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Ensimmäinen luku.

Seppä naapurina.

Jos Englannin karttaa katsomme, niin löydämme herttua-
kunnassa Suffolk Stom-Market nimisen kylän, joka on kaksi-
kymmentä englannin penikulmaa merestä. Se on marsin köyhä
kylä, enimmäksi osaksi mökkejä täynnä, kolkon maakunnan ympä-
röimänä. Mihin maan silmä katselee, näkee se kaikkialla suo-
maata, joka loitompana muodostuu pitkäksi, maakasuoraksi wii-
waksi, jonka mieressä toinen kapeampi, kiiltäwämpi kulkee;
tämän wiimeisen kuwastaa Pohjoismercen suoraan juoksema
joki. Warsin kirkas, kaunis päiwä on harminaista tällä maa-
seudulla; pllinwastoin suomaasta nousee ikuinen sumu, joka eri-
laisine muodostuksineen mnistuttaa ikäänkuin laweata tasankoa
lllkkllllmattll kulkisi hllllmuntllpainen ruumissaatto. Sangen usein
sumupilwet yhdistyivät niin toisihinsn, ettei silmä moi niiden
läpi katsella ja silloin on paimenille, joiden karjat laitumella
käymät, mallan waikeata koko karjaa koossa pitää, sillä ainoas-
taan siellä ja täällä lehmän tahi hiehon pää pistäikse sumu-
pilwistä esiin, eikä mikään muu ilmoita lukemattomien karjojen
siellä olemista kuin taukoamaton, niiden kaulassa riippumien,
kellojen kilinä.
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Jos meiltä kysytään, millä Stow-Markctin asukkaat
itseänsä elättäwät, niin joudumme suureen pulaan, mieläpä luu-
lemme, etteimät muutamat asukkaista sitä itsekään tiedä, maan
antamat rakkaan Herramme pitää huolta elatuksestansa, hurs-
kaasti! mieleen painaen sanat: Hän, joka maatettua kedon kuk-
kaset ja jonka tahtomatta ei uksikaan warpunen katolta putoa,
un pitämä heidllNlt ruumiinsa tarpeista huolen. Stom-Marke-
tissa harjoitetaan kaikellaisia käsitöitä; mutta suurimman osan
paiwää nähdään mestari-kullat seisoman owcn edessä juttele-
massa, tai istuman kylän rawintolassa ruskean olut-lasin ääressä
työskentelemättä werstoissansa. AinoaZtaan seppämestari Bllx,
jonka pieni asunto on kylän päässä, on kiitettäwänä poikkeuk-
sena; aamusta iltaan kuuluu wasaran lyönti sieltä ja noki-
mustassa pajassa näkyy tulipunaiset säkenet säihkymän, jolla
wälin palkeet ähkymät ja puhkuivat, jotta on oikein iloista.
Alimmaiselle naapurille ei tämä tosin mahda olla mallan su-
loista ja oukin mielipiteemme oikea, koska rouwa NuNNh Clerl,
jonka asunto on liki mestari Vor/in huoneita, joka päiwä mu-

risee naapurinsa jyskettä. Seppä on jo monta karkeata puhetta
lesken suusta kuullut eikä hän wielä kertaakaan ole siitä wihas-
tunut. Aina hän maan naurusuin kuulteli hänen nurkumis-
tansa; tiesipä hän Nannyn perinpohjin toraisaksi naiseksi, joka
ei woinut elää syttymättä joskus kiukkuun.

Mitä se haittaa, jospahän enemmänkiriitelisi? mörisi
mestari Box usein itseksensä. Enhän toki ole naimisissa hänen
kanssansa. Ken on hänen mallassa, ei suinkaan sillä hymät
päiwät liene, sen tietää Jumala ja ne kaksi lapsiraukkaa, joita
hän neljä wuotta sitten otti otto-lapsiksensa. Mikä häntä oikeas-
taan mahtoi siihen taimuttaa, en ole woinut tutkia, maikka jo
usein olen sillä päätäni waiwannut. Hänen sydämmensä ei missään
tapauksessa ollut asiassa osallisena, se on tosi, sillä minä luu-
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len, ettei hänellä ensinkään sydäntä ole. Raha ja taas raha,
se on sielu hänen ruumiissansa. Hänelle länsi kuusi nmottll

sitten, kun hänen miehensä kuoli, kyllä pahoin. Pesä oli wel-
kainen ja lähellä oli, ettei sitä pakkohuutokaupalla myyly. Eräänä
päimänä hän meni Colchester'iin oikeuden armahtamista pyytä-
mään, ja kun hän tuli takaisin, toi hän kerallansa nuo
kaksi pientä, Joen sa Saaran. Tästä lli'astll alkaen hänen »va-
rallisuutensa muuttui ja nyt hän on warakas eukko. Tästä
hän epäilemättä saa kiittää sisaruksia, soita hän nyt kiitokseksi
niin pahasti kohtelee. Miten on koko jutun laita, mistä lapset
ja mistä warat sen susi tiesi, mutt'en minä. No niin,
jatkoi mestari Vox naurusuin, taas olen joutunut tuohon
päätä niaiwllllwaan asiaan ja sillä wälin tuli sammuu uunis-
sani, ei, tyhmää tekoa, mitä tämä kaikki minua liikuttaa,

pois työhön!
Ia kohta sm jälkeen kuului pajasta hupainen ping-piug-

ping, jota seurasi matalampi poh-poh-voh. Ia muutamien
sekuntien perästä tuli naapurihuoneen owelle pitkä, laiha, musta-
hiuksinen ja silmänen sekä erinäisen punertama ihoinen rouma,
josta ehdottomasti saattoi luulla että hän puhdistaessansa
itseänsä käytti riiwinrautaa saippuan asemesta. Mainittawin
ruumiinsa waatteus oli ylen suuri esiliina neliskulmaisinerinta-
lappuneen täyteen ahdattu nuppi- ja silmäneuloja. Nuttua ja
liiwiä hän walistä waihteli, mutta esiliina oli aina sama, eikä
kukaan kyläläisistä woinut häntä ilman tätä muistella, ei edes
silloinkaan, kun hän wuotcclla oli.

Hän oli nostanut molemmat käsiwarret lanteille ja kään-
tyneenä pajaan päin, hän taas kerran pauhasi kauan siitä hel-
wetin jyskeestä, jota naapuri piti.

Minun täytyy wielii pyytää tuomioistuimen apua,
jatkoi hau tähän, jos ci herra Box pidä parempana itsestänsä
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sinne saapua. Tällaista jyskämätä käsityötä ei sna kylässä
harjoittaa, maan amaralla kentällä, missä se ei ketään häiritse,
eikä estä kotiaskareissansa.

Nämä miimeiset sanat hän lausui korkeammalla äänellä,
jotta seppäkin kuulisi; hetken aikaa hän wielä jäi owelle seiso-
maan, nähtäwästt odottaen mustausta. Waan kun siitä ci
tullut mitään eikä muuta kuulunut, kun naapurin ping ja poh,
niin hän awasi suutuksissa owen ja meni huoneesen. Muuta-
man minuutin jälkeen tuli Nanny taas näkymiin, kädessä pitkä
ruokosauwll, jolla hän hakkasi Vaatteitansa. Tosin näkyi siltä
kuin hän olisi aseellansa tahtonut rynnätä parantumatonta
naapuria wasten, mutta kuitenkin hän kääntyi päinvastaiseen
suuntaan. Tämä oli tuskin tapahtunut, kun huoneen lähelläolemalta siwukadulta noin kahdeksan wuotinen poika, pieni astia
kädessä, tuli juosten ja läheni peläten huonetta, josta Nanny
Clerk oli lähtenyt. Huoneen toisesta akkunasta kurkisteli walkca-
werincn, kiharatukkainen, kuusimuotinen tyttö, joka, nähdessään
poian tuskaisena, huusi:

Ah, Joe, missä olet niin kauan miipynyt?
- En saanut kohta maitoa, kuului meljen wastnus, ja

sitte juttelin mahan Venin kanssa. Tiedätkös, hän kertoo aina
niin kauniita juttuja. Näitten sanain jälkeen hän sywcisti huoa-
ten lisäsi: onko hän sisällä?

Ei, wllstasi Saara alakuloisena, hän on sinua etsi-
mässä, - ja otti lohduttajan myötänsä.

Kuultuansa tämän Joe wähän wapisi, marsinkin kun
hän jo usein oli tehnyt mainitun Lohduttajan", joksi Nanny
ruokosauwllll nimitti, tuttnwuutta.

Tule maan sisään, neuwoi sisar, ja mene piiloon.
Mitä se auttaisi, mustasi Joe huoaten, hän löytää

kyllä minut. Oi, Saara, jospa taitaisimme paeta jonnekin.
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Sisar katseli meljeä sangen lcwottomana ja wiittasi häntä
olemaan hiljaa.

Se oli soma tupanen, johon poika astui. Huonekalut
eiwät olleet komeat, maan mitä halwimmat; tuolit ja pankko »li-
mat maalaamattomat ja suurtukikkaista larttuunia oli polstarit-
tomlln sängyn peitteenä. Kuitenkin oli tupanen hywin miellyt-
tämän syystä että erityinen järjestys ja puhtaus siellä wallitsi.
Kaikki oli parhaiten siiwottu ja pesty, tuolit ja pankko kilpaili-
wat kiiltäwyydessä maassa oleman hiekan kanssa, eikä to-
della tietty, mikä oli walkeampi, mainitut huonekalut, waiko hiekka.
Tilawau wlllltckllllpin päällä oli komean merilaiwan malli; sen
oli tehnyt Nannyn miesmainaja, joka oli ollut merimies ja oli
taidokas käsitöissä. Huoneen kaunistuksena oli kuitenkin se osa,
jota kyökkinä käytettiin, siinä oli erilaisia tarpeellisia kupari- ja
tinllllstioita. Siellä kaikki kiilsi ikäänkuin puhdas kulta ja
hopea ja kun päimä paistoi siihen osaan kamarista, täytyi
malttamattomasti kääntää silmänsä sieltä, niin huikaisewasti
siellä kaikki loisti ja kiilsi.

Nannyn puhtauden tunne ulottui ei ainoastaan tupaan
ja sen kapusiin, maan myös maatteihin, joita hänen ottolapsiksi
ottamat sisarukset pitiwät. Ne olimat tosin maan marsin hal-
paa ainetta, mutta niin puhtaat, että lapset aina olimat wasta-
slltaneen lumen kaltaiset.

Puhtauden ja järjestyksen halu olikin Nanny Clcrkin
ainoa hymä puoli, muuten oli hän oikein ahne, riitainen, paha
rouwa. Joe ja Saara sen kyllä tiesiwät ja olimat Nannyyn
suuresti tuskauntunect.

Asian näin ollessa ci woikaan kummeksia että poika nyt,
kun oli pieneen erehdykseen wikapää ja kohtuutta kauemmin oli
wiipynyt, kowasti wapisi.
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Woi, Saara huudahti tämän huomattuansa, itkemällä
äänellä, miksi oletkin niin kauan wiipynyt?

Mitä siihen muin, Joe wastasi, että Ven taitaa ker-
toa niin kauniita kertomuksia.

Ben on paha poika, sisar lausui, hän on tahallansa
sinut wictellyt ja iloitsee salaa kun sinua lyödään.

Ei Saara, Joe wastasi ja nostaen käden rinnallensa
hän makuutti: Ben on ystäwäni! Antaisiko hän muutoin
minulle salaa paistettuja leiman paloja? Ia sitten, eikö hän
eilen minulle antanut rihmelin ja wanhan taulun, johon woin
kirjoittaa kirjaimet, joita hän minulle opettaa?

Saara tahtoi wastata, mutta kun hän akkunasta näki
Nannyn tuleman, hän kuiskasi säikähtyneenä weljcllc: lymyä,
hän tulee!

Mihin sitte, Saara, sano mihin?
Tällaisina maaran hetkinä tawallisesti tapahtuu niin, että

walitlllln piilopaikka, josta etsitläwä mitä pikemmin löytyy.
Niin nytkin tapahtui. Joe etsi piilopaikkaa seinällä riippuman
käsiliinan takaa, eikä ajatellut että peittämättömät jalkansa il-
moittaisiwllt hänet. Tuskin oli Nanny tuman omen awannut,
kun hän jo huomasi syyllisen. Sanaakaan sanomatta hän
hyökkäsi poikaa kohti ja antoi hänen aika lailla maistaa loh-
duttajaa, maan Joe ei ensinkään tuntenut itseänsä lohdute-
tuksi. Hän tukahutti tuskansa, niin paljon kuin taisi, kun koke-
muksesta tiesi, ettei Nanny suwainnut komaa huutoa, joka naa-
purin huomiota herätti, maan silloin hän löi miclä armotto-
mammasti.

Missä olet niin kauan wiipynyt, sinä «veitikka? alkoi
Nanny tutkia kurituksen päätettyä. Sano se pian minulle, tahi
saat wielä kerran lohduttajasta.
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Tämä uhkaus kyllä pakoitti poikaa puhumaan ja hän
ilmoitti sentähdcn laihalle rouwalle täyden totuuden.

Wai niin, tiuskasi Nanny, Ven on siis taas ollut
syynä? Maltahan, poika on wähemmin iloitsema kun hänen
kerran tapaan. Sittc kun hän oli pitkät puheet pitänyt tästä
asiasta, hän kääntyi Saaraan: kuinka pitkälle on sukkasi ehti-
nyt? Näytä tänne".

Napisten tyttönen teki mitä käskettiin.
Nanny oli tuskin silmäillyt työtä, kun hän jo huusi:

Mitä? Koko aikana olet roaan kymmenen kerrosta kutonut,
sinä laiskuri! Eikö niin? Ruokaa ja kauniita waatteita waa-
ditte, mutta olla minulle hyödyksi, minua wähän auttaaksenne,
se ei ole mieleenne!

Näitä sanoja seurasi isku tytön päähän.
Joe wihastui tästä koroin; mitä häneen tuli, woi hän

Nannyn kowuutta kärsiä, mutta niin pian kuin Saara sai
kärsiä, tulistui hän tuimasti ja silloin teki hänen mielensä
heittää jotakin ankaran hoitajattarensa päähän. Kuka ties,
josko hän ci olisi sitä nyt tehnytkin, ellei sisar olisi rukoil-
len häneen katsahtanut. Hän pani siis puristetut nyrkkinsä
taskuun ja meni uunin nurkkaan. Siellä hän otti taulun ja
kirjoittimen käteensä ja alkoi kirjasta kirjoittaa painettuja kirjaimia
sillä taivalla kuin Ven oli häntä opettanut. Sisar istui kohta
hänen wiereensä ja hän oli oikein onnellinen näyttäessään, pit-
kän lli'an kuluttua, oman nimensä taululla.

Vaikkei Saara roielä ensinkään osannut lukea, niin hän
kuitenkin sydammestään iloitsi weljensa taitoa. Ken toki tiesi, jos
tämä ilo olisi niin suuri ollut, jos hän olisi kirjaimet tuntenut,
sillä tuskinpa hän olisi woiuut selittää Joen kulunkirjoituksia.

Nanny ei toistaiseksi lapsista huolinut, kun hän teetänsä
roalmisteli. Tätä „teetänsä" hän toki teki omaa mahtaroaa
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henkilöänsä warten. Sisarukset eiwät saaneet tätä nauttia, waan
tyytyiwät woileipään, joka samassa oli heidän iltaisensa.

Miten Nanny woileipää leikkasi oli niin omituista, ettei
moi olla sitä kertomatta rakkaalle lukialle; ensin hän wasem-
mallll kädellä painoi leipää rintansa mastaan, jolloin »välistä
nuppi- tai silmäneulllkin meni leiwän sisukseen ja siitä lasten
suuhun; sitten silitti hän wähän marsin wähän woita
leimalle, ikäänkuin apteekari silittää laastaria. Sittekun hän
oli tehnyt weitsen leimasta jälleen kirkkaaksi, leikkasi hän toisen
marsin ohuen lemun ja jakoi nämä kahteen osaan, joista Joe
sai yhden ja Saara toisen.

Tänään ette suinkaan ole mitään ansainneet, tiuskasi
hän lapsille, ja loma äiti olisi teitä nälkäisinä lewolle laitta-
nut, maan minulla on liian hellä sydän, joka minä tiedänsen hywin wiclä joskus on saattama minut perikatoon.
Näitä sanoja seurasi muutamia kulkkuääniä, jotka Nannyn
mielialaa ilmoittiwat, osottaen rouman itse olleen sywästi liiku-
tettu hywyydestään. Tämä mieliala pysyi siksikuin lapset oli-
mat niukan iltaisensa syöneet ja lemolle menneet. Mutta sitte
kun hän alkoi joukon leikattuja leiwän palasia paistamaan, toi
ruokakaapista tuoreen kinkun ja pani teekannun kanssa rommi-
putelin pöydälle, selkeni muotonsa mähittäin antautuessaan
aterian täydelliseen nautintoon.

Sillä mälin sisarukset seurusteliwat maaten kehnolla tilalla
katalassa yliskammarissa ja Joe soimasi niin yhteistä hywän-
tekijaänsä, että jos Nanny olisi puheensa kuullut, olisi hän
epäilemättä saanut lohduttajasta.

Sinä sanoit äsken, Saara lausui, ettei Nanny ole
äitimme. Ah, Joe, jospa se maan olisi totta.

—Se on totta, sinä woit uskoa minua, Saara. Mestari
Voi'in ei olisi tarwinnut minua siitä makuuttaa, sillä tiedän marsin



11

hnwin, että aika on ollut, jolloin en wielä Nanny Clerk'iä
tuntenut.

Ah, kerro Joe, luulen niin mielelläni.
Wiihän wielä, alkoi altis weli, muistelen somaa tupaa

ja hymcia, kaunista rouwaa, joka sinua malkcalla takilla kääri,
polwillansa heilutti, tun minä kouristelin hänen wieressänsä.
Hän suuteli niälistä minua, wälistä sinua sn puheli niin suloi-
sesti, että olen marina hänen olleen äitimme. Eräänä päiwänä
ilmestyi minulle tuntematon mies, joka paljon ja kauan puhut-
teli äitiä. Sen jälkeen jätimme kamuin asunnon ja muutimme
toiseen. Äitiä näin wielä jonkun kerran, sitä useammin näin
micraan miehen, joka ei ensinkään nstäwällisesti minua koh-
dellut. Ia kun itamöitsin ja äitiä kysyin, antoi hän wailli-
naisia wllstauksill, sanoen meidän jälleen hänet näkemän, hän
oli matkalla ja meidän piti pian lähtemän jälestä. Wähänsen jälkeen menimmekin laiwaan. Mutta mitä sitten seurasi,
en tiedä, sillä tulin sairahaksi ja muistoni häwisi kokonaan.
Sen maan wielä muistan, että eräänä päiwänä emme enään
laiwallll olleet, wieras roei meitä Nannyn luokse ja sanoi hänen
mahaksi aikaa olewan hywän äitimme. Sitte hän humisi ja
Nanny tuli meidän kanssamme mannussa tänne.

Ah, Joe, hnokast pieni sisko, jospa hywää äitiämme
mielä kerran näkisimme!

Neli pudisti murheellisena Päätään, sanoen: pelkään
hänet kuolleeksi.

Wähän sen jälkeen Saara taas alkoi: mutta onhanmeillä ollut isäkin, eikö tosi, Joe? Wanhempiin aina
kuuluu isä, eikö niin?

Joe myönsi huoaten. - Älä anna tonuolle liian paljo
sijaa sydämessäsi, hän sanoi alakuloisena. Minusta näyttää
silta kuin olisimme köyhiä, hyljättyjä orpolapsia.
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Mutta sanoithan minulle, sisar ivastasi, meilläkin
oleman mielii Jumalan, joka asuu tuolla taimahassa. Onko
hänkin kuollut?

O ei, Saara, Hiin elää ijankaikkiseßti.
Kyllä hän pitää meistäkin huolen eikä salli meidän

aina olla ilkeän Nannnn luona.
Amen! päätti weikkonen, jonka jälkeen molemmat kohta

nukkuiwat.

Toinen luku.

Eroaminen.

Joella ja Saaralla ei ollut, sitte kuin he Nannyn huos-
taan tulimat, yhtäkään iloista hetkeä; heidän lapsuutensa oli
pllinwastoin warsin ankara ja surua täynnä. Kuitenkin he
saiwat roielä kowempia päiwiä kokea. Nanny kantti itseänsä
aina ankarammin sisaruksia kohtaan, torui ja löi aamusta il-
taan ja joka kerta, kun niukat palaset pani pienien eteen, soi-
masi hän heitä kerjäläislapsiksi, joita häntä ei enää haluttanut
kauemmin elättää. Joe ja Saara saiwat wielä paljon yhdessä
kärsiä, Nannnlla oli aina syytä riitaan ja kowaan kohteluun.
Ellei lapsiraukoilla olisi ollut Ben ja mestari Box nstäwinä,
niin olisiwllt epäilemättä nälkään kuolleet, sillä wiimeisinä ai-
koina Nanny ei muistanut koko päiwänä antaa kaswateillensa
ruokaa. Hiljaa he tosin niin kauan odottiwat kuin nälkä pa-
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koitti lapsia pyytämään häneltä wähän leipää tai maitoa; silloin
Nannylla oli kylliksi syytä puskea wihansa mimmaa onnettomia
lapsia mastaan. He, kun ilkeän rouwan ajatukset arwasiwat,
ctsimät mieluummin Benin ja mestari Boxin suosiota ja seuraa.

Niin, niin, lausui kunnon seppä eräänä päimänä kun
Saara nälkäisenä taas hänen luoksensa tuli, Nanny olisi teitä
lapsiraukkoja mielellään huoneesta ajanut, ellei hänen olisi täy-
tynyt kirjallisesti sitoutua teistä molemmista huolta pitämään,
siksikuin täysi-itäisiksi tulette.

Nämä sanat hän sanoi suurta »voileipää ahkerasti syu-
mälle Saaralle seka nauhalle miehelle, joka oli käymässä mes-
tarin luona, joka nimitti häntä „herra Neumanniksi." Waan
kun Box hllwaitsi että moileipä herätti pienessä Saarassa suu-
rempaa huomiota kuin hänen sanansa, niin hän puhui erittäin
wicraallensll seuraaman:

- Waiiha noita-eukko on aina pahasti kohdellut lapsia,
mutta wiimcisinä aikoina hänen hirmumallallansa ei ole ollut
määrääkään; hänellä täytyy olla joku syy, joka häntä siihen
saattaa, silla hän on niin ilkeä kuiu wiisaslin.

Te woitte kyllä olla oikeassa, mestari Box, mastasi
Neumann ajattelcwaisesti. Mikähän mahtaa olla syynä?

Kuka sitä moi tutkia, seppä sanoi nostaen olkapäitään.
Ehkä nyt on ilmi tullut, että Naunya on jollakin tnwoin
petetty. Woipi olla niin, että kuin hän neljä wuotta sitten
otti sisarukset ottolapsikscen, kaikellaista lupauksia tehtiin, joita
ei nyt ole täytetty.

Tarkoitatteko rahaseikkoja, Neumann huudahti, tchdcu
oikean käden sormilla rahanlalkian lamoin.

Luultllwasti, mestari makuutti, rahahan on Nannylla
pääasiana. - Orporaukkoja käy säälikseni, hän lausui lauh-
keammalla äänellä, tarkastaen Saaran. Totisesti, jos en olisi
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manhapoika, maan nainut mies, ottaisin kumminkin toisen sisa-
ruksista ottolapsekseni.

Ken ties, mustasi toinen, jos Nanny sitä sallisi.
Woipi olla mahdollista että hänelle äidin sijassa hoidettawaksi
jätettyjä lapsia ennemmin tai myöhemmin häneltä vaadittaisiin
ja hän miclä saisi ylimääräisen palkinnon.

Mahdollista paljon mahdollista, seppä nyykytti
päätään.

Samalla hetkellä Nannyn kimeä ääni kuului kadulta, hän
huusi Saaraa. Kun tyttönen sen kuuli, rupesi hän koivin
Vapisemaan ja kyyneleet muosiwat hänen poskillensa.

Jumalani, hän huusi tuskaisena, kuinka nyt käynee, jos
hän wielä näkee että olen täällä ollut.

Onko hän sinua kieltänyt huoneeseeni tulemasta? Vox
tiedusteli uteliaana. Saara myönnytti.

Niin, niin, se on hänen tapaistansa, seppä wirkkoi
»vihaisesti naurahtaen. Hän ci toki ole huomaama, Saara,
että olet luonani ollut. Mene yrttitarhan läpi ja tnle sittc
leipnri Tomsonin luona jälleen ulos, siis päinmastaisesta
suunnasta.

Tyttö mcni nyyhkien owelle.
Alä sure, kyyhkyseni, lausui lauhkealla äänellä Neumann

hänelle, Nanny ei saa mitään pahaa sinulle tehdä, me pi-
dämme mauria ja tulemme sinua auttamaan, jos tarwis tulee.
Pyyhi pois kyynelesi, käpyseni, minä tuon ensikerralla, kun
taas mestari Vorin luokse tulen, jotain sinulle. Kuulethau?

