti, kuiu ennen. Sitä Paitsi kreiwi Juliuksen
jalomielisyys oli pitänyt huolta kaikista tarpeista. Pietari
saattoi siis jättää hänet sillä lohduttawalla warmundella,
ett'ei wanhuksen tarwinnut kärsiä puutetta mistään tarpeesta.

Iltasella he erosiwat.
Mene Jumalan nimeen, poikani, rehellinen met-

sänwartijll lansui, syleillessäusä Pietaria wiimeisen kerran.
Mukaan sinulle eu woi mitään antaa, kuin isällisen siu-
naukseni. Sinä olet köyhä, nimetön löytölcipsi, mutta seupä-
tähden ahkeroitse jotta oman woimasi, ahkeruutesi ja työsi
kautta pääsisit eteeupäin maailmassa. Mutta, minä kerron,
mitä äsken ja ainakin olen sinulle sanonut: toimi wilpit-
tumästi! Ainoastaan semmoisten kanssa on Herra, jotka
uskollisuudella ja ilolla seuraawat hänen käskyjänsä. Ajat-
tele sitä, ja taiwas sinua warjelkoon!

Pietari erosi kyyneleet silmissä. Toisena aamuna hänajoi siewään palwelijan pnkuun puettuna, kreiwi Juliuksen
kanssa lomaa rawia suurta pääkaupunkia kohti.
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Asuntonsa owen edessä seisoi metsänwartija ja katseli
hauen jälkeensä. Kaksi walkoista liinaa, toinen hänen, toi-
nen Pietarin käden heiluttamana, liehui ilmassa. Sitten
katosiwat wauuut. Adreas mumisi: Jumala olkoon kans-
sasi, lapseni! ja läksi asuntoonsa. Majassansa wallitsi rau-
hallinen hiljaisuus ja yksinäisyys; mutta Pietaria odotti-
wat kowakohtaloiset ja waiherikkaat hetket.

Kolmas luku.

Jumala obzaa.
Kreiwi lulius'ella oli pääkaupungissa iso talous.

Kohta sinue tultuansa Pietari huomasi joutuneensa aiwan
nusiin olosuhteisin. Olipa toiuen elämä kauniissa, komeassapalatsissa, jossa hauen uuori herransa Wien'issä asui, kuin
äitinsä linnassa, joka kaukana maailman melusta yksinker-
taisena ja rauhallisena sijaitsi wnoristossa. Siellä oli kaikki
hiljaista ja melutonta, kreiwitär rakasti rauhaa ja yksinäi-
syyttä; kreiwi Juliuskin, oleskellessaan siellä joskus pitem-
män ajan, ei häirinnyt hänen totuttua elämäntapaansa. Hau
tuli sinne joko yksinänsä, tai toi muassaan korkeintaan yh-
den ainoan palwelijan, jonka läsnäoloa isossa, laajassa ra-
kennuksessa tuskiu huomattiin. Pääkaupungissa sitäwastoin
kreiwi armonsa ja rikkautensa mukaisena ci woinut pitää
toisenlaista taloutta kuiu säatyläisensakään. Pietari siis ei
aiwan wähän kummastellut kun äkkiä näki itsensä kaswa-
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tusisansä pienestä mökistä muutetuksi palatsiin, täynnä lois-
toa, komeutta ja ylellisyyttä. Kamaripalwclijat, lakeijat,
metsästäjät tnnkiwat toisiaan etuhuoneissa, ollen alttiit nou-
dattamaan joka wiittaustll, jonka kreiwi heille saattoi tehdä;
talleissa pyörcihteliwät ajajat, jokeijit ja ratsureugit, ja ko-
meat englannin- ja arabian rotuiset hewoset söiwät marmori-
seimista. Keittohuouecssa askaroitsiwat kokit ja kyökkipojat,
puutarhoissa pnutarhurit ja heidän apulaisensa, ly-
hyesti, koko talouden pito saarnasi kustannuksista, joista Pie-
tari aikaisemmissa rajoitetuissa oloissaan ei koskaan olisi
osannut uueksuakaau.

Pari päiwäci häu käweli ympäri ikäänkuin hämmäs-
tyneenä ja so'aistuna kaiken tämän komeuden keskellä, ih-
metteli loistamilla huonekaluilla warustettuja kammioita ja
saleja kalliine lattiapeitteineen, laenkorkuisine peilineen, leik-
kauksineen, kallisarwoisine maalauksineen kullatuissa puit-
teissa; käwi aina uudesti ihmetellen kyökin, tallin ja puu-
tarhau läpi, ja sai usein kärsiä naurua palweluswäen puo-
lelta, kun hän siellä ja täällä lausui ilini hawciintonsa kaik-
kialla näkymästä, hänestä niin äärettömästä ylellisyydestä,
Wähitellen hau tottui siihen kumminkin, ja rnpesi ajattele-
maan asemaansa. Minkätähden hän oikeastaan oli lreiwin
luoua? Mihinkä tämä häntä tarwitsi? Missä saattoi
hän olla hänelle hyödyksi? Mitä palweluksia hänelle tehdä?
Niin komin mielellänsä olisi hän siellä ja täällä toimiellut,
jotta olisi ollnt hyödyksi, eikä, kuten itsekseen sanoi, laiskana
olisi jokapäiwäistä leipäänsä syönyt. Mutta käwikö se sit-
ten päinsä? Ei! Hän oli joka haaralla liikcmainen, ja
muu palweluswäki katseli häntä kateellisin, karsain silmin.
Etuhuoneessa työnsi hänet syrjään kamaripcilwelija; kyökissä
ajoi hänet kokki tiehensä; tallissa hänen ei kärsitty koskea-
kaan hewoseen, ja puutarhassa käänsi hänelle puutarhuri
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selkänsä, kun hän tarjoutui tälle nimiksi. Pietari tunsi it-
sensä yksinäiseksi, hyljätyksi ja onnettomaksi.
sanoi itseksensä, istnessansa itämissänsä eräässä palwelija-
tuman nurkassa; mutta tietciisinpähan maan, kuinka se
on aljettawll täällä, jossa ei kukaan ihminen tahdo tietää
mitään miilusta poika-parasta. Minun täytyy tästä tehdä
loppu. Huomenna warhaiu menen trciwin lno, ja ell'ei hän
osoita minulle jotakin tekemistä, niin panen myttyni kokoon
j« waellan eteenpäin.

Toisena aamuna hän pukeutui siististi ja kysyi etu-
huoneessa, eikö herra kreiwiä jo saisi puhutella? Kuulles-
saan, että howimestari jo oli kreiwin huoneessa, hän meni
rohkeasti sisälle. Hän tapasi kreimi Juliuksen kirjoituspöy-
tänsä äärestä, joka oli täynnä tilejä ja laskuja, Howimes-
tari seisoi wieressä, ja hänellä oli wielä pieni warastu sa>
malilaisia tilejä ja laskuja kädessä, Owen awaantuessa,
kreiwi käännähti suuttuneena ikäänkuin hän olisi aikonut
antaa kutsumattomalle sisäan-tnnkijalle ankaria nuhteita;
kumminkin häilen nuhainen katsantonsa, tunteissansa Pieta-
rin muuttui lempeäksi.

Wai niin, sinäkö se olet! hän lausui. Odota
hiukkasen, hywä Pietarini!

Mutta nämä laskuthan omat mahdottomia, hän
sanoi jotenkin närkästyneellä äänellä. Wiisi tuhatta gul-
denia yhdessä kuukaudessa! Sitä ei ole koskaan ennen ta-
pahtunut! Teidän täytyy katsoa huolellisemmin wäkenne
perään ja tarkemmin tutkia laskut!

-- Se on jo tapahtunut, teidän armonne! howimes-
tari wastasi. Olen kaikki huolellisesti laskenut ja tutkinut,
ja jos herra kreiwi tekisi armollisesti ja itse tahtoisi tarkas-
taa, niin .....
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Mutta milloinka minä joutaisin tarkastamaan täm-
möistä tilien ja erinäisten laskujen paljoutta? kreiwi kes-
keytti närkästyneenä, ja lyttäsi koko paperikasan luotansa.
Ia mitä se minua alittaisi? Kuiuka saatan tietää, omatko
nämä hinnat kaikki oikeat? Tiedän ainoastaan, etten kos-
kaan ole tarwinnut taloudenhoitoon käyttää niin paljon ra-
haa, kuin nykyään, jolloin joka knukaustili-Päätöksessä menot
tnlewat suuremmiksi!

Sepä ei ole mikään ihme, armollinen herra! huwi-
mestari mustasi sujuwasti. Elämme kalliina aikana, kaikki
tarpeet owat nousseet hinnassa, moni maksaa kaksi sen wer-
taa, kuin kuluneina wuosina, ja siitä tulee, että armollisen
herran taloudenkin pito maksaa enemmän, kuin ennen. Pyy-
täisin nöyrimmästi saada uudistaa pyyntöni, että herra kreiwi
armollisesti itse katsoisi tilit läpi, tullaksensa makuutetuksi,
että ....

Kreiwi kohotti kätensä merkiksi, että howimestari Vai-
kenisi, Samassa sileytyi otsansa rypyistä, ja silmänsä lois-
tiwat, hänen sukkelaan käännähtäessään oween päin, jossa
Pietari wielä seisoi ja odotti wuoroausa.

Kas, hywä Pietarini, huudahti hauelle kreiwi, tu-
lehan liiemmäksi! Osaathan sinä laskea, kirjoittaa ja lukea,
- wai mitenkä?

Kyllä, herra kreiwi! Wiime wuonna olen tehnyt
kaikki kaswatusisäni tilit, kenenkään awutta.

Myöskin pnutilit?
Nekin, herra kreiwi!
Mitä sanoi niistä äitini tilientekijä?

Pietari punastui. Hän ci erittäin sanonut mitään,
herra kreiwi, Poika wastasi, waan hän pyysi minua imelä
toisia tilejä järjestämään; minulle oli niissä työtä moneksi
Pitkäksi illaksi!
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Se on hywä, Pietari! kreiwi sanoi iloisesti, Tnn-
ncn wanhan Brunner'in. Kun hän on antanut työtä sinulle,
ou hän marinaan ollut kanssasi sangen tyytywäincn! Kuinka
oiwallista, että johtui mieleeui kysyä sinulta. Ota kaikki
nämä tilit, Pietari! Minulla ei ole aikaa niitä läpikatsoa,
enkä sitä ymmärräkään, mutta sinä ne kyllä täydellisesti kä-
sität, arwclen minä! Wonti, teidän on wast'edes kääntymi-
nen tämän nnoren ystäwcmi puoleen. Hänelle annettakoonse huone, jossa isäwaiuajani sihteeri asui. Ia mitä siunun
tulee, Pietari, pane heti pois palwelijapukusi ja pukeudu
mustaa» hännystakkiin. Nimitän sinut sihteerikseni ja asian-
walwojakseni perheellisiä asioitani warten. Dmmärrättehcin,
herra howimestari! Waadin, että nuorta ystäwääni kuh-
dellaan kaikella hänen uudelle asemalleen tulemalla kunnioi-
tuksella,

Howimestarin kaswot piteniwät noin parin tuuman
werrau, luounollisesti hän ei rohjennut mitään wastata, maan
tyytyi sywcicm knniarrukseen.

Hywä, hywä, kreiwi sanoi huolettomasti. Ryhty-
kää heti tarpeellisiin toimiin sihteeriin hnoneen asuttamaksi
laittamista warten. Sinä, Pietari, jää tänne; tahdon wielä
puhua kaussasi muutaman sanan.

Howimestari meni, heittäen karsaan simnsilmäyksen
Pietariin, jota tämä kumminkaan yhtä wähän huomasi, kuin
treiwikään.

- Nyt sana kllhdm kesken, Pietan ystäwcmi, krciwi
lausui, kun howimestari oli sulkenut owen. Oniin korwin
kuulin, mistä kysymys on. En tahdo ketään syyttää, enkä
kenenkään päälle-kantaa, mutta asian todellinen laita on,
että kustannukset taloudenpidostani parin wuoden kuluessa
owllt käyucet kaksinkertaisiksi, maikkapa minä siitä ajasta
asti kuin tulin yliopistosta, en ole muuttanut wcihintäkään
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elämänlaadussani. Koeta saada selwille syy siihen, Pietari,
ja jos todellakin kaikki elämän tarpeet omat niin
scsti kallistuneet, kuin howimestari wäiiti, niin toimita
minulle ehdoitus kulujen mähentämiseen ja säästöihin. Jos
sitä mastoin Pääset jonkinlaisten petosten jäljille, niin ma-
roita syyllisiä. Minä puolestani en toistaiseksi tahdo tietää
siitä mitään. .Mutta jos samat wehkeet uudistumat, ei
mitään armahtamista enää. En tahdo awosilmin antaa
pettää itseäni. Joudu, Pietari ystäwäni, Ensiksi totuuden
ilmisllllminen, jos asia waatii: muistutus ja waroitus,
ja pahimmassa tapauksessa paikalla ero. Olethan minut
ymmärtänyt?

Armeleu ymmärtäneeni, herra kreiwi, Pietari was-
tllsi. Te saatatte olla makuutettu siitä, että oleu tekemä,
mitä mahdollisesti moin.

Sitä en epäile, sillä tunnen sinun jo, ystäwäni!
kreiwi sanoi hywäntahtoisesti. Ota laskut mukaasi! Kaikeu
muun on howimestari jättäwa haltuusi. Siteu tulemme
kohta järjestykseen, arweleu minä

Pietari kokosi kaikki Pöydälle hajoitetut paperit, jätti
hywästi ja meni howimestarin lno, jonka tuli saattaa hä-
net huoneesensa. Howimestari wastaanotti hänet matele-
wllisella kohteliaisuudella, eikä saanut kukaan.muu saattaa
„korkea armoista herra sihteeriä", kuten hän tästä hetkestä
alkaen nimitti Pietaria, hänen huoneisiinsa, kuiu hän itse.

Pietaria tämä nöyryys hämmästytti suuresti, sillä tä-
häu asti howimestari joko ci ollenkaan ollut pitänyt wäliä
hauesta, taikka oli hän kohdellut häntä ainoastaan jonkim-
moisella alentawaisella huolimattomuudella.

Mitä wouti mahtanee tahtoa? hän ajatteli itsek-
sensä. Olisikohan kreiwi ehkä oikeassa ja hänen osoittamansa
epäluulo perusteellinen. Sen saan kohta tietää.
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Tässä, korkea-arwoinen herra sihteeri, on teidän
asuinkertanne! howimestari sanoi, awatessaan erään owen.
Tässä asuinhuone, tuossa makuukammio! Te olette löy-
tämä kaikki parhaimmassa järjestyksessä, sillä olen täsmälli-
nen inies, enkä mielelläni tulisi wikapääksi huolimattomuu-
teen. Kun herra kreiwi käskee, on se sama kuin kaikki jo
olisi tehty. Oletteko tyytywciinen näihin huonekaluihin, kun-
nioitettu herra sihteeri? Ell'ette, niin tarwitsee teidän ai-
noastaan wiitatci, ja mitä linna ja minun intoni woimat,se hankitaan Paikalla.

Kiitän teitä, herra howimestari, kiitän! Pietari
wastasi hätäisesti silmäiltyään ympärillensä. Tämä kaikki
on minulle jo liika kallisarwoista! Nämä nojatuolit, soh-
ivat, kuwat, peilit, lattiapcitteet, en ole semmoisiin tot-
tunut !

Niihin totutte pian, korkeci-arwoinen herra sihteeri,
howimestari wastasi kawalasti nanrahtaen. Ia kuten sa-
nottu, jos teillä on jotakin toiwotnsta, olkoon se mikä hy-
wänsä, niin kutsukaa maan minua! Olen aina olema kä-
sillä ja pitämä onnenani saada Palmella herra sihteeriä.

Kiitän teitä kaikesta ystäwällisyydestä, herra howi-
mestari, Pietari sanoi tuiwakiskoisesti, koska miehen liika
suuri kohteliaisuus ja nöyryys ei ollut hänelle erittäin mie-
leen. Puhukaamme jostakin muusta! Olette kuulleet, että
herra kreiwi ou antanut huolekseni tarkastaa teidän lasku-
janne, ja pyydän, että saatatte ne käsiini.

