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Autuas on jokainen, kuin Herraa pelkää ja hänen
teillänsä waeltllll. (Ps. 128, 1,)

Badenin maakunnan lounaisessa osassa on, ei kaukana
ahtaasta Wehra-lakson suusta, pieni kylä Dossenlmch. Vä-
häinen taloryhmä ei tarjoa mitään miellyttäwätä, parem-
min se herättää surullisen tunteen; waan sitä runollisempi on
näköala ylt'ympäri tämän seudun. Jyrkät porphyri wuoret
lohoawat idässä, lännessä ylenewät Dinkelbergin kalkkiwuo-
ret, pohjaisessa esiintyy Schwarzwald rotkoineen ja laaksoi-
lleen tumman sinerwänä, etelässä taas lewiää näköalalle Wuo-
rinen ja niittyinen maa, ihana Schweiz. Eusin terwehtäwät
harmaapilweisessä etäisyydessä Bernin ylängön jättiläis-
wuoret, sinne tänne heittäen wälkkywiä salamia, kun kirkas
päiwän paiste uurtaa ikuisia, kallioiden huippuja ympäröi-
wiä, jäacheittoja. Ihä enemmän ja enemmän waan katse
kääntyy siihen kuwaan, joka todistaa Jumalan mahtawuutta
ja kaikkiwaltaisuuttll, ja josta poistaminen jokaiselle pitäisi
olla waikean, jonka rinnassa sykkii luounon ihanuudelle hellä
sydän.

Juuri tässä tilassa näkyi olewan eräs nuori mies,
noin kaksikolinuttll wuotta iältään, joka eräänä sunnuntaieh-
toona kewäällä 1857 oli laskeunnnt eräälle Dinkelbergin
kukkuloilta ja myötään katseli Bern'in ylängön lumisia huip-



puja. Pukunsa ilmaisi hänen talonpojaksi, leweä paidan kau-
lus peitti punaisen liiwin yläpuolta, johon pitkä musta
takki ulottui; lyhyet samanwäriset roimahousut, »valkoiset su-
kat, puuanauhaset kengät ja wiimein leweäliepeinen huopa-
hattu päätti tämän, ympäristön katselemiseen »vaipuneen, ta-
lonpojan puwun. Muotoansa ei woinut sanoa ihanaksi, sillä
siinä oli suuremmassa cli »vähemmässä määrässä sukuperänsä
sywät piirteet; mutta tummansinisistä silmistänsä säihkyt
jalo nuoruuden tuli, niissä näki rehellisen, hywäsydämisen
olennon, ikäänkuin rajattoman jumaloimisen ja kiittämisen
Jumalaa, kaikkein kappalteu Luojaa.

Antero, joka on uuden tuttawamme nimi, lienee jo
tuntia kamvcmmin maannut sammaltuneellakiwellä, kun yht-
äkkiä läheisyydessä kulkemalta polulta kuului iloista laulua
ja heti sen perästä näkyi useampia nuorukaisia, jotka, kädet

ristissä toistensa niskoilla, nmodostiwat kiinteän junan ja
säännöllisesti astuen lähestyiwät.

Myös alkoiwllt he uuden laulun:
„Pmden tuoksu, juoksu purojen
Oi ihanaa, mi laulu lintujen!
Ma iloinen ja riemuinen
Ia wiini, mi juoma herttainen/

Tuskin oliwllt laulaneet wiimeisen säkeen, kun sanainsa
mukaan tehden jokainen taskustaan otti piipun-tyngän, jonka
sisällyksen heti sytytti.

Tämä lyhyt este heidän astunnassaan oli syynä, että
nuo iloiset pojat huomasiwat suvulla makaawan Anteron.

„Katso tuonne', huudahti wanhin keskimmäiselle, suol-
lahan istuu wcljemme pastori uutta saarnaa sepittäen."

„Minulle on yhdentekewää", kuului wastaus, „minun
puolestani tehköön hän, mitä haluaa, kun wacm minun
antaa olla rauhassa loruiltansa."



„Kuitenkin lausut totuuden Ruppert", otti Antero sa-
noakseen. „Sinä wihaat minua sydämmessäsi, sentähdeu ettensun elämätäsi puollusta; oi, ja kuitenkin pidän sua niin rat-
kahana, kuin waan weli weljeänsä woipi rakastaa."

„Kuulkaa", iwasi Ruppert, „nyt awaa hän kohta Pai-
kan raamatusta ja alkaa: 'la kirjoitettu on —'

. . .
hahahll!"

Towerit yhtyiwät nauruun, sill'aikaa kun kyyneleet täyt-
tiwät Anteron silmät, ja himmensiwät edessänsä olewan nä«
koalan kokonaan.

„Heitä alakuloisuutesi", wirkki hänelle nuorin, joka näistä
oli hurskain, „Tee meidän taivalla, ole iloinen ja hywä
olento; surumielisyys ei kuitenkaan saata mihinkään,"

„En ole alakuloinen, Risto, enkä surumielinen", »vas-
tasi Antero, „elämästäni iloitsen yhtä paljo, kuin sinäkin,
niin, tentiesi paljoa enemmänkin."

„Koska niin on", alkoi wanhin, „mikfi tekeydyt niin
„hienoksi" ja eroat kylän nuorukaisista?"

„Sentähden että hän huwitteleikse jotakin hurskaudel-
laan", keskeytti Ruppert iwallisesti, „siksi että paholainen
on mennyt häneen ja tehnyt hänen ylpeäksi."

~Sen sinä walhettclet!" huusi weli aiwan närkästyneenä.
„Tiedät hywin, kuinka mielelläni olen ystäwien ja towereinseurassa ja iloitsisin wiettää sunnuntaita heidän kanssansa;
ainoastaan Marani owat liian niukat, niin ettei tarwitse aja-
tellani rawiutolassa juoda olutta ja wiiniä, kuten kaikki teke-
mät. Welwollisuuteui waatii minun pitämään huolta wan-
hasta, köyhästä äidistäni ja minä kiitän Jumalaa siitä ar-
mosta, jota Hän minulle jo tauwan on osoittanut."Tämä puhe waikutti nuorukaisiin, paitse Rupperttiin,
raaka weli waan jatkoi tehdä muistutuksiansa eikä herjen-



nyt, ennenkuin molemmat towerit uudestaan yhtyiwät iloi-seen nauruunsa.
„No, mitäs kuuluu", kysyi wiimein Risto, „tahdotko

käydä rawintollllln kanssamme, Antero, kun me kutsumme
sinun wieraaksemme? Wai tahdotko, kuten tähän asti, jäädä
kiwelle maata ja tuijottaa ilmaan?"

„Kiitän kutsumisestasi", jatkoi Antero iloisesti, „waan
en woi erota tästä ihanasta näköalasta; sentcihden pitkittä-
kää matkaanne ja olkaa iloiset!"

„Hahaha", nauroi Ruppert, wiitateu ylenkatseellisesti
kädellään: „Hywästi, Teidän Arwoisuutenne, Herra Pastori."

Ahteiscllä riemulla lahtiwät nämä kolme syleillen toi-
siansa matkaa jatkamaan ja huuliltansa kaikui:

„Ken kieltää tahtoo laulun kunniaa?
Napaa, raitis mielemme
Ainoa on rikkautemme."

Antero katseli heidän jälkeensä surullisella hymyllä, kun-
nes lähimmäinen kumpu poisti heidät hänen näkymistänsä,
sitten loi hän taas siniset silmänsä utuiseen etäisyyteen, jossa
jäätiköt korkealla majesteetillisesti hallitsemat. Näin istui
hän kuuman siinä, kunnes aurinko »valmistautui lewolle ja
kastoi jättiläiswuorten huiput tulimeressään, tällä tawoin
ikäänkuin lausuen ilta-rukouksen koko luonnon puolesta. Ia
Antero tunsi taiwaallisen hengähdyksen, joka läpikäypi Ju-
malan luomisen ja pannen kätensä, lyhykäiseen waan har-
taasen rukoukseen, katseli myötään kaukaisia Wuoria, joista ei
woinut luopua, ennenkuin laakson marjot ylemmät jyrkille
Wuorille ja werhoiwat tämän paratiisillisen kuwan sywiilla
hämärällä. Silloin nousi nuorukainen ja astuskeli kylään
päin. Sen suussa olewan rawintolan sisältä kuuli hän me-
luawia ääniä. Antero eroitti selwään weljiensä nyt jotenkin
sorroksissa olewat äänet, jonka wäkemien juomien ylellinen



nauttiminen tawallisesti waikuttaa. Antero »värähti surul-
lisesti, huokasi sywään jakulti hiljaa eteenpäin, kunnes miimein
saawutti wähäisen majan, joka oli hänen kotonsa. Pöngässä,
sillä pirtiksi tätä ahdasta alaa oli mahdoton kutsua, oli jo
täysi hämärä, kuitenkin astui nuorukainen yhtä warmasti,
kuin selwällä päiwällä, wastaiseen nurkkaan, jossa eräälle
pimeässä olemalle ihmiselle toiwotti hywäci iltaa.

„Io täällä, Antero?" kuului waimou wähän »vapisema
ääni, „luulin sinun tänään kerran iloitsemasi ja menneen
tansseihin, oi, marinaan olet surullinen, poika riepuni, kun
maan kerran kuussa sinulla on wapaa sunnuntai-ehtoo.

„En äitini", wastasi Antero, „minulla on tänään ollut
enemmän nautintoa, kuin olisin tanssilattialla saanutkaan."

„Io armaan, olit taas »vanhalla paikallasi Dintclberg'illä
siellä katselemassa kaukaisia muoria. Ah niin, minäkin moi-
sin ne hywin nähdä, »vaan silmäni omat »vuosien kuluessa
heikontuneet että tuskin eroittamat kauemmaksi, kuin kahdeksan
askeleen päähän.

Näitä sanoja seurasi huokaus ja sitten sytytetyn tulitikun
ritinä, muutaman hetken kuluttua »valasi pönkää huono öljy-
lamppu. Sen matossa näkyi nyt, ettei Antero sanonut
liiaksi, puhuessaan kurjasta äidistään; harmaapäinen kuih-
tunein kaswoin ja horjuma käydessään oli epäilemättä enem-
män kuin turman tarpeessa. Wielä muutamia »vuosia sitten
oli hän iloinnut kukoistamasta terlveydestään ja tyytywäi-
senä erilaiseen kohtaloonsa iloisena katsonut mailinaan; maan
yht'äkkiä ja odottamattomasti tempasi kuolo häneltä sydäm-
mensä lohdun, molempien poikainsa isän. Hän oli yksinker-
tainen mies, niinkuin »vaimonsakin, ainoastaan sydämmes-
sänsä oli rakkauden enkeli asunut, tuo suojclushenki, joka
useimmin on köyhän majassa, luin rikkaan palatsissa ja sen
turmissa oli näiden molempien puolisoiden sydämmet yhteen-



sulaneet eikä kumpikaan woinut toisetta elää. Silloin tuli
kuolo ja ummisti Anteron isän raukeat silmät ja uskollinen
puolisonsa Resi kyyneloidcn ja woiwotellen syleili elotonta
ruumista, sen arkussa lewätessä; hän ei woinut luopua siitä,
ollen warnm muutamien päiwien kuluttua tulemansa sen wie-
reen lepäämään. Waan kuolo ei saawu heikon kutsuessa, eikä
rakkahin sydäntään pakahdu niin helposti, kuin luulisi. On-
neton leski jäi eloon, waan elämänsä toiwe oli poissa jasen kanssa woimansakin; wähän ajan sisään tuli hän harmaa-
pääksi, surullinen taistelu sydämmessään muutti tummat hiuk-sensa lumi-walkeiksi, solewa ruumiinsa kutistui tässä onnet-
tomuudessa, ainoastaan hella, eroitettua puolisoansa kai»
paawa sydän ei pakahtunut, niinkuin hän oli uneksinut ja toi-
wonut. Tumma muratti, jokakoristi puoliso-wainajan pientä
hautakumpua, lewitti pitkät suojelemat kätensä haudan yli, ja
kun se wiimein sen kokonaan peitti, oli se uskollisena kuwcma,
poiseronnecsta ja wanhimmasta pojasta Anterosta, joka mu-
ratin tawalla hennosta pojasta olikaswmiut »voimakkaaksi nuo-
rukaiseksi ja nyt koko olennossaan oli niin isä-wainajansa kal-
tainen, että Resi poloinen oli uudestaan nuortunut ja se aika
palannut, jolloin hän oli ollut onnellinen morsio. Maitta
oli erhetyksissä, wirkosi hän kuitenkin uudestaan, sillä koko rak-

kautensa hehkui nyt Anteroa kohtaan ja kentiesi olisi sydäm-
meensä palannut rauhallinen, lempeän surun saattama, onni,
jos paria wuotta nuorempi poikansa, Ruftpert, olisi ollut
weljensä kaltainen. Waan hän ei ollut semmoinen, päin-
wastoin oli hän antaunut rajattomalle kewytmielisyydelle, joka,
alhaisesta himosta syntyen, saattoi hänen synnin tielle. Mo-
lemmat weljekset tekiwät päiwäliiis-työtä erään Varallaan
talonpojan luona. Kuitenkin oli Antero ainoa, joka palk-
kansa lauwantaisin toi äidille, kun Ruftpert sinä niinkuin
seuraawinakin päiwinä Harmoin oli näkywissci ja enimmiten



wasta maanantaina taas ilmaantui; maan silloin aina tyh-
jällä kukkarolla, sillä maiwalla ansaitsemansa palkan oli hän

tuhlannut liettäisin huweihin. Kaikki kehoitukset eiwät waikut-
taneet mitään häneen, ja kun Antero sitä enemmän jatkoi
weljellistä käännytys-tointansa, muuttui Ruppertin entinen
rakkaus häntä kohtaan wihaksi ja julkiseksi eripuraisuudeksi.
Wiimein kamala Ruppert saattoi asian siihen, että äitinsä
omasta ehdosta pyysi hänen muu'alla etsimään itselleen ma-
kuuhan, joten Minneinkin tuo kestäwä tora ja riita pienessä
kudissa loppuisi ja rauha, joka ennen siellä hallitsi, palaisi
takaisin. Suurella ilolla tämä kewytmielinen nuorukainen
siihen suostui: nyt oli hän kuitenkin oma herransa, jonka
tulostansa ja menostansa ei kenellekään tarwinnut tiliä tehdä.
Tämän itsenäisyyden surulliset seuraukset nnyttäytyimät kui-
tenkin lii'an Pian. Ruppert, taipuwaiuen nautintoon ja iloon,
tuli työtä peMäwäksi ja antautui sentähden työssään mo-
nesti »velalliseksi, niin että herransa, Flurenbaucr, ankarasti
häntä nuhteli. Melapa wiimeiseltä oli useita kertoja tapah-
tunut, että Ruppert oli unhottanut kolo työpäimän ja nuk-
kunut, yö-juoksun malttamaton seuraus. Rehellinen An-
tero, tähän anteeksiantamattomaan kewytmielisyyteen nähden,
saattoi wielä enemmän, koska hänen täytyi salata äidiltä
Ruppertin häjyt ilkityöt, sillä wanha rouwa huononi huo-
nonemistaan ja welwollisuus sekä warowaisuus maalimat
häntä kaikin tawoin säälimään. Asiain näin ollen Antero
iloitsi, koska aika, jolloin tewytmielisen weljensa täytyi mennä
sotarintaan, oli lähestynyt. Ei ollut epäilemistä, Ruppertin
olewan kelwollisen, sillä hän oli moimakas, pitkäwartaloincn
nuorukainen.

„Io wuosi sitten peloitti minua eron hetki", wirkki Antero
äidilleen ehtoolla Ruppertin lähdön jälkeen, joka itsekseen hil-
jaa itkeä tihutteli, „sillä en minä woinut ajatella woiwani
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olla weljen seuraa paitse. Mutta nyt katson minä eron
Ruftpcrtista oleman ainoan pelastuksen ja olen warma, että
hän kelpomiehenä on palajawa sotapalweluksesta, älkää siis
itkekö äitini."

Antero ei laskenut lukuun muuta, kuin että Ruppert
sotaplllweluksessa julistettaisiin kelwolliseksi, maan yhtä hän
ei ajatellut, nimittäin mahdollisuutta, jos wcirwätty woi lu-
nastaa itsensä ja Ruppeitille tämä onnistui. Eräänä
lauwantainll palasi hän wielä kahden muun pojan kanssa, jotka
samoin sotllplllweluksesta oliwat wapautetut, kotikylään ja
kaikki kolme meniwät riemuten Hiljasta kylän käytäwää pitkin
ramintolaan, jossa wiinin ja oluen ääressä iloisesti nauttimat.
Äiti ja weli odottiwat turhaan Rupperttia; hän ei pitänyt
waiwllll ansaitsemana, onneansa näille molemmille ilmoittaa.

„He tulewat sen jo näkemään", wirkki.hän juomatowe-
reilleen, „ja waikka mielelläni näkisin Anteron nurjat kas»
wot, joka luonnollisesti kowin siitä närkästyy, etten sotamie-
heksi woi tulla, niin kuitenkin tahdon kohtaamistamme kart-
taa, äitini juttelee liian paljon minulle raamatusta ja
kuolemasta sekä ijankaikkisesta kadotuksesta; maan minä seu-
raan tuota Manhan sananlaskua: Joka iloisesti on elänyt ja
autuaasti kuollut, on häiritseMä paholaisen tilintekoa."

Tätä tosi-lausetta oikeassa muodossa: „Kuitenkin paho-
lainen iloitsee hurskaankin kuolemasta, että sekin Muikeata on",
ei tuo kewytmielinen nuorukainen aiwan taitanut ja sitten
kulki hän towereinsa kanssa siellä täällä laulaen, meluten ja
tupakoiden, tieltä rawintolaan ja rawintolasta tielle. Ia
tällä huikentelemalla matkalla olemme tehneet hänen tutta-
wuuttansa ja tässä tilaisuudessa samalla kertoneet molem-
pien weljesten kohtauksen, Arwattawasti lukija löytää syyn
kurjan Anteron surulliseen silmäykseen, kun hän huomaa nämä
kolme laulamaa nuorukaista.
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5

Herra, kuink» usein minun pitää antaman anteeksi
weljelleni, jotarikloo minua wastaan? (Math. »2,18.)

Oli wiikkoa myöhemmin. Suloinen pyhäaamun aurinko
paistoi tilawan talonpoikais-pirtin akkunoista sisälle, jossa
komea talon isäntä mukawasti istui »vanhassa nahtatuolissa
ja maistellen lasissa kuohumaa rajakreiwin »viiniä, heitti kai-
kille suloisia silmäyksiä. Niiu, niin, Flurenbauer tiesi elää,sen todisti aamiaisensa, joka -oli pöydällä edessänsä, sekä
wanha hywä »viini. Hän täisikin sen, sillä hän iloitsi »va-
rallisuudestaan, jonka saattoi melkein sanoa rikkaudeksi, ja jo-
kainen olisi suonutkin hänelle hänen suloisen elantonsa, ellei
Flurenbauer olisi suosinut tuota itserakasta lausetta „itse saapi,
itse syopi." Mutta hän ei suonut, lukematta omaa armollistapersoonaansa, kenellekään hywää palaa eikä hywää juomaa,
waan näyttäytyi enemmin mitä pahimman laatuiselta.

Hän saattoikin suloisella hymyllä kuohuman wiinin huu-
lillensa, kun pyhä-kellot alkoiwat kuulua ja kutsua kristityitä
pieneen Jumalan huonecsen, siellä kiittäciksensä Luojaa lau-
peudestaan ja rakkaudestaan. Flurenbauer kuuli juhlalliset
äänet ja olisi kyllä ollut paikallansa, että hänkin olisi ollut kirk-
koon menewien joukossa, sillä eikö hän tunnustanut »varalli-
suuttansa ainoastaan Herran hywyydeksi? Eikö hän wuodat-
tanut hedelmälliseksi tekewiä auringon säteitä Flurenbau'erin
laajoille »vainioille ja antanut kaswaa hänelle tuon komean
juoman, joka ihmisten sydäntä ilahuttaa? Ia kuitenkin näyt-
tihe komea talon isäntä »varsin toiselle, lipäsi kielellänsä ja
liljasi pirtissä työskentelewälle piialle:

„Missä on Antero? Hänen pitää tulla tänne."
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„Ei, Herra", wastasi palweluspiika, „tiedättehän, että
Antero aina on ensimmäinen, joka menee kirkkoon, hän
on jo wiisi minuuttia ollut poissa."

Talonpoika myrisi muutamia ymmärtämättömiä sanoja
ja weti otsansa ryppyyn; hän wei uudestaan pikarin huu-
lillensa ja wiini näytti rauhoittaman hänen kiiwastunutta
luontoansa, sillä hän sanoi leikillisellä äänellä:

„Kun pastori Antero tulee kotio, niin sano hänelle, että
tahdon häntä puhutella,"

Piika nauroi ja meni matkaansa.
Pieni kylän kirkko ei ollut kaukana komeasta howista,

jota Fluenbauer kutsui omakseen, ja niin woi hän eroittaa
hurskaat urun säwelet, jotka Jumalan huoneesta tunkeutui-
wat hänen torwiinsa, eikä hän kuitenkaan kuullut niitä, kun
ajatteli maallisia asioita. Niin, wieläpci nauroi sangen kama-
lasti, ja näöstänsäkin huomasi oitis, hänen jotakin edullista
seikkaa miettimän, kun kansa hiljaisessa hartaudessa lauloi:

„Mä rukoilen, Isä, sinua,
Kuin murheess' ja tuskiss' autat,
Wahwist' wahwaan uskoon minua,
Sinun Pyhän Henkes' kautta:
Kun minä jätän tämän luolan,
Josta ei hengiss' päästä,
Ann' ilon kanss' silloin kuolla,
Ia helwetist' minua säästä."

lumalau palwelus oli lopussa, sydämissään wahwis-
tettuina meniwät kirkkomiehet kotio.

Vianhan äitinsä rinnalla tulli Antero, saattaen häntä
pienelle majalle. Kuinka mielellään hän olisi jäänyt äitinsä
luo, kuinka mielellään hän keskenäisessä ajatuksen waihetuksessa
olisi wielä kerran kuunnellut saarnan sisällystä, waan hän
ei uskaltanut enää wiipyä, sillä hänen täytyi palata maal-
lisen herransa palwelukseen. Tosin tänään ei tehty työtä ke-
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dolla, waan sitä »vastoin oli huolehtiminen karja nawettaan,
joka toimi wuorotellen tapahtui suununtaisin rengin ja talon
työmiesten wälillä. Tänään se oli Anteron welwollisuutena
ja uskollisena alammaisena hän kiiruhtikin toimituspaikalleen.
Wielci oli hän wettä noutamassa, kun piika huusi:

„Antero kiiruhda, isäntä kysyy sinua."
„Niin, taiwnhiseni, täytyy kuitenkin ensin huolehtia eläi-

met", wastasi Antero.
„Minä otan työn tehtäwäkseni", wastasi hywäntahtoi-

nen piika, „mene oitis isännän tykö, sillä hän ei näytä mi»
nusta muutoin olewan hywälla tuulella."