Saara nyykytti hymyillen kyyneleet silmissä. Ajatus
että herra Neumann, jonka tuttawuutcen hän jo aikoja sitten
oli tullut ja jota hän ystäwällisyytensä muoksi erityisesti suo-
sitteli, oli hänelle jotakin tuoma, tarkoitti kaiken hänen hätänsä.
Hän pyyhki esiliinalla kyyneleet, antoi pienen kätösensä molemmille



15

miehille ja suuteli heitä. Sitte hän juoksi joutuin osoitettua
suuntaa yrttitarhan kautta.

Herttainen olento, Neumann sanoi ajattelewaisesti,
katsoen toton jälkeen. Haha, miten kepeästi hän juoksee,
tosin, ikäänkuin keijukainen. Totta totisesti, ei koko teaattcri-
henkiöissiimme löydy sellaista pientä somaa nukkea.

Tämän lausuttuamme on tarpeellista, että lukia saapi
tietää, mihin säätyyn herra Neumann kuului ja ylimalkaan oppia
häntä paremmin tuntemaan.

Uusi ystämämme oli monta wuotta ollut lamppujen-
hoitajana, eräässä Lontoonin monista teaattereista, s. o. hänen
piti teaatterissll seka näyttämöllä pitää lamput kunnossa, sy-
tyttää ja jälleen sammuttaa ja joka näyttelyn aikana piti
hänen muodostaa tulenmärin semmoiseksi kuin sitä tarwittiin.
Jos esim. näyttely knwaili yöaikaa, niin hän kiersi kaikki lamp-
punsa ja sytytti, päiiuän waljettua, ne jälleen palamaan; kun
ukkosen ilmaa näytettiin, niin Neumannin piti saattaa salaman-
leimahduksen toimeen. Kuutamonkin muodostaminen kuului
hänen tehtllwiinsa, ja tämä oli syy mintätahden walaisija tä-
nään oli mestari Boxin luona. Teaatteri-scurue näytteli nykyään
lähellä olemassa pienessä Cvllhtsterin kaupungissa. Koska
yleisö siellä wähän taidetta suosi, niin Neumaun käytti aikaa
kllikellllisiin kokeihin ja koetuksiin. Hän oli sangen ymmärtä-
wäinen mies ja sittekun hän oli saanut luonnonopillisen käsi»
kirjan, saiwat airoan eriskummalliset ajatukset hänessä mallan.
Eteenpäin pyrkimä Neumann ei enää pitemmän aikaa hywäk-
synyt kuutamoa sellaisena kuin sitä, tawallisesti näyttelyissä
näyteltiin. Se saatiin toimeen siten että keltaseksi maalattu
paperilemy pantiin kynttilänliekin eteen. Hän ei saanut rauhaa,
ennenkuin oli keksinyt keinotkaan koneen, jonka awulla hän taisi
toimittaa wiheriän, hopealta hohtaman kuutamonwalon. Suuri
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heijastaja oli koneen pääosa ja kun mestari Box oli lawealti
tunnettu taitawimpanll työssään, niin walaisija kääntyi hänen
puoleensa, antaen hänelle sen osan työstä, joka kuului sepän
ammattiin. Ennenkuin Neumann jätti sepän huoneen, tuli
luonnollisesti kone taas kysymykseen ja mestari Box oli lu-
wannut työnsä walmiiksi toimittaa kahdeksan päiwän kuluttua.

Sanon teille, mestari, onnellinen Neumann roirkkoi
lähtiessään, minä iloitsen kuutamosta, niinkuin lapset joulusta.
Meidän täytyy epäilemättä onnistua, sillä muistakaamme maan,
että sitä marten on kirjoitettu erityinen kappale, jossa kuutamo
ilmauntuu kolme eri kertaa. Wiimcin yksin aaweetkin kuuta-
mossa tanssimat.

Pannaan wctoa, nyykytti seppä myöntäen, se on
komeaksi kohoama; wielä somemmaksi kuin koska pilwet kuuta-
mossa kulkemat alangoillamme. Hywasti kuitenkin tällä kertaa,
hän keskeytti puheensa antaen malaisijalle kättä, tuolla tulee pieni
Saara katua myöten, tahdon wähän pitää waaria ettei wcmha
eukko saa mitään pahaa lapsiparalle tehdä.

Niin oikein, mestari, Nenmann lisäsi painaen «Itä-
mänsä kättä sydämellisesti.

Saara oli tuskin astunut meille tunnettuun tupaan, ennen-
kuin Nanny, ikäänkuin kostotar, tnlla tupruutti hänen maaltaan
tukkaansa. Ken tiesi, miten pitkälle paha nainen olisi wihansa
mimmassa mennyt, ellei omi olisi heti awautunut ja mestari
Box karkealla äänellä «laatinut rauhaa.

Nanny, suuresti hämmästyneenä, laski saalinsa ja seisoi,
kumapntslllln kaltaisena katsellen tuijottamin silmin sisäantulemaista.

Wai niin, huusi seppä kädet siwulla, näinkö te pite-
lette huostllhanne ja hoitohonne annettuja lapsia? Olen jo
kauan itsekseni katsellut käytöstänne ja maiti ollut. Mutta
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tästä lähtien, kun lasten hätähuuto kuuluu aikasemmin tai
myöhemmin, on karsimakseni loppunut.

Kuuluuko se teidän tehtäwäänne? alkoi nyt Nanny,
wähittäin heräten tuijotuksestaan, soinnuttomalla äänellä, säih-
kymin silmin. Ajattelin, että te wllsarallanne mclkoisemman
melskeen toimitatte ja sittekin teillä on kumminkin syytä toisia
ihmisiä moittia.

Melske, jonka pajastani kuulette, mestari wastasi, tulee
käsityöstäni ja kun minä suurella sepän wasaralla malmisten
hohtaman tulista rautaa, niin on se mitä somimmin waikutuspiirin-
sointu, haikeain walitusten ja woiwotusten suhteen, joita molem-
mat lapsiraukat kiljosewat, kun te armottomasti heitä lyötte.

Minä woin huoneessani tehdä ja toimittaa mitä tah-
don, Nanny mastllsi pilkallisesti, eikä sen pitäisi kelataan lii-
kuttaman. Hän napsautti sormeansa.
Ette ole näitten lasten äiti ja kun te pahasti kohtelette heitä
ja oikeus saapi siitä tiedon, niin woipi tapahtua, että kerran
tulette kowin ahtaalle. Naapurit kyllä tietämät miten armotto-
masti olette wiimeisina aikoina lapsiraukkoja pidelleet. Minä
neuwon teitä, ottakaa maan waroituksistani, muutoin woipi
helposti tapahtua, että annamme ilmoituksen asianomaiseen
paikkaan. Niin, ja nyt hywästi.

Mestari oli jo wähän matkaa poistunut, Nanny seisoi
kuitenkin aina maan entisellä paikallansa katsoa tuijottaen paik-
kaa, josta Vor juuri oli lähtenyt. Wääristetyt kaswonsa oli-
wat niin luotansa luomuttawaisia, etteiwcit molemmat lapset
woineet olla »vetäytymättä hänestä uunin nurkkaan. Wiimein
Nanny herasi mietinnöstään ja pyyhki kädellä silmiänsä. Waan
yhden silmäyksen hän heitti loeen ja Saaraan, mutta katsan-
tonsa oli niin kamala, että sisarukset kauhistuen wetäytyiwät
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takaisin. Ei sanaakaan kuultu laihan rounian huulilta ja ikään-
kuin ei mitään olisi tapahtunut, hän meni jälleenkotiaskareillensa.

Tästä päiwästä alkaen hän ei paljon ensinkään lapsista
huolta pitänyt, maan antoi heidän närkästyttäwimmällä tamalla
nälkää nähdä; ja kun syksy synkkine painuneen tuli, oli hänellä
aina asiaa antaa sisarusten kadulla kuleksia antamatta heille
lämpyscmpiä waatteita. Se oli silminnahtäwa että hän tahtoi
päästä hoidettawistansll ja toiivoi että he kylmettymisen kautta
saisiwat kowan taudin, josta he eiwät marmaankaan Nan-
nyn tahdolla enää parantuisi...

Nauha Neumann piti lupauksensa Saaralle. Kun hän
kahden wiikon kuluttua tuli takaisin, antoi hän lapselle, joka
joka päiwä kadulla häntä odotti, jotakin liinaseen käärittynä.

Saara awasi kärsimätonnä liinan ja kuinka suuri oli
hänen ilonsa kuin hän näki pienen, lumiwalkean kissanpennun,
joka kohta ystäwällisesti puikelti hänen luoksensa.

Olisin tuonut nukenki sinulle, käpyseni, lausui lasten
ystäwä, sittekuin Saara oli häntä sydämellisesti kiittänyt, mutta
nukki menee leikitellessä helposti rikki, jota et tarwitse pelätä
kissaa pidellessä. Saat nähdä miten iloisesti se leikittelee.
Eikö niin, kyyhkyseni, sinä olet olema sille hywä äiti?

Luonnollisesti. Saaran ei ensinkään tarwinnut sitä lu-
roata, sen sanoiwat loistamat silmänsä, sen todisti hellyys, millä
hänen pieni kätensä siweli kissaa. Hän olisi mielellään Neuman-
nin luokse jäänyt, ivaan hänen oli halu näyttää lahjaa meljelle;
ja niin hän punaposkisena juoksi kotiansa.

Mitä tämä merkitsee? Nanny kuiskasi, kissan nähtyänsä.
Minä minä Saara änkytti, sain sen lahjaksi

herra Neumannilta.
Herra Neumannilta! Nanny matki pilkallisesti. Livu

läpi minulla on kylliksi hoidcttawaa teissä molemmissnk,
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enkä moi kolmannen suuta täyttää, siis wie ulos kissanpentu.
Älköönkä se enää silmieni eteen tulko, sen sanon sinulle!

Saara katseli kyyneleet silmissä kissaa ja poistui hiljaasen kanssa kammarista.
Joe, joka kohta seurasi, liuskasi: ei sinun pidä kissas-

tasi eroaman, rakas sisareni; tiedätkös mitä, me kätkemme sen
ylös kammariimme, sinne Nanny maan Harmoin tulee.

Tämä ehdotus oli Saarasta erinomainen ja niin hän
meni hiljaa ja warowaisesti rappuja myöten ja teki pienelle
hoidcttllwallensll lämpysen sijan liki omaa wuodettansa.

Sisarukset, jotka tähän asti ciwät mielellänsä kammarissa
olekstnect, iloitfiwat nyt hetkistä, jolloin sauvat kissansa kanssa
leikkiä ja usein kuu myöhään illalla pienen akkunan läpi näki
molempain lasten kissan kanssa leikkimän unohtaen kolkon huo-
neen kylmyyden. Neumannin lahja saattoi uuden suruu lap-
sille; heillä ei ollut ruokaa kylliksi, kuinka he näin ollen taisi-
wat kissasta huolta pitää? Hätä keinon keksii ja niin Joe ja
Saarakin keinon keksimät, joten pulasta pääsiwat. Nenin äiti
oli jotensakin marakas talonemäntä, jolla oli muutamia leh-
miä. Lasten pyynnöstä hän mielellään taipui antamaan, joka
päuöä kun Joe talon tarpeeksi hänen luona maitoa otti, pienen
kupin maitoa kissallekin. Mestari Box piti huolta leimasta ja
näin oli sisaruksille mahdollinen pientä lemmikkiänsä elättää.

Jonkun aikaa tämä käwi marsin hymin laatuun. Nanny
ei tietänyt holhottawiensa salaisuutta, siksi kuin loma sattuma
tuli ei ainoastaan kissan, maan myös molempain lasten elämän
waihcesen.

Oli kolkko, kamala marraskuun ilta. Myrsky ja pil-
wet alangoilla ankarasti kulkiwat, tuuli winkui tuimasti ama-
ralla lakeudella, kunnes se pysähtyi Stow-Marketin uunin
piippuihin, rumeten siellä ulwomaan. Perheet kokoontuiwnt
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tänä iltana takan ympäri, he etsiwät näin ahtaassa keskuu-
dessa ikäänkuin tnrwaa ulkona rajuawllll ilmaa ivastaan. Wan-
hat alkoimat elämästänsä tarinoida, muistellen tällaisia iltoja,
nuorimmat lapset liittyiwät liki wanhempiansa. Silloin kuului
tuuliaispään rajutcssa toinen kauhistuttanillmpi ääni, joka wä-
hittäin kumisten waikeni. Kaikki kylän asukkaat peläten kuun-
teliwat ja katseliwat ympäri. Nyt taukosiwat puheet ystäwälli-
sessä seurassa. Ei kenenkään huulilta sanaakaan kuulunut,
kukin odotti pelossaan kumiseman äänen tuloa. Muutaman
minuutin kuluttua taaskin laukaus kaikui lakeudella ja nyt moni
perheenisäntä nosti törkeästi etusormeansa hiljaa ylös, sanoen
waimolle ja lapsille: „wanki on karannut". Kaikki sen tiesiwät,
ennenkuin isä oli sitä sanonutkaan, kuitenkin kukin näitä sanoja
kuullessa kauhistui. Kaikkien Stow-Marketin asukkaiden aja-
tukset siirtyimät tahtomattansa yhtnsuuntaisesti alankomaan
kanssa juoksemalle joelle, johon oli sijoitettu wankien sondettawia
kaleeri-aluksia. Sieltä kanuunan ampuminen kuului merkki,
että wanki oli karannut.

Kaikissa huoneissa istuiwat, niinkuin sanottu, perheen
jäsenet yhdessä. Myrsky ja säännöllisten wäliaikojcn jälkeen
toisiansa seuraamat laukaukset oliwat Saaran ja Joenkin, sotka
jo wuoteellansa makusiwat, pakoittaueet taas asuinkammariin.
Waikka Nanny torui heidän takaisintuloansa, oli hän kuitenkin
sangen iloinen, ettei hänen tarwinnut tällä kamalalla hetkellä
yksinään istua.

Wanki on karannut, Joe alkoi, puoluZtnaksensa lamal-
lansa omaa ja sisarensa huoneesen tuloa.

Niin kyllä, Nanny tiuskasi, ja sinua sa sisartasi wie-
dään myös mielii kerran kaleerille, jos olette edespäin niin kel-
wottomat kappaleet. Ia ken tiesi, jos ei teidän jommankumman
tähden sellaisia laukauksia ammuta, kun te hirmuisena yönä
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kummituksina alankoja kuljette, joutuaksennc kuitenkin wiimein
sotamiesten käsiin.

Näitten sanojen jälkeen sisarukset hämmästyneinä katseliwat
toisiansa ja oliwat juuri purskahtamaistllansa katkeraan itkuun,
kun Nannyn wihainen huuto saattoi heitä toistin ajatuksiin.

Mikä tuo on? huusi laiha ruuma osoittaen nunin
penkkiä, jonka päällä kissanen marsin mukawasti wcnyi. Se
oli mannaankin lasten jälestä, heidän huomaamatta, owcn
kautta kammariin pujahtanut ja lämmitteli nyt itseänsä lämpysen
uunin luona.

Joe ja Saara katseliwat tuskallisesti ei mitään aawista-
waa kissaa sekä nuhasta wimmastunutta Nannya.

Niin totta kuin elän, huusi paha nainen, tämä on
sama elukka, jonka Saara joku aika takaperin toi mukanansa.
Enkö ole komin kieltänyt sinua, kelwotou kappale, enää milloin-
kaan tuomasta kissaa huoneeseni?

Oi, armahtakaa, pyysi Saara hädissään, ei se enää
tapahdu. En woinut sille mitään, kissa seurasi itsestänsä
minua.

Seurasi itsestänsä? matki Nanny. Wai niin, sen olette
ylhäällä kammarissanne kätkeneet ja nyt se on ilmiantajanne.

Wihansll ivimmllssa Nanny otti tulikuumalla medellä
täytetyn astian ja heitti sen miattoman elukan päälle. Pieni
hiljainen kiljaus lyhyt pikainen warähdys ja kissa oli
kuollut.

Saaran suru oli ylenmäärin suuri; hän itki kuuluwasti
ja juoksi toiwottomana kammarissa. Turhat oliwat Joen lohdu-
tukset, turhat hänen hywäilemisensä. Ei mikään lepyttänyt
tyttöä. Attiä kuiwuiwat kuitenkin kyyneleet ja pieni sydäm-
mensa wimmastui sanomattomasti. Silmät tulisina hän otti
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riippuman kauhan, wiskoi sen niin wäkewästi Nannyn päähän,
että hän horjui ja kaatui tuolille. Saaran wiha oli woimiansa
lisännyt, sen todisti meri, joka Nannyn haamasta taukoamatta
poskillensa juoksi. Kun hän jälleen tointui ja sormella koe-
teltuansa hllllwllll näki meren, huusi hän hirmustuneena; kohtasen jälkeen hän ikäänkuin tiikeri hyökkäsi uhriinsa, meti hänet hiuk-
sista owelle ja sysäsi pimeälle, myrskyiselle kadulle.

- Jumalan tähden, Nanny, parkui Joe, saatuansa nyt
taas wllimaa puhua, minun sisareni, armas sisareni! Hän
kuolee, jos hän tänä hirmuisena yönä on kadulla!

Mitä se haittaa, Nanny wastasi pilkaten, ci ole
wahinkoa sellaisesta ilkiöstä.

Hymä, lisäsi Joe, laske minua hänen luoksensa, tah-
don kuolla hänen kanssansa.

Ia hän tunkihi owelle, maan Nannyn käsi pidätti häntä.
- Sinä pysyt paikallasi!! hän huusi.

Ei, en pysy! Joe parkui. Ia jos ette päästä minua,
niin heitän jotakin päänne toiselle puolelle, jotta meri juoksee
molemmin puolin.

Wai niin sinä konna, Nanny hymyili. Sinä tohdit
uhata minua? Kyllä sinusta pääsen". Sitte hän otti poian,
weti hänet wastcn tahtoansakin huoneesen ja lukitsi owen.

Joe potki niin paljon kuin jaksoi omea jaloillansa, maan
se ei auennut; silloin hän awasi akkunan ja huusi Saaran
nimeä, maan ei saanut mitään wastausta; ainoastaan tuima
tuuliaispää syöksihc kammariin ja kaukaa kuului uusi kanuunan
laukaus.

Kauan, sangen kauan Joe seisoi awatun akkunan luona,
huutaen sydäntä särkemällä äänellä sisarensa nimeä, huolimatta
siitä että kylmä yötuuli hajotteli hiuksiansa. Wiimein hän
wäsyi, kuumat kyynelet juoksiwat maaleille poskillensa ja hän
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antoi kodittoman sisarensa laupiaan isän haltuun, joka kahleis-
tansa päasneitä elementtejä hallitsee. Liiallista kiihtymistä seu-
rasi wäsymys ja pian sulkeutumat Joen silmät. Hän paneust
laattialle akkunan alle, tuuli winkui esteettömästi päänsä yli ja
ikäänkuin riemuitsi saawutetusta moitostansa. Ei muuta kuu-
lunut kuin sen pelottama pauhina seka säännöllisesti toisiansa
seuraawain laukauksien kumajawa ääni.

Kolmas luku.

Erään tuttawuuden seuraukset.
Jae oli toiwonut että Saara seuraamana aamuna oli

lähettämä itsestänsä jotakin rauhoittamaa tietoa, hän oli toi-
wonut mestari Boxin ottaman tytön yöksi huoneesensa. Waan
kaikki toiweet, joihin hän epatoiwossaan luotti, ikäänkuin up-
poama olkikorteen, pettiwät. Saara oli ja pysyi kadonneena eikä
naapuria ollut, joka olisi weljelle tuonut lohduttawaista tietoa.
Joe paralle Nanny Clerkin tupanen tuli uiman ahtahatsi, hän
toiwoi ulos kylmään talwi-ilmaan lemottomana maeltaaksensa
paikasta paikkaan, kunnes olisi löytänyt rakkaan sisarensa; maan
odottamatta hän näki Nannyn mäkisin häntä pidättämän. Hän
oli koti-arestissa eikä saanut mennä tuman owen kynnnyksen-
kään yli päästäksensä huoneesensa; Nanny, ettei hänellä olisi
syytä tupaa jättää, oli toimittanut hänen wuoteensa ja pienet
tawaransa alahuoneescn. Omituinen muutos oli silminnähtä-
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mästi Nannyssa tapahtunut. Wähää ennen oli hän toimonut
Joen manalaan maatua, maan nyt hän oikein argussilmilla *)

wartioitsi häntä, eipä suwainnut että poika edes lähestyi akku-
naa Mwöiden kadulle katsauksensa. Ia kun hän meni ulos,
telki hän hänen makuukammariin ja sulki huolellisesti sekä sen
että tuman owen kiinni.

Neljä wiikkoa oli Joe parka tässä tuskallisessa tilassa
ollut kaipaamalla sydämmellä Mwöiden kadonnutta sisartansa

kunnes omet jälleen hänelle äkkiä amautuiwat, hän sai muka
mennä kylään ostamaan Nannylle erilaista tawaroita.

Oli kolkko, piiminen päiwä, alankomaista alituisesti nou-sema sumu muodosteleiksi läpitunkemattomaksi seinäksi; Joe,
pantuansa owen jäljestcinsä lukkoon, toki huoahti, sywästi
hengittäen kylmää ilmaa ikäänkuin wanki, joka pitkän mankeuden
jäljestä taas näkee päiwän malon. Hetkisen Joe jäi omelle
seisomaan tutkimasti silmäellen akkunaa; tultuansa makuutetuksi
ettei Nanny häntä nähnyt, kääntyi hän kiirehtiwillä askeleilla
wllsemmalle pajaa kohden, josta kuului luo tuttu: ping, ping

poh, poh. Tätä kuullessansa toimo taas nousi Joen sy-
dämeen, hän oli makuutettu saamansa mestari Norilta tietää
Saaran maihcista. Hywä seppä oli usein häntä kaiwannut
eitä woinut ymmärtää, minkä lähden poika alati oli ollut niin
näkymätön.

Nyt oli poika pajalle saapunut. Kuinka suuri oli häm-
mästyksensä, kun hän näki wieraan miehen nosteleman sepän
wasaraa! Hän jäi kynnykselle seisomaan ja katseli wierasta
miestä, ikäänkuin olisi hän ollut aawe.

Työskentelemä seppä ei näkynyt huomaaman äsken tul-
lutta, maan löi wasarallaan taukoamatta; Joe ei myöskään

*) Slltllsilmänen jättiläinen, joka wartioitsi Jota, kreikkalaisen
jumalaistanm mukaan.
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rohjennut häntä puhutella, hän pelkäsi wähän. Eikä totisesti
miehen ulkomuoto luottamusta herättänyt; tuuhea parta peitti
suurimman osan kaswoista; silmäripsien alla kaksi harmaata
silmää ynscästi ja äreästi katseli rautaa, johonka kiireesti hei-
tetty painama wasara lankesi. Jonkun aikaa Joe oli epätietoi-
sena seisonut, kunnes tuntematon keskeytti työnsä ja näki hänen.

Hetkisen hämmästyneenä katseltuansa poikaa, hän huusi
äreästi: kuka olet ja mitäs täältä tahdot?

Minä minä poika änkytti, olen Joe ja etsin
herra Boxia.

Wai niin, wastnsi wieras karkeasti hymyillen, jos
tahdot häntä tawata, niin sinun täytyy mennä hautausmaalle.

Hautausmaalle? matki Joe wapistcn.
Onko hänellä siellä työtä?
Ei, ivastasi wieras taas karkeasti hymyillen, hän

makaa siellä ijankaikkistll unta.
Nyt tuli Joen silmistä kuumat kyynelet, jotka juoksiwat

pitkin wllllleita poskiansa. Hän koetti usein puhua, maan ei
sanaakaan tullut hänen huuliltansa.Etkös ymmärrä? kuiskasi wieras hänelle, mestari
Box on kuollut ja haudattiin pari päiwäii sitten. Minä olen
pajan ostanut; ehkä sinulla on työtä teetettäwänä, sano maan,
kyllä minä sen teen niin hywin kuin mestari Boxkin.

Joe parka pudisti surullisena päätään sanoen: minä
maan etsin rakasta mestaria kysyäkseni häneltä siskoani.

Wai niin, lisäsi uusi seppä ja alkoi taas wasaroida
huolimatta enää poi'asta.