Tässä ne omat, tässä ne omat, kunnioitetuin herra!
howimestari mastasi ja weti taskustansa paksnn paperikää-
rön. Kaikki olette löytämä paraimmassa järjestyksessä, kaikki
pennilleen muistoon kirjoitettuna, olen täsmällinen mies, te
woitte luottaa sanaani.
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Luotan ainoastaan silmuni, Pietari wastasi yhtä
kuiwasti, tiun ennen. Ell'en epäilekään teidän rehellisyyt-
tänne, herra howimestari, niin saattaa kuitenkin erehdyksiä
ja wirheitä pujahtaa niin suurenmoisiin laskuihin, ja wel-
wollisuuteni on ne korjata, missä wnan niitä hawaitsen.

Te saatatte itsellenne liika paljon waiwaa, arwoisa
herrani, liika paljon waiwaa, howimestari lausui teesken-
nellyllä hywäntahtoisuudella. Autuaan herra kreiwiu sihteeri
käsitti asian helpommalta kaimalta. Hän pani yksinkertai-
sesti nimensä luettelon alle, ne maksettiin, eitä sen jälkeen
inkaan hiiskahtanntkaan. Tehkää te myös samoin, kunnioi-
tettu herra, Minkätähden tahdotte te tehdä työtä kuoliaaksi
asti? Onnellisimmassa tapauksessa säästääksenue herra krei-
wille muutaman guldenin ja kreuzeriu? Se ei todellakaan
maksaisi waiwaa, ia kreiwilliset armot eiwät teitä siitä suu-
restikaan kiittäisi.

Jo riittää! Pietari wastasi kuiwasti ja ankarasti.
Tiedän welwollisuuteni ja olen sen telewä. Onko teillä
wielä jotakin muistnttamista, mitä toimiimme tulee?

Howimestari säpsähti, sammalsi nolou „ei!" ja läksi.
Nokkawiisas poika! hän jupisi owen takana ja pu-

risti molempia nyrkkejänsä huonetta kohden, arwelct ai-
kowasi meitä kurissa pitää, mutta olet pettywä! Joka toi-
sille kuoppaa kaiwaa, putoaa itse siihen, ja ell'et piakkoin
tule jarkihisi, tulet putoamaan niin kamalasti, että unohdat
jälleen uousta seisoallesi.

Pietari ei kuullut näitä uhkauksia. Lewollisena hän
käwi käsiksi työhön ja alkoi tarkastaa tilintekoja seka laskuja.
Useampia tuntia perättäin hän laski, wertaili ja yhteenlaski
wäsymättömällä uutteruudella. Alussa hämmästyneille kas»
woillensa kuwautui pian wihastus ja suutMmus, ja wih»
doin hän hypähti kiiwaasti tuoliltaan, sekä käweli useam-
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mlln kerran edestakaisin huoneessa silminnähtäwästi kiihty-
neenä.

rohkeudella ja huolellisuudella toimitettu, että ainoastaan
oikein tarkalla tutkimisella saattaa päästä sen perille. Ei ai-
noastaan summat määrin yhteenlasketut, mutta myös yksityi-
set luwut määrätyt suuremmiksi, kuin todellisuudessa woimat
olla! Tämä täytyy tarkoin tutkia! Herra kreiwiä on pe-
tetty pahemmin, kuiu hän moi aawistaakaan.

Uudelleen Pietari tarkasti lastut ja kirjoitti koko jou-
kon Muistoonpanoja: laski toistamiseen ja sai sitten pää-
snmmansa.

Kolmetuhatta guldenia tuskin kuudessa tai seitse-
mässä wiikossa! häu sanoi itseksensä laskiessaan kynän hyp-
pysistään. Se on liikaa! Ia walitettawasti ei näy howi-
mestari yksinään, maan koko palwelnswäki ottaman osaa
petokseen. Kokki, kamaripalwelija, Puutarhuri, kaikki toimi-
mat epärehellisesti! Kyllä jo maan on aika terran katsoa
perään, mitä mäellä on tekeillä. Mutta kärsiwällisyyttci ai-
noastaan! Wielci en woi kaikkia näyttää toteen ja seutähden
täytyy minun ensin koota todisteita, muutoin en tnle ainoas-
taan parjatuksi, maan päälle päätteeksi wielci naurun alai-
seksikin.

Lähinnä seuraamina päiwinä Pietari joutui aika lailla.
Aamusta warhcnn iltaan myöhään hän kulki ympäri kau-
pungissa, käwi mitä erilaisimpain käsityöläisten ja asioitsi-
jain ynnä satulamaakarein, tapetseeraajain, teurastajani,
leipojain, puutarhureiden luona, tiedustellen tarkoin heidän
myymätawaraiusll hintoja ja Pani kaikki muistoou kirjoitus-
taululleen. Tarkasti sitten uudellensa aiwan alusta alkaiu
tilinsä sekä wiimein moninkertaisten useammanpäiwäisten
ponnistusten perästä sai selwille lopullisen pääsumman.
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lok'ainoa petos oli nyt ci ainoastaan silminnahtäwä, waan
oli selwästi todistettawa. Pietari käski luoksensa howimes-
tarin, joka lähestyi häntä luottawaisella katsannolla ja tu-
mallisella mlltelewllisella kohteliaisuudellaan,

Herra, Pietari sanoi hauelle, te olette pettäneet
kreiwiä!

Howimestari tuli kalpeaksi ja keikahti nöyrästi kmnar-
tnnncsta asemastaan pystyyn. Mikä häwäistys! sopersi hän.
Mikä syytös! Herra sihteeri, Teidän täytyy siitä minulle
wastllta!

Senpä juuri tahdonkin ja sentähden kutsuiu teitä,
Pietari wastcisi kylmällä raukaisemalla kowuudella. Kerron
toistamiseen, te olette petturi, sen todistamat nämä oma»
tekemänne tilit ja laskut. Katsokaa tänne, tänne,
tuonne tuohon jokainoa siwu todistaa sen! Te olette
warastaueet herra kreiwiä uskomattomalla häwyttömyydellä!

Howimestari heitti ainoastaan sukkelan, hätäisen siwu-
silmäyksen laskuihin, mutta tämä lyhykäinen silmäys oli
kylliksi antamaan hänelle warmuutta siitä, että Pietari san-
gen tarkasti ja huolellisesti oli suorittanut työn. Murtu-
neena hän waipui polwillecn ja pyysi rukoilewaisesti kohoi-
tetuin käsin armoa.

Älkää tehkö minua onnettomaksi, herra sihteeri hau
waikeroitsi. Minulla ou waimo ja lapset, ja meidän täy-
tyisi kaikkein kuolla nälkään, jos minnt eroitettaisiin pal-
weluksestani ja heitettäisiin kadnlle.

Ette ole mitään parempaa ansainnut, herra! Pie-
tari wllstasi. Te ja kaikki, kamaripalwelija, puutarhuri,
kokki, kaikki, kaikki olette te pettäneet, warastaueet ja kawa-
lasti käyttäneet herra kreiwin luottamusta osoittamaa herkkä-
uskoisuutta, Welwollisuuteni käskee minua ilmoittamaan
kaikki armolliselle herralle! Hänen pitää oppia tuntemaan
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wäkensä ja tulla makuutetuksi siitä, että häntä uskollisten
palwelijain sijasta, ympäröimät Pelkät lurjukset!

Armoa! armoa! howimestari waikeroitsi. Minä
myönnän, minä tunnustan rikoksemme, mntta ainoastaan
tällä kertaa anon anteeksiantamusta, enkä koskaan, koskaan
tahdo nudcstaau hairahtua!,. Ajatelkaa meidän wiattomia
lapsiamme, herra sihteeri! Älkää syöskö meitä kaikkia hä-
wiööu! Antakaa waan tällä kertaa armon käydä oikeuden
edellä!

Pietari näyttäytyi, kuin olisi hän tuon syntisen sywän
katumuksen kautta antanut taiwnttaa itsensä. Mutta hän
seurasi aiuoastaau kreiwi Juliuksen käskyä, petoksen mah-
dollisesti ilmnnntuessa, ensiksi muistuttaa ja waroittaa, jll
aiuoastaau toistamiseen tapahtuessa köyttää ankaraa to-
tuutta. Tosin kämiwat paljastetut petokset kaiken mitan
yli, kumminkin Pietari ei ollut julma, ja hän toiwoi
pitkitetyn »valppauden kautta woiwansa estää kaikki petokset
tulewaisuudessa.

Olkoon menneeksi, hän lausui teitte hywin,
mnistnttaessaune miuulle wiattomista lapsistanne. Jos
minulle lujasti lupaatte, ett'ette koskaan enää tule wika-
pääksi tämmöisiin petoksiin, niin tahdon lewittäa peitteen
tapllhtuueeu yli, eitä siitä enää koskaan tule olemaan
puhetta. Mutta ensi aiheen sattuessa, itse pienimmänkin
uskottomuuden tapahtuessa ei mitään wälinpitoa, ei
mitään armahtamista enää! Pankaa se hywin mieleenne,
herra! Ei mitään toistamiseen tapahtumaa hairahdusta,
taikka te kadotatte wirkauue pernyttämättumästi! Olettehan
minut ymmärtäneet?

Howimestari kumarsi, ulkonäöltään hywin kcitnwaisena.
-- Hywä, menkää sitten, Pietari jatkoi. Muuten pitää

teidän lähettää luokseni herra kreiwin tamaripalmelija, kotti,
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puutarhuri ja tallimestari, joidenka kanssa miuun myöskiu
on puhuminen muutama sana,

Howimestari meni, tohtimatta l'.usua sanaakaan »vas-
tustukseksi tai puolustukseksi. Wasta ulkona käytäwässä
päästi hän ilmi wihcmsa pnolikowalla kirouksella, mikä
kumminkaan ei estänyt häntä wiipymättä ja täsmälleen
täyttämästä Pietarin käskyä.

Menkää maan tuonue ylös keltanokan luo, hän
sanoi muulle palweluswäelle, jonka tapasi kyökissä kokouutu-
neena kokin luona. Antakaa pitää itsellenne saarnanne ja
tulkaa sitten luotsein huoneeseni. Tuo nokkawiisas poika
ou kohta kyllä huomaama, ett'ei hän ajan pitkään pääse
pulasta suurilla sanoillaan.'

Mutta mitä on tapahtunut? kysyiwät kamaripa»
welija ja tallimestari lewottomina.

Mitä on tapahtnnut? wihoissaan howimestari
wastasi. No, eipä mitään muuta, kuin että tuo keltanokka
on päässyt jälsillemme! Sepä on kaikki, mutta siinäpä on
minusta ihan kylliksi!

Tämä ilmoitns ei miellyttänyt uskotonta palwelus-
wäkeä. Kaikki tuliwat allepäin ja lätsiwät hywin raskailla
mielin Pietarin luo. Kuten Viheliäiset syntiset he seisoiwat
hänen edessään, ja Pietari piti heille todellakin niin anka-
ran nuhdesaarnan, ett'eiwät semmoista koto elämässään
wielä olleet kuulleet. Samalla hau näytti kullekin yksityi-
selle hänen petoksensa, muistutti heitä tulewaisuuden Ma-
ralta ja Päästi heidät wihdoin samalla uhkauksella, että
heidän täytyi jättää palweluksensa tuossa paikassa, niiu
Pian kuin uskalsiwat tehdä petollisuuksia. Ulkonäöiltään
symästi katumaisina, mielissään raiwostuncina, he was°
tllllnottiwat, kuteu howimestarikin, hywin ansaitut nuhteet
ja wstroitukset, sekä lupasiwat parannusta. Sieltä he me-
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niwät suoraa tietä rikoskumppaninsa luo, hänelle purka-
maan sydammissänsä kiehnwaa raiwoa.

Tätä ei woi kärsiä! kamaripalwelia huusi, joko
täytyy pojan pois, taikka haen minä itselleni toisen herran,
ennenkuin lähimmäinen neljännes on käsissä. Tämmöinen
pojan nulikka saisi rankaisematta häwäistä meitä Manhan
palwellutta mäkeä! Siihen tyytyköön, ketä haluttaa, maan
miuä en!

En minäkään! Enkä minä! Ihtyiwät tallimestari,
puutarhuri ja kokki. Huomenna ilmoitamme luopumuksemme
herra kreiwin palwelmsesta wieläpä tänään!

Ei kumminkaan, ei kumminkaan, ette tänään, ettekä
huomenna tee sitä, sillä sehän.olisi aiwau hullua! howi-
mestari lausui lewollisesti ja miettiwäisesti. Hänellä oli
ollut aikaa woittaa suuttlimustansa ja hän kämi muita wa-
rowaisempcma asiaan käsiksi. Meitä on wiisi yhtä wastaan,
ja jos uskollisesti pysymme yhdessä, niin aiwan kummalli-
scstihau täytyisi käydä, ell'emme wihdoiu saawuttaisi wuit-
toa tuosta poikanulikllstll ja poistaisi hauta tieltämme ai-
niaaksi. Toista palweluspaikkaa, yhtä hywää kuin nykyi'
scmme on, ei löydä joka päiwä, ja siis, sen sijaan että type-
rässä malttamattomuudessa toimisimme, n euwotel«
ka a mm e pikemmin kaikessa lewollisuudessa.

Toiset kuunteliwllt. Mutta mitäpä woimme tehdä?
kamariplllwelija kysyi. Tuo ihminen on suuressa suosiossa
herran luona, kuten maan liika hymin tiedän, ja tahtoa
häntä syöstä on sama, kuin kaimaa itsellensä kuoppa.

Alkakaamme sentähden hänestä itsestään, wastasi
howimestari. Hän on wielä nuori ja tyhmä, ja hänet woi,
jos ei juuri wiekoitella, kumminkin tilaisuuden tullessa jos-
kus woittaa kamaluudella. Jos wiekas kettu saadaan sati-
mella, niin miksipä ei semmoista typerää poikaa, joka aiman
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keltaisena ja tuoreena tulee tänne maalta. Waan lujasti
yhtä meidän täytyy pitää, eikä toinen sna toistaan pettää.
Niinä wihaan Poikaa ja Pelkään häntä, hän on minulle
haitallinen, siis täytyy hänen poistua! Pysykäämme
wiikon päiwät hiljaisina ja rauhallisina! Sen jälkeen ka-
maripalwelija, sinuu on pitäminen huolta siitä, että joku
kallis kappale herran jnwelilippaasta hciwiää, ja kaikissahanpettyisin, cll'emme saata herra sihteeriä niin mnstan epä-
luulon alaiseksi, ett'ei kaikki maailman wesi enää woi häntä
jälleen puhtaaksi pestä. Jos hän kumminkin seisoisi ensim-
mäistä surwausta wastaan, niin annamme hänelle toisen
ja kolmannen, kaikki wiiijyksistä, jott'ei kukaan ihminen woi
luulla meitä osallisiksi asiassa, ja tämän oikean käteni
panen pantiksi, että poika tulee ajetuksi talosta, ennenkuin
edes wuosineljännes on wierinyt. Eihän tuo ole ensim-
mäinen, jonka me laitamme tiehensä, lapset!

Niin, mutta tuon toisen kanssa meidän oli helppo,
herra häntä tuskin tunsi ja luotti lujasti meidän uskolli-
suuteemme, kamariplllwelija lausui. Sana oli kylliksi saat-
tamaan syrjään kunkin haitallisen. Mntta tämän uuden
sihteerin kanssa on asian laita toinen. Hän tuntee sala-
wehkeemme ja herra uskoo enemmän häntä kuin meitä.

Siksipä ei nyt enää sanoja, waan tekoja! howi-
mestari wastasi. Seuratkaa ainoastaan käskyjäni, ja minä
wastaan kaikesta. Pojan täytyy pois. Minä wihaan
häntä!

Emmekä me wcihemmin! kamariplllwelija lisäsi
painllwllsti. Sowittu siis, Pois hänen täytyy!

Pois hänen täytyy! lansuiwat myös toiset-
kin, ja kunnon towerit ojensiwat toisilleen kätensä merkiksi,
että liitto oli tehty, salahanke wahwistettu. Sitten meni
kukin toimiinsa, niinkuin ei mitään olisi tapahtunutkaan.
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Pietari luonnollisesti tästä kaikesta ei aawistanut
wähintäkään. Lewollisena ja turwallisena hän kulki tie-
tänsä edes uneksumattaklllln, kuinka paljon nuhaa ja pelkoa
hänen wllstustlljillansa oli hänen suhteensa. Pikemmin hän
piti heistä tuskin lukua ja tuli ainoastaan silloin heidän
yhteyteensä kun hauella oli yeidän kanssansa asioista Päät'
täminen. Mtäwällisempään suhteesen heidän kanssansa hän
ei ryhtynyt.

Siten kului wiikon Päiwät. Silloin kreiwi kadotti
hywin kalliin rintaneulan, joka hänelle oli erittäin rakas
ja kallis, koska hän oli sen saanut lahjaksi wiimeisenä muis-
tona isältänsä. Hän kysyi neulaa, mntta ei knkaan tiennyt
siitä. Kaikkein wähin Pietari, joka sitä ehkä ei koskaan
wielä ollut nähnyt.

