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I LUKU

Katu Lontoossa kaksi sataa Vuotta sitten.

Näytänpä sinulle taulun menneiltä ajoilta - ka-
dun Lontoossa kaksi sataa Vuotta sitten.

Se on hyvin ahdas katu monikerroksisine taloi-
neen, mitkä kohoutuvat kohti taivasta, joka on sini-
sempi, kuin nykyään, sillä silloin ei Lontoo ollut niin
savuinen kuin meidän päivinämme. Tästä sinisestä
taivaasta näkyy kuitenkin ainoastaan kapea kaistale,
sillä talot on niin rakennettu, että toinen kerros pistää
ulos toisesta, kunnes ne tulevat niin tikitysten, että
nuo hyvät eukot, jotka asuvat ylimmissä kerroksissa,
Voivat puristaa toistensa käsiä kadun yli ja vaihtaa
ajatuksia asioista yleensä sekä naapurien olosuhteista
erittäin, tarvitsematta nousta nojatuoleistansa. Van-
hoissa taloissa näkee leikeltyjä koristeita, jotka ym-
päröivät kummallisen muotoisia akkunoita, joihin tun-
keilevaiset kaupunkivarpuset rakentelevat pesiänsä ja
hautovat poikasiansa noiden veistettyjen lehtikoristei-
den keskellä yhtä ujostelemattomasti kuin niiden ser-
kutkin maalla viheriäin lehtien keskellä.
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Kadulla on eräs olento, jonka mielelläni tahtoisin
kuvata sinulle olento, joka näyttää siltä, kuin ei
hän ollenkaan ottaisi osaa häntä ympäröivään suri-
naan ja hälinään, seisoessaan tuossa nojautuneena
muuatta portinpieltä Vastaan, liikkumatönna kuin joku
noista veistetyistä vartaloista hänen päänsä yläpuo-
lella. Hänen silmänsä eivät kuitenkaan ole läheskään
liikkumattomat; ne ovat nopeat, loistavan mustat nämä
silmät, ne kulkevat yhdestä toiseen ja näyttävät ar-
vostelevan kutakin määrätyn mittapuun mukaan.
Tuossa katseessa on kuitenkin jotakin tutkivaa ja
hieman hämmentynyttä, mikä osoittaa kuten tosi
onkin että niiden omistaja oleskelee kaukana ko-
distaan, yksinään vieraalla maalla. Mutta senpä oli-
simme Voineet muutenkin arvata, Vaikkumme olisi
huomanneetkaan noita vilkkaita, mustia silmiä.

Tuo tumma, öljymarjan karvainen hipiä, tuo haa-
veellinen ulkomainen puku ja lopuksi marakatti, joka-
istuu hänen olkapäällään ja viulu, joka lepää hänen
kainalossaan, kaikki todistaa sitä, että hän on SaVoijin
Vaeltava lapsi.



II LUKU.

Vaaroja kaupungissa.

Joskin nuori soittoniekka itse nautti auringon-
paisteessa lekottelemisesta, ei hänen marakattinsa
näyttänyt täysin hyväksyvän tätä ajan kuluttamistapaa,
sillä tuo pieni suosikki alkoi hiljaa näykkiä hänen
olkapäätänsä ja Veti karvaisen käpälänsä hyvin peh-
meästi isäntänsä kasvojen yli.

»i?A, Filippo mio», mutisi poika etäisen isän-
maansa kielellä, «tahdotko saada jotakin syödäksesi,
carissimo? Siinä tapauksessa täytyy meidän ensin
ansaita se, sillä minulla ei ole niin äyriäkään, millä
jotakin ostaisin. Tule, amico mio, niin koetamme
voiko jokin sävel houkutella nämä saarelaiset lahjoit-
tamaan pois muutamia kuparilantteja«.

Poika viritteli viulunsa kieliä, veti hellästi ja hy-
väilevästä käyrän niiden ylitse, kuin olisi hän lempinyt
soitikkoansa ja tahtonut houkutella sen puhumaan
kanssansa. Kun nuo pitkät, vienot sävelet häipyivät
kuulumattomiin, hän kotvaseksi pysähtyi ja alkoi sit-
en soittaa yhtä noista hurjista, intohimoisista melo-
dioista, jotka ovat ominaisia etelälle.
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Hänen soittaessaan tuli soiton houkuttelemina
paikalle yhä useampia kuulijoita, ja lantti toisensa
jälkeen putosi pienen soittoniekan hattuun, jota Fi-
lippo kantoi ylfympäri kansan keskellä. Vähän ajan
kuluttua poika taukosi soittamasta, hymyili ja kumarsi
yleisölle, puhui muutamia italiankielisiä sanoja mara-
katille ja alkoi senjälkeen soittaa vilkasta kansan-
tanssia. Filippo laski hatun herransa jalkoihin, hyp-
päsi muutamia kertoja ilmaan, ja todellakin ihmetel-
tävän taitavasti ja kevyesti se alkoi sen jälkeen tanssia
monimutkaista tarantellaa. Mutta aivan äkisti pysähtyi
tuo pieni eläin, näytti hurjan raivokkaana hampaitansa
ja syöksyi rääkättäen erästä pientä lasta kohden, jonka
sormet salaa olivat lähteneet tutkimusmatkalle soitta-
jan hattuun. Filippo hyökkäsi pojan kimppuun ja olisi
Varmaankin rangaissut häntä paikalla, ellei hänen kir-
kunansa olisi kutsunut äitiä avuksi. Nainen, miele-
tönnä siitä, kun näki lastaan ahdistettavan, tarttui
pikku eläimeen ja heitti sen suin päin luotansa, huu-
dahtaen ;

«Vai niin, ukkoseni, te Voitte seisoa täällä ja
rauhallisina katsella, kuinka Viattoman lapsen murhaa
eläin, jonka omistaa muuan noista ulkomaisista Paavi-
laisista? Onpa jo aika, että teemme lopun tuosta
kirotusta maanvaivasta. Kuka, elleivät juuri nuo, on
myrkyttänyt veden ja vetänyt ruton niskoillemme?
No, Foster, mitenkä on mahdollista, että te voitte
seisoa siinä niin tyynenä, te, joka tuskin viikko taka-
perin menetitte lapsen tuohon kamalaan kulkutautiin?
Minua ei ollenkaan ihmetyttäisi, jos tuo herra hyvänen
olisi Paavilaisten lähettämä urkkija.«
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«Voipa kylläkin olla siten«, sanoi eräs toinen
Vaimo, «sillä minun ukkoni sai tänä aamuna kuulla
Veljensä Vaimolta, että tämän serkku oli kuullut eräältä
ystävältään, että muuan poika, joka näytti jotensakin
tämän näköiseltä, Viimeksi eilen heitti jotakin jokeen.
Eikä suinkaan kukaan voi todistaa, etfei se ollut jo-
takin tuollaista myrkkyä, joka tuhoaa meidät kaikki.»

«Rouva hyvä«, sanoi eräs lähellä seisova mies,
«teidän viittauksenne on siksi tärkeä, etfei sitä sovi
jättää huomioonottamatta. Minua ihmetyttää kovin,
etfei hänen majesteettinsa jo aikoja sitten ole puut-
tunut asiaan. Mutta koska se ei ole hänen korkea
tahtonsa, niin en voi ymmärtää, miksi vähäpätöisyy-
dessämme emme koettaisi etsiä näiden mustien sala-
juonien alkusyytä. Ellei tässä pian jotakin tehdä«,
sanoi hän, muuttaen perin tärkeältä kuulostavan ää-
nensä surulliseksi uikutukseksi, «ellei tässä pian jota-
kin tehdä, niin minä ja koko tukantekijäkunta kuo-
lemme nälkään, sillä ei kukaan uskalla ostaa meidän
tekotukkiamme, pelosta että ne ovat valmistetut rut-
toon kuolleiden hiuksista. Eipä siltä, että minä tah-
toisin hyötyä noin väärällä keinolla. Mutta mitä
arvelette, hyvät ihmiset? Eikö hän voisi mahdollisesti
tälläkin hetkellä kuljettaa jotakin myrkkyä muka-
nansa?«

«Häh, mitä te sanotte? Voisiko hän kuljettaa
jotakin myrkkyä mukanansa? Siitä me pian saamme
selvän. Ja jos oi, pieni poikaseni, pikku Paavoni,
jos saataisiin selville, että hän on yksi sinun murhaa-
jistasi, niin Jumala häntä armahtakoon, sillä etfen
minä sitä tee, se on varma.«
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Nämä sanat lausui hammasta purren se mies,
jota äsken oli nimitetty Fosteriksi. Se oli pitkä, ro-
teva, merimiespukuun puettu mies, jolla oli synkät,
surun uurtamat kasvot; palatessaan eräältä pitkältä
matkalta oli hän näet saanut kuulla, että hänen lap-
sensa oli kuollut ruttoon, joka hiljattain oli alkanut
raivota Lontoossa. Puhuessaan astui hän askeleen
savoijilaista kohden, joka nopeasti vetäytyi muurin
luo. Silmänräpäyksen katseli poika peljästyneenä
ympärillensä, mutta kun hän ei Voinut keksiä mitään
pakokeinoa, rohkaisi hän nopeasti mielensä ja puhut-
teli joukkoa.

«Signori«, sanoi hän äänellä, joka hiukan Vapisi.
«Signori -

«, mutta tässä vaijennettiin tuo heikko
ääni.

«Hän rohkenee puhua heidän kieltään! Luu-
letko, että me ymmärrämme sinun siansaksaasi, poika?
Puhu englanninkieltä taikka pidä suusi kiinni.« Mutta
peloissaan poika tuskin saattoi muistaa niitä harvoja
sanoja, jotka hän oli oppinut vastustajiensa kielestä.
Hänen tummat kasvonsa kalpenivat, kun iän uudelleen
koetti puhua.

«Messieurs«, sanoi hän, «armahtakaa mitä te
tahdotte? Mitä olen tehnyt? Armoa!«

«Kylliksi lörpötystä! Tutkikaa hänen vaatteensa!*
karjui joukko.

«Hei, toverit, se on tapahtuva«, vastasi merimies
ja teki taas hyökkäyksen poikaa vastaan. Hän sai
kuitenkin kiinni ainoastaan pojan takista, joka oli re-
vennyt hänen väistyessään syrjään, jolloin pieni eleh-
Vantinluinen ristiinnaulitunkuva, joka kapeilla hopea-
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vitjoilla riippui hänen kaulallaan, tuli näkyviin. Tämän
nähdessään päästi joukko ulvonnan, ja merimies tart-
tui vitjoihin, veti poikki nuo ohuet renkaat ja huusi,
pitäen ristiinnaulitunkuvaa ylhäällä:

«Mitä tästä sanotaan, hyvät ihmiset? Tämä osoit-
tanee tarpeeksi hyvin, mihin puolueeseen hän kuuluu«.

«Niin, se on heidän kilpensä! Kas niin, poika
tunnusta heti, muutoin me kyllä tiedämme keinon,
millä saamme sinun tekemään sen«.

«Totta tosiaan teemmekin niin«, huusi Foster ja
tarttui karkeilla käsillään pieneen italialaiseen sekä
heitti ristiinnaulitunkuvan väkijoukkoon, joka heti polki
sen maahan. Kuin ruumiillisesta tuskasta nyyhkyt-
täen, kätki poika kasvonsa käsiinsä, ja kyyneleet tun-
keutuivat näkyviin noiden ruskeiden sormien välistä.

«Se oli äitini«, mutisi hän masentuneena, «äiti-
raukkani otna«.

Mutta Väkijoukko ei välittänyt siitä, mitä hän
sanoi. Villiintyneitä kun ihmiset olivat siitä vitsauk-
sesta, joka oli heitä kohd 'uinut tuosta kamalasta
rutosta, joka riisti heiltä heidän lapsensa, vaimonsa,
miehensä ja vanhempansa, ja jonka ilkeämieliset ihmi-
set sanoivat vainotun puolueen, tässä suhteessa viat-
tomien katolilaisten syyksi ei muukalaisraukan
suru Voinut heitä ollenkaan liikuttaa. Hän oli yksi
epäluulonalaisista, ja tämä oli riittävä syy kaiken sää-
liväisyyden kieltämiseen häneltä.

«Joelle!* kuului huuto. «Jos kastamme hänet
Veteen, niin varmaankin saamme hänet tunnustamaan*.
Ja valtavan aallon tavoi lähti joukko liikkeelle, vieden
uhrinsa mukanaan. Kuin takaa-ajettu otus katsahti
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poika kauhistuneena ympärilleen. Eikö siis kukaan
auttaisi häntä? Oi, ei! Näiden ihmiskasvojen jou-
kossa ei ollut ainoitakaan, jotka eivät sokeassa rai-
vossa kääntyneet häntä vastaan. Nuo tummat, rukoi-
levat silmät kääntyivät nyt tyynen, sinisen taivaan
puoleen, ja korkeutta kohden kohosi epätoivon mykkä
rukous:

«Oi, Jumala, armahda minua! Rakas Herra, katso
armossasi minun puoleeni!«



111 LUKU.

Taiteen suojelija.

Ja nyt täytyy meidän hetkeksi jättää pieni savoi-
jilaispoikamme, kääntää ajankellon viisaria muutamia
tunteja taaksepäin ja katsahtaa köyhännäköiseen huo-
neeseen, joka sijaitsee erään Belle SauVage Courtissa
olevan talon ylimmässä kerroksessa, ja jossa muuan
nuorukainen veistelee puusta konsoolia.

Varhaisesta aamusta alkaen on hän ollut työssä,
ja vaikka kello nyt on yli kahdentoista ja Lontoon
kaikki asukkaat ovat päivällislevolla, on hänen päänsä
edelleen kumarassa ja sormensa uutterassa toimessa.
Ne tekevät somaa työtä ja poika näyttää panevan
koko sielunsa siihen. Aamun pitkien tuntien kuluessa
on jo viikkokausia lehti toisensa jälkeen lähtenyt hä-
nen taitavasta kädestään, ja terho toisensa perästä
varsineen, koteroineen ja pähkinöineen on kuin taika-
iskusta puhjennut näkyviin kovasta puusta ja miellyt-
tävän huolettomasti kietoutunut tuon soman, sarvilla
koristetun hirvenpään ympärille, joka niiden keskeltä
ylpeästi katselee ulos maailmaan. Vihdoinkin laski
nuorukainen terävät työkalunsa kädestään, ja sekä
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helpoituksesta että tyytyväisyydestä huoaten hän no-
jausi taaksepäin tuolillaan ja katseli Vaivojensa tulosta.
Konsooli oli valmis.

«Se on siis vihdoinkin Valmis!« sanoi hän itsek-
seen. «Kunpa nyt vaan Simeoni herra tulisi tyyty-
väiseksi. Minusta se ei näytä niinkään huonolta.
Minkähän arvoinen se lienee? Ei silti, että Simeoni
herra maksaa minulle niin paljon. Mitä hän antanee-
kin, on se tervetullutta, silla minulla ei ole niin ro-
poakaan jäljellä. Kohta saan sen tietää«, ja näin sa-
noen työnsi hän tuolin taaksepäin ja alkoi veistämänsä
hyllyn kera laskeutua alas niitä pitkiä rappuja, jotka
veivät kadulle.

Kuljettuaan useiden katujen ja porttien kautta
saapui hän vihdoin erään oven luo ja koputti.