Antero kiitti palweluspiikaa ja käänsi askeleensa isän-
nän luo.

«No, onko Antero pastori wihdoinkin täällä?" wirw
hänelle Flurenbauer, jonka päähän nauttimansa wiini hieman
näkyi kajahtaneen, kuten hänen hohtawat kaswonsakin osoit-
tiwat. „En suwaitsc miellelläni, että renki isäntäänsä odo-
tuttaa."

„Minun puolestani se ei ole aikomuksella tapahtunut",
wastasi Antero, »olinhan kirkossa."

„Eipahän", liuskasi talonpoika, „isännän palweleminen
edelläkäypi Jumalan palwclusta-,,

„Sitä mielipidettä en minä ole", wirkkoi Antero rau-
hallisesti, maan »vakaasti „lumala on ylin ja ensimmäi-
nen kaikista herroista, ja joka häntä ei palwele, hän on olewa
maallisia herrojansa kohtaan wasta oikein lewäperäinen."

„Lörpötyslä waan loppumatta", liljasi Fluenbauer ja
otsallensa wetäytyi paljon ryppyjä. Hän nousi waiwaloi-
sesti istuimeltansa ja käweli kädet taskussa, akkunan luo,
ja katseli waieten akkunasta kadulle. Antero, epätietoisena,
lähtisikö hän wai wiipyisi, wirkkoi wihdoin:

„Olette kutsunut minua. Mitä minulta tahdotte?"
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«Taidathnn odottaa, poika, kunnes itse alan", sanoi
Flurenbauer karkeasti. „Katsopahan tätä uppiniskaista kel-
tanoukkaa." Tämän sanottuansa kääntyi uudestaan akkunaan
päin, taas kotwasen aikaa waietakscen.

Antero huomasi, ettei tainnut mitään oikullista talon-
poikaa wllstaan, ja laskeutui scntähden uunin wieriselle pen-
kille istumaan, kärsiwäisyydcllä odottaen lisää. Kun Flu-
renbauer kotwan aikaa oli seisonut akkunan ääressä, wuo-roonsa sen ruuduilla rumputtaen ja taas wihellcllen, kääntyi
hän yht'äkkiä ja kiljasi tuimalla äänellä Anterolle, joka myös
oitis nousi:

„Weljesi on kaunis renttu, jolle tahdon pitää pienen
puheen. Jo kahdeksan päiwää sitten palasi hän Freiburgista,
kuitenkaan hän ei hetkeäkään ole katsonut töihinsä. Luuleeko
hän, minun pitäwäni antaa korkeata palkkaa hänelle laiskutte-
lustacm. Kauwempllll en enää tarwitse, etenkin nyt, kun ajat
ja palkat owat huonot ja tuskin suolaa saapi leimalleen."

Antero ei wastannut mitään, waan heitti paljon sano-
wan silmäyksen tyhjään wiinipulloon, samoin kuin murkinan
tähteesen, jotka wielä oliwat pöydällä. Flurenbauer huomasisen. ja kutsui wihaisesti palwelijaa, nuhdellen häntä, että
jätti kaikki käsille, mitään korjaamatta. Kun Palwelija oli
lähtenyt pirtistä, otti Flureubauer taas sanoiksi:

„En woinut saada roistomaista weljeäsi silmieni eteen,
kun hän kuljeksii milloin siellä, milloin täällä; kuitenkin sano
hänelle, että, ellei hän huomisesta palaja työllensä ja ole
ahkera, on hän palveluksestani wapaa. Nyt ei ole, Juma-
lan kiitos, puutetta työmiehistä ja hänen kaltaistaan ei ole
waikea saada. Niin, sitä minulla oli sinulle sanomista; woit
nyt mennä toimituksellesi talliin."

~Minä warottaisin mielelläni kewytmielistä weljeäni",
mustasi Antero, „jos maan moisin, waan minäkin saan häntä
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yhtä Harmoin nähdä, kuin te, ja teidän pitäisi itse sanoa hä-
nelle, mitä minulle olette antaneet tehtäwäksi." Tämän sanot-
tuansa meni Antero owecn päin, waan talonpoika huusi hänelle:

„Weljesi on roisto ja sinä olet nokkawiisas poika, jolle
mieluimmin antaisin päästö-kirjan, jos —."

„los ette minua niin hywin tarwitsisi", päätti An-
tero nauraen, „niin, sanokaa maan suoraan."

Talonpoika puristi nyrkkiänsä ja renki meni askareillensa.
Waan työ ei tahtonut käydä päinsä Anterolta, kuten aina
tawallisesti tapahtuu, kun ihminen on hajamielinen ja ajat-
telee muita asioita. Ihä enemmän ja enemmän kemytmie-
lisen weljensä tuma astui sydämmecnsä ja hän kysyi hiljai-
sella epäilyksellä: „MM on Ruppertista tulewa?"

Murheellisena ja alakuloisena lähti hän iltamyöhällä
kotimatkalle. Jo oli astunut köyhän majansa kynnykselle,
kun kadun päästä kaikui hurja melu. Nopeasti kääntyi An-
tero siihen suuntaan, kun taistelemien äänien joukosta huo-
masi Ruppert'inkin. Päästyänsä rawintolan edustalle näki
Antero päihtyneen weljensä makaawan maassa, nyrkkejänsä
uhkllllwana osoittaen isäntää wastaan, joka muutamien ta-
lonpoikien kanssa seisoi owella.

„Odota waan, sä paksu ihrawatsa", huusi Ruppert kä-
heällä äänellä, „rankllisemllttll et minua ole häwäissyt,
minä olen sen sinulle kostama!"

„Sen saat tehdä", sanoi isäntä ylenkatseellisesti, „waan
parempi ja kunniallisempi olisi, jos metkasi maksaisit."

„Mita on oikeastaan tapahtunut?" otti Antero heti sa-
noakseen. „Te pidätte semmoista melua, kuin jos koko kylä
olisi liekissä."

„Onlo pastorikin täällä?" sanoi Ruppert iwallisesti,
waiwaloisesti koettaen nousta ylös maasta. „Nyt on kohtasaarna alkama."
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„Pidä turpasi", huusi talonpoika lewytmieliselle pojalle.
„Sinulla ei ole todella syytä soimata weljeäsi. Hän «n re-
hellinen, ahkera poika, ja sinä sitä mastoin kammottawa roisto,
joka Jumalalta aikansa »varastaa."

„Mitä", huusi Ruppert kiihtyneenä, „te alatte jo? Tun-
netteko halua, saada muistutusmerkki tyhmään kalloonne?
Ia se on heti tapahtuma!"

Sitten hoiperteli, nyrkkiänsä korkealle kohottaen, owella
seisomaan joukkoon päin, maan tuli muutamia askeleita pää-
maalistaan ja satutäkin, talonpoikain pään asemasta, rawin-
tolan seinään, läsnäolewien suureksi iloksi. Anterolla oli
waiwaa hillitä talonpoikien ilkamoitsemista, myös sai hän
kysymyksensä uudistamalla tietää alun riitaan.

„Ruppert", kertoi isäntä, „on juonut tuopillisen toisensa
perästä ja sitten tullut tappelunhimolliscksi, niin että lopulla
ei auttanut muu, kuin heittää hänet ulos. Waan nyt hän
on toimittanut niin, ettei hän woi welkaansa maksaa. Jos ken
ei mitään ansaitse, niin jääköön koreasti kotio ja juokoon
wettä, ja älköön rehelliseltä rawintolan isännältä ryöstäkö
niukkaa ansiota. Hyi turmellusta!"

„Niin, hyi", yhtyiwät talonpojat, „se on selwää pe-
tosta!"

„Astäwät ja naapurit", sanoi Antero saattaen heidät
»vaikenemaan, „älkää minun tähteni jatkako riitaa."

„Olet hywin puhunut, Antero", wastasi isäntä, „koska
et ole wahinkoon osallinen; maan minä kysyn, kuinka saan
rahani takaisin?"

„Ei niin, ole toki rauhallinen", huusi Antero närkästy-
neenä. „Summa ei liene todella niin suuri, etten sila si-
nulle woisi maksaa."

„Mitä? Sinä tahdot „meljesi,-
isäntä sangen iloisella äänellä, „No, se on chywäM finulks.
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Niin, niin, minä olen sen aina sanonut, Antero on rehelli-
nen, ja sangen kelpo poika."

„Se hän onkin", huusiVat kaikki, "eikä Ruppert laisin-
kaan ansaitse häntä Veljeksensä."

Antero ei kiittänyt imartelemasta ylistyksestä, eikä was-
tannut mitään; waan kuitenkin weti hän pienen, nahkaisen
raha-tukkaronsa esille ja Vapautti isännän huolestansa, jonka
jälkeen hän tarttui hoiperteleman Ruppertin Wwarteen ja
astui hänen kanssansa kylän katua alaspäin. Kun oliwat
niin kaukana talonpojista, ettei' heitä saatettu kuulla, alkoi
Antero rauhallisella, waan wakaalla äänellä:

„Sinussa pitää tapahtua muutos, Ruppert; tuota ke-
wytmielistä elämää on sinun mahdoton jatkaa"

„Hähä", nauroi Ruppert nenäänsä, „eikö niin, minun
täytyy tehdä työtä, siksi kuin en enään säästä luitanikaan,
että saatan sinulle ja äidille antaa rahaa?"

„Pahoin meidän käwisi, jos sinun apuusi täytyisi luot-
taa", jatkoi Antero, „päinwastoin saattaisit joutua siihen
tilaan, että sinun täytyisi turwautua meidän säciliwäisyy-
teemme. Sillä jos et kuule minun Varoitustani ja heitä
roistomaista elämääsi, niin ei kukaan talonpoika ota sinua
enään palwelnkseens» ja sinä jäät sitte kerjäläiseksi."

„Hahaha", nauroi Ruppert, "wiela ei olla niin pitkällä,
weli pastori, ja jos ainoastaan pari päiwää Viikossa teen
työtä, niin on siinä kylläksi kurkulleni ja Vatsalleni."„No niin", Vastasi Antero nostaen olkapciitänsä, „joka
ei neuwoa ota, se ei awusta parane. Waan niin paljo saa-
tan sinulle sanoa, että Fluenbauer on heti sinulle antaw»
päästö-kirjan, ellet huomisesta säännöllisesti pidä huolta työs-
täsi; sen hän on tänään minulle sanonut, siinä aikomuksessa,
että sinä minun kauttani saisit sen tietää, ja tiedäthän sinä hy-
win, että tuo Vanha pöllö on mies lupaustansa täyttämään.
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Niin, tässä on sinun olopaikkasi, minä saatan siis nyt jät-
tää sinun, olletikin kun sinulla ei ole porrasta johon astut.
Mieti tarkasti, mitä olen sanonut, tutki itseäsi, ja nyt hy-
wää yötä."

Antero päästi weljensä käsiwarren, jota hän tähän saakka
oli pidellyt, ja katosi seuraamassa silmänräpäyksessä pimey-
teen. Mutta parantumaton Ruppert ei laiminlyönyt, »vä-
hiin mietittyänsä wastata laulaessaan irstaisia juomalau-
lujansa.

3.

Herra un Jumala, jola meitä «alistaa.
(Ps. 118, 27.)

On ihmisiä, joiden kewytmieliseen olentoon kaikki kehoi-
tukset, hywät opit ja waroitukset yhtä tehottomasti waikut-
tawat, kuin nuolet rauta-paitaan. Jokainen kowuus ja hy-
wyys on näille pimitetyille ihmislapsille turha, he nauramat
kaikille hywille opille, siksi kun wiimein kowa onni rautaisella,
kaikkea pahoittllwallll kädellään heidät sortaa ja uppiniskai-
suutensa wihdoin masentaa, tahi johdattaa heidät warmaan
perikatoon. Tämä kokemus elämästä ilmaantuu joka päiwä
monen monituisissa esimerkeissä ja sentähden Jumala kyllin
waroittaa kewytmielistä, maan harwat häntä kuulemat; enem-
mistö pikemmin mantu rankaisemaa kohtaloa, ja syöksyy war-
maan perikatoon. Niin oli mailman alusta ja edespäin on
niin olewa, kunnes wiimeinen päiwä joutuu, jolloin meillä
kaikilla on tili tchtäwänä.
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Nautinnon himo! ....Se kiihko on jo monet »vie-
roittanut oikealta tieltä; se muodostaa »varman tikapuun ka-
dotukseen, jonka portaina owat mitä erinkaltaisimmatrikokset.
Ensin on tvlllhe, johon nautinnollinen tekeytyy syylliseksi,
sitte tulee »viekkaus, niin, itse ryöstömurhakin, sillä nautin-
nonhimoinen raiwaa »viimein joka esteen tieltään, saattaak-sensa tyydyttää himojansa. Kysyhän rosmolta tahi murhaa-
jalta, joka seisoo oikeuden edessä ja joka tulee julistettawaksi
syylliseksi, alkua rikoksetliseen elämäänsä ja kymmenestä
tapauksesta saat yhdetsän tämmöistä Mastausta: „Olin
laiska, en tahtonut tehdä työtä, talidoin »vaan nauttia. Nuo-
ruudessani en oppinut mitään, en »voinut siis miehenä it-
seäni oikein elättää. Mutta kun sydämmeni taipui nautin-
toihin ja huweihin, niin hankin itselleni kaksi tumatonta kei-
noa, s. o. ryöstin lähimmäiseltäni omaisuutensa,"

Silloin ulisimme wielä kerran saarnanneet siweyttä,
hywin »vakuutettuina, että niin moni nuori sydän, jossa seura-
elämän syömä mikä helposti karttuu, on lukclva näitä »va-
roittamia sanoja; mutta lankeewatkohan ne hedelmällisinä
siemeninä hywään maahan? Suotakoon mustaus meille an-
teeksi, sillä monta on Ruppertin kaltaista, ja me tiedämme,
etteiwat kaikki hylvät opit olisi tähän kelvytmieliseen nuoru-
kaiseen »vaikuttaneet mitään, koska hän kuului pimitettyjen
joukkoon, jotka komaa onnea »vaatimat. Kuitenkin »vastusti
hän Flurenbaueria, kun ei hän ollut hänen kutsuuncillensa
kuuliainen ja Musta kolmea päilvää myöhemmin saapui työ-
hön, Arwattawllsti sai hän heti eronsa, kun Flurenbauer
itsepintaisesti täytti, mitä hän uhkamielellä silmämääräisensä
oli asettanut. Waan ken nyt ajattelee Ruppertin siitä jou-
tuneen epäilykseen ja katumukseen niinkuin ajattelewai-
selle ihmiselle tässä kohden olisi tapahtunut häu on suu-
resti erehtynyt. Parantumaton poika maan nauroi entisen



isäntänsä silmien edessä ja meni matkoihinsa sanoen: „Ho»
wit ja talonpojat tarwitsewat kyllä työmiehiä, waate ja ruoka
aina annetaan!"

Hän löysikin muutaman tunnin matkan päässä olemassa
Enlendorfissll palwcluksen erään talonpojan luona, joka oli
tunnettu ystäwälliseksi ja hywäntahtoiseksi isännäksi ja antoi
kalliin palkan alammaisillensa, Antero hengitti liewemmin
ja lähetti äitinsä kanssa rukouksia taiwaalle Ruppertin puo-
lesta. Ne näkyiwät jo tulleen kuulluiksi, sillä kaikki tiedot,
jotka Antero sai kotio weljensä käytöksestä, ennustiwat hy-
wää; Ruppert näytti ahkeralta työmiehellä, oli ajallansa toi-
mituksessansa ja pysyi siinä illan joutohetkeen saakka. Ra-
mintolassa hän joutohetkillNnsä käwi säännöllisesti, kuitenkaan
ei wielä tapahtunut että hän siellä riitaa eli toraa olisi al-
kanut. Asioiden näin ollen saattoi Antero toiwoa hywää
tulewaisuuttll lieweunetylle sydämmellccn ja oli jo aikomuk-
sessa lähestyä Nupperttia entisellä weljellisellä rakkaudellaan,
kun kewytmielisyys sai wallan ja himo nautintoon
ja huweihin ilmestyi. Sanomattomalla surulla kuuli kurja
Antero weljensä muuttumista. Ruppertin isäntä oli hänen
kewylmielisyydestänsä antanut ehtimiseen Varoituksia; waan
kun hän suoraan näytti, että kaikki niin hywät kuin pahatkin
sanat hänelle oliwat turhat, niin tuo roistumainen palwelija
sai ero-tirjan.

Aikomuksemme ei ole lähemmin kertoa niin turmeltu-
neen ihmisen iuhoittawllll elämänjuoksua, kuin Ruppertin oli.
Tahdomme waan mainita, että se huono maine, joka heti
Ruppertin nimelle tuli, teki hänen kykenemättömäksi saamaan
ansiota. Ei talonpoika eikä työmieskään tahtonut hänestä
tietää mitään ja niin joutui hän Anteron oikean ennus-
tuksen mukaan äitinsä ja weljensä sääliwäisyyden alai-
seksi. Anteron oli nyt pitäminen huolta kahdesta ihmisestä.



äidistänsä ia roistomaisesta weljestänsä. Flurenbauer ei
maksanut kallista palkkaa ja jos Anteron olisi pitänyt wä°
hentää kulunsa, rehellisenä miehenä tullakseen toimeen, olisise ollut wallan mahdotonta. Ken tuntee elatuksen huolen,
hän käsittää myös helposti epäilyksen, joka tämän poika-
raukan walloitti, koska hän parhaimmalla tahdollansa ja
säästäwäisyydellänsä ei keksinyt mitään keinoa. Tähän kal-
wllwaan suruun yhtyi wielä toinen yhtä sunri, kun nimit-
täin wanhan äidin terweyden tila, monien huolien wuoksi
nuorimman poikansa tähden, antoi aihetta suureen pelkoon.
Mutta Antero rakasti tätä wanhan waimoa lapsellisen rak-
kauden täydellä hellyydellä, eikä ainoatakaan iltaa kulunut,
jolloin ei hän hartaasti olisi rukoillut Jumalaa, saaduksensa
wielä lauman pitää tuon hänelle niin kalliin wanhuksen luo-
nansa. Äiti wirkosi nähtävästi, saadessansa tuulla Rup-
pertin parantumista; waan sitä kowemmin waikutti häneen nyt
tämä uusi sanoma. On ymmärrettäwää, että arkatuntoinen
Antero häneltä peitti surunsa, waan rakastavalta äidin sy-
dämmeltä eiwät jääneet huomaamatta warjot, jotka tuon
tuostakin Anteron otsalle kokoontuiwat; myös kuuli hän ne
huokaukset, jotka hiljaisessa yössä tunkeutuiwat Anteron su-
rulla täytetystä sydämmestä. Kaikki nämät hawainnot wai-
kuttiwat wahingollisesti huonolle terweydellensä, ja niin ki-
tui hän päiwä päiwältä. Kuinka mielellään hän ei olisi
tehnyt työtä, saattaaksensa joinkin määrin wähentää rakkaan
poikansa huolta, waan Jumala oli häneltä ottanut sen mah-
dollisuuden wähentäessään häneltä ihmisen jaloimman ais-
tin, näön lahjan. Niin wallitsi wiheliäisyys, suru ja murhe
»vähäisessä majassa ja jos joskus joku laulawa ääni kuul-
tiin tässä kurjassa tilassa, oli se Ruftpertin, joka, työttömänä
miehenä, taas asui wanhempiensa kotona. Kevytmielinen
weljemme oli todellakin sywälle waipunut, sillä hän oli ka-



dottanut kaiken hämyn ja kunnian tunnon, eikä huolinut wa-
hintMän äidin ja weljen waiwoista ja suruista. Päiwä-
taudet ajelehti hän waan ympäri ja wasta myöhään illalla pa-
lasi hän kotio, turhaan rawintolan edustalla wäijyttyänsä
jotakin anteliasta tuttawata toiwossa, että tämä hänelle jon-
kun ryypyn tarjoisi.

Toukokuu oli Mä wälin lewittänyt kauneutensa ja leh-
dissä, oksissa, heinissä ja puissa liikkui kewään luomiswoima,
tunnes koko luonto oli rikkaassa lukkaispuwussa ja se juhla-
päiwä oli lähestynyt, jolloin tuhansittain tuhannet kukkaiset,
wienon tuulen heiluttamina, ilmoittiwat kewäimen alkaneeksi
ja riemuitsewat lintuiset yhteisesti ylistiwät Jumalaa.

Tämän kaiken Antero tunsi sydämmessänsä, kun hän
muutamana sunnuntaina eräältä Dinkelbergin kukkuloista kat-
seli ylt'ympäri olemia laaksoja ja taiwasta kohden kohoamia
muoria, joiden lumiset huiput, ikäänkuin kunnianarwoiset wan-
hukset, katseliwat noita nuoruuden woimasta ja puhtaudesta
loistamia niittyjä ja ketoja, jotka sywällä heidän aliansa
auringon säteiden paahtamina rehoittimat. Todellakin, Ju-
malan luominen on ihmeellinen ja jokainen hellä sydän tun-
tee itsensä näitä nähdessänsä koroitetuksi ja wahwistetuksi;
mutta jos surut ja murheet asettumat ihmisen sydämmeen,
jos silmä himmenee tuskan kyyneleistä ja suuri taakka pai-
naa sydäntämme, silloin rauhallinenkin maiseman kuwa, ol-
koon se kuinka ihanan muodenajan loistossa tahansa, esiintyy
kolkkona ja synkkänä. Niin käwi Anterommekin, ja kun päiwä
tultaloistolllllln laskeutui lännessä, kun metsän siiwekkäät lau-
lajat wirittiwät ilta-laulunsa ja tuuli laaksosta saattoi Din-
kelbergille kaukaiset kellon äänet, silloin liemeni poika-
polojen sydän surusta ja kyynel kyyneleeltä tunkeutui sini-
sistä silmistänsä.

Nopeasti pyyhki hän kuitenkin surun jäljet pois, kun



hän aiwan lähellä kuuli askeleita ja eräs wieras kisälli as-
tui hänen luoksensa.

„Hywää iltaa, toweri", kuului wasta-tulleen huulilta,
„tahdotteko olla hywä ja saattaa minua oikealle tielle? Olen
wieras näillä seuduin ja, kuten näyttää, hairahtanut oikealta
tieltä."

„Minne aiotte?" kysyi Antero.
~Schweiz'iin", kuului mustaus, „ja sinne Hauenstein'iin,

jossa nyt tulee suuri rautatie-tunneli rakenncttawaksi. Minä
tahdon siellä työmiehenä ansaita rahaa."