Neljän tai wiiden Päiwän kuluttua katoamisen jälkeen
toi eräs juutalainen neulan howiin ja tarjosi sitä howi-
mestarille kaupaksi. Tämä autoi paikalla wangita jiluta-
laiseu ja wiedä hänet kreiwi Juliuksen luo. Syyttiwät h:>
nen warastaneen ueulau. Juutalainen makuutti wiatw-
muuttansa ja wannoi kunniallisesti ja rehellisesti ostaneensa
neulan isosta rahasta eräältä nuorelta mieheltä, joka oli
näyttänyt niin sumulta, ett'ei häntä suinkaan tarwinnut
epäillä.

la minkä näköinen oli tämä nuori mies? kreiwi
kysyi, jolle nyt juohtui mieleen, että joku hänen palweli-
joistaan olisi saattanut tehdä warkanden.

Tarkkaan en sitä osaa sanoa, juutalainen wastasi.
Olenhan nähnyt tuon nuoren miehen ainoastaan iltapuo-
lella, kun jo rupesi hämärtämään. Kumminkin sen ja sen
näköinen hän oli.

Hänen selityksensä soweltui aiwan tarkasti Pietariin,
niin tarkasti, että kreiwi itsekin hämmästyi. Hän kutsutti
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luokseen Pietarin, puheli muutamia sanoja hänen kanssaan
ja lähetti hänet sitten taas pois.

Oliko se tämä nuori mies, joka ou myynyt sinnlle
neulau? häu kysyi juutalaiselta.

Tämä kohautti olkapäitään. Saattaa olla sama, saat-
taa myös olla, ett'ei ole sama, hän wastasi. Waunoa sen
päälle en woi, waikka sillä oli ihka semmoiset silmät, sem-
moinen nenä ja semmoinen ääni. Mutta waunomaan cu
rupea!

la sepä on onneksesi, kreiwi sanoi, silla ennen
uskoisin, että itse olet Varastanut ueulau, ennenkuin tuo.
Kylliksi! En tahdo enempää tutkistella asiaa. Pietari mak-
sakoon juutalaiselle rahat; neulan Pidän itse.

Tämä Päätös ratkaisi asian/ilman että Pietarin wiha-
miehet oliwat saawuttcmeet tarkoitustaan saattaa häntä
epäluulon alaiseksi kreiwin silmissä. Tarwitsee muutoin
tuskin mainitsemista, että koko juoni oli howimestarin al-
kuunpanema ja ett'ei juutalainen ollut mnuta kuin palkattu
apuri, joka syöksisi Pietarin onnettomuuteen, ilman että
woitaisiin arwata, miltä puolelta isku oikeastaan oli tullut.
Luottamus, jonka kreiwi pani nuoreen sihteeriinsä, oli jo
siksi wahwasti juurtuuut eikä sitä woitu niin helpolla
järkähyttää.

Puu ei kaadu ensi lyönnillä! howimestari sanoi
kumppanilleen. Jatkakaamme!

Ei kauan wiipyuytkäcin, niin pnnttui taas jokukallis-
arwoinen pieni kaln kreiwin lippaasta, ja se oli kadonnut
semmoisten asianhaarojen wallitessa, että Pietarin maltta-
mattomasti olisi Pitänyt tulla epäluulon alaiseksi. Mutta
kreiwi ja Pietari eiwät ollenkaan huomanneet näitä asian-
haaroja.
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Meidän täytyy toimia innokkaammin, howimestari
juonikkaasti lausui.

Muutaman Päiwäu kuluttua puuttui Pietariu hoidet-
tawllsta rahastosta pari sataa guldenia, Pietari, turhaan
haettnaan, laskettuaan, sinne tänne mietittyään, ilmoitti wa-
jllwuudeu kreiwille.

Sinna on warastettu, Pietari, tämä sanoi. Teetä
nudet lllkot kassakaappiisi, silla wanhoihin löytynee määrät
awllimet.

Howimestari hioi hmnpaitaan raiwosta, sillä kreiwi
oli arwauuut oikein, hänen mielessänsä ei syntynyt wcihin-
takaan epäluuloa Pietaria wastaan, eikä hän sitä osoita-
nutklllln, Pietari teetti uudet lukot, ja howimestari heitti
wanhat määrät awaimet, tästä lähtein kelpaamattomina,
Donau-wirtaan,

Mitä enemmin Pietari näytti oleman kreimin suo-
siossa, sitä snnremmiksi karttniwat hänen wastustajamsa
wiha ja Pelko.

Pois hauen täytyy, maksoi, mitä maksoi, maikkapa
meidän täytyisikin tyhjentää kerran koko lipas, howimestari
sanoi «ihoissaan, kun hän taas kerran neuwotteli rikos-
weljiensä kanssa, kninka Pietari oli syöstawä, Kuhnnstele-
minen ci kelpaa yhtä wähän knin puolinaiset toimet. Hetki
on suotuisa. Kreiwi ou herra sihteerin kanssa ulkona.
Eteenpäin, kamaripalwelija! Kelpo kaappaus lippaasta,
warastettn sitten kätköön monsieur Pietarin huoueeseu, ja
ihmekumuillpll olisi, ett'ei se wihdoin tekisi Vaikutustaan.

Ehdoituksesta neuwoteltiiu ja wihdoin päätettiin se
panna toimeen. Heti ryhdyttiin työhön. Howimestari ja
kamaripalwelija meniwät kreiwin huoneesen ja awasiwat kir-
joituspulpetin; ensimmäinen, mikä heille, kantta anki lyö-
dessä, Pisti silmiin, oli kreiwi Juliuksen kirjoittama kirje,
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joka alkoi sanoilla: „Kallis, kunnioitettu äitini." Uteliai-
suudesta howimcstari otti kirjeen ja wilkaisi siihen, Mai-
laa kuin kamaripalmelijll tutkisteli lippaan koruja ja„wa-
litsi muntamia sopimia kappaleita poisottaaksensa. Äkkiä
howimestari tarttui häutä käsiwarteen ja tähysteli woitto»
rieinnisesti pahansuonnista säkenöitsewillä silmillä.

lätä sillensä, anna jnwelien olla, hän sanoi. Kreiwi
on liika wiisas, hän on jo epäillyt, että me harjoitamme
salajuonia hänen Pietari-ystäwäänsä wastaan. Tässä kir-
jeessä on se kirjoitettu; me saatamme kiittää ouueamme,
että olemme sen löytäneet. Lue, lue, mitä tässä on kirjoi-
tettu.

Kirjeessä oli muun muassa seuraamaa: „Mitä hol-
hottiini tulee, rakas äiti, uiin olen kyllä täsmälleen pitänyt
sanani enkä ole antanut hänelle Vähintäkään mittausta
siitä, mitkä suhteet mahdollisesti omat olemassa hänen ja
kreiwien Niedeioerg/in ja Brutterode'n wälillä, mutta oleu
koroittanut hänet alhaisesta asemastaan sopiwampaau, teh-
dessäni hänet sihteerikseni. Tarkoitukseni on sillä kahden-
lainen, Lähiuuä tahdoiu sen kautta asettaa määrätyt rajat
wäkeni petoksille petoksille, jommoisia usein tapah-
tuu isommissa taloissa —, ja sitten tahdoin myös hankkia
itselleni mahdollisuuden saattaa tuon nuoren miehen seuroi-
hin, joissa woisi sattua yhteen kreiwi Niederbera/iu kanssa
huomiota herättämättä. Sihteerini saatan wiedä myötäni
joka seurueesen, ja häntä on, jos ei kuhteliaastikaan kohdel-
tawll, toki ainakin karsittäwa. Haluttaa tietää, onko kreiwi
Niederberg huomannilt yhdennäköisyyttä, joka meitä molem-
pia heti hämmästytti. Tätä tarkoitusta Marten aion hywin
tarkasti pitää häntä silmällä hänen ensi kerran yhtyessään
Pietarin kanssa ja toiwon minä hänen katsannostaan ja
liikuunoistaau älyäwäni, olemmeko arweluissamme pettyneet,
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taikka unko holhottiin todellakin oikeutettu nostamaan muu-
tamia, sukulaissuhdetta wanhau kreiwi Brutterude'n kanssa
koskemia, waatimuksia. Tämän seikan ilmisaamiuen on tyy-
dyttäwä minut täksi hetkeksi, koska oleu sinulle antanut ln-
pauksen olla ottamattani mitään huomiota herättämää as-
kelta tässä asiassa, Myöhemminhäu saadaan nähdä . . .."

Tässä piilee salaisuus, howimcstari sanoi, sa-
laisuus, jolla on yhteyttä kreiwi Niederberg'in kanssa. Se
on meidän selmillc saaminen!

Mutta mitä se meitä auttaa? kamaripalwclijll
kysyi,

Etkö sitä huomaa, lyhytnäköinen ihminen? Josse suhde, jossa näitä wiittautsici myöten Pietarin tulisi olla
kreiwi Niederbera/iin, tälle wiimemainitnlle olisi suotciwa,
mitä warten sitten salaisuutta? Minusta näyttää kaikesta
esiytywän, että kreiwi Niederberg'illä on syytä peljätä
Pietaria.

Minkertainen sinua! Niinkuin ei kreiwi Nieder-
berg, jos arwelnni on perusteclliueu, heti yhtyisi meihin.
Semmoisella herralla un aiwan toisia keinoja ja teitä tar-
jolla, saata haitallinen poika jälkiä jättämättä katoamaan,
kuin meidän yksi ainoa! Kärsiwällisyyttä! Anna minnn
neuwotella silmänräpäys! Oikein! Se on tehtäwä! Minä
kopioitsen sen kohdan tästä kirjeestä, jossa on kysymys Pie-
tarista, ja otteen siitä minä toimitan kreiwi Niederbergille,
Silloinpa saamme nähdä, mitä seuraa. Suurcstipa' pet-
tyisin, ellei tuo nenäkäs keltanokka Piammiten saisi knnlla
kreiwi Niederbcrg/istä.

Sanottu, tehty! Paperia, mustetta, kyuiä oli käsillä;
howimestari topijoitsi asiaa kuskewat paikat, käski kamari-
plllwelijan tällä kertaa antamaan krciwin lippaan olla
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rauhassa, lukitsi kirjoituspulpetin, jälleen ja läksi pois pää-
töksellä käydä kreiwi Niederberg'iä terwehtimässä jo seu-
raamana päiwänä.

Tämä saattoi sailgen helposti käydä päinsä palatsissa
kenenkään huomaamatta hänen tarkoitustaan. Howimestari
sanoi asialle menewänsä, mutta meni suoraan kreiwi Nie-
drrberg'iu asuntoon, antoi ilmoittaa itsensä ja Pääsi wiipy-
mättä sisälle. Kreiwi, howimestarin huoneesen astuessa
riensi hänelle, wcistaan; joukiulaista tuskallista lewotto-
mnutta ilmaisiwat kaswojensa juonteet.

Mikä on asianne? hän kysyi jontuin. lokn ilmoi-
tus herraltanne luultciwasti? Kuinka?

Anteeksi, herra treiwi ei minut tuo luok-senne aiwan erityinen asia, howimestari wastasi salamieli-
senä ja kylmäkiskoiscna. Mutta eunenkuin woin sen ilmoit-
taa, täytyy minun anoa teidän armoltanne muudauta lu-
pausta.

Mitä niin, wouti? Tunnemmehan toisemme!
Puhnklllltte suoraan minulle peittelemättä.

Herra krciwi, ciiwcm suoraan, jos maan olette niin
armollinen, ett'ette kellenkään maailmassa ilmaise saaneenne
ilmoitusta, jonka nyt teille teen, minulta. Kenties ilmoi-
tukseni ci ole teille inistään armosta, ja siinä tapauksessahan
ette tekään wälittäisi minusta mitään. Ennen muuta täy-
tyy minun siis olla makuutettu mitä ankarimmasta maiti-
olosta teidän armonne puolelta.

Kuinka saatatte sitä epäilläkäan, wouti! Sananisen päälle, ctt'ei sanaakaan keskustelustamme tule huu-
liltani.

Siinä tapauksessa ilmoitan teille herra kreimi,
että eilen iltana sattui läsihiui kirje herraltani hänen ciidil-
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lensä, kirjeessä oli teistä puhe, teistä ja eräästä
nuoresta miehestä, joka , . .

Kreiwi Niederberg waaleni. Missä on se kirje? hän
kysäsi. Onhan se teillä toki, wouti? Tänne se! loutuun!

Kirjettä minulla ei ole, armollinen herra, howi-
mestari wastasi. Sitä olisi piankin kannatin. Kuitenkin
ote asiaa koskemista kohdista , . ,

Tänne se, wouti! Älkää arwelko ja ajatelko yh-
tään! keskeytti hänet kreiwi oudolla, tuskallisella kiiwaudella.
Tiedättehän kyllä, ett'en minä teitä petä.

Ääuetönnä howimestari ojensi hänelle paperin, jolle
oli kopioinut kreiwi luliukseu tirjeeu. Kreiwi Niederberg
nieli sanat silmillään, kalpeni uudelleen ja waipni wihdoin
woimatonna sohwalle.

Se on siis totta, totta! hän änkytti ehdottomasti
ja lliwan unohtaen howimestarin läsnäolon. Sitä aawis-
tin jo eilen illalla, Kreiwi Juliuksen synkkyys oli minusta
turmiota tuottawa, ja yhdcuuäköisyys kreiwi Siegmund'in
kanssa oli todellakin kauhistawa. Olkoon se hän tai ei,
pojan täytyy kadota.

Meidän uutta sihteeriähän tarkoittanette, herra
kreiwi? howimestari kysyi häijynilkisellä naurulla. Jos
llsianlaatn on semmoinen, niin minä myöskin sanon: pois
poika! Hänen täytyy kadota! Juuri se toiwo, herra kreiwi,
että me tässä asiassa olisimme yhtä mieltä, saattoi minut
luoksenne.

Olette sangen hywin tehneet, ystciwani, kreiwi
Niederberg, joka sillä wälin jossakin määrin taas oli tullut
tajuunsa, lausui. Mutta kaikkia ennen kertokaa minulle, ken
tuo ihminen on? Kuinka ou häu tullut kreiwi Juliuksen
luo? Kuinka on häu saciwuttanut hänen suosionsa? Kerto^
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laa minulle pian, sillä koko tämä asia,on minulle mitä suu-rimmasta arwosta!
Howimestari kertoi sen wähän, mitä hän tiesi Pieta-rista. Mutta hän ei tiennyt muuta mitään, knin että hänoli Manhan metsänwartijll Andreaksen kaswattipoika, joka

oli löytänyt hänet kerran metsässä.
kiihtyneenä.

No missäpä muualla, kuin Lindenbera-linnan, ar-
mollisen herrani sukuasnnnon, likimmässä läheisyydessä.

Kreiwi hengitti taas. Lindenbergin linnan? Sen
tunnen, siellä olen usein ollut wanhcm kreiwin, Juliuksenisän, eläessä. Ei, siellä se ei ollut, jossa . . . Lopulta
kiusaan itseäni aiwcm tarpeettomasti. Kukahan saattaisi
toteen näyttää , . . . Mutta yhtä kaikki! Tämä yh-
täläisyys! Tämä hämmästyttävä yhdennäköisyys! Ia kreiwi
Juliuksen epäluulot, sillä epäluuloja, Pahoja, malttamatto-
mia epäluuloja hän piti, huomasin sen kyllä koko hänenolennostaan ja käytöksestään, ja nyt wielä lisäksi tämä kirje
hänen äidilleen .. . Ei, ei, ei! Ei mitään wiiwyttele-
mistä ja horjuelemista! Hänen täytyy poistua, kadota,
tietymättömyyteen häwitä! Wielä ei kenkään tiedä mitään
marinaa ...he aawistelewat, arwelewat maan. . . reipas
päätös, sukkela teko . . . haamu katoaa, joka eilisestä on
minua kauhistuttanut ja tänä yönä minulta uueni riistänyt.

Pahansuonnista iloisena howimestari hieroi käsiään.
Mutta mikn arwelette, että on hänen kimppuunsa

käytäwä, herra kreiwi? hän kysyi,
Käytäwäkö kimppuun? Mitenkä mnntoin, knin

reippaasti ja ratkaisewasti, kreiwi Niederderg wastasi.
Hankkikaa joku tekosyy lähettääksenne tuo nuori mies luok-
seni asuntooni. Omaan mäkeeni saatan luottaa. Keksitään
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joku tekosyy haneu pidättämiseensä . . . kun ei hän jälleen
palaa, niin etsikööt muut, missä hän ou.