«Sisään!« huusi joku sisäpuolelta, ja nuori puun-
leikkaaja avasi oven ja astui sisälle. Huone, jossa
hän nyt oli, oli varsin heikosti valaistu. Niin vähän
päivänvaloa tunkeutui sisään pienestä, hämähäkinverk-
kojen peittämästä akkunasta, että ellei katosta riip-
puva lamppu olisi ollut sytytetty, olisi ollut vaikea
eroittaa huoneessa olevia esineitä. Siellä oli omitui-
nen kokoelma vanhoja kummallisuuksia ja taide-
esineitä. Kaiken tämän töryn keskellä istui nuori
tyttö pienen pöydän ääressä. Hänellä oli kynä ja
mustetta edessään ja hän laski yhteen numeroita.
Kultainen nuoli välkkyi hänen tuuheiden, mustien
hiuspalmikkojensa välistä, jotka räikeästi erosivat kas-
vojen kalpeasta väristä ja tuosta liidunvalkoisesta kä-
destä, joka kynää liikuttiu. Hänen puknsa, joka oli
omituista kuosia, ja jossa keltainen, musta ja punai-
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nen esiintyivät kirjavana sekoituksena, oli tehty kal-
lisarvoisista, mutta nyt varsin kuluneista aineista, ja
kaksoissolki, joka piti miehustaa koossa, oli harvi-
naista, vanhanaikaista työtä.

«Seitsemäntoista, kahdeksantoista, yhdeksän-
toista*, mutisi hän. «Se tekee kaksikymmentä mark-
kaa. Niin paljon on Rochesterin kreivi velkaa. Ti-
lauksen mukaan tehdystä kultatyöstä Sandwichin mi-
lordi, 15 puntaa. Taidokkaasti Valmistetusta kaapista
saatavaa herra A. Paulettilta 10 puntaa. Ennen mak-
settu 12. Pyydän anteeksi, herra Gibbons«, sanoi
hän ja keskeytti äkisti laskemisensa sekä katsoi Vasta-
tullutta syvillä, tummilla, loistavilla silmillään sil-
millä, jotka näyttivät melkein liian miettiviltä ja vaka-
vilta hänen nuoreen ikäänsä nähden, «pyydän anteeksi.
Olin vallan unhoittamaisillani teidät. Tahdotteko tavata
isääni ?«

«Jos sen suvaitsette, neiti Lea. Minulla on mu-
kanani se veistetty konsooli, jonka tekemisen hän on
uskonut minulle*.

«Voi, saanko nähdä sen!« huudahti tyttö, hyp-
päsi alas tuolilta ja riensi melkein lapsellisen innok-
kaasti hänen luokseen. «Oi, kuinka se on kaunis,
kuinka se on ihastuttava*, lisäsi hän, kun nuori puun-
leikkaaja paljasti teoksensa ja anteeksi annettavalla
ylpeydellä osoitti hänelle ihmeellisen hienoa lehtiko-
ristetta, joka ympäröi tuota ylvästä päätä.

«Mikä on ihastuttava?* kysyi myymälän omis-
taja, likainen, köyryselkäinen ukko pitkine, hoitamat-
tomine partoineen sekä terävine, ahneine silmineen,
jotka ilkeästi vilkkuilivat tuuheiden, valkoisten kulma-
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karvojen alta. «Mikä on ihastuttava?* toisti hän ja
ryömi esiin eräästä myymälän takana olevasta lou-
kosta. Sitten hän lähestyi sankariamme, otti veisto-
teoksen hänen kädestään ja katseli sitä uteliaasti tih-
rusilmillänsä, jotka äkisti loistivat. «Onhan se, onhan
se mukiinmenevä*, sanoi hän. «Ei se suinkaan ole
hullumpi. Minun mielestäni kuitenkin ovat hirven sil-
mät Uulan liiaksi auki, aivan hiukan, nähkääs
mutta kuitenkin —«.

«Mutta, herra Simeoni«, Vastasi puunleikkäaja
kohteliaasti, «tässähän kuvataan hirveä, joka kuulee
metsästäjän merkinannon; se on peloissaan, ja pelon
vaikutuksesta suurenevat aina silmät enemmän kuin
muutoin«.

«Niin aina, niin, se on kyllä
tasi vanhus, joka tällä aikaa tarkoin oli katsellut kon-
soolia, toivoen keksivänsä siinä jotakin muuta moitit-
tavaa. Tämä oli kuitenkin Varmaankin vaikeata, sillä
hän oli Vaiti pitkän aikaa, ennen kun puhui.

«Mutta, hyvä Gibbons«, sanoi hän sitten, «mi-
nusta näyttää melkein se on, minä kuvittelen mie-
lessäni sanalla sanoen, eikö noiden lehtien kes-
kellä ole liian monta terhoa, jotta se voisi olla oikein
luonnonmukaista oikein luonnonmukaista, ymmär-
rättekö?*

Nuori taiteilija hymyili suopeasti. Hän ymmärsi
liiankin hyvin, mikä merkitys oli tällä hänen työnsä
halveksimisella ja oli liian tottunut siihen, voidakseen
siitä loukkaantua.

«On ikävää, herra Simeoni«, sanoi hän, «jos ter-
hot näyttävät teistä liian lukuisilta. Olen kuitenkin
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nähnyt hyvinkin yhtä monta hänen majesteettinsa
puistossa, ja kun kerran P. Jamespuiston puissa on
niin runsaasti terhoja, en Voi ymmärtää, miksi en ala-
maisessa uskollisuudessani Voisi kuvata niitä vähäpä-
töiseen työhöni*.

«Ei, ei millään muotoa, rakas poikani, en suin-
kaan tahtonut loukata teitä. Jps teillä on ollut hänen
majesteettinsa tammet mallinanne, on kaikki hyvin;
minulla ei ole mitään sitä vastaan väittämistä, ei ollen-
kaan mitään. Työ on sangen hyvin tehty, todellakin
sangen hyvin. Se on teille suureksi kunniaksi, poi-
kani. Jos jatkatte, kuten olette alottanut, tullee teistä
aikaa voittaen suuri puunleikkaaja. Muistakaa vaan
seurata tarkoin luontoa, olkaa hiukkasen tarkempi!
Aivan niin, poikani!« Ja tuo pieni mies hymyili suo-
jelevasti ja taputti pitkää nuorukaista selkään. Jäl-
leen hymyili nuorukainen, kentiesi hiukan ylpeästi,
mutta vähimmättäkään katkeruudetta.

«Kiitän teitä, herra Simeoni, siitä, että ajattelette
niin hyvää minun työstäni. Mikä nyt pannaan hin-
naksi?*

«Mikäkö hinnaksi?* toisti kauppias, samalla kun
hymy häipyi hänen kasvoiltaan, joille liikemiehen näkö
ja silmien Viekas ilme jälleen palasivat, «mikäkö pan-
naan hinnaksi? Niin, kas se on asia, jota tuskin
Vielä olen ajatellut. Mitähän, jos tulisitte takaisin päi-
vän tai parin kuluttua?*

«Mutta minä todellakin tarvitsen rahat juuri nyt,
minulla täytyy olla jotakin, millä elää«, kuului Gib-
bonsin sangen varomaton vastaus. Pienen kauppiaan
silmät vilkkuivat ilkeästi hän Vainusi Voittoa.
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«Siinä tapauksessa*, Vastasi hän, «saatte heti
maksun. Antakaahan kun katson. Mitä sanotte yh-
destä punnasta?* Nuorukainen tuli huomattavan ala-
kuloiseksi.

«Herra Simeoni«, sanoi hän, «siitä hinnasta en
Voi teostani mvydä. Ajatelkaa ainetta, aikaa, vaivaa!«

«Kas niin, kas miin, en minä tahdo teille keli-
hintoja kaupata, enpä suinkaan. Minä en tosiaankaan
ole kovasydäminen ihminen. Olkoon menneeksi 1
punta ja 5 shillingiä*. Gibbons pudisti päätään.

«Eikö silläkään? No, sen minä sanon, että te
ette vähiin tyydy. 1 punta ja 10 sh. sitten ?«

«Herra Simeoni«, vastasi nuori puunleikkaaja
pontevasti, «olen sanonut teille, että minulla täytyy
olla jotakin, millä elää, ja kun en pidä tästä tinkimi-
sestä, niin sanon yhtä hyvin ensiksi kuin Viimeksikin
alimman hinnan, minkä Voin ottaa. Se on 2 p. 10’
sh. En voi myydä työtäni vähemmästä*.

«Onko mokomata kuultu!« huudahti muinaisesi-
neiden kauppias. «2 p. 10 sh. sanotte. Teilläpä lie-
nee oikein suuret ajatukset työstänne. Se ei suin-
kaan ole virheetöntä, sen sanon teille. Kiittämätön
nuorukainen! Ellei minua olisi ollut, eivät teidän ko-
keenne milloinkaan olisi saaneet mitään kehoitusta.
Ajatelkaahan, että minä olen ollut teidän suojelijanne,
älkääkä pyytäkö noin ylöttömän korkeata hintaa*.

«Hyvä herra«, sanoi nuori puunleikkaaja kohte:

liaasti, mutta varmasti, «Vaatimani maksu ei ole ylöt-
tömän korkea, se on aivan yksinkertaisesti työni ar-
von mukainen. Olen aivan varma siitä, että te saatte
paljon enemmän konsoolista loordi Waterdalelta«.
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«Minä tulen saamaan tappiota siitä, minä tulen
saamaan tappiota siitä*, Valitti vanhus. «2 p. 10 sh.,
niinkö sanoitte? Olkoon menneeksi 2 p., se on enem-
män kuin tarpeeksi. Myytiehän sen kahdesta pun-
nasta?* Taas pudisti nuorukainen päätään.

«2 p. 10 sh., herra Simeoni. Alle sen summan
en myy työtäni«.

«No niin, koska te ette tyydy Vähempään, niin
pitänee minun sitten antaa se tejlle«, sanoi kauppias.
«Siitä kaupasta minä kuitenkin tulen kärsimään tap-
piota, se on varma. Anna minulle rahat lapsi«. Hä-
nen tyttärensä antoi hänelle rahat, mutta hänen tum-
missa silmissään oli surullinen ilme, kun hän kumar-
tui eteenpäin ja kuiskasi:

«Isä, se on enemmän arvoinen. Tiedäthän, että
loordi Waterdale tarjosi 5 puntaa«.

«Vaiti, lapsi, vaiti!« vastasi Vanhus äkisti. «Mitä
ymmärtää sinun ikäisesi nuori tyttö liikeasioista?«
Pieni impi Vaikeni, mutta Qibbons oli kuitenkin kuul-
lut, mitä hän oli sanonut. Hän ei kuitenkaan ollut
noita sanoja huomaavinaan.

«Eikö teillä ole muita tilauksia annettavana mi-
nulle, herra Simeoni?« kysyi hän ja pisti kiiltävät ra-
hat taskuunsa.

«Koska te kysytte, niin olen todellakin tänään
Vastaanottanut senlaatuisen tilauksen*, vastasi Vanhus,
«mutta en oikein tiedä, voitteko te suorittaa sen. On
aivan yksinkertaisesti kysymys oikusta, naisen oikusta.
Lady Springfield kuuluu lyöneen lady Betty Greyn
kanssa vetoa siitä, että kukkavihko voitaisiin veistää
puusta niin taiteellisesti, että tuskin olisi mahdollista

2
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eroittaa keinotekoisia kukkia luonnollisista. Luulta-
vasti lyötiin Veto äkkipikaisuudessa ja kaduttiin sitä
jälkeenpäin, sillä nainen tuli sangen levottomana luok-
seni ja kysyi, voisinko hankkia hänelle jonkun, joka
veistäisi kukkavihon. Sanoin hänelle tuskin pitäväni
sitä mahdollisena, sillä miten voisivatkaan nuo hienot
varret ja lehdet seisoa pystyssä, elleivät ne nojautuisi
puista taustaa Vastaan? Minä epäilen teidän onnis-
tumistanne, mutta jos tahdotte yrittää, niin kernaasti
minun puolestani. Työ on kuitenkin jätettävä minulle
Viimeistäänkin kuukauden kuluttua tästä päivästä lu-
kien*.

«Kiitoksia, herra Simeoni. Olen tekevä paras-
tani ja lausun teille nyt hyvästi. Hyvää vointia, neiti
Lea*.

«Hyvästi Gibbons«, sanoivat isä ja tytär, mutta
kun nuorukainen kääntyi mennäkseen, huomasi hän
vanhuksen silmissä viekkaan ilmeen, joka näytti sano-
van: «Niin se on, poikaseni, että minä sitä sittenkin
Voitin tästä kaupasta«.-

«Itara vanha roisto«, mutisi Qibbons, kulkiessaan
katua eteenpäin. «Hän tulee siis minun työstäni voit-
tamaan 2 p. 10 sh, ja kuitenkaan ei hän olisi suonut
minulle yhtä paljoa. No niin, tuskin toivoin saavani
edes sitäkään. Nyt täytynee minun voidakustantaa itsel-
leni uusia työkaluja. Tällä summalla Voin tulla toimeen
jonkin aikaa, ja jos onnistun kukkavihon teossa
haa mitä on täällä tekeillä? Onko syntynyt tap-
pelu oppipoikien Välillä taikka paavinuskoisen kansan-
joukon keskuudessa? Luulenpa tosiaankin, että he
tulevat tännepäin!«



IV LUKU.

Ystävä hädässä.

«Joelle! Joelle!«, niin kuului yhä huuto, kun
joukko kulki eteenpäin, kuljettaen pientä muukalais-
raukkaa keskellään. «Joelle, joelle!« huusivat tuhan-
net äänet. «Saammepa nähdä, mitä kylmä vesi aikaan-
saa!« Nähdessään veden kaukaisen väikkeen Vapisi
lapsiraukka kovasti. Hän yritti viimeisen kerran pe-
lastaa henkensä.

«Messieurs!« ulvoi hän ja nosti hädissään ristiin-
pannut kätensä rukoillen ylös; «signori, armahtakaa mi-
nua! Mitä olen tehnyt? Päästäkää minut, armoa!«
Taas nosti hän rukoillen silmänsä, ja tällä kertaa se
ei tapahtunut turhaan. Muuan käsi puristi pienen sa-
Voijilaisen käsivartta, ja kirkas, lempeä silmäpari kat-
seli suoraan hänen mustiin silmiinsä säälin jakiivaan
suuttumuksen sekaisilla tunteilla. Nuo silmät olivat
erään nuorukaisen, joka oli päätänsä pitempi häntä,
nuorukaisen, jolla oli kiharat hiukset ja leveät hartiat.

«Ystävä«, kuiskasi hän pienen italialaisen kor-
vaan, «älä pelkää. Pysyttäydy minun lähelläni ja tee
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kuten minäkin. Rohkeutta!* Poika nyökkäsi ja kat-
sahti ylöspäin heikosti hymyillen. Nuo ystävälliset
sanat herättivät hänessä vähäisen toivonsäteen. Joukko
oli juuri kääntymäisillään eräälle kadulle, joka kulki
joelle päin, kun äkisti komeat kuomivaunut, joiden
eteen oli Valjastettu neljä harmaata hevosta, ja joiden
edellä ratsasti livreijaan puettuja palvelijoita, kääntyi-
vät kulmauksesta.