Hiljaa ja ujosti Joe meni pajasta. Mtäwällisen mes-
tarin odottamaton kuolonsanoma oikein mullisti hänen aiwojaan
ja hänestä tuntui siltä kuin olisiwat uuden sepän jymisewätwasaran lyönnit tulleet hänen päästään, jossa muka pajakin
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oli. Sanomaton hätä oli pojalle tullut, sydämmensä oli niin
surullinen ettei hän woinut itkeäkään. Todellinen taikamoima
wcti häntä hautausmaalle, jossa mestari Box lepäsi; hänet
malloitti tunne ikäänkuin hän ei olisi siellä ollut aiwan yksi-
nään. Siten hän kulki pitkän matkan, unohtaen kokonaan
Nannyn käskyn. Hän meni kohti alankoa, jossa kylän hautaus-
maa oli; sumu tuli yhä sakeammaksi, kunnes hän, usean kerran
eksyttyänsä oikealta tieltä, masta tunnin perästä saapui mat-
kansa päähän. Kauan etsittyänsä, Joe löysi mihdoin kummun,
jonka alla mestari lepäsi. Hän tunsi sen tuoreesta, äsken
kaimetusta mullasta sekä kolmesta kirjaimesta N—o —r, jotka
oliwat puu-ristille maalatut.

Pyhä hiljaisuus, joka hautausmaalla malliisi, rauhoitti
poian sydäntä suuresti eikä aikaakaan, kunnes kyyneleet, lohdut-
taman balsamin lamoin, muosiwat hänen silmistänsä. Kyyneleitä
seurasi uusi murhe, kun hän muisti kummun alla makaaman
matkamiehen warmaan tietämän Saarasta jotain. Ken ties,
kuinka usein hän sairaana ollessansa ikäwöi loe'a, antaaksensa
hänelle tietoja hänen sisarestansa ja nyt, kun Joe wihdoin
tuli, oli mestari-paran suu ijäksi suljettu. Sen wuoksi poian
sydäntä mallitsewll ikäwyys uudestaan muuttui katkeraksi suruksi
ja klltsellessansll kolkkoa multaa malloitti hänen olentonsa niin
loma tuska, että hän itki ääneensä.

Hiljaa! kuului samalla hetkellä hirmittäwä ääni,samassa lähellä wapisemaa loea mies hautojen wälistä ilmes-
tyi. Hiljaa, pieni lurjus, hiljaa, muuten leikkaan kurkkusi poikki!

Hirmeä oli näky, jonka pelästynyt ystäwämme näki; sillä
mies, harmaissa karkeissa waatteissa, painama rauta jalassa
ikäänkuin aawe, seisoi hänen edessänsä; pään ympäri sidotun
liinan kulmat heiluimat tuulessa, jonka kanssa ne oliwnt ikään-
kuin suuressa taistelussa. Mies, jota loc-parka peljästyi oli
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todella surkuteltawa. Saappaansa oliwat rikki; hän oli läpi-
märkä, likainen, ontuwa ja werincn; orjantappurat oliwat häntäpahasti repineet ja pistelleet; mies ontui ja wapisi niin, että
hampaat suussansa kalisiwat; kowasti peljästyneelle Joelle hän
antoi korwapuustin.

Oh, Joe huusi sydäntä särkemällä äänellä, ällMtte
leikatko kurkkuani rukoilen, älkäätte sitä tehkö!

Mikä on nimesi?, wieras tiuskasi.
I°e.
Missä sinä asut, jatkoi wieras, jolle tämä wastaus

näkyi warsin wnstenmieliseltä. Poika osoitti sumun peittämää
kylää kohden.

Onko sinulla jotain syötäwää, wieras alkoi taas.
Kiireesti Joe otti taskusta leipä-palasen, jonka mies pian

melasi. Sen jälkeen hän katseli loca pitkän aikaa, kunnes hän
äkkiä huudahti:

Kuinka lihllwnt owat poskesi sinä pikku pentu! Hiisi
wielöön, haluaisin ne paikalla pistää suuhuni.

Joe rupesi itkemääu ja wetäyst tuskissaan hautakiwen taa.
Ole rauhassa, wieras liuskasi taas. Missä on äitisi?
Kuollut.
Entä isäsi?
Myös kuollut.
Onko sinulla ketään ustäwätä?
On kyllä, Joe kuiskasi.
No missä hän on?
Tuolla!

Hämmästyneenä mies juoksi muutaman askeleen fiwullc,
seisahtui taas ja katseli taaksensa.

Tuolla, jatkoi Joe, kummun alla, jonka ristin päällä
seisoo „Vox".
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Nai niin, wieras sanoi rauhoittuen, sekä lähestyen
loca. Kenen luona asut?

Nanny Clerk'in luona.
Kuultuansa tämän nimen wirkkoi wieras wihaisesti: Mitä?

Mitä? Kuitenkin hän kohta taas rohkaisi itseänsä, kun Joe
lisäsi: Sepän pajan wieressä.

Sepän pajan wieressä? hän lausui nopeasti katsellen
jalkarautaa ja seuraamassa silmänräpäyksessä oli hän tarttunut
Joen molempiin käsimarsiin silmäcllen hirmuisesti pyöriwillä
silmillänsä häntä aiwan läheltä.

Woi olla mahdollista että jätän sinut henkiin, alkoi
hän hirweällä äänellä. Se riippuu warsin siitä, jos ym-
märrät minua ja tahdot tehdä mitä käsken. Ensiksi: tiedätkö
mikä wiila on?

Tiedän.
Sekä, mitä ruoka on?

Joe nyykytti päätänsä.
Hymä. Huomenna, niin warhain kuin mahdollista,

tuot minulle wiilan ja ruokaa tuon wanhan mallin luo. Siitä
et saa kelienkään hiiskua sanaakaan. Täytätkö käskyni, niin
jäät henkiin, mutta muuten paistan ja syön sydämmesi ja mak-
sasi, nyt on minulla malta ylitsesi, ole sinä sitte missä hywänsä.
No, mitäs sanot?

Joe lupasi uskollisesti täyttää hänen maatimuksensa sekä
tulla seuraamana aamuna warhain määrätylle paikalle.

Hymä, mastasi wieras näennäisesti tyytywäisenä.
Wanno nyt wielä: Luoja minut musertakoon, jos en

sitä tee!
Luoja minut musertakoon, jos en sitä tee, sanoi Joe

wapisten. Saanko nyt mennä?
Saat juokse kotiasi!
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Hymää yötä!
- Hiisi olkoon, kylläpä se ei siltä näytä, puheli wicras,

katsellen kosteata, sumuista alankoa. Toiwoisiupa olemani sam-
makko tai ankerias.

Kun hän mastll teki lähtöä pois ontuakscnsa, oli Joe jo
pitkän matkan päässä. Hywän aikaa juostuansa poika tohti
katsahtaa jälelleusä; kun sumu muuttui hienoksi sateeksi, näki
Joe roieraan kaiveleman joen rannalla. Karttaaksensa orjan-
tappura-pensaita, hän hllllwoitetuillll jaloillansa astui suurille
kuville, jotka oliwat wartaiuasten suohou lasketut, että suuren
sateen tai wirran tulwitessa saisi niitä myöten kulkea.

Kun Joe näki wicraan näin ontuman hän kauhistui uu-
delleen ja juoksi täyttä karkua kotiansa. Tullaksensa Nannyn
asuntoon täytyi hänen suuremmaksi osaksi kulkea kylän tietä,
joka, kun hän sille tuli, oli pimeä. Sitä enemmin walkeus
loisti tumista Joen suureksi hämmästykseksi. Hän seisahtui
usein katselemaan eri huoneitten akkunain läpi. Joka paikassa
tumat oliwat juhlallisesti walaiZtut ja perheet istuimat pöydän
ympärillä, joille oli asetettu erilaisia pyhäruokia. Joe pudisti
useasti päätänsä ihmetellen, kun erään huoneen omcsta astui
pieni tyttö, jolta hän kohta kysyi, miksi nyt tulet jokaisen huo-
neesta loistiwat.

Oi, kuului pienen suusta, etkö tiedä, että nyt on
pyhä joulu-ilta?

Pyhä joulu-ilta!... Joe paran walloitti suru, hän
muisti entisiä aikoja, jolloin hän ja Saara oliwat toinen toi-
sensa wieressä istuneet ja katselleet tulia neljästä kynttilästä,
joita Nanny oli juhlan kunniaksi sytyttänyt. Oi, kuinka mie-
lellään olisi hän kieltänyt itseltään tämän pienen ilon ja istu-
nut pimeässä, jos waan rakas sisarensa olisi istunut hänen
wieressansä. Hänen silmänsä täyttyiwät kyynelillä ja sillä ta-
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woin kynttiläin walot enentyiwät lukemattomiksi. Hiljaa hän
hiipi murheellisena huoneesen; nyt hän ci pelännyt osaksensa
tulemaa konma kohtelua, nyt hän ci mistään walittänyt.
Saawuttuansa Nannyn eteen hän sai, wastoin kaikkea odotusta,
ainoastansa pienet nuhteet; sillä Nanny juuri leipoi joulukak-
kujll, eikä antanut minkään häiritä juhlamieltään, jota Joe ei
wähääkään ihmetellyt. Surullisena ja alakuloisena hiipi hän
uunin nurkkaan nojaten päätänsä oikeaan käteensä wälttääksensä
näin huikaisewill kynttilänwaluja.

Nanny mölisi lauluksi ci sitä woinut sanoa itsek-
sensä jouluwirttä, ruokaa laittaessaan. Wähän aian perästä
hän kääntyi loeen sanoen:

Oikeastaan sinä woit tämän työn tehdä, kun miuulla
ilmankin on paljon tehtäwata.

Joe otti äänettömänä wadin.
Odota hieman, Nanny lisiisi, annan sinullewoileiwän,

maikka et ole sitä ansainnutkaan. Sinun on luullakseni hymin
nälkä ja koska nut on jonluilta, käyköön armo oikeuden edellä.

Muuna aikana Joe olisi suuresti ihmetellyt tällaista
Nannnn lempeyttä, mutta nyt oliwat hänen ajatuksensa toisissa
asioissa. Ne himmeniwät kuitenkin, hänen pidellessään kädes-
sänsä suurta woileipää, sillä hän muisti samassa mierasta,
jolle hän, paitsi miilua, oli luwannut tuoda ruokaakin. Tus-
kissaan Joe mietti, josko woileipa ehdottomasti siihen kuuluisi,
eikä hän tohtinut siitä palaakaan maistaa, maikka hänen oli
komin nälkä; hän kun pelolla ajatteli wieraan ehkä samalla
hetkellä näkemän hänet akkunan läpi. Nannyn käännyttyä toi-
saalle hän pisti sukkelasti woileiwän taskuunsa, sen jälkeen hän
rupesi kiireesti putinkin hämmentelemään. Hän oli juuri päät-
tänyt työnsä, kun kuului samanlainen kumajawa ääni, josta jo
edellisessä luwussa mainitsimme.
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Joe roapisi. Eikö se ollut kanuunan laukaus, hän
huudahti.

Kylläpä olikin, Nanny wastasi, taas on joku nnmki
paennut.

Kuka siellä ampuu? kysyi Joe ivähän alunperästä.
Sinä siinä kysymyksinesi, mörisi Nanny, ci se war-

maanklllln mikään NMN!!N ollut, sen woit uskoa.
Mutta, Joe jatkoi peläten, tahtoisinpa mielelläni tie-

tää, mistä laukaus tuli?
Saakeli soikoon poikaa, huusi Nanny, ..Hullsistll".
Nh, Hulksistll, matki Joe. Pyydän, Nanny, älkää

suuttuko, mikäs „Hulks" on?
Niin, siinäpä se on, jyrisi ilkeä nainen, kun pojalle

yhteen kysymykseen mustaa, on hänellä kohta tusina toisia.
Hulksiksi kutsutaan mastittomia ranaaistuZwankilaiwojll, jotka
purjehtimat tämän alangon rajalla juoksewnta jokea.

Tahtoisin tietää, alkoi Joe uudestaan pelkäämättä,
ketä wicdään niihin laiwoihin ja minkätähden se tapahtuu.

Tämä oli liika uskalias koetus, johon Nannyn juhla-
mieliuenki kärsimys loppui, hän meni huimimacm nyrkkiä liki
poian päätä ja wirkkoi wiimein:

Sen sanon sinulle, kelwoton tyhjäntoimittaja, ken
murhaa, luarastaa, wääryyttä tai muuta pahuutta tekee, se
wiedään Hulks'iin ja kaikki siellä olewaiset omat alkaneet, mo-
nia kysymyksiä tekemällä, niin, ja nyt astu «luoteellesi.

Puolen tunnin jälkeen olimat Nannyn walmistukset
ensimmäistä joulupäiwää niarten tehdyt ja hänkin paneusi nukku-
maan. Kowa kuorsaus pian ilmoitti että hän oli symään
uneen waipunut. Joe ei woinut mieltään malttaa. Nannyn
wiimeiset sanat oliwat kartoittaneet unen hänen silmistänsä.
Pelwolla poikll-parka ajatteli Hulks'ia, jonne hän Nannyn
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sanojen mukaan suoraan tawotteli; sillä eiwätkö sellaiset
ihmiset sinne tulleet, jotka olimat, niinkuin hän, monilla kysy-
myksillä alkaneet? Eikö hän aikonut warllstaa Nannylta sekä
naapuri sepältä? loea hirwitti; samalla aikaa muisti hän uutta
tuttawllllnsa, jolla oli rauta jalassa, joka hänen maksaansa
halusi, sekä wannomaansa lupaustansa hänelle. Wieraan pelko
moitti wihdoin loe'n kauhistuksen tulla Hulksin asukkaaksi.
Aamuhämärässä hän siis nousi hiljaa Vuoteeltansa; meni ruoka-
kamariin, jossa juhlan wuoksi oli tawallista enemmän ruokaa
walmistettuna. Hymin kiireesti Joe otti palan leipää, mähän
juustoa, astian täynnä hakattua lihaa, paistiluun, kiwiruusista
mähän miinaa pieneen puteliin johon laski mettä sijaan. Hän
oli juuri koottuine tawaroinensa lähtemässä, kun huomasi pei-
tetyn kiwi-lvadin; siitä hän otti hywän, ympyriäisen lihapasteijan.

Tässä ehkä jo riittäisi, ajatteli Joe, hiljaa hiipien
owesta ulos. Wielä on waikein työ tehtäwänä, wiilan saaminen.

Onni oli hänen kumppaninansa: awatun pajan owen edessä
oli tyukaluarkku. Kun Joe oli kuullostmwt, josko kaikki ympä-
ristössä oli lewossa, hän otti wiilan arkusta ja juoksi alankoa
kohden, joka ikäänkuin jättiläis-arkkuna lepäsi hänen edessänsä.

Aamu oli sumuinen ja kostea. Wesi-werho kaswoi Joen
tultua alankoon niin suuressa määrässä että se ikäänkuin las-
keusi hänen ylitsensä. Syyllisyytensä tietäwälle ci se ollut
hauskaa. Haudat, lammet ja sulut sumussa näkyiwät ikään-
kuin tuleman Joen huutaen: „poika warastettuine »aistineen
ja muine makupaloineen ottakaa kiini!" Alangolla wuo-
det läpi laitumella käymät hiehot juoksiwat pientä syntistä nas-
taan ja kiillämme silmineen, tupruamme sieramineen tahtoiwat
ne ikään kuin sanoa: „Katsos nuorta marasta!" niin
että Joe tuskissaan wihdoin änkytti: „woi, enhän muuta woinut,

en ole itselleni ottanut niin mitään".
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Joe tiesi hywin tien Vanhalle mallille, kuitenkin sumu
hänet eksytti liiaksi oikeaan. Hänen täytyi palata pitkän mat-
kaa takaisin, kunnes hän wihdoin sinne saapui.

Puheen mukaan kamala wieras ilmestyi sumusta. Hän
wärähtcli ja ontui sinne tänne. Waikka hänen oli kowin wilu
näki hän mytyn, jota Joe kantoi ja nyt awllsi. Kiireesti hän
jo melasi hakattua lihaa, kun hän putelin huomasi.

Mitä siinä on? hän kysyi tareällä äänellä.
Wiinaa, wastasi Joe.

Wäleen mies otti puteliin wei sen suullensa, mutta
wapisi niin kowin, että putellinsuu hänen hampaitansa was-
tcmn kalisi.

Luulen, wirkkoi Joe peloissaan, teillä oleman kuumeen.
Sitäpä luulen itsekin, poikaseni, wastafi mies, mutta

tahdon sen kartoittaa.
Suden ahneudella hän melasi kaiken Joen tuoman ruo'an;

hän ei kuitenkaan unohtanut katsella joka haaralle ja usein häntankosi syömästä kuullostaen.
Ethän maan ole kamala pieni konna? lausui hän äkkiä.

Ethän maan ole ilmi antanut minua kellekään, mitä?
En suinkaan, Joe, jonka silmistä rehellisyys ja uskolli-suus loisti, wastllsi.
No, uskon sinua, wieras sanoi, hirmuista olisi-

kin, jos niin nuori lapsi kuin sinä olet, antaisi ilmi ja saattaisi
kuolon kouriin niin onnettoman olennon, kuin minä olen.
Tätä sanoessaan hän pyyhki silmiään karkeilla rikkinäisillä hioil-
llllln, jolloin hänen kurkussaan kurisi ja surisi, ikään kuin joku
olisi kelloa wetänyt.

Wihdoin tuli paistin nmoro. Ia maikka se komin wai-
wllst Joen omaatuntoa, hän ei kuitenkaan wieraan nähden
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ollut mistään millänänsäkään, siispä hän huoahtaen sanoi: olen
iloinen, että se maistuu teille.

Kiitoksia poikani, niin, niin kyllä se maistuu
minulle.

Wähän llian perästä hän oli wiimeisen palan niellyt.
Sitte hän otti wiilan, ja rupesi epätoiwoisen tamoin jalkaansa
taottua rllutamitjllll poikki wiilaamaan. Waikka hänen jalas-
salln näkyi oleman wanha haawa, miilasi hän toki säälimättä,
ikäänkuin jalka olisi raudasta ollut. Tuska wangin kasmoissa
sekä wiilan karkea ääni kauhistuttiwat loea. Sanomattomllllll
pelolla hän katseli pakolaista, kuiskaten ettei hän enää kauemmin
tohtinut olla pois kotoa; mies ei ollut kuuleminaankaan, maan
katseli wiilan tekoa. Sen wuoksi Joe wähän aikaa wnwyttyänsa
poistuikin. Wähän matkaa kuljettuansa hän seisahtui katsele-
maan, jolloin hän näki wieraan wielä ahkerasti työskentelewän
ja kun hän muutaman minuutin kuluttua taas seisahtui kuun-
telemaan hän ci sumun wuoksi enää woinut mitään nähdä

hän kuuli wielä wiilan omituisen sihinän.
Hullun tawoin Joe riensi alankojen yli rauhallista kylää

kohden. Kun hän wihdoin sinne saapui, oli suurin osa Staw-
Marketin asukkaista tiellä kirkkoon joulupäiwän aamusaarnall
kuulemaan. Helposti ymmärrcttäwästä syystä Joe toiwoi ettei
kenkään häntä näkisi, jonka tähden hän piileili puutarhan aidan
taakse. Näin kului toto puolen tuntia ja poian sydän sykki
tuskallisesti. Nanny ei suinkaan ollut mikään ahkera kirkon-
kämiä, kuitenkin oli paljon mahdollista, että hän tänä aamuna
menisi kirkkoon. Jos se tapahtuisi, täytyisi hänen kaiwata loea.
Siitä tulemia seurauksia ei Joe parka tohtinut ajatella.

Wihdoin ei kukaan kylän tiellä kulkenut eikä ketään mis-
sään näkynyt; Joe jätti lymypaitkansa ja meni hiljaa, waro-
wasti eteenpäin. Hän oli waan sata askeletta Nannyn huo-
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neesta, kun sumusta ihminen äkkiä ilmestyi. Joe pelästyi,
mutta tuli kohta lewolliseksi, kun hän tunsi ivastaan tulemassa
wllnhan ystäwänsä Ben'in.

Hän oli tuskin näkymissä, ennenkuin jo huusi: Jumalan
tähden, Joe, mitä olet tehnyt?

Pieni syyllinen katseli häntä hämmästyneenä.
Nanny Clerk, Ben jatkoi, huutaa koko kylässä että

sinä hapcällisimmällä lamalla olet marastanut häneltä. Eikä
siinä wielä ole kylliksi. Seppä Swift, tiedätkö se mes-
tari Boxin seuraaja, sanoo häneltäkin warastetun; wiila on
häneltä kadonnut ja kun sinä olet paossa, hän luulee sinun
senkin »vieneen. En tiedä, Joe, jos hän ja Nanny licnemät
oikeassa; kaikissa tapauksissa ueumon sinua olla kotia mene-
mättä, sillä he jättämät sinut, paikalla kun kiinni saamat, sota-
miesten haltuun.

Joe oli epätoiwoisena. Hän ähisi, puhisi ja repi tuk-
kaansa.

Ala enää tässä roiiwy, kiirehti rehellinen Ben, sillä
joka hetki olet maarassa.

Minne, Jumalan tähden, menen ? «vaikeroitsi Joe waän-
täen käsiänsä.

Istäwä nosti olkapäitään ja ivastasi: jätä itsesi onnesi
nojaan ja Jumalan johdatukseen, hän on sinua oikealle polulle
wiepä. Ettes olisi wallau ilman, ota tämä. Hymä Ben laski
nstäwänsä käteen kultarahan ja katosi sumuun.

Awuttomuudesslllln ja ncuwottomuudessaau Joe hetken
katseli, meni sitte eteenpäin. Hän pelästyi, kun hän yhtäkkiä
kuuli käskyn pujahtamaan ja näki samassa edessänsä sotamies-
joukon.

Joe parka wapisi kun haawan lehti.
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Tässä kylässä asuu seppä, alkoi aliupseeri, suka
oli käskenyt häntä seisahtamaan, näytä meille sinne tie, meillä
on kiire. Rikkinäiset käsiraudat omat korjattawat.

Kohta, herra kenraali, kohta, Joe änkötti tuskis-
saan, liikkumatta paikaltansa, siksi kuin alaupseerin uudistettu
käheä käsky pani hänet juoksemaan. Joe, nähtyänsä ettei sota-
miesten tarkoitus ollut ottaa häntä kiinni, hengitti kemeämmin
ja rohkenipa kysyäkin, josko eilisenä päiwänä paennnt pakolai-
nen oli kiinni saatu.

Ei wielä, ivastasi aliupseeri, muttei hän enää kauansaa niapauttansa nauttia; korjattawat käsiraudat omat hänelle
määrätyt.

Joe komin wapisi, hän rohkaisi kuitenkin mieltänsä ja
sanoi, wähän aikaa seisottuansa: tuo pieni huone on paja.

Kiitoksia, poikani, aliupseeri mastasi, mennen mäkineen
osoitettua suuntaa kohti.

Joe pakeni niin pian kuin jaksoi. Kohta oli hän kau-
kana kylästä. Minne hänen oli mentäwä, hän ei tietänyt.
Itsensä hän jätti Kaikkimaltiaan huostaan. Ehkä Hän antaisi
hänen pian kuolla ja näin hän tulisi, niin hän kumminkin itse
luuli rakkaimman sisarensa kanssa yhdistetyksi.

Neljäs luku.

„Neiti tyttäreni!"
...Eiköhän enää tosiaan rakas, pieni, heittänen kelta-

hiuskiharincn Saara elänyt? Olikohan hän todella, Joen
luulon mukaan, muuttanut kuolo» kolkkoon koviin?
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Se ilahduttaa meitä woidessnmme antaa kaikkiin näihin
kysymyksiin kieltämät mustaukset: Joen sisar elää ja woi hywin,
lukuun ottamatta ikäwaä, joka häntä lakkaamatta waiwaa.

Ettei Saaran waiheista mitään jäisi kertomatta, on tar-
peellista kertomuksessamme mennä mahan jälcllepäin ja muistaa
sitä myrskyistä iltaa, jona armoton Nanny heitti Saara-paran
pimeälle kadulle.

Siiuä hän nyt seisoi waikeroidcn ypö-yksinänsä pimeässä
yössä, pitäen pientä kättänsä silmiensä edessä, kuullostellcn
pelästyneenä Hulks'ista tulemia kauhistamia laukauksia. Hetken
oltuansa liikahtamatta hiipi hän hiljaa jälleen owcllc, maan se
oli jo kiinni ja lapsen kyyneleet uudestaan nmosimat. Saara
pelkäsi pimeätä yötä enemmin kuin Nannya, hän rohkaisi it-
seänsä ja useamman kerran huusi hänen nimeänsä, kuunnellen
mustausta, maan ei muuta kuullut luin tuulen winkumiscn.
Onneton lapsi määnsi toiwottomana käsiänsä, kunnes hän mih-
doin kohotti niitä hartaaseen rukoukseen taiwaallisen isän tykö.
Tämäkin pienokainen oppi tuntemaan rukouksen woimaa; ih-
meellisesti mahwistettuna hän sai uuden rohkeuden, katseli sa-massa pajaa. Mestari Vox'in asuntuwan akkunasta wielä loisti
wlllkca. Pian hän juoksi pajalle ja koputti akkunaan.