Niin, ymmärrän aiotte sulkea hänet waukeu-
teeu, herra kreiwi!

No niin, hän wastasi inhoa ennnstawalla nau-
rulla. Omistan Steiermark'issa, sywällä jylhän wuoriston
rotkoissa, rauhallisella Paikalla pienen, lujan linnan, jota
muiullisiua aikoina lienee ollut jonkinmoisena rosworitarein
haukcmpesänä. Siellä löytyy somia Mantiloita ja maan-
alaisia Holmeja. Linnanwonti, tuon pitkulinnan ainoa asu-
kas, on wanhll metsästäjä, joka ei tiedä mitään maailmasta
ja on minulle ruumiineen, sieluineeu uskollinen, syystä, ett'en
ajanut häntä linnasta sen tullessa minun omayuudekseni.
Sitä Paitsi hän ei myöskään ollut läsnä, silloin kuin . . .
Kylliksi! Hän ei tiedä mistään, hänestä olen marina, ja
kun waan ensiksi saamme herra sihteerin Geierstein'iin ;a
wanhan Wolfin walwonnan alaiseksi, niin katsokoon, kuinka
hän luulee sieltä pääsewänsci.

Milloinka hänet lähetän? howimestari kysyi.
Tänään wielä! Pimeäu tullessa. Olen pitämä

kaikki walmiina hänen wastaauottamiseksensa.
Howimestari lupasi tarkasti auttaa kreiwin hanketta

ja Palasi kotiin. Odottamattansa hänet täältä tapasi häm-
mästys ja sekasorto. Eräs kuriiri oli tuouut Linden-
berg-linnasta sen surullisen ilmoituksen, että kreiwitär oli
sangen arweluttawllsti sairastunut ja wielä kerrau ennen
lnultawllll läheistä kuolemaansa tahtoi puhutella poikaansa.
Kaikki juoksiwat ja huusiwat sekaisin. Kreiwi Julius tahtoi
wiipymättä lähteä matkalle jaPakoitti mitä suurimpaan jon-
tuun. Howimestari tilli juuri paruiksi saattamaan toimeen
hiukkasenkin järjestystä. Tutustuneena herransa tapoihin,
hän antoi tarpeelliset käskyt, ja wiisi minuuttia myöhemmiu
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kcweät wmmut, joittenka piti wiedä kreiwi lulius'en sieltä,
linnan portilla odottimat. Tilskin oli kaikki walmisna, en-
nenkuin hän itse kalpeana ja kiireisenä Pietarin seurassa
tuli portaita alas ja hyppäsi waunuihin. Owi läjähti kiinni,
lljlljau Piiska läsähti, ja wiuhaa rawia kiirehti kreiwin ueljä-
waljakko sieltä kalskuen pitkin kimikatua.

Niikään ei woinut sattua meille mukawimmin, kuin
tämä äkkinäinen poislähtö, howimestari lausui itsekseen.
Nyt on mahdotonta, että hankkeemme menisi mitättömäksi!

Hän odotti, kunnes alkoi hämärtää. Sitten hän meni
Pietarin luo ja ilmoitti hänelle, että kreiwi uon Niederberg
juuri oli lähettänyt pyytämään häutä luoksensa, pitääkseusä
hänen kanssaan tärkeän keskustelun ystäwansa, kreiwi Ju-
liuksen, asioista. Kreiwi Uon Niederberg käski pyytämään
anteeksi, ett'ei hau itse tullut, mutta häu oli epäwoipa, jll
oli sentähdeu lähettänyt Maununsa.

Pietari tosin tunsi kreiwiä tuskin nimeltataän, mntta
tiesi, että häu kuului hänen herransa tuttawiin, jopa suku-
laisiinkin, eikä sentähden wähintäkääu epäillyt seurata kutsu-
musta. Eräät waunut odottiwat häntä, hän nousi niihin
ja ajoi kreiwin luo, joka wastaauotti hänet erinomaisella
kohteliaisuudella ja ystäwyydellä ja jutteli häneu kanssansasangen tarkasti eräästä silminnähtäwästi kowin tärkeästä
asiasta, jonka kreiwi Julius eileu illalla oli jättäuyt häueu
huostaansa, kuten hän sanoi. Pietari tosin ei tietänyt mi-
tään siitä, mntta kreiwi Julius oli eileu illalla todellakin
hywän aikaa jutellut kreiwi Niederberg'iu kanssa, ja siis
häu ei wähintäkääu epäillyt antamasta kaikkia tietoja, mitä
hän antaa woi. Sill'aikaa tuli pimeä, ja kreiwiu kamari-
Plllwelija tuli ilmoittamaan, että ruokapöytä oli walnus.
Täytyihän Pietarin taipua kreiwin ystäwälliseeu pyyntöön
ruokailla hänen kanssllnsa. Kreiwi pakoitti häntä mitä
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kohteliaimmalla ystäwällisyydellä syömään ja juomaan, ja
Pietari nautitsi mielihywällä ilman epäillyksettä, kunnes
hänet äkkiä saawutti wastnstamaton wäsymys, joka lyijy-
painojen tawalla puuttui hauen jäseniinsä.

Anteeksi, herra kreiwi, hän sopersi, - jaksan tuskin
Pitää silmiäni awoinna, sallitteko, että jätän hywästi.

En suinkaan, en suinkaan, kreiwi Niederberg wastnsti
kawalallll ystäwyydellä. Lewätkää hetkinen tällä sohwallaja parin minuutin kuluttua olette raitis ja riwakka kuteu
ennenkin.

Pietari waipui horjuen sohwan Pehmeille Patjoille,
ja tnskin hän kallisti päänsä, ennenkuin ummisti silmänsä
ja jäi makaamaan liikkumatta.

Onpa onnistunut, unijuoma waikutti, kreiwi jnpisi
tarkasti nukkunutta katsellessaau. Nytpä ou yhtä hywä,
kuiu jos jo mataisit haudassa, sillä ennenkuin jälleen tulet
tajuusi, olet olema ainaiseksi kätkössä!

Hän kosketti kahdesti kilistintä, ja kaniaripalwelijansa
astui sisään.

Owatko wciuuut wlllmiina?
Owllt, armollinen herra!

- Hywä! Auta minua kantamaan tätä nuorta miestä
tuonne alas. Saatan itse hänet asuntoonsa, jott'ci hänen
juopunutta tilaansa huomattaisi. Käydään kiinni! Mutta
kumahda, ett'ei hänelle mitään tapahdu! Warowasti tan°
toiwat kreiwi ja häueu Palwelijansa Pietarin portaita alas,
nostiwat suljettuihin »vaunuihin, kreiwi istahti häueu wie»
reensä; hcwosrt rawasimat puis.

Wielä seikka, kreiwi sanoi kamaripalvelijallensa,
cuuenknin läksi, tulen ehkä wiipymciän muutamia Päiwia.
Keu minua kysyy, saa sen mustauksen, että olen enoni, kreiwi
Brutterode'n luona!
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Oli pimeä yö, kun Mannut rämisiwät katuja pitkin.
Mutta seil sijaan että olisiwat ajaneet kreiwi Juliuksen Pa-latsille, wieriwät ne etemmäksi ja etemmäksi, Pääsimät cs-
teettömästi tulliportin läpi ja poikkesiwat niitten nlkopno-
lella sille maantielle, joka wie Steiermark'iin. Ajaen neitseen
yön läpi joutni matka hywin. Useammassa paikassa muu-
tettiin hewosia, mutta nämäkin tarpeelliset Pysähdykset kestimät
waan muutamia minuuttia, sitten syöksi weres waljakko kahta
suuremmalla kiiruulla taas eteenpäin, Aamn hämärsi, tuli
selkeä päiwä, mutta aiua waan makasi Pietari liikknmatonna
waunujeu nurkkaan likistettynä, silmät ummessa ja tunnot-
tomana. Wasta kuu kello yhdeksän aikaan aamulla kirkas
auringonsäde sattui hänen kasinoillensa, hän liikahti ja we-
nytti itseään, ikäänkuin herääwä.

Liika aikllseen! mutisi kreiwi, joka tarkasti häntä
tähysteli. Wielä kerran sinut nukutan.

Hän otti laukusta nahkakotelou, joka sisälsi pikarin ja
pullon wiiniä. Siitä hän kaasi Pikarin puolilleen, ja tipa-
hutti sitten muutamasta kristallipullosesta, kolme tippaa
ruskeata, sitkeätä nestettä wiiniin. Tämän jälkeen hän asetti
pikarin nukkuman huulille. Nämä awautuiwat ehdottomasti.
Pietari joi pikarin pohjaau. Hetkiseksi Myi wiiui uudes-
taan clllhyttäwän häntä. Hän awast silmänsä ja loi häm-
mästyneen silmäyksen ympärillensä. Mutta tämä kiihoitus
meui pian ohi. Ruskea neste teki waikututsensa ja miuuutin
kuluttua Pietari taas nukkui niin sikeäci unta, ett'ei häntä
tnnnottomnudrstllnsll olisi herättänyt itse hänen wiercssciän
lannistun tykin pankahdusklllln. Kreiwi katseli häntä ja
lausui pilkallisesti: Aunos ou olema tarpeeksi, kunnes olemme
Perillä. Kiiruhda hewosia, Mathias! Meidän täytyy en-
nen yötä olla Geierstein'issä.
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Piiska läsähti, hewosct lenjiwät, mannut wieriwät,
nostaen maantien Pölyä.

Aurinko oli jo lastentnmaisillansa, knn matknstawai-
set äkkiä kääntyiwät waltatieltä ja poitkesiwat kapealle, nur-
mettuneelle, silminnähtäwästi ainoastaan Harmoin käytetylle
tielle. Tämä tie knlki sakean metsän kautta pitkin wnoris-
tou jylhimpiä rotkoja. Näillä seuduilla useammat pilwiä
tawottelewat wuoren huiput olimat luniella peitetyt. Tässä
siis rientämän, raiwoisan wauhdin täytyi lakata. Ainoas-
taan hitaasti hewuset saattoiwat hinata Maunuja mäkiä
ylös, mäkiä alas, soitten ja pensaikkojen läpi; kokonaista
taksi tuntia kului ennenkuin, laskeutuen alas jyrkkää, kiwistä
rinnettä, he saapuiwat jotensakin awaraan laaksoon, jotaympä-
röimät korkeat wuoret. Laaksou tuonpuoleisessa päässä pis-
täytyi esiin eräs kukkula, johon oli rakennettu pieni linna.
Sitä kaunistiwllt tornit, harjat ja ympärys-muurit.

Wihdoinkm Geiersteiu! kreiwi Niederberg sanoi.
Oulin aika, sillä kohta yö meidät yllättää. Eteenpäin, eteen-
päin, Mathias! Tässä lakkaa tie sekä polku tykkänään, ja
suorin suunta on paras!

Todellakaan ei tässä ranhallisessa, yksinäisessä laak-sossa enää löytynyt ajotien jälkiäkään. Waikka se ennen
aikoihin lienee ollut olemassa, kuteu siellä täällä muutamat
sywemmat raitiot osoittiwat, niin kaswoi siinä nyt kum-
minkin semmoinen joukko heinää, sammalta ja kanerwia, että
miisaampi oli sitä karttaa kuin ajaa sitä myöten. Sentäh-
den kuski ohjasi suoraan pientä linnaa kohti ja saawuttiscu samassa silmänräpäyksessä, kun auringou wiimeiset kulta-
sateet heittiwät hywästiä jylhean muoristou jäätyneille hui-
puille. Portti seisoi awoinna. Eräs wanha, knlnneesen mi'
heriään mctsästysunttuun puettu mies, jahtipuukolla ja pys-
syllä Marustcttuua, astui waunujeu owelle ja asetti kätensä
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tcrwehdyksetsi metsästyslakilleen. Mnuten hän näytti kai-
kelta muulta paitsi ystäwälliseltä. Hirwcän sekawa, paksu
harmaa parta Peitti koto alapuolen kaswoja, ja tuimat,
tuuheat tulmakarwllt riippuiwat silmien yli, jotka terämiuä
ja kirkkaina, kuin Petolinnun, säkenöitsiwät niitten alta.
Ihonsa oli ruskettunut, kuin indiaanin, katsantonsa oli wa-
kciwll, synkkä ja umpimielinen,

- Kas, roanhll Wolf, eläthäu sinä wielä, kreiwi hnnsi
hänelle, hypätcssäcin Maunuista. Toiwottawasti ou sinnlla
sijaa minnlle linnassa, kumminkin yhdeksi yöksi.

Teidän armonne huoneet owat järjestyksessä, met-
sästäjä wastasi. Ursulani on ne wasta täuääu tuulettanut
ja siiwounut.

Ursnla? Kuka se on?
Waimoni, herra!
Niin, kyllä muistan. Sinä mietit hääsi kaksikym-

mentä wnotta sitten, wähää ennen kuin palasimme Italiasta.
Wai niin! Ursula! Sen olin tykkänään unhottanut. Kum-
minkin yhtä kaikki! Asuuko teitä kahta Paitsi, wielä ketääu
tässä wllnhassll totkanpesässä?

Ei ketääu, herra kreiwi! Lapsia meillä ci ole ja
palwclijmta emme Pidä. Waimoni pitää huolen taloudesta
ja minä hankin hänelle tarpeelliset lihat kyökkiä warte».

Mutta, etkö usein wastaanota wieraita naapu-
ristosta?

Pariin kymmenceu wuoteeu ci täällä ole ollut kil-
taan ihminen, Paitsi teidän armonne wälisti. En tnnnc
ketään tässä ympärillä, ja wanha linna on niin syrjässä
maailmasta että se on ikäänkuin ihka unohduksissa siltä.
Mutta eikö teidän armonne tahdo astua sisään?

Ei siitä hätää! Etkö näe, että minulla on sen-
raaja kanssani?

Hän nukkuu, kuten näen!



78

Niin, ja niin sikeästi, että meidän täytyy kantaa
hänet sisälle.

Wcmha Wolf asetti äänetönnä pyssynsä syrjään, wiit°
tasi ajajalle ja nosti hänen awullaan nukkuwan wauuuista.

Mihinkä hänet wiedääu, herra kreiwi? hän kysyi.
-- Teidän hnoneeseenneko?

Ei, meidän täytynee malmisilla hänelle wähemmin
mukawa sija, kreiwi kylmästi nmstasi. Hän jääpi tänne,

Wangiksi.
Wai niin, Wangiksi! Wolf lansui, ja teräwä sil-

mäys wälähti hänen synkkien kulmakarwojensa alta. No,
Geierstein'in wankila, niinkuin kaikki munkin, on järjestyk-
sessä, ehk'en ikinä luullut sitä tarwittawan.

-- Kantnkaa hänet sisään! kreiwi käski.
Nukkuma kannettiin linnaan, ja Wolf awasi kapean

käytäwlln läpillstuttua, erään Pllksn- za lnjamuurisen tornin
ra>iduitetnt owet. Impyriäinen kammio otti turmiinsa wan-
gitun. Sen ikkunat oliwat korkealla maasta ja »ahmoilla
rautaristikoillll warnstetut. Muutoin oli wankihuone kniwa
ja puhdas ja tarpeellisiin millä huonekaluilla sisustettu. Pui-
nen Pöytä, jakkara ja wuude oliwat asetetnt seinämille.
Wanki pantiin miimemainitnlle, ja Wolf kysyi, mitä nyt
tapahtuisi.

Ei mitään muuta tällä kertaa, kreiwi wastasi.
Mies ei tarwitse mitään, sillä hän on nukkuma huumenllll'
muuu asti. Sulje owi ja saata minut huouceseni. Sinä,
Mllthills, katsot hemosteu ja waunujen perään. Huomenna
auringonnoustessa palaamme takaisin pääkaupnnkiin. Hy-
wän yötä!

lätettyään Vankihuoneen, kreiwi ja Wolf meniwät
Maralta pidettyyn hnoneefen, Wauha Ursula oli täällä jo
sytyttänyt kynttilän, kllttannt pöydän jll asettannt sille muu-
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tamia wirwokkeita. Kreiwi terwehti häntä hätäisesti ja
Ursula poistui,

Nyt olemme yksinämme, häu sanoi Wolfille, ja
miuä slllltau autan sinulle käskyt Wangin suhteen. Ota tar-
kasti waari! Wähäpätöisimmästäkin käskyjcui laiminlyön-
nistä siuut heti linnasta.

Kyllä, herra! Wolf wastasi. Mistä miunu on Maa-
ria Pitäminen?