„Silloin on teillä wielä pitkä matka edessänne", Mas-
iasi Antero, „ennenkuin matkanne piiämaaliin ehditte."

„Kuinka pitkältä mahtanee wielä olla?"
„No niin, kahdentoista tunnin matka; otaksuen, että aika

tawllllll kaivelette."
„Tuhat tulimmaista!" huudahti wieras, wastenmieli-

sesti hämmästyen, „silloin täytyy minun pysäyttää matkani
tältä päiwältä, sillä ilta joutuu ja maja on »väsyneille jä-
senilleni tarpeellinen. Onko täällä läheisyydessä paikkaa,
jossa halwalla saapi hywän majan?"

Antero mainitsi koto-kylänsä, joka oli erään kummun
takana.

„los tahdotte", sanoi Antero, nousten ylös, matkamie-
helle, „niin tahdon saattaa teitä Dossenbach'iin ja näyttää
teille rawintolan."

„Otan kiitoksella ivastaan tarjoumuksenne." Za heti
senjälkeen kulkiwat molemmat eteenpäin. Matkalla ilmoitti
wicras, joka kutsui itsensä Nadleriksi, olemansa Pfalz'ista
kotoisin ja siellä muurarin-kisällinä omanneensa sangen etui-
san paikan. „Mutta tästä huolimatta hylkäsin sen, kun eräs
ystäwäni kirjoitti Hauensteinista, siellä etsittämän kelwolli-
sia työmiehiä ja semmoinen palkka maksettawan, jommoista
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ei muualla ole säätämissä. »Ajatelkaa maan", jatkoi kertoja
wiihäisen »vaitiolon jälkeen, „minä saan tumallisena maatyö-
miehenä paiwässä kymmenen frankin. Jos minä nyt puolen
muotta teen työtä tunnelissa, saatan säästää itselleni joukon
yli tuhannen frankia; semmoinenrahasumma riittää, pääs-
täkseni kotona itsenäiseksi."

Anteron aimojen läpi lensi kuin salama, ja sydämmes-
sänsä oli kuin uusi, kirkas päiwä olisi noussut elämänsä
-radalle.

„Eiköhän tunnelirakennuksessa wielä enemmän työwoi-
mia tarwittaisi?" kysyi hän pidätetyllä hengähdyksellä wieras-
toweriltaan.

„Sen kyllä lunten", sanoi pfalzilainen. »Kaikkiin mai-
hin on annettu käskyjä, ja maikka Saksanmaasta, Ranskasta,
Italiasta, niin, wieläpä Englannistakin parwittain tulwai-
lee työntekijöitä Hauensteiniin, ei niitä sittekään ole kylliksi.

„Täytyy epäilemättä olla ammattilaisen, «vidaksensa
tunneli-rakennuksessa tulla Vastaanotetuksi", jatkoi Antero
tutkien.

„Wieläpähän mitä", mustasi Nadler, »katsokaapa mi-
nua: ymmärränkö minä Mitään muurityöstä? Joka Hauen-
steinissa tahtoo työtä saada, tarwitsee ainoastaan pari wah-
waa kättä ja terween, jäntewän ruumiin."

Antero pyysi pfalzilaisen lähemmin kertomaan kmwanto-
töistä, kuin myös koko tunneli-rakennuksesta, jonta toweri
sangen mielellään tekikin.

„Te ette minusta näytä taipumattomalta, myöskin koet-
tamaan Haucnsteinissä", sanoi Nadler nauraen, kun hän ja
Antero jo saapuiwat rawintolan owelle. Antero nyökkäsi
Päätänsä ja lisäsi, tarttuen uuden tuttawansa käteen hywästi-
jätöksi:

»Tahdotteko minulle osoittaa yhden awun?"
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„los woin, niin wallan mielelläni."
»Kertokaa minulle kirjeessä, jos Hauensteinin olot to-

dellakin owat niin hywät, kuin teille on kerrottu, jos wielä
enemmän tyuwoimia tarwitaan, ja jos minunlaistani otetaan
wastaan tarjoutuessani."

„Tämän kaiken tahdon täydellisimmästi teille wastata",
sanoi pfalzilainen, „teidän pitää waan antaa minulle osoit-
teenne."

Antero täytti heti käskyn, jonka jälkeen hän seuraajansa
kanssa astui rawintolaan, tullaksensa makuutetuksi, jos Nad-
ler siellä moi saada majan yöksi; rehellinen kisälli oli tul-
lut hänelle rakkaaksi ja hän päätti ottaa tämän majaansa.
Maikka se oli pieni, jos hän ci täällä yösijaa saisi. Nadler
otettiin sillä wälin hywin wastaan, etenkin kuin hän oli An-
teron saattama, jota isäntä suuresti kunnioitti.

Iloinen pfalzilllinen kutsui Anteron kanssansa juomaan
tuopin wiinia ja kilistämään onnelliseksi tulewaisuudeksi.
Waikka Antero ahkerasti karttoi rawintolaa, ei hän kuiten-
kaan tänään sitä woinut, ollaksensa uskollinen perusaatteil-
lensa, ja kun pfalzilllinen yhä enemmän miellyttäwästi ja
jannittäwästi kertoi Hauensteinin suuresta maanalaisesta ra-
kennuksesta, niin oli jo jotenkin myöhäinen, tun Antero wih-
doin nousi ja erosi uudesta tuttawastansll.

„Mina toiwon", sanoi jälkimmäinen, „ettemme wii-
meistä kertaa tänään ole nähneet toisiamme ja siis toiwotan
teille: iloista kohtaamista!"

„Kun Antero oli astunut pimeälle kylän käytäwälle, riensi
siwuitsensa eräs olento, Antero kysyi seisahtuen: „Ken siellä?"

„Ken siellä?" kajahti iwallisesti, „onko sopiwata mennä
niin myöhään illalla kotio kuin pastori Antero nyt, ja mar-
sinkin ollessansa semmoisena, kuin tuo korkea herra nyt, joka
halukkaasti on nauttinut wanhaa wiiniä."
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Antero oli heti tuntenut weljensä äänen; hän harmis-
tui salaa että hänen rawintolan edessä piti kohtaaman Rup-
pertin, joka nähtäwästi kurkistellen oli seisonut akkunan
edessä.

„Niin, niin", jatkoi kewytmielinen weli iwallisesti, „päi-
wällä ollaan ihmisten edessä oleminansa siweyden saarnalljia,
maan yöllä hywitellään wiiniä, juuri niin kuin warmaan
muutkin ihmiset owat tehneet, joita tuomitaan ja joiden päälle
kirousta ja kauhua huudetaan. Oi teitä, ulkokullattu poikuus!"

- „Minulla ei ole halua panettelemistasi wastustella", sa-
noi Antero, „waan niin paljon tahdon sanoa sinulle, että Ju-
mala antaa wiinin kaswaa, jolla hän ilahuttaisi ihmisten sy-
dämmiä, ja joka tätä jaloakaswia kohtuullisesti nauttii, ei tar-
witse wähintäkään hälvetä Jumalan eikä ihmisten edessä, jos
nimittäin koko päiwän on ankarassa työssä wiettänyt."

„Se on taas tuo kirottu tarkoitus", huusi Ruppert ää-
nellä, joka ilmoitti sisällisen wimmansa. „lumalan kautta!
minä olisin iloinen, jos sinua, siwehdensaarnaaja, en enää
koskaan näkisi!"

, „Siihen woipi tulla neuwoa", wastast Antero waka-
wasti ja kiiruhti askeleitaan, tun Ruppert kotwasen jäi sei-somaan ja miettimään näitä arwoituksen kaltaisia sanoja.

4.

Minä nostan silmäni mäkiin päin, josta minulle
apu tulee. lPs. 121, 1.)

Pfalzilllinen weli piti sanansa ja lähetti jo kahdeksan
päiwän kuluttua Anterolle kirjeen, jossa tyystin kertoi tun-
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neli-rakennuksessa wallitsewat olot; ja ilmoitti ystäwällensä,
hänen puolesta puhuneensa erään työnjohtajan kanssa, jolta,
sai luwan, että Anterolla olisi palwelus Hauenstein'issä,
marsinkin jos hau on woimakas ja ahkera mies. Kirje päät-
tyi kehoituksella, että Antero heti sitoisi myttynsä ja tulisi.

Antero luki monesti kirjeen. Maikka hän wakawasti
oli päättänyt käyttää sopimaa tilaisuutta, wähässä ajassa
koota säästö-rahoja, niin tunsi hän kuitenkin pelwon sydäm-
messänsä, josta toko päiwanä ei päässyt erillensä ja joka myös
ilmautui, tun hän illalla äidille ilmoitti aikeensa. Wanha
rouwa wapisi ja wasta kotwasen kuluttua taisi hän mastata.

„Oi, Antero, älä tee sitä, maan jää tänne luokseni, mar-
sinkin koska en sinulta moi elää!"

„Emme lauman tule olemaan eroitettuina", alkoi poika
uudelleen, „ja sitte olemme wapaat kaikista huolista, minä
tuon kanssani kauniin rahasumman ja me ostamme wähai-sen maatilan, jota jo kauwan olemme toiwoneet."

„Se on kaikki oikein ja hywin", huokasi kurja Resi,
maan kuka saattaa sanoa, että sinä terweenä ja raitisna olet
palajllwa? Äskettäin kuulin wanhalta Maijalta, jonka tyt-
tären poika myös on palweluksessa Hauensteinin tunneli-
rakennuksissa, että nuo maan-alaiset työt eiwiit ole ainoas-
taan wllimalloisia, maan myös määrällisiäkin, ja että suuria
muoria lapikaiwettaissa ja särjettäissä moni ihmishenki on
tullut uhriksi."

„Saattllll kyllä olla", sanoi Antero ja tuo lewottomuus,
joka koko päiwän oli häntä kalwanut, walloitti uudestaan
hänen sydämmensä. „Olemmehan kaikkialla Jumalan kä-
dessä, äitiseni joko sitte teemme työtä mapaallll kentällä eli
pimeässä wuorikaiwoksessa, ja eikö Hän moi meitä poiskut-sua niin siellä kuin täällä, jos Hän sen terran tahdossansa
on päättänyt?"



„Tietysti, Antero, tietysti", huoahti wanha rouwa,
„ja kuitenkin peljästyn, kun minun täytyy ajatella sinun ole-
wan noissa synkissä ja kosteissa maan-alaisissa käytä»vissa,
jonne ei päiwälläkään mitään suloista auringon sädettä tun-
keudu."

„Enhän alinomaa tule työskentelemään »vuoressa", loh-
dutti hywä poika. päinwastoin waihettelewat,osa paiwästä tulee wapaan tuimaan alla ja raittiissa il-massa »vietetyksi. Uuden tuttawani kirjeescn katsoen tvoipi
tapahtua, että tulen ajotöihin asetetuksi, koska melkoinen
joukko hewosia ja kärryjä on käsillä, muran ja kiivien kul-
jettamiseksi." ,

„Ala ole minulle wihainen, Antero sydänkäpyseni", sa-
noi wanha rouwa surullisesti pudistaen päätänsä, „waan
minusta on, kuin joku sisällinen ääni waroitto.cn kieltäisi,
laskemastani sinua lähtemään. Ia tvaikka kyllä pidän muis-
tossa sanan: usko kulkusi Jumalan haltuun ja luota häneen,
hän on sen hywin tckewä, niin en kuitenkaan »voinut pi-
dättää hätääni ja pelkoani. Eikö olisi parasta, että kokisit
lehoittllll.Flurenbaueria, kohtuullisesti kohoittamaan palkkaasi?
Ia hän on »varmaan suostuwa pyyntöösi, sillä teethän työtä
kahden edestä."

„Sina et tunne tuota »vanhaa saituria, äiti", sanoi An-
tero. „Mielestänsä maksaa hän jo minulle liiau paljon, ja
»vaatimukseni saattaisi waan hänen nuhaan ja wimmaan.
Huolimatta siitä tahdon kuitenkin koettaa", jatkoi Antero no-
peasti, kun luuli arwoisan waimon kaswoissa huomaamansa
wahäisen moitteen.

„Minä kiitän sinua, Anteroni!" huudahti »vanha Resi
huojennettuna ja pani siunaten kätensä pojan Pään päälle.

Kun Antero seuraawana aamuna etsi Flurenbaueria hä-
nen asunnostansa, löysi hän hänen mukawasti istumasta
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murkinan ja tawallisen »viinipullonsa ääressä. Tuskin oli
wanha saituri sisäänastuneen tuntenut palwelijaksensa Ante-
roksi, ennenkuin hän heti peitti murkinansa pöytäliinalla ja
suikkasi,pullon pöydän alle.

„Älkää antako itseänne häiritä", sanoi Antero nauraen
tämän huomattuansa, „syötaä ja juokaa mielihywäksenne,
minä en aio tarjoutua wieraaksenne."

Flurenbauer katsahti nuorukaiseen hämmästyneenä, mutta
sitte kiljusi hän «vihastuneena: „Haa, minä tahdon päästä
tämmöisestä kohtelusta! Mitä häwyttömyyttä se ou, että
wieraat ihmiset tunkeutumat asuntoon, eikö woida odot-
taa siksi kun isäntä tulee kartanolle?"

„lälkimmäinen on sangen epäwarmaa", »vastasi An<
tero nöyrästi, „waan kun tärkeä asiani teille ei salli mitään
wiiwytystä, niin otin »vapauden etsiä teitä kotoanne, ja Pyy-
dän siis nöyrästi anteeksi."

„Sinulla on tärkeä asia?" kysyi talonpoika rypisty-
neellä otsalla, alusta heti peloittaaksensa anojaa.

„On tosin", myönnytti Antero, „katsokaa, minä olen
teitä tähän saakka uskollisesti palwellut »vähästä palkasta;
maan kun olen saanut kuulla, että palwelijoille muualla mak-
setaan paljon enemmän, waikk'eiwcit puoleksikaan tee niin
paljon työtä kuin minun on pitänyt tehdä, niin olen Päät-
tänyt, pyytää teiltä wastaawaista koroitusta palkassani."

„Wai niin? .
.

. Sepä . . Katsopahan!" huusi Flu-
renbauer pidättäen wihansa tvimmaa. „Enemmän palkkaa
pyydät? Olit kuitenkin sillä tyytywäinen, kun korjasin sinut
palwelijaksi kartanooni! Onko se jokin liitos hywyydestä-
ni? .

.
. Enemmän palkkaa! Se ei saata olla todentekoa."

„Kuitenkin Flurenbauer", wastasi Antero, jolle warma
toiwo Hauensteinissa saada edullisen paikan, antoi warmuutta
ja rauhaa. „Tc unhotatte, että kykyni työhön ja tuntoni



palweluksessa owat »vaurastuneet, ja on siis mahdotonta wer-
ratll ahkeroimisiani niihin, jolloin olin waan heikko poika."

„Ia jos sinulle en nyt anna enempää kuin tähän
saakka, häh?" kysyi talonpoika.

„Silloin jätän suoraan palweluksenne", wastasi Antero
nyökäyttäen olkapäitänsä.

~Wanhll saituri iski uhkaamana pudistetun nyrkkinsä
pöytään ja otti sitte sen alla oleman »viinipullon, kosta tunsi
kurkkunsa tuimaksi. Oikeastaan teki hän sen ainoastaan, saa-
vaksensa aikaa wastaukselle, silla hän huomasi Anteron päät-
tämästä katsannosta, että tämä oli puhunut wakaasti.

„Ei sieluni kautta", huusi Fluenbauer wihdoin, „pal-
welijat tulewat päiwä päiwältä waatiwammiksi. Enemmän
palkkaa! Jumala auttakoon minua, mitä tahdot siis oikein?"

„Mitä palwelijll muualla saapi", wastasi Antero. „Minä
tahdon tästä lähin sata kultarahaa »vuotuista palkkaa ei
enemmän eikä wähemmän,"

„Hllhaha!" nauroi talonpoika raiwossa, „oletko miele-
tön? Sillä hinnalla saan kolme palwelijaa, yhden asemesta.
Minä en tosin ole tyytymätön sinuun ja sentähden pitää si-
nun saada kaksitoista kultarahaa plllkanlisäystä; minä ajat-
telen, että —"

„Säästäkää waiwanne", keskeytti Antero hilpeästi, har-
mistuneena talonpojan ahneudesta, „minä en'kaupitse itseäni.
Joko maksatte minulle, mitä kunnollinen palwelija muualla
saa, taikka jätän palwelulsenne."

„Minusta on yhdentekewää", wastasi Flurenbauer it-
sekkäästi. „Moista tawarllll, luin sinä olet, löytyy wielä
joka paikassa, eikä ole noussut hinnassa."

„Wlllln minä en tahdo enää olla tawarana", jatkoi
Antero, „ja siis Jumalan haltuun."

„Seis!" liljasi Flurenbauer, kuin tuo päättäwäinen
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poika jo oli owella. „Seitsemäntymmentäwiisi kultarahaa
tahdon puolestani antaa wuotuista palkkaa."

Pudistaen päätänsä kääntyi Antero taas mennäksensä.
„Kahdeksankymmentä!" kuului murkinapöydästä, ja Kah-

deksankymmentä wiisi!" kuului taas, kuin Antero oli owea
sulkemaisillaan. „Etkö tahdo?"

„En!"
„Niin, mene hiiteen!" ärjyi nyt Flurenbauer wimnmssa

jll löi wiinipulloansa niin kowasti pöytään, että se särkyi ja
jalo wiini wuoti pöydältä joka haaralle.

Antero oli nyt heittänyt arpansa. Käynti isännän luona
tuntui hänestä raskaalta waan paljoa raskaammalta tuntui
hänestä päätöksen sanominen äidille ynnä pikaisen lähtönsä
ilmaiseminen. Todellakin wanha rouwa oli epäilyksissä ja
kyynelin heikot silmänsä miltei sokeiksi. Mutta Antero tiesi
kuitenkin wiitaten Jumalan laupeuteen ja hywyyteen wiimein
rauhoittaa häntä, että surunsa liewentyi.

„Pian kuluu puoli ja kokonainenkin wuosi", lohdutti
hywä poika, „ja sitte, rakas äitini, on meillä yhteensä pieni
summa, joka meitä on auttama pieneen maatilaan. Ajattele
iloasi, kun woit pitää kanoja, hanhia ja sinun »viehättämä
äänesi aamuisin ja illoin kutsuu ne kokoon,- antaaksesi heille
rawintonsa. Sinä olet jo kauwan semmoista toiwonut,
älä sentähden ole surullinen eromme lyhyellä ajalla."

Äiti puristi waieten poikansa kättä ja sanoi sitten:
„Kun waan Ruppert poissa ollessasi käyttäytyisi hywästi,

eikä' tuottaisi minulle surua ja kiusaa."
„Wielä toiwon, ettei hän ole kokonaan unhottanut po-

jan welwollisuuksia", wirkki Antero, „myös tahdon kanssansa
puhella sanasen. Waan jos hän saattaisi sinulle surua, niiu
käänny waan kunnan esimiehen puoleen, hän ei ole apuansa
sinulta kieltämä."
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Antero teki niin, kuin äidillensä oli luwannut, ja piti
Ruppertille kehoittawan puheen, waan se ei näkynyt tehneen
erinomaista waikutusta kcwytmieliseen nuorukaiseen, hän waan
sitä enemmin silmäili weljeänsä iwallisesti ja tämän lopetet-
tua, wastasi hän:

„Kiitän kauniista saarnastasi, herra pastori. Valitet-
tavasti on muistoni joutunut kadoksiin ja siis olen tuosta
saarnastasi wähän pitäwä; myös toiwon tämän olleen wii»
meisen puheen, jonka herra siweyden saarnaaja on pitänyt,
etenkin koska kaikin woimin olen koettawa etten enään kos-
kaan kunnian arwoisuuttanne näkisi."

„Tuo toiwosi woi sangen helposti toteutua", wastasi
Antero surulla. „Kuolo un nyt joka päiwä näyttämä mi-
nulle hirmujansa, synkkiin wuoren luoliin laskeutuessani,
joista waan harwat oivat palanneet. Jos minuakin sem-
moinen kohtalo kohtaisi, silloin älä unohda, Ruppert, että si-
nulla on wanhll äiti, jonka huolehtiminen pitää olla pyhim-
pänä welmollisuutenasi. Jää hywästi, weli, minä eroon
rauhassa sinusta,"

Antero tarjosi hänelle sowittawan kätensä, waan paatu-
nut Ruppert kääntyi pois ja meni Vihellellen matkaansa.
Antero katsoi hänen jälkeensä ja suuri haikeus walloitti sy-
dämmensä ja toisen kerran oli tuo selittämätön raskaus sy-
dämmellänsä ja pahat anwistukset hämärtiwät sitä.

Aikaisin toisena aamuna hän jätti hywästi kotokylällensä.
„En woi mitään muuta antaa kanssasi, Antero", sa-

noi äiti kyynelöiden, „kuin siunaukseni ja tämän kirjasen.
Olkoon se uskollisena saattajanasi ja tuottakoon lohdutusta,
kosla sitä tarmitset."

Antero awasi nimilehden ja näki, että äitinsä oli lah-
joittanut hänelle Uuden Testamentin ja Psalmit. Hän suu-
teli tätä korutonta kirjaa, otti sen ja sanoi kyynelsilmin:



„Olkoon minulle suotu sangen usein lukea tästä raa-
matullisesta aarteesta ja wirwoittaa sieluani Herran kalliilla
sanoilla, joita se sisältää."

Wielä kerran waipuiwat äiti ja poika toistensa sy-
liin, sitte jälkimmäinen irtautui ja riensi, wähäistä Pus-
siansa kantaen kepissänsä, majasta pois. Hän oli toiwonut
huomaamatta woiwansa jättää Dossenbachin, koska oli niin
aikainen, waan monen talon owella seisoi tuttawia ja nuo»
ruuden ystäwiä, jotka huomasiwat aikomuksensa eiwätkä moi»
neet olla wielä kerran hänelle hywästi jättämättä ja sano-
matta: „lumallln haltuun." Tästä huomiosta saattoi An-
tero huomata, kuinka rakkaana paremmat kyläläiset häntä pi-
tiwät ja silmänsä kostuiwat uudelleen, kun hän äannetönnä
kiitti heitä.