Kohta hän kuuli mestarin sisällä sanoman:
Ken siellä hiljaa akkunalle koputtelee? Eiköhän liene

warpunen, jonka kamala yö olisi tänne ajanut?
Seppä akkunan arvattuansa, kuuli heleän äänen: Woi,

kyllä se on pieni lintu-parka, joka pyytää että hywil mestari
Box päästäisi sitä sisään.

Seppä astui takaperin. Totta tosiaan, hän huudahti
hämmästyneenä, se on pikku Saara! Mitenkä sinä, lapsi, tulit
tässä ilmassa ja tällä hetkellä meille?
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Saara olisi wastannut, mutta ei woinut katkeralta itkul-
tansa. Mestari Box talutti hauet lämpöseen huoneesen, jonka
uunin edessä Neumann seisoi.

Hän oli lupauksensa mukaan tullut mestari Box'ilta
walllistuskonctta ottamaan, maan myrskyinen ilma oli hänen
estänyt menemästä. Kauan tuumittuansa hän päätti jäädä
sepän luo yöksi ja tätä sattumusta Saara sai kiittää, ettei
hänen tarwinnut jäädä yöksi myrskyyn ja sateeseen; sillä mes-
tari Box meni tawallisesti marsin warhain lewolle ja nukkui
niin raskaasti, ettei lapsen ääni olisi häntä herättänyt; mutta
koska hänen luonansa nyt oli hywä tuttama, niin hän luopui
mielellään taivastansa ja jutteli höyryämän teewesi-lasin ääressä
menneistä ajoista. Molemmat wanhukset oliwat juuri nuoruu-
tensa ajasta puhuneet, kuin warpunen alkoi akkunaan naputtaa.

Lapsi, mairitteli Neumann pientä lemmikkiänsä, mikä
on nyt tapahtunut ja mitä olet tehnyt, kun Nanny niin armot-
toman kowasti sinua kohtelee?

Wielä kesti wähän aikaa, ennenkuin Saara sai kyynelei-
tänsä sen werran hillitetyksi, että hän kykeni puhumaan ja
wastllllmlllln. 2)hä nyyhkien hän kertoi pienen kissan wai«
hecsta, Nannyn hirmuisuudesta sekä mitä hän wimmassaan
teki kowallc rouwalle.

Siinäpä se se oli aiman oikein tehty, aikoi
Neumann sanoa, maan keskeytti puheensa ja wähän ajan perästä
hän jatkoi, et sittekään ansainnut tulla yöllä myrskyyn
sysätyksi.

Niin, alkoi mestari Box, huimasti huiskuttaen oikeata
etusormeansa, Nanny on kauhea nainen enkä ihmettelisi, jos
häntä wielä kerran luudan warrella sysättäisiin ulos korstei-
nista. Hm, liiäntyi hän Saaraan lämmittäen hänen kyl-
mästä wapisewia käsiänsä omassa kädessään, „kuinka tuon pie-
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nen lapsiraukan on wilu. Tule tänne, käpyseni, tule, ja juo
lasistani lämmintä teetä, se lämmittää sinua pian.

Lapsi teki niinkuin käskettiin. Saara pian lämpeni. Kaikki
kolme istuimat nyt uunin eteen ja ukot alkoiwat tuumailla
tytön tulcmaisuuttll.

Puhuttuansa sinne ja tänne Neumann wihdoin sanoi:
Sanonko teille jotain, Box? Ensiksi en luule siitä hy-

mää seuraaman, jos Nannya pakotietään ottamaan lasta jälleen
luoksensa.

Siinä woitte olla oikeassa, myönsi mestari, mutta
Antakaa minun nyt ensin puhua, pyysi Neumann.

Katsokaa, minä olen tosin wanha ««oripoika, minulla ci ole
awio- eikä amiotonta lasta, ottamatta lukuun wanhaa Sidney'tä,
joka hoitaa talouttani, en kuitenkaan moi teille, mestari Box,
olla sanomatta, että olen sangen usein toiwonut toisin oleman,s. o. minä ikäwöitsen perhettä.

No, mutta Neumann, alkoi nyt Box naurusuin,
ettekö tahtone wanhoina päiwinänne mielii ottaa itsellenne
puolisoa?

Ei, mitenkä niin ajattelette se tulee siitä, etten
muistanut sanoa: en ikinä. Immartäkäct minua oikein: enkö
siis moi olla lestikin?

Kyllä, jos teillä olisi waimo ollut, wastasi seppä.
Ah, mitä, waimo, räyhäsi toinen, moipi olla les-

kenä mainiottakin, sillä kun leskenä ollaan, eihän silloin waimoa
ole, siis kuwittelen olemani leski.

Boxia nauratti, ja hän sai nuhteet ystäwältä, joka sanoi:
Susi wicköön, antakaa minun puhun loppuun. Kun nyt

olen leski, eikö minulla woist olla pieni rakas tyttö, joka ila-
huttaisi minua wanhoilla päiwilläni ja kerran painaisi filmöni
kiinni?
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Mestari Box nnhelsi sanoen: hoi, wanha Neumann, nyt
ymmärrän teitä! Ia tiedättekö, minä tunnen tyttärennckin!

No, ken se olisi? kysyi ystciwä hymyillen.
Seppä lähestyi Saaraa, otti hänet syliinsä ja sanoi:

tllMll se on! Niin, enköpahän liene arwannut!
Neumann ei woinut puhua, hän waan nyykytti päätänsä;

ja wirkkoi wiimein: Nanny on menettänyt oikeutensa tähän
lapseen, nyt kaikki waan riippuu siitä, josko Saara tahtoo
minua isäksensä.

Saara ei sanaakaan sanonut, waan meni nopeasti sepän
sylistä ja syleili wanhaa hywää Neumcmnia.

Nyt olen roastlluksen saanut, sanoi mestari Nox liiku-
tettuna. Nyt iloitsen huomisaamusta, jolloin rooin Nannylle
sanoa, mitä hänen kowuutensa on aikaan saattanut.

Ei, älkää sitä tehkö, kielsi Neumann jyrkästi. Naisen
ei tarmitse edeltäpäin tietää, minne Saara on joutunut. Ehkä
käroisi niin olen siitä makuutettu että hän waatist lasta
pois, kun hänen kostonsa ei onnistunut. Eikä minua ilahut-
taist erota pienestä tytöstäni jatkoi hän roähän ajan pe-
rästä, hiwcllen Saaran poskia.

Hymy pienen huulilta katosi pian ja sywästi liikutettuna
hän huudahti: miten Joelle käy, rakkaalle, hywälle Joelle?

Anna minun siitä huolta pitää, mastasi Box. Odo-
tan häntä kun hän menee maitoa hakemaan ja sanon hänelle
kaikki.

Ia minä, lisäsi Neumann, minä tahdon kaupungissa
tiedustaa, josko siellä löytyisi joku armelias ihminen, joka ilo-
mielin ottaisi weljesi hoitaaksensa.

Nämät lohduttllwaiset sanat rohkaisiwat Saarna ja enti-
nen hymyily palasi hänen huulillensa.
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Wihdoin myrskykin asettui; seuraaman aamun talwiaurinko
kirkkaasti loisti taiwahalla. Neumann otti Saaran käsimarrel-
lensa, käärittyään hänet waippahansa.

Pieni on kepeä kuin keijukainen, sanoi seppä jäähywäi-
siksi, maan lnulen sellaisen keijukaisenkin ajan päälle painaman,
enkä luule teidän armaan kuormanne kanssa tuleman Colchc-
steriin.

Mahdollista, mustasi Neumann, maan loytyneehän
ajokaluja tiellä; jos Saara herttaseni tulee minulle raskaaksi,
niin ajamme mauuussa Colchestcriin.

Sen jälkeen ystäwät antoiwat kättä toinen toisilleen,
Saara pyysi wielä mestaria sanomaan monet terwchdykset Ioe«
wcljelle. Jumalan haltuun, kuului toiwotukset ja ystäwät
erkaniwllt.

Mestari Bor'illa oli oikein, ei kauan wiipynyt, ennenkuin
Neumannia mäsytti armaan kuormansa kantaminen. Saara sen
huomattuansa, ei tahtonut enää antaa itseänsä kantaa; siis
nousi pieni jupakka. Sen ratkaisi samaan suuntaan kulkema
lihlllvaunu, jossa hekin saimat sijaa.

Kun seura, jonka Colch esterin teaatterissa näytteli, oli
roaan käymällä siellä, niin Neumann asui pienessä yksinäisessä
tupasessa. Hän ei ollut ajatellut missä pieni ottotyttärensä saisi
nukkua ennenkuin hän jo oli tumassa; hän joutui siis pulaan.
Neumann ei ollut talouden asioissa käytännöllinen, eikä mil-
loinkaan siinä suhteessa tietänyt neuwoa. Hänellä oli tosin
Lontoossa wanhll romua Sidney hnwänä neuwonantajana, maan
sitä ytsinäisemmäksi hän tunsi itsensä Colchesterissä ja kenties
mihin epäkäytännöllisiin toimihin hän olisi mihdoin ryhtynyt,
ellei ystäwällinen talonwäki olisi häntä auttanut. Se oli
räätäli ja hänen maimonsa, sillä juuri tainkaltaiset ihmiset
omatkin suuresti auttawaisia. Ei kauan wiipynyt, ennenkuin
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rouwa Godwin oli ruokahuoneensa tyhjentänyt ja tehnyt sinne
Saaralle sijan.

Tämän tehtyänsä hän sanoi hyyryläisellensä: hywä, peh-
meä yösija on nyt laitettu, herra Neumann, mutta nyt täytyy
meidän wielä waatteita hankkia, sillä ei tosiaankaan lapsi woi
ohueissa wlllltteissa käydä koko päiwän.

Oikein, aiwan oikein, myönsi Neumann, waikkei hänensinkään ollut sitä ajatellut. Mitä tuumitte, rouwa Godwin,
mitä woimmc käpyselleni toimittaa? Lämvysen esiliinan, mai?

Hei, miksei, wastasi rouwa nauraen, en ole eläes-
säni wielä sellaista kuullutkaan. Lampusta paällyswaatettll
kaiketi tarkoitatte.

Oikein, lämpynen päällyswaate, aiwan oikein, rouwa
Godwin. Ia sittc, lisäsi hywä wanhus makeasti nauraen,
myssy myös, sillä pitäähän hänellä olla jotain päähänkin
pantawaa.

Kyllä, herrani, waan ei toki myssyä! Hattu, herraNeumann, niinkuin neitosilla on.
Oikein, neiti tytärelläni pitää olla hattu, niinkuin neito-

silla on, wieläpä hansikkaatkin.
Nämät rouwa Godwin muutti puuhkioksi, jonka jälkeenhän

meni Neumannin kanssa näitä ihanuuksia ostamaan.
Kuinka onnelliseksi Saara tunsi itsensä, kun hän hetken

jälkeen otti wastaan lahjat ja pukeust niihin. Hänen silmis-
tänsä loisti niin puhdas ilo, erittäinkin kun hän kiitti hywan-
tckiätansä, että Neumann tuli marsin liikutetuksi ja kyyneleet
wuosiwat pitkin poskiansa.

Odota waan, hän huudahti tnytywäiscnä, sinusta
pitää luonani tuntuman niinkuin niinkuin olisit prinsessa!
Niin totta kuin elän. Ia odotappas waan, siksi kuin saat
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nähdä teaatterin ja kuutamon, oi lapsi, sellaista et ole ikinä
nähnyt. Ia jos mielesi tekee, saat joka päiwä käydä teaatterissa.

la koulussa myös, eikö niin, herra Neumann? sanoi
rouwa Godwin siihen. Oppi on toki pää-asia.

Neumann katseli suuresti kummastuneena rouwaa; ci
hän sitä ensinkään ajatellut. Luultawasti syy siihen oli, ettei
hän itse ollut missään koulussa käynyt. Ia minusta on kui-
tenkin luonnontieteillä tullut! sanoi hän erityisellä mielihywällä
huomauttaen luonnon-oppiansa. Mutta Saaran pitää kou-
lua käydä, ei kuitenkaan ennenkuin tulemme Lontoosen.

Saara ihmetteli ylenmäärin, kun hän ensi kerran näy-
telmän näki ja hän oli ikäänkuin juopunut, kun hän Neuman-
nin siwulla kulki taas kotiin. Wähitellen hän tointui, jutteli
sitten iloisesti myöhään yöhön eikä Neumann sanaakaan
sanonut, maan kuunteli ääneti.

Keskellä iloansa ei Saaramme kuitenkaan weljeänsä unoh-
tanut ja joka kerta, kun hän muisti hänet, tuliwat kyyneleet
suuriin silmiinsä. Neumann tosin lohdutti häntä sanoen, että
mestari Box kyllä olisi pitämä Joesta huolta, ei kuitenkaan
sisar tullut lewolliscksi.

Armas, hywä Joe, hän roalitti joka päimä, suu-
resti suren, kun hän ei tiedä, minne olen joutunut; hän ajat-
telee warmaankin että kuolin sinä myrskyisenä yönä. Hywä
setä Neumann, antakaa Joelle tietoa, sitä pyydän!

Neumann lupasi sen tehdä ja kirjoitti itse kirjeen mestari
Bor'ille; muutaman päiwän jälkeen siihen tulikin wastaus, jossa
seppä maan kysyi, mitä Neumannin kirjeessä oikeastaan oli kir-
joitettu; se osoitti selwästi, ettei mestari saanut selwää ystä-
ivänsä käsialasta. Koivin työskennellessään teaatterissa, Neu-
mann lähetti sanansaattajan Stow-Marketiin ja Saar» odottisen takaisintuloa rauhattomuudella.
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MeZtari Box ilmoitti, että Nanny pitää loea silmällä
niinkuin argos, *) että hän on sellaisessa arestissa, ettei hän
tohdi mennä akkunallekaan, siihen päätökseen mestari tuli syystä,
että hän turhaan oli käwellyt Nannyn huoneen ympäri näke-
mättä Joen jättiäkään.

Tämä sanoma ei rauhoittanut Saaran lemotonta mieltä
ja Neumann tuli aika pulaan pienoisen kanssa, joka tahtoi
mennä takaisin kylään. Kuitenkin hän jotenkin tyytyi, kun
Neumann makuutti, ettei Nanny moi mitään pahaa weljelle
tehdä; sillä ensiksi Joen arestista kaypi selwätsi, miten Nanny
suuresti pelkää hänet kadottamansa; sa toiseksi mestari Box nyt
ottaa sokaisen melun naapurissa niin tarkkaan huomioon, että
hän kuullessaan posan parkumisen menee wäkimallalla Nannyn
huoneesen. Woit siis Joen suhteen, päätti Neumann pu-
heensa, olla uiman lewollinen, tahdon tehdä kaikkea, saadakseni
parempia tietoja poikaparasta.

Nämät sanat hetkeksi hellää sisarta rauhoittimat ja kyyne-
leensä mahaksi aikaa taukosiwllt. Mutta kun aika lähestyi,
jolloin hänen piti Neumannin kanssa matkustaa Lontoosen, hän
tuli jälleen surulliseksi. Neumann ei moinut nähdä kyyneleitä
lemmikkinsä silmissä, hän lähetti siis sanansaattajan sepälle.
Tämä toki toi niin surullisia sanomia, että Neumann itsekin
säikähti ja päätti olla sanomatta koko asiaa ottolapselleen.

3jstäwällinen lukia woipi jo arwata, että Jobin sanoma
ilmoitti mestari Boxin kuoleman. Tiima ei kuitenkaan ollut
kaikki; lähettiläs ilmoitti myös, että Joe oli kokonaan kadonnut
ja oli epäluulon alainen, että hän oli Nannylta ja uudelta
sepältä warastllnut. Nämät molemmat aikomat niin lähet-

') Satasilmänen jättiläinen.
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tiläs kertoi tehdä anomuksen oikeuteen, että häntä wiralli
sesti peräänkuulutettaisiin.

Neumann-parka ei tietänyt neuwoa, hän kulki toiwotonna
kadulla, jolloin Saara lewottomana odotti häntä kotona. Oli
jo jotensakin myöhään, kuin hän nnhdoin tuli kotiin ja Saara
näki kohta hänen surkastuneista kasmoistansa, että jotakin oli
tapahtunut.

Jumalan tähden, rakas setä Neumann, huudahti
hän tuskissaan, mitä on tapahtunut? Miten on Joen laita?

Miten on hänen laitansa? Oi, sanokaa eikö hän ole
kuollut?

Ei, ei, käpyseni, Neumann huudahti, niin huo-
nosti ei ole käynyt. Päinwastoin hän elää ja on terwe.

Saara pani kätensä ristiin ja sydäntänsä kcwentäwä
kyynelwirta tuli hänen silmistänsä.

Neumann kumartui ja jatkoi: niinkuin sanottu, käpyseni,
hän jaksaa niinkuin kala wedessä hän on waan poissa.

Poissa, Saara kertasi katsahtaen odottamana hywän-
tekiatänsä.

Niin poissa, käpyseni, wastasi tämä, hän ei enää
woinut Nannyn luona olla, uman meni pakoon.

Onko hän sen sanonut, kysyi Saara pikaisesti.
Ei juuri sanonut, änkytti Neumann, nnmn sen woi

arwatll.
Ia nussii hän on?
Niin, wastasi hywä wanhus, raapiskellen päätänsä,

ei sitä tiedä, käpyseni; hänen täytyi kaiketi olla sitä sano-
matta, ettei Nanny tuottaisi häntä takaisin.

Saara nyykytti ja kysyi wähän ajan perästä: saam-
meko kohta weljeäni nähdä?
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Minä annan joka paikassa häntä etsiä, wastasi
Neumann, helpottaen siten paljon pienen tytön tuskaa, joka
myös tuli paljon kewcnnetyksi, kuultuansa ettei Joe enää ollut
kowlln Nannyn huoneessa. Ia kun Lontooseen lähtemisen
päiwä tuli, seurasi hän hymillä mielin Neumannia, joka antoi
käskyn Colchesterissä että Joen piti, niin pian kuin hän kau-
punkiin tuli, neuwottamlln Lontooseen, jonka wuoksi hän jätti
tarkan osoitteen asuntopaikastansa.

Hän oli sangen iloinen huomattuansa kuinka lemmikkinsä
oli lewollinen, maikka hän usein salaa huokasi, sillä hän ajat-
teli kauhistuksella Joen tulewaisuutta seka mahdollisuutta, ettei
Saara ehkä enää näkisi weljeansä, jota hän niin suuresti
rakasti. Tästä syystä hän oli matkalla hiljaa ja alakuloinen,
mutta Saaraa miellytti matka suureen tuntemattomaan kaupun-
kiin ensi kerran eläessänsä, hän ci mitään huomannut, maan
äänensä kaikui raittiissa, kirkkaassa taimi-ilmassa.

Viides luku.

Kuinka on ja kuinka läypi?

Kymmenen wuotta on kulunut; sangen pitkä aika ihmis-
elämän kehittymisessä. Kymmenen muotta on kulunut; aikaa
kyllä kuolemalle koota suuren saaliin. Niinkuin merimies ol-
tuansa omaisistansa kymmenen muotta eroitettuna saamatta
mitään tietoa heistä, astumme sykkiwin sydämin huoneesen,
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jossa setä Neumann Saaraneen ennen asui. Odottamina as-
tumme ystäwälliscen tupaan, maan turhaan etsimme tuttuja
kasinoja. Wieras perhe nykyään huoneessa asuu ja wapisten
kysymme: missä herra Neumann on, elääkö hän, wai onko hän
kuollut? Ia mc saamme hymän tiedon. Niin, hyroä wanhus
elää nielä ja pitää wielä niinkuin ennenkin huolta auringon
paisteesta ja kuutamosta teaatterissa, johon hän kuuluu. Mutta
hän asuu nyt entistä siistimmässä huoneessa, kammarin sisusta
todistaa hänen oleman hywissä maroissa. Jos sitä tarkemmin
katselee, niin näkee huolellisesi järjestämän käden siinä »vallit-
seman ja että se on naisen käsi, osoittamat kylliksi koruompeluk-
set, niinluin sohman tyyny ja pehmeäksi topattu nojatuoli, jossa
setä Neumann epäilemättä uinailee joka päiwä, sekä hienosti
kudotut viitteet, jotka sohivaa ja pöytää kaunistamat. Mikä
haltija mahtanee täällä hallita? Hän leijailee juuri kamarissa
walkoisinc hiuskiharoineen, uskollisine lempistlmineen, kujeellinen
hymy puna-huulillansa. Emme tietääksemme ole milloinkaan
nähneet tätii nuorta, kuudentoista muotista neitoa, kuitenkin hänen
kaswojensll piirteet muistuttamat pientä tyttöparina, jotakerran
säälimme. Muistelemme miela terran tätä aikaa ja seuraamme
pienen kehittymistä wuosi wuodelta ja katso, hän onkin sama
haltija, jonka äsken Neumannin kamarissa näimme leijaileman.
Niin, se on Saaramme; hän on lapsuuden ajan jättänyt ja
kauniiksi neitoseksi tullut. Setä Neumann pöyhkeillen katselee
hywää enkeliänsä, joksi hän Saaransa nimittää. Hän se mar-
mllankin niin onnellisen muutoksen teki manhan herran maroissa.
Miten se tapahtui, saapi lutia muutamilla sanoilla tietää. Kun
setä Neumannin ystämät ja tuttawat, jotka kaikki suuresti
hänen ottotytärtänsä rcikastimat, kysyiwät, millä tcuuoin hän
oli tuuminut pitää huolta lapsen tulemaisuudesta, oli hän aina
antanut saman mustauksen, sanoen: siitä Herra Jumalamme
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pitää huolta, enhän minä tiedä, mikä kyky pienessä kiherä-
päässä piilee. Sitä paitsi minulla ei ole kylliksi waraa jadak-
seni Saaralleni sellaista koulusimistystä, että hän kerran henki-
sillä tiedoillaan itseänsä elättäisi.

Kuitenkin hän Saaran kasmatukscksi ja siwistimiseksi
teti enemmän knin hänen waransa oikein kanuattimat. Tyttönen
käwi sen kaupungin osan parhaimmassa koulussa. Pi«n huo-
mattiin hänet uiman oppimaiseksi oppilaaksi. Lahjakkaosen tyt-
töön suuresti micltyiwat kaikki opettajat ja opettajattaret, eten-
kin herra Smollett, joka Saaralle soitantoa opetti. Tämä ci
woinut kylliksi setä Neumannille kiitellä hänen soitanto-taipu-
mustansa. Eräänä päiwänä, wanhan herran kohdattuansa,
hän sanoi: suuri mahinko on, jos ei Saaran taipumusta
enemmän kehitetä. Olen missi että hänestä muutamissa wuo-
dessll tulisi taiteilija ja hänellä olisi loistama tulemaisuus.

Waikkll Neumann taidokkaan miehen puheesta paljon iloitsi,
yrmisteli hän kuitenkin kaswojaan jaranpiskeli kormansa-tauZtaa.

Esitykseni ci näy teitä miellyttämän, herra Neu-
mann, sanoi Smollett.

Kyllä, wanha herra mastasi, ivaan siinä on yksi
niks
ennustajista on, jos ei ole ennusmerkkiä; älkää uiiohtllko, että
olen köyhä.

Oh, huudahti Smollett, mitä rahoihin tulee, älkää
niistä surko. Kuningattaren suojelukseen kuuluman soitauto-
opiston johtajalle olen jo Saarasta puhunut ja hän käwi äs-
kettäin tutkimassa tullaksensa tytön taidosta makuutetuksi.

Wai niin? wirkkoi Neumann odottaen.
Niin kyllä, jatkoi Smollett nauraen, hän sanoi

minulle että hän ei osannut semmoista aawistllllkaan. Kunin-
gatar on köyhille, taidokkaille taiteilijoille malmistanut kyni-
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menen wapnsijaa, yksi niistä on juuri awoinna. Johtaja on
esittänyt Saaraa ja hän saa mapaasijan, kun te wann myön-
nytte, että hän rupeaa soitantoa harjoittamaan.