Pääasiallisesti kahdesta seikasta Ensiksi wauam
ei koskaan pidä saada tietää, missä hän un, ja toiseksi hä-
nen ei koslaa» pidä tawata ketään ihmistä.

Siitä pidän huolen herra kreiwi, Wolf wastasi.
Mitä muuta?

Sinä wastaat minulle, ctt'ei hän Pakene!
Wastaan, Mitä enemmän?
Mitään muuta ei ole tarpeen. Tahtoni on, ctt'ei

waukia pidellä kuivasti ja julmasti, sillä se olisi tarpeetonta
ja tarkoituksetonta. Ainoastaan ankara yksinäisyys, hänen
olopllikkansa salaaminen ja pakenemisyritytsensä estcimiueu.
Wanki on kuollut maailmalle ja tämä liuna tulee olemaan
hänen hciutauansll. Pitele häntä muutoin warowaisesti.
Olethan miuut käsittänyt?

Wolf nyökkäsi Päätään myönnytykseksi. Rohkenenko
kysyä, kuka wanki on? hän sanoi hitaasti.

Kyllä, hän itse ei sitä sinulta tulisi salaamaan.
Hän on ystäwäui, kreiwi Lindenbergin sihteeri, ja on sem-moisena päässyt erään tärkeän perhesalaisuuden jäljille.
Julkisesti häutä ei woi syyttää, sillä hän ilmaisisi salaisuu-
den, sentähden olen tuonut hauet täuue taitelle. Wiclä tur-
wallisempaa tosiu ulisi ollut tappaa hänet, - mutta ei
tahdottu tehdä pahinta tuolle miehelle ja sentähden on wa-
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littu tämä laupiaampi keino, koska on luultu woitawan
luottaa siimn uskollisuuteesi,

Herra kreiwi woi luottaa siiheu, Wolf wastasilujaNa äänellä. Pitäkää te wanki ikäänkuin haudattuna.
Sen teen, Wolfystäwäni, sillä tuuuen sinun! Olet

aina ollut uskollinen palwelija meidän huonekunnallemme.
Niin, waitka wanha kreiwi ainiaaksi kartoitti mi-

nut luotansa, eitä tahtonut minua edes nähdä, sittenkuin
hänen poikansa oli kuollut Italiassa, Wolf lausui synkkäuä.
Kukaties, jos minä olisin wienyt wanhan herran pientä
Pojanpoikaa kotiin, hän eläisi wielä tänään!

Mitä sillä tarkoitat. Wolf? kreiwi Riederberg ky-
fäsi kiiwaammin, kuin mihin Wolfin yksinkertainen muistutus
oikeutti. Luuletko että olemme sallineet siltä puuttua tar-
peellista hoitoa?

Enpä tiedä, herra, enpä tiedä, mcmhus wastasi
Pudistaen päätään. Mutta johdattakaa wacm mieleeune!
Sweitsilaisella rajalla täytyi minun jättää teidät ja lähtea
Tyrolin kantta wiewää tietä tänne inaapakoou. Teidän ja
lapsen luo jäi sitten ainoastaan wanha Balser, ja te mnis-
tatte ehkä wiela, ett'en minä koskaan woinut oikein kärsiä
häntä. Knn kuulin, että Pikku kreiwi Edgar oli kuollut
ankaraan kuumetautiin, en woinut irtautua uiistä pahoista
ajatuksista, että Balfer olisi häntä oikein hoitanut sairauden
aikana. Ia sitä uskon wiela tänäänkin. Jos minä olisin
saanut olla muassa tiellä Prag'iin wanhan herran luo, niin
ei warmaauklllln Edgarille tiellä olisi mitään pahaa ta-
pahtunut !

Saattaa»kyllä ehkä niin olla, kreiwi Niederbcrg
sanoi. Balser ei warmaaukaan ollut niin hywä Palwelija,
kuiu siuä,, wanha Wolfiui, enkä epäile: Inarinaan on hän
enoni wanhan kreiwi Vrutterode'n luoua puhunut siuusta
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pahaa ja sinua Panetellut, jott'ei wcmha herra tahtonut siuua
nähdä, mutta siiuä teet Balser'ille määrin, kun sanot,
että hän ulisi laiminlyönyt Edgar'ia hänen kuumetaudissa
ollessaan. Ei, ei, olinhan itse läsnä ja näin, kuinka Balser
häntä hoiti. Muutoin, koska manha Balser jo on kuollut
ja haudattu, ei sinun Pitäisi enää kantaa wihaa häntä mus-
taan, Wolf!

Kyllä oikein, herra! fynkkämielinen ukko mustasi
lyhyesti keskeyttäen. Mutta yhtä, yhtä ainoaa toiwoisin
wielä.

la mitä niin?
Näkemäni Manhan armollisen herrani, kreiwi Brut-

terode'u wielä kerran, ja sanoa hänelle, että hän on tehnyt
minulle sunren wääryydeu, karkoittaessaan minut ainaiseksi
näkymistään. Mitä olen rikkonut? En tiedä mitään, cu
ollenkaan mitään, en wähintäkään! Sillä että kreiwi Sieg-
mnnd kuoli Nizza'ssa, eihän se toki ollut minnu Mikani.

Ei suinkaan, ei suinkaan, Wolf! Mitään semmoista-
han ei kenkään ihminen saattaisi uskoakaan! Ken tietää,
mikä saattoi wanhan herran lähettämään sinut Pois? Hänen
poikansa ja sitten pojanpoikansa kuolema maseusi hänet!
Hän pelkäsi ehkä sinua nähdessänsä tulla liika eloisasti muis-
tutetuksi menneistä ajoista, sen lisäksi Balser'in panettele-
miset, oi, Wolf-ystäwäni, ei sitä ole ollenkaan ihmettele-
mistä. Pitihän hän sitä paitsi huolta sinusta, antaessaansinulle linnllnwoudintoimen Geicrstein'issä, jossa saatat elää
rauhassa myöhäiseen päiwiesi Päättymään, ja siis en huo-
maa, mintatähden kiusaat itseäsi.

Mutta sepä lonkkasi minna, että hän lahjoitti
teille Geierstein'in minua mainitsemattakaan!

Mikäpä ihme se, Wolf! Kuuluithan siihen, sa-
moin kuin nämä Pöydät ja tuolit, ja koska miuä ole» waw
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hau herran ainoa perillinen, niiu olisithan kumminkin en-
nemmin tai myöhemmin joutunut palwelukseeui. Älähän
ole eriskummallinen, wanha weitikka! Enkö minäkin aina
ole ollut sinulle hywä herra? Olenko häirinnyt sinua rau-
hassasi? No, mitä wasten siis nuo synkät kaswot, wauhus?
Unohda menneet ja pysy nykyisyydessä! Ia nyt, hywää
yötä! Matka on Väsyttänyt minut, ja tarwitseu munta-
man rauhallisen tuuuin unen!

Wanha metsänwartija kuiUaH ja meni, Micttiwai-
senä kreiwi Niederberg katseli häneii jälkeensä.

Wanhus on uskollinen kuiri koira, hän mumisi.
Jospa hauella myös olisi koira» waisti' joka wuosien pe-
rästä tuutce kadotetun herransa? Mnttä ei! Se on mah-
dotonta! Hänelle ja koko maailmalle on Edgar kuollut, ja
Balser ei woinut miuua pettää. Hauen täytyy jäädä tänne!
Mihinkä mnuten hänet kätkisin? Ainoastaan täällä woin
olla hänestä marina, sillä ei kukaan ole häntä niin wär-
tiuitscwa, niin kuin wanha Wulf!

Neljäs luku.

Wartiza.
Kreiwi Niederbcrg oli arwcinunt kaikki sintilleen, Paitsi

mitä tuli wcmhan Wolfin hywääu muistiin, jota todellakin
oikealla koiran uskollisuudella säilytti sydämessään eutisen
rakastetun herransa kuwcm ja muiston.
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Kreiwi oli jo muutamia tuntia sitten lähtenyt, kun
wanaitun wartija acimiaiZta tuoden astui ympyriäiseen tor-
nikammioun. Siellä oli wielä jokseenkin hämärä, sillä kor°
kealla katon rajassa olleet pienet, ristikoilla warustetut
ikkunat pllästiwät ainoastaan hiukkasen maloa, jota wieläsen lisäksi häikäsi muurin erinomainen paksuus. Wolf sen-
tähden tuskin näki wangin hllllhmoakaan eikä siis saattanut
tuntea hänen kasmojansa.

Pietari istui wuotecllausa. Hän oli herännyt ja
lnnli wielä uneksuwansa. Päänsä oli sekawa, turhaan hän
koetti koota ajatuksiaan ja selittää itselleen, kuinka oli
joutunut tähän wankihuoneesen. Hän ei sitä käsittänyt eikä
arwanuut, ja huudahtuksella: „wihdoin saan kuitenkin jota-
kin tietää!" hypähti hän kärsimättömänä wuoteeltaan Wulfinastuessa hänen luoksensa.

Jumalan tähden, mikä ääni täällä puhnu! sanoi
metsämies ja oli niin peljästyksissään, että kupit ja lautaset
kilisiwät häneu kädessään ja oliwat pudota maahan.Minähän puhnin, Pietari wastasi. Missä olen?
Kuinka olen tänne tnllut? Pyydän teitä, selittäkää mi-
nulle se kumma arwoitus, mikä minua ympäröi!

Wanha Wolf kuunteli Wangin sointuisaa ääntä, asetti
äkkiä kiiwllllnriwatallll liikunnolla astiansa pöydälle ja lä-
heni Pietaria kiireisillä askeleilla.

Tänne! Tulkaa tänne! hän lausni sywästi liiku-
tetulla, wapisewallll äänellä, ja weti Pietaria käsiwarresta
crääsen paikkaan huoneessa, johon walo ulkoapäin wirtasi
pienen ikkunan kautta. Nostakaa päätänne ylös! Katsokaa
minuun! Kreiwi Siegmund, miunn armollinen herrani, ihan
tämmöiseltä hän nuoruudessansa näytti!

Metsästäjä oli nähtäwästi hämmästyksissään. Wielä
kerran ja taas uudelleen hän katseli wantinsa jaloja, kau<
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niitä kaswoja, ja näkyi tarkoin, sekä perinpohjin tutkistele-
man niitten juonteita.

Niin, niin, hän se on! mumisi ukko puoliääneen
itsekseen. Tuo korkea, leweä otsa, tuo hieuo nenä, tuo aina
ystämälliscsti hymyilemä suu, nuo suuret, kauniit silmät,
joilla hän saattoi katsoa snoraan sydämeen. Herrani, sanokaa
minulle, ken olette, teidän nimenne, pyydän sitä!

Pietari pudisti hymyellen Päätään ja mainitsi ni-
mensä. Wanha Wolf päästi irti hänen käsiwartensa ja
astui takaperin.

Hupsu, wcmhci mies, mikä olenkaan! hän mnmisi.
Kuinka saatoin hetkeäkään luulla, että . , .! Mielettömyyttä!
Mutta ääni, yhtäläisyys, minusta oli, kuin jos kaucm
sitten menneet ajat olisiwat palanneet! Hm, mitäpä auttaa
niitä ajatella? Täytyy unohtaa, unohtaa, uuohtaa,
kuin minnt itsenikin on koko maailma unohtanut ja olen
haudattu tänne erämaahan.

Ihmetellen Pietari katseli wanhaa miestä, jonka käy-
tös hänestä tuntui kowin kummalliselta, Pyydän, hän lcm°
sni, sanokaa waan minulle, mitä tämä kaikki tietää? Kninkci
tulin tänne, ja niissä olen? En moi millään muotoa muis-
taa, mitä kanssani on tapahtunut!

Sen parempi! Wolf Masiasi tuimasti ja tylysti,
äkkiä Wangin kysymysten kantta tnltuaan muistutetuksi, mitä
welwollisnutsia oli ottcmnt täyttääkseen hänen suhteensa.
Hän Pyyhtasi Pari kertaa kämmenellä otsaansa ja silmiänsä,
ja sitten taas nuo lemolliset, innottomat, wanhentuneet, joka-
päiwäiset kaswot tnliwat näkymiin.

Nauttikaatte aamiaista, nuori herra, hän jatkui,
osoittaen astioita, jotka oli asettauut pöydälle. Puolenpäi-
Mäu aikaan tnlen takasin ja korjaan ne pois.
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Mutta, pyydän teitä, rukoilen teitä, Pietari sanoi,
wastatkaa ensin kysymyksiini! Missä olen, ja mitenkä olen
tänne tullut?

Älkää minulta kysykö, sillä te ette saa yhtäkään
wllstaustll, ukko wastllsi. Ajatelkaa, että olette täällä,
erotettuun koko asutusta maailmasta, yksinäisellä waltamc-
ren saarella, jonka nimeä ette tiedä, eikä kukaan tiedä. Älkää
muutoin Peljätkö mitään. Kaikista tarpeistanne tulee tun-
nollisesti huolta pidettäwäksi, eikä mitään »välttämätöntä
tule teiltä puuttumaau. Kaikki, mitä itselläni on, on tar-
jona teille, paitsi Vapautta.

Pietari olisi puhuuut, mutta Wolf keskeytti lyhyesti
keskustelun, jättäen wankihuoneen. Pietari oli yksin miet-
teilleen, tunteineen, jotka kiiwaasti tunkeutuimat hänen Pää-
hänsä ja sydämeensä. Tilansa näytti hänestä arwoituk-
selta, jota häu turhaan koetti selittää. Hän ponnistihe muis-
telemaan wiime knluneita päimiä, mutta hänen muistonsa
ei ulottuneet kauemmaksi, kuin käyntiin kreiwi Nieder-
berg'iu luona ja ateriaan, jonka tämän seurassa oli nautti-
nut. Mitä tuosta hetkestä lähtein lienee tapahtunut ha-
uelle, jäi täydelliseen pimeyteen. Kuka oli saattanut heittää
hänet «ankeuteen? Kreiwi Niederberg? Mahdotonta! Mitä
warten? Mitä oli Pietari häntä wastacm rikkoiini, ansai-
takseen semmoista kohtelua? Mutta kuka muu olisi
woinut käyttää niin tumatonta wäkiwaltaci häntä wastaan?

Turhaan Pietari tuskitteli, selitteli näitä kysymyksiä,
hän ei keksinyt mitään mustausta niihiil.

Hitaasti tunuit kuluiwat. Auringon ollessa korkeim-
millaan, wankihnoneen owcnlukko salisi, ja Wolf astui si-
sään. Maunonsa seurasi häntä päiwällisen kanssa. Nyt
oli »vankihuoneeseen tullut päiwä. Loistamat auringonsä-
teet lankesiwat ikkunan kautta syukkäau kammioon ja'wäräh-
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teliwät wastaifen seinän nelitahkoifilla kiwillä. Pietari
käänsi kaswonfa sisäänastuwiin. Tuskin hänet Ursula ha-waitsi, ennenkuin kirkaisi ja säikähti niin, että ruokakori
oli pudota hauen käsistänsä ja Wolf hädintuskin ennätti sie-
pata siitä kiini.

Niin, niin, hän mumisi itsekseen, kyllä niin on,
kuiu arweliu; Ursula tuntee hänet ensi silmäyksellä, yhtä
hywin kuiu minäkin. Tässä on enemmän salattuna, tuin
mitä kreiwi Niederberg tahtoi minulle ilmoittaa . . .
Mene, hywä Ursula, häu kääntyi äkkiä mainionsa puoleen,
minulla ou wähän Wangin kanssa puhumista.

Ursula totteli käskyä, mutta ennen ulosmcnoansa oli
katsantonsa ällistyneenä ja hämmästyneellä kiinnitettynä
Pietariin, joka ihmeissään tästä kohtauksesta hiljaa pudis-
teli päätään, ikäänkuin olisi tahtonut lausua: Mikä heillä
on, ja kuinka kummallisia he owat!

Niin, niin, ihmetelkää ie Maan käytöstämme, teillä
on kyllä oikeutta siihen, wauhus lausui Wangille, jäätyänsä
hänen kanssaan yksikseen. Mntta nyt ensiksi nauttikaa Päi-
wällistci. Kuu olette rawittu, teille kaikki selwitän.Pietari nautti muutaman lusikallisen lientä ja lykkäsi
sitten lautasen luotaan.

Puhukaa nyt, häu lausui. Olette suurissa mää-
rin herättänyt uteliaisuuteni.

Te olette tyydytettäwä, Wolf wastasi. Mutta en-
siksi: te ette woi olla se, joksi sanotte itseänne! Teidän lu-
menne ei ole Pietari, waan teillä on »armaan toinen nimi?