Äh, kuinka usein rakas matlamiehemme kääntyikään ko-
tokylllänsä päin, jossa hän lapsuutensa onnelliset wuodet
oli elänyt, jossa wielä uskollinen, wanha äitinsä hengitti, ja
jonka siunatussa kirkkomaassa isänsä luut lepäsiwät, joka niin
aikaisin täältä oli poislähtenyt. Ihä suuremmaksi tuli hänen
ja pärekattoisten talojen wäli, kunnes ne wihdoin katosiwat ja
ainoastaan kirkon tornin sininen kiwiluiskainen katto jäi nä«
kywiin; ah, ja kun nyt aamumessun kellot alkoiwat kuulua,
silloin oli se hänestä, kuin wiimeinen terwehdys kotoa ja
kyynelsilmin peitti kastoonsa lausuen surulla: „Minä en ole
rakasta, wanhaa kylää koskaan jälleennäkewä!" Heti sen-
jälteen katosi myös kirkon tornin risti erään kukkulan taakse
ja kun Antero wielä kerran antoi wallan kyyneleille ja hai-
keudellensa, astui hän riwakllsti eteenpäin, kääntyen eteläi-
selle tielle, joka wiepi yhdelle Ylä-Schwarzwaldin kukkuloista.

Näköala Dinkelbergistä oli nahtäwästi ollut ihana, ja
kuitenkin, kuinka kaukana se oli siitä, joka tarjoutui ystä-
wöllemmex kuin hän oli saawuttanut wuoren alangon. Ei
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ainoastaan, että pitkä jono alppeja oli edessänsä, waan hän
taisi myös nähdä lurau kukkulat ja laaksot, Weissensteinin
ja Hllsenmatt'in. Eräs luoteessa olewa jääwuori kiinnitti
erinomllttain hänen huomiotansa, sillä siellä oli ala-Hnncn-
stein, hänen matkansa päämaali ja uusi kotonsa.

Kauwau huwitti ystäwämme silmiänsä tällä paratiisilla,
joka ikäänkuin Kanaa oli hänen edessänsä, maan sitte siep-
pasi kätensä ehdottomasti tuon pienen, koruttoman kirjan,
jonka äitinsä oli antanut matkalle ja jonka sisällön hän ah-
kerana kirkkomiehenä tarkoin tunsi, ja hän awasi 121 psal-
min, jossa luetaan:

„Minci nostan silmäni mäkiin päin, joista minulle apu
tulee. Minun apuni tulee Herralta, joka taiwaan ja maan
tehnyt on. Ei hän salli sinun jalkais horjua; eikä se torku,
joka sinua kätkee. Herra kätkeköön sinua: Herra on sinun
warjos sinun oikealla kädelläs, ettei aurinko sinua polttaisi
päiwalln, eikä kuu yöllä. Herra kätkeköön sinun kaikesta pa-
hasta; Hän kätkeköön sinun siclus! Herra kätkeköön sinnn
uloskäymises ja sisällekäymises nyt ja ijcmkaiwseen!"

Ia kun Antero oli lukenut tämän hurskaan lupauksen
ja taas katsellut Herran paratiisillista luomista, joka kewäi-
men loistossa oli edessänsä, niin painama raskaus katosi sy«
dämmeltänsa, sywä Jumalaan luottamus täytti sielunsa, ru-
koillen waipui hän ja sydämmcnsä rukoili nöyrästi Juma-
lan, eM hän sallisi hänen nähdä jälleen rakkaan äitinsä.

Hiljaisesta kylästä ei ollut enään paljon näkymissä,
kuitenkin kääntyi Antero siihen suuntaan, lähettäen sinne ys-
täwöllisen tcrwehdyksen, Maan sitte kiiruhti hän askeleitansa
ja laskeui wuoreltn Schweizin laaksoja kohden.



Walkeus on suloinen, ja se on silmille otollinen
nähdä aurinkoa. (Saarn. li, 7.)

Hämärti jo, kun Antero saawutti Hauensteinin kylän
ensimmäiset talot ja kysyi rawintolaa, jossa psalzilainen wel-
jensä kirjeen mukaan oli illoin tawattawana. Joukko »vie-
raita, jotka hän heti huomasi työmiehiksi, täytti rawintolan
huoneen; niiden joukossa ci ollut Nadler ja Antero tuuli
plllwelijaltll hywän tunnin kuluwan, ennenkuin toweri tulisi.

„Tännän on ollut waikea päiwä", sanoi isäntä, „poh-
jaisessa tunneli-rakennuksessa, Läufclfingenin luona on taas
ollut weden kanssa tekemistä, jonka ulossaaminen on miltei
mahdotonta. Täytyi kutsua awuksi eteläisen tunneli-rakennuk-sen, niinkutsutun Trimbachin, koko miehistö, jossa Nadler
työskentelee, woidaksi waan muutamia jokia ehkäistä, , Se
on myös syy, miksi Nadler tänään turvallista myöhemmin
pääsee työstä."

„Kertomuksestanne päättäen", sanoi Antero matalalla
äänellä, „nätywcit tunneli-rakennukset asettawan eteen suuria
wllstuksia."

„Sitä mä tarkoitan", myönnytti isäntä, „tuon tuostakin
ilmaantuu epäilyksiä, jos työtä woidaan saattaakaan loppuun.
Se waan on warmaa, että monellaisia onnettomuuksia ta-
pahtun, ennenkuin ensimmäinen juna matkustaa tunuelin läpi.
Te tahdotte kai saada palweluksen tunneli-rakennuksessa."

Antero myönsi.
„No, olkaa sitte waan sangen warowainen, sillä niin

kcmwan kuin ollaan yhdessäkin noista kaiwoksista, on alin-
omainen hengenwaara tarjona. Sentähden maksamatkin her-
rat urakkamiehille niin paljo, hahaha! jos waan tarpeellisia
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työwoimia löytyisi, sillä kuka maksatta autauu alinomaiseen
»vaaraan? No, miten on, woipiko teitä kunnioittaa wiini-
tuopilla?"

„Tietysti", wastasi Antero, „sita paitsi pyydän teiltä
»vähän einettä, sillä olen tänään pitkältä matkustanut ja tu-
len Badenin maasta, aina Dinkclbergistä asti."

„Dinkelbergistä", keskeytti isäntä suurella ystäwyy-
dellä, „Wai niin, olette siis tuo nuorukainen Antero, josta
weli Nadler niin paljo on kertonut, ja jonka hywyyttä ja
hurskasta luontoa hän ei kyllin woi kiittää? No, sepä hywä,
että tulitte meille. Nadler on jo puolestanne puhunut työn-
johtajan kanssa ja te woitte heti astua työhön. Mutta, tu-
hat tulimaista, mitä minä tässä lawertelen", keskeytti hy-
wänluontoinen isäntä puheensa, „kuu olin teille antama wiiniä
ja einettä. Waan se on oitis tapahtuma, istukaa maan
tuonne perimmäisen pöydän wiereen, se on pfalzilaisen wel-
jenne ja hänen toweriensa olopaikka,"

Antero seurasi käskyä. Kun hän istui yhdelle puu-
raheista ja ojensi »väsyneitä jäseniänsä, tuntui se hänestäsangen suloiselta. Isännän ystäwällinen wastaanotto oli
hälwentänyt marjot, jotka nousiwat sydämmeensä kuullessaan
kerrottaman tunnelirakennuksen waaroista ja salaisuuksista
ja kun hän oli »virkistänyt itseänsä »viinillä ja yksinkertaisella
eineellä, pyysi hän isäntää istumaan »viereensä ja kertomaan
jotakin tarkemmin Hauensteinin tunnelirakennuksista.

„Siitä ei ole paljo sanomista", nauroi hywänluontoi-
nen schwciziläinen, „te tulettekin itse jo huomenna omilla
silmillänne sen näkemään."

Antero ei helpoittanut pyyntöänsä ja sitte kertoi „Mes-
tllii Stympfeli" kuten isäntää jokapaikassa kutsuttiin
scuraawaisesti:

„Niinkuin teille jo olen sanonut, on Hauensteinin muori,



jonka läpi rautatie on kulkema, sangen kawllln towcri, jonka
sisuksissa on arwaamattoman paljo wettä. Huolimatta siitä
eiwät ihmiset ole luopuneet aikomuksestansa, waan on wuo-
ren läwistäminen aljettu etelästä ja pohjasta. Edellisessä
suunnassa, siis Trimbachin kylän luona, joka on aiwan
Hauensteinin juurella, on työ helpompi, koska he siellä jo
owat tnnteuneet wuoreen enemmän kuin 5,500 jalkaa ja owat
tunnelin jo muuranneet kupuwaksi."

„Suokllll anteeksi, että keskeytän", sanoi Antero ute-
liaasti, „mitci tehdään oikeastaan sillä uloskaiwetulla kiwellä
ja muralla?"

„Niin, siitä un tuo rautatien walli tehty, joka jotenkin
jyrkkään putoo Aare jokeen, Waan tunnelin määrällisin osa
on pohjaisin, sillä siellä olewaa mettä, kuten jo mainitsin,
töin tuskin woipi hallita ja ulossulkea. Sen todistaa pa-
rahiten tämän päiwcin työ, koska keskimmäinen niistä kol
mesta kaiwoksesta, jotka wuoren huipnlta lukien owat muu»
tammi sadan jalan sywyydessä, yhä sisältää wettä, waikkase jo on sllllwuttanut 270 jalan sywyyden. Wettä tulwan
alinomaa ylhäältäkin."

„Siinä tapauksessa ja äärettömän tunnelin holwittami-sessa täytyy ilman sisällä kuitenkin olla sangen tukalan",
muistutti Antero.

„Sen minäkin luulen", makuutti isäntä, „ja luulenpa
sen wielä olewan sitä laatua, että enemmistön työntekijöistä
täytyy kokonaan paljastaa ylä-ruumiinsa."

„Eikö tukeuttamistaplluksiakin taida tapahtua?" kysyi
Antero wähän wawisten.

„Kyllä, sillä ensimmäisessä 360 jalkaa sywässä taiwok-sessa on niinkutsuttu ilmanwaihtaja, joka käypi tunnelista
tulwaawan weden woimalla ja saattaa raitista ilmaa sisälle."

„3a missä on tämä kaiwos?," tutki Antero wielä.



„Sc aukeaa kylämme takana eräässä wuorcu sywän-
teessä", wastasi puhelias isäntämme, „ja on täyttä kahta-
toista jalkaa paitsc sitä se ei ainoastaan ole ilman
puhdistamisen tähden, waau myös kiwien ja sellaisten pois-
lUljcttllmiscn tähden."

Anteron innostus kiihtyi, jonka tähden hän ci lopetta-
nut tysymyksiänsä, liiatcntin kun tuo ahdistama tunne palasi
sydämmeensä, waan aloitti uudelleen:

„Waan senkaltainen lcwcä ja sywä kaiwus woipi myös,
minun mielipiteeni mukaan, helposti kukistua maahan, kun
ei se ole muurattu, jota tässä tapauksessa pitäisi olla malt-
tamaton asia, etenkin kun tunncli-rätennusta heti toiwotaau
walmiiksi." '

„Aiwan oikein", wastasi mestari Stympfelc, korotttaen
tuuheita kulmatarwojausa ja kynsien torwallistansa, „koto-
naan läpimuurattu ei taiwos juuri ole, waan ainoastaan
140 jalan sywyrioclle; sittc alkaa noin 320 jalan pituinen
holwi lankuista ja poikki-hirsistci."

„Ia miten on kaiwoksen pään laita."
„Pään laita?" kysyi isäntä nauraen. „Alaosllssa,

siis tunneliin päin, se taas menee 86 jalkaa kallioon päin."
„Wlllln mihin se kuuluu?', kysyi Antero. „Mina en

näe siihen minkäänlaista syytä."
„Kuitenkin, ystäwäni, kuitenkin, sillä siellä un paja,

jossa korjataan aseita ja sitä paitsc wiclä huone, jossa työ-
miehet woiwat lcwätä ja tuiwata waattccnsa."

„Ia millä keinoin ja tawoin on wuoren läwistäminen
oikeastaan pantawa toimeen?" kysyi wäsymätön Antero.

„Sitä en saata teille parhaimmalla tahdollanikaan sa-
noa", nauroi mestari Stympfcli, „sitä paitsi tulee tuolla
pfalzilainen wcljennc, jota saattaa teille antaa parhaimman
wastaukscn. Hollah", jatkoi hän korkealla äänellä ja koroit-







taeu kättänsä lisäsi hän, „täällä on Antero Dinkelbergistä.'
Hahaha, no, nyt un ulewa iloista!"

Nadlcr, joka muutamien toweriensa kanssa oli astunut
sisälle, oli tuskin kuullut tämän huudon, ennenkuin jo syök-
syi Anteron luo, syleili häntä ja huudahti hywäsydämmiscllä
murteellaan: „lumala suotouou tcrwecksi korkeudestansa!"

Antero ei ensimmäisessä silmänräpäyksessä tuntenut ys-
täwätänsä, joka wielä oli työwautteissansa, jotta eiwät olleet
erin komeat, huopahattu, paksu polwiin saakka ulottuma mil-
lainen paita ja korkeat wedeupitäwät saappaat.

„Niin, niin", nauroi pfalzilaiuen, „mc emme ole kau-
punkilaisten näköisiä kaiwospuwuösamme, waan se ou sangeli
tarkuitukseumukainen, sillä se suojelee meitä ylhäältä ja al-
haalta tulewata märkyyttä wastaan ja saappaat eiwät lastc
likaa läwitse, jossa meidän usciu tunnittain on seisominen.
Waan pois nyt kaikki kaiwos- ja tunneli-hankaluudet, olem-
mehan taas Jumalan awulla päässeet tuosta itämästä wan>
leudesta sekä tulleet mestari luo, jonka ihanassa
miinitellarissll minä, siwumennen sanoen, paljon mieluimmin
tahtoisin työskennellä. Tässä, nuorukaiset", liitti hän kään-
tyen tomeriensa puoleen ja osoittaen Anteroa, „tässä on r.a-
tas ystäwäni Dintelbcrgistä, Antero, sydämmellinen, hywä
mies, jota minä en ainoastaan päiwin, waan oinlin olen
muistellut, tuin hän on näyttäytynyt unissani, ja hiisi wic-
töun semmoisessa, jota ajoi hien otsalleni ja heti olisi Vai-
kuttanut, etten enään koslaan ulisi lähtenyt kirottuun tun«
ueliin."

Autero katsoi tysywäisenä yötäwäänsä, walln tämä hlui-
dahti estäeu:

~Toiste, ratas nuorukainen, saat sen wielä kuulla. Waan
pois nyt huolet ja murheet, nauttikaamme waan wiiniä.
Ensin tahdon kuitenkin riisua pois wirkaputuni ja pukeutua



siwistyneitten waatteisin. Jää waan rauhallisena istumaan,
Antero, minä tulen heti takaisin, sillä minä asun täällä mes-
tari Stympfelin luona."

Sitte meni iloinen pfalzilainen omclle tanssien, mikä
hänen puwussansa näytti sangen lystikkäältä ja pakoitti läs-
näolewat nauramaan.

Oli ihana ilta, juta ystäwät wiettiwät, waan sitä syn-
keämpänn walkeni seuraama päiwä, jolloin Antero ensimmäi-sen kerran laskeutui Hauensteinin ammottamaan sywyytecn.
Tiedämme ystäwällämme olleen sydämmen oikealla paikal-
lansa sekä personallistll rakkautta; kuitenkin hiipi hänen pääl-
lensä tukala tunne, tehdesscinsä työtä wuoreu sisässä, ja ne
kuusi tuntia, jotka hänen siellä täytyi »viettää, tuntuiwat hä-
nestä ijankaikkisuudelta, Ainoa lohdutuksensa oli Nadler, joka
työskenteli juuri wiercssänsä ja joka, huolimatta kauhista-
masta ympäristöstä, ei kadottannt mielensä malttia.

„Se on waan hywä seikka", huudahti hän huokaamalle
Anterolle, „niinkauwan kuin minä olen naapurinasi, ei sinun
tarwitse peljätä wuorcn syöksymistä, sillä tiedätkö", jatkoi
hän naurulla, „rikkaruoho ci turmellu."

Pfalzilaisen iloinen luonne waikutti sangen wirwoitta-
wasti Anteroon, Ia sitä iloisemmin riemahti sydämmensä,
irtipääseminen läheni ja hän nousi wuoren synkeydestä päi-
wän matoon sekä käänsi askeleensa wähäiseen maataloon,
joka oli Hauensteinin korkeimmalla kukkulalla. Täällä oli
ystäwämme maja; wähäinen, talonisännältä muokraamansa
huone oli asuin- ja makuupaikkansa. Tosin oli tila sangen
ahdas ja huonekalut ylen mähäiset, mutta kuitenkin wiihtyi
Antero siellä hywästi sekä mietti monet joutohetkistänsä ak-
kunan wicressä, josta oli ihana näköala Aare-laaksoon kyli-
neen ja kllupunkinecn. linnoineen ja howineen.

Waan enimmän kaikesta rauhoitti Anteron surullista



sydäntä sunnuntai rauhoillensa ja juhlillensa, ja kuinka muu-
toin saattoi ollakaan, koska hän sinä siäiwänä oli wapaa
wuori-wankeudestll ja sai nauttia raitista, ihanaa Jumalan
ilmaa. Wasta nyt tunsi ystäwämme oikein sen hywänteke-

saada pukeutua sunnuntai-waatteisin, kosla hänkin
koko wiikon kantoi tuota kaiwos-pukua, jossa hän ensikerran
kohtasi iloisen pfalzilaisen. Kun Antero sitte kylwyllä oli
wirwoittanut jäseniänsä ja pukeutunut pyhä-waatteukseensa,
kun aurinko loisti suloisesti wähäisen majansa akkunaan seka
lewitti loistonsa wiehcittäwän maiseman yli, silloin oli
jo Pyhä koittanut hänen sydiimmessänsä, juhlallisen kellon
äänen kaikuessa, joka kuului lännessä olemasta Isenthalin
kirkonkylästä, ja hurskaat kiitoksen tunteet Jumalala kohtaan,
joka koko wiikon kuluessa uskollisesti oli warjellut häntä,
nousiwat sydämmestänsä. Ei pitkää aikaa kulunut, ennen-
kuin koputettiin owelle ja pfalzilainen weli aslui sisälle, ys«
tiiivänsä rinnalla mennäksensä Isenthalin kirkkoon Jumalansanaa kuulemaan. Wähäinen käwelymatka waikutti, koroit-
taen Anteron hurskasta mieltä; hän silmäili metsäisten »vuo-
ren rinteitten wälitsc Aare-laaksoon, jonka keskellä musta
liiltäwä tie luikerteli, yhä enemmän ja enemmän lähestyen
pimeätä tunnelia, jossa ystäwämme tunsi itsensä niin sano-
mattoman onnettomaksi. Waan sunnuntaisin hän ei sitä aja-
tellut, uskolliset sinisilmänsä wiihtyiwät ainoastaan auringon
paisteesta wältkywiissä Aaressa, wihrcillä kummuilla ja Wuo-
rilla sekä alppein juhlallisuudessa, joitten huiput aanmpilwiä
syleiwät, hänen mennessään Isenthalin kirkolle, joka seisoo
korkealla «vuorella. Kun sitte saarna loppui, palasiwat ys-
tiiwät taas Hlluenstciniin; iloinen pfalzilainen teki pienen
terwehdyksen mestari Stympfelin luona wiinikellarissa, kun
Antero huoneessansa weti pöydän akkunan ääreen ja, otet-
tuansa esille paperia ja kirjoituskoneet, istui kirjoittamaan
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hywätle »vanhalle äidillensä pitkän lohduttaman tirjccn. Sen
hän tarwitsikin, sillä snrren palju poikaansa ei hau woinut
hillitä surullista tunnetta, joka tuon tuostakin hiipi sydäm-
mecnsä. Kirjeen kirjoitettuansa ja yksinkertaisen päiwälliscn
syötyänsä, meni hän uudestansa ulos raittiisen, wapaascu
Jumalan luontoon, sille eli Viereiselle kukkulalle, jossa ys-
täwämme yhdessä samoten joko Uuden°Wartburc>in tahi Froh-
burgin raunioille istuiwat ja tatscliwat laajaa maisemaa,
jonka itäisessä reunassa näkyi Baden järwi ja eteläisessä
jotu Montblllnc-wuorcn kukkuloista. Illan wiettiwät ystä-
wät samoin yhdessä, etenkin tun enemmän ja enemmän er»
kaniwat työtowcrcista, joista enemmistö oli raataa ja cpä-
siwecllistä, sekä kurjissa pidoissa sunnuntaisin tuhlasiwat wai-
walla ansaitun wiikkopaltkansa. Että nämä miehet eiwät
olleet juuri mitään ahkeroitu, woipi ajatella, ja sen. kautta
psalzilaisen ja Anteron ei ollut waikca nousta työn-taitsi-
joitsi. Tämä herätti kuitenkin toisten kateutta ja Anterolla
oli siitä paljon kärsimistä, koska hänen hurskas luonteensa
usein antoi aihetta alammaistensa iwaan ja pilkkaan, niin-
kuin kohta saamme nähdä. Kun nimittäin Antero ensi kertaa
kaitsijana meni miestensä kanssa tuonne pimeään sywyyteen,
wirtkoi hän työmiehille:

„lotaisessll wuorikaiwokscssa, miehet, löytyy kappeli.
Siihen wuorelaiset astumat, cuncnkuin mcnewät kaimotsiin,
Jumalan suojelusta rukoilemaan. Seuratkaamme tätä esi-
merkkiä ja lausukaamme, ennenkuin täymme työhön, samoin
lyhyt rukous/'

Pilkallinen hymy oli wastauksena ja Antero yksin pani
kätensä ristiin. Heti senjälkecn kun miehistö oli astunut
työhuoncesensa, tapahtui kaksi onnettomuutta; holwi-ratcn-
nuksesta putosi kiwi, joka yhdeltä työmiehellä muscrti käden
ja toiselta jalan. Waan tämä surullinen tapaus saattoi niin
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hywät hedelmät, että Anteroa seuraamana aamuna, kun hän
alammllistensll kanssa meni työhön ja pani ristiin kätensä,
ci cnään pilkattu; tosin seurasi ainoastaan »vähäinen osa hä-
nen esimerkkiänsä, kuitenkin jäiwät toiset rauhallisina seiso-
maan ja kaswonsll osuittiwat suurta wakawuutta. Kun An-
tero näki tämän ihanan seurauksen, rupesi hän enemmän ja
enemmän .vaikuttamaan työmiesten raakaan luontoon äitinsä
antaman aarteen awulla, joka hänellä aina oli luonansa. Ia
Jumala siunasi hänen jalon tarkoituksensa ja antoi hänen
pelastaa niin monen paatuneen mielen, ennenkuin eräs on-
nettomuus tapahtui, joöta seuraama luku kertoo.

Herra, Isä. Jumal»! Ole Winä kanssani»
(Em. Gebel'in rukous).