Tämän kuultuansa manhus tuli iloiseksi ja kiitti liiku-
tettuna hywää opettajaa. Ilolla hän myöntyi ja niin tuli
kahdentoista wuotias Saaramme musiikkiopiston oppilaaksi.
Hänellä oli tosin paljon työtä kun häneltä, päättääksensä koulun-
käymistään, meni tähänkin oppiin paljon aikaa. Mutta harras
halu waikcudet »voittaa ja kun Saara kahden wuoden kuluttua
pääsi ripille ja koulusta erosi, sai hän parhaimman päästö-
todistuksen. Tästä lähin hän harjotteli soitantoa sellaisella halulla,
että hän jo wuoden perästä pääsi täyZoppincena opistosta.
Sanomalehtiin oli jo hänen erinomaisesta taidostaan kirjoitettu
ja kun hän ensi kerran antoi soittajaisia, nioitti hän sellaisen
suosion, että hän siitä joutui ikäänkuin huumauksiin. Talwen
aikana hän antoi pääkaupuugissa uscoita soittajaisia, joissa aina
oli paljon mäkeä. Kesillä hän matkusteli Englannin suurem-
missa kaupungeissa antaen konsertteja. Hänen nimensä tuli
pian tunnetuksi ja kuu hän woittoretkeltään palasi Lontoosen,
riensiwät useat nuoret neidit hänen luoksensa Pyytämään ope-
tusta pilllluon soitossa. Hän opetti niin monta oppilasta, kuin
aika ja tcrweys sallimat ja kun hänen tulonsa sitten lisään-
tyiwät, hän iloitsi ikäänkuin lapsi, joka nyt moi setä Neu-
mannille suloista, surutonta elämää toimittaa. Hän olisi ollut
marsin onnellinen, ellei silmiänsä kyynelillä täyttämä suru olisi
ajoittain hänen mielensä walloittanut. Lukia wuipi arwata
syyn hänen suruunsa; Saara ei ollut kuullut mitään loe-
weljestään. Kuitti setä Neumannin tekemät kuulustelemiset
oliwat turhat ja kun Saara kahden wuoden perästä matkusti
lapsuutensa kotiin, ei hänkään mitään selwillc saanut, sillä Nanny
oli eräänä pciiwcinä Stom-Marketista kadonnut, eikä ottanut
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huonekalujnnsakaan mukaansa. Syy hänen äkkinäiseen muut-
toonsa, joka oli pakenemisen kaltainen, oli arwoitus Slom-
Marketin asukkaille ja Saara sai Neniltä tietää sen werran,
että muutama päiwä Nannyn katoamisen jälkeen oli wicras
herra kylässä käynyt häntä tarkoin etsimässä ja sanoi olemansa
oikeus-wirastosta Lontoosta. Sitten Ven kertoi leitkikumppa-
nillensa milloin hän wiimeiseksi tapasi onnetonta loca ja lisäsi
että eräs hänen äitinsä sukulainen oli nähnyt muutaman penin-
kulman päässä kylästä Joen istuneen rahtikuormalla.

Tämä oli kaikki, mitä Saara sai weljensa «aiheista
tietää. Hän tuli aina enemmin ja enemmin siihen makuutuk-
seen, että armas Joe oli kuollut nälkään ja niinkuin rakasta
kuollutta hän itki weljeänsä. Kuinka onnellinen eikö hän olisi
ollut, jos Joe olisi woinut kuulla, miten hän joka päimä yhä
enemmin sai iloita yleisön suosiosta. Suuremmassa armossa
taiteensa moittoa, kun piti hän kunnioitusta, jota hän joka paikassa
sai nauttia. Hänen taloudelliset taipumuksensa, rajaton rakkau-
tensa ja kiitollisuutensa setä Neumannia kohtaan oliwat tunne-
tut siinä kaupungin osassa, jossa hän asui ja monet wnnhem-
mat asettiwllt Saaran esimerkiksi lapsillensa. Jokainen näki
mielellänsä herttaista nuorta tyttöä luonansa ja monessa per-
heessä hän oli rakas micras. Sangen usein Saara käwi ar-
mossa pidetyn kauppias Richardsonnin perheessä, jonka tyttären
Emman kanssa hän oli sydämmellisen ystäwyyden liiton solmi-
nut, maikka hän olikin paljon wanhempi kuin ystämämmc.
Emmalta hän oppi taidon, jota ei mitenkään jaloon soitantoon
moi werratll, maikka sekin elämää paljon sulostuttaa; se oli
hieno keittotaito. Emma ei kuitenkaan ainoastaan tätä opet-
tanut, maan neuwoi pienelle ystäwällemme muitakin talouden
hoidon salaisuuksia, niin että Saarasta pian tuli kunnon emäntä.
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Setä Neumann ei woinut olla hymyilemättä lemmikkinsä
kllksinkertlliselle taidolle; sen hän taas teki eräänä aamuna suuruk-
sella ollessansa Saaran kanssa, joka edellisenä ehtoona oli
soittajaiset pitänyt.

En woinut ajatellakaan, alkoi roanha herra, että
nämät pienet, taiteelliset sormet woimat myöskin muita, marsin
jokapäimäisiä asioita toimittaa. Tämän muistin marsinkin eilen-
illalla, kuin sinä kaunistettuna ja koristettuna soittajaisissa
istuit piallnon edessä ja sormet huimasti näppäimiä päristeli-
wat, kuulijain äänettöminä istuessa; älä pahastu käpyseni,
maan minun täytyi muistella erityisen hywää paistia, jonka
päiwällisetsi etcheni asetit minun täytyy nauraa, Saara,
minun täytyy, tahdonko sitä tai ei.

Saara katseli.ystäwällisesti wanhnsta ja tahtoi rllllstata,
hän ei kuitenkaan antanut hänen puhua, maan jatkoi, pannen
ryppyisen oikean kätensä Saaran samettihicnoon käteen:

Ken olisi woinut luulla, että se pieni tyttö, jolle
kerran kissan lahjoitin, tulisi rakkaaksi, pieneksi emännäkseni,
joka niin uhraawllisena pitää huolta wanhuksesta! Tosin, se on
liikaa hywyyttä ja rakkautta.

Ei suinkaan, setä Neumann, Saara wirkkoi liiku-
tettuna, rakkaasti häntä syleillen, se on maan pieni korko suu-
resta kiitollisuuden melastani; jos ei sinun rakasta sydäntäst
olisi ollut, mitähän olisi tullut pienestä raukasta, joka myrs-
kyisenä yönä sysättiin ulos ? 3Mä nman toiwon, setä Neumann,
ja se on, että kowa nainen olisi weljeni Joen yht'aikaa ulos
sysännyt, niin emme milloinkaan olisi tulleet croitetuiksi, maan hän
ehkä istuisi nyt siivullani ja maa olisi paratiisiksi meille tullut.

Wanhll herra katseli lemmikkinsä kyyneleistä kaswoja,
nyykytti surullisena päätänsä, suuteli hänen otsaansa sanoen
hiljaisella äänellä: joka paratiisissa on oma muttansa, käpyseni!
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Sitten hän lopetti ja kukin meni työhönsä...
Juuri silloin kuin tämä pieni näytelmä tapahtui setä Neu-

männin ja Saaran miellyttämässä kodissa, tuli Colchestcristä
tulemassa postiwaunussa Englannin pääkaupunkiin nuori, noin
kahdeksantoista wuotias mies. Hän näytti oleman marsin
mieras Lontoossa, hän kyseli Cityä, maikka se oli pääkaupungin
parhain tunnettu osa.

Kun hän palkka-ajurilla ajaa matkansa perille, on meillä
aikaa lähemmin wicrasta katsella. Ensi katsannossa emme
muista, josko olemme häntä nähneet, kunnes mieleemme juo-
lahtaa entisistä aioistll pieni Joe, jonka kchkeymistä hengessäseuraamme, ja katso, wieraan kasmot omat kerrassaan meille
tutut, hänellä on lyhyet, kiheräiset hiukset, nykerönenä, pienet,
kiekllilewat miikset ja Joe on edessämme, niinkuin hän elää
ja liikkuu.

Hän on wnstn kllhdcksantoistll-wulltias, ja kuitenkin,
mitkä katkerat kokemukset, mitkä maikcat waihcet omat hänen
elämänkoulussa kehittäneet. Joe ei ole enää mikään nuoru-
kainen, maan mies; sen todistaa kylliksi hänen lemollinen olen-
tonsa ja kasmojensa makawuus, sillä hän ani Harmoin nau-
rahtaa. Tämä suuri muutos oli syynä, ettemme loea kohta
tunteneet ja se on syynä, että wielä nytkin Joessa jotain wie-
rastn on. Se haihtuu, kun lyhykäisesti, ikäänkuin panoramassa
katselemme hänen elämänsä waiheita.

Me jätimme hänen, kun hän tuona onnettomana joulu-
aamuna pitkin kylän tietä juoksi päästäksensä Nannya ja sep-
pää pakoon.

Tosin hän juoksi kiireesti, maan pian hänen moimansa
uupuiwat, kun oli kauan tumassa oleskellut. Naimalla eteen-
päin mennen ja ajatellen mitä hidas kulku möisi hänelle tuottaa,
itki hän katkerasti, etenkin kun samasta kohden, josta hän tuli,
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läheni lähenemistään ajaja, jonka hän luuli takaa-ajajaksensa.
Sitä suurempi oli hämmästyksensä kuin ajokalu olikin tumalli-
sen suuri rahtimaunu, jonka nstawällincn omistaja kohta rupesi
Joen kanssa puhelemaan; ja kuultuansa pojalta, että hän aikoi
lähimpään suureen kaupunkiin, otti hän hänen waunuunsasanoen: istu tänne ja lämmittele, wapisethan sinä wilusta
niinkuin haawanlehn. Kutka owat wanhemvasi, jotka omat
sinua näin pitkälle matkalle ohuessa waatteutsessa lähettäneet?

Mtäwälliscn ajurin käwi enemmin poikaa saaliiksi, kun
hän kuuli Joen orpona oleskelleen erään pahan rouwan luona,
jota hän nyt pakeni.

Ettehän maan wic minua Nannyn luokse, sanoi
Joe itkemällä äänellä.

Ei, poikani, sanoi hywäntahtonen ajuri, silloin
olisi John Porter kehno. Minun rahtiwaunussani olet niin
turwassa kuin Abrahamin helmassa. Waan mikä sinusta
tulee? Oletko tnlcwaisuuttasi ajatellut?

Joe, pudistaen päätänsä, mastasi: teen työtä, jotta an-
saitsen rahaa.

Oho, hymyili ajuri, katsopas pikku peukaloista! Ei,
poikani, siihen wielä olet aiwan nuori. Tahdon miettiä asiata
ja toiwon keksimäni keino», ennenkuin Cambridgeen tulemme.

Joe hiipi walkealla liinawerholla peitetyn waunun hei-
nille ja nukkui.

Waunu kulki päiwällä erilaisten pienempien ja suurem-
pien paikkakuntien läpi, eikä John Porter nonaikaankaan suuri
paljon lemähtänyt pitemmäksi ajaksi missään seisahtumatta,
maan kiiruhti matkansa perille. Ia niin waunu jo aamulla
warhain kulkea rämisti wanhan yliopistokaupungin Cambrid-
gen kiwikadulla. Korjattuansa waunun hcwosineen keskiewari-
talliin, hän otti loea kädestä sanoen:
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Olen miettinyt, poikani, ja päätöksen tehnyt. Luulen
tulemaisuudestasi huolta pitäneeni, jos waan siiwosti käyttäydyt.

Sen Joe lupasi ja ajuri wei hänen erään sukulaisensa,
puusepän luokse. Alussa hän näkyi hämmästyneen pientä Mit-
rasta; maan kun lankonsa John oli Joesta antanut selwempiä
tietoja ja sanonut sen oleman kristityn welwollisuus pitää po-
jasta huolta, kun sitä paitse lanko ja hänen waimonsa oliwat
jo kauan Mwöineet kasmattilasta sekä ajuri itsekin lupasi mak-saa roponsa orporaukan elättämiseksi, niin awiopari sywästi
liikutettuna otti Joen ilolla wastaan. Hänen täytyi wieläkin
kertoa entisiä aikojansa ja kärsimyshistoriaansa, maikka John
tunsi ne hywin, ja hän teki sen sellaisella awosydämmellisyy-
dellä, että hän moitti kaikkien sydämmct.

Oliko se maan sattumuksesta kun Joe kohtasi ajurin tiellä
ja joutui juuri tämän sukulaisten luo, jotka lapsettomina oliwat
perillistä toiwoneet? Ei suinkaan, sillä ei mikään sattumuksesta
tapahdu; kaikkialla Jumalan sormi näennäisesti ohjaa teitämme
ja johdattaa meitä kautta koko elämän, niin kauan kun pidämme
hänen käskynsä. Kaitkiwaltias Jumala se oli, joka piti huolta
awuttomasta poikaparasta ja warjeli hänet.

Isä ja äiti Wcller tämä oli puuseppäamioparin nimi
rakastiwllt pientä loea yhä enemmin, etenkin kun hän näkyi

oleman sangen kiitollinen hywäntekiöillensä ja wuodet, jolloin
pieni oleksireippaan awioparin luona,kuluiwat ikäänkuin unennäkö.

Joe käwi jo koulussa ja oli ahkerimpia poikia. Wuodet
kuluiwat pian ja ystäwämme oli jo neljäntoista wuotias, kun
isä Weller kuoli. Tämä tapaus waikutti paljon ystäwämme
elämänwaiheisin, sillä mainajalta jäi marsin wähän waroja,
niin että leski yksin tuskin toimeen tuli. Pian tämän huomat-tuansa Joe pyysi rouwa Welleriä laskemaan häntä jonnekin
kauppa-palwelukseen, sillä hän oli päättänyt siihen rumeta.
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Nuori ystäwämme olisi jäänyt aiwan mielellään Cam-
bridgeen, waan ei siellä ollut sopimaa paikkaa. Huolellinen
John oli kuitenkin lemmityllensä etsinyt sopiman paikan Col-
chesterissä, johon hän, ollen matkalla Lontoosen, aina poikkesi.
Ia niin nuori ystäwämme, sureman rouwa Wellerin siunaa-
mana, eräänä päiwänä matkusti sinne.

Joe pääsi puotipojaksi suureen sekatamarain kauppapuo-
tiin. Pnoti ja warasto olimat manhanpuolisessa huoneessa.
Niiden omistaja oli eräs wanhahkc neiti leNNh BltsstNgtVN.

Jo pienuudesta tottunut waihtclemaiseen elämään, Joe
pian tyytyi uuteen olohonsa. Hänen isäntänsä oli tosin loma
mies, waan huomasi toki miten ahkerasti uusi palwelija teli
tehtäwänsä. Tuskin oli Joe puolen wuotta Colchesterissn ollut,
kun saapui surullinen sanoma rouwa Wellerin kuolemasta;
klllmnwan surun uhrina hän seurasi awiopuolisoansa iankaikki-
suuteen. Niin oli armas ystäwämme taas yksinänsä maail-
massa, sillä John Porteria hän ani harwoin, ja silloinki maan
pikimaltllnsä, sai nähdä. Asiain nain ollen hänelle oli työ
lohdutuksena ja työtä olikin yllinkyllin hänen isäntänsä toimessa.

Wuoden kuluttua muuan waihtelewaisuus tapahtui kauppa-
palmelijamme yksitoikkoisessa elämässä. Joen täytyi wiedä
isäntänsä käskystä erinäistä tllwaioita huoneen!)altiattarelle, joka
oli niitä tilannut. Hän ei milloinkaan ollut wanhaa neitiä
nähnyt. Kun hän oli walmis lähtöön, toiwat kumppaninsa
neiden muotokuwan, joka loea ei ensinkään miellyttänyt. Jos
kuwa oli oikea, eikä liijoteltu, niin ei toista niin ahnasta ja
itaran näköistä muotoa woinut olla.

Kun Joe oli ottanut eri mytyt ja aikoi lähteä, huusi
yksi palwelijoista hänelle naurusuin: katsokaa waan, Joe, ettei
hän anna teille juomarahaksi wäarää kuuden pence'n kappaletta.
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Joe hymyili ja nousi korkeita kimirappuja neiti Vlcssing-
tonin asuntoon. Suurin hiljaisuus malliisi käytämässä, jossa
joka askel kajahti. Joe seisahtui Myttyincen, katsellen eri omia,
tuumaillen mitä hän koputtaisi. Suotta hän etsi soittokelloa,
joka olisi hänen tulonsa ilmoittanut; hän rupesi rykimäan.
Ensin hän yski hiljaa, maan tnn ei se mitään waikuttanut,
lorotti, hän äänensä. Omi awautui, ja naisen ääni kuului:

No mutta, Rosa Jane Henriette mikä
rähinä! Hermoni oi, hermoni!...

Suokaa anteeksi, romuani, Joe alkoi, täällä ei ollut
ketään, ja minulla on kiire.

Kuinka sanotaan, „rouwani?" kuului ääni taas. Ereh-
dytään, sillä neitiä puhutellaan.

Anteeksi, Joe wastasi, onko minulla kuuma puhu-
tella neiti Vlcssingtonill?

Niin kyllä. Mikä on asiana?
Tässä on herra Springiltä tilatut tawarat, was-

tasi Joe.
Tullaan sisään.

Joe astui huoneesen, joka oli mitä komeimmasti sisus-
tettu. Nojatuolin rinteelle nojautuen seisoi huoneen haltiatar,
noin neljänkymmenenwiiden wuotias nainen. Hän oli sen kui-
tenkin unohtanut, luullen olemansa sulo nuoruudessa, sitä kum-
minkin lltsllkulmillansll kortinwctimen muotoisinariippumat pitkät
wale-hiuskiehkurat osoittimat.

Nilahtamattakaan loeen huudahti hän: pannaan tama-
rat tuonne pöydälle.

Joe oli, kuten tiedämme, hymäntahtonen nuorukainen,
maan tällaista alentamaista kohtelua hän ci woinut kärsiä ja
ajatellen sananpartta: kaikuausa metsäkin kajahtaa, ivastasi
hän: niinkuin käsketään! Neiti Vlessington, huomaten millä
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erityisellä äänen korotuksella tämä sanottiin, astui askeleen
taaksepäin ja kysyi niin ylpeästi kuin mahdollista:

Kuka ollaan?
Joe katsoi lewollisesti hänen silmiinsä sanoen muotoansa

muuttamatta: ollaan se mikä ollaan, knnhan maan ollaan.
Se oli liiaksi. Neiti Vlessington astui kiukkuisena loca

kohti, aikoen antaa loman nmstauksen, ivaan seisahtui pian,
katsella tuijottaen nuorta miestä.

Jumalani, hän hymyili, mikä yhdennäköisyys! Saman-
kaltainen hän oli nuoruudessaan, sama uljas, reipas näkö,sama niallllton katsanto, sama otsa, lyhyesti kaikki yhtäläistä.
Paljon ystäwälliscmpänä hän lisäsi lauhkealla äänellä: ken olette,
nuori mies?

Herra Spriugin puotipoika, käsketty teille tawnrnt
tuomaan.

Ia teidän nimenne, jos saan kysyä? kysäsi nainen wielä.
Jae Weller.

Zleiti Vlessington näkyi toista nimeä odottaman pääs-
täksensä harhaluulostansa. Sanomatta enää sanaakaan hän
otti tawarat, jonka jälkeen Joe kumarsi. Kun hän oli owen-
suussa, sanoi neiti: en tiedä, josko teille saisin jotain tarjota.

Siihen Joe mustasi: ei kiitän nöyrimmästi. Hän
aikoi sulkea owea, maan neiti pyysi häntä hetken odottamaan.

Onko teillä ensi sunnuntaina aikaa tulla hetkeksi
luokseui?

Joe nastasi ihmetellen: on.
Siis odotan teitä jälleen puolisen.

Tämän „jälkeen" hän lausui semmoisella äänenkorolla
ett'ei kutsua mitenkään woinut otaksua sanaksi „ennen" eli
puoliselle.
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Mitä hän aikonee? näin Joe wiikon kuluessa
lakkaamatta kyseli ja kun sunnuntai tuli, hän meni neiti Vles-
singtonin luo, tietämättä entistä enemmän. Neiti kyseli pojan
entisyyttä, wanhempill, sanalla sanoen kaikellaista, antamatta
tietoa miksi hän sitä uteli. Kun Joe hänen pyynnöstään tois-
tenki tuli hänen luoksensa, ei sittekäan sitä ilmaissut, kaikesta
maan nstäwämme näki hänen innokasta osllnottamaisuuttansa.
Hänen täytyi ilmoittaa syntymäpäimcinsä ja kun se tuli, neiti
lähetti hänelle lahjan.

Eräänä päiwänä Joe kutsuttiin isäntänsä konttoriin. Hän
sai suureksi hämmästyksekseen kuulla, että hänelle tästä puoleen
annettaisiin joka-wiikkonen jotenkin suuri palkka.

Joe ajan kuluessa huomattuansa isäntänsä, Herra Sprin-
gin, itaruuden, ihmetteli suuresti hänen anteliaisuuttansa. Wacm

kun hänen kiltoslauseensa ei tahtonut loppuakaan, kauppias il-
moitti totuuden, äänncttömyyden lupauksella, että neiti Bles-
fington olikin wiikkorahan antanut, ehdolla ettei se tiettömäksi
tulisi. Joen täytyi sangen usein käydä neiti Vlessingtonin
puheilla ja joka kerta, hänet nähtyään, wuosiwat kyynelet sil-
mistänsä. Miksi hän niin teki ja miksi hän erityisellä kohte-
lulla poikaa kohteli, se oli arMoitus.

Neljä muotia oli kulunut Joen tulemisesta herra Sprin-
gin kauppapuotiin, jossa hän oli jo pääpalwelijaksi päässyt,
lun hän eräänä päiwänä sai Lontoosta näin kuuluman kirjeen:

„Herrani! Pyydän teitä tulemaan ensi sunnuntaina toi-
mistooni, Lontoossa, City, tatu nm 80. Toiwon teidän war-
maan tuleman, minulla kun on tähdelliset, tulewaisuuteenne
suuresti maikuttamat tiedot teille annettaman».

Kniff, llsillnllsllsa".
Usean kerran Joe luki kirjoitusta pudistaen ihmetellen

päätänsä. Mikähän siinä piilee? hän sanoi itsekseen. Herra
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Kniff sanoo itseänsä näiden riwien kirjoittajaksi? Nimi kuuluu
tutulta, olen joskus kuullut sitä mainittawan ...Oikein,
hän on neiti Vlessingtonin rahamarojenhoitllja. Olen jo kerran
hänet nähnytkin, muistaakseni kaksi muotta takaperin eikä
hän minua miellyttänyt, jos maan oikein muistan; hän on
kuitenkin julkisessa wirassa ja saan siis olla marma, ettei mi-
kään petos siinä piile. Pyydän siis isännältäni lupaa ja olen
oikealla ajalla Herra Kniffin toimistossa.

Sanottu, tehty. Määrätyllä ajalla Joe matkusti Lon-
toosen, jossa hänet taas wuosien kuluttua tapaamme tiellä Ci-
tyyn Herra Kniffin toimistoon.

Kuudes luku.

Gentleman").

Sisllänllstuwatll ei asianajajan huone juuri miellyttänyt,
sillä siihen tuli walo katossa olemasta akkunasta, jonka wuoksi
huone oli synkkä. Kammari oli aiwan pieni, siinä ei löytynyt
muita mainittllwia huonekaluja kuin pesu-kaappi, jossa oli kap-
pale erittäin hywätuoksuista saippuaa, herra Kniffin kirjoitus-
pöytä ja nahkalla päällystetty tuoli.

') Gentleman englantilainen nimitys kunnian ja oikeuden»
tuntoisesta miehestä, jota siwistytsen ohella omistaa hienon läytllstawan.
Lausutaan: djen'tlman.
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Kun kirjuri sanoi asianajajan oleman poissa, sai Joe
lemollisena katsella wähiä huonekaluja, ivaan eipä tuntenut it-
seänsä niinkuin jo sanottiin siitä liioin miehättyneeksi.

Herra Kniff oli suuri, mustanwerinen mies. Päälaki
oli paljas, mustat silmäripset kaswaa rehottiwat harjaksien
kaltaisina; alaskatsowissa silmissä oli pistämä epäluuloinen
katsanto. Herra Kniffillä ei ollut partaa, kuitenkin suuret
mustat paikat kasmoillansa näyttiwät hänellä oleman hywän
parrankllswun. Paksut kellonperät ja niustat hansikkaat häntä
hieman kaunistuvat.

Herra Joe Weller? alkoi asianajaja puhettansa, ottaen
estin taskukirjan, jota hän ahkeraan tutki. Olen saanut käs-
kyn, hän jatkoi hetken perästä, antaa teille tietoa, että pää-
sette melkoisen tawaran omistajaksi ja tawaran nykyisen omis-
tajan toiwo on, että teistä tulisi Colchesterin gentlemanni, jos
maan nykyinen olonne sen sietää.

Joen silmät ja suu amautuimat, sillä hän ci moinut
uskoa omia korwiausa. Hän ei tietänyt, mitä hänen piti teke-
män, hän joutui ristiriitaan, josko hänen piti kammarissa
hyppimän tai jos hänen piti nauruun purskahtaman. Tullak-
sensa johonkuhun päätökseen, ei hän tehnyt kumpaakaan, maan
pudisti kowasti Herra Kniff'in kättä, kunnes hän sen wihdoin
weti pois.

Minun on mielii, jatkoi lainoppinut, teille tiettäwäksi
tehtäwä, että henkilön nimi, joka teille on sanotun hywän teon
tekemä, on olema salaisuus, niin kauan kun hän sen itse ilmai-
see. Teidän ei pidä siis tätä asiaa tutkimankaan eikä teidän
pidä peitetyillä sanoillakaan tätä henkilöä keltakaan tiedustele-
man. Tämä ehto on määrätty ja teidän tulee siitä maurin
ottaa; maan jos tahdotte tähän jotain maittaa, on teillä siihen
nyt tilaisuus. Sanokaa.
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Joen sydän sulki niin komin ja hänen korwansa suhisiwat
miu, että hän woi tuskin mustata: hänellä ci oleman mitään
sanottamaa ehtoa mustaan.