Pietari kohautti olkapäitäciu, Oleu sanonut teille to-
tuuden, teidän tänä aamuna kysyessänne nimeäni, hän wastasi.

No siinä tapauksessa tulee meidän Palata hiukkasen
menneisin aikoihin, Wolf lanfni. Elääkö ifänne wielä?

Kaswlltusifäänikö tarkoitatte?
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En! Teidän oikeata isäänne!Pietari hämmästyi. Wolfin kyfymys muistutti hauta
kauan sitten kuluneista ajoista, Metsä Friedelistä, metsä-
majasta, jossa tämä oli kuollut, wiimeisistä sanoista, jotka
hän ennen kuolemaansa oli laufunut. - Oikea isäinkö? hän
kysyi. En muista häntä, enkä ylimalkaan tiedä häntä kos-
kaan tunteneeni.

Kuinka wanhll olette?
Ehkä yhdeksäntoista tai kaksikymmentä wuotta, en

sitä tarkoin tiedä.
Aika sopii yhteen, Wolf mumisi itsekseen. Juuri

miu wauhci olisi Edgar'ikin. No, eteenpäin. Ettekö mnis-
tele mitään enempää aikaisimmasta nuoruudestanne?

Pietari kertoi, kuinka Andreas oli hänet löytänyt metsä-
majan luona

Mutta wielä enemmän! Miettikää, uuuri herra!Pietari ponnisti muistiaan. Tarkasti ja lciwecisti
hän kertoi Metsä-Friedel'istä, ja kuinka tämä Viimeisiä il-
moituksinan myöten oli löytänyt hänet kolme- tai ueljäwuo-
tillllna lapsena metsästä. Wolf knunteli suurimmalla niie-
lenjännitykfellä.

Herjetkää hetkiseksi, hän keskeytti kertomusta. Missä
seudussa teidät löydettiin?

Böhmiläis-bllijerilllisella rajalla luultawasti, Pie-
tari wastasi, kiellä oli kumminkin ensimmäisen kaswatus-
isäni koti.

Sekin sopii yhteen, Wolf sanoi itsekseen. Edgar
oli wähän yli kolmen wnoden wanha, ja hänen iso-isänsä
eleli silloin Prag/iZsa. Kreiwi Niederbergin oli matkallaan
kulkeminen böhnnläis-baijerilaifeu rajan yli! Sentähden
siis oli Wolf fyfättäwä fyrjnän! Sentähden fiis tälle kau-
kaiselle kulmalle karkoitettawa! Sentähden ei saanut hän
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palata herransa luo! Sentähden täytyi Balser'iu kirjoittaa
panettelemia kirjeitä kreiwi Brutterode'lle! Niin, luonnolli-
sesti, luornollisesti! Nyt ou kaikki selwillä! Pojanpojan
täytyi kuolla tai kumminkin pidettää kuolleena, kosk'eihän
muutoiu sisarenpoika saattanut toiwoa rikasta perintöä. Oh,
oh, oh oh! Te olette Viekkaasti alkaneet, herra kreiwi Bodo
von Niederberg, mutta Jumala ohjaa, ja Jumala on
pitänyt siitä huolen, että totuus tulee päiwäu waloou, en-
nenkiun wanhll Wolf ummistaa silmänsä! Sinä luotit
Wolfin uskollisuuteen, ja niin totta kuin Jumala elää, sinä
et ole tulema petetyksi hänen uskollisuutensa suhteen. Waan
ainoastaan oikealle herralleen ja hallitsijalleen on hän
olewa uskollinen, eikä petturille ja perinnönlnikistelijalle.
Oi, kuinka Jumala on sinut so'aissnt, kreiwi Bodu! Et
arwellut wauhaiu silmäini tuutewan isän kaswoujuonteita
pojau kllswoissa! Sentähden toit hänet täuue! Täällä
olisi häu muka tieltä poistettu, olisi ollut ikäänkuin kuollut
ja haudattu, samoin kuiu wanha Wolf! Arwelu olisi kyllä
ollut oikea, mutta uuohdit, että Wolf'in silmät wielä owat
kirkkaat ja terweet, niin kirkkaat, selwät jn terweet, kuin
hänen muistonsakin entisistä, paremmista ajoista! Tämä
on wirhe lasknissasi, kreiwi Budo, ja että tämän wirheen
olit hoksaamatta, siitä kiitän ijankaikkista Inmalaa, joka
sinnt sokaisi. Mntta eteenpäin, eteenpäin! hän kääntyi taas
Pietariin, joka ei tästä Vanhuksen yksinvuheestci ollut ym-
märtänyt muuta kuin yksityisiä katkonaisia sanoja. Ettekö
muista mitään munta, joka saattaisi walaista sitä hämärää,
joka peittää syntyperäänne? Vähäpätöisinkin seikka on tässä
tärkeä, ja kysymyksessä on koko tulewaisuutcune. Siis muis-
tutelkaa! Muistutelkaa!

E» tiedä enempää, Pietari Vastasi. Ainoastaan
sormus, johtaisikuhan sormus ehkä jätille?'
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Sormus? Wolf kysyi. Mikä sormus?
Niin, eräs sormus, jonka kaswatusisäni, Metsä-

Friedel, löysi likeltä sitä Paikkaa, jossa miuntkin keksi.
Minkälainen sormus se oli? Kuwatkcm se minulle!
Saatatte itse nähdä ja katsella sitä, Pietari «as-

iasi. Iltaa ennen lähtöäni pääkanftnnkiin, johon kreiwi
Julius uon Lindenberg otti minut myötänsä, jätti hywä
kllswlltttsisäni Andreas minulle sen ja teroitti mieleeni, että
huolellisesti säilyttäisin sitä. Aina siitä Päiwin kannan
sitä luonani, ja tässä se on!

Hän irroitti pienen, nahkasen kukkaron wahwasta
silkkinyöristä, jonka kantoi waatteittensa alla kaulassa, ja
otti siitä sormuksen, Wolf, joka ei heittänyt muuta kuin yh-
den ainoan silmäyksen punaiseen kiween ja siihen piirret-
tyyn waakunlllln, huudahti iloisesta hämmästyksestä.

Tunnen sen, tunnen sen, hau sanoi. Kreiwi Siezi-
mund'in sinettisormus se on, ja omilla silmilläni olen näh-
nyt, kuinka kreiwi Bodo weti seu kuoloon nukkuneen kädestä
ja asetti sen omaan sormeensa. Ia tämä sormus löydettiin
läheisyydestänne?

Niin, aiwan lähelläni, Pietari wastasi. Ensim-
mäinen kaswlltnsisäni, Metsä-Friedel, ftiti sitä hywin tär-
keänä, koska wielä kuolinhetkelläan käski minun huolellisesti
säilyttämään sormusta.

Lieneehän hän kyllä arwannut, kuinka tärkeäksi
tämä sormus wielä käwisi teille joskus, Wolf scmoi. Mi-
nut makuuttaa se täydellisesti oikeuksistanne, ja toiwon,
että ne kohta tunnustaa eräs toinenkin, jonka päätöksestä
koko asemanne maailmassa riippuu. Ainoastaan kärsiwäl-
lisyyttä, hiukkasen wielä tarsiwällisyyttä. Kreiwi Brutte-
rode'n täytyy saada tieto, ja Jumala suokoon tämän tiedon
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tapaawan hänet wiclä elossa. Pitkiin, pitkiin wnosiin en
ole nähnyt enkä kuullut mitään wanhasta herrasta.

Mutta keu on tämä kreiwi Brutterode? Pietari
kysyi. Missä suhteessa minä olen häneen? Mitkä salai-suudet ja arwoitukset ympäröimät minna ylimalkaan? Pyy-
dän teitä, ilmaiskaa wihdoinkin minulle ne asianhaarat,
jotka omat antaneet aihetta kysymyksiinne!

Kyllä, nuori herra, te saatte tietää kaikki, Wolf
wähäu mietittyään mustasi. Muutama wiikko eunemmin
tai ei waikuta mitään, ja tietää teidän kum-
minkin täytyy saada kerran, mistä kysymys on. Kuulkaa siis!

Vanhalla kreiwi Brutterode'lla, eräällä maan rik-
kaimpia herroja, oli ainoastaan poika ja tytär. Viime-
mainittu, kreiwitär Adelheid, kuoli wähän jälkeen äitinsäkuuleman. Wanhalle herralle jäi ainoastaan hänen poi-
kansa Sieamund, jolle hän antoi kaiken sydämensä rakkauden
ja hellyyden. Kreiwi Sieamund kaswatettiin mitä huolelli-
simmin. Hän oli hywä, ystämällinen, oiwallinen herra,
ylewämielinen, jalo, anteliaampi knin kukaan, ja sentähden
rakastiwat ja kunnioittiwat häntä kaikki ihmiset hänen ym-
pärillään. Ollessaan kahdenkolmatta wuoden wanha, hänotti awiupuolisokscnsll erään kreiwitär uon Lindenberg'in,
joka luultawasti oli täti tuolle kreiwi Juliukselle, joka, kuten
minulle sanoitte, osoitti teitä kohtaan niin paljun suosiota.
Häät wietettyä luowutti isänsä hänelle suuren osan tiluksis-
taan, jotta hän itsenäisenä saattaisi esiintyä maailmassa.
Tässä tilaisuudessa jouduin minäkin kreiwi Sieamund in
palwelukseen.

Wanha herra, saattanenhan kyllä sanoa, piti silloinPaljon minusta. „Olet uskollista, rehellistä sukua", hän
sanoi minulle, „siuä menet poikani luo, hoidat ja palwelet
häntä yhtä rehellisesti, kuin minua!" Kreiwi Siegmnnd
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teki minut henkijääkärikscen, ja semmoisena seurasin häntä
ynnä hänen nuorta puolisoansa Wien'iin, jossa hän ewcrs-
tinä komensi erästä keisarillisen hentiwartijcrkaartin ryk-
menttiä, Kreiwi ja hänen puolisonsa eliwät keskenänsä
kuin enkelit, eikä koko isossa pääkaupungissa lamannut
suloisempaa perhe elämää, kuin meidän palatsissa. Me
elimme isoisesti, kuten herran rikkauksille kyllä sopikin, ja
jokapäimäisten wieraitten joukossa, oli myös kreiwi Bodo
uon Niederbcrg, kreiwi Brntterode'n sisarenpoika. Hän
wietti joka illan luonamme, kun ei herraswäkea oltu kut-
suttu wieraiksi ulkopuolelle kotoa, ja tiedän aiwan tarkoin,
että herrani useamman kerran auttoi hauta suuremmilla
rahasummilla. Pidin tämän aiwan järjestyksen mukaiseua,
Kreiwi Bodo ei ollut rikas ja kreiwi Sieamund'in, armol-
lisen herrani, likeinen sukulainen ja lihallinen serkku. Ia
sukulaisten tulee auttaa toisiansa, rikkaan tulee auttaa hä>
däualaista köyhää. Wanha herra oli sen aina tehnyt, ja
nuori kreiwi seurasi siis ainoastaan isänsä esimerkkiä. Kreiwi
Bodo tunsi itsensä welwoitctuksi wilpittömään kiitollisuu-
teen. Hän oli aina kohtelias, iloinen, nöyrä, ja kukin
piti häntä nuoreu herraui Paraimpaua ystäwänä. En itse°
kään pitänyt mitään epäluuloa häneu suhteensa. He eliwät
kuin weljekset toistensa kanssa.

Silloin tapahtui herra paralleni kowa onnettomuus.
Häueu nuori, kauuis puolisonsa, jota rakasti ja 'armossa
piti yli kaikeu maailmassa, kuoli tuskinsen jälkeen, kun oli lahjoittanut hänelle pojan, Kreiwiusurua ci käy selittäminenkään. Ei mikään woinut lohduttaa
häntä tappionsa suhteen, ci edes pienen Edgar'in näkeminen.

Kokonaiset päiwät ja yötkin hän wietti hautahulwissa, jo-
hon kreiwittarcu tuolou-alaiueu puoli oli haudattu, ja itki
lirstuu ääressä. Miuä pyysin, minä rukoilin häntä säästä-
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uiääu itseään, ajattelemaan lastansa, säilyttämään itseään
häntä warteu, mutta hän ci kuunnellut minua, kaikki
sanani haihtuiwat kuiu tuuleen. Näiu häu teki edellcusä
ja kuihtlii ikäänkuin marjoksi, kunnes minun eräänä kylmän
syysyön aamuun täytyi nostaa hänet tuuuottomcina holwi-
hcmdcm marmorirapulta ja wiedä kotiin, Pahanlainen
kuumetauti muodostui epäjärjestykseen joutuneessa ruumiissa
ja pitkät wiikot Pyöri hän haudan partaalla. Tänä surun
aikana osottautui kreiwi Bodo todellakin kiitollisena ja us-
kollisena sukulaisena. Hän ja minä, me emme luopnneet
sairaan wuoteen äärestä, kunnes wihdoin monien pitkien,
huolettawieu öitten perästä Paraneminen alkoi, ja kreiwi
Siegmuud wielä täksi kertaa oli riistetty kuulemalta. Mutta
hänen ruumiinsa oli runneltu, paha riutntcmti jäi jäljelle
sairaudesta, ja lääkärit määräsiwät hauet kauemmaksi Mksi
lauheampaan ilmanalaan. Kreiwi Siegmnnd kieltäytyi to-
sin lähtemästä Wien'istä, kumminkin myöntyi häu wihdoin
isänsä pyyntöihin ja matkusti Nizza'au. Ainoastaan sen
ehdon hän yhdisti suostumukseensa, ett'ei Edgar'ia saisi
erottaa hänestä. Vastenmielisesti wauha herra taipui tä-
hän, sillä hän pelkäsi, eikä syyttä, että pieni lapsi muistut-
taisi sairasta liika elawästi kuolleesta ja aina uudelleen he-
rättäisi hänen suruansa. Kumminkin hän suostui uuoren
herrani itsepäisyyteen asti yltyueesen tahtoon. Wanha herra
olisi mielellään itse seurannut meitä, mutta monenlaiset
asiat tekiwät tämän mahdottomaksi. Hän jätti kreiwi
Bodou ja minnn hoitooni ainoan poikansa, ja teroitti erit-
täinkin minuu mieleeni, että omistaisin kaiken uskollisuuden
ja huolen pikku Edgar'ille. Hän ei silloin tarwinnnt
mitään lupausta minuu puoleltani. Nakastinhan nuorta
herraani kuitenkin sitä Paitsekin jo koko sielustani! Niin
läksimme sitten. Kreiwi Siegmuud, häueu serkkunsa kreiwi
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Budo, pikku Edgar uaispalwelijoinecn, minä ja wihdoin
kreiwi Bodon tamariplllwelija, jonka nimi oli Balser.

Tämä Balser ei ollut minulle mieleen. En tietänyt
tosin mitään pahaa hänestä tai mitään kehnuntapaistakaan,
ja hän oli aina ' erittäin ystäwcillinen minua kuhtaau, -

mutta siitä huolimatta, eu saattanut oikein suostua häneen
ja olisiu mieluimmin nähnyt hänet jääneeksi Saksaan. Uskon
myös äimän wnrmlllln, että tämä Balser ensiksi on Vietel-
lyt kreiwi Bodo'a kaikkiin juoniin ja kounuuksiiu, sillä siihen
asti oli kreiwi Bodo marinaan ollnt nuoren herrani wilpi-
tön ja hywä ystäwä.

No niin, Nizzci'ssa näkyi kaikki alussa käymän ai-
wan mieltä myöten. Kreiwi Siegmund parani tosin ainoas-
taan hitaasti, mutta hän parani kumminkin, ja hänen rinta-
tautinsa sai wähitellen liewemmän, wähemmin huoletta-
man luonteen, jotta saatoin kirjoittaa wanhalle herralle
mitä lohdullisimpia kirjeitä, silloin teki yksi ainoa, onne-
ton waromattomuus kaikki toimeenikerrassaan tyhjiksi. Kreiwi
Siegmund antoi wiekotella itseään ottamaan osaa hnwi-
retkeen järwellä. Onuettomnus tahtoi, että kowa ukonilma
nousi, eunenkuiu wene jälleen saawutti rannan. Sa-
teesta lävimärkänä, tuimasta tuulesta wilnstnueeua luitten
ytimiin asti, puoleksi tunnottomana herra-parkani palasi
kotiin. Toisena Päiwänä hän taas makasi mitä tiiwaim-massa kuumeessa. Kolme wiikkoa myöhemmin hankasimme
hänet.