«Tie auki, tie auki hänen armollensa Bucking-
hamin herttualle!* huusivat esiratsastajat ja koettivat
raivata tietä taajaan yhteensulloutuneen joukon lävitse.
Ihmiset vetäytyivät takaperin, ja etummaiset rivit pol-
kivat jälkeenpäin tulleita. Nuo harmaat hevoset, joi-
den vauhti äkkiä oli katkaistu, pärskyivät ja kuopivat
jaloillansa, ja vaahto valui niiden suusta. Ajaja kirosi,
esiratsastajat kirkuivat ja ajoivat joukkoa takaperin pit-
killä pertuskoillansa. Yleinen kauhu Valtasi rahvaan. Sil-
mänräpäykseksi oli pieni italialainen soittoniekka un-
hoitettu. Tungettuna kadun puolelle, nojautui hän
erästä seinää Vastaan ja hengitti kiivaasti. Käsi las-
kettiin hänen olkapäälleen, ja sama ääni, joka ennen-
kin oli häntä puhutellut, kuiskasi nyt nopeasti:

«Nyt on paras aika! Älä hukkaa silmänräpäys-
täkään! Seuraa minua!« Italialainen katsahti ylös;
hänen tuntematon ystävänsä kiiti jo muuatta portti-
käytävää kohden. Hän riensi perässä. Porttikäytä-
vään päästiin joukon tekemättä noille molemmille
nuorukaisille mitään pahaa. Savoijilainen Veti syvään
henkeänsä. Vieras kääntyi ympäri katsoakseen, oliko
hän seurannut häntä.
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«Pian, pian, ota minua kädestä. Nyt juoksemme
henkemme edestä«. Pieni soittoniekka tarttui tuohon
ystävälliseen käteen ja ponnistaen koko pientä voi-
maansa hän riensi epätoivon nopeudella eteenpäin.
Vasta kun pikku savoijilaisen voimat olivat aivan lo-
pussa ja he olivat päässeet turvaan hänen vainoojil-
taan, pysähtyi uusi ystävä ja hellitti hänen kädestään.

«Kas niin«, sanoi hän, nojautuen seinää Vastaan
ja hengähtäen syvään, olet vihdoinkin vapaa ja
siitä saat kiittää hänen armoansa Buckinghamin hert-
tuata. Kerran on hänkin tavallansa tehnyt hyvän-
työn«.

«Kiitos teille,, signor, kiitos teille*, läähötti pikku
savoijilainen ja tarttui hyväntekijänsä ihmeeksi tämän
käteen ja suuteli sitä innokkaasti.

«Joutavaa jaaritusta!« huudahti englantilainen
nuorukainen ja tempasi kätensä irti. «Mitäpä kan-
nattaa nostaa niin suurta melua noin pienestä asiasta?
Sinä olisit Varmaankin tehnyt saman minulle jos
olisit voinut«. Viimeiset sanat lisäsi hän hiljaa itsek-
seen, mitaten katseellaan ulkomaalaisen hentojäsenistä
Vartaloa. «Mutta mikä on nimesi ?«

«Silvo Doria«, Vastasi poika.
«Ja minun nimeni on Qrinling Qibbons. Meistä

tulee: kyllä ystävykset, vai mitä sinä luulet? Minä
rakastan soittoa, ja silloin tällöin Voit sinä soittaa
minulle. Te italialaiset olette tavallisesti taitavia sel-
laisessa*.

«Oi, kiitos* säteilevä hymyily loisti noista
tummista silmistä —, «minulla ei ole täällä muita ys-
täviä kuin Filippo ja Viu!uni«. Tässä muuttui tuo iloi-
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nen ääni, ja nuo mustat silmät täyttyivät kyynelillä.
«Mutta unhoitanhan kadottaneeni ne! Oi, Filippo,
Filippo!« Poika peitti kasvonsa käsillään ja nyyh-
kytti.

«Kas niin«, sanoi Gibbons ystävälliesti, «älä itke.
Missä sinä kadotit ne? Kerro se heti, niin minä ken-
tiesi Voin auttaa sinua saamaan niistä selon«. Silvio
katsahti ylös.

«Oi, kiitos, kiitos, signor. Te olette hyvä. Mutta
nuo ihmiset oi, kuinka he olivat julmia!«

«Niin, mutta Filip, ystäväsi, missä sinä hänet ka-
potit?«

«Filippo«, oikaisi italialainen, hymyillen kyynel-
ten lomitse.

«Vai niin, Filippo. No mutta kuka sitten on
Filippo? Onko hän mies vai poika? Vainosiko väki-
joukko häntäkin ?«

Taas hiipi ehdoton hymyily pienen italialaisen
kyyneleisille kasvoille.

«Hän ei ole kumpikaan, signor«, sanoi hän. «Fi-
lippo on minun bobbuinom miksi sitä nyt taas kut-
sutaan? Minun mara ■«■

«Vai niin, minä ymmärrän, sinä tarkoitat mara-
kattia. Mutta kerrohan minulle, mitenkä se tapahtui.
Mitenkä sinä saatoit noin kovin ärsyttää noita ih-
misiä?*

Ulkolaisiksi murtaen Silvio selitti niin hyvin kuin
Voi, miten meteli oli tapahtunnt, Vaikk'ei hän, poika-
raukka, suinkaan käsittänyt, kuinka hän oli Voinut
herättää tällaista suuttumusta. Gibbons ei kuitenkaan
ollut hidas tekemään johtopäätöksiänsä.
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«Vai niin, vai sillä tavoin se tapahtui ?« sanoi
hän. «Arvoisat kansalaisen! kiivastuivat siitä, että
sinä rohkenit tunnustaa toista uskontoa kuin he. Mieli-
ala on nyt sellainen, että he raivostuvat ajatellessaan-
kin Vaan jotakin Paavilaista. Näetkös, ne ovat Yorkin
herttuan viholliset, jotka ovat levittäneet kaikkia näitä
häijyjä juttuja veden myrkyttämisestä ja sen sellai-
sesta, yllyttääkseen kansaa häntä Vastaan. Minä puo-
lestani en Voi ymmärtää, että siltä tarvitsee olla ka-
valtaja, roisto, myrkyttäjä ja kaikkea mahdollista pa-
haa, vaikka sattuukin olemaan katolilainen. Ei silti,,
että minä sitä olisin«, lisäsi hän äkisti, kun italialai-
nen innokkaasti tutkien käänsi tummat silmänsä hä-
neen päin. «Minä en ole katolilainen*, jatkoi Gib-
bons, «mutta en voi katsella Vääryyttä harjoitettavan.
Minä pidän puhtaasta menettelystä. Mutta tässä me
seisomme ja hukkaamme aikaa, keskeytti hän äkkiä
puheensa, sillä toisen hämmästynyt katse ilmaisi hä-
nelle, ett-ei häntä oltu täydellisesti ymmärretty. «Sano
minulle, millä kadulla meteli alkoi, niin menemme
katsomaan, vieläkö Filip ei, se ei ollut hänen ni-
mensä, minä olen taas unhoittanut nimen. Me me-
nemme katsomaan, Vieläkö sinun marakattisi ja Viulusi
ovat löydettävissä*.

« -Grogia
,

signor«, sanoi poika lempeästi jakoetti
sitten, niin hyvin kuin voi, tuolla hänelle vieraalla kie-
lellä antaa pyydettyjä tietoja.

Gibbons kuunteli kärsivällisesti tuota hiukan epä-
selvää ja epämääräistä selitystä, teki silloin tällöin
jonkin kysymyksen ja esitti jonkin arvelun, kunnes
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Vihdoin onnistui saamaan selon siitä Vanhasta kadusta,
josta kertomuksemme alkoi.

«Vihdoinkin olemme täällä!« huudahti hän, sitten
kun he olivat saapuneet paikalle. «No, missä seisoit
sinä silloin, kun mellakka alkoi?«

«Tässä, signor, juuri tässä tämän alla oi, Fi-
lippo!« kirkasi poika, äkisti keskeyttäen puheensa ihas-
tuksen huudolla, kun marakatti eräältä ulkonevalta
palkongilta hyppäsi herransa olkapäälle. «Oi, Filippo,
missä olet ollut, carino mio?« jatkoi hän, hyväillen
eläintä, joka oli kätkeytynyt hänen rinnoilleen ja hil-
jaa kihnutti päätään hänen olkaansa vastaan. «Minä
tuulin kadottaneeni sinut ainiaaksi, carissimo«.

Gibbons seisoi ääneti ja katseli, sillä pojan ihas-
tus jälleen löytämänsä ystävän takia oli todellakin lii-
kuttava.

Mutta yhtäkkiä hän huomasi, että nuo ilmehik-
käät kasvot yhtä nopeasti muuttuivat surullisiksi kuin
ne tuskin viisi minuuttia sitten olivat kirkastuneet
ilosta, ja tuskasta huudahtaen pieni italialainen heit-
täytyi maahan ja alkoi poimia jotakin lian ja kivien
joukosta. Gibbons meni lähemmäksi ja tunsi nuo
särkyneet puupalaset ja sekaantuneet kielet kuulu-
neiksi viuluun. Poika koetti turhaan sovitella yhteen
puupalasia ja houkutella säveltä noista katkenneista
kielistä. Hänen ruskeat sormensa vapisivat ja kyy-
neleitä Valui kaiken aikaa särkyneen soittokoneen
päälle. Epätoivoisena hän viskasi sirpaleet luotaan,
peitti kasvonsa käsillään ja itki, juuri kuin olisi hänen
sydämensä tahtonut haljeta. Nuoren puunleikkaajan
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silmät täyttyivät kyynelillä, kun hän katseli pojan
surua.

«Älä itke«, sanoi hän ystävällisesti, laskien kä-
tensä lapsen olkapäälle. «Älä itke, ei asia siitä pa-
rane«.

Hän käytti näitä sanoja, joihin niin usein tur-
vaudutaan, kun kernaasti tahdotaan lohduttaa, mutta
ei tiedetä, mitä pitäisi sanoa. Silvio katsahti äkisti,
melkein harmistuneena häneen, ja hänen kyyneleiset
silmänsä loistivat intohimoisesta surusta.

«Niin sanotte te, joka ette tiedä, mitä minä olen
kadottanut«, huusi hän nyyhkyttäen. «Viuluni oli
minun kaikkeni maailmassa ruokani, iloni, ystä-
väni ! Isäni antoi sen minulle, rakas isäni, joka nyt
on kuollut. Kaikki ovat kuolleet äitini, GioVan-
netto, pikku Maria kaikki, kaikki! Ja nyt on hän-
kin kuollut Viuluni, jota minä rakastin! Ja nyt
kuolemme mekin, Filippo ja minä, oMmeU Hänen
äänensä häipyi tukahuttavaan nyyhkytykseen.

Gibbons ei tietänyt, mitä tekisi. Lähellä oli kaksi
myymälää, toinen veitsisepän ja toinen soittokoneiden
tekijän, eikä hänen olisi tarvinnut astua montakaan
askelta nähdäkseen ne kaksi esinettä, jotka kiinnittivät
hänen ajatuksiansa: puunveistoa Varten laaditun, oival-
lisen työkalukokoelman, jota hän niin kauVan oli
mielitellyt, ja viulun. Nuorukaisen sielussa tapahtui
taistelu, mutta nuo tummat, tutkistelevat silmät olivat
löytäneet tien hänen sydämeensä, ja juuri sillä het-
kellä hän luuli kuulevansa hiljaisen äänen kuiskaavan

äänen, jota nuorella taiteilijalla ei ollut tapana hal-
veksua «Autuaampi on antaa kuin ottaa«. Qib-
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bons oli tehnyt päätöksensä ja lähestyi taas pientä
savoijilaista.

«Silvio«, sanoi hän, «ole nyt kiltti, äläkä enään
sure viuluasi. Kas tässä!« ja hän ojensi kultarahan
häntä kohden. «Tällä Voit ostaa itsellesi toisen«.

Silvio katsahti nopeasti rahaan ja punastui.
«Signor«, sanoi hän huomattavan levottomasti,

«signor, minä en Voi te ette saa minä en Voi
ottaa teidän kultaanne«.

«Miksi et?«
Italialaisen tummat kasvot punastuivat Vielä enem-

män.
«Signor, minä en voi; te tarvitsette sen itse.

Signor ei näytä« tässä hän epäröi ja katseli häntä
ujosti «ei näytä rikkaalta«.

Viimeiset sanat lausuttiin hyvin pitkäänsä ja pojan
tummissa silmissä oli rukoileva katse.

«Älä sitä ajattele!« sanoi Gibbons. «Minä tah-
don ostaa sinulle viulun. Mitenkä voisit muuten soit-
taa minulle? Tule, niin lähdemme. Tuossa akku-
nassa riippuu Viulu, joka varmaankin on sangen
hyvä.«

Ja melkein vastoin tahtoansa astui Silvio Viis-
toon kadun yli, kauppa tehtiin ripeästi, ja mitä ihas-
tuttavin pieni viulu oli nyt hänen käsissään.

«Nyt me etsimme jonkin syrjäisen sopen, että
saat soittaa minulle*, sanoi Gibbons, nopeasti kes-
keyttäen pienen italialaisen kiitokset, sillä myymälän
omistajan uteliaista katseista saattoi hän huomata,
että pieni soittoniekka oli tunnettu. Molemmat nuo-
rukaiset vetäytyivät näin ollen erääseen paikkaan,
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jossa he todenmukaisesti saisivat olla rauhassa. «An-
nappas nyt kuulua jotakin», sanoi Gibbons, sitten kun
he olivat pysähtyneet. Italialainen loi häneen iloisen
katseen, ja hänen silmistään loisti kiitollisuus, jota hän
ei kyennyt julkilausumaan. Jännitettyänsä kielet hän
hiljaa veti käyrän niiden yli ja viritti soitikon, punas-
tuen ilosta joka säveltä kuullessansa. Säteilevin kas-
voin hän sitten alkoi soittaa erään vanhan italialaisen
mestarin säveltämää koraalia.

Qibbonsin silmät kyyneltyivät, hänen kuunnel-
lessaan viulun vienoja säveleitä. Niin syventynyt oli
hän hartauteensa, etfei huomannut, kun viimeiset sä-
velet häipyivät kuulumattomiin, ja säpsähti, kun joku
tarttui hänen käteensä ja peitti sen suuteloilla.

«Signor«, mutisi ääni, joka värisi hillitystä liiku-
tuksesta, «signor, minä en voi kiittää teitä, sillä en
osaa tarpeeksi teidän kieltänne. Olen kuitenkin koet-
tanut tehdä sen sävelillä. Jumala siunatkoon teitä!
Mitä voin minä tehdä puolestanne, caro signor? Minä
en Voi koskaan —«

Enempää hän ei saanut sanotuksi, mutta hänen
etelämaisen luonteensa intohimoinen kiitollisuus vä-
rähteli hänen tummien kasvojensa joka lihaksessa.
Gibbons tuli liikutetuksi; hän tarttui pojan käteen ja
puristi sitä sydämellisesti.

«Kas niin«, sanoi hän, «nyt olet kiittänyt minua
tarpeeksi, ja jos tahdot tehdä minulle vastapalveluk-
sen, niin sanon sinulle, mitenkä se on tapahtuva«.