Sitä minäkin, mustasi Herra Kniff, joka ei woinut
peittää uhkuawutll ja epäluuloista katsantoansa. Sen jälkeen
hän wulin sulki silmiänsä ja puhuessaan osoitti hän sormellansa
Joen, ikäänkuin olisi hän tahtonut sanoa, että hänellä oli annet-
tawana nuorukaiselle enemmänki tietoja, joita hän möisi ilmaista,
jos hän niin halusi. Nyt tulemme, alkoi hän taus, eri-
tyisiin asianhaaroihin. Minulla on jo rahasumma, kylliksi suuri
teidän knswlltukseksenne ja elatukseksennc. Pyydän siis teitä
pitämään minna holhojananne.

Joe tahtoi liikutettuna häntä kiittää, maan herra Kniff
ojensi lieltäeu molemmat kädet hänen puoleen ja sanoi:

Minä sanon teille maan kerran, ettei miuulla ole ollut
asiassa paljon työtä ja waiwastani saan paltun. Lyhyesti, se
on tarpeellista, että te saatte paremman, mutta oloanne mus-
taaman kaswlltntsen ja toiwon, että te sen käsitätte ju piun
käytätte tilaisuuden hymäksennc.

En ole mitään milloinkaan hartaammin toiwonut,
wastasi Joe.

Josko olette jotain hartaammin toiwonut tai ei, se on
uhdentekewä. Minä olen maan sanonut, jotta käsittäisitte kaikki
asianhaarat.

Totta tosiaan, änkötti iki-iloinen Joe, maan
Wlllln? matki herra Knifs, katsellen karsaasti häneen.
Waan en tiedä, jatkoi Joe, josko isäntäni päästää

minua niin pian.
Se on MMUN asiani, roastasi asianajaja. Herra

Spring päästää teitä pian, sen makuutan. Teidän tehtäwänne
on siis, ottaa Colchesteristä kaikki tawarcmne, ostaa hniuän
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mallte-maraZtlln ja matkustaa tänne pääkaupunkiin wastaiseksiasumaan. Kuinka suuren summan luulette tähän kaikkeen tar-
witsewanne?

Neuwottomana istui Joe, katsellen äänettömänä musta-
päätä olijaa.

Onko tuhannen guineaa kylliksi? kysyi Herra Kniff?
Jumalan tähden, huudahti hämmästynyt Joe, kuinka

moisin niin suurta summaa tarwita.
No siis, tutki asianajaja ylönkatseella, hlsi gui-

nea lienee kylliksi?
Nyt oli Joe entisessä pulassa, kuinka möisi hän uuden,

hywän wlllltewaraston yhdellä guinealla ostaa? Hän nykäytti
olkapäitään, jonka jälkeen herra Kniff taas alkoi:

Niin annan siis teille WiisilyMMentll guineaa. Tä-
män sanottuansa hän otti kylmäkiskoisesti pienen kukkaron esiin,
luki rahat ja antoi ne Joelle.

Odotan teitä tänne takaisin miikon kuluttua, jolloin
olen hankkinut teille sopiman opettajan ja asunnon. Hywästi nyt.

Joe ymmärsi miittauksen ja tahtoi kiitollisena pudistaa
uuden holhojansll hywältä tuoksuamaa kättä, maan tämä pani
molemmat kädet selän taakse; luultawasti oli hän saanut kylliksi
Joen ensimmäisestä kiitollisuuden osoituksesta.

Juopuneen kaltaisena Joe kulki katua myöten. Olikohanse toden totta, mitä herra Kniff oli puhunut ja ilmaissut?
Kerrassa hän sai tawarat ja hänestä tuli reimamies? Mikähän
tuimaan enkeli tuli ihmismuodossa hänen hywäntekiäksensä?
Silloin äkkiä ikäänkuin leimahti aate Joen päähän. Hoi! huusi
hän, lyöden oikealla kädellä päätään, onkohan se neiti Bles-
sington? Hän se warmaan «n, hän suosii minua erityisesti,
maitten tiedä, miksi hän sitä tekee. Onhan herra Kniff hänen
rahojensa hoitaja, niin, min, hän on epäilemättä hywän-
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teliäni. Ia kukapa muu se olisi? Paitse John Porterin en
tunne yhtäkään ihmistä, jonka sydän sykkisi niin lämpimästi
minua kohtaan, että hän jakaisi tamaransa minulle. Naan ei
se suinkaan ole hywä John, sillä hän ansaitsee juuri sen wer-
ran, kuin hän tarwitsee omaistensa elättämiseksi.

Jota enemmin Joe ajatteli ken hänen hywäntekiänsä lie-
nee, sitä todenmukaisemmaksi tuli ensimmäinen luulonsa; ja
tultuansa kyytihewosella Colchesteriin, oli hän marsin warma,
että neiti Blessington oli tuo hymä enkeli.

Herra Kniff ei ollut liikoja sanonut. Kaksi puimaa
myöhemmin herra Spring ilmoitti nuorelle ystäwällemme, ettei
hän tahtonut hänen onneansa estää, waan suostua häneneroonsa. Täten oli wiimeinenki epäilys Joelta kadonnut; hän
tunsi Springin sellaiseksi mieheksi, joka ei pitänyt huolta ala-
maislensll onnesta ja tulewaisuudesta, maan tämä tapaus oli
poikkeuksena, syystä että hän tahtoi olla neiti Blessingtonille
mieliksi. Kiireesti hän juoksi kaikkien kaupungin räätälien luona,
kunnes hän wihdoin löysi sen, joka lyhyimmässä ajassa lupasi
hänen mlllltemarastonsll malmistaa.

Lähtemisensä päimä Lontooseen oli tullut, räätäli oli
pitänyt sanansa ja tuonut hänen waatteensa. Joe pani par-
haimmat waatteet päällensä ja meni parturille. Kotiin tul-
tuansa, tarkasti hän wielä pukuansa peilissä, nousi tuolille
moidaksensll itseänsä katsella päästä kantapäihin ja kun olen-
tonsa miellytti häntä, hän astui juhlallisesti rappuja myötensanomaan jäähywäiset salaiselle hywäntekiättärellensä.

Neiti Vlesfington oli juuri aamuruoalla, kun Joen tulo
ilmoiteltiin. Hän ei antanut Joen odottaa, waan sai hän
astua kammariin.

Matkustan huomenna Lontooseen, neiti Bleßstngton,
alkoi hän nöyrällä äänellä, waliten tarkasti sanojansa, ja ajat-
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telin, ettette pahaksi panne, että rohkenin tulla jäähywäisiäteille
sanomaan.

Ah, huudahti ueiti Blessington, katsellen lornettinsa
läpi sisääntullutta, kuinka somasti tuo puku teille käypi.

Olen suuren onnen saawuttanut sitten kun wiimekst
luouanne käwin, neiti Blessington, ja .siitä olen suuresti kii-
tollinen.

Aiwan oikein, olen puhutellut herra Kniffiä sa siitä
kuullut. Eikö miu, joku rikas henkilö on ottanut teitä otto-
lapsekseen?

Niin, kunnillitettawa neitini, Joe wastasi, ajatellen
itseksensä: kuinka hywin hän osaa teeskennellä. Miten jalo
luonteensa on!

Ettekö tiedä hywänteliänne nimeä, herra Joe?
neiti kysyi.

En ollenkaan, nuori mies wirkkoi, waan punastui
ihan hiusmartllll myöten ilmaisten walccnsa.

- Herra Kniff on holhojauue? Siis tulewaisuu-
tenne on hymä, olkaa waan oiwa, sekä pyydän, onnessanne
älkää minua unohtako.

Kuinka sitä moisin? Joe innokkaasti huudahti, aset-
taen wakuudekst kätensä sydämellcen.

Woikaa hywin, neiti Vlessington ojensi Joelle jää-
hywäiseksi kätensä.

Nuori ystäwämme ei ollut edeltäpäin miettinyt miten
hän sanoisi jäähywäisensä salaiselle hywäntekiällensä, hän las-
lensi Palmillensa ja suuteli neiden kättä. Tämän tehtyänsä
hän sukkelasti astui owelle, kumarsi wielä kerran, sanoen:
Jumalan haltuun, neiti Vlessington!
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Wauha kokemus näyttää, että ihminen pikemmin pereh-
tyy onneen, kuin onnettomuuteen. Joe ystäwämmckin tottui
pian uuteen olohonsa ja muuttui gentlemanniksi. Hän oli
wuokrannut siemän asunnon, joka oli warustettu parhaimmilla
huonekaluilla, eitä kulunut naimaakaan, jona hän ei olisi jotain
uutta tuonut kammariinsa; oli se sitte kipsikuwa tai taulu.

Joe luki sangen ahkerasti, hänellä oli toki aikaa huwi-
tuksiinki. Kullakin gentlemannilla on oma harrastuksensa, niin
Joellakin. Hän oli ostanut pienen wenhecn, sillä hän souteli
edestakaisin Thems-mirralla. Hänestä tuli erittäin taitama sou-
taja ja peränpitäjä, että hän rohkeni lähestyä suuria laiwoja
sekä norean lohenmullon lamoin luikerrella niitten wälitse.

Enemmän kuin puoli wuotta oli kulunut siitä, kuin onni
hänet saawutti, kunnes hän wihdoin huwituksiensa touhusta
heräsi, muistaen entisiä aikoja ja manhoja ystäwiä. Hän etsi
ensin John Porterin. Ajuri iloitsi suuresti hänelle osoitetusta
kunniasta.

Tosin sanoitte minulle, kun Colchesteristä matkus-
titte, lausui hän suorawaisellll tawallansa, ett» muistaisitteminua,
maan sitä en uskonut.

Miksi ei? kysyi Joe.
Sillä, sillä John änkötti, ujostellen katsoen

kalseita kasiansa, sillä nyt te olette gentlemanni eikä ajurin
sowi olla niin korkeassa seurassa. Sen tiedän kokemuksesta,
sillä kahdesti olen jo ollut reimamiehen parissa. Muuten,
keskeytti hän puheensa, unikon päiwät takaperin eräs wieras
herra käwi taas teitä kyselemässä.

Taas? Joe kertasi. Onko kukaan jo ennen käynyt
minua tiedustelemassa?

Ei, sitä en moi sanoa, wastasi John naurusuin.
Enkö siitä teille ole kertonut?
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Ei ensinkään.
Sepä se, wanhcmmiksi tultuamme, tulemme muista-

mattomiksikin.
- Mutta kertokaa, John, Joe wirkkoi, te olette uteliai-

suuteni kiihottaneet.
Niin, asian laatu on sellainen, että muutama wiikko

takaperin, ennenkuin suuren onnenne saawutitte, etsi wieras
mies minua Cambridgessa, kysyen, josko miuä olin se ajuri,
joka niin ja niin monta wuotta takaperin otin hyljätyn poika-
paran waunuihini ja hänestä huolta pidiu? Minä myönsin,
jonka jälkeen wieras taas kysyi: eikö sen pojan nimi ole Joe
ja asui Stow-Markctißsa sepän lähellä? Aiwan oikein, mustasin
minä ja niin oli asia selwillä.

Mitenkä selwillä, Joe mäitti.
No, kun wieras jätti minut rauhaan jameni tiehensä.
Hm, merkillistä, Joe sanoi hetken perästä. Ot-sansa meni ryppyihin. Ettekö nimeänsä kysyneet?
En, minkätähden? Jos hän olisi tahtonut sanoa

nimeänsä, niin hän olisi sm itsestänsä tehnyt. En ole utelias
ja lopuksi, mikä hyöty teillä, herra Joe, siitä olisi, jos nyt sa-
noisin teille wieraan nimen olleen Muller eli Schmid eli minkä
hywänsa muun?

- Oliko hän hywin puettu? Joe wielä tiedusteli.
Aiwan hywinkö? ajuri kyseli. Sitä en moi sanoa;

ainoa, mikä huomiotani herätti oli paksu, kultanen kellonwitja.
No, minkä näkönen? Joe kysyi.
Niin, mastasi John Porter olkapäitä kohouttaen,

kasmojen tuntemisessa olen heikko, enkä tiedä muuta, kuin että
hänellä oli, niinkuin muillakin järjellisillä ihmisillä, suu, kaksi
silmää ja nenä; päälaki oli paljas ja pää jotensakin suuri.



67

Hm, olisiko se ollut herra Knifs? Joe ajatteli.
Eikö äskettäin kukaan ole minua tiedustellut? hän kysyi.

On. Kerran eräs sangen uljas mies, gentle-
manni kyseli teitä, hän pian tutki minut; kyseli pientä poikaa
ja tyttöä, jota hän muistaakseni kutsui pojan sisareksi.

Mutta, John, mitä te teitte? Ettekö tietäneet, että
minulla oli rakas sisar ja että hän on henkensä heittänyt
ainoastansa Nannyn kowuuden kautta?

Niin totta tosiaan! ajuri huudahti, kohottacu oikeata
jalkaa ja puhaltaen sormiensa läpi. Nyt minä muistuu!
Niin, wuodet, wuodet minä olen lumal'auta! mallan tyl-
sistynyt !

Oi, se on minulle epämieluista, Joe sanoi kaivellen
lewottomana edes takaisin. Ken ties, ehkä wieras olisi woinut
syntyperästämme tietoa antaa, ehken hän olisi tuntenut
armaat wanhempammc, moi jospa mielii saisitte nähdä
tuota gentlemannia!

No niin, herra Joe, wastasi Porter hiljaa, tahdon
kaikin monnin häntä etsiä. Niin, niin, sen lupaan, tahdon
häntä etsiä ja kun saan tiedon, niin tulen, liimallanne teidän
asuntoonne.

Siihen Joe tyytyi ja antoi osoitteensa. Mitä hiin nyt
oli kuulla saanut, teki hänet marsin kelvottomaksi, hänen mie-
leensä suolahti koko mennyt aikansa. Silloin suolahti entisen
leikkikuinppaninsa Veninki kuroa hänen mielehensä sa luulossa
että tuo wicras herra oli ehkä käynyt Stow-Marketissakin
tiedustelemassa siskoparia hän päätti mennä lapsuutensa paikalle.

Eriskummalliset oliwat tunteet, joita hän sydämmessäan
tuusi, kulkiessansa alankoja ijäisine piimineen, kun roaunu jyrisi
kylään ja hän näki pajan, josta ping, ping, poh, poh kuu-
lui sekä Nanny Clerkin asunnon. Tuolla oli myös aita, jonka
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takana hän oli ollut piilossa ikimuistettamnua jouluaamuna,
jona hän alangoilta kulki kotiin ja kirkkowaki tuli ivastaan.
Joe tunsi pienen wawistuksen jäsenissänsä ja kamala tunne
ahdisti sydäntänsä syystä että häntä oli täällä wätisin pidetty
Nanny Clerkin hoidettawana. Wihdoin wauuu seisahtui Benin
wanhempain asunnon eteen. Nuori rouwa lapsi käsiwarrella
katseli owcn suulla wierasta herraa, jonka lähestyessä, hän
wetäytyi huoneesen.

Asuuko Ben imelä täällä? Joe kysyi naiselta.
Miehenikö? nainen niastasi, totta kai hän täälläasuu. Kaksi wuotta takaperin oliwat meidän haamme ja wuosi

takaperin peri hän wanhempainsa omaisuuden.
Joe oli marsin hämmästynyt. Ven oli kuusi wuotta

häntä manhcmpi, maan ei hän luullut tapaawausa häutä nai-
necna miehenä. Kohta sen jälkeen tuli nuoruuden ystäwä näky-
miin ja nähdessänsii toisensa he iloitsiwat. Kun odottamatto-
man kohtauksen ensimmäinen hämmästys oli ohitse, puhni Joe
minkä wuoksi hän oli tullut. Ven tuskin moi kertoa mitä
ajuri jo oli nuoresta ystawästämme sanonut. Molemmat
ystäwat oliwat hänen luonansa käyneet, kysellen Joen.

Joe tuli lewottomaksi eikä woinut wiipya, maikka nuo-
ruutensa kumppani useasti pyysi.

Ben oli jo antanut kätensä jäähywäisiksi, kun hän äkkiä
mirkkoi: kuuleppas, wanha ystäwä, kuinka on Saaran laita?

Joe katsella tuijotti häntä, sanoen melkein äänettömänä:
oletko tyttöraukan surullisen kohtalon kokonaan unohtanut?

Surullisen kohtalon? Siitä, Jumala nähköön, en
mitään tiedä. Hän näytti oleman terwe ja woiwan hywin,
kun hän joku wuosi sitten tawi luonani.

Ven! Joe huudahti, astuen askeleen taaksepäin,
pannen kätensä otsallensa, Jumalan tähden, älci pilkkaa minua.
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Sanot Saaran käyneen joku wuosi sitten luonasi? Tarkoitatko
aikaa, jolloin hänet pimeänä yönä Nanny ulos ajoi?

Mutta, Joe, mitä puhut? Enymmärrä sinua. Mutta,
hän keskeytti äkkiä puheensa ja erityinen ahdistus näkyi kas-
ukoillansa. Olin liian malttamatoin. Joe, hywa Joe, mal-
tahan ja istu wielä hetkeksi ja kuule mitä kerron.

Joe, ystäwänsä pyynnöstä, istuutui, waikka kuumccnknl-
taiuen tuli poltti sydäntänsä.

Sisaresi nykyisestä olosta en mitään tiedä, alkoi Ven
warowasti kcrtoella ottaen loea kädestä. Kolme wuotta
woipi olla siitä, kun eräänä päiwäna käwi luonani nainen,
woin sanoa, Joe, nuori, kaunis nainen, joka ei woinut olla
kukaan muu, kuin

Saara! keskeytti Joe innostuneena istumasijaltansa
hypähtäen scisoallcnsll.

Rauhoitu, wanhll ystäwä, Ven wirkkoi ja wcti hänet
istnmann. Se oli sisaresi Saara. Sydämmensä oli häntä
pllkoittanut tänne, sinusta jotain kuulemaan ja suuri oli surunsa,
kun sanoin hänelle, että olit tietymättömiin kadonnut.

Saara elää! Joe puhui ikäänkuin unissansa. Rakas
sisareni ei ole kuollut! Kyynelwirta wuosi hänen silmistään,
kunnes hän lausui: „minä kiitän sinua Jumala!" ja lankesi
tainnoksissa tuolillensa.

Kun hän jälleen tointui, tuliwat tosin kyyneleet taas
hänen silmistänsä, wacm nyt ne oliwat ikäänkuin liewittnwci
balsami, määrällinen innostus oli paeten jättänyt sijaa sydäm-
melliselle kiitollisuudelle. Kun hän oli kylliksi tointunut, Ben
kertoi hänelle tarkemmin Saaran maiheista.

Sittemmin en ole enää häntä nähnyt, päätti ystäwä
kertomuksensa, ja nyt sen maan tiedän, että hän oleksii
Lontoossa holhoojansa nimellä. Olin makuutettu, että jo



70

ammoil aikoja olitte toinen toisenne kohdanneet, muuten en
olisi asiatll niin jyrkästi ilmoittanut ja sinua näin peläs-
tyttänyt.

Joe kiitti ystäwätansci, eikä minuuttiakaan antanut itseänsä
wiiwyttää. Hän astui waunuun ja käski kuskin ajaa aika
nmuhtia Lontoosen, hywän palkkion olisi hän saapa.

Nuori ystäwämme oli aikonut palatessaan poiketa hywän-
tekiänsä, neiti Blessingtonin luokse Colchesterissä, waan nyt
hän luopui llikecstansll ja koko matkan ninonsti ajatteli, miten
pikcmmitcn woisi löytää hellästi rakastettua sisartansa.

Seitsemäs luku.

Yöwieras.
Kun kaiwataan rakastettua henkilöä, josta on oltu pitem-

män aikaa eroitettuina ja äkkiä kuullaan sen kaupungin nimen,
jossa hän oleskelee, niin ollaan makuutettu, että jo muutamien
tuntien kuluttua saadaan toinen toisensa nähdä. Tämä oli
Joenkin makuutus. Tultuansa Lontoosen hän meni pää-poliisi-
kammariin sisartansa sieltä tiedustelemaan. Waan nuori ystä-
wämme suikin tietää ettei Lontonin asukkaitten nimistä täällä
saanut selwää, waan eri kaupungin osien erityisissä asukas-
konttoreissa. Joka waan tuntee Lontoon laweuden, moipi armata
mikä waikeus oli Joen moitettawana. Hywällä mielellä hän
tosin alkoi matkustaa ja muutamissa tunneissa oli hän jo kaksi
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kaupungin osaa kulkenut, maan hän, kun ei tuntenut suuren
pääkaupungin asemaa, tuli kun tulikin, rouokratulla Maunulla
ajaen, taas samaan kaupungin osaan, kusta oli lähtenyt. Kun
ehtoohämärä tuli, huomasi ystäwämme että hänen rajusti syk-
kiwä sydammensä saisi oppia kärsiwällisyyttä ja että roielä woisi
monta päiwää kulua, ennenkuin hän saattaisi sisarensa löytää.

Wäsyncenä Joe tuli kotiin; kun jo oli marsin myöhäistä,
hän ei enää woinut maimata ketään tulta uuniin laittamaan,
maan teki sen itse. Lämmin huone oli hänelle aiwan tarpeel-
linen, sillä hänen oli sangen wilu. Jo monta päiwää oli
ollut huono ilma, oli kylmä, myrsky käwi ja sateli. Joka
päimä mustat pilwet oliwat käyneet Lontoon yli, pilwijoukot
eiwät tahtoneet loppuakaan. Myrsky oli komin raiwonnut,
suuri osa kaupungin katoista oli wajonnut ja maalla puut oli-
wat juurineen kaatuneet. Rannikoilta tuli surullisia sanomia
haaksirikkomiststll ja ihmisten hukkumisista, niinkuin ystäwämmc
juuri nyt luki sanomalehdissä, jotka oliwat hänen poissa olles-
saan saapuneet.

Joe oli warsin pahoillansa; hänen asuntonsa oli liki
Tems'in rantaa, jonka wirtaa myrsky oli korkealle korottanut,
suhina ja kohina yhä waan eneni. Sade löi ankarasti akkunaa
ja taukoamatta sawu piipuista tuprusi alas. Joe astui akku-
na» luo; sieltä hän näki laiturilla ja rannalla seisowain lyh-
tyjen tuikkimat walot; hiillokset Tems'illä kulkemissa aluksissa
muodostiwat punasen hehkumia juomia meden pintaan. Huo-
neissakin oli kaikki hiljaa, maikka P. Paawalin kirkon kello
wasta oli yksitoista. Istäwämme muisti huomispäiwän matkaa
ja päätti mennä leivolle, kun rappusilla askeleet äkkiä kuului-
wat. Tätä, kuullessaan Joe säpsähti, maan tointui pian.
Lamppu kädessä hän meni ulos. Sillä hetkellä oli taikli
rapuilla taas hiljaa.
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Onko kukaan siellä? huusi Joe, katsellen käsipuit-
ten yli.

On, mustasi ääni.
Ketä etsitte?
Herra Joe Wclleriä, kuului mustaus.
Minä se olen, wastasi ystäwämme ja muistaen

kohta sisartansa lisäsi hän: eihän mikään waara ole tapahtunut?
Ei, waZtllsi pimeästä miehen ääni. Wieras oli

puettu wahwoihin, karkeihin waatteisin, joita merimiehet tawalli-
scsti käyttämät, harmaat hiukset näkyiwät hatun alta, hän näytti
reippaalta, noin kuudenkymmenen »vuotiaalta mieheltä, jota tuuli
ja ilma oli karaissut.

Tultuansa ylös, hän ojensi ystäwällisesti katsahtaen molem-
mat kädet loeen päin.

Tätä ihmetellen Joe kysyi: mikä on asianne?
Mitäkö minä asioin? hän kertoi. Niin aiwan

oikein, tahdon sen selittää, jos sallitte.
Ettekö tahdo astua sisään? Joe kysyi ystäwällisesti.

Wieras seurasi pian kutsumusta. Huoneesen tultuansa,
otti hän hatun ja päällystakin pois päältään ja katseli har-
taasti ympärinsä, ojensi sitten, entisellä ystäwyydellä kaswois-
sansll, molemmat kädet Joen päin.

Mitä te oikeastaan tahdotte? kysyi Joe nureissansa,
ajatellen samassa ettei wieraan laita aiwan oikein ollut.