Joko nyt kreiwi Vodo ja wanha Balser käyttiwät
uämä kolme wiikkoa, joina en llwpunut herrani wieresta,
wirittääkseusä wilppiä minun wastaau ja kiukusttlttaaksensa
wanhaa kreiwi Briltterode'a minuun, en tiedä. Mutta toden-
näköistä se minusta kyllä on. Kylliksi, tosiasia oli, että
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wanhalta herralta tuli kirje käskyllä tuoda hänen Pojanpoi-
kansa, orwoksi jäänyt Pikku Edgar, Prag'iin. Kreiwi Bodu'n
tulisi ottaa Poika hoitoonsa. Mutta miuua, uiiu kirjoitti
wanha herra, kuten omin silmin kirjeestä lui'n, minua ei
häu tahtonut nähdä, minun pitäisi nyt lähteä Geierstein'iin
toimittamaan linncmwoudin wirkaa wanhassa linnassa.

Käsky suretti minua, kumminkin minun täytyi
totella, Nizza'ssa olin mennyt naimisiin Ursula'ni kanssa,
joka oli otettu mukaan Pikku Edgar'ia hoitamaan. Hänen
kanssaan erosin kreiwi Vodo'sta ia silloin noin kolmen wuo-
den wanhasta Edgar'ista. Me läksimme Tyrol'in kautta
tänne, kreiwi matkusti Prag'iin. Myöhemmin kuulin
pikkn Edgar'in tiellä kuolleen. Silloin uskoin surullistasanomaa, mutta nyt sitä enää en usko. Olen waknn-
tettu: Edgar elää, ja kreiwi Vodo on wcmhalle herralle ai-
noastaan uskotellut häntä kuolleeksi, tullaksensa tämän kuol-
tua omistamaan hänen suuret tiluksensa.

la tämä Edgar? Pietari kysyi jännityksellä. Minkä
wuoksi luulette, että häu elää?

Koska hänet näen, Wolf wastasi juhlallisella ää-
nellä ja tarttui Pietarin käteen, jolle pudotti kyyneleen sitä
snndcllesscmsll. Te olette Edgar, kreiwi Siegmund iu
poika, todellinen Brutterode!

Tlliwcmn kautta, mies, mistä seu päätätte? Pie-
tari huudahti toiwuttuaan ensimmäisestä, hänet walloitta-
neesta hämmästyksestä.

Päätän sen teidän yhtäläisyydestänne isänne kanssa,
jonka Ursulakin ensimmäisellä silmäyksellä hnomasi, Wolf
wastasi. Päätän sen teidän ijästänne, joka tarkasti käy
yhteen; Päätän sen siitä seudusta, josta teidät löydettiin,
johon teidät oli heitetty, koska kumminkin peljättiin syntiä
teidän tappamisestanne. Päätän sen tästä sormuksesta,
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kreiwi Siegmnnd'in sincttisormuksesta. Päätän sen wihdoin
siitä ilniisaanniii pelosta, joka on pannut kreiwi Bodo Uon
Niederberg'in ftilkcmaan teidät tänne, saattaakseilsa tei-
dät iäksi päiwäksi ihmisten silmistä. Ia siinä juuri tiui'
uen Jumalan sormen. Tänne teidät oli tuotawa, juuri
tänne Herran tahdon jälkeen, jotta isänne Manhan, us-
kollisen plllwelijau silmä teidät tuntisi! Kreiwi Bodo luotti
tähän uskollisuuteen, hän armeli, että seuraisin hänen
käskyjään, niinkuin doggi sokeasti seuraa herransa käskyjä.
Mutta hän ei ole herrani, Te se olette, ja teille kuu-
luu wiimeinen werenpisara suonissani! Kreiwi Edgar,
käskekää wanhaa Wolfia ja kaikkea, mitä hänen mallas-saan on!

Pietari luuli uneksimansa. Sywästi liikutettuna häuseisoi siinä. Se kohtalon waihetus, joka hauelle awautui,
sokaisi hauet. Häu, tuo tuntematon, koditon metsänkuljeskc-
lijll löytäisi kerrassaan perheen, armon, rikkauden ja kuu-
man? Mahdotonta! Ia tumminkin hän tuskin saattoi
epäillä tuon wanhau miehen suoraa, awosydämistä kerto-
musta, jonka silmä liikuttamalla uskollisuudella ja hartau-
della riippui häueu kaswoissaan.

Wulf, sinä petyt, hän huudahti wihdoin. Täytät
sieluni luistamilla kumilla, jotkakerrassaan katoamat, ikään-
kuin kewätsumu auringon tieltä.

Kreiwi Siegmund'in kaswot eläwät sydämessäni,
wanhns wastllsi, ja teidän owat niin niitten näköiset, kuin
peilin kuwll. Kreiwi Vrntterode'lle, teidän iso isällenne,
täytyy saattaa tieto; keinosta ja tamasta, kuinka tämä pa-
raiten käwisi laatuun, on meidän ennen kaikkia huolellisestineuwottelemineu. Seuratkaa minua, armollinen herrani,
Ursulan luo! Nainen on tämmöisissä asioissa usein neu-
wokkaampi kuin miehet.
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Olen siis waftaa! Pietari lansui. Saanko jättää
tämän wankihnoneeu?

Waftaa ja aiwan oma herranne! Wolf wastasi.
Kumminkin, jos tahdotte ottaa wartceu miuun nenwoni,
niin älkää jättäkö linuaa ennen, kuin olemme saaneet jonkun
tiedon herra kreiwi Vrntterode'lta, teidän iso isältänne, Kreiwi
Bodom ei ftidii saaman tietää, että olemme älynneet hänen
wehkeensä, ennenkuin iso-isänne on tunnustanut teidät po«
jllnftojaksecn.

Pietari tunnusti tämän warowaisunden tarkoituksen
mukaiseksi. Sydän tuiwoa täynnä Pietari jätti wcmkihuo-
neen, ja Ursula terwehti häntä ilokyynelin kreiwi Edgar'ina,
jota hän aikllisimnillssll lapsuudessa oli hoitanut. Neu--
wottelu seurasi. Päätettiin ensiksi hankkia tieto kreiwi Brut-
tcrode'n nykyisestä oloftaikasta, ja sitten Wolf hakisi entisen
herransa ja saattaisi hänelle mitä suurimmalla warowaisun-
della tiedoksi, että kerran tnolleena itketty pojanpoika wielä
eli. Mutta ennenkuin jouduttiin miu pitkälle, sattui taftauk-sm, jotka ftauiwat toimeen pikaisemman ratkaisun, kuin mitä
ennalta wui arwata.

Wiides luku,

Man h a Kreiwi.

Muistamme kreiwi Juliuksen, Pietarin hywäntahtoisen
suojelijan, mitä kiireimmin jättäneen pääkaupungin, saatuaan
ftchästyttäwäu ilmoituksen äitinsä äkkipikaisesta, towasta
sairastumisesta. Kuriirihewosilla hän matkusti yöt, Päiwät
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eikä sallinut itselleen hetkenkään pysähdystä, ennenkuin saa-pui Lindenberg-linnaan, Hänen ensimmäinen kysymyksensä
tarkoitti tietysti äitiä. Hän eli. Kiiwain taudinpnnska
oli onnellisemmin, knin alussa tohdittiin toiwoa, ohitse men-
nyt, ja kreiwitär ei ainoastaan ollut paranemaan päin,
wcmn myöskin kaiketta waaratta.

Taiwaalle olkoon kiitos, kreiwi lausui sywästi
henaittäeu sydämen helpoituksesta. Onko lääkäri wielä lin-
nassa?

On kyllä, armollinen herra, palwelija ivastasi. Hänlnuli parhaaksi olla jättämättä kreiwitärtä ennen teidän
tuloanne.

Missä hän on? Minun täytyy heti puhua hauenkanssansa.
Hän on kreiwittciren huoneessa, kreiwi won Bruttc-

rode'n kanssa!
Kenenkä kanssa? Mitä sanot? kreiwi Inlins

kysyi pikaisesti, kosk'ei uskonut omia korunaan.
Hänen ylhäisyytensä, herra kreiwi von Bruttcrodc'n

kanssa, palwelija kertoi. Hänen ylhäisyytensä saapui tänne
toispäiwänä ollen matkalla Dresden'iin, jonne aikoi mat-
kustaa, ja knn hänen ylhäisyytensä kuuli, kuinka sairas krci-
witär oli, jäi hän tänne odottamaan taudin taitetta,

Hywä, Juhana, aiwan hywä! lansui kreiwi Julius.
Mutta ennen kaikkia äitini luo!

loutuun hän liirlihti linnaan, ja ilokyynelin syleili
hän äitiään, joka hymysuin ojensi häntä »nastaan kätensä ja
hellästi snuteli häntä otsalle. Muutaman minuutin he naut-
timat jälleennäkemisen onnea, ja wasta tun kreiwi Inlins
täydellisesti oli wakautnnut siitä ett'ei hänen äitinsä puo-
lesta ollut enää mitään peljättawää, kääntyi hän lääkäriin
ja »vanhaan kreiwi Vrntterode'en, joita molempia terwehti
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sydämellisesti. Hän kiitti edellistä hywin onnistuneista pon-
nistuksistaan, ja wanhan herran kättä hän puristi lämpi-
myydellä.

Kallis, kunnioitettu ystäwäui, hän lausui, wilpit-
tömällä ilolla sanon teidät luoksemme terwetulleeksi, sitten-
kuin meidän niin kanan on täytynyt kaiwata onnea nähdä
teitä. Warmaan on teidän läsnäolonne paljon waikuttcmut
hywäu äitini parantumiseen.

Sen se kyllä on, ryhtyi kreiwitär wielä jotensakin
heikolla ja wapisewllllll äänellä puheesen, ja siuuu tulosi,
rakas Julius, tekee sen täydelliseksi. Ollessani taudin waa-
rallisimmassa taitteessa, oli alituisesti silmieni edessä tuon
nuoren miehen kuwa, jonka olet ottanut luoksesi, ja häueu
wäliin uhkaamat, wäliin rukoilemat silmänsä näkyiwät waa-
tiwan minua enää kauemman olemasta hänen onneansa
wllstaan. Tämä ajatteleminen kiusasi, tuskastutti, wainosi
minua. Soimasin itseäni katkerasti, että olin pidättänyt
sinua selwittämästll häntä ympäröimää salaisuutta, ja katso,
ollessani mitä kuumeentapaisimmin liikutettuna omantuntoni
waiwoista, ilmoitettiin minulle meidän sukulaisemme ja ys-
täwämme tulo. Tämä niiu odottamaton ilmoitus wuodatti
balsamia waiwcittuun sydämeeni. Tulin lewolliseksi, sillä
nyt saatamme wielä kaikki hywittää, kaiken laiminlyödyn
wielä parantaa. Suloinen uni wirkisti minua, ia täuä
aamuna heräsin wahwistuneena ja woimistuneena täyteen
tuntooni.

Ia te kerroitte kreiwille kaikki, rakas äiti?
En wielä mitään, sillä tahdoin odottaa tuloasi ja

antaa sinun puhua ystäwämme kanssa siitä asiasta, joka
niin usein on ollut meidän mielissämme.

Kreiwi Brutterode, walkeahllpsinen hiljaisen, rakastet-
tawcm näköinen nkko,kiinnitti kysywäisen silmäyksen Juliukseen.
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Te saatte kaikki tietää, kreiwi, sanoi hän pikaisesti.
Luulen waan tarpeelliseksi jättää ilmoituksen wähän tuon-
nemmaksi.

Miksi niin, lapseni? äiti kysyi.
Hänen täytyy itsensä nähdä, itsensä ratkaista,

kreiwi Inlius kuiskasi hänelle korwaan. Muutaman päi°
wän kuluttua matkustamme yksissä Wien'iin. Kreiwi näkee
holhottimme, ja silloinpa näyttäytyy, josko mitään ääntä
hänen puoleensa puhuu sydämessänsä. Sitten enempi, ra-
kas äitini.

Olkoon niin, kreiwitär wastasi, hymyillen tyyty-
waisenä. Tee niinkuin tahdot lulins. Olen jo lemollinen,
sillä tiedän jonkun ratkaisun asialle seuraaman. Muuten
saatamme nyt jo malmisilla kreiwiä odottamattomalle ta-
pankselle, jott'ei se liika masentawaisesti waiknttaisi häneen,

lulins nyökkäsi äidilleen myönnytykseksi ja ojensi sit-
ten kätensä kreiwi Brutterode'lle, Antakaa anteeksi salaisuu-
temme, hän lausui. Ne koskemat maan muutamia arwe-
luita, kun sitä mastoin itse tosiasiat ilolla omat teille tar-
jona, jos maan olette taipnwllinen niitä kuulemaan.

Warmaan, lulius-ystäwäni, wanha herra wastasi.En saata kieltää tulleeni hiukan uteliaaksi.
No siinä tapauksessa, Julius sanoi, kysymys on

eräästä pojasta, joka noin seitsemäntoista muotia takaperin
löydettiin wuuristometsästä, ilman että tähän asti on woitu
selwille saada, ken hänet sinne on jättänyt.

Kuinka wcmhll oli poika silloin?
Noin kolmen wuodeu wanha.

Kreiwi Brutterode hämmästyi ja hänen wielci pu°
noittawat Poskensa kalpeuiwat Hinkkasen. Juuri niin wanhakuin pojanpoikani Edgar! hän mumisi itsekseen. Mutta
hän on kuollnt! la minkälaisten asianhaarojen wal°
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litessa löydettiin sitten lapsi? hän jatkoi ääneen. Eikö saat-
tanut hänen liinawaatteistaan Päättää hänen syntyperäs-
tänsä?

Julius kertoi laweasti, mitä Pietarista tiedettiin,
waan tuosta kreiwi Brutterode'n waakunalla Varustetusta
sormuksesta häu ci wirkkauut mitään.

Nuoren miehen historia miellyttää minua, lausuiwanha herra, olisin utelias näkemään häntä. Tunnen
itseni aiwan ihmeellisesti liikutetuksi. Hän on Wicn'issä.
eikö niin?

Wien'issä, niin!
No sitten seuraan teitä sinne teidän palatessanne.

Tätäpa juuri kreiwi Julius tahtoi. Hän yhtä hywin
kuin hänen äitinsäkin hnomasiwat aiwan hywin sen waiku-
tuksen, jonka heidän kertomuksensa teti wanhaan herraan,
ja että se eläwästi muistlltti häntä hänen kauan sitten kuol-
leeksi luullusta pojanpojastaan. Enempää ei kreiwi Julius
toistaiseksi ollut tarkoittanutkaan.

Kolme päiwäll myöhemmin, kreiwittären täydellisesti
parannuttua ja woitua waihettaa tautiwuode jälleeu asuin-
huoneesensa, läksiwät Julius ja wanha herra Wien'iin.
Tänne tultuaan täytyi heidän hämmästyksellä kuulla se il-
moitus, .että Pietari jälkiä jättämättä oli kadonnut, „ja
hauen kanssaan samalla erinäisiä kalleuksia suuresta ar-
mosta", kuten howimestan pilkallisella pahansuonnin ilolla
siihen lisäsi.

Kuulla kummallista ja odottamatonta! kreiwi Ju-
lius lausui. Hän huomasi, että tässä oli harjoitettu häi-
jyjä wehkeitä. mutta kyllä kawahti itseänsä ilmaisemasta
ajatuksiaan. Te olette epäilemättä ilmoittaneet polisille, että
paikalla piti ajettaman pakolaista perään?
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Emme, herra kreiwi, howimestari wastasi häm-mästyksissään. Emme ajatelleet sitä.
Sepä paha! Nyt on hän jo Päässyt pakoon, että

on waikea häntä saawuttaa, Kuiteukiu tahdomme koettaa.
Menkää itse, wouti, ja pyytäkää herra polisipäällikköä
luokseni!

Howimestciri kiiruhti toimittamaan käskyä, jollciikaa
kreiwi Julius Vieraineen meni huoueesensa.

Holhottinne on walmistauut minulle katkeran pet-
tymyksen, kreiwi Brutterode wirkkui, jäätyään Juliuksenkanssa yksikseen. Kertomuksenne johdosta Pidin häntä re-
hellisenä nuorena miehenä, ja nyt on hän tawalliuen
waras! Nyt kadnn melkein, että tnlin tänne mukaan.

Älkää tuomitko liika hätäisesti, kaliini ystäwä,
Julius wastasi lewollisena. Arweleu heti saamamme tietää
asiasta enemmänkin.