Pfalzilaiscssa wcljessa oli sittc edellisen päiwän erino-
mainen muutos tapahtunut; hänen muutoin niin iloinen kat-seensa osoitti nyt. surumielisyyttä ja hänen tähän saakka si-
lcässä otsassansa näkyi surun ja murheen ryppyjä. Tämä
muutos ci jäänyt huomaamatta uskolliselta ystäwältä ja tämä
pyysi hänen kertomaan sydcimmcnsä kipua. Waan Naoler
piti kaikellaista puhetta ja tahtoi wielä tehdä muutoksen ul-
konaisessa käytöksessänsä tooettomaksi. Antero ei helpoitta-
nne, waan ahdisteli ystäwätänsä siksi kuin tämä wihdoin sa-
noi hänelle:

Tänään on Toukokuun 27 päiwä, Päiwä, jona minä
neljäkolmatta wuotta sitte tulin mailmaan- Minä olen muu-



toin iloinen toweii ja tiedän, ettei rakas Jumala iloista
luonnettani ole panema pahaksensa, sillä tuleehan kaikki
ilo häneltä, Syntymäftäiwänäni waihdan knmminkin totista
puhetta sydämmeni kanssa, ja muistelen crhetyksiä, joihin
kuluneella wuodella olen tullut syypääksi; minä sitte aina
lupaan panna alttiiksi kaiken siweellisen woimani, tullakseni
yhä paremmaksi ihmiseksi. Ia senttihden en tahdo tänään-
kään antaa walheen ystäwätäni kohtaan tulla itselleni syyksi.
Niin, rakas Antero, sinä et ole pettynyt, sydämmeni on ma-
kaa sa eräs surullinen tunne käypi läpi sydämmeni, sillä
muutama yö sitte näin minä taas saman unen, josta mai-
nitsin sinä iltana, kun tänne saawuit.

Nadler waikeni, surullisena luoden silmänsä maahan, ja
Antero kysyi »värähtämällä äänellä:

„Tahdotko kertoa unen minulle? Olkoon se kuinka mui-
kea eli surullinen hywcinsä, niin pyydän sinua kuitenkin, ettet
jätä minua epätietoisuuteen,"

„No hywä, Antero", jatkoi ystäwä wähän mietittyänsä,
„sllllt tietää kaikki. Waan menkäämme taas työhön ja odot-
takaamme siksi kuin jontohetki lähestyy "

Antero suostui iloisesti pfalzilaiscn weljensä chdoitul-
seen ja hetkisen kuluttua he taas kaltutteliwat ja lapioiwat
synkässä kaiwoksessa ....

Hlluenfteinin ylimmäisellä huipulla kohoaa niinkutsuttu
Frohburg, jota useimmiten oli molempien ystäwien waelta-
misen päämaalina, kun päiwän muikean työn perästä lähti-
wät waeltllmaan, wahwistuaksensa raittiissa wuoren ilmassa.
Monesti oli tapahtunut, että molemmat myöhään iltaan is»
tuskeliwat tällä ihanalla kukkulalla, silmiänsä mirkistäen mah-
taman maiseman katselemisella, joka täyden kuun matossa oli
edessänsä. Frohburgille he nytkin ohjasiwat matkansa, maikka
wastll yhdeksältä uliwat päässeet kaiwoksesta; sillä mitä ftfalzi-
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lainen wcli Anterollemme oli kertowa, oli sitä laatua että
hän saattoi sen ilmoittaa ainoastaan Jumalan wapaassa il-massa, Hänen henkensä ympäröimänä, joka wuoren huippuja
syleilee. Ihana Toukokuun ilta oli lewiunyt kukkuloille ja
laaksoihin, joita kuun loisto walaisi, joka täydessä majestee-
tissansa kirkkaasti loisti Pilatus ja Rigi wuorten huipuille
sekä näytti ikäänkuin lähenemän.

Molemmat ystäwät oliwat istuneet eräälle Frohlmrgin
puiston istuimista, wirwoittaen itseänsä kuutamo-maiseman
lumouswoimalla sekä wuoren harjanteilta katsoen laaksoihin,
jossa puut tuhansine walkeine tutkineen nuokkuiwat, niin että
ne katselijan silmässä näyttiwät ikäänkuin Mwuorilta, joita
ikuinen lumi maallisen katoowaisuudcn tuwa peittää.

Mympäri wallitsi sywä hiljaisuus; ainoastaan kaukai-
nen kylän kello kaikui muistuttaen, että wiclä wähäinen aika
on jäljellä, maan »vienosti ja uneliaasti kaikui ääni, ikään-
kuin ei se tietäisi, että se ilmoittaa todellisuuden „totista sa-
naa ajallansa."

Kuun hopealoiste heijahti laaksossa juoksewan Aaren
laineisin sekä Trimbachin kirkon ristiin. Ia näihin oli
pfalzilaisen katse kiintyneenä; sillä tuo muuten niin iloinen
kisälli tiesi hywinkin, että tuolla rauhallisella paikalla jo moni
tunnelissa onnettomuuden saanut on haudattuna ja oliko tuo
kehoittawa merkki, maallisen ikeen alta pääsemisestä, yhdis-
tyksessä tuon unen kanssa, jonka hän nyt aikoi kertoa ys-
täwällenfä. Hän kertoi:

„Olin wasta muutamia päiwiä oleskellut Hauensteinissä,
kun eräänä yönä tuo uni minua häiritsi, jota siitä lähtien
ei ole muistostani kadonnut. Sen päähenkilönä on rakkahin
ystäwäni, ja se on haikeana suruna sydämmessäni. Kentiesi
tuo omituinen uni olisi jo kadonnut muistostani, ellei se
muutama yö sitte samankaltaisena olisi palannut. Olen lu-
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ivannut sinulle sen todellisesti kertoa, sentahdcn luule seuraa-
watll. Näin unta, että, kuten tänäänkin, katselin Frohburgista
ja kuu loisti hopeisena taiwaalla. Katseeni ei ollut kiinty-
neenä siihen, eikä edessäni olemaan maisemaan, maan erää-
sen pieneen mainioon, joka muistutti, kuinka ihminen on Pa-
loiteltu jättämään mailman. Trimbachin ristit kiilsiwät kuin
nytkin, tuun matossa, maan niitten takana ilmaantui wielä
suurempia, joissa riippui wereksiä seppeleitä, ja minusta oli,
kuin jos yksi niistä olisi kaswanut yhä korkeammaksi sekä
yhtäkkiä ollut sinun hciamuisesi ja lähestynyt minua ylen-
luonnollisessa muodossa; ja kun kysyin, jos todellakin olet
sinä itse, niin sinä sanoit: Min olen, ystäwäni. Maan wai-
wainen ruumiini ei enää sisällä henkeäni, sillä minä olen
walonhacnnu, joka kiitää yhä korkeammalle taiwaan malta-
kuntiin, jonne Jumala on asettanut waltaistuimensa jaKris-
tus Wapllhtaja istuu oikealla kädellänsä.' Minä hämmästy-
neenä wähän waikenin, maan sitte rohkenin kysyä: 'Mistä
se tulee, Antero, että niin oitis olet jättänyt minun!' Ia
sinä wastasit: 'Katso noita ristejä, jotka tuolla hautaus-
maalla kaswawat ikäänkuin sienet maasta, ja tuota jylhää
wuorta, jonka läpi itsepäinen ihminen tahtoo saattaa höyry-
koneensa, niin sinä olel huomaama, että Jumala on siihen
asettanut kieltonsa ja antanut kaikkien eläinten hukkua, jotka
omat työssä awulliset olleet. Wasemmalla ja oikealla puo-
lellani, edessä ja takanani, lepäämät wäsynect towerini ikui-
sessa unessansa, ja ainoastaan minä olen ylösnoussut, sinulle
ilmoittamaan, ettei ihmisen pidä olla ylpeän ja että Jumala
pitää huoleu siitä, etteiwät puut taiwaassa kaswa.' Ia tä-
män sanottuasi sinä katosit, minä katselin noita monia ris-
tejä, ja heti senjälkeen heräsin. Siitä lähtien en ole woinut
hillitä haikeata tunnetta, ja minusta tuntuu, että todellisesti
olen näkemä, mitä kahdesti unessani olen nähnyt,"
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Kertoja wcukeni, samoin Anterokin. Hautausmaan ristit
waipuiwat jo yön pimeyteen, kuu oli lasteumaisillacm wuor-
ten taakse.

„Me olemme kaikki Jumalan kädessä", wirktoi Antero
wihdoin wakawalla äänellä, waikka sydämmensä sykki tuntu-
wasti.

„Waan miksi lähettää hän meille niin omituisia unia?",
sanoi pfalzilainen miettiwästi. Istäwä ei wirkannut mitään
ja Nlldler jatkoi: „Minusta tuutuu kuin meidäu molempien
pitäisi jäädä pois työstä huomenna. Se' on kcntiesi seuraus
tuosta pahoinwoinnistn, joka minua kahtena päiwänä on
waiwannut ja jota minä en woi wälttää; minä olisin sinullesangen kiitollinen, jos sinä huomenna minua totteleisit, sillä
minä olen päättänyt seuraamaksi päiwäksi jäädä totio."

„Minä tahdon sinulle tunnustaa", otti Antero nyt sa-
noaksensa, „cttä minunkin sydäntäni maimaa surullinen tunne
ja minä olen sangen alakuloinen, ikäänkuin minua kohtaisi
joku suuri onnettomuus. Waan kun nyt silmään tuohon hil-
jaiseen kuun walaisemaan maisemaan, jossa hywin on näky-
mänä Jumalan kaikkimaltaisuus ja hywyys, niin sisällinen
ääni sanoo: Jatka pelkäämättömänä matkaasi, jolla Jumala
sna johdattaa: hän on aina olema kanssasi, synkimmässä
wuoren kaiwotsessakin. Ia jos' hän tahtoo, että jäät eloon,
niin se on tapahtuma, maitta muoret tuhansin kerroin syök-
syisiwät päällesi; mutta jos hän nyt on kutsunut sinun tai-
waan waltllkuntacm, niin hän on löytämä sinun, maikka kuin-
kakin turmallisestll paikasta. Ota mustaan sydämmellisin
kiitokseni uskollisesta ystäwyydestcisi, sillä siitä tuo paha uni
on saanut alkunsa, äläkä pane pahaksi, jos huomenna ja seu-
raamina päiwinä en ole rinnallasi pahoinwointisi lienee
kuitenkin Jumalan awulla katoama. Mutta aika rientää, ja
läheltä sekä kaukaa knuluwn kellon ääni ilmoittaa yhdeltä-



toista tuntia. Siis erotkaamme nyt, ja olkoon sallittu, että
iloisina täällä Frohlmrgilla ivastakin »viipyisimme ja ihaili-
simme tätä Jumalan luomaa paratiisia."

„lumala suokoon niin", »vastasi pfalzilainen huoaten.
Sitte molemmat käsitysten astuskeliwat alas Hauensteiniin.
Erotessansll teki ystciwä, mitä ei ollut koskaan ennen tehnyt:
hän suuteli Anteroa, joka tästä rakkauden osoituksesta liiku-
tettuna ei »voinut olla huomaamatta jotakin kauhun tunnetta;
tumminkin rohkaisi hän mieltänsä, heitti sydammellisen jää-
hywäisen ystäwcillensä ja meni rauhalliseen majaansa.

Wiilcä Toukokuun yötuuli puhalsi akkunasta, jonka wie-
reen Antero istui, wielä kerran silmäillätsensä kuun »valaise-
maa maiscmllta. Wihdoin täytyi hänen siitä erota ja mennä
»vuoteellensa. Waan akkunan hän jätti auki, silla hänestä
tuntui, kuin raitis Jumalan ilma, joka estcettomästi tuli
sisälle, olisi ollut hänelle tarpeen. Hän pani kätensä ristiin
ja rukoili:

Herr»! sydämmeni turwa, ole kanssani
Armon lähde, iloss' ja murheess' on kanssa»'
Suojele synkässä wuoren yössä
Ia kaiwoksess' oo towerinan'

tuiwani, wahwuuteni, päiwän waloni,
Eloni iltaan älä hylkää minuy.

Hurskaasti rukoileman Anteron kädet jäiwät ristiin, tun
wirwoittawa uui ummisti wäsyncet silmänsä; ja kuun kir-
kastama loiste walaisi hänen kaswojansa, samoin kuin mai-
semaa ulkona.

Tuskin alkoi Toukokuun 28 päiwän aamu hämärtää,
kun Antero jo nousi «Vuoteeltansa. Hänen tarwitsi wasto.
kello 10 olla eteläisessä tunnelissa, jolloin oli työmiesten
waihto, kuitenkin johdatti ikäänkuin lumoawaineu woima häntä
Jumalan raittiisen ilmaan.



„Kah, nain »varhain jo ylhäällä?" huusi hänelle isän-
tänsä, joka juuri palasi tallista eläimiä ruokkimasta ja koh-
tasi Anteron owella. „Emäntä ei ole »vielä noussut, eikä
fahwi ole walmistll,"

„Autakaa »vaimonne nukkua rauhassa", wastasi Antero,
„woinhan aamujuomattnkin tulla toimeen."

„Waan minne aiotte?" kysyi isäntä ihmetellen.
„Tahdon, ennenkuin menen kaiwokscen, wähän samota

Jumalan »vapaassa ilmassa. Tänään taas saan tuskin näh-
däkään aurinkoa, koska »vasta illalla jätämme tunnelin." '

„No, sitte ottakaa matkaanne tarpeeksi ruokaa", tehoitti
isäntä.

Antero myönnytti hänelle ystäwällisesti ja meni astus-
telemaan kultaiseen aamuun. Hän oli tuskin astunut kahta
sataa askelta, ennenkuin hän huomasi pfalzilaisen weljensä,
joka juosten tuli hänen luoksensa,

„Minua aawisti, etten kohtaisi sinua kotona", sanoi ys-
täwä, jonka taswot ilmoittiwat suurta liikutusta, „sentähden
lähdin niin aikaisin matkaau."

„Ia mitä sinun on?" kysyi Antero. „Tunnetko itsesi
pahoinwoiwaksi wai onko jotakin tapahtunut? Minä pyydän,
älä salaa minulta mitään."

„Ei ei, kaikki on järjestyksessä. Waau minä pelkään,
että tämän päiwän kuluessa jotakin on tapahtuwa alhaalla
tunnelissa; ja sitte, ollen koko yön hurjien unien rasittamana,
nämät kaikki tarkoittiwat sinun ja tuota kaiwosta. Kuule
siis waroittawaa ääntäni, seuraa minun esimerkkiäni ja jää
tänään pois työstä."

„Sinä olet sairas, ystäwäni", «vastasi Antero, „sen huo-
maan suuresta liikutuksestasi; mielikuwitteesi on kuumeessa
ja luopi eteesi kuwin, jotka sinua peljcistyttäwät. Päätökseni



on, että juuri kello 10 menen miesteni kanssa alas ja, jos
tahdot, »voit illalla odottaa minua käytäwässä"

Pfalzilainen ei heittänyt waroituksiansa, waan ei hän
tnitentlllln »voinut saada mitään toimeen ja erosi wihduin
suurella surulla. Astäwcimme samosi iloisena wuorelta »vuo-
relle, kunnes aita läheni, jolloin hänen täytyi jättää jäähy-
wäiset suloiselle päiwälle. Miehistö, paitsi Nadleria, oli
kokoontunut ja saapunut heti tunnelin suulle. Antero jäi
siihen seisomaan ja, paljastaen päänsä, rukoili hän: „Herru
suojelkoon sisälle- ja uloskäymisemme setä johdattakoon taas
ylös maasta. Sen suokoon rikkaasta annostansa? Amen."

Ei ollut cnääu wähemmistö, jokahänen hurskasta esimerk-
kiänsä seurasi ja wahwistettuina meniwät he työhönsä. Ainoas-
taan Antero jäi jälclle jakatsoi tarkkaan kaiwoksesta ylös, joka,
niinkuin tiedämme, loppuu Hauensteinin kylän yläpuolelle.

„Mutta mitä tuo on?" wirktoi hän kahdelle ohitse me-
newälle sepälle. „Täällä haisee kowin sawulta."

wastasiwat molemmat, „toska owat
kaiwotsessa sytyttäneet tulen, saaduksensa ilmanwetoa tunne-
lissa; siellä onkin ilma niin ummehtunutta, että on wähällä
läkähtyä."

„Tulta", wirlkoi Antero hämmästyen. „Minnc olette
sen »virittäneet?"

„Eräällc rcmtll-ristikolle tuolla puuhakin päällä, joka
on estämässä putoamia kiwiä."

„los minä olisin käskemässä", jatkoi Antero, „niin an-
taisin sammuttaa tulen, sillä se woipi saada aikaan hir<
weän onnettomuuden. Ajatelkaa waan, että kaiwos muuta»
mun sadan jalan pituudelta on peitetty puuseinällä, joka
teidän ahjonne helteestä ja sawusta on niin kuiwunut, että
yksi ainoa kipuna on tylläksi panemaan tuleen loko toruin;
ajatelkaa sitte sitä hirweätä onnettomuutta: enemmän kuin



sata työmiestä wuoren sisässä tulisiwat haudatuiksi kaatuwau
palaman puutornin ja sen kuumeesta murtuneen muurauksen
alle."

„Sinä olet narri", huusi toinen sepistä, „tuintll woi
tuli sytyttää tornin puuseinämän, kun se palaa rautaristi-
kolla? Sitä paitsi -on marsin mahdotonta, että tulikipuna
ulottuu puuseinään, joka alkaa wasta kahdeksankymmentä
jalkaa ylempänä. Siihen wielä wartioipi yksi työmies tulta,
joka on aiwan tarpeellista, koska ilmawaihtaja ei woi saat-
taa tarpeeksi raitista ilmaa. Pitäkäämme tulta kaiwoksessa,
ylimmäisen työnjohtajan käskystä, ilma on tuntuwasti pa-
rantunut, siis woitte tekin tunnelin perällä helpommin hen-
gittää."

Antero kohotti olkapäitänsä, huoahti ja Masiasi: „Kun-
han ei tulenne waan ketäkään meistä tekisi kylmäksi."

Sepät nauroiwat ja Antero meni kaiwokseensa. Siinäosassa oli tunneli ainoastaan puoleksi, se on tuhat jalkaa
awaralta walwattu, toista «saa sitäwastoin suojeliwat puu-
joukot. Antero oli aiwan laiwoksen päässä miehillensä työssä,
jossa puoleen päiwään rauhassa jatkoiwat työtänsä.

7.

Ia he meniwtit sywyyteen alas, (Ps. 107, 26.)

Wllikta pfalzilllinen työnjohtajalle oli ilmoittanut it-
sensä sairaaksi, ei hän kuitenkaan woinut pysyä huonees-sansa. .Lakkaamatta ajatteli hän Anteroa ja joku näkymätön
woima saattoi hänen wihriöiden kukkuloiden ympäröimälle



wuoren seljänteelle, jonne kaiwoskin ulottui. Koska silla
wälin oli sopimatonta, että pfalzilainen sairaana näyttäy-
tyi, niin hän meni Anteron isäntäwäen luo, joiden talosta
hywin saattoi nähdä kaiwoksen. Uskollinen pfalzilainen oli
talonwäelle ilmoittanut surunsa Anterosta, ja he oliwat
kutsuneet hänen koko päiwäksi olemaan wähäisessä majassansa;
sitä paitsi koki isäntä kaikin avoimin ilahuttaa wierastansa,
jonka tähden hän murkinan syötyä sanoi hänelle:

„Nyt täytyy teidän kerran tulla nawettoon lehmiäni
katsomaan. Minä makuutan teille, että ne owat erinomaista
rotua, ja te saatte hakea laajalta, löytääksenne semmoista
karjaa."

Nadler seurasi ystciwällistä talonpoikaa ja oli juuri as-
tunut nawettoon, kun talon emäntä tuli sinne juosten ja
huusi molemmille:

„Tulkaa pian owelle. Kentiesi erehdyn, waan minusta
on kuin kaiwoksen puutorwesta nousisi mahdottoman paljo
sawua."

Pfalzilainen waaleni ja hänen täytyi tarttua oween:
kuitenkin rohkaisi hän mieltänsä ja juoksi talonwcien kanssa
tnlon edustalle.

Emäntä oli walitettawasti puhunut totta, sillä taiwok-
sen joka liitteestä ja halkeamasta nousi paksuja sawupatsaita.

„Armollinen Jumala", huusi Nadler, lyöden käsiänsä
yhteen. ,<Tuo sakea sawu ei saata mitenkään tulla pajasta!
Kuulkaa waan, kuinka kaiwoksen sisällä rätisee!"

Samassa silmänräpäyksessä nousi winkuen lielkipatsas
kaiwoksesta, ahneesti nuolten puutorwea.

„Luupias Jumala!" huusiwat talonpojat, „Hauenftein
on tulessa! Auttakaa, sammuttakaa!"

Näin huutaen syöksyiwät he naapuritaloihin, joiden owilla
asukkaita jo näkyi. Nadler jäi kuitenkin ikäänkuin kiinnisiool'



seisomaan, lakkaamatta tuijottaen tulipatsaasi», joka nyt
heitti palllwia lautoja ikäänkuin korsia ilmaan. KaiwoS
näytti todellakin muuttuneen tulta-suitsuttawaksi wuoreksi
ylt'ympäri satoi tiwiä, kallion lohkareita ja leimuamia hir-
siä. Ia tämän jättiläisliekin yli nousi ja wyöri suunnaton
sllwuplltsas taiwllstll kohden, joka näkyi peninkulmien laajuu-
delle. Ken tietää, kuinka kauwan Nadler wielä olisi seisonut
neuwotonna ja toimetonna, elleiwät muutamat työmiehet,
jotka myös tuliwat kotoansa, mennäksensä työhön, olisi häntä
herättäneet, huutaen:

„Nopeasti alas Hauensteiniin, tunnelin suulle!" Heti
liittyi pfalzilainen miehiin, ainoastaan ajatellen pelastaa tun-
nelissa wiipywää Anteroa. Waan he eiwät olleet ensimmäi-
set, jotka sllllpuiwat suulle, sinne ja tänne kiiruhtamista, ky-
symyksiä, neuwoja ja käskyjä, ja wälistä tuo alinomainen
woiwotus „auttllkaa! Kristuksen armon tähden, auttakaa!"
kuului yhä. Heti näyttäytyi, että sadastawiidettäkolmatta
työmiehestä, jotka oliwat tunnelissa, ainoastaan noin kuusi-
kymmentä pelastui, kllksikuudetta sitä mastoin oli haudattuna
kaatuneen puutornin palamien raunioiden alle.