Silvio katsoi hänen kysyväisesti.
«Mitenkä sitten, signor?« sanoi hän.
«Opeta minua soittamaan«.
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«Grazia, signor, hyvin mielelläni. Mutta sehän
ei ole mitään.*

«Eikö ole? Minä rakastan soittoa, etkä sinä voi
uskoa, kuinka minä olen toivonut saavani oppia soit-
tamaan, mutta minulla ei ole milloinkaan ollut varaa
kustantaa opettajaa.*

«Tosiaanko? Ja kuitenkin tuhlasi signor niin
paljon rahoja hankkiakseen minulle, muukalaisraukalle,
Viulun. Palkitkoon Jumala sen teille, signor! Te
olette ainoa, joka olette osoittanut hyvyyttä minua
kohtaan, sitten kun läksin kotimaastani.*

Pojan huulet Värisivät, ja kyyneliä riippui hänen
silmäripsistänsä. Gibbons hymyili ja vastasi liikutet-
tuna :

«Nyt meistä tulee ystävykset, Silvio. Älä un-
hoita käydä rninua tervehtimässä. Minä asun —j.
Hän ilmoitti paikan. «Hyvästi täksi päiväksi. Odotan
pian saavani nähdä soitonopettajani.«

«Addio, signor. Grazia, grazia!<s.
Gibbons meni, mutta italialainen poika seisoi ja

katseli hänen jälkeensä kauvan sen jälkeen, kun hän
oli kadonnut. Hän tunsi, että hän oli saanut ystävän.

«Filippo«, mutisi hän ja hyväili marakattia, «Fi-
lippo, nyt emme enään ole niin yksinäiset. Minulla
on sinut ja hänet, Filippo mio, kiitetty olkoon Herra
ja kaikki pyhimykset.«

Ja kun Gibbons meni kotiin, otti hän jäljellä-
olevat rahansa käteensä ja katseli niitä. «Ihmiset
kentiesi Väittäisivät minun tehneen mielettömän teon«,
sanoi hän itseksensä. «Ehkäpä se on totta. Tämä



pieni summa ei kestä kauvan, ja kentiesi minä epä-
onnistun kukkien teossa. Mutta sittenkään en kadu.
Sen pojan onni on varmaankin tämän uhrin arvoi-
nen.«
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V LUKU.

Mustapuinen kaulanauha ja ranskalainen
myyjätär.

Suurella huolellisuudella ja ahkeruudella ryhtyi
nuori puunleikkaaja suorittamaan sitä vaikeata tehtä-
vää, joka hänelle oli annettu. Joka aamu läksi hän
kukkatorille, osti muutamia tuoreita kukkia ja istuutui
sitten jäljentämään niitä niin tarkoin kuin mahdollista.
Se oli työtä, joka vaati mitä suurinta kärsivällisyyttä
ja kestävyyttä. Mutta Qibbons, jolla oli tuo kukistu-
mahan tahdonvoima, joka on kaiken pysyväisen me-
nestymisen ehto, jatkoi sitkeästi työtään, ja hän sai
tyytyväisyydekseen nähdä taiteellisissa käsissään ku-
kan toisensa jälkeen kehittävän lehtiänsä ja saavutta-
van erinomaisen ihanuuden. Työltä ei puuttunut
ihailua eikä taiteilijalta virvoitusta, sillä usein, kun
alkoi tulla ilta, valo Väheni ja puunleikkaaja Väsyi,
istuttuaan niin kauan työnsä yli kumartuneena, kuului
kevyitä askelia rappusista, hiljainen koputus ovelle,
ja puoleksi ujo, puoleksi iloinen «Suona sera , signor!«
ilmaisi soitonopettajan saapuneen.

Ja molemmille pojille alkoi silloin päivän hupaisin
tunti se, joka vietettiin viulun ääressä. Oli vaikea
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sanoa, kumpi nautti enemmän, oppilas Vai opettaja.
Edellinen uutterana ja toimeensa syventyneenä istui
pää kumarassa ja varovaisin sormin hellästi kosketteli
kieliä. Jälkimäinen, yhtä uutterana, mutta innokkaana
ja iloisena, seisoi oppilaansa Vieressä, milloin kuljet-
taen hänen harjaantumattomia sormiansa, milloin tahtia
polkien, kun sävelet hitaasti ja epävarmasti alkoivat
muodostua yksinkertaiseksi melodiaksi. Ja mitä vai-
vaa näkikään poika! Näytti siltä, kuin olisi hän kai-
kin voimin koettanut käyttää hyväkseen tätä ainoaa
mahdollista tapaa, osoittaakseen kiitollisuuttaan sille
ainoalle ihmiselle, joka oli Välittänyt hänestä tuossa
suuressa maailmankaupungissa, niin kaukana hänen
kotiseudustaan. Nämä vaivanpäivät eivät siis suinkaan
tuntuneet Gibbonsista ikäviltä, vaikkeivät ne tosin
olleet vapaat monenmoisista murheista. Sillä aikaa
kun puukukat kasVoivat hyvin hitaasti, Vähenivät on-
nettomuudeksi rahat nuoren puunleikkaajan kukka-
rosta liiankin nopeasti. Ne eri puulajit, joita hän
tarvitsi työhönsä, olivat kalliita, ja kuitenkin täytyi
hänen hankkia niitä. Kerran jos toisenkin oli hänen
ollut pakko tehdä kassaansa syvä lovi ostaakseen
jonkun työkalun, jota välttämättömästi tarvittiin tuossa
harvinaisen hienossa ja arkaluontoisessa työssä.

Seurauksena oli, että kun kukkavihon Vielä mo-
niaita päiviä täytyi odottaa valmistumistansa, näki ys-
tävämme olevansa pakotettu ajattelemaan jotakin kei-
noa, ansaitaksensa lantin elämän Välttämättömään
vaatimusten tyydyttämiseksi. Kauvan ei hänen tar-
vinnutkaan etsiä turhaan; hänellä oli useita pieniä
puupalasia, jotka hän lepohetkinään oli huvin vuoksi
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pyöristänyt, kiilloittanut ja veistänyt muutamien hel-
mien muotoisiksi, mitkä hän kerran oli nähnyt. Niitä
juuri hän tarvitsi; hän päätti tehdä niistä kaulanauhan.
Parissa tunnissa oli hän lävistänyt helmet, antanut
niille kauniin mustapuun Värin ja pujottanut ne hie-
noon punokseen, niin että se muodosti mitä aistik-
kaimman kaulanauhan. Gibbons nosti sen ylös ja
tarkasteli sitä arvostelevaisesti.

«Se ei tosiaankaan ole hullumpi*, sanoi hän
itsekseen. «Nyt lähden ulos ja koetan myydä sen,
muutoin —«. Hän katsahti tyhjään kukkaroonsa,
tyhjään kaappiinsa ja huokasi; sitten katsahti hän
puolivalmiiseen työhönsä, kauniisiin kukkiinsa, ja huo-
kasi jälleen. Hän nousi ylös, otti kaulanauhan ja
riensi ulos.

Huolimatta ruton yhtämittaa kasvavista kauhuista,
oh Lontoossa Vielä monta kauneuden ja muodin edus-
tajaa. Nämä olivat nyt suureksi osaksi matkalla
•puistoon, jossa he iltapäivisin huvittelemat hengittä-
mällä raitista ilmaa sekä nauramalla ja lörpöttelemällä
hovin keikarien ja naisten kanssa tuossa n. s. Bird-
cage Walkissa *). Näiden joukosta Gibbons toivoi
saavansa ostajan kaulanauhalle, sillä monesta syystä
ei hän tahtonut mennä herra Simeonin myymälään,
ennen kun oli saanut koko kukkavihon valmiiksi.
Tunnin kestäneen väsyttävän kuljeskelun jälkeen ka-
duilla oli hänellä vielä kaulanauha myymätönnä. Gib-
bons alkoi joutua epätoivoon ja pitää työtään vähempi-
arvoisena kuin ensi alussa, kun hän erään suuremman

') „Linnunhäkkikäytävä“ P. Jamesin puistossa.
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kadun kulmauksessa kohtasi pienen joukon, joka oli
kokoontuout erään, ulkonäöstä päättäen, ulkomaalaisen
naisen ympärille, joka ranskan ja maan kielen sekai-
sella murteella sulavasti soperrellen koetti kääntää
yleisön huomiota avonaiseen laatikkoon, joka oli köy-
tetty kiinni voimakkaan aasin selkään, ja jota Vartioksi
kaksi tanakkaa palvelijaa.

«Voi herraseni, kattokaa niitä, minulla on de
jolis hijoux*), mitä te kutsuu juveelit, ja niin halpa!
Ette ole koskaan näke niiden vertaista, non jamais!
Begardez donc, mon bon milor!**) Tässä meillä olla-
Vitjat ja sormukset, rannerenkaat ja korut, paljo uu-
denaikainen Parisissa, minä teille vakuutta. Enkö itse
olla juuri saapunut sieltä? Ah oui! Ja eikö hänen
kaikkein armollisin majesteettinsa, Englannin kunin-
gatar, minua käske hoviin joka kerta kun minä tulla
tämä maahan? Mais cest hien vråi***), minä sanoo
teille; mais oui, teidän hyvä kuningatarpa ymmärtääkin
yhtä jos toinenkin asia. Ah, cest ca, monsieur****),
te tehdä viisaasti, jos osta tämä sormus, se olla un
cltarmant gage d'amour *****).

Sitten kun kukin oli ostanut mitä halusi, ha-
jaantui väkijoukko, ja kiertelevä myyjätär, joka aasei-
nensa läksi liikkeelle, tuli suoraapäätä ystäväämme
kohden, joka kaulanauha kädessä oli seisonut aivan
ääneti ja kuunnellut, kuinka hyvin ranskatar osasi
kaupita tavaroitansa. Kansansa nopealla käsityskyvyllä
huomasi nainen heti sen kauniistiveistetyn esineen,

*) Kauniita jalokiviä. **) Ei milloinkaan. Olkaa hyvä
ja katsokaa, hyvä herraseni, ***) Se on oikein totta. ****)
Niinpä niin, herraseni. *****) Ihastuttava morsiuslahja.

s



34

jota nuorukainen piti kädessään. Hän pysähtyi ja
Viittasi hänet luoksensa. Qibbons totteli.

«Anna tänne«, sanoi nainen ja ojensi innokkaasti
kätensä. «Laisse voir, mon hon gargon. Ah ciel*), se
olla kaunis. Si delicat**). Mitä aikoo tehdä tällä,
ystäväni?«

«Tahdon kernaasti myydä sen, jos Voin«.
«Voin?« toisti ranskatar. «Voin! Ei mikään ole

helpompaa. Koko maailma ihastuva tästä kaulanau-
hasta. Tahtooko te myydä sen minulle, poikani?«

«Kyllä, kernaasti«, vastasi Gibbons ihastuneena
siitä, että vihdoinkin saisi teoksensa kaupaksi, ja että
nainen piti sitä kauniina.

«Siispä me pian suoriudumme tästä pikku kau-
pasta. Mikä olla hinta?«

«Mitä vaan suvaitsette maksaa, hyvä rouVa«.
*Eh hien, jos sanomme« - hän mainitsi hin-

nan, joka oli paljon pienempi kaulanauhan todellista
arvoa, mutta juuri yhtä suuri kuin minkä nuori taitei-
lija oli toivonut saavansa.

«Kiitoksia, siihen olen tyytyväinen«, sanoi Gib-
bons.

«Hyvä. Silloinpa olemme yhtä mieltä. Cest
hien.» Gibbons ojensi hänelle kaulanauhan, ja ystä-
vällisen, tyytyväisen hymyn väikkyessä hänen maala-
tuilla kasvoillaan laski hän parhaillaan rahoja, kun
kallisarvoiseen pukuun puettu, viimeisen hovimuodin
mukaan käherretty ja lemutettu herra tuli paikalle,
pysähtyi ja katseli kaulanauhaa.

*) Annahan kun katson, poikani. Oi, taivas! **) Niin
hieno.



35

«Haluatteko ostaa sen milor?» kysyi, ranskatar,
ja piti sitä ylhäällä, jotta se oikein hyvin näkyisi.
«Kas, kuinka kauniisti se olla Veistetty. Miten kau-
niilta se näyttäisikään- mademoiselle teidän fiancee’nno,*)
tai madame teidän rouvanne kaulassa, olipa hän nyt
sitten kumpi tahansa, monsieur suonee anteeksi, että
minä ei tietää sitä. Mustapuu ja elehvantinluu, ne
sopia hyvin yhteen, jalo milor.«

«Paljoako pyydätte siitä?* kysyi hovimies.
«Ah, milor, mitättömän vähän«. Ja hän mainitsi

hinnan, joka oli paljon suurempi sitä, josta hän ja
Gibbons olivat sopineet, ja tämä seisoi hämmästyk-
sestä tuijottaen. Nainen loi häneen merkitsevän kat-
seen, kuin olisi hän tahtonut sanoa. «Älä ole mitään
tietävinäsi, siitä me kyllä sovimme jälkeenpäin«.

«Kunniani kautta, sepä oli korkea hinta!« huu-
dahti aatelismies.

«Ei mustastapuusta, armollinen herra«, virkkoi
kaupustelijatar. «Se puulaji olla hyvin kallista, kuten
monsieur tietänee«.

«Mutta onko sitten varma, että se on mustaa-
puuta? Jäljennöksiä esiintyy niin usein.«

Gibbons astui nopeasti esiin ja kuiskasi naiselle:
«Hyvä rouva, suokaa anteeksi, mutta minä luulin tei-
dän ymmärtävän sen, ja unhoitin kokonaan sanoa —«

«Vaiti!« sanoi hän hiljaa ja kääntyi suuttuneena
häneen. «Vaiti, ette te mitään siinä menetä!« Ää-
neensä lisäsi hän: «Suokaa anteeksi, monsieur, mutta
tämä poika keskeyttää minua. Mitä pitää minun sa-

‘) Kihlattu.
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noa? Niin, minä voida Vakuuttaa teille, jalo milor,
että tuo kaulanauha olla mitä hienointa mustaapuuta

kaikkein, kaikkein hienointa. Monsieur ansaitsee
onnittelemista, kun saada sen niin halvalla. Kääriikö
minä sen paperiin?* Mutta nyt Gibbons keskeytti hä-
nen puheensa, tällä kertaa ääneensä.

«Pyydän anteeksi, hyvä rouva*, sanoi hän, «mutta
te erehdytte. Kaulanauha ei ole —«

«Suunne kiinni, hävytön!* huusi nainen ja kääntyi
raivon tummentaminj kasvoin hänen puoleensa. «Us-
kallatteko te vastustaa. Kuinka te voisi ymmärtää
semmoinen? Tuo poika olla paljo hävytön!* Sitten
hän sanoi ostajalle: « Monsieur suonee anteeksi kes-
keytyksen, eikä välittää siitä, mitä tämä pieni roisto
sanoa. Hän vaan leikkiä laskee. Saanko luvan —«

Mutta hovimies keskeytti kursailematta hänen
puheensa ja kääntyi Gibbonsin puoleen. «Mitä te
aijoitte sanoa?« kysyi hän tältä. Nuorukainen otti
heti hatun päästään.

«Minä pelkään, jalo herra, että erehdys on ta-
pahtunut. Tämä kaulanauha ei ole mustaapuuta, se
on hyvin tavallista puulajia, joka on Värjätty mustaksi.
Jos kenenkään, niin pitää minun se tietää, sillä minä
olen Valmistanut sen ja myynyt tälle rouvalle hin-
nasta, josta en olisi sitä luovuttanut, jos se olisi ollut
kallisarvoisempaa ainetta. Kentiesi tein pahoin, kun
en maininnut sitä, mutta kun jätin sen tekemättä,
tapahtui se tarkoituksettomasti.« Nuoren puunleik-
kaajan avonainen, rehellinen kasVojenilme Vaikutti
vakuuttavasti.



«Kiitos, poikani! Te puhutte kuin konsanaan oi-
kea englantilainen. Minä olen teille kiitollinen siitä,
että olette pelastanut minut tämän ranskalaisen otuk-
sen petosyrityksestä«.