Tämä katseli tuskallisena alespäin waswten karhealla,
katkonaisella äänellä: haikeata on, kun jostakin iloitaan, nähdä
itsensä pettyneeksi, ja sitä paitsc on pitkältä matkalta tultu; maan
eihän se woi toisin olla, tiedättehän sen hm niin, tahdon
puhua, niin, niin, tahdon, lisäsi hän huoaten, sallikaa
minun lemahtaa puoli minuuttia. Näin sanoen hän istui
tuolille uunin eteen peittäen otsansa ruskettuneella kädellänsä.
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Äkkiä hän huusi katsellen olkapään yli: onko täällä ketään
lähellä, onko? Samassa hän otti liinan kaulastansa ja kiersisen päänsä ympäri. Samalla hetkellä Joe huusi räikeällä
äänellä. Sanaakaan sanomatta hän tuijotti wicrasta, silmät
pullistuneina, ruumiin kalpeus kaswoilla.

Hänen ajatuksensa lcnteliwät kaukana suloisesta kodis-
tansa; entiset ajat juohtuiwat mielehensä, alangot piimineen
tuliwat mielikuwitukseen, hän näki itsensä pienenä poikana
hautausmaalla murehtien kadonnntta sisartansa, kunnes äkkiä,
ikäänkuin haudasta, nousi miehen kuwa, kalerimangin kamala
rautllkuulll jalassa... Wuosia on siitä kulunut ja anmttomasta
pojasta on tullut wahwa mies. Tuo kaleriwcmki yhä maan
eli, hän ei loea jättänyt, nyt hän seisoi hänen huoneessansa
tuolla uunin edessä tarkasti häntä tähystellen.

Ei se ollut mikään unen-näkö, jonka Joe näki, maan
todellisuus hirwittäwä todellisuus. Joe näki roieraan lähes-
tymän, tunsi miten hän molemmin käsin hänen käteensä tarttui
ja rawistcli sydämellisesti, maan hän jäi liikkumatta seiso-

maan, ikäänkuin joku näkymätöin woima olisi hänet siihen
paikkaan naulinut.

Jokohan minut tunnet, rakas nuorukainen? hän mu-
misi Joelle. Silloin sinä teit jalosti, oiwallisesti enkä ole
sinua unohtanut.

Mitä täällä tahdotte? Joe tiuskast tuskissaan. Te
olette läpimärkä ja wäsynyt. Tahdotteko jotain syödä ja juoda,
ennenkuin pois menette?

Niin, wicras mustasi kieltäen auki liinaansa, tahdon
jotain juoda ja kiitän teitä. Tuolla seisoo pöydän päällä eri-
laisia putellia, se on jamaika-rommia, niinhän siihen on
merkitty. Sallikaatte minun juoda sitä lasillisen.
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Sen teen. Joe mustasi ja sitten te saatte mennä.
Jos te olette kiitollinen siitä, mitä lapsena teille tein, jos te
sittemmin olette katuneet jn parannuksen tehneet, niin iloitsen
kaikesta sydämmestäni. Waan eri ilman suuntaa kulkemat
meidän tiemme, muistakaatte se!

Joe tahtoi enemmin sanoa, maan oli maiti, sillä häm-
mästyksekseen hän näki wanhuksen silmissä kyyneleet. Kyllä,
kyllä, hän mumisi hetken jälkeen, en tahdo teille mitään pahaa
tehdä, päinwastoin toiwon teille kaikkea hymää ja onnea.
Helistäkäämme lasiamme sen päälle.

Liikutettuna »vieras puristi nuorukaisen kättä, sttte otti
hän lasista aika kulauksen, pyyhki hiallansa otsaa ja silmiänsä.

Miten olette sittemmin woineet? Joe kysyi.
Aiwan hywin. Tosin tulin silloin taas mangituksi

ja poiswicdyksi, monta tuhatta penikulmaa täältä myrskyisille
mesille maan rupesin lammasten hoitajaksi ja tein hywät
asiat. Ia te? hän kysyi läpitunkemalla katsannolla. Miten
on teille käynyt, sitte kun kolkkona aamuna alangolla olitte.
Kun katselen nmpärini tässä kammarissa, näen teidän laitanne
oleman hywan.

Kyllä, Joe mustasi.
Silloin näytitte olleen köyhä poika, jatkoi wieras,

katsellen Joen taukoamatta. Mistä tämä muutos on tullut?
Joekertoi, ehkäpä wastenmielisesti, että hän oli tullut perijäksi.

Tohtineckohan semmoinen matonen kuin minä olen,
kysyä, mikä tämä omaisuus on?

Wieraan eriskummallinen katse hämmästytti Joen. Hän
mumisi: en minä tiedä?

Erityisesti hymyillen huudahti wieras: tokkohan minä
woin sen arwata. Oliko summa, jonka ensin saitte Viisikym-
mentä guineaa? Kuinka?
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Joen täytyi mäkisin nojata »vieressään seisomat» tuolia
masten, niin koivin hänen sydämmensa tykytti.

Te kun wielä alaikäinen olette, jatkoi wieras, tarmit-
sctte holhojaa ehkä asianajajaa? Aikoiko hänen nimensä
kirjaimella K. ehkä hänen nimensä olikin Kniff?

Nyt Joe kerrassaan tiesi, ketä hänen oli hywantekiänänsä
kiittäminen; kaikki entiset armelunsa oliwat ikäänkuin unennäkö,
melkein woimattomana hän horjui sohimille. Nauha mies sai
kiinni hauen käsiwarsistaan, lasti hiljaa hänen päänsä tyynylle
ja laskensi »olmillensa hänen eteensä.

Niin Joe, hän aukotti, siwaltacn nuorukaisen hiuksia,
minä olen sinusta tehnyt gentlcman'in. Se ci ole kukaan
muu, kuin minä. Kun sinä silloin teit minulle hymää, pelastit
minua nälkään kuolemasta, mannoin minä etten milloinkaan
sinua unohtaisi, maan jakaisin kaiken tawarani sinulle, jos maan
sitä joskus saisiu. Ia pidin malani, Joe, minä tein tyiitä
aamusta iltaan, Jumala siunasi työni ja minä tuliu warak-
kllllksi mieheksi. Katsele ympärillesi, nuorukaiseni, katsele näitä
kauniita huonekaluja, tätä kirjajoukkoa, hywiä muutteita päälläsi
ja paksua kellonwitjllll, joka liimiäsi koristaa, kaikki on
minun antamaani eikö niin, pitänyt olen malani, maan ethän
sinä milloinkaan woinut ajatella, että minä se olin? Eikö niin?

Oi ci, ei, huokasi Joe, ei milloinkaan, ei milloinkaan.
Minä tahdon toki työni palkkaa, niin sanoakseni työni

hedelmiä nauttia, sanoi wanhus, s. t. s. minä tahdoin nähdä
sinua uudessa asemassasi, sinun kanssasi yhdessä elää. Waan
eipä se helppoa ollut, loc, sieltä päästä, eikä waaratta. Wih-
doin olen tänne, rakas nuorukainen, saapunut! Mihin nyt
minut majotllt?

Joe ei woinut ajatuksiansa koota, hän kysyi maan:
lewolleko menisitte, kuinka?
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Kyllä sitäkin, nuorukaiseui, hywä olisi saada nuk-
kuakin, sillä monet kuukaudet on meri minua sinne tänne pais-
kellut; sen maan sanon sinulle, hän jatkoi kuiskuttaen, pitää
olla marowaincn, sillä, tiedätkö, minut lähetettiin elinajaksi yli
merien ja jos minut täällä löydetään, niin kuoleman oma olen.

Tämä oli tuskin sanottu, kun Joe sulki owen ja pani
akkunat kiinni, sanomatta minkä tähden hän sen teki. Sillä
aikaa wieras oli pöydän ääressä maistellen wiiniä ja korppuja
ja kun hän tämän teki, tuli Joen mielikuwitukscen alangolla
aterioima wanki, niin, nuoresta ystäwaZtamme näytti siltä kuin
olisi wanhus ollut kumarruksissa wiilateu rautaa sälästänsä pois.

Joe oli tuliseen tuskaan tullut, jokaisen tuulenpuuskan,
jokaisen sateen räiskiniin luuli hän takna-ajajaksensa. Eikä
setään ollut häntä peloittamatta, kun hän muisti että hänen piti
maata samassa huoneessa entisen wangin kanssa. Mies lienee
warmaan tehnyt suuren rikoksen, kun hän sai niin kauhean
rangaistuksen kärsiä. Ken takaisi Joelle, ettei hän entistä rikos-
tansa uudistaisi! Waikka nuori ystäwämme oli menneen päiwäu
mainioista wäsynyt, ci hän tänä yönä saanut unta, hän kun
maan mietti, mitä hän tekisi kamalan mieraansa kanssa. Tämä
makasi äimän hywin ja kuorsasi niin, että koko huone kaikui.
Kun päimä alkoi hämärtää, katseli Joe usein häntä, näki hänen
hymää unta nähden hymyilewän. Joella oli miltei maikeimmat
tunteet; miten onnellinen eikö hän ollut ajatellessaan että neiti
Vlessiugton oli muuttanut hänen elämänsä onnelliseksi, maan
tämä unen-näkö oli saippuankuplan kaltaisena kadonnut ja Joen
oli onnestaan ja tamarastaan entistä pahantekiää, karannutta
kaleeriwllnkill liittäminen. Hän ei kuitenkaan wihastunut, maan
oli surumielisenä; hän surkutteli itseänsä eikä moinut olla kiittä-
mätön jalolle wieraalle. Tämä mies oli rakkaudesta häueen
monta umotta aamusta iltaan tehnyt paljon työtä ja joka
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pennin saannissa ajatellut poikaa, joka kerran pelasti hänet
nälkään kuolemasta. Jolla on sellaiset tunteet, ei woi olla
paatunut syntinen, maan kiitollisuutensa osoittaa hänellä oleman
jalot tunteet. Joen miettimisien seuraus oli, että hän kohteli
micrnstansll, kun hän oli herännyt, paljon ystäwälliscmmästi,
johon wanhus niin mielistyi, että Joe tuskin woi hänen sy-
leilemisiänsä wälttää. Jottei wicras tulisi ilmiannetuksi, oli
Joe sanonut piiallensa hänen oleman setänsä, joka myöhään
illalla oli odottamatta tullut hänen luoksensa. Kun wanhussen kuuli, huudahti hän iloisena: Oikein, poikani, kutsu minua
sedäksesi.

Täytyyhän minun, kun en oikeata nimeänne tiedä.
Oikea nimeni on FieldlNg, änkötti tämä, en kuiten-

kaan tahdo minua niin nimitettäwäksi. Laiwalla annoin kutsua
itseäni Robcrtson'iksi.

Se oliskin määrällistä, Joe wastnsi, nimittää teitä
oikealla nimellä.

Tosin, poikani, waikkeu ole täällä Lontoossa hywin
tunnettu; asiani tosin täällä tutkittiin ja silloin opin herra
Kniff'iä tuntemaan. Hän oli minun puolustajani oikeudessa
ja puhui hywin puolestani, maan ei se toki mitään auttauut.

Minkä tähden teitä wictiin oikeuteen? Joe kysyi
wapisewallll äänellä. Olitteko ihmisen

Tappanut? jatkoi wanhus surullisella äänellä. Minäkö,
joka en woi eläintä tappaa, tappaisin ihmistä? Ei, ei, poikani,
niin paha ei rikokseni ollut. Mcinen mailman saatana, rahan
ahneus, oli minuun tullut ja on perikatoon wicnyt. Jos
olisin silloin tehnyt niin paljon työtä kuin wiimcisinä nmosina,
olisin koko elinaikanani kunniallinen mies ollut ja olisin armoon
ja kunniaan päässyt. Kun minun elämäni on näin turmeltu,
pitää sinun kuitenkin paremman oleman. Tässä näet, huudahti
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hän iloisena, ottaen esiin wanhan, likaisen lompakon, tässä näet
mälikappaleen, joka sinulle suloista elämää tuottaa. Sitten
rupesi hän pöydälle lukemaan suuren joukon pankinseteliä, niin
paljon, että koko pöytä niistä täyttyi ja jokainen oli suuresta
armosta. Tämä kaikki on sinun, jatkoi wanhus tyntywäisena,
ja tahdon nähdä, josko tämä raha moi tehdä sinusta täydellistä
reimamiestä.

Samalla hetkellä owea koputettiin ja molemmat peljäs-
tyimät. Fielding kokoili kiireesti pankinsetelit, piileikse kaapin
taakse, Joe meni owea amaamaan. Se oli marsin wieras
mies, joka huoneesen tuli ja katsellen ympäri kammarissa sanoi:

Pyydän anteeksi luulen eksyneeni. Eikö niin,
neiti Glock ci asu täällä?

Joe kielsi, jonka jälkeen wieras monesti kumartaen jää-
hywäiset sanoi.

Tämä tapaus, maikkapa wähiiuätöinen, hirwitti loea,
sillä hän luuli tuon micraan ajaman mierastansa takaa, maan
hänestä näkyi tämä etsnksiin käyminen teeskcntelcmiseltä. Hän
tuli luulossaan makuutetuksi, kuu talonmies muutaman tunnin
kuluttua häneltä kysyisi, josko hänellä oli llllsi yöwierasta ollut.

Ei, yksi maan, Joe änkötti, ja se oli setäni.
Merkillistä, mustasi mies, kohta sen jälkeen kuin

ulin herra setäänne sisään päästänyt, tuli toincnki henkilö, joka
myös teidän asuntoanne kyseli.

Naikkll nuori ystawämme oli päättänyt tänään taas
rumeta sisartansa etsimään, luopui hän toki päätöksestänsä saa-
tuansa nämät tiedot talonmieheltä ja meni jälleen asuntoonsa.

Te ette enää moi täällä wiipya, sanoi hän wieraal-
lensa: olen jotain salaista kuullut ja pelkään, että ollaan teitä
etsimässä.
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Sepä oli harmi, mörähti toinen, moinhcm siis kohta
testamenttiin tehdä.

Ei wiclä hätää, Joe wastasi, jos pian ja marowasti
teemme. Ensin toimitan teille sopimat waatteet, walehiukset ja
lasisilmät; tähän walepukuun puettuna lähdette huoneesta, laules-
kelette pari katua, otatte waunun ja matkustatte jonnekin kau-
pungin ulkopuolelle. Siellä tahdon teitä kohdata; lopun sitte
toimitamme.

Niin pianko meille siis ero tulisi, sanoi toinen
liikutettuna.

Joe kohotti maan olkapäitään.
Mutta, poikani, kun minä turmassa olen, seuraat

minua, eikö niin? Ostamme jostakin maatilan ja elämme rau-
hassa ja lewossa.

Siitä saamme sitte tuumia, kiirehti Joe, nyt ei ole
aitaa miipyä.

Parin tunnin perästä nähtiin somasti maatetetun herran
lähtemän Joen asunnosta. Musta tukkansa ja siniset silmälasit
tekiwät hänet tuntemattomaksi. Tarkka katsella olisi moinut
huomata, ett'ei waattcus wierasta miellyttänyt, eikä hän ym-
märtänyt näin puettuna oikein käyttäytyä; ei kuitenkaan kenkään
kadulla kulkemista joutanut, eikä halunnutkaan sellaisia hawaan-
noita tehdä kuitenkin eräs mies makoojana häntä seurasi
minne ikänä hän maan kulki. Ia kun mies sinisine silmälasi-
neen äkkiä astui waunuun jakatosi seuraajansa näkymistä, pääsi
kirous sen huulilta. Muutaman minuutin perästä hänkin jo
istui Maunussa ajaen pakenewaista.
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Kahdeksas luku.

Palo.
Leithiin ja Glasgowiin menewiit höyrylaiwat sekä luke-

mattomat hittilstiwat omat ankkurissa noin puolen tunnin mat-
kan päässä torilta Billings'in kadun nmrrella osteri, ja juusto-
puotineen ja Tomerista walkoisinc tornineen ynnä petturipor-
tista. Tänään oli siellä kaksi muutakin höyrylaimaa, jotka
puolipäiwän aikaan lcihtiwät Rotterdamiin ja Hampuriin. Kokka-
puun ohi kulki pieni, mitätön wenhe, jossa istui Joe ja eräs
taitama kippari. Wenheessä oli Fieldingille warustettu meri-
mekko sekä musta matkalaukku, jossa hänen waattcensa oliwat.
. Meidän täytyy tässä setääni odottaa, Joe lausui,

ennenkuin eteenpäin menemme; sopii siis hywin moimiamme
säästää ja lewätä rannalla.

Tämä esitys olikin luotsin mieleen, kun rannalla oli
pieni rawintolll, jossa Joe pyysi itselleen ja hänelle lasin
rommia.

Tuskin oli Joe tyhjentänyt lasinsa, kun jo lemottomana
meni taas ulos odottamaan yöwierastansa. Hän oli jotensakin
tarkka, sillä kymmenen minuutta myöhemmin hän jo tuli man-
nussaan.

Rakas, uskollinen nuorukainen, hän sanoi, pannen
kätensä Joen olkapäälle, istuen wcnhecsen, tämän olet hywin
tehnyt, minä kiitän sinua siitä. Kun huoneesta tulin, näin
henkilön, joka ei minua miellyttänyt, hän näkyikin seuraaman
kaikkia askeleitani ja liikkeitäni.
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Toiwon, Joe wastasi, että te nyt olette mapaa kai-
kesta maarasta ja nyt luotsi, hän huudahti lauhkealla äänellä,
niin sukkelaan kuin mahdollista eteenpäin!

Airot pantiin liikkeelle ja nuolen nopeudella pieni alus
sujahti eteenpäin, pitkän laiwariwin läpi, laiwarakennuspaikan
siwu, kussa wasarat ja sahat rämisiwät ja koneet koltuttiwat,

aina eteenpäin, kunnes mihdoin aukealle wirralle päästiin.
Koko ajan Joe oli joka haaralle katsellut ollaksensa makuutettu
ettei kukaan heitä huomannut, maan ei hän mitään erinäistä
huomannut.

Fieldina, oli Joen antaman mcrimekon päällensä pukenut,
ja oli niin luotsin kaltainen, kuin Joe sitä suinkin woi toimoa.
Hän ei ensinkään ollut lemoton, paimvastoin hän nuorelle ystä-
mälleen lausui: jos tietäisit, miten nautitsen istuessani tässä
hnwän ystäwäni wieressä piippu suussani, wapaana olles-
sani, hän lisäsi hiljaisella äänellä, mapaa, niinkuin lintu ilmassa,
niin kadehtisit minua.

Te tuntisitte itsenne wielä paljon onnellisemmaksi,
Joe wirkkoi, jos meillä ei enää olisi mitään waaraa pcljättäwänä.

Mitä oikeastaan mietit, rakas poikani? Emmehän
toki woi yöt päiwät tässä pähkinäkuoressn olla ja sittc aukealle
merelle mennä?

Ei suinkaan, Joe wastasi. Ettekö maallenousu-pni-
kalla, kussa toisiamme kohtasimme, huomanneet molempia höyry-
laiwoja, joitten torwesta pieni sininen sawu nousi? Puolipäiwän
aikaan ne lähtewat Rotterdamein ja Hampuriin, ne ottamat
yhden meistä.

Minunko, rakas poika, »vanhus kysyi surullisena,
minunko yksin?

Sepä huomiota herättäisi, Joe mustasi, jos minä
niin äktipikllll Lontoosta katoaisi». Minun täytyy malttamatto-
masti asiani siellä järjestää ja sitte tulla jälestännc.
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Tämän sukkeluuden Fielding näkyi ymmärtäneen ja istui
kelvollisena ikäänkuin olisi hän jo Englannin ja kaiken waaran
jättänyt.

Ilma wnralla oli kylmää, maikka painia oli ihana ja
aurinko kirkkaasti paistoi. Kuitenkin oli ilma tullut kylmäksi
entisen päiman sateesta ja yhäti kestämästä itätuulesta.

Joe marisi. Tämän huomattuansa kumppaninsa tahtoi
hänet mekkoon kääriä, maan Joe oli tätä ystäwällistä tarjousta
ivastaan, sanoen:

Ei nyt mutta woipi minkin tapahtua että mekon
taiwitsen ja silloin otan sen itsestänikin.

HämmästyneenäFielding katseli häntä saamatta sen enempää
selitystä. Tänään oli kowa wirta, jonka wuoksi Joe ja luotsi
moiwat usein jättää mcnhccn wirran wnraan. Kun vuolipäiwän
aika tuli, meni wcnhe sille suunnalle, josta höyrylaiwnn piti
tuleman. Kello oli puoli kaksi ennenkuin Joe laiwan sawun
näki, kohta sen säkeen näkyi toinen höyrylaiwa.

Wielä muutama minuutti, Joe sanoi wnnhuksellc, ja
te olette turmassa. Ettei mitään wiiwykcttä tulisi, sanokaamme
nyt jo jäähywaiset toinen toisellemme.

Antakoon Jumala meidän wielä toisiamme nähdä,
mastasi Fielding kyyneleet silmissä syleillen nuorukaista.

Joe kääntyi äkkiä syleilyksestä huudahtaen hämmästy-
neenä: mikä tuo on? osottaen neljäparistll kaleeria, jota
toisella rannalla meteen työnnettiin ja heihin päin soudettiin.
Soutakaa maan wahwasti, huudahti hän luotsille, joka suuresti
hämmästyneenä katseli milloin molempia matkustawaisia, milloin
kaleeria. Setä-raukkaa syyttömästi wainotaan; jos teidän awul-
lanne saamme hänet laimalle, niin saatte suuren palkinnon.

Luotsi nyykytti ja souti niin paljon kuin jaksoi. Fielding
oli ruumiin kalpea ja wapisi.
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Ole maan lewollinen, mumisi hän Joelle puristaen
wapisewaa kättänsä, olen kaikkeen walmis.

Taitamalla kädellä ohjattu kaleeri lähestyi lähestymistään
wcnhettä, jotta Joe moi selwästi siinä istumia nähdä. Msi
heistä, wirkapukuun puetettu ylhäisempi poliisiwirkamies, piti
perää ja katseli tarkkaan pienen wcnheen jokaista liikuntoa,
jolloin yksi waipplllln Vaatetettu mies jotain änkötti osottaen
Fieldingiä. Samassa Joe huomasi heitä lähestymän Hampu-
riin menemän höyrylaiman. Pian se tuli wirrasta ales ja
pyörät loiskiwat yhä selwemmin. Silloin kaleerista äkkiä kuului
menheesen:

Teillä on karannut siirtolainen wenheessä. Tuo
waipplllln wlllltetettu se on, hänen nimensä on Abel Fielding,
hän kutsuu itseänsä myös Robertson'iksi. Minä käsken ja
manoin hänet antautumaan.

Mies parta oli tunnottomaksi tulemaisillaan, maan Joe,
suuresti surkutellen waiuottua, kuiskasi hänelle:

Älkää olko millännelllän, pysykää maan lewossa, niin
ei teillä ole mitään hätää.

Hän ei mitään mustunut, maan surumielin hän suuresti
kiitollisena katseli nuorta ystäwäänsä.

Siinä paikassa, minne pieni wenhe nyt oli tullut, wirta
äkkiä kääntyi, jotteikaleeri pari sekuntia ollut näkymissä. Tämän
Joe hywäksensä käytti; hän antoi luotsin soutaa maalle, wai-
hetti oman hattunsa Fieldingin hattuun, kääri maipan ympä-
rillensä ja lahti maalle. Wanhus ymmärsi hänen tarkoituk-
seusa, huudahti hänelle sydämestään: kiitos! ja kurotti hänelle
pankkiseteleillä täytetyn lompakkonsa.

Te tarwitsette sen paremmi.r kuin minä, Joe wastasi,
sitte huusi hän luotsille: soutakaa maan eteenpäin, niin kauan
kuin wielä aikaa un! Samassa silmänräpäyksessä wenhe taas
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jo meni eteenpäin, kunnes nuori nstawämme pakolaisen tamoin
aukealla kentällä juoksi. Puolessa minuutissa tämä kaikki oli
tehty ja kaleeri olikin jo näkymissä. Kaksinkertaisilla woimilla
kaleerissa istumat soutiwat wenheescn päin, mutta yht'äkkiä
he käänsimät maata kohti.

Hän tahtoo meitä paeta, huusi poliisi, hän on maalle
noussut ja juoksee tuolla kentän poikki. Näettekö hänen maip-
pansa tuulessa häilymän?

Sukkelaan maan perään, huusi toinen jakohta takan-
ajo alkoi.

Joe seisahtui hetkeksi katselemaan taaksensa. Höyrylaiwa
oli ennättänyt kaleerin simutse ja lähestyi menhettä, se seisahtui
ja matkustaja astui laiwaan. Kohta sen jälkeen pyörät lois-
kiwat ja uljas alns lähti kohisten.

Jumalan kiitos, Joe sanoi itseksensä, hän on pelas-
tettu ja minä olen hänestä päässyt. Joutukoon hän hywille
teille ja käyttäköön hän tamaransa auttaaksensa pelastamana
ystäwäuä tnrmitsemaisill.

Joe ei ollut uiman paljon takaa-ajajiensa edellä, kui-
tenkin hän kaikin monnin koetti heitä »välttää. Naan äkkiä
knului poliisimiehen huuto: seisahtukaa muuten ammun.