Eipä kauan wiipynyt, ennenkuin poliisipäällikkö tuli.
Julius Mieli salaa muutamau minuutiu hänen kanssansa,
ja Päällikkö lähetti tämän jälkeen suljctuu käskyn toimis-
toonsa. Puoli tuntia myöhemmiu wilisi palatsissa pölisi-
palmelijoita, ja yht'äkkiä toiwat kaksi heistä howimestarin
esille, joka mamisten ja kalpeana, wiheliäiscn syntisen kal-
taisena, lankesi kreiwin jalkojen juureen. Polisipalwelijat
antoiwat tälle kallisarwoisimnmt korut, jotka muka Pietari
oli warastllnut ja nyt löytyiwät huwimcstarin huoneesta.

Niin on, kuin arwelin, kreiwi Julius lausui, heit-
täen ylenkatseelliseu silmäyksen kounamaiseen howimestariin.
Huomaatte kyllä, hän lisäsi, että olette tulleet ilmi. Nyt
lyhyesti ja suoraau: missä on sihteerini Pietari? Ainoas-
taan llwomieliuen mustaus saattaa pelastaa teidät turitus-
hnoneesta, siis mastatkaa joutuu»!
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Howiniestari näki olemansa hukassa. En sitä tiedä,
hän änkytti. Herra kreiwi Niederberg on wikapää kaikkeen!
Hän on toimittanut hauet pois!

Minhinkä? Teidän täytyy se tietää? kreiwi Ju-
lius kysyi aukaraua, Manhan herra uon Brntterode'n wai»
hetellen punastnessa ja waaletessa.

En muista
No siinä tapauksessa, herra poliisipäällikkö, ottakaa

tämä ihminen huostaanne, kreimi Julius lausui lewollisena
ja kylmänä. Ehkä muistaa häu kuritushuoneessa!

Woi Inmala, woi Jumala, tahdon kaikki tunnus-
taa! howimcstari waikeroitsi, nähdessään, ett'ei hänen her-ransa aikonut leikkiä laskea. Herra kreimi Niederberg on
lähettänyt hänet Geierstein'iin!

Missä se on?
Minä tiedän sen, kreiwi Brntterode ryhtyi pu-

hccsen. Laupias taiwas, mitkä aawistukset ja ajatukset
tunkemat sieluhnni. Olisiko mahdollista! Olisinko oman
sisarenpoikani personassa rawinnut käärmettä rinnoillani?

Kärsiwällisyytta, kreiwi-kultaui! Inlins sanoi, Au-
rinko saattaa kaikki ilmi! Saamme nähdä, Tälle
miehelle, howimestarilleni, kowaa waukeutta toistaiseksi. Jos
hän on totuntta puhunut, niin juoskoon ja kätkeköön ha-
piänsä johonknhlin kankaiseen maailman kulmaan; mntta
jos on walehdcllnt, kuritushuonetta. Mutta me molem-
mat, kreiwikulta

—Me lähdemme Geierstein'iin! Heti. Minun täy-
tyy puhutella Manhan Wolfini kreimi Brntterode wastasi
hätäisesti, . Alan Peljätä osuttaneeni liika paljun luotta-
musta siinä kohden, missä olisi Pitänyt epäillä, ja tehneeni
rehelliselle, knnnon Wolfille paljon »vääryyttä, lontnun,



Inlins-ystäwäni! En saa lepoa, ennenkuin olemme mat-
kalla Geierstein'iin.

Ia sisarenpoikanne?
En tahdo häntä nähdä, ennenkuin olen pnhnnnt

Manhan Wolfin kanssa. Sitten on wielä aikaa kylliksi!
Kreiwi Brutterode kiusasi niin kiihkeästi mitä pikai-

siirta matkalle lähtöä. Kreiwi Julius autoi siis käskyn, että
walmistukset sitä warten tehtäisiin niin pian kuin mahdol-
lista, Polisipalwelijoitteu korjatessa uskottoman howimes-
tarin lujaan säilyyn, rämisiwät ne waunut eteenpäin, joit-
ten tuli wiedä molemmat kreiwit Geierstein'iin. Neliscen
laukkasiwllt hewoset sieltä, ja uiin kiiru oli wanhalla kreiwi
Vrntterode'lla, jott'ei tahtonut sallia itselleen yksin tarpeel-
lista yuranhllllkaan. Ainoastaan kreiwi Juliuksen kiusaa-
wat rukoukset onnistuiwat taiwuttamaan hänet pariksi tun-
niksi pysähtymään. Ennen auringon nousua lähdettiin jo
taas eteenpäin ja saamuttiin wihdoin kolmannen päiwän
llllniuna kaukaiseen, kätkössä olewaan laaksoon, jonka perältä
Geicrstein kohotti ilmaan muurinsa ja torninsa.

Nyt saamme nähdä! Saamme nähdä! kreiwi mu-
misi tictämättänsä useamman kerran itseksensä, kiinnittäen
silmänsä ikäwöitsewän tawalla ihanasti sijaitsemaan linnaan.

Julius oli ääneti, niinkuin hän tähänkin asti oli ollut
Pietarista Puhumatta, sittenkuin yksinkertaisesti oli seura-
laiselleen ilmoittanut Pietaria koskemat tosiasiat, Arwe-
luitaan hän sitä wähemmin tahtoi ilmaista wanhalle her-
ralle, kuu jo selwaän kyllä huomasi, että hauenkin mieles-
sänsä oliwat samat arwelut siansa saaneet.

Niin saawuttiiu linnaan, Wolf seisoi pihalla wie-
raitll wastaanottllmassa, ja liljasi kowasti iloisesta Peljäs-
tyksestä ja hämmästyksestä hawaitessaau entiscu herransa,
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jonka waltoisista hapsista ja isosta iästä huolimatta hän
paikalla tunsi.

Rakas, kallis, armollinen herrani! hän huudahti
ja suuteli ukon käsiä. Nyt tahdon ilolla astua hautaan,
nähtyäni wiclä kerran teidän kaswonne! Oi, herra, taiwas
itse on tuonut teidät tänne! Kaikella sieluni woimalla olen
itawuinyt teitä, ja nyt te olette tuossa! Tiesittekö wanhan
Wolfin teitä kaiwanneen, armollisin herrani?

Kumminkin «muistutti minua, että olisin sinulle
terwetullut, uskollinen Wolfini, kreiwi wastasi liikutetulla
ääuellä. Mutta missä on hän, hän, teidän Pietari-
sihteerinne, lulius-ystäwäni?

Tässä silmänräpäyksessä läheni Pietari jo, iloinen
hymy huulilla, sillä hän oli tuntenut kreiwi Juliuksen, nuo-

ren herransa, ja riensi häntä terwehtimään. Ällistyneenä
kiinnitti kreiwi Brutterode silmänsä häneen, äkkinäinen kal-
peus peitti hänen postiaan, ja huudahduksella: hän se on!
hän on totisesti Sieamu»d'ini poika! hän kaatui tuunotto-
maull Wolfiu syliin, joka hauet sulki syliinsä.

Woimallinen mielenliikutus oli sywästi waikuttanut
ukkoon, mutta onneksi hän pian jälleen toipui kuu hänet
kannettiin huoneesen ja hiljaa asetettiin nojatuolini.

Se on Edgar, pojcmpoikani, oliwat hänen ensim-
mäiset sanansa, tultuaan tunnottomuudestaan jälleen tun-
toonsa. Niin, sinä olet Edgar, hän kertoi, kiinnittäessään
toisen pitkän, tiedusteleman silmäyksen nuorukaisen kaswoi-
hin, joka kyyneleet silmissä seisoi hänen edessään. Nojaudu
sydämmelleui! sinä kauan itketty lapsi! Se sanoo minulle,
että olet pojaupoikani, ja tämä ääni, kuten nämä kaswot-
kaan, poikani kaswot, eiwät saada walehdella. Puhu, Wolf!
Mitä tiedät siitä petoksesta, joka tässä malttamattomasti on
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tehty, ja joka minulta, wanhalta mieheltä, silloin melkein oli
murtaa sydämen!

Wolf kertoi, mitä tiesi. Sinettisornms, seutu, josta
nikuiuaau lapsi oli löydetty, nuorukaiseu ikä, kaikki tukiwat
sitä otaksumista, että hän todellakin oli kreiwin pojanpoika,

mutta kuitenkin puuttui aiua wicla warmuutta.
Kuolemautodistus! Kuolemautodistus! kreiwi Brut-

terode lausui.
Se on wääreunetty, epäilemättä! Wolf wäitti lu>

jan wakuutukseu äänellä, eikä tule muikeaksi Päästä pe-
toksen jäljille. Matkustan itse paikalle, jossa ilmoituksen
mukaan Cdgar'iu pitäisi kuolleen, ja silloinhan näkyy, onko
lapsen kuolema myös kirkonkirjoihin kirjoitettu.

En luule edes sitäkään enää tarwittawan, kreiwi
Julius sanoi, joka tähän asti oli seisonut ääneti ikkunan
ääressä. Ell'ei kaikki minua petä, miu lähenee juuri eräs
wierasmies, jonka todistus heti woi poistaa jokaisen epäi-
lyksen.

Kuka se on? ukko kysyi hätäisesti.
Teidän sisarenpoikanne, kreiwi Bodo von Niedcr-

berg! Nyt jnuri karahnttaa hän waahtoawalla hewosella
portista sisään!

Omatunto! omatunto ajaa häntä! kreiwi
Brutterode huudahti. Epäilemättä on hän kuullut meidäu
matkustaneen tänne, ja tuska, nähdessään kammoittawan
petoksensa ilmaistuksi, pakoittaa häntä perässämme. Sallikaa
minun toimia! Älkää kukaan teistä Mirkkako sanaakaan!
Minä yksin puhun hänen kanssansa!

Mös portaita hän tuli tiireiu askelin. Owi rewäis-
tiin anti, ja Bodo, kalpeana, hengästyneenä, pelon ja tus-
kan ilme knwastuncena hämmästyneillä kaswoillcmsa, seisoi
kynnyksellä.
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Se ei ole totta! hän hnnsi, ennenkuin knkaan oli
wirkkanut hänelle wielä sanaakaan. Mies on »valehtelija
ja petturi!

Sinä se walehdellut ja pettäuyt olet, kreiwi Brut-
terode wastasi ankarasti ja ojensi nhkaawaisesti kätensä si-sarenpoikaansll wastann. Tässä seisoo Edgar, poikani poika,
nimeni perijä!

Edgar on kuollut! Kirkon todistus seu todistaa!
Edgar elää! Todistus, juhou nojaudut, ou wäaw!

ukko wastaft. Me tiedämme kaikki, eikä sinulle jää muilta
jäljelle, kuin tunnustaminen ja katuminen!

Kreiwi Bodo kalpeni. Te tiedätte kaikki! hän sopersi.
Minä tnlin siis liika myöhään!

Niin, Jumalan kiitos, liika myöhään, salliakseen
sinun tehdä uutta rikosta! kreiwi Brutterode wirkkoi.

Bodo horjui. Äkkiä heittäytyi hän ukon jalkoihin ja
rukoili armoa.

Siuulle armoa? Ia minkä tähden? ukko mustasi,
Ainoastaan k a tunnista saattaa seurata armo, ja sinä

kiellät rikoksesi!
En, en! Bodo huudahti. En kiellä enää, sillä

saattaahan aurinko kaikki ilmi!
No hywä, tilnuusta siis, mikä on saattanut sinut

tähän tekoon! kreiwi Brutterode kysyi.
Bodo tunnusti. Hän myönsi Balser'in, plllwclijansa,

johdattaneen hänen mieleensä ensimmäiset aikeet rikokseen,
jonka sitä helpommin ja turwalliscmmin saattoi tehdä, koska
oltiin tankana kotoa ja ainoan wierasmiehen, wanycm Wolfin,
waiwatta saattoi poistaa syrjään, kun kreiwi Siegmund oli
kuollut.

— Kiusaaja puhui niin wiettelewäisesti minulle, ett'en
wiimein enää woinut wnstustaa, Bodo jatkoi. Me panet-
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telimme Wolfia, syyttäessämme hänen saattaneen kreiwi
Sicgmuud'iu järwiretkelle, joka tuli olemaan lähimmäinensyy "hänen kuolemaansa. Juonemme onnistui; Wolf joutui
epäsuosioon, ja tuli lähetetyksi maanpakoon. Nyt olimme
me, minä ja kiusaaja, yksinämme lapsen kanssa. Keskelle
metsää buhmiläisellll rajalla jätimme hänet. Edgar nukkui.
Minä panin hänet sammaleelle tammen alle, ja sitten ajoimme
eteenpäin toiwossa, ctt'eu enää koskaan tulisi uäkemäan häntä.
Wasta myöhemmin kadotin kreiwi Siegmuud'iu sinettisor-
muksen, joka lienee luikahtanut sormestani, kantaessani Ed-
aar'ill tamnien alle. Oli liika myöhäistä hakea sormusta,
za sitä paitsi täytyi meidän kiirehtiä jättämään seutu. Tätä
pientä »vastoinkäymistä lukuunottamatta, onnistui meille
kaikki. Balser oli joNizza'ssa tehnyt määrän kuolemcmto-
distuksen niiu suurella taidolla, että te, herra kreiwi, koko-
naan tulitte petetyksi sen kautta, ettekä ryhtyneet minkään-
laisiin tiedustelemisiin. Balser kuoli kohta sen jälkeen, ja
uyt luuliu itseni warmaksi kaikesta ilmaisemisesta. Silloin,
äkkiä, monien, wuosien Perästä, hyljätty lapsi nousi jälleeu
uäkywiin. Sihteeri Pietarissa tnnsin paikalla pikku Edgar'in.
Huoli, että kaikki imelä nyt tulisi ilmi, teki minut mielettö-
mäksi. Anastiu waltaani nuoren miehen wiekkaudella, kaata-
malla unijuomaa hänen wiiniinsä, ja toin hänet tänne, jossa
hänet ainiaaksi luulin kätketyksi. Mutta nyt kuuliu howi»
mestarin wanaitsemisesta, ja enemmän tiedustellessani teidän
matkastanne Geierstein'iin. Riensin peräänne, toiwossa ker-
jetäkseni wielä ennen teitä. Mutta se minulle ei onnistu-
nut, ja siis ei jääuyt enää muuta jäljelle kuin tuo ainoa
toiwo kieltää kaikki ja nojailtua kuolemautodistukseen. Myösse turhaa! Ken lienee ilmaissut sen olewcm waärennetyn?
Wolf ei tietänyt mitään siitä!

Sinä itse olet sen ilmaissut, kreiwi Brutterode
wastasi. Me emme wiela tietäneet mitään, waan arwe-
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linime ainoastaan sinun käyttäneen semmoista keinoa pettä-
misekseni, mikä muutoin olisi ollut helposti ilmisaatn tie-
dustelemisia tekemällä. Kieltämisesi olisi ainoastaan wai-
knttauut pienen wiiwytyksen eikä mitään muuta. Edgar,
sylelle miuua, kallis lapseni! Tästälähteiu olet poikaui ja
minä sinun isäsi!

Edgar heittäytyi ukon rintoihin, ja he itkiwät ilonkyyue-
leitä. Ilosta loistamana wanha Wolf seisoi wieressä, ja
hänen wapisewllt hnulensa mnmisiwat: Anrinko saattaa
kaikki ilmi! Paistakoon se mielci kauan, kauan ystäwalli-
sesti uiitteu päitten yli, joitten monta mnottll on täytynyt
taiwlltll toisiaan! . . .

Kunnon wanhnksen toiwotus toteutui. Wielä mouta
wnotta nautti jalo kreiwi Brutterode iloa pojanpoikausa
hellästä rakkaudesta, ja tämä, onnen ympäröimänä, koetti
tehdä itseänsä sitä ansainneeksi sydämellisellä kiitollisuu-della aikaisemmin wastaanotetuista hymistä teoista. Kun-
non manha Andreas ja Wolf eliwät ja nauttimat joka ilon
yhdessä hänen kanssansa. Hän ja kreiwi Julius tuliwat
paraimmiksi, uskollifimmiksi ystäwiksi. Mutta Vodo von
Niederberg jäi maanpakoon Geierstein'iin, ja yksiuäisessä
erämaassa oli hänellä aikaa katua, että oli joutunut kiu-
sauksen alaiseksi, ajattelematta mainitusta:

Aurinko saattaa kaikki ilmi!
Rakas lukija, oletko itse muistelenia tätä koetuksen het-

kellä? Ajattele, mitä tehnetkin salassa, kaikkiwaltiaau ijau-
laillisesti walwowa silmä sen näkee, ja hänen loistama an-
ringonfäteensä walaisee pimeyden juuri silloin, kun sitä kaik-
kein wähimmi» odotit.
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