Sitten hän kääntyi naiseen, joka yhä tulipunai-
sena kasvoiltaan ja raivosta Vapisten seisoi vieressä:
«Tuossa on teille kaulanauhanne, minä en siitä huoli.
Menkää tiehenne ja kiittäkää hyvää onneanne, etfette
saa seisoa häpeäpaalussa tämän takia«. Näin sanoen
hovimies pyörähti koroillaan ympäri ja poistui.

Tuskin oli hänen huojuva sulkatöyhtönsä kadon-
nut kadunkulman taa, ennen kun paljastettu petturi
haukkumasanoin alkoi ahdistaa ystäväämme. Hän
alotti tämän kielellä, mutta Qibbonsin onneksi hän
pian rupesi puhumaan enemmän sujuvaa kuin kau-
nista ranskaa. «Minä kostan, minä kostan!« olivat
viimeiset sanat, mitkä nuorukainen kuuli, sillä hän
odotti ainoastaan, kunnes ranskatar oli tarpeeksi rau-
hoittunut, viskatakseen hänelle Viimeisenkin lantin so-
vitusta hinnasta, ja sitten hän meni tiehensä, melkoista
köyhempänä rahasta, mutta rikkaampana kunniasta,
kuin jos hän olisi vaitiollen tyytynyt myöntymään
naisen petokseen.
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VI LUKU.

Surkea pettymys.

«Mieleni on paha, poikani, mutta sitä ei Voida
auttaa. Naisilla on lukemattomia oikkuja, se on ih-
kasten tosi. He ovat kuin kullattuja tuulimyllyjä; he
Viittaavat toiselle taholle, ja tuossa tuokiossa ovat he
pyörähtäneet toiselle. Niin, naiset ovat täynnänsä
ilveitä ja päähänpistoja. Älä vaan minua siitä moiti!
En minä sille mitään Voi. Mitenkä olisin minä voinut
tietää, että lady Springfield tulisi muuttamaan miel-
tään ja peruuttamaan Vetonsa?*

Gibbons raukka! Nämä sanat hän sai kuulla,
kun hän toivovaisna ja luottavaisna saapui kukkinensa
vanhan muinaisesineiden kauppiaan ovelle. Nuorukais-
parka! Ilon säde sammui hänen silmästänsä, ja puna
katosi hänen kasvoiltaan. Hän kalpeni kovin, ja nuo
pienet kukat vapisivat hänen käsiensä välissä.

«Ettekö siis tahdo ottaa niitä, herra?« kysyi hän
rukoilevasti.

Ukko nosti kätensä ylös. «Ottaisinko minä ne!
Mitä ihmettä minä niillä tekisin? Ei niitä voi saada
kaupaksi —ne eivät kelpaa niin mihinkään. En suin-
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kaan minä voi täyttää myymälääni kaikenlaisella kel-
vottomalla roskalla sellaista on minulla ennestään-
kin yllin kyllin. Sen minä sanon, että se jotakin
maksaa, kun ihmisellä on hellä sydän se on liike-
asioiden häviö. Kun ajattelen, miten paljon Vanhoja
tauluja, madonsyömiä kaappeja ja tiesi mitä olen sää-
liväisyydestä ostanut aatelisperheiltä, jotka ovat jou-
tuneet pulaan! Tahdotteko te, että minun pitää ottaa
nuo kukat? Ei, en totta tosiaankaan voi sitä tehdä.«

Gibbons oli Vaiti pari minuuttia. Hänen ylpey-
tensä Vastusti Vetoamista tuon ankaran miehen sääli-
Väisyyteen, mutta hätä voitti ylpeyden jakovalla pon-
nistuksella nuorukainen pakoitti itsensä sanomaan:

«Herra Simeoni, tämä on melkein liian kovaa.
Te annoitte minulle tilauksen, ja kun minä olen suo-
rittanut sen parhaan kykyni mukaan te pahoitatte
minut puolustamaan asiaani kun olen suorittanut
tilauksenne niin hyvin, kuin kukaan olisi voinut sen
tehdä, niin kieltäydytte te ottamasta työtäni, antamasta
minulle maksua. Muistakaa, herra Simeoni, että mi-
nun on tähän tarvinnut uhrata paljon rahoja. Se on
maksanut minulle sekä vaivaa että rahaa, enkä minä
teiltä muuta pyydä' kuin oikeutta, ajatelkaa sitä.«

Vanhus päästi ilkeän naurun.
«Kas vaan, kas vaan, hyvä Gibbons ystäväiseni,

nyt leijailette te tiian paljon yli todellisuuden rajan.
Te olette taiteilija ja tottunut kaikenlaisiin juoniin ja
koukkuihin, niin että luulenpa teille täytyvän antaa
anteeksi. Pyydän teitä kuitenkin muistamaan, että
te itse sitä ehdotitte, että ottaisitte nuo kukat veis-
tääksenne. Minä en suinkaan halunnut kehoittaa teitä
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siihen, enpä suinkaan. Pelkästä armahtavaisuudesta
minä annoin teidän saada tilauksen, ja nyt saatte te
myöskin tyytyä seurauksiin. Toisin olisi ollut laita,
jos tuo roju olisi ollut jokin hyödyllinen esine, jos se
olisi ollut konsooli, kukkavaasin jalusta tai muu sel-
lainen. Mutta puusta tehty kukkavihko sitä voipi
nimittää naisen oikuksi, eikä miksikään muuksi. Luu-
letteko, että kenenkään päähän Voisi pälkähtää ostaa
sellainen? Ei, eipä suinkaan, Simeoni Benoni ei ole
mikään narri!«

Nuorukaisraukka seisoi kuin kivettyneenä. Hän
oli saanut vastauksen ja sillä hyvä. Mutta hänen
mieleensä juolahti ajatus tuosta kylmästä, tyhjästä
huoneesta, jossa ei ollut polttoaineita eikä ruokaa, ei,
jotakin Vielä pahempaa sillä hänen rahansa olivat
lopussa, eikä hän tietänyt, minne kääntyisi saaduk-
sensa lantin. Nälän kauhu kukisti viimeisenkin täh-
teen hänen ylpeydestään ja sai hänet vieläkin enem-
män nöyryyttämään itsensä.

«Voi, herra«, sanoi hän, «antakaa minulle vähän
rahoja työstäni! Te saatte sen halvalla, Ette tiedä —«

«Ei, ei«, keskeytti ukko, joka nyt kääntyi selin
ja avasi erään sisäoven, «minä en' huoli siitä. Olen-
han sanonut teille, etfei Simeoni Benoni ole mi-
kään - «

Ovi paukahti kiinni, ja viimeinen sana jäi kuu-
lumatta.

Kuin kovan iskun kohtaamana laski nuorukainen
kukat ruukkuinensa myymäpöydälle, nojautui tätä vas-
taan ja kätki kasvonsa käsiinsä. Siten seisoi hän
pari minuuttia aivan hiljaa ja liikkumatonna, kunnes
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tukahuttava nyyhkytys kuului tuossa pienessä myy-
mälässä Vallitsevan pimeyden läpi. Kohta sen jälkeen
työnsi pieni käsi syrjään sen pienen verhon, joka riip-
pui myymäpöydän toisella puolella, ja tytön kasvot
tulivat näkyviin. Tyttö seisoi hetkisen syvän säälin
ilme tummissa silmissään, mutta sitten työnsi hän ver-
hon enemmän syrjään ja hiipi hiljaa myymälään, ku-
martui myymäpöydän yli ja kosketti nuorta puunleik-
kaajaa käsivarteen. Tämä säpsähti ja punastui.

«Herra Gibbons«, sanoi hän lempeällä äänellä,
«herra Qibbons, mikä teitä Vaivaa?« Nuorukainen
koetti vastata, mutta vaikka huulet liikkuivat, ei hän
saanut sanaakaan suustaan. Tyttö katsoi myymäpöy-
tään ja hämmästyi, huomatessaan ruukun taiteellisesti
veistettyine kukkineen. «Oi, herra Gibbons«, huudahti
hän, «kuinka ihastuttavia kukkia! Ei suinkaan isäni
ole. —«

Gibbons katsahti nopeasti ylös. «On, onpa kyllä,
neiti Lea. Hän on kieltäytynyt ottamasta kukkiani.
Koska muka tuo ylhäinen nainen on katunut sanaansa,
täytyy minun kärsiä seuraukset.* Nuorukainen puhui
kiivaasti, sillä kärsimänsä katkera loukkaus saattoi
hänen unhoittamaan tavallisen lempeytensä. Mutta
hän katui nähdessään, kuinka häpeä ja suru ajoi Ve-
ren häntä Vastapäätä oleville pienille, kalpeille kasvoille.
Lapsiraukka loi katseensa maahan ja alkoi hermos-
tuneesti leikkiä pöydällä olevilla pikkuesineillä.

«Herra Qibbons, minä minä olen hyvin pa-
hoillani. Isäni ——« hän vaikeni, sillä hän ei tien-
nyt, miten lausuisi ajatuksensa ilmaisematta epäkun-
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nioitusta sitä kohtaan, jolle hän kuitenkin oli Velvol-
linen osoittamaan kunnioitusta.

«Kylliksi jo tästä neiti Lea«, sanoi nuorukainen,
ottaen kukkaruukun ja hitaasti tehden liikkeen ovea
kohden. «Asiaa ei Voitane auttaa, eikä siis maksa
Vaivaa siitä enempää puhua. Minä kadun mitä jo olen
sanonut.«

»Oi, herra Qibbons, odottakaa, vähän, minä pyy-
dän teitä,-odottakaa Vähän!« Tyttö pisti kätensä pie-
neen koruommeltuun laukkuun, joka riippui hänen
sivullaan, veti sieltä vanhan, Vaalistuneen viheriäisen
silkkikukkaron, avasi sen innosta vapisevin käsin ja
etsi esiin hopearahan.

«Olkaa hyvä ja ottakaa tämä«; sanoi hän rukoi-
levåsti, ojentaen sen Gibbonsille. «Siinä on niin Vä-
hän, mutta se on kaikki, mitä minulla on«.

Nuori puunleikkaaja otti rahan, ja vaikk'ei hän
ollut vuodattanut ainoatakaan kyyneltä karsimansa
surkean pettymyksen takia, kostuivat nyt hänen sini-
set silmänsä.

«Jumala siunatkoon teitä, neiti Lea«, sanoi hän.
«En tiennyt mihin kääntyisin saadakseni leipää, ja
minä olen r kovasti nälissäni«. Viimeiset sanat olivat
takertua hänen kurkkuunsa. Hän koitti salata nyyh-
kytystä, jota ei voinut pidättää, ja kiiruhti pois ker-
taakaan enään katsahtamatta pikku tytön lempeisiin,
sääliväisiin kasvoihin.«

Pian hiljensi hän kuitenkin kulkuansa. Viime
päivinä oli hän työskennellyt yhtämittaa ja tuskin suo-

ut itselleen aikaa syömiseen, ja jos olisi suonutkin,
niin oli ruokatavaroita Varsin Vähän. Vaikka hän oli"
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kin voimakas, oli tämä kuitenkin kuluttanut hänen
Voimiansa, ja kun hän oli alakuloinen kärsimästään
pettymyksestä, alkoi tuntua heikkoutta, mikä on seu-
rauksena ravintoaineiden riittämättömyydestä. Hiipivä
Väsymys valtasi hänet. Yhä hitaammin laahusti hän
eteenpäin, ja kun häntä Vihdoin rupesi niin huimaa-
maan, etfei hän enään voinut seisoa, pysähtyi hän ja
nojautui seinää Vastaan. Sankarimme ei kuitenkaan
ollut tottunut sellaiseen pahoinvointiin. «Mikä minua
vaivaa?* huudahti hän. «Ei suinkaan se mitään muuta
ole kuin nälkää. Minun kai täytyy vaihtaa Lea nei-
din raha ja ostaa itselleni leipää. Hän meni erääseen
lähellä oleäaan leipämyymälään, mutta hänen äänensä
kuului kummalliselta, kun hän pyysi leipää, ja hänen
kätensä Vapisi, kun hän otti sen, niin että myymä-
lässä olevat ihmiset valtasi uteliaisuus ja peljästys ja
he alkoivat luoda häneen epäluuloisia katseita ja sala-
peräisesti kuiskailla keskenänsä. Gibbons ei kuul-
lut muuta kuin sanat «tartunta* «hyvin luultavaa*

«paras on varoa itseänsä*, mutta kun hän tämän
ohella otti huomioon sen varovaisuuden, jolla leivät
asetettiin myymäpöydälle, jotfei kenenkään tarvitsisi
koskea hänen käteensä, kiiruhti hän pois, sydämes-
sään peljäten hän ei oikein tiennyt mitä.

«Ei minua mikään Vaara uhkaa«, ajatteli hän,
«ei suinkaan se muuta ole kuin nälkää*. Mutta ne
sanat osoittautuivat perättömiksi, kun hän vei leivän
huulilleen ja taas otti pois maistamattakaan sitä. Tuo-
reiden leipien pelkkä hajukin tuntui hänestä vasten-
mieliseltä. Kärsimättömästi kuljettuaan vielä muuta-
mia askelia täytyi nuorukaisraukan jälleen pysähtyä,
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sillä katu näytti hänestä liikkuvan ja pyörivän ympäri,
ja hänen polvensa vapisivat niin kovin, että hänen oli
peräti vaikea olla pudottamatta kukkia. Siten kulki
hän aina vähän matkaa eteenpäin ja taas lepäsi het-
kisen, tuskin tietäen mitä teki, kunnes Vihdoin saapui
omalle portilleen, vaivoin nousi rappuja ylös ja pel-
jästyksen sekä pahoinvoinnin Valtaamana avutonna
Vaipui vuoteelle.

Kuume oli saanut hänet valtoihinsa ja kaikki
näytti hänestä kauhistuttavalta ja epätodelliselta. Yk-
siöpä hänen rakkaat kukkansakin, joita hän sairau-
destaan huolimatta ei ollut laiminlyönyt asettaa akkuna-
laudalle, liittyivät kuumehoureiden kiusanhenkiin, sillä
nuo väräjävät lehdet ja kukat, jotka jokainen kadulla
kulkeva ajoneuvo sai liikkeeseen, kuvautuivat haa-
veellisina auringon valaisemalle seinälle ja näyttivät
nuorukaisraukasta, jonka mielikuvitus oli kiihoittunut,
luurangon sormilta, jotka viittasivat häntä luokseen.
Gibbons kääntyi kauhistuneena poispäin varjonäytel-
mästä ja kätki särkevän päänsä pielukseen. Mutta
tälläkään hänen ei onnistunut välttää kuumehourei-
den harhanäkyjä. Aikoja sitten sattuneita tapauksia
esiintyi hänen suljettujen silmiensä eteen. Hän luuli
kuulevansa äitinsä äänen ja syöksyi peljästyneenä
ylös, huomaten olevansa yksin tuossa pimenevässä
huoneessa.

Poika parka! Hän tunsi olevansa niin maailman
hylkäämänä, niin sanomattoman yksinäisenä taudissaan
ja surussaan. Ei edes Silviokaan ollut käynyt hänen
luonaan muutamaan päivään, ja nykyisessä tilassaan
luuli Gibbons, että savoijilaispoikakin oli hänet unhoit-
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tanut. Ja kuume lisääntyi lisääntymistään, kunnes
Vihdoin koko ulkonaisen maailman tunto muuttui polt-
tavaksi janoksi, ja hänen kuivilta huuliltaan lähti tuon
tuostakin yksi ainoa hurja huuto: «Vettä, vettä, Juma-
lan tähden, vettä!«



VII LUKU.

Väliseinän toisella puolella.