„lumalani!" woiwotteliwat muutamat sinne tulleista
työmiehistä, joilla kaiwokseen peittyneiden joukossa oli suku-
laisia, „miten woi tämä onnettomuus tapahtua?" Wastaus
tähän kysymykseen wiipyi wähän, kunnes wihdoin yksi niistä
sepistä saapui, joiden kanssa Antero edellä puolen päiwiiä
oli puhunut. Raiwokkaina ja mahdottoman liikutettuina nämä
kertoiwllt:

„Kaikki käwi hywin ja ilmanweto kaiwokseen tuli risti-
kolle wiritetyn tulen tähden kiiwaammaksi. Silloin huusi
yhtäkkiä noin kello 1,2 aikana lämmittäjä pajaamme alas:

'Tuli on irti kaiwoksessa.' Me heitimme heti pois wa-
sarat, kiiruhdimme ylös, kurkistimme kaiwokseen ja näimme



sen kirkkaissa liekeissä. Muutamien hetkien perästä huusimme
tunneliin: pelastakaa itsenne! ja eräälle apumiehclle annoimme
käskyn, oitis kiiruhtaa N.-o 18 ja 19, siis tunnelin perim-
mäiseen osaan ilmoittamaan kaiwnksen olewan tulessa sekä
heidän pitäwän pelastautua. Poika tekikin, kuten käskettiin,
maan näki itseänsä pilkattawan. N:o 19:ssä oli myös neljä
työmiestä syömässä murkinaansa ja ncimät ynnä eräs nel-
jäs työssä olewa eiwät antaneet itseänsä häiritä ja wastasi-
wat rauhallisesti: ei nyt liene huhtikuun ensimmäinen päiwä.
Ainoastaan muutamat harwat seurasiwat kehoitusta, etenkin
kun tuli n:o 15:ssä oli näkymissä. Muutamia minuuttia myö-
hemmin syöksihe jo palawasta kaiwoksesta lankkuja ja kiwiä
sywyyteen. Muutamat työmiehet epätoiwuisina peräytyiwät
tulisateesta, kunnes wiimein, tulesta pelastuneitten tomerien
kehoituksesta, rohkeniwat tehdä hyppäyksen ja pelastuiwat."

„Wllnn kuinka oli mahdollista, että perimmäisessä osassa
tyuskcntelewät eiwät luottaneet apumiehen kehoittawaan huu-
toon", kaikui heti kokoontuneen joukon suusta.

„Sen tahdon teille sanoa", wastasi eräs wanhaupuo-
leinen mies, joka oli ollut Anteron käskyn alaisena, ja ajoissa
päässyt pakenemaan. „Muutamat miehistämme oliwat aa-
mulla kuulleet keskustelun, jota johtajamme Antero piti kah-
den sepän kanssa. Hän ei hywäksynyt tulta kaiwoksessa sekä
pelkäsi puuseinän helposti saattaman syttyä, joka malitetta-
wasti nyt on tapahtunut. Waan sepät nciuroiwat hänelle.
Kun nyt apumies huusi: 'pelastakaa, pelastakaa itsenne!'
syöksyen meidän osaamme, niin enemmistö luuli sen olewan
pilaa, josta Antero apumiehen kanssa olisi suostunut."

„Oi, Jumala", kuului waikeroiwan apumiehen ääni, „te
ette tahtoneet minua uskoa, ettekä Anteroakaan, joka kuiten-
kin rukoili, niin pian kuin mahdollista pakenemaan. Oi, tai-
waani, se hnwä ihminen ei ole täällä; hän lähetti minun



edeltäkäsin ja un itse juossut sywemmälle tunneliin, kehoit-
taaksensa muita pakenemaan.

, Tunnelin suulla oli joukko työwäen asunnolta, ja kai-
kista riensi miehiä, waimoja ja lapsia, kaikki etsien pelastu-
neittcn joukosta omiansa. Nimiä huudettiin ja epätoiwoi-
sina kysyttiin: „Onko isäni täällä? .... Oletteko nähneet
poikaani? ... O Jumalani, lienee toki »veljeni pelastu-
nut!" Ia kun täällä kaikui iloinen huuto, niin tuolla woi-
woteltiin, joka koski »vuoreen haukatutta poloisia. Mutta
tauwlln ei wiiwytelty joutumissa woiwotuksissa; heti kaikui
huuto: „Mös, ylös! weljiä pelastamaan!" taitki riensiwät
tarpeellisine aseineen tunneliin, huolimatta sawustn ja kuu-
muudesta, koska oli kysymyksessä, awata rnuniowalli ja onnet-
tomille towereillc alvata käytiiwä. Mutta esteet oliwattin >vah-
wemmat kuin tahto; heti näkiwät työmiehet, enenemän sawun
tähden, olemansa pakoitetut jättämään tunnelin ja etsimään
raitista ilmaa. Heti he taas kuitenkin riensiwät sisään työtä
jatkamaan. Niin oltiin kaikin woimin työssä kello kahdek-saan illalla, jolloin jo kahdeksan jalkaa oli murretta; yön
tuluessakin murrettiin Wallia päästääksi pois sisään suljettuja,
koska oli luultawa, että »viimeksimainitut samoin kocttiwat
päästä pois.

Sillä »välin oli laajalle näkymien tuli- ja samupatsai-
den kautta suuri joukko ihmisiä rientänyt lähimmäisistä seu-
duista palolle siinä aikomuksessa, että kaikin woimin auttai-
siwat onnettomia, jota tuliruistut ja muut aseet osoittiwat-
lin. Tuo turmiollinen palo olisi helposti woinut tarttua
läheisiin taloihin ja samoin koko Hauenfteinin kylään, ellei
apuun rientäneet olisi rumenneet tulen uhkaamia taloja suo-
jelemaan. Tämän tehtyä rumettiin arwelcmaan, millä kei-
nolla kaiwoksessa kytewä tuli olisi sammutettawa. Muuta-
mat ehdciltiwat, että kaiwos ylhäältä tukittaisiin, joten tuli



sammuisi; toiset arweliwat kuitenkin, että näin menetellen
sisään suljetuilta riistettäisiin hengitykseen tarpeellinen ilma.
Toiset taas katsoiwat paremmaksi, antaa tulen lakata riehu-
masta, etenkin kun liekit woisiwat saattaa tunneliin raittiin
ilman wetoa. Mntta enemmistö oli sitä mielipidettä, että
tuli sammutettaisiin medellä, ja waikka mouet huomauttiwat
waaraa, että senkautta saatettaisiin tunneliin läkäyttäwä höyry,
joka tulisi epäilemättä waaralliseksi suljetuille sekä haitalli-
seksi jokaiselle pelastustyössä toimiwalle työmiehelle, niin kai-
wos kuitenkin oli aukkoon asti noin kaksi jalkaq peitossa.
Läheisyydessä oli lammikko, josta kaiwokseen saakka miehistö
muodosti jonon sekä toinen toisellensa antoi ämpärin, kun-
nes lammikko oli tyhjänä. Tämän menetystawan älyttö-
myyttä ci kukaan huomannut, jonka tähden sitä jatkettiin koto
yö perjantain puolille päiwää. Waan heti ilmautuiwat su-
rulliset seuraukset. Kello 7 asti oliwat työmiehet woineet
jatkaa tekoansa tunnelin aukon suulla. Waan nyt ilman-
tni tukokaasua ja työmiehet waipuiwat maahan pyörryksiin.
Tutö huolimatta eiwät he hellittäneet pelastustyötänsä, waan
piammiten näyttiwät sanlariluontoa,jommoista tappelussakaan
urhoollisemmasti ja kauniimmasti ei woi osoittaa. He pci-
niwat oman henkensä alttiiksi, pelastaaksensa toisten henkeä
sekä itse mieluummin heittäytyiwät uhriksi.

Ei meidän tarwitse mainita, että näiden urhoollisten
riweissä pfalzilainc» oli ensimmäinen, hänen elämänsä ei
maksanut mitään, kuu ystäwänsä oli niin suuressa waarassa.
Perjantain aamuna oli tukokao.su muuttunut semmoiseksi, että
tunnelissa sytytetyt lyhdyt tuskin saattoiwat palaa, ja pi-
meissä käytäwissä oli paljous työmiehiä pyörryksissä, maassa
kamppaillen tukeuttamis-kuolon kanssa. Tosin saatettiin he
pois raittiisen ilmaan, waan niin moni, niin pian kuin näki
suloisen piiiwän walon, heitti henkensä. Kohta oli suuri



joukko näitä urhoollisia weljiä tiedottomina ja kuolemina tun-
nelin aukon suulla.

Pakahtuneella sydämmellä täytyi Nadlerinkin luopua
työn pitkittämisestä tunnelissa, sillä myrkylliset höyryt lewi-
siwät ja paisuiwat yhä enemmin. Pitemmän epätietoisuuden
perästä hän päätti, rientää Dossenbachiin wanhalle äidille
ilmoittamaan tätä surullista sanomaa ystäwansä onnettomuu-
desta. Hän tiesi tekewänsä Anteron mieltä myöten, joka
ylitse kaikkea rakasti äitiänsä. Kun pfalzilainen lähti mat-
kalle tnontuostakin katsahtaen Hauensteiniin, jonka synkkä
kita oli niellyt onnettoman Anteron ja towerinsa, tehtiin
onnettomuuden kaikellaisia kokeita, tunnelin ruttoilmau pois
tamiseksi ja raittiin ilman saattamiseksi sisälle. Suurien
ruiskujen awutta saatettiin tunneliin kalktiwettä, waan nuo
myrkylliset höyryt eiwät irtautuneet ja ruiskumiehistö tuli
woimattomaksi. Nyt »viritettiin suuria olkitnlia, sitte tur-
wauttiin leweihiu selleihin, joita wammilla wedettiiu no-
piasti edestakaisin, waan kaikki nämä apukeinot huo-
mattiin hyödyttömiksi, eikä lopuksi auttanut muu kuin, aset-
taa torwet tunneliin ja ilmapumpuilla poistaa myrkylliset
höyryt. Riwakka ja joutuisa apu oli tarpeen ja jokainen hetki
oli kallis, sentähden olikin lähellä ja kaukana, Luzernissa,
Baselissa, Zyrichissci ja Aarau Tagissa torwia walmistettu
yötä päiwää. Maanantaina warhain ulottui jo torwiliitos
2,200 jalkaa tunneliin ja suulla teki ilmanwoihtopumppn
työtä, jota käytti tunnelista wirtaawa puro, joka tunkeutui
kiwimuran läpi. Ia todellakin ilma parantui enemmän ja
enemmän, kuta laajemmalle torwia pystytettiin.

Kauheasta odotuksesta, joka kuwautui niitten kaslvoille,
joilla haudattujen joukossa oli kalliita sukulaisia, tahdomme
mieluummin »vaieta, etenkin koska laweampi kertominen tästä
surullisesta tapauksesta waan hirmuluwia tarjoaisi. Ninons-



taan kahdesta siskosta mainittakoon, jotta tuntimääriä tun-
nelin edessä istuiwut kiwellä odotellen, jos weljensu. jonka
tukehtumiskuolemasta he oliwat wurmut, kohtu löytyisi. Ia
tuin wihdoin Kesäkuun'2 puimana hänen ynnu kolmen muun
ruumis medettiin tunnelista, saattoi siskopuri, katkeriu kyyne-
leitä wuodattuen, kuolleen weljensu pyhässä hiljaisuudessa
kylänsä hautausmaahan. Samana edelläpuolen päiwänu ulot-
tui torwiliitos 300 julkun ju jälteen puoleu päiwän tuhku-
kukoon. Kaikin woimin rumettiin sitä murtumaan, waitk»
työ oli waiwalloistll kuin määrällistä, sillä oli kysymys an-
taista kahdeksan jalkaa korkea jo neljä julkun leweci kuytäwu.
Sunkuri-urhoudellll kuiwuiwut työmiehet kuumun tuhun ja
hiiltyneitten hirsien läwitse ju ilohuuto kaikui, tun seurau-
munn namuna aukea tila oli edessänsä.

„lumalll olkoon kiitetty!" kaikui yhteisesti työmiesten
suusta. „Wulli on läpimurrettu setä apu ja pelastus on-
nettomille haudatuillemme lähellä. Kutsukaamme heitä, an-
takaamme heille merkki törmillämme."

Tämä tllhllhtuikin; maan ei mitään mustausta kuulu»
nut, ja synkässä Vankeudessa oli kaikki kuolon hiljaista, mu-
tänemisen höyryjä maan kohosi. Torwet pystytettiin laa-
jemmalle, jossa nähtiin, että ilo oli aikainen sekä ettei tuhka-
patsas mielii ollutkaan läpimurrettu. Tuo aukea tila nähtiin
muodostuneen kaatuneista hirsistä, jotka oliwat toisiansa mus-
taan nojautuneet sekä toiselle puolelle wielä oli haudattuna.
Kesäkuun neljännen puiman aamulla, siis seitsemäntenä pui-
mana tämän tapauksen jälkeen, oli wihdoin ehditty muikeaan
päämuuliin sekä läpimurros päätetty.

Uskollisessa, ankarassa työssä oli pelastusmiehistö yöt
ja päiwiit wiettanyt tunnelissa, kuitenkin saapui apunsa liian
myöhään ja kuolo mietti loistumutu woittou. Perjantaina
puolen piiiwän aikaan oli yksiwiidettä ruumista jo löydetty.



8.

Herra kuolettaa ja wirwuittaa, wic suureen ahdis-
tukseen ja siitä ulos jälleen.

Lennätinsanoma oli nopeampi kuin Nadler ja saattoi tie-
don tuosta erinomaisesta onnettomuudesta yltympäri. Niinpäse saapui Dossenbachiin ystäwätämme Nadleria aikaisemmin.
Ruppert oli saanut kuulla tämän rawintolassa, jossa eräs
wieraista luki lennätinsanoman sanomalehdestä, . Kewytmie-
liselle weliclle alkoi siis tästä päiwästä onni hymyillä, kun
eräs towcreistansll oli lainannut hänelle kuusi bätsneriä *),
joten hänellä oli waroja, luoda itsellensä iloisen illan. Rup-
pert ei laiminlyönytkään janoisen kurkkunsa kostuttamista,
jota hän niin kauwan oli toiwonut. Villikutustaan ei jää-
nyt pois, kohta alkoi wiinihöyryt meluta parantumattoman
nuorukaiseu päässä. Hän tuli iloiseksi, sangen iloiseksi; tuli
hillitsemättömäksi ja kiljui juowuksissa sanomattomasti . . .
silloin hän huomasi lennätinsanoman, silloin hänen korwis-sansn humisi: että kaksikuudetta työmiestä Hauensteinin tun-
nelissa oli tullut haudatuksi seka ainoastaan wähän olewan
toiwoa heidän pelastuksestansa. Kewytmielinm nuorukainen
istui lotwasen ikäänkuin kiwettyneenä; silmät tuijottaen, sie-
ramet leweinä, suu puoli auki ja kädet riippuen hermotto-
mina. Tuo surullinen sanoma oli, ikäänkuin ukkosen lyömä
waikuttanut Nupperttiin. Muutamia minuutteja sttte oli
hän ajatuksissllnsa tullut onnelliseksi, koska ei tarwinnut pel-
jätä,Anteron saarnoja; ja nyt ensimmäisen kerran wapisi
hänen sydämmensä kysyessänsä: onko weljesi haudattujen jou-
kossa wai ei?

") bätsner -- eräs rahan laji.



Mitä tehoitutset ja kohtalot eiwät woineet, se onnistui
tuolle äkilliselle sanomalle; Ruftpertin sydämmessä alkoi ka-
tumus syntyä, joka katkerimmasti häntä nuhteli. Antero il-
mautui hänen kuwituksissansa ja hänen uskolliset, sinisilmänsä
katseliwat häntä niin surullisesti, ikäänkuin tahtoisiwat sanoa:
„Nyt olet ikuisiksi ajoiksi weljesi puolesta turmassa, et kos-
kaan enää» ole kuulema hänen siweyssaarnojcmsa. Nyt woit
tehdä, mitä haluat, hän ei ole sinua estäwä, sillä jylhissä
wuoren sisuksissa hän nukkuu ikuista unta, josta ei kenkään
herää: Siis juo, Ruppert ja ole iloinen!"

Hermottomina riippumat kätensä kouristuiwat, hän puri
huuliansa, ja hänen uhkaamien otsanryppyjensä alta näkyi
silmät, jotka ilmoittiwat sanomatonta epäilystä.

Vieraat katsahtimat häneen ja eräs talonpojista tuli
hänen luoksensa sanoen:

„No, Ruppert, luultawasti koittaa sinulle uyt hymä
aita, koska miltei »varmuudella »voipi otaksua »veljesi Au-
teron, joka myös oli Hauensteinissa, oleman haudattujen
joukossa."

„Waietkcia Jumalan tähden!" kiljui Ruppert ja hänen
silmänsä wieriwät tuimasti, „tahi tulen rajuksi!"

Talonpoika tästä katseesta hämmästyen peräytyi ja »vie-
raat tekiwät samoin.

Ruppert juoksi ylös, otti kukkaronsa mnksaaksensll wcl-
kansa.

„Woithan jättää seuiaawalsi kerraksi", sanoi isäntä hä-
nelle, joka myus tunsi itsensä turwallisemmaksi nurkassansa,
tuin kiihtyneen pojan läheisyydessä.

„En", wastasi Ruppert päättäwästi, „te ette ole kos-
kaan cnään näkemä minun luonanne »vieraana."

„Enkö, ja minkätähden?" kysyi isäntä ihmetellen, „mit«
olen sinulle siis tehnyt?"



m

Ruppert tahtoi mustata, waan tuska, jonka hän tunsi
onnettoman weljeusä tähden, nousi kurkkuunsa saakka. Hän
heitti rahat pöydälle ja riensi owesta ulos. Täysi kuu
loisti kirkkaana tainmalla ja lewitti hopeista waloansa mai-
seman ylitse. Ruppert jätti kylän ja saawutti kohta tuon Din-
kelbergin kukkulan, jossa Anterokin niin mielellänsä wiihtyi.
Katumaisen weljen mieleen johtui tuo sunnuutai ilta, jolloin
hänen onneton weljensä siellä istui ja puheli hänelle wa-
roituksen ystäwällisiä sanoja. Kewät oli lcwinnyt koko luon-
toon, juuri niinkuin silloinkin; waan onnettoman Anteron
mielipaikka oli autio ja turhaan wiritti wieno yötuuli wii-
Kyttänsä. Hän, jolle tuo ihmeellinen raitis ilma nyt olisi
ollut niin tarpeen, oli synkässä wuorenkaiwoksessa ja kentiesi
tässä silmänräpäyksessä taisteli tukehtumiskuoleman kanssa.

Tätä kaikkea ja wielä enemmänkin tunsi Ruppert, sei-soessaan Dinkelbergin kukkulalla; hänen rintansa aaltoili, hän
repi tukkaansa ja lankesi polwillensa waikeroiden: „Oi Ju-
malani, anna minulle weljeni jälleen en ole tähän päi«
wään wielä tiennyt, että niin sanomattomasti häntä
rakastan!"

Kyyneleet tulwasiwat hänen silmistänsä, liewentämättä
sydämmensä waiwaa ja kun hän muisti äitiänsä, jonka koko
onni uskollinen Antero oli, niin epäilys uudestaan Valloitti
hänen, Ruppeet wietti suuren osan yötä hiljaisessa yksinäi-
syydessä Dinkelbergillä, sillä hän pelkäsi sitä kohtausta, jol-
loin äitinsä oli kuulewa tämän hirweän sanoman hänen suus-
tansa. Aamun hämärtäessä hän hiipi majaisen edustalle, waan
ei hänellä ollut rohkeutta awata owea. Hän syöksyi taas ky-
lästä ulos ja aurinko loisti jo tainmalla, kun hän toista
kertaa palasi majalle, »vihdoinkin äidille ilmoittaaksensa ta-
pahtuman. Jo hän oli aukaissut majan owen ja pannut
jalkansa kynnykselle, waan ikäänkuin raiwottarien waiwaa-



mana hän taas pakeni erääsen hiljaiseen nurkkaan, jossa hän
joka ikiseltä ihmiseltä oli rauhassa. Kylän kirkon kello alkoi
ilmoittaa puolta päiwää ja Ruppcrt tiesi äitinsä säännölli-
sesti tähän aikaan menewän kirkkoon, siellä hiljaisuudessa rn-
koillaksensa Anteron puolesta.

„Tämä on sopimin aika, mennä totio", ajatteli Rup-
pcrt itseksensä, „minulle se on olewa paljon helpompi, sillä
minä woin odottaa häntä kotio, ja kerrankin, kerrankin se on
tapahtuma!"

Hiin teli nopeasti, mitä päätti. Waan kuinka suuresti
hän ihmettelikään kun owen awattuansa näki äitinsä itkewän
sekä edestakaisin käwelewän majassa, samalla kuin eräs wie-

ras mies turhaan koki häntä lohduttaa.
„Ruppert!" huusi wanha rouwa surullisella äänellä.

„Me olemme kadottaneet Anteromme!"
„Minä tiedän sen", waswsi poika ja suuret kyyneleet

wuotiwat hänen poskillensa. Äiti katsahti ihmetellen häneen
ja sanoi:

„Sinä itket?"
»Miksi en itkisi", ivastasi Ruppcrt kysyen. „En enää»

ole kewytmielinen lapsi, jota sinulle ja Oi Jumalani,
en woi hänen nimeänsä lausua, suruni hänen ylitsensä on
liian suuri."

Uusi kyynelwirta purkautui hänen silmistänsä, sitte
hän jatkoi: „Minä en ole enään tuo raukka, joka omaisil-
lensa ainoastaan surua ja murhetta on tuottanut. Mi ainoa
tiima oli kylliksi minusta tekemään toisen ihmisen, ja kuiten
kin, kuitenkin tunnen itseni sanomattoman onnettomaksi, kuin
täytyy epäiliäni, koska olen »veljeni murhaaja!"

Näin waikcroidm hän »vaipui »vanhan rouwan polwiin,
tarttuen hänen käsiinsä jn kuumaa otsaansa painaen niitä
»vastaan.



Ruppertin epäilys saattoi äidin tuskan jonkunlaiseen rau-
haan; hän ajatteli monta yötä, jolloin uni oli hänen silmis-
tänsä paennut ja hän ehtimiseen rukoillut Jumalaa, että hau
saattaisi kewytmieliscn pojan oikealle tielle. Ia katso, »vih-
doinkin oli tlliwaallmen Isä kuullut hänen rukouksensa, waan
hänelle sanomattoman suuren wahingon awulla. Ia ajatcl-
lessansll sitä, walloitti hänen uudestaan suru ja kotwasen ai-
kaa kuului »vähäisessä majassa waan huokauksia ja waikcroi-
misia. Rehellinen Nadler, jonka sydM, kuten tiedämme, heh-
kui uskollista rakkautta Anteroa kohtaan, ei »voinut myöskään
lohduttaa, ja kuinka hän olisi sitä woinutkaan, joka itse oli loh-
dutuksen tarpeessa? Wihdoin kajahti »vanhan Resin huulilta:

„Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon. Herran nimi!
Amen!"

Ia kirkastuneena tuo hurskas wanhci waimo katsahti
taiwaalle, kun sydämmensä wielä wapisi tuskan painosta.