Nuori ystäwämme näkikin pistoolin ojennettuna häntä
mustaan. Mitä minusta tahdotte, hän huusi, minulla on
kiire enkä moi suotta wiipyä.

Teidän toki täytyn, mustasi poliisi, jonka jälkeen Joe
pysähti juoksunsa ja odotti kärsiwällisesti sykkimällä sydämellä
tllkaa-lljajillnsa. Wihdoin he lähestyiwät häntä ja poliisi-
miehen saattaja otti hatun hänen päästänsä sanoen: jopa sain
sinut! Tuskin oli hän Joen kasmoja katsellut, kuin hän huusi:
mikä tämä on? Saakeli soikoon, mc olemme määrillä teillä,

ei se ole se, jota etsimme ja ajamme takaa.



85

Minä sanoisin sen teille kohta, Joe wastasi pakote-
tulla wakawuudella, waan ette usko. Mitä te minua niin
katselette? kääntyi hän »vieraan puoleen, jonka silmät näkyiwät
tunkeman läpi.

Jumalani, huusi tämä, mikä odottamaton yhtäläisyys!
Nuoruuteni kuiva elämässä muodossa! Kuka olette, nuori mies?

Joe sanoi nimensä.
tyneenä. Sanoklllltte, eikö teillä ollut Saara niminen sisar?

Joe ei woinut wastata. Monellaiset wiimeisen ajan
tapahdukset sekä aawistawa tunne oliwat häntä niin liikuttaneet,
ettei hiin moinut muuta kuin taukoamatta katsella tuijottaa wie-
rasta; ja kun wihdoin hämmiistyksestänsä selweni tuli hän
niin woimattomllksi, että hän lankesi tunnottomana maahan.
Kuinka kauan hän näin oli, ei hän tietänyt; maan kun hän
pitkän ajan perästä wihdoin silmänsä awasi, oli hän laima-
hytin näköisessä huoneessa. Hän lepäsi kowalla wuotcella ja
wieras herra piti hauen kättänsä kädessään.

Miten nyt jaksatte, rakas nuori ystämani? sanoi hän
Joelle lauhkealla äänellä.

Joe nyykytti, jolloin hämmästys jälleen hänen kaswois-
tansa näkyi.

Ottakaa ensin lääkkeitä, jatkoi wieras. Se wah-
wistaa teitä.

Lääkkeet nautittuansa Joe tunsikin uudeu elämän suonis-sansa; hän nousi ylös sanoen:
Nyt tiedän, miten tänne olen tullut. Tulin tunnotto-

maksi ja te toitte minut tänne hyttiin.
Wieras nyykytti.

Te kysyitte sisartani, jatkoi Joe wähän ajan perästä,
hänen nimensä on Saara; olen ollut hänestä erotettuna ja
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wastll nyt olen saanut tietää missä hän oleskelee. Toiwon
saamani kohta häntä nähdä.

Kohta, heti kohta, huudahti ivieras erityisesti marise-
wällä äänellä, mielä tänään, jos se on Jumalan tahto ja te
tunnette jaksamanne tehdä pienen matkan Lontoosen.

Te tunnette siis sisartani? kysyi Joe iloisella häm-
mästyksellä.

Josko hänen tunnen, kertasi mieras sywästi liikutet-
tuna, tunnen hänen ja meljensä. Luulin heitä aikoja sitten
kuolleiksi, maan mihdoin Jumalan armosta sain heistä tietoa.
Joe hämmästyi mielä enemmän, kun hän kuuli miten hän
tämän lausui ja näki miten hän suuresti kiitollisena kädet ris-
tissä katseli tuimasta kohden. Ihmetellen hän pudisti päätään
ja kysyi:

Kuka olette, herrani?
Kuka olen? mieras kertoi katkonaisilla sanoilla: ah

Joe, en tiedä, josko sen jo saatan sinulle sanoa, josko et ole
mielä liian heikko kuulemaan koko totuutta.

Päästäkää minua hämmästyksestäni, pyysi Joe, sitä
teiltä pyydän.

No siis, huudahti mieras sulkien Joen sylihinsa,
olen
pitkän, pitkän eron jälteen symästi liikutettuna painaa sykkiwälle
sydämellensä, niinkuin hän muutama päiwci sitten teki sen
sisarellesi.

Joen silmät sulkeutumat hetkeksi, waau awautuiwat jäl-
leen ja kyynelet wuosiwat hänen postillensa. Sydäntä liikut-
tama näkö oli köyhässä laimahytissä eikä yhdenkään läsnäole-
waisen silmät olleet tuimat. Luonnollisesti Joe kiusasi jälleen
löydettyä isäänsä selityksen pyynnöllä, maan tämä pyysi häntä
olemaan lewosso. ja malttamaan liikaa kiihtymistä. Ia kun
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nuori ostamamme tunsi itsensä jälleen niin »voimakkaaksi, että
hän taisi palata takaisin Lontoosen, kietoi wieras kätensä hel-
lästi hänen kaulaansa ja wei hänen rannalle, kussa neljällä
parilla soudettuina kaleeri heitä odotteli.

Toiwoin, huudahti hän hellästi katsellen loea, onnis-
tuneeni saada onneni ryöwärin käsiini, waan sen sijaan sain
sinut, poikani. Kiitokset, tuhannet kiitokset Jumalalle!

Kohta sen jälkeen kaleeri kiisi ulapalla ja katosi pian
köyhän, liikutettuna sitä katseleman laimurin näkymistä. Kädes-
sänsä hän piteli muutamia kultarahoja, joita onnellinen isä,
sydämellisen ilon waltaamana, oli hänelle antanut.

Viimeinen luku.

Onnelliset ihmiset.
Ainoastaan muutaman päiwän oli aurinko lämpymillä

säteillänsä maata wirkistänyt; myrskyilma seurasi pian; sade
pieksi akkunaruutuja, ja tuuli winkui uunien piipuissa. Waan
mitä se haittaa, kun herttainen perhe istuu lämpimässä huo-neessa ja sydcimmellisin nstänmys ja rakkaus loistaa jokaisen
silmistä. Näin tapahtui herra Neumannin kodissa, kussa Joe
ja Saara nyt rinnakkain istuiwat kädet toinen toisensa ympäri
kiedottuina, päät somasti nojaten toisiinsa. Mikä ilo ja mikä
onni heidän silmistänsä loisti! Molempain ilo oli niin suuri,
että he usein luuliwat unta näkemänsä ja pelkäsiwät herääwänsä.
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Nina uudelleen he katselimat toinen toisensa silmiin, jolloin
wieno käsien puristus todisti, miten sydämellisesti he toisiansa
rakastiwat. Seta Neumann, istuen miihän siwulla, katseli sy-
dämellisesti liikutettuna milloin sisaruksia, milloin heidän toi-
sella puolella istumaa isäänsä. Tämä olisi ollut kaunis mies,
ellei suru ja murhe olisi ennen aikoja kalwentancet kaswojansa,
joissa nyt alituinen alaknloisuus näkyi.

Hän oli lapsillensa luwannut kertoa oman ja heidän
elämäkertansa, kolkko ilma ulkona olikin sopima synkeätä tumaa
kuulloillensa kuwnilemaan, sentähden hän nyt jo täytti molem-
pain tahdon ja alkoi:

kuoli warhllin, jätfäen hänelle kaksi lasta, minun ja sisareni
Jennyn. Sisarellani oli jo nuorena ahne luonto, joka usein
antoi aihetta toraan. Huolimatta isäni »varoituksista tämä
paha luonteensa muosia myöten yltyi yltymistään ja kun isäni
kuoli, huomattiin että hän testamentissaan oli määrännyt pojalle,
miespuolisena perillisenä, enemmän omaisuutta. Se maikutti
ääretöntä katkeruutta sisaressani, joka siitä ajasta asti on ollut
minulle suuresti unhoissansa. Kun mielii kerron, että meillä
oli ahne holhoja, jonka luonne aiwan hywin sopi sisareni kanssa,
niin woittc arwata, kninka marsin onnettomaksi tunsin itseni.
Odotin laillista ikääni ja kun tomuttu päiwä wihdoin koitti,
otin perintöni; kun sittemmin kodistamme olimme eronneet,
menin Ameritlllln onneani etsimään. Se onnistuikin minulle
ja pian tuliu rikkaaksi mieheksi. Tottunut kun olin ennakolta
perhe-elämään, tuntui yksinäisenä 010 muikealle ja niin menin
naimisiin. Rakkaan maimoni kanssa elin onnellista elämää,
sillä Jumala siunasi awioliittomme ja antoi meille teidät mo-
lemmat. Joe oli noin kolmen muotias, kun minun täytyi
lähteä pitemmälle matkalle. Surumielisenä erkanin maimosta
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ja lapsista, koskapa aawistelin, etten enää ketään heistä näkisi.
Olin jo kotiin lähtemäisilläni, kun tulin komin sairaaksi. Kauan
olin tunnottomana ja wihdoin wirottucmi uuteen elämään, muis-
tin kohta waimoa ja lapsia. Olin lomassa tuskassa, ajatel-
lessani amiopuolisoni tuskaa ja surua, hän ei pitkään aikaan
ollut saanut minusta mitään tietoa. Wihdoin salsoin hänelle
kirjoittaa ja ilmoitin kotiin tulostani. Pari wiikkoa myöhemmin
tulinti ikäwöittyyn kotiini. Tultuani kadulle, missä huoneeni
oli Varoitettiin minua eteenpäin menemästä, sillä siinä kau-
pungin osassa ranuosi kuume-tauti, jonka uhriksi monet sadat
jo oliwat joutuneet. Luonnollisesti ci se minua peloittanut,
maan sykkimällä sydämellä kiirehdin. Tulin kotiini ja
löysin sen typötyhjänä. Wielä lohdutin itseäni sillä, että per-
heeni oli kuume-tautia paennut ja sainkin tietää, että se Van-

himman kauppapalweliani ncuwosta oli muuttanut toiseen kau-
pungin osaan. Menin sinne, wann turhat oliwat kaikki tiedus-
telemiseni, minun täytyi wihdoin surumielisenä uskoa, että per-
heeni oli kuumetaudissa.

Kertoja hetkeksi herkesi ja siwallettuansll silmiensä yli
jatkoi hän taas: en woi teille kertoa mitä surua yöt päiwät
sydämessäni tunsin. Surulla täytettyä kohtaloani ei mikään
muu keino helpottanut, luin koroa, wäsyttäwä työ. Siihen
rupestnkin, eikä pitkää aikaa kulunutkaan, ennenkuin sain suurenosan perheeni ylöspitoon mennyttä omaisuuttani kartutetuksi ...
Wuodet wieriwät, onni minua seurasi, tulin rikkaaksi mie-
heksi, maan suru ei miuua jättänyt. Aikaa woittain rupesin
ikäwöimään syntymäkotiani ja pian päätin myydä talouteni ja
palata takaisin Englantiin. Jotta olisin edes yhden sukulaiseniseurassa, päätin tehdä sowintoa sisareni kanssa ja asua hänen
kanssa elämäni loppuun. Silloin laupias Jumala onneani
ohjasi. Tultuani Englantiin oli eräänä päiwiinä suuri ihmis-
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joukko koossa, menin uteliaisena sitä katsomaan. Menin Illem-
maksi ja nain sairaan naisen, joka mielipuolisen taivalla maassa
nnericli kiroillen itseänsä. Olin juuri aikomuksessa mennä pois
tästä hirweästä näystä, maan kuultuani naisen mainitseman
kaksi nimeä, seisahduin paikalla, Joe ju Saara, murisi mieli-
puolinen, kuka ne minulta on »varastanut? Ken maksaa mi-
nulle suuren, heistä liimatun woiton? Haha, ylpeillä lapsilla
on warakas isä, joka antaa kaiken omansa saaduksensa heitä
takasin. Sen jälkeen hän puhui ymmärtämättömiä sanoja.
Olin päätökseni tehnyt. Annoin wiedä naisen sairashuoneesen,
istuin yöt päiwat hänen sänkynsä wieressä, silla tohtori oli
sanonut, että hän kohta kuolee, maan ehkä wähää ennen kuole-
matllusll selkenee. Sitä odotin ja se tapahtuikin. Silloin sain
häneltä kuulla, että hänen nimensä oli Nanny Clcrk.

Joe ja Saara säikcihtyiwät, huuto kuului heidän huulil-
tansa ja he pitiwät kiini toinen toisestansa. Nikas kauppias
nousi sijaltansa, suuteli hellästi sisaruksien otsaa sanoen: teillä
on pahan naisen luona kowat hetket olleet, kaikki tiedän kuulus-
teltuani. Antakaa toki minun kertoa loppuuu. Makuutettuani
Nannya ettei hänelle mitään mahinkoa tapahtunut, kertoi hän
minulle, miten hän noin neljätoista wuotta takaperin oli ollut
Limerpoolissa käymässä, ja siellä oli tawannut miehen ynnä
kaksi pientä lasta. Mies tarjosi hänelle sisaruksia hoidettmuiksi
kohtuullista maksua wastaan. Nanny suostui siihen, etenkin
kun mieras antoi hänelle neljän wuoden maksun edeltäpäin ja
lupasi tämän ajan kuluttua lähettää enemmäu rahaa; hänen
täytyi luwata siiwosti kasmattaa lapsia. Palkinnoksi lupasi
wieras mielä antaa jonkun lisämaksun.

Nyt tiedän, huudahti Joe, minkä tähden hän tuli
kowcmmaksi meitä kohtaan. Neljä nmotta oli kulunut, eikä
wierasta kuulunut. Sentähden hän kaikin tawoin purki pääs-
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iäksensä irti meistä. Kuka, keskeytti hän puhettansa, toki tuo
wieras oli, joka meitä kaupitteli?

- Salli minun, rakas poikani, järjestyksessä jatkaa
kertomustani. Vähittäin kuulin Nannylta koko asian laadun,
hän kun mähän wirkosi, maan tuli taas aina heikommaksi.
Tuskalliset oliwat minulle nämät suurimman kiihotuksen hetket.
Siinä makasi nainen, säilyttäen rinnassansa minua onnellisim-
maksi ihmiseksi saattaman salaisuuden; mielii hän mähän aikaa
eläisi ja minä olin tuskan ja toiwon wälillä, josko saisin tahi
en häneltä kaikkea tietää. Jumala oli kuitenkin armollinen ja
ennenkuin hän henkensä heitti oli hän koko tunnin tunnossansa.
Hän kertoi minulle että molemmat lapset oliwat häneltä kadonneet;
mitä tyttöön tnlce, oli hänellä syytä lnulla että eräs Neumann,
lamppujenhoitllja Lontoon teaattcrissa, oli hänen luoksensa otta-
nut. Pojasta hän sen maan tiesi, että häntä oli nähty ajuri
Porterin seurassa. Nämät sanat minua tyydyttiwät, ne kun
olimat hywänä ohjauksena minulle. Nanny sanoi senkin mie-
hen nimen, joka oli lapset hänelle jättänyt, hänen nimensä oli
minulle outo; maan hän kun kertoi minkälainen mies oli,
johtui kauppllplllwclijuni Ficlding mieleeni.

Fielding! Joe nyt huudahti loistamin silmin. Ju-
malan tähden, olikohan hän sama, joka
rakas isä, kertokaa enemmän.

Olen jo kertomukseni lopussa. Niin pian kuin Nanny
oli henkensä heittänyt, menin Colchcsteriiu sisartani etsimään.
Aika oli hänet muuttanut, ahne luonto olikin jo hänestä hä-
winnyt; teimme täydellisen sowinnon ja kerroin hänelle elämäni
waiheet. Waan hämmästyin, kun hän huomautti minulle
erästä nuorukaista, joka oli minun näköiseni ja työskenteli
erään sisareni huoneissa asuman kauppiaan palwelijnna.



92

Siis on neiti Blessington sisaresi ja tätini? huudahti
Joe hämmästyneenä, kertoen hänen kohteluansa. Nuori ystä-
viämme olisi ehkä jo ennen luullut olemansa naiselle sukua, ellei
isä iki ilossaan olis unhottanut hänen nimeänsä mainita pojalle;
nyt hän saikin tietää että se oli Blessington.

Niitä näitä puhuttuansa onnellinen isä jatkoi: menin
Stow-Marketiin, missä en saanut mitään tietoa teistä, sen
toki sain kuulla että Saara oli Lontoossa. Nyt ei muu aut-
tanut kun etsiä ajuri Porterin. Tämä hymä mies minua
eksytti, hän kun sanoi ettei sinulla, rakas Joe, sisarta ollutkaan.
Kaksi päiwää sen jälkeen sain Saaran asunnosta tarkan tiedon,
eikä aikaakaan niin isä ja tytär oliwat toinen toisensa sylissä.
Nyt ivaan oli sinua etsiminen. Etsin ja kysyin ja tätä teh-
dessäni oli Jumala minulle armollinen, kun hän suuressa
Lontoossa antoi minun löytää entisen palwelijani. Tämä oli
tosin mnnhcntunnt ja muutenkin jo paljon muuttunut, maan
hänen kaswojensa piirteet oliwat jälellä. Waikka ilma oli kolkko
en kuitenkaan häntä seuraamasta laannut, waau seurasin häntä
myöhään ehtoolla huoneesen, missä hän yötä oli. Istuin rappu-
silla ja olin tässä, ei suinkaan mukawassa asemassa, aamuun
asti. Ollakseni makuutettu että Fielding wielä oli samassa
kammarissa, minne hän ehtoolla oli sisään mennyt, koputin
owclle, maan en mahan hämmästynyt, kun hänen sijassansa
nuorukainen eteheni astui.

Minä se olin, isä, keskeytti Joe, ja sinä olit wieras,
joka ujosti pyysit anteeksi ja menit tiehesi?

Jumalani, Joe, huudahti herra Blessington, miten
sinusta oli pahantekijän suojelin tullut?

Saat kaikki tietää, rakas Isä, wastasi nuori ystäwämme,
maan kerrohan enemmän.
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Ilmoitin kohta poliisille, ja pyysin ottamaan Fiel-
dingiä kiini. Kun Fieldingin nimen mainitsin, tuli aika mul-
listus ja sain suureksi hämmästyksekseni tietää, että häntä jo
ajettiin takaa. Kysyttyäni, minulle kerrottiin, että hänellä muu-
tama wuosi takaisin oli oma kauppa Edinburgissa kenen
rahoilla hän sen ulotti, woitte arwata. Hänellä ei onnea ollut,
warastetuilla rahoilla ei ollut siunausta; näin hän wekselin
wäärenst ja joutui ralcriiu. Sieltä hän pakeni, waan saatiin
kiinni ja wictiin siirtolaiseksi. Nyt oli hän taas Lontoosen pa-
lannut ja poliisi oli jo hänen paostansa saanut tietää. Alhai-
sempi poliisiwirkamies, jonka piti minua seurata, wiiwyttcli
ylenmäärin. Menin jälleen huoneesen, missä Fielding oli
yötä ollut; juuri samassa kun sinne tulin, mies sinisine silmä-
lasineen meni huoneesta. Mies, joka komeassa waatteukses-
slllln ei oikein osanut liikkua, saattoi minut epäluuloon, että se
olikin Fielding, joka silmieni edestä katosi astuen sukkelasti
wauuuun. Onneksi poliisi samalla hetkellä tuli ja onnen nojalla
lähdimme pahantekiän jälestä. Saattajani sanoi wakawalla
warmuudclla Fieldingin menemän ankkurissa olemaan laiwaan
ja lähtemän mannermaalle. Ettei häntä huomattaisi, sanoi
hän, astuu hän laiwlllln musta sitte kun se on Lontoosta läh-
tenyt. Sen hän epäilemättä tekee liki kaleriwenhettä, lähte-
käämme siis wiipymättä sinne. Niin käwikin. Pakolai-semme näimme pienessä menhcessä; kohta ulotimme häntä takaa
ajamaan, maan crhetyimme - sillä sinä olitkin luultu pakolainen.

Ei kuitenkaan, ei kuitenkuun, huudahti nyt Joe, Fiel-
ding oli wenheessä; maan kun rannan mutkassa ette meitä
nähneet, otin hänen hattunsa ja waippansa, astuin muulle ja
hän pääsi pakoon.

Jumalan tähden, Joe, mitä olet tehnyt? mustasi herra
Vlessington sywästi murheellisena; hänen kätensä komin wupisiwut.
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Kuule minun isä ja tuomitse sitte, Joe pyysi.
Sitten hän kertoi eriskummaiseu jutun wangin tuttawuudesta,
joka alkoi alangoilla ja päättyi äsken tapahtuneella paolla.

Kuin hän oli lopettanut, wallitsi hiljaisuus pienessä tu-massa. Herra Vlessington nojasi oikean kätensä päätänsä ivas-
taan sywästi huokaellen usean kerran. Wihdoin hän katsahti
ylös ja sanoi:

- No hywä, Fielding on sinulle ja sisarellesi tehtyä
pahantekoa palkinnut, kun hän kättensä työllä on sinulle tama-
raa koonnut. Toiseu rikoksensa rangaistuksen on hän kalerilla
kärsinyt, enkä siis enää pidä waliä hänen rangaistuksestansa.
Minun on sitä paitse häntä kiittäminen, että saan sinua, loeni,
sulkea snlihini ja isälliselle sydämelleni.

Vlessington piti sanansa. Kun muutama wiikko sen jäl-
keen Fielding lähetti Joelle kirjeen, jossa hän ilmoitti onnelli-
sesti Hampuriin pääsneensä ja liikuttamilla sanoilla pyysi häntä
tulemaan luoksensa ja olemaan hänen poikanansa, wastast hänen
entinen isäntänsä itse hänelle. Kirje päättyi näillä sanoilla:

„Toiwon teidän elämänne ehtoolla ymmärtämän, ettei
ihminen ilman rehellisyyttä saata olla onnellinen. Käyttäkää
loppu elämästänne totiseen katumukseen ja parannukseen ja
käyttäkää omaisuutenne licwittääksenne köyhyyden ja hädän
kyyneleitä."

Tuleeko meidän wielä sanoa, että herra Vlessington Lon-
toon lähiseudulle rakennutti ihanan humilan, jossa hän edelleen
eli molcmpine lapsineen? Tuleeko meidän wielä sanoa, että
wanhll täti möi talonsa Colchesterissä ja asui weljensä tilalla?
Tuleeko meidäu wielä sanoa, että Hellimmät rakkauden siteet
yhdistiwät nämät onnelliset ihmiset? Ia tuleeko meidän wielä
sanoa, että huwilan erääseen ihanaan kammariin eräs wanhus
otti asuntonsa ja muutti sen luonnonopilliseksi konepajaksi?
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Tämä kaikki tosin ei olisi tarpeellista, sillä ymmartä-
wäineu lukia woi sen nrwata. Meidiin tulee maan lisätä yhden
tärkeän seikan ja se on, että mainittu manha herra kyyneleet
silmissä pyysi että häntä edelleenkin nimitettäisiin entisellä,
Saaran kautta hänelle rakkaaksi tulleella nimellä:

„Scta Neumann!"











(§. 28. ©bttmbin on tfoieSttjmt:

jSii'jnston gnjijtlte ja giwrifollf.
1. ffcrtomitfiio f)t§torin§ta ja clcimaSta la&fUle ja nuo=riiollf. §inta: 2 marffaa.
2. ©(atofinti Ijaufcnttu. §inta: l marffa.
3. ©ubcimetim ja ©tjDomeUtncii. §inta: 75 pennia.
4. SUtrittfo faottna feit ilmt. §tnta: 75 pennia.
5. fjCHtjcntoafiuttuS. ©into: 75 pennia.
6. frijUJCibcn Jjnlfinto. fcinta: 75 pennia.
7. SattmercUtt. &inta: 1 martta 50 pennia.
Stdjw Jioifa taljt luinfa g)rjo SlnHretod maaUmaSfa ntc=

ncSttjt. fttrjoittanut G5. 91. £entn. ©uomennos.
§inta: 1 m. 50 p.

Wwxta tocifca. ftirjotttanut Souifa 3Jt. SHcott. (Suomen*
• nos englonnin fieltfesta olfutcoffcsta „3ln olbfafijioncb

girl". §inta: 3 m.
tc§fi=9ifrifta. ftirjotttamtt £enrn Srummonb.

SRuotjtata [uomenft ft. 21. 5|S. pbeltdtoista furoalla.
§tnta: 1 m. 50 p.

SRcncStljinfitcti ja miten fc faaroutetaan. Sfcicn neunjoja
etaman fuurclla roaltattello. STefi S£. Sate.
Solution firjoitti Sojjn 93. garwefl. ©uomcnnoS.
£>inta: 2 tn.

fiirjfttuitt fitoici. @rnft Srratberg'in foforfmati mufaan fo=roitti &efmi ©etalci. -Kelp roaripainoftnpaa. &inta:
1 in. 50 p.
©ttitUle ell SRcrtfa&ctin ftertomua

miorifottc. 23apaa§ti fofoilhit ftapteeni SDlarrnatin
mufaan Otto Hoffmann. Suomennos. fu=
ma.Ua. £tnta: 4 m.