Tämäkin huuto vaikeni, ja poika Vaipui raskaa-
seen uneen. Mutta nuo hienot lehdet värisivät yhä ja
nyökkäsivät, kenenkään näkemättä niitä niiden arassa
kauneudessa.

Ei, ei kenenkään näkemättä. Ahne silmä, joka
oli seurannut jokaisen varren, jokaisen kukan kehi-
tystä, katseli nytkin niitä. Jokin ääni katkaisi sairas-
huoneen hiljaisuuden. Rako siinä puuseinässä, joka
erotti Gibbonsin ullakkokamarin naapurin huoneesta,
laajeni, ja neljä karkeata sormea näkyi aukossa. Sei-
nään kiinnitetty ruutu liukui hiljaa sivulle, ja sen koh-
dalla näkyi mies, joka seisoi siinä niin hiljaa kuin
taulu raamissaan. Mutta Vaikka oli hämärä, olisi Voi-
nut nähdä, miten silmät liikkuivat nuo hurjat, tui-
jottavat silmät, jotka ahneesti ahmivat kukkien iha-
nuudesta, mutta tuon tuostakin pelokkaasti kääntyivät
niiden nuoren luojan tajuttomaan ruumiiseen. Var-
maankin olemme nähneet nuo silmät ennen. Mutta
missä?
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Mutta himo Voitti pelon. Äänettömästi, kissa-
maisin askelin lähestyi mies akkunaa. Nyt on hän
tarttunut kukkaruukkuun. Suloiset, ihastuttavat kukat,
te, jotka olette kasvaneet ja rehoittaneet tuossa hämä-
rässä ullakkokamarissa, te ette enää milloinkaan tule
kukoistamaan siellä, ette milloinkaan ihmeellisellä iha-
nuudellanne ilahuttamaan kahta taistelevaa sielua!
Mies hiipi jälleen pois, seinäruutu liukui jälleen puit-
teisiinsa. Kaikki on taas ennallaan tuossa hiljaisessa
huoneessa. Mutta kukkaruukku ei enää ole paikoil-
laan ja poika, joka kukkia oli rakastanut, nukkuu yhä,
tietämättä mitä hän on kadottanut.



VIII LUKU.

Pieni, sievä salahanke.

Mihinkä sitten joutuivat kukat? Kuka olikaan
tämä meidän pahaa-aavistamattoman ystävämme salai-
nen vihollinen? Saadaksemme tämän selville, täytyy
meidän raosta katsoa seinän toisella puolella olevaan
huoneeseen sen päivän edellisenä iltana, jolloin Gib-
bons otti kukkaruukun käsivarrelleen ja meni vanhan
muinaisesineiden kauppiaan lue. Huone oli hyvin mei-
dän nuoren puunveistäjämme huoneen kaltainen, ja
ulkonäöstä päättäen olisi Voinut luulla, että sen omis-
taja harjoitti samaa ammattia kuin hän, sillä eräällä
penkillä akkunan luona oli työkaluja, lastuja näkyi
lattialla, ja erinäisiä veistettyjä esineitä oli hajallaan
siellä täällä. Mutta taitamattominkin olisi ensi sil-
mäyksellä huomannut, miten paljon tämä oli Gibbonsin
työtä huonompaa.

Höylänlastukasan päällä huoneen pimeimmässä
nurkassa makasi karkealla vaatteella peitetty lapsi
aivan Varmaan sairastuneena siihen onnettomuutta
tuottavaan kulkutautiin, joka raivosi niin monissa ko-
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deissa Lontoossa. Lapsi nukkui sikeästi, mutta tuo
laiha käsi, joka lepäsi peiton päällä, oli kuumeesta
kuuma, ja lyhyt, läähättävä hengitys kuului tuskalli-
selta tuossa hiljaisessa huoneessa. Merimiespukuun
puettu mies istui Vuoteen vieressä. Hänen pitkä ruu-
miinsa oli eteenpäin kumarassa, ja hän nojasi päätään
käsiänsä vastaan. Hän istui aivan hiljaa ja liikahti
ainoastaan milloin lapsi viskelihe unissansa. Silloin
ojensi hän vartalonsa, kuin sietämättömän tuskan kos-
kettamana, ja tuskainen ilme tummissa, sisäänpainu-
neissa silmissään hän katseli lastuVuoteella makaavaa
poikaa. Kellojensoiton ääni kuului etäältä. Miestä
pöyristi, sillä hän tiesi, että ne olivat ruumisvaunut,
jotka illalla kulkivat ympäri kaupunkia. Valitushuu-
doin hän nousi ylös, laski käsivarret ristiin rinnoil-
lensa, seisoi ja katseli epätoivoisena poikaa. Sanoja
pääsi hänen vapisevilta huuliltaan, katkeria sanoja,
jotka hän lausui melkein tietämättään, ikäänkuin ei
hän olisi enään voinut vaitiollen kantaa murhettansa.

«Oi, Hai, pikku Halini! He eivät saa ottaa
sinua, niinkuin he ottivat veljesi. Missä hän nyt levän-
neekään! Oi, Jumala, enkä minä ollut kotona silloin!
Kirotut olkoot ne, jotka minun evättähän saattaneet!
Kuka onkaan kuningas, että meidän ilmaiseksi täytyy
miehittää hänen laivansa ja taistella hänen puolestansa?
Niin, hän asuu linnassaan ja hoitaa huvituksiansa, eikä
paljoa välitä, vaikka me merimies-raukat kuolisimme
nälkään hänen palatsinsa porttien edustalla. Ja sinä

pikku Hai, sinä et saa kuolla, ei, sinä et saa, et
saa. Minun täytyy hankkia rahoja jollakin tavalla

•4
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miten tahansa mitä se tekee, kunhan vaan saan
niitä!»

Hän katseli ympärilleen huoneessa, ja hänen
katseensa pysähtyi sotalaivan malliin, joka oli höylä-
penkillä akkunan luona. Hän otti sen, loi Vielä kat-
seen nukkuvaan lapseen ja riensi rappuja alas, suljet-
tuaan oven. Tuota portin päälle asetettavaa punaista
ristiä, joka tavallisesti oli ruton saastuttamien talojen
tuntomerkkinä, ei täällä ollut, sillä peläten tuota ka-
malaa yhteistä hautaa, joka tänä hirmujen aikana vas-
taanotti sekä rikkaan että köyhän, oli mies pitänyt
salassa, että kulkutauti vieraili hänen kodistaan. No-
peasti kulki hän eteenpäin ja suuntasi askeleensa sitä
taloa kohden, jossa Simeoni, vanhojen esineiden kaup-
pias, asui.

Arvatenkin tunsi merimies tien hyvin, sillä pi-
meydestä huolimatta astui hän reippaasti ja epäröi-
mättä herra Simeonin ovelle ja ilmoitti lujalla kopu-
tuksella tulonsa. Ei kukaan avannut. Mies seisoi ja
odotti, kärsimättömänä polkien maata. Hän koputti
uudelleen. Taas kului pari minuuttia, ennen kun
sisältä kuului mitään ääntä. Silloin kuului joku laa-
hustavin askelin kulkevan permannon yli, ja vanha
juutalainen huusi särkyneellä äänellään:

«Kuka siellä on? Minä en Voi millään ehdolla
avata tähän aikaan päivästä«.

«Minä täällä olen, herra Simeonk, Vastasi meri-
mies. «Minulla on tärkeätä asiaa ja minun täytyy
tavata teidät.«

«Vai niin, vai niin, ystäväni. Onko se todella-
kin niin tärkeätä? On tunnettu asia, että jokainen
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pitää asiaansa erittäin tärkeänä. Olkoonpa miten ta-
hansa, varmaa on, että se saadaan lykätä huomiseen.
Ettekö ole lukenut hänen armonsa ylipormestarin käs-
kyä, joka velvoittaa kaikki kunnon kansalaiset sulke-
maan talonsa heti yhdeksän jälkeen, jolloin ruumis-
vaunut lähtevät kiertomatkallensa? Kautta Mooseksen
ruumiin, minulla ei tosiaankaan ole halua joutua teke-
misiin ruttosairaiden kanssa.*

«Mutta kuulkaahan, herra Simeoni«, sanoi mies.
«Tehän olette liikemies ja sellaisena menettelette tyh-
mästi, ellette tee sellaista kauppaa, kuin minkä minä
aijon teille esittää.«

«Mitä mitä, mitä te sanotte?« Vastasi mui-
naisesineiden kauppias aivan muuttuneella äänellä.
«Miksi ette heti sanonut sitä minulle, ystäväni? Liike-
asiat ovat liikeasioita, sanottakoon mitä tahansa, eikä
köyhän miehen, kuten Simeoni Benonin, sovi laimin-
lyödä sellaista. Mutta« tässä alensi vanha juuta-
lainen äänensä varovaiseksi kuiskaukseksi «mitä-
hän laatua lienee kysymyksessä oleva asia?«

«Ei suinkaan teidän tarkoituksenne liene, herra
Simeoni, että kaikki naapurit saavat selon siitä? Mutta
jos niin on, etfei teillä ole mitään sitä Vastaan, niin
kernaasti minun puolestani. Mutta «

«Vaiti, Vaiti, ystäväni! Ei sanaakaan!« vastasi
ukko säikähdyksestä vapisevalla |änellä. Ja nyt seu-
rasi suurten telkien ja salpojen poisvetäminen. «Ei
sanaakaan! On kaiketi parasta, että sovimme asiasta
täällä sisällä. Simeoni Benonilla ei ole tapana antaa
kauppatuttaviensa seisoa kynnyksellä palelemassa. Ol-
kaa hyvä ja astukaa sisään.«
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Ovi avattiin sisäpuolelta, ja Vieras noudatti isän-
tänsä kehoitusta kiiruulla, joka melkein näytti peljäs-
tyttävän vanhaa juutalaista.

«Kautta Mooseksen ruumiin, ettekö te ole itse
herra Foster! Oletteko jö palannut takaisin? Minä
luulin, etfen enään milloinkaan saisi teitä nähdä.
Oletteko kyllästynyt taistelemaan hollantilaisia vas-
taan?« Juutalaisen hämmästys näytti suututtavan meri"
miestä, sillä hän rypisti otsaansa ja vastasi jotensakin
terävästi:

«No, jos niin olisi, herra Simeoni, niin ei suinkaan
se ketään muuta liikuttaisi kuin minua itseäni ?« Mutta
nopeasti malttoi hän mielensä, ja kun hän jälleen puhui,
ymmärsi vanhus, että Vastatullut aikoi pyytää jotakin
suosionosoitusta. «Te olette oikeassa, herra Simeoni,
minä olen kyllästynyt taistelemiseen«, sanoi Foster,
«eikä nykyaikana siitä ammatista paljoa ansaita. Mei-
dän kesken sanoen annetaan enemmän kovia iskuja
kuin kultarahoja niille, jotka purjehtivat hänen majes-
teettinsa lipun alla. Sen Vuoksi olen palannut enti-
seen työhöni, herra Simeoni, ja minä olen tuonut jota-
kin, minkä saatte polkuhinnasta. Se on hänen kunin-
kaallisen korkeutensa Yorkin herttuan laivan malli.
Koska nyt on sota-aika, niin te kyllä voitte muuttaa
sen pieneksi, sievoiseksi rahasummaksi, herra Si-
meoni.*

Muinaisesineiden kauppias otti leikkikalun ja
katseli sitä epäröiden.

«Ei, ei, ei, ystäväni«, sanoi vanha juutalainen,
joka oli tullut siihen vakaumukseen, etfei «pieni, sie-
voinen rahasumma* ollut saatavissa tarjotusta kapi-
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neesta. «Ei, ei, ei, ystäväni, se ei käy laatuun, ei
käy laatuun. Ensiksikään tiedättehän, että minä
aina olen suorasukainen, ja etfei Simeoni Benoni
pistä mitään vakan alle ensiksikään ette te ole
ollenkaan edistynyt puunleikkaajana sen jälkeen kun
teillä ja minulla Viimeksi oli asioita suoritettavana, ja
toiseksi lienee asian laita niin, etfei hänen kunin-
kaallisen korkeutensa Yorkin herttuan kansansuosio

Jumala varjelkoon minua lausumasta sanaakaan
meidän armollisen kuninkaamme korkeata Veljeä Vas-
taan minä puhun vaan, mitä olen kuullut —, mutta
asianlaita lienee niin, etfei hänen kuninkaallisen kor-
keutensa Yorkin herttuan kansansuosio ole tarpeeksi-
suuri antaakseen arvoa ala-arvoisille tavaroille. Ei, ei,
hyvä Foster, se ei käy laatuun. Noudattakaa te van-
han miehen neuvoa ja pysykää palveluksessa. Siihen
te sovellutte paremmin kuin puun veistämiseen.«

Merimiehen tummat kasvot kalpenivat.
«Siis, herra Simeoni, hylkäätte te sen, jota en-

nen olette suosinut? No, no, minua ette petä, minä
kyllä tiedän uuden suosikkinne nimen. Enpä luule,
että te nykyään saatte tavaroita niin halvalla hinnalla,
te vanha saituri ?«

«En suinkaan, ystäväni, en suinkaan*, vastasi
juutalainen, tehden epäävän liikkeen kädellänsä.

«Kas niin, älkää lörpötelkö tuhmuuksia, ukko-
seni*, virkkoi Foster kärsimättömästi. «Hän kai ny-
kyään kiskoo teiltä rahoja, vai kuinka?«

«Siinä olette kentiesi oikeassa«, vastasi Simeoni.
«Herrasväet pitävät hänen pienistä esineistänsä, mutta
en minä niistä mitään ansaitse. Joku aika sitten täy-
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tyi minun tilata häneltä veistettyjä kukkia, enkä tiedä,
kuinka paljon minun täytyy maksaa hänelle niistä.
Niin, niin, siinä kaupassa minä joudun tappiolle, se
on varma se!« Ja oman kaunopuheisuutensa liikut-
tamana alkoi pieni juutalainen nyyhkyttää, kuin olisi
jokainen hänen lausumansa sana ollut puhdasta to-
tuutta.

Silloin Välkähtivät merimiehen silmät vihasta ja
kavaluudesta.

«Kuulkaapa, herra Simeoni«, sanoi hän, «olem-
mehan me molemmat liikemiehiä ja ymmärrämme toi-
siamme. Tehkäämme pieni sopimus. Te otatte mi-
nun laivani ja te saatte sen melkein ilmaiseksi
ja vastapalvelukseksi minä toimitan niin, että te saatte
kukat halvalla, ymmärrättekö? Se käy kuin tanssi.
Nuorukainen tulee tänne ja silloin te jonkin tekosyyn
nojalla kieltäydytte vastaanottamasta hänen työtänsä;
hän tulee kotiin epätoivoisena siitä, kun ei ole pääs-
syt tuosta roskasta eroon, ja on silloin hyvin kiitolli-
nen saadessaan myydä sen minulle pilkkahinnasta.
Te ymmärrätte, eikö totta? En minä ota suurta Väli-
tyspalkkiota. Mitä te siitä sanotte?«

Juutalainen oli innokkaasti kuunnellut sanoja,
hänen silmänsä olivat loistaneet ihastuksesta, ja nyt
ojensi hän esiin kätensä sekä sanoi hyvin innokkaasti,
vaikkakin varovaisesti kuiskaten:

«Sanottu ja tehty, Foster, sanottu ja tehty, pa-
ras ystävä! Minä otan teidän laivanmallinne, joka totta
puhuen onkin koko sievä onpa tosiaankin*, lisäsi
hän uudelleen tarkastettuaan sitä. «Nähkääs, Foster
täällä sisällä on niin himmeä Valaistus, eivätkä silmäni
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ole enään entisellään. Kas tässä« hän ojensi hä-
nelle rahan «minä toivon, että suotte minulle an-
teeksi, ystäväni. Mitä nyt! Joko te lähdette? No
niin, hyvää yötä sitten. Taivas Varjelkoon teitä ru-
tolta, ystäVäni«. Hän sulki oven ja naureskeli hyvin
tyytyväisenä, huolellisesti työntäessään salvat eteen.
«Niin, niin, Qibbons ystäväni. Sepä Vasta oli pieni,
sievä salahanke. Hi, hi, hi! Meidän täytyy leikata
siivet tuollaisilta nuorilta kotkilta, muutoin ne lentä-
vät niin korkealle, ettemme me Voi sisustaa pesiämme
niiden höyhenillä. Hi, hi, hi!«



. IX LUKU.