Semmoinen Jumalan tahdon haltuun antautuminen oli
Ruppertille wieras ja ihmetellen hän katsahti äitiinsä.

„Kuinka saattaa miu lausua!" huudahti hän. „Emme
wielä tiedä warmaan, onko Antero haudattujen joukossa."

,Mina tiedän", Mustasi hiljaa wanha rouwa, pannen
kätensä aistiin. ..Onnettoman Anteromme ystäwä on minulle
tuonut sanoman."

Ruppertin hengitys kiihtyi, hänen silmänsä tahtoiwat
irtautua knopistansa, ja waikeroidcn pääsi häneltä pfalzilai-
seen osoitettu kysymys: ..Onko tämä totta?"

Nadler painoi alas päänsä äänettömänä.
~No siis, langetkoon liekki päälleni", kiljaisi Ruppert,

waipuen maahan, „sillä minä olen uusi Kain, joka weljensa
on murhannut."

„Alä riko Herraa wastaan", itki äiti, „äläkä ota Päällesi
suotta niin suurta syntiä."



„Kuinta!" huudahti Ruppert hurjassa liikutuksessansa,
„eikö minulla ole syytä kurjan, kurjan weljeni kuolemaan?
Eikö minun kewytmielisyyteni ollut se, joka hänet kotoa tar-
koitti, tuonne pirulliselle wuorelle, joka tuli hänen pcloittawaksi
haudaksensa? Enkö minä iloinnut, kun hän lähti? Eikö
Jumalan pidä heittää minuun »vihaansa ja eikö hänen pitä-
nyt wiimeiseen asti koettaa saada sydäntäni »vapisemaan juu-
riansa myöten? Ei, ei, minä olen weljeni murhaaja ja ai-
noa armo minulle oO olewa, että taiwaallinen kostaja minun
oitis antaa löytää kuoleman,"

„Ia teidän turjn, wanha äitinne?" kysyi Nadler nuh-
dellen. „Eikö hän ole kyllin surua jo kärsinyt? Pitääkö
teidän hänen »vanhoilla päiwillänsä riistämän häneltä ainoan
turman sekä antaa hänet alttiiksi ihmisten laupeudelle?"

Nämät sanat oliwat Ruppertista selwät, ja ensi kerran
monen »vuoden perästä, hän kietoi hellällä pojan-rakkaudella
kätensä eukon kaulan ympäri, painoi hänen sydäntänsä »vas-
taan ja sanoi lempeydellä, jommoista siihen saakka ei ennen
hänessä hawaittu:

~Jumala on oikeutta rakastama, »vaan myös laupias.
Hän on antama minun elää sinun tähtesi, hywä uskollinen
äitini ja minä olen tekemä työtä aikaisesta myöhään, ainoas-
taan tehdäkseni sinun »vanhat pciiwäsi niin kepeiksi kuin mah-
dollista. Mutta kun Hän kerran kutsuu sinut täältä pois,
ja sinut Anteromme kera wiepi taiwaalliseen »valtakuntaansa,
silloin rutoilkaat yhdessä, että Hän poisoltaisi kirouksen pääl-
täni setä tekisi minutkin autuaaksi enkeliksensä. Oi Jumala,
kun se silmänräpäys jo olisi läsnä!"

Tämä Ruppertin sydämmen harras toiwo liewensi paljo
hänen suruansa ja maikka kyyneleet yhä tulwasiwat hänen
silmistänsä, niin waikuttiwat ne kuitenkin ikäänkuin palsami
hänen häiritylle luonteellensa.



„Emme mielii saa kaikkea toilvoa heittää", »virkkoi taas
pfalzilainen, „sillä saattaa olla mahdollista, että muutamat
haudatuista pelastuisiwat ia niiden joukossa Anterokin, Tei-
dän ei pidä kieltäen pudistaa päätänne, sillä Jumala on ai-
noa, joka kuolettaa ja wirwoittaa, wie suureen ahdistukseen ja
siitä pois jälleen. Sitä paitsi owat Antero ja hänen towe-
rinsa ainoastaan sisään suljettuina eikä haudattuina, ja tila,
jossa he oivat, on pitkä sekä kylliksi korkeakin. Siis woiwat he
waiwlltta hengittää, waikka wasta kymmenen päiwän kuluttua
heidät löydettäisiin. Sen tunncliosan läpi juoksee myös puro,
joka tuo terweellistä juomawettä sekä raitista ilmaa."

„Te olette puhuneet.hywin", intti Ruppert, „mutta
että ihminen pimeässä wnoren sisuksessa woi kuolla nälkään,
sitä ette ole ajatelleet."

„Oi, rauhoittukaa", lohdutteli hywäsydämminen pfalzi-
lainen. „Sisäänsuljetut owat warustaunueet ruokawaroilla
niinkuin leimalla, teellä, rommilla ja maidolla; kukaan työ-
mies ei lähde tunneliin ilman niitä. Heillä on sitä paitsi
mukanansa suuri joukko »vahakynttilöitä ja olutta; »viimei-
sessä tingassa woiwat talilla ja oluella ylläpitää henkeänsä,
ellciwät pidä parempana tappaa muutamia hewosistn, jotka
myös owat suljetut. Ei, ei, luottakaamme Jumalaan ja äl-
käämme laskeko toiwottomnutta sydämmiimme."

,Minä tahdon »varmuuden", liljasi Ruppert. „Ia sillä
wälin tahdon Hauensteinissä yötä päiwcia tuon onnettoman
aukon suulla istua ja kaiwaa, kunnes oi Jumalani!
kunnes.—" hän ei »voinut tuskaltansa päättää lausettansa.„Äitinnekin on lausunut toiw.onsa, käydä onnettomuuden
paikalla", wllstasi pfalzilainen weljcmmc, „ja minä olen heti
ahkeroiwa, kylästä hankkia »vaunut, jotka nopeasti saattamat
meidät surulliselle paikalle."

Hywäntahtoisen Nadlerin piti koko matkalla löytää uusia
5



syitä lohdutuksellensa ja hiilwentääksensä wanhan Resin ja
Ruppertin surua. Ah, ja tuon uskollisen ystäwön sydän,
joka niin hellästi sykki Anteroa kohtaan, oli itsekin lohdutuk-sen tarpeessa.

Hiljainen, selkeä pyhäilta oli, kun nuo kolme saapuiwat
Haucnsteinin tunmlin edustalle. Metsäiset wuorten huiput
loistimat kirkkaan ilta-auringon paisteessa ja niitten wälistä
esiintyi ihanan Schweizinmaan wuorct. Tunnelin aukon
edustalle oli kokoontunut melkoinen jonkto äitejä, sisaria,
weljiä, poikia ja tyttäriä, joilla kaikilla oli rakkaansa tur-
miollisessa wuorihaudassll, jonka suu wihdoinkin oli auki.
Ei yksikään noista kowista, surullisista jälkcenjääncittcn kat-
seista koskenut ihanat» wichättäwätä maisemata; sillä kaik-
kialla liikkumalle kuololle, eikä elämälle, omistettiin suurin
tarkkaawaisuus. Arkku arkulta saatettiin Maunuilla tunnelin
holwlltusta, korkeasta portista, ikäänkuin maanalaisesta kuo-
lon kaupungista. Jokaisesta arkusta oli kansi nostettu, että
sukulaiset wielä kerran näkisiwät rakkaat kuolleet ja ottaisi-
wat wiimeiset jäähywäisct. Enemmistö olikin näistä wii-
meisistä tunnettu ja palamin kyynelin kosketettiin siunaten
wiimeisen kerran heidän jähmettynyttä kättänsä ja otsaansa.

Ensiksi löydetyt ruumiit oliwat sitä mastoin tuntemat-
tomat. Koska muutamilla heistä wielä oli aseet käsissä, oli
selwä, että ue oliwat koettaneet murtaa tuhkapatsasta, maan
tunnelissa wallitsewasta ruttoilmasta kuolleet.

Kurja Resi ja Ruppert oliwat kuulleet pfalzilaisclta
Anteron työskennelleen perimmäisessä osassa tunnelia, jonne
musta puheena olemana laumantaina päästiin; ms oliwat
rauhallisina, ettei rakastettunsa ollut niiden yhdenncljättä
joukossa, joiden maallisia jäännöksiä Trimbnchin kirkkomaa-
han jo oli haudattu.

Arkku arkulta nousi muuriportista ja yhä kiiwaammin
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sylki kolmen ystäwämme sydämmct, sillä joyhdeksänkymmentä
ruumisarkkua seisoi kirkkomaalle menemällä tiellä.

Ihä terweemmän näköisemmät oliwat nyt löydettyjen
ruumiiden kasinot, ja pciimänwaloon saatettuina, näkyi aiwan
selwästi, että ainoastaan muutamia tunteja sitten oli henki
eronnut ruumiista.

Kahdeskymmenes arkku näkyi hämärässä tunnelin suussa.
Resi, Ruppert ja pfalzilainm weli uskalsiwat tuskin

hengittää. Nyt nostettiin kansi ylös ja seuraamassa silmän»
räpäyksessä nousi kolmen ihmisen surullinen huuto hiljaiselle
iltataiwaalle, sillä arkussa makaama oli onneton
Antero.

armon tähden, weljeni! Aukaise sil-
mäsi!" huudahti Ruppert epäilyksessä, kun äiti ja Nadlcr
lankesiwat poltoillensa arkun molemmille puolille ja antoiwat
mallan niin lauman pidätetyille kyyneleillensä. Seuraamassa
silmänräpäyksessä heittäysi Ruppert weljensä elottoman ruu-
miin yli, suuteli hänen ristissä olemia käsiänsä sekä sanoi
tuskissansa:

' „Antero, eikö tosi, se on ainoastaan kamala, hirweä uni
ja sinä et ole kuollut? Kuinka olisi mahdollista, taswosi
omat niin terweet ja kukoistamat. Sinä sinä olet
»vaan wäsynyt, etkä kuollut, eikö niin? Ia minä olen
itseni parantanut, rakas Antero, ja sinä olet minusta tästä
lähtien sanwa ystäwän ja mutta, Antero, älä makaa
niin jäykkänä ja elotouna siinä, waan anna minulle merkki,
olkoon se kuinkakin wähäinen, että olet kuullut sanani ja ettei
henki ole ruumiistasi kadonnut!"

Jokaisella ympärillä seisomisia oli omiensa puolesta su-
run ja tuskan kanssa tekemistä, kuitenkin liikutti tuo Rup-
Pertin ääretön »vaikeroiminen niin, että yltympärinsci kuului
tihkumista, >



Wihdoin astui työnjohtaja Ruppeitin luo, pani osaa ot-
tawaisena kätensä hänen hartioillensa sanoen surkuttelcwalla
äänellä:

„Kärsimystä, rakas ystäwäni! Älä häiritse kuolleen
unta!"

„Wllllu hän ei ole kuollut!" huudahti Nuppcrt. „Hän
elää!"

„Älä anna määrälle toiweellc tilaa", kehoitti työnjoh-
taju. „Eunenkuin teidän onneton weljenne tunnelissa pan-
tiin arkkuun, teki lääkäri kaikki, saattaaksensa häntä elämään

wann turhaan."
„Kun ei raitis ilma puhallellut häneu silmäkulmillensa",

mustasi Ruppert, „waan täällä, jossa elorikas henki häntä
suutelee, on hänen henkensä wirtoawa. Eikö niin, Isä tai-
waassa", alkoi nyt katumainen weli rukoilla laskeutuen pul-
milleen ja koroittani kätensä. „Sinä olet lahjoittama minulle
Anteroni jälleen, luntenkin koska nyt olen oppinut tuntemaan,
kuinka uskollinen, hellätunteinen weljen sydän hänessä tykki!
Tahdon niin mielelläni tehdä työtä hänen edestänsä,
sesta myöhään yöhön, hänen ja äitini edestä, ja minä
tahdon jättää jäähywäiset kaikille huweille ja nautinnoille.
Ainoastaan anna jälleen meljeni, Herra Jumala, ar-
mahda minua, älä minua kiroo."

Hetkisen Miipyi Ruppert' polwillansa, sitten nousi hän
ylös ja kiiruhti arkun luo, kumartuen Anteron hengettömän
ruumiin yli. Sywä hiljaisuus malliisi yltympäri, itkewien
äitien, sisarten ja lasten nyyhkiminen sitä maan häiritsi.
Silloin yhtäkkiä nousi riemuhuuto ilmaan, wähäinen hymy
j» Ruppert huutaa:

„Herra Jumala on auttanut, Antero ei ole kuollut, hn-
nen sydämmensä alkaa taas sykkiä!"

Kaikki lcisnäolewat pitiwttt tämän suurena harhanäkynä,



johou onnettoinan »veljen epäilys hänen oli saattanut; multa
tun heti sen perästä eräs lääkäri, jonka työnjohtaja kut-
sui, astui arkuu luo, ja tarkoin tutkittuansa ilmoitti, Ante-
ron todellakin mielii hengittämän ja mahdollisesti woitawan
saatettua elämään, silloin nousi kokoontuneen joukonriweissä
suuri leivottomuus, osaksi ilosta, jonka monet työmiehet An-
teron pelastuksesta tunsiwat, osaksi tuskan tähden, joka nyt
kaksinkertaisesti »valloitti joka ainoan, ken »vaan oli kadotta-
nut rakkaansa kailvokseen.

„Miksi ei Jumala »voinut samaa ihmettä tehdä isällem-
me ?" »vaikeroi eräs kurja »vaimo, syleillen »viittä pientä las-
tansa. „Antero oli tosin hywä nuorukainen, »vaan hän ei
jättänyt jälkeensä mitään »vaimoa eikä orpoja,"

Näitä ja muita itserakkaita lausumisia kuului toinen
toisensa jälkeen, ja kuitenkin täytyy heille antaa anteeksi, jotka
tällaiseen kowuuteen antautuiwat, sillä se oli kumminkin pa-
ras todistus heidän rajattomasta rakkaudestansa kallcita puo-
lisojansa ja isijänsä kohtaan, jotka niin yhtäkkiä heiltä riit"
tettiin.

Tllitawa lääkäri järjesti niin, että waipunut Antero
otettiin ylös arkusta, laskettiin peitoilla.»varustetuille paa-
rille ja kannettiin Hauensteinin 'kylään.

,Höilma ei ole kylmä, waan suloinen, ja siinä on hän
l>eti wirkoawa tuntoonsa", sanoi hän, nyt autuaallisimmasta
ilosta puhumattomiksi tulleille »veljelle, ystäwälle ja wanhallc
äidille. Tuo poloineu poika tarwitsee epäilemättä suurim-
man huolenpidon, ennenkuin »voidaan ajatella parantumista,
kuitenkin olen aiwnn warma, että omaisiensa puolelta kaikki
on tapahtuma."

Nauhan Resin, Nadlerin ja Ruppertin »välillä nousi
kilwoitus pelastetun Anteron huolenpidon suhteen, jota jokai-
nen tahtoi. Erinomattain oli Ruppert, joka yötä päiwäci
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yksin tahtoi walwoa Anteron luona, kunnes wihdoin rauhoit-
tui ja oli waan yöllä rakkaan weljensä wuoteen wieressä,
päiwällä sitä mastoin antoi äidille ja Nadlerille sijansa. Sillä
wiilin wietiin Antero wähäiscen majaansa jossa Ruppert
heti alkoi malwomistausa.

Kuinka mahdottoman suuri olikaan muutos, joka yht-
äkkiä uli tapahtunut tuolle ennen miu kewytmieliselle Rup-
pertille; millä innolla hän nyt rakasti »veljeänsä, jota hän ennen
nuhasi; missä uudessa matossa mailma ja elämä näkyi hä-
nelle ja kuinka näkywäinen hänen sielussansa oli ihmisen tar-
koitus: taisteleminen ja rientäminen parhaimpaan ja ja-
loimpaan.

„Työ un siunaus, junia Jumala meille matkamiehille
on antanut", sanoi, sywiin ajatuksiin »vaipuneena, Ruppert
hiljaa itseksensä, ollaksensa häiritsemättä rauhallisesti hengit-
täwätä, waan yhä nukkuwata Anteroa, jonka wuuteen wie-
reen hän oli ottanut paikkansa. „Mikä rauhallisuus on sie-
lussa, kuin tietää tehneensä melmollisuutensa, ja kuinka ma-'
kea sitten onkaan rauha! Niin, niin, minä olin sukea ihmi-
nen, mutta Jumala kaikkiwaltias on pimeydestä minut pe-
lastanut, niinkuin Anteronkin; ah, jos Hän armossansa olisi
sallinut, minun pitää uskollisen weljeni!"

Ruppert heitti rakkaan silmäyksen nukkumaan ja astui
wiihäisen akkunan wiereen. Wiehättäwä maisema oli hopei-
sen tuun walllisemana hänen edessänsä. Ruppert tunsi sa-
nomattoman onnen sydämmessänsä sekä kiitollisuuden suosiol-
lista henkeä kohtaan, joka tämän kaiken oli luonut, joka oli
hänen edessänsä ja niin mahtawasti waikutti hauen sieluunsa.
Mutta tämän ihanan maiseman keskeltä esiintyi maallista
katoowllisuutta muistuttama Jumalan käsi, sillä Trimbachiu
kirkon siwulta loisti kuutamossa »valkoiset ristit, joilla Hauen-
steinissä hukkuneitten haudat oliwat koristetut; myöskin taisi
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Ruppert nähdä arkut, jotka Non ajaksi oliwat jätetyt »vuo
ren juurelle, siinä toiwossa, että ylsi tahi toinen niissä ma-
tllllwa »vienosta yön ilmasta »virkoaisi jälleen eloon. Kuinka
helposti Antero olisi wuinut olla niiden joukossa, kun hän
nyt todellisuudessa rauhallisesti hengittäen lepäsi »vuoteellansa
pienoisessa majassansa.

Ia uuhestaan pani Ruppert kätensä ristiin hurskaaseu
kiitosrukoukseen, antaen mallan kyyneleillensä, jotka täyttiwät
silmänsä, kun huu taas astui »veljensä »vuoteelle ja suudellen
kosketti hänen otsaansa.

Oliko tuo kuuma »veljen suudelma, eli hänen otsallensa
pudonnut kyynel, joka yhtäkkiä herätti Anteron. AlMaitki,
hän loi silmänsä auki ihmetellen silmäillen ympärillensä, näh-
tävästi tietämättä, missä hän oli. Wihdoin kääntyiwät sil-
mänsä akkunaan, johon kuu kirkkaana loisti.

„Mitä tämä on?" sanoi mieltänsä malttamaton An-
tero. ~Kuu? Woimineko nähdä sen pimeässä tunnelissakin."

„Sinä et enäan ole tuossa 'kauhistamassa »vankeudessa,
rakas Antero", »vastasi Ruppert wärähtämällä äänellä, „waan
pienoisessa majassasi."

„lumalllni", huudahti Antero, „onko tuo Ruppertin
ääni? Ah, ja kuinka ratkaasti ja ystäwällisesti hän minulle
puhuu?

.
.

. Weli, etkö siis cnään wihaa minua?"
Ruppert ei kyennyt mastllamaan, hänen sydämmensa ikä-

wöi muuttumattoman Veljenrakkauden ilmoittamista, ja hänlvaipui nyyhkien pulmillensa pannen päänsä wuoteen reunalla
lepäämälle Anteron.kädelle.

Anteron muisti palasi werkallensa ja kauhistus talvi
läpi hänen ruumiinsa ajatellessansll hirwiöitä päiwiä ja öitä,
joita hän elämänä oli »viettänyt wuoren arkussa. Ruppert,
jota lääkäri oli huomauttanut, että jokainen yllytys Anteron
luona oli kartettawa, koki kaikin tawoin miellyttää, saadak-
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sensll Anteron rauhoittumaan, joka hänelle »vihdoin onnistui-
kin. Tosin hän ei »voinut pidättää kyyneleitä, joita tuo hellä
nuorukainen »vuodatti työtowereinsa kohtalon tähden, lunten-
kin kun ne liewentiwät sairaan sydäntä.

Wähän ajan kuluttua hän »vaipui taas »virwoittllwaan
uneen, josta »vasta seuraamana' aamuna heräsi.

Oli kolminaisuuden sunnuntai ja kesäkuun aurinko sä-
teili Wuorille ja laaksoihiu.

Kuitenkin kesti kotwmi aikaa, ennenkuin Antero toipui
tuntoonsa.

„Uneksinko wm olenko walweilla?" huudahti hän wih-
doin ihmetellen. „Minusta näytli kumminkin, kuin Ruppert
olisi seisonut akkunan »vieressä, ja nyt näin olewan Nadlerin,
minä olen siis pettynyt."

„Olet molemmat kerrat nähnyt oikein, rakas Antero",
wastasi hänen uskollinen ystäwänsä, suudellen hellästi sai-
rasta. „Päiwällä tviiwymme, hywä äitisi ja minä luonasi,
yöllä taas Ruppert, jossa on sangen ihmeellinen muutos ta-
pahtunut."

Sitten Nadler kertoi ystawällensä tärkeimmän ja Antero
pani liikutettuna kätensä ristiin, hiljaa lausuen: „Oi, Juma-
lani, tämä on liian suuri onni! .

.
. Mutta", keskeytti hän,

„sinä mainitsit äitiäni, onko hänkin täällä?"
Nadler myönnytti »vastaten: „Sen sinä woit ajatella,

ettei häntä, joka sinua ylitse kaiken rakasma, ollut pidättä-
mistä kylässänsä."

„NH, Jumalani, mikä ilo on minun osanani!" sanoi An-
tero liikutettuna. „Miksi tuo »vanha, hywä äiti ei ole täällä?
Missä wiipyy hän, ja missä on. Ruppert?"

Sywä, yksiwakainen ääni kuului sairaan torwiin, MaNadlerin awulla kohottihc tilallansa. Hän kuunteli. Ääni
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koweni yhä enemmin ja tuntui, ikäänkuin tulisi yltympäri
Wuorilta.

„Mitä se merkitsee?" kysyi Antero miettien, ja huoma-
ten ystäwänsä surullisen katseen, joka, pannen kätensä ris-
tiin, astui akkunan ääreen, silloin ei tarwinnut Antero
enään wastausta, waan hän tiesi, että nyt oli Trimbachin
kirkkomaalla suuret maahanpanijaiset ja kaikki läheiset kellot
lähettiwät wiimeisen, siunaaman terwehdyksensä. Hän tiesi
myös nyt, miksi äiti ja weli eiwät olleet läsnä. He seura-
siwat sydämmensä ääntä ja, liittyen suureen surusaattoon,
ajatteliwat itseksensä: „Se on Jumalan armosta, ettei An-
teromme makaa yhdessä noista arkuista, waan nousi uuteen
elämään."