Viulunsoittoa Linnun häkkikäytävässä.

Pyhän Jamesin puistossa sijaitsevan Birdcage
Walkin eli Linnunhäkkikäytävän lehväkkäiden holvi-
kaarten ■ alla soivat Viulun vienosti valittavat sävelet
samana kuumana kesä-iltana, jona ystävämme, nuori
puunleikkaaja, elämän taistelussa pahoin haavoittu-
neena, heikkona sairaana, laskeutui levolle pienessä
ullakkokamarissaan. LinnunhäkkikäytäVä, joka taval-
lisesti oli täynnä silkki- ja samettipukuja ja hienon
maailman eloisia ääniä, oli tänä iltana yhtä tyhjä ih-
misistä kuin metsäinen ouru. Hovi oli lähtenyt pois
Lontoosta, sen kamalan näytelmän lopultakin karkoit-
tamana, jota sen auringonpaisteisilla kaduilla näytel-
tiin.

Ja niin valitti ja lauloi Viulu turhaan sävelillään,
jotka puhuivat melkein inhimillistä kieltä puhtaassa,
liikuttavassa ihanuudessaan. Ja pieni soittoniekka,
joka esiinloihti nämä valittavat sävelet, kumartui hel-
lästi soittimensa yli, hyväillen käyrällä sen kieliä.
Pian sekaantui hänen äänensä Viulun säveliin, ja tuo
vieno melodia pukeutui sanoihin, jotka ilmaisivat kodin-
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kaipuuta ja isänmaanrakkautta. Sitten kun poika
oli lopettanut laulunsa rakkaalle «Italialle*, täyttyivät
hänen silmänsä kyynelillä ja nyyhkytys tukahutti hä-
nen äänensä. Vaikk’ei pieni soittoniekka sitä tiennyt,
oli hänellä kuitenkin kuuntelija. Kookas, hoikka,
tummahipiäinen mies oli laulun alussa lähestynyt ja
äänen houkuttelemana pysähtynyt kuuntelemaan. Hä-
nen mustat silmänsä katselivat poikaa, ja hänen tum-
mat kasvonsa saivat ihmeellisen lämpimän, kaihoisan
ilmeen, kun tämä muutaman pitkän, vaikeroivan käy-
ränvedon jälkeen jälleen alkoi laulaa. Tälläkin kertaa
se oli kodinkaipuuta ja ihastusta henkivä ylistyslaulu
rakkaalle «Italialle*.

Sanat häipyivät pitkään huokaukseen, mutta viu-
lun ihmeellisen valittavat sävelet yhä soivat ilta-ilmassa.
Vieras Vei käden silmilleen ja huokasi hänkin, samalla
kun hänen leveä otsansa murheesta kävi ryppyihin.

«Oi, Italia, Italia«, mutisi hän, «milloin saan sinut
jälleen nähdä?« Reippain askelin astui hän sen jäl-
keen esiin ja laski pitkän, raskaan kätensä Silvion
olkapäälle.

«Oletko italialainen?* kysyi hän äkisti italian-
kielellä. Poika säpsähti, mutta kääntyi nopeasti ym-
päri ja Vastasi reippaasti:

«Olen, signor, minä olen italialainen«.
«Vai niin«, jatkoi vieras edelleen italiankielellä,

«ja rakastatko sinä maatasi?«
«Josko minä sitä rakastan! Oi, signor!« ja po-

jan katseessa Välähti jotakin, joka puhui enemmän
kuin sanat. Vanhemmankin silmissä loisti lempeä
valo, mutta hänen äänensä oli tyly, kun hän kysyi:
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«Oletko kauvankin ollut Lontoossa?«
«Muutamia kuukausia, signor«.
«Miksi tulit tänne?«
«Oi, signor, miksipä olisin jäänyt Italiaan?

Kaikki omaiseni olivat kuolleet, kaikki, kaikki, ja ko-
tona sanottiin, että Englannissa Voi helpommin kuin
muualla ansaita leipänsä, ja niin tulimme me tänne,
Filippo ja minä«.

«Ja nyt sinä kokoat omaisuutta?« Tämä sanot-
tiin niin katkeran pilkallisesti, että pienen italialaisen
posket kävivät punaisiksi.

«Mutta teettehän minusta pilkkaa, -signor«, sanoi
hän nöyrästi, mutta kuitenkin ylevästi. «Jumala on
hyvyydessään tähän asti pelastanut minut nälkää nä-
kemästä. Mitenkäpä minä voisin koota omaisuutta?«

«Viulua soittamalla«, vastasi Vieras. «Ennenkin
on mainetta saavutettu viulun avulla. Lainaa minulle
omaasi!« Hän otti soitikon pojalta, laski sen käsi-
varrellensa ja veti käyrän yli kielien, jotka vastasivat
pitkällä huudolla. Vieras taivutti päätään sivulle, ja
katsein, joka näytti olevan äärettömyyteen suunnat-
tuna, hän alkoi soittaa samaa laulua, minkä Silvio
Vastikään oli laulanut. Mitenkä hän saikaan viulun
puhumaan! Silvio kuunteli ihastuneena. Ei milloin-
kaan ollut hän kuullut kenenkään soittavan sillä ta-
valla; oli kuin olisi ihmisääni, voimakas, intohimoinen
ja kuitenkin sanomattoman Vieno, laulanut tuota koti-
maan laulua. Silvio seisoi kuin lumottuna.

Mutta keskellä soittoa käyrä pysähtyi, mies säp-
sähti, kuin olisi hän herännyt unesta, ja Vaikka ilma
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vielä värisi noista ihmeellisistä ääniaalloista, lausui
hän lyhyeen liikemiestapaan kuuntelijallensa:

«Kas niin, poikani, minä unhoitin, missä olin, ja
minä unhoitin, että sinä olit täällä. Tässä on sinulle
Viulusi. Sehän on vain leikkikalu, mutta olen minä
huonommallakin soittanut. Mitä pidät sinä rytmistä,
sano?«

«Signor!« Ja poika lausui mitä liioitelluimpia
sanoja. Vieraan silmät säkenöivät, osaksi tyytyväi-
syydestä, osaksi ilosta.

«Kas niin, kas niin, kyllä se jo riittää. Vai niin,
Vai pidit sinä siitä. Sinä olet todellakin musikaalinen
sielultasi, poikani. Sen kuulin ensimäisestä käyrän-
Vedostasi; mutta sinulta puuttuu Voimaa ja tulta. Si-
nun täytyy harjoitella. Viulu on arka impi, joka ei
kaikille lahjoita sydäntänsä. Sinä olet kuitenkin oi-
keata lajia. Mutta mikä tämä on? Marakatti!
Mitenkä saatat antaa eläimen hypätä olkapäälleni?
Kas niin, pikku penikka, kas niin«, sanoi hän, kun
marakatti hivutti karvaista päätään hänen poskeaan
Vastaan. «Kas niin, kas niin, näyttääpä siltä, kuin
tuntisi se minut ja pitäisi minusta«. Tyly ääni kävi
lempeämmäksi ja kyynel tuli näkyviin noista tulisista
silmistä, kun soittoniekka hyväili eläintä pitkällä,
ohuella kädellään.

«Signor!« huudahti [ Silvio, nähdessään mihin
eläin oli istuutunut. «Suokaa anteeksi, signor! Tule
tänne, Filippo! Etkö häpeä?«

«Oi, ei«, virkkoi vieras äkisti. «Eihän se ole
tehnyt mitään pahaa. Minulla itselläni oli tuollainen
monta, monta vuotta sitten. Minä tulin Lontooseen
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Beppo olkapäälläni ja Viulu kainalossani, aivan kuten
sinä nyt. Mutta ajat ovat siitä lähtien muuttuneet.
Tämä eläinpä näkyy tietävän, että minä pidän siitä
suvusta. Haluatko myydä sen minulle, poika? Minä
maksan runsaasti, ja Filippo tulee minulle muistoksi
entisiltä päiviltä Italiassa. Miten tahdot?« Mutta po-
jan koko muoto muuttui. Hänen kasvonsa kävivät
valkoisiksi, ja levottomin äänin hän vastasi:

«Ei, ei, signor, sitä en Voi; älkää pyytäkökään
sitä minulta. Voisinko minä erota Filiposta? En kos-
kaan, en ikipäivinä. Tule, Filippo tmoH Marakatti
hyppäsi hänen olkapäällensä ja kätkeytyi sitten hänen
rinnoillensa. «Oi, rakas, rakas Filipponi!« mutisi
poika. «En milloinkaan, en ikinä minä sinusta eroa«.
Soittoniekka katseli molempia ystävyksiä, ja hänen
kasvojansa Valaisi rakas muisto.

«Ole rauhassa, poikank, sanoi hän. «En minä
tahdo pyytää sinua myymään eläintäsi nyt, mutta jos
milloin tahtoisit sen tehdä, niin muista, että minun
luonani se saa hyvän kodin, ja että minä maksan si-
nulle siitä runsaasti, sillä tahtoisinpa kernaasti saada
tuon pienen hupakon. Odotapas mikä sinun ni-
mesi on?«

«Silvio Doria, signor«.
«Hyvä. Jos sinä, kuten sanottu, muuttaisit miel-

täsi mitä tuohon eläimeen tulee, niin käy luonani
talossani n:o 17 P. Jamesin kadun Varrella. Tätä
odottaen annan sinulle kultakolikon laulustasi. Pane
mieleesi, mitä olen sanonut ja harjoittele, niin sinusta
kyllä tulee aikaa voittaen soittotaiteilija. Sinä voit
sanoa ihmisille, kun he kuuntelevat säveliäsi, että
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signor Nicolao on sen sinulle sanonut. Addio « Hän
kääntyi ympäri ja meni nopein askelin pois. Silvio
katseli tuota kookasta miestä ja ajatteli ihmeissään:

«Hän oli siis signor Nicolao, suuri taiteilija, ku-
ninkaan viuluniekka! Pyhä Maria, kuinka hän soitti!
Ja hän on ollut köyhä poika kuten minäkin ja kul-
jeskellut maailmalla vanha viulu kainalossa ja mara-
katti olkapäällä. Ja hän kehui minua, minua, joka
olen tämmöinen poikaraukka, ja hän, joka on niin
suuri taiteilija! Mutta hän tahtoi ostaa sinut, Filippo!
Oi ei, en milloinkaan myy sinua, pieni ystäväni, en
edes signor Nicolaolle.« Ja juuri kuin peläten, että
mielittelevät katseet jälleen osuisivat hänen aartee-
seensa, poistui pieni italialainen nopeasti.



X LUKU.

Ruton Varjo.

Saavuttuaan asuntoonsa, Silvio jätti marakatin
emännän huostaan ja lähti sitten jälleen kadulle.

«Ajattelenpa juuri, miten on ystäväni Gibbonsin
laita«, tuumi hän. «Hän varmaankin arvelee, että
siitä on kauvan, kun viimeksi kävin hänen luonansa,
mutta en tahdo häiritä häntä hänen kauniissa työs-
sään. Jokohan hän on saanut sen valmiiksi? Mitenkä
häntä huvittaneekaan kuulla puhuttavan signor Nico-
laosta. Signor Gibbonskin rakastaa musiikkia hän
on sielultaan soitannollinen, kuten signor Nicolao sa-
noi minusta. Kas, nyt olen perillä. Portti näkyy
olevan auki! Sepä on kummallista!«

Surullinen aavistus sydämessä meni Silvio siihen
taloon, jossa puunleikkaaja asui, ja juoksi nopeasti
rappusia ylös. Huoneen ovikin oli auki. Poika py-
sähtyi silmänräpäykseksi kynnykselle ja kurkisti si-
sälle. Olikohan Gibbons lähtenyt ulos? Se oli tuskin
luultavaa. Huone ei tuntunut tyhjältä. Silvion sydän
sykähteli. Hän sanoi ujolla ja hiljaisella äänellä;
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«SignorL Ei mitään vastausta. «Signor!« toisti
poika äänekkäämmin. «Signor Qibbons, oletteko
täällä?*

Hiljaista valitusta kuului eräästä huoneen nur-
kasta. Sanomaton kauhu Valtasi pienen italialaisen.
Olikohan hänen ystävänsä sairas? Sykkivin sydämin
hän kompuroi sille paikalle, jossa Gibbonsin työlamppu
tavallisesti oli, iski tulta ja lähestyi vuodetta, vapisten
kuin haavan lehti. Siinä makasi aivan oikein hänen
ystävänsä epämukavassa asennossa, kädet suonenvedon-
tapaisesti puristettuina peitteen ympärille ja pää pie-
luksella, kasvot kuumina ja tuskan vääristäminä. Sil-
vio kumartui ja tarkasteli häntä yhä lisääntyvällä pe-
lolla. Sitten laski hän lampun luotansa, polvistui ja
kätki kasvonsa käsiinsä. Vain silmänräpäyksen oli
hän tässä asennossa, mutta kun hän nousi ylös, olivat
hänen kasvonsa saaneet tyynen, kirkkaan ilmeen, jota
niillä ei ennen ollut.

Vaivoin onnistui hänen vähitellen riisua ystä-
vänsä, sillä nuorukaisraukka oli laskeutunut vuoteelle
vaatteet yllänsä. Lamppu kädessä hän huolellisesti
tutki sairaan ruumista. Oikean käsivarren alla oli
suuri, kova paise. Silvio Vapisi nähdessään tuon on-
nettomuutta ennustavan ajoksen, ja heikko huudahdus
pääsi hänen kalpeilta huuliltaan. Hän laski lampun
kädestänsä ja pani vapisevat kätensä ristiin.

«Oi Jumala*, mutisi hän, «se on kuten luulin,
se on ruttoa! Oi, minun ainoan ystäväni pitää siis
kuolla, hänen, kuten kaikkien muidenkin! Ja minä

« hän ei Voinut puhua enempää, hän polvistui ja
nyyhkytti rukouksen, joka oli piirretty melkein jokai-



64

seen asumukseen Lontoossa: «Herra, armahda meitä!*
Vuoteelta kuului levotonta liikahtelemista, ja sairaan
kuumeiset huulet kuiskasivat; «Vettä!*

Italialainen käsitti heti hetken vaatimuksen, pyyhki
pois kyyneleensä ja löysi hetken etsittyänsä kipollisen
Vettä, jonka vei sairaan nuorukaisen huulille. Tämä
joi halukkaasti ja Vaipui sitten hiljaa Vaikeroiden ta-
kaisin vuoteelle.

Huoneessa oli hiljaista. Silvio seisoi lamppu
kädessä, eikä tietänyt, minne kääntyisi apua etsimään,
sillä hän ei ollut selvillä isännän asunnosta. «Muuta
keinoa ei ole«, mutisi hän äidinkielellänsä, «minun
täytyy lähteä hänen luotansa. Minä menen lähimpänä
asuvan lääkärin luo« tässä hän pysähtyi, sillä P.
Paavalin tuomiokirkon suuri tornikello löi yhdeksän
lujaa lyöntiä. «Jo yhdeksän! Niin myöhäinen! Mi-
nun täytyy uskaltaa yrittää, vaikka sanotaan, että
Lontoon Lord Mayor *) ei salli kenenkään kuljeskella
kaduilla kellon lyötyä yhdeksän.* Hän katseli jälleen
taintunutta ystäväänsä ja astui sitten rappuja alas.

Kadulle päästyään rohkeni Silvio puhutella erästä
myöhästynyttä ohikulkijaa, sanoen ujosti:

«Armollinen signor, tahtoisitteko olla, niin hyvä,
että neuvoisitte minulle lähimpänä asuvan lääkärin
asunnon?« Mutta kuullessaan sanat «armollinen sig-
nor*, säpsähti se tavattoman lihava porvari, jolle ne
oli lausuttu, kuin luodin kohtaamana ja kiiruhti tie-
hensä niin nopeasti kuin pääsi. Useat muutkin hen-
kilöt vastasivat hänen kysymykseensä samalla tavalla.

•) Ylipormestari
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Silvio joutui epätoivoon. Äkisti kuitenkin avautui
muuan ovi, ja iloisesti nauraen ja meluavalla tavalla lau-
suen «hyvää yötä* lähti talosta kolme herraa, huole-
tonna kulkien eteenpäin ja hyräillen jotakin säveltä.
Kun he tulivat lähemmäksi, heittäytyi Silvio kädet
ristissä heidän tielleen.

«Signorit«, huusi hän, «hyvät, jalot signorit! Sa-
nokaa minulle, missä asuu joku lääkäri!«

«Hei, mitä sanoo tuo poika? Lääkärikö? Vie-
köön rutto lääkärit tai lääkärit viekööt ruton, se on
samantekevää, Vai kuinka, toveri!«

Toveri vastasi väkinäisesti nauraen:
«Anteeksi, sir John, mieluimmin olen kuulematta

puhetta rouva Rutosta, ennen kun hän itse näyttäytyy
minulle. Menkäämme eteenpäin. Kuka tietää, eikö
tauti jo ole tarttunut tuohon pikku roistoon?«

«Aivan oikein«, vastasi toinen, joka piti pilaa
hyvänä.

«Oletko haastanut tuttavuutta rouva Ruton
kanssa, poikani? Kerro meille siinä tapauksessa, miltä
hän näyttää.«

Silviota pöyristi.
«Oi, signorit, älkää noin leikkiä laskeko«, rukoili

hän, «ette noin leikkiä laskisi, jos tietäisitte, kuinka
asia on. Oi, signorit, armosta sanokaa minulle, missä
lähin lääkäri asuu.«

Mutta levoton herra pisti kätensä ystävänsä kai-
naloon ja veti hänet nopeasti pois. Toinen antoi ki-
roten ja nauraen myöten, ja kun he sitten kulkivat
katua eteenpäin, kuuli Silvio hänen suruttomasti ja
kauniilla äänellä laulavan:

t)
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..Valittaa en huolikaan:
Mikspä tuosta tuliskaan '.

Surulle ma kaunoiset
Annan aina rukkaset.

Laulun, tanssin pyörteessä
Elämme me aikamme.
Sepä tapa verraton
Ajaa rutto pakohon."

Poika peitti kasvonsa käsillään ja luuli epätoi-
vossaan sydämensä halkeavan. Kellon ääni katkaisi
illan hiljaisuuden, lyhty välkähti pojan silmien edessä
ja tuon kolkon huudon: «Tuokaa ulos kuolleenne!*
kuuluessa kääntyivät ruumisvaunut sille kadulle, jolla
Silvio seisoi. Hän vetäytyi peljästyneenä takaisin,
mutta rohkaisi pian mielensä ja teki ajajalle usein
uudistamansa kysymyksen. Tällä kertaa hän ainakin
saisi Vastauksen. Nämä miehet tunsivat ruton liian
hyvin, peljätäkseen sitä. Tuttavuus oli heissä syn-
nyttänyt halveksumista. Vaunut pysähtyivät ja ajaja
antoi lyhdynvalon langeta pojan kasvoihin.

«Lähin lääkärikö? Niin, se on tohtori Burnett,
ja hän asuu neljännessä talossa seuraavan kadun var-
rella. Oletteko saanut tartunnan, ystäväni? Siinä
tapauksessa on parasta, että heti hyppäätte kärryille,
niin meidän ei tarvitse tulla teitä noutamaan. Ha,
ha, haa!«

«Ei, en minä ole sairas*, sanoi Silvio, kääntyi
inhoten poispäin ja katosi nopeasti kadunkulmauksen
taa. Lääkärin oven päällä paloi öljylamppu. Silvio
kolkutti ja odotti sykkivin sydämin. Ovi aukeni, ja
palvelustyttö tuli näkyviin.
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«Etsittekö te tohtori Burnettia?* kysyi hän.
«Sepä ikävää, sillä isäntäni on Vasfikään lähtenyt
ulos. Hänellä on paljon tekemistä tätä nykyä.* Väri
vaihtui Silvion kasvoilla.

«Onko hän lähtenyt ulos?« änkytti hän. «Oi,
mitä on minun tehtävä? Oi, Signorina, eikö läheisyy-
dessä ole ketään muuta lääkäriä, joka voisi tulla?«

«Ketään muuta?« toisti tyttö. «Ei lähempänä
kuin Staffordkadun varrella, ja se on hyvin kaukana
täältä. Sitäpaitsi on jotensakin varmaa, että hänkin
on ulkona. Lontoossa ei enään ole montakaan lää-
käriä, ja niillä, jotka täällä ovat, on useampia potilaita
kuin he ehtivät hoitaa. Enkä minä vähimmin kärsi
tästä kurjuudesta. Tänne tulee ihmisiä kolkuttamaan
ovelle sekä yöllä että päivällä. On ihan ihme, että
ovi kestää.« Kun hän huomasi sen epätoivon, mikä
näkyi pojan mustista silmistä, lisäsi hän ystävällisesti:
«Älkää olko pahoillanne, poikani, minä puhun asianne
tohtorille, kun hän tulee kotiin. Itsekö te hänen apuaan
tarvitsette?«

«En, Signorina*, Vastasi poika surullisesti, «ei
teidän tarvitse peljätä. Se on minun ystäväni, ainoa
ystäväni maan päällä. Voi, jospa se olisinkin minä,
ei se niin paljoa merkitsisi. Pahemmin on laita nyt.
Hän kuolee aivan varmaan, ennen kun apua tulee.
Oi, Jumalani!* Tyttö tuli liikutetuksi. Vaikka hän
Viime aikoina olikin tottunut surullisiin näytelmiin, oli
tässä etelämaalaisessa surussa kiivaus, jonkalaista hän
ei ollut ennen nähnyt.

«Älkää nyt noin heittäytykö murheenne Valtaan«,
sanoi hän suopeasti. «Saattepa nähdä, että ystävänne
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siitä kyllä toipuu. Jos kukaan Voi hänet parantaa,
niin on se tohtori Burnett. Minä lupaan puhua hä-
nelle asiasta heti kun hän tulee kotiin, ja te voitte
luottaa minun sanaani.* Kun tyttö näki pojan yhä
Vielä seisovan kuin kivettyneenä, sanoi hän:

«Se apteekkari, jolta isäntäni ottaa lääkkeitä,
asuu Vähän matkan päässä tämän kadun varrella. Hä-
nen myymälänsä on avoinna kaiken yötä, ja kentiesi
Voi hän antaa teille jotakin, jota ystävänne on hyö-
dyllinen käyttää siksi kunnes isäntäni tulee. Ettekö
luule olevan parasta, että menette sinne?«

Silvion kasvot kirkastuivat.
«Kiitän teitä, signorina«, sanoi hän. «Jumala

siunatkoon teitä siitä ajatuksesta. Voinenhan luottaa
siihen, että te lähetätte tohtori Burnettin luoksemme
heti kun hän tulee kotiin? Vastatkaa myöntävästi!«
Viimeisissä sanoissa oli jotakin niin liikuttavaa, että
palvelustytön silmät täyttyivät kyynelillä.

«Kyllä, sen minä teen«, sanoi hän hyvin vaka-
vasti. «Antakaa minulle Vaan osoitteenne, niin tohtori
varmasti tulee kohta kun hän suinkin voi. N:ro 3,
Belle Sauvage Court? Vai niin, minä en sitä unhoita.
Hyvää yötä!«

Hän meni sisään ja sulki oven, jättäen Silvion
etsimään apteekkaria. Tuota pientä myymälää ei ollut
Vaikea löytää. Sen omistaja istui myymäpöydän ta-
kana ja kulutti noita pitkiä tunteja tutkimalla suurta,
painettua arkkia, joka oli levällään hänen edessänsä.
Se oli luettelo Lontoon kaupungissa viime viikon ku-
luessa kuolleista. Kun hän tästä jotensakin ikävys-
tyttävästä tehtävästä loi katseensa ylös, huomasi hän
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pienen italialaisen, joka seisoi siinä mustine silmineen
ja hoikkine vartaloineen.

«Vai niin«, huudahti apteekkari, työntäen silmä-
lasit otsalleen ja tukahuttaen haukotuksen. «Vai niin,
poikani, mitä sinä tahdot? On kai jälleen kysymys
rutosta, vai kuinka? ~ Ei tätä nykyä kuule juuri muusta
puhuttavankaan. Kokonaista 700 henkeä on kuollut
Lontoossa Viimeisen kahdeksan päivän kuluessa, ja
yksistään meidän seurakunnastamme on manan ma-
joille muuttanut 30. Annappas olla, edellisellä Vii-
kolla oli listalla ainoastaan 602, niin että tämä osoittaa
lisäystä Mutta unhoitanhan Mitä sinä tah-
dotkaan, poikani? Mutta mitäpä sitä hyödyttää kysyä?
Olet kai saanut tartunnan ja haluat Vastamyrkkyä, Vai
kuinka?«

«En, signor«, vastasi Silvio, joka seisoi levotto-
mana ja Väänteli käsiänsä. «Ystäväni on sairastunut
ruttoon. Oi, signor, antakaa minulle jotakin, mikä
voi parantaa hänet.«

Apteekkari haukotteli.
«Niin, niin, tuon minä tunnen. Aina sama juttu,

aina jotakin, mikä Voi parantaa ruton. Se ei paljoa
hyödytä tietysti kuolee hän! Ja miksipä valittaisit,
kun sama kohtalo on kohdannut useata, joka on ollut
parempi kuin hän?«

«Oi signor, antakaa minulle Jumalan tähden jo-
takin, ennen kun se käy liian myöhäiseksi!« Viimeiset
sanat häipyivät nyyhkytykseen. Apteekkari asetti
silmälasinsa paikoilleen ja katsoi vakavasti poikaan.
Sitten nousi hän ylös ja meni erään laatikon luo.
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«No niin, pitää kai minun koettaa etsiä jotakin*,
sanoi hän käärien kokoon pienen paketin. «Ei kos-
kaan auta lakata toivomasta. Ota tämä! Anna nyt
ystävällesi yksi näistä pulvereista joka tunti ja kääri
peitto hyvin hänen ympärillensä. Jos hän rupeaa hou-
railemaan, niin anna hänelle hiukkasen tästä pullosta

se on vilvoittavaa ja unettavaa. Haudo häntä sitä-
paitsi etikalla, erittäinkin ohimoita, ja aseta tämä
puuro ajettuman päälle. Onko hänellä hoitajatarta?*

«Minä hoidan häntä, signor«.
»Sinäkö, poikani? Tunnetko vaaran?«
«Tunnen, signor«. Apteekkari kohautti kul-

miansa.
«Vai niin, vai niin«, mutisi hän, puoleksi ivalli-

sesti, «eivät kaikki pidä henkeään niin vähäarvoisena*.
Taas katsoi hän poikaan ja heltyi. «Odota, lapseni*,
sanoi hän äkisti, «älä mene Vielä. Jos aijot antautua
Vaaraan, niin täytyy sinun kuitenkin ryhtyä eräisiin
Varokeinoihin. Juo tämä!« Hän vei lasin Silvion
huulille ja pahoitti hänet nielemään sen sisällyksen.
Poika oli tukehtumaisillaan tuosta Väkevästä kanvertin-
mausta.

«Kas niin«, sanoi apteekkari hyvin tyytyväisenä
ja asetti tyhjän lasin myymäpöydälle. «Jos mikään
Voi suojella sinua rutolta, niin on se tämä. Se on
parasta vastamyrkkyä, mitä on olemassa, kaikkein
parasta. Olen sitäpaitsi itse valmistanut sen.«

Silvio otti pakettinsa ja kiiruhti pois, mutta hä-
nen korvissaan soivat apteekkarin sanat: «Se ei pal-
joa hyödytä. Tietysti Ipjolee hän, ja miksipä sinä
Valittaisit, kun sama kohtalo on kohdannut useata,
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joka on ollut parempi kuin hän?« Parempi kuinhan!
Tämähän oli hänen ainoa ystävänsä! Pieni muuka-
laisraukka! Sinä iltana oli hän oppinut ymmärtä-
mään, miten varjo vaikutti, tuo kamala Varjo, joka
hitaasti, mutta varmasti laskeutui onnettoman kau-
pungin päälle* ruton varjo!



XI LUKU.

Punainen risti portilla.

Miten pitkä olikaan yö! Miten hitaasti kului-
Vatkaan tunnit tuolla ylhäällä ullakkokamarissa!

Silvio, joka istui sairasvuoteen ääressä, kuunteli
jokaista kellonlyöntiä levottomuudella ja pelolla. Mi-
tähän tästä nyt tulisi? Hän katseli tyynyllä lepääviä,
nyt niin muuttuneita kasvoja ja Vapisi. Iltayöstä oli
sairas ollut hyvin levoton, mutta lääkkeet olivat vih-
doin Vaikuttaneet, ja aamuyöstä oli hän vaipunut si-
keään uneen. Ja niin istui Silvio ja valvoi, kunnes
hänen silmäluomensa kävivät raskaiksi ja hän nukkui
sikeään uneen, pää ruttotautisen pieluksella.

Niin väsynyt oli Silvio, etfei hän kuullut, kun
joku kello kahdeksan ajoissa aamulla kolkutti ovelle.
Kolkutus toistettiin, mutta kun sisältä ei kuulunut
mitään vastausta, avattiin ovi Varovaisesti ja Valko-
tukkainen, Vanha mies pisti päänsä huoneeseen. Hän
pelkäsi sitä näkyä, joka täällä häntä kohtasi. Oli-
vatko he molemmat kuolleet? Oliko hän tullut liian
myöhään, pelastaakseen kumpaakaan? Vastatullut sai
kuitenkin pian varmuuden siitä, etfei näin ollut laita
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Vaikka vanhempi nuorukainen tosin oli aivan varmaan
saanut tartunnan, vieläpä varsin pahan, oli nuorempi
vielä aivan terve ja nukkui tyynesti ja rauhallisesti
kuin pieni lapsi. Heidän hiuksensa sekaantuivat toi-
siinsa terveen mustat ja ruttotautisen Vaaleat ki-
harat koskettivat toisiansa.

«Herra, armahda heitä!* mutisi vanhus. Hän