Vähäisessä majassa, korkealla Haucnsteinilla, oli aiwan
hiljaista. Kumpikin ystäwistä oli > ajatuksissansa. Antero
seurasi hengessä tuota pitkää ruumiinsaattoa, akkunan
seisoma Nadler seurasi sitä filmäyksillänsä. Kaukaa ja lä-
heltä kuului wielä kirkonkellojen äänet, ja nyt tuohon yksi-
wakaiseen ääneen sekoittui juhlallinen hautauswirsi.

Wihdoin oli myös ulkona hiljaa ja Antero tunsi sil-
mänräpäyksen tulleen, jolloin kuolleet tumppalit laskettiin
hautaan, Kauwempaa hän ei woinut pidättää kyyneleitänsä
ja heittäytyi surullensa, jonka hän tunsi niin eronneitten,
tuin jälkeenjääneitten yli. Mutta uskollinen pfalzilainentin
itki lapsen taivalla ja todellakin, semmoiset kyyneleet eiwät
häpäise miestä, sillä ne owat sydämmen osoittamia jaloja
helmiä.

'» Kun muutama hetki myöhemmin majan omi aukeni sekä
äiti ja Ruppert astuiwat sisälle, niin seurasi kohtaus yhtä
liikuttama, kuin äskettäin kirkkomaalla tapahtunut eron hetki

Ia kun Antero wihdoin löysi sanoja ja Hellimmällä tu-
malla oli painanut sykkiwätä sydäntänsä wastaan äitinsä,
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weljensä setä ystäwänsä, loi hän filmauksensa taiwaalle ja,
muitten polwillansll ollen, rukoili hän:

Sun Herra käoessäs
On kuolo, ett» elo,
Sun armostas «n taas
Mull' raitis ruumis jalo;
Ei ollut ollenkaan
Mulla toiwoo elosta, -

Sä elo totinen
Mun autit kuolosta.
Sull kiitos Isän' ain',
Äun wahwistllt mun woimall'
Taas uudell'; lähestyy
Ann' waltakuntlllls, Jumal'!
Mun sielun' ruumiin' myös
<i?ä wahwista ja auta,
Ett' neuwun', puheen', työn'
Sull' aina kelwat' taitaa:
Niin kiitän hywyyttäs,,
Armuos ja waluuttas,
Jonka mulle osotat:
Tai ilon' autuas.

Ia: „Amen! . , . Ameu! .
.'

. Amen!" kaikui har-
taasti kolmen onnellisen huulilta, jotta Jumalaa suuresti
kiittiwcit.

Päätös.
Herra kaikki jalosti toimittaa, (lesai. 2g, 29.)

Antero parani täydellisesti, waikka werkallensa, ja eräänä
ihanana kesäiltana hän weljensä ja ystäwänsä keralla nousi
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Frohburgille, monien waiwlllloisten päiwien perästä wilwoit-
tllllksensa silmiänsä ja sydäntänsä Jumalan ihanan luonnon
katselemisessa.

Kuten sinä iltana, jolloin Antero ja Nadler wiimei-
seksi wiipyiwät tuolla ihanalla kukkulalla, laskeutuiwat he
nytkin eräälle istuimelle. Uuteen elämään tointunut Antero
hengitti sywääu ja heitti, liikutettuna Jumalan hywyydestä,
rakkaudesta, suka häneen ja tuohon maisemaan niin ihmeel-
lisesti »vaikutti, kätensä Ruppertin ja Nadlerin hartijoille, sy°
dämmellisesti molempia syleillen.

- Epäilemättä hänen mieleensä juohtui uni, jonka pfalzi-
lainen »veljensä ei kauwan sitten hänelle kertoi samalla pai
talla, ja siihen yhtyi wielä nuo kauheat kuwat, jotkakaiwok-seen hautaus mattaan sai.

Antero oli tahallansa pysynyt tuosta onnettomuudesta
waiti, ja omansa eiwät siinä suhteessa häneltä mitään kysy-
neet. He eiwät olisi lääkärin »varoittamattakaan sitä teh-
neet, koska itsekin sanoiwat, että aikainen palautuminen tuo-
hon kauheaan aikaan epäilemättä olisi »vahingollinen rakkaalle
sairaallensa.

Nyt kuitenkin alkoi Antero siitä puhua, sanoen:
„Tuolta alhaalta katsoo Trimbachin kirkontorni meihin,

ja minusta on, ikäänkuin se tahtoisi sanoa: 'eikö tosi, Antero,
siellä ylhäällä Frohburgilla on ihanampi, kuin täällä alhaalla
maan synkässä powessa?' Waan älä sentähden ole ylpeä;
tosin olet onnellisesti pelastunut kuolemasta ja haudasta,
jota sinulle jo oli taiwettu, kuitenkin on hetki tulewa,
jolloin sinuakin wiikatemies terwehtää. Silloin sinunkin ruu-
miisi tulee synkkään hautaan ja toinen matkamies kentiesi,
sinun paikallasi, istuu tällä ihanalla kukkulalla sekä, iloiten
elämällensä, katsoo alas haudallesi."

„Kiroa moiset surulliset ajatukset", pyysi Ruppert, „ja
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wilwastuttakaamme silmiämme tuolla ihanalla maisemalla,
joka laweana kaarena esiintyy silmiimme.

„Aiwan oikein", jatkoi Antero, „seuraa waan tarkkaan
noita Wuoria ja laaksoja, metsiä ja mainioita, taloja ja tor-
neja, silloin lankeaa silmäylsesi myös noihin moniin Valkoi-
siin ristetyin, jotka niin rauhallisina kiiltäwät iltaruskossa.
Muistatko wielä untasi?" kääntyen pfalzilaiseen weljeen, jota
wakllllsti myödytti. „los silloin olisin totellut waroittawaa
ääntäsi, niin olisin päässyt kaikista limuista ja waiwoista,
joita elämäni iltaan saakka mamisten olen muistelema."

„Älä kiihdytä itseäsi", mustasi Nadler rukoillen, „seu-
raa Ruppertia, ja kiroa moiset ajatukset, jotka sinua tuohon
kauheaan entisyyteen saattamat."

„Ei, ei, sallikaa minun Mustata", huudahti Antero.
„Tähän päiwään asti olen ollut Maiti, wihduin ikäwöipi
sydämmeni keskustelua muitten kaussa, sillä uskokaa minua
maan, että tämä ajatus siitä on kauhea: Sinä ja kuolleitten
toweriesi henget yksin tietämät, niitä olette nähneet ja koe-
telleet, wuoren klliwoksessa. Minusta ou aina, ikäänkuin
minun ja kuolleitten Millillä olisi joku hengellinen side, joka
sitten musta'katoaa, kun minä ihmisille, jotka täydessä ter-
wcydessään maan päällä »vaeltamat, olen kertonut elämämme.
Minä tiedän silloin wasta todella olemani rauhallinen ja
sydämmeni sopusoinnussa, jota paitse me emme tunne itseämme
onnellisiksi. Siis wielä kerran < suokaa minun kertoa, kuul-
kaat minua keskeyttämättä."

Ruppert ja Nadler eiwät woineet wastustaa näin sy-
däntä koskemia sanoja, sentähden sopimat äännetöinnä kuun-
nella.

Antero wielä kerran silmäiltyänsä ihanata maisemaa, kat-
sahti ylös taiwnalle sekä wihdoin alkoi: >

„Te tulette huomaamaan, että minä, kuultuani apumie-



hen huudon kaiwos on tulessa riensin perimmäiseen
osaan tunnelia ja kehoitin nopeasti pakenemaan. Mutta
enemmistö siellä työskentelemistä eiwät uskoneet sanojani, siis
koitin yksin pelastua. Ia pakoni olisi onnistunutkin, ellen
liuennut kostealla maalla. Jo seuraamassa silmänräpäyk-
sessä syöksyi sllwuawia hirsiä ja tuhkaa tunneliin ja tuo
~liian myöhään!" kaikui minun ja niitten korwissa, jotka
kanssani olisiwat paenneet. Kohoowa sawu Moitti meidät
palaamaan tunnelin sywyyteen -- kalman kalpeina kauhis-
tuksesta. Waan ne, jotta sanojani eiwät uskoneet, kämeli-
wät tuunelirakennuksessa kiroten, ettei heitä aikaisemmin »va-
roitettu sekä kutsuttu pois. Työmiesten joukossa oli eräs
englantilainen ja tämä rohkaisi mieliämme kertoen, jo kerran
olleensa yhdeksän päiwää haudattuna sekä medellä ja kaiwos-
lynttilöillä elättäneen henkeänsä. 'Meillä siinä suhteessa un
parempi kohtalo', hän lohdutti meitä, osoittaen rnokawaroja,
jotka oliwat mukanamme ja hewosia, jotka myös oliwat kans-
samme suljetut ja joita tarpeessa woi tappaa. 'Meidän »va-
paudessa olewat towerimme koettamat kaikin moimin meitä
wllplluttaa pimeästä haudasta, siitä olen marina, Pääasia
on, että tarkoin punnitsemme, mitä on tekemistä. Järjestys
Mllllitsema, muutoin kaikki on hukassa.' Walitettawasti ai-
noastaan »vähäinen osa kuunteli tätä kehoitusta, enemmistö
huusi mielettömien tamalla: 'Meidän pitää ulos ja jo tä-
nään!' ja lllkoiwat heti kaimaa, huolimatta kehoituksis-
tamme. Waan heti saiwatkin tukehtumiskuoleman, sillä joka
raosta tunkeutui heitä wastaan sawua ja häkää. Tämä
seikka saattoi muut järkeen; sitä paitsi kuultiin heti ulkopuo-'
lella kaiwajain ryskettä. Me saatoimme ne seitsemän he-woistll tunnelin perimmäiseen osaan ja sitten jakauduimme
joukkoihin, joista yhdet wartioitsiwat toisten nukkuessa, kol-
mas joukko ilmoitti, mitä ulkopuolelta kuului ja neljäs joukko
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työskenteli sawusta jakosteasta ilmasta sairastuneittenkanssa.
Minä olin ensimmäisessä joukossa »vartioimassa. Ihtäkkiä
kuulimme ulkopuolella kaiwamista ja wiimein huomasimme
suureksi iloksemme sawun wähenewän, merkki, että se wa-
vaasti ja esteettömästi nousi laiwoksesta. Minä otin kiit-
täen Jumalala raamatun esille ja kanssani wartioitsewat
pyysiwät lukemaan yhden luwun siitä, ehkä ciwät tätä en-
nen mitään kutsumusta tunteneet taiwaallisiin oppeihin ja
waroituksiin. Onnettomuus saattaakin ihmisen nopeasti Ju-
malan tykö, joka aina on »viimeinen pelastus. Minä täytin
towerieni toiwon, waan en ennättänyt »vielä lopettaa aukais-
tua psalmia, kun kuulimme wettä tulwaawau kaiwokseen.
Heti eneni sawu ja höyry ja englantilainen huusi tuskalli-
sesti: tämä on meidän kaikkein häwiö. Jouluun, käykäät
kanssani tuhkapylwään luo ja huutakaat kaikin »voimin: 'Ei
»vettä! Älkäät sammuttako! Awatkaat!' Se tapahtui, »uutta
he eiwät kuulleet »neitä ja lakkaamatta syöksi kaiwokseen koko
seuraawa päiwä suuri paljous wettä. Kaiwaminen ulkopuo-
lella oli loppunut ja siitä syystä »valloitti taas epätoiwo mo-
net meistä; he eiwät malttaneet olla koettamatta saada tietä
tuhkan läpi. Englantilainen tahtoi kaikin woimin heitä es-
tää tätä tekemästä, waan heti huomasimme heidät muitten
kera tuhkaläjän luona tukehtuneina. Mci enemmän ja enem-
män walloitti nyt epätoiwo towerimme; enemmistö heittäy-
tyi kostealle maalle toiwoen kuolemat». Ainoastaan nälkä
pakoitti heitä tuon tuostakin nousemaan, sillä leipä oli jo
wiimeiseen muruun syöty ja aika lähestynyt, tappaa yksi he-
»voifista, ennenkuin nämät itsestänsä kuolisiwat nälkään. Su-
rulliset, tuskalliset, hetket oli enään jälellä, sillä toweri toi-
sensa perään heitti henkensä. Ah Jumala! Kuinka raatoja
ihmisiä monet niistä oliwat, kun wapauden ja onnen päiwä
oli koittanut, miksi pilkkasiwat minua lujan uskoni täh-
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den! Ia nyt kuolcmllisillansll minua huutamat sekä kowan
omantunnon wlliwan rasittamina pyytämät rukoilemaan kans-
sansll sekä mustaan ottamaan katumaisia tunnustuksiansa:
minä lohdutin heitä ewankeliumin kalleilla sanoilla, että tai'
maassa on ilo yhden syntisen tähden, joka parannuksen te-
kee, ja että Kristus ristillä muuttumattomassa rakkaudessa
on huutanut hänen kerallansa karsimalle pahantekijälle: 'Tä-
nään wielä olet olema kanssani paratiisissa!' Ia tämä loh-
dutus liewitti noitten syntisten rankkain sydämmiä ja he
laskeutuiwat autuaallisella hymyllä wiimeiseen lepoon."

Antero keskeytyi hieman kertomuksessansa, sillä muisto
kauhistamista hetkistä ahdisti hänen sydäntänsä ja esti pit-
kittämästä. Ruppcrt ja Nadler pyysimät tältä päiwältä hä-nen jättämään kertomuksensa, maan kun Antero kyynclwir-
ran jälfcen tunsi sydämmensä liewentynceksi, niin hän uu-
destaan jatkoi:

„Pyhä Helluntai koitti ylhäällä wapaassa. Jumalan il-
massa; mc kaikki tiesimme sen, sillä pidimme tarkan huolen kel-
loistamme sekä laskimme hetket, jotka yhä pitcmmiksi ja tukalim-
miksi tuliwat. Kun me olimme kolkossa, pimeässä wankeu-
dessa toinen toisemme wieressä, niin arwattawasti toukokuun
aurinko kultasi jättiläiswuorten huippuja. Minä olin kuule-
manani kirkon kellojen äänen läheltä ja kaukaa, olin näke-
mänäni siistejä ihmislapsia menemän Herran temppeliin, juh-
lallisesti wiettällksensä pyhää Helluntaita. Ia ehdottomasti
ajattelin: Jos taiwaallisen isän tahto olisi, niin hän woisi
meidät heti asettaa tuohou juhlalliseen saattojoukkoon, jos
maanjäristyksellä awaisi olopaikkamme, kuten kerran aposto-
leillekin teki. Wlllln nyt ei enään tavahdu mitään ihmeitä
ja siis olemme suljettuina wuorikaiwokscssll. Harmat eloon
jääneettowerit tarmitnwat uudestansa pipliallista lohdutusta;
minä otin siis pyhän raamatun esille ja luin Helluntain
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epistolan, sitten muutamia Herran lähtöpuheista sekä ehtoolli-sen asetussanllt. Kuulijani tunsiwat itsensä tästä »viimeisestä
niin liikutetuiksi, että hartaasti huudahtiwat: 'Ah, woimmeko
me sitä nauttia!' Ainoastaan leipä ja wiini puuttui, siis
oli jäljellä maan turwa rukoukseen. Heti taas wirkosi la-
kastunut toiwommc,' selwästi luultuamme kaiwamista tunne-
lissa, kuulimme wielä ilmanwaihtajan käynninkin. Se oli-
kin tarpeellinen raittiin ilman saattamisen tähden, koska ilma
luolassamme paheni pahenemistansa, monien ruumiiden täh
den, jotka alkoiwllt mädätä."

.Miksi ette haudanneet niitä?" kysyi Nadler.
„Sentähden että siihen työhön olimme liian heikot, ra-

tas ystäwä", wllstasi Antero. „Wä wäheni elossa olemien
tomerien lukumäärä, maikka oli toiwo heti pelastumisesta;
yötä päiwää kuulimme tuhkan kaimamista, myöskin olimme
kuuleminamme jotakin huutoa. Muutamat sanoiwat kuul-
leensa torwen toitotusta. Emme woiueet mitään mustata,
sillä woimamme oliwat sangen heikot. Kesäkuun kolmannen
päiwän ilta lähestyi ja silloin nousi lärsimyksemme torkeim-
Mllllensa. Jo täyttyi luolamme hii'ällä, lämpö eneni ja hen-
gitys oli Maikea. Epätoiwossamme waloimme ruumistamme
purowedellä, joka wähän mirtistikin maan ainoastaan Mahaksi
ajaksi, sillä ympärillä olemien ruumiideu mätäneminen eneni,

löllä keskiwiikkoa wasten kaikki towerini waipuiwat kuole-
mau uneen, paitsi kaksi, joitten kanssa pakenin telineille, jotta
tunnelin perille oli raketut. Nälkää sammuttaalftmme ta-
poimme ainoan hewosen, Waan. lihaa paistaessamme tuli
sammui ummehtuneen ilman paljoudesta. Sentähden nou-
simme telineille ottaen mesiastian, olutta ja lamput, jotta
sytytimme. Waan sinnekin tunkeutui häkä ja sammutti tulet.
Suuri wäsymys walloitti minut; molemmat towerini oliwat
jo nukkuneet, heidän hengityksensä wäheni wähenemistänsä.
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Kuulin, kuinka ulkopuolella työskentelewät yhä lähemmäksi
tuliwat ja kuulin jo heidän äänensäkin. Pelastus oli siis
aiwan lähellä! Kuitenkaan en woinut karttaa unta, jonka
mannaan tiesin oleman wiimeiseni, Minä laskin pääni
alas, ummistin silmäni ja jätin sieluni Jumalalle. .

. Uu-
destaan herätcssäui olin ylhäällä Hauenstcinissa, hiljaisessa
majassani, raittiissa ilmassa ja sydämmellisen suluni hoi-
dossa."

Antero syleili taas weljeänsä ja ystäwätänsä waieten,
Ruppert ja Nadler eiwiit myös woineet pnhua sanaakaan,
niin mahtllwasti kertomus heihin waikutti.

Äänettöminä jättiwät he sitte Frohburgin, kääntäen as-
keleensa kotio. Antero jäi owelle seisomaan sanoen:

„Nyt oli »viimeinen kerta, kun ihantelin wiehättäwätä
Frohburgia, sillä olen warmaan päättänyt, huomenna palata
kotiin ja hankkia itselleni paikan. Jos cmsaitsenkin wähem-
män, niin hengitän raitista ilmaa, enkä ole waarassa elä-
mänä tulla haudatuksi."

„Aiwan niin", huudahti Ruppert. „Mc tahdomme re-
hellisyydellä elää, weli, koska nyt molemmat teemme työtä,
itsemme ja hymän, Manhan äitimme tähden.'^

„Ainoastaan yksi seikka on minusta muikea", alkoi taas
Antero wähän ajan perästä, „ja se on ero uskollisesta, hy-
wästä Nadlerista."

„Niin, miksi pitää meidän ylipäänsä eroaman?" sanoi
wiimeinen hymyllä, „Cnkö woi seurata teitä Dossenbachiin
ja emmekö wähäisillä säästöillämme woi ostaa pientä maa-
tilaa, sitä hywin hoitaaksemme ja siten oloamme parantaa?"

Anteron silmät säihkymät ilosta, hän tunsi itsensä on-
nelliseksi ja syleili ystäwätänsä.

Aikaisin seuraamana aamuna jättiwät nämät onnelliset
ihmiset Schweizin maan, joka niin paljon surua heille oli
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tuottanut, waan ei jättämättä melkoista summaa Hauen-
fteinin tunneliin jäämille onnettomille towereillensa.

Kuta enemmän matkustajat lähestyiwät Swartzwaldia,
sitä iloisemmaksi tuli heidän mielensä, ja kun wihdoin ilta-
puolella Dinkelbergin kukkulat ja heti sen jälkeen Dossen-
bachin kirkon toruin katto esiintyiwät, silloin Ruppert ei enään
woinut pidättyä, waan lauloi raikkaalla äänellä mielilaulunsa.

110 ja riemu syntyi ylt'ympäri Dossenbachissa, kun An-
tero äitinensä, weljinensä ja ystäwinensä matkusti sinne.
Nyt wasta tuusi tuo uskollinen nuorukainen, kuinka kaikki
häntä rakllstiwat. Ia näitten „kaikkien" joukosta ei Fluren-
uauerklllln jäänyt pois, waan tuli myös ivastaan, kuultuansa
ilosanoman Anteron palajamisesta. Hän painoi hänen kät-
tänsä sanoen:

„Sinä olet paljon waiwannut omaatuntoani. Ei yöllä
eikä päiwällä ollut lepoa, kuultuani tuon sanomattoman on-
nettomuuden, joka sinua kohtasi."

„Waan miksi?" kysyi Antero hymyllä. „Itsehän olin
siihen syynä?"

„Hm kuitenkin", arweli Flurenbauer, „kuinka otak-
sutaan. Ellen silloin olisi ollut niin sai saituri, waan
oikeaan pyyntöösi suostunut, niin et olisi tullut haudatuksi
ja maatilani olisi paremmin hoidettu. Sitä paitsi olen siitä,
jo rangaistukseni saanut, kun minun sinun poissa ollessasi
on pitänyt muuttaa wiisi palmelijata, jotta kaikki minua
owat warastaneet, että kukkaroni kowin on kuihtunut. Waan
nyt se ei enää ole tyhjä ja osoittaakseni sinulle iloa palau-
tumisestasi kutsun sinut ja omaisesi tänä iltana luokseni ot-
tamaan lasin hywää haha sä tiedät sen jo."

Hän nauroi ja muut yhtyiwät siihen.
Äiti Resi oli ainoa, joka ei woinut seurata kutsumusta,

sillä hän oli matkasta wäsyneenä. Antero saattoi hänen to-'
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tio ja lähti sitten Flureubauerin luo. Pöydän päästä kaikui
iloiset äänet häntä wastaan ja wiinikulta pisaroi ja kuohui
jo laseissa, eikä sitä säästettykään, Anteron menestykseksi juo-
taissa

Wuosia on jo kulunut siitä. Waan Dossenbachin kylä
on nytkin wielä olemassa ja siihen wielä Dinkelbergikin.
Äiti Rcsi on jo aikoja maannut haudassa; Antero, Ruppert
ja ystäwä Nadler iloitsewat elämällensä ja owat tulleet kelpo
talonpojiksi. Itsekukin heistä hoitaa omaa maatilaansa; Rup-
pert on sitä paitse ihanan wiinimäen omistajana. Hänen
kellarissansa on jaloa wiiniä; kuitenkin hän nauttii sitä ai-
noastaan sunnuntaisin, lumalanpalwcluksen jälkeen, iloituk-sensa elämällensä.

Ken enemmän hänestä tahtoo kuulla, hän matkustakoon
Dossenbachiin ja kysyköön „Antero Dinkelbergiläistä",
siellä hän on saawa selityksen ja lasin hywää wiiniä, sillä
Anterollakin on weljensä hywästä tahdosta jaloa wiiniä kel-
larissansa, ja siihen lisäksi Nadler.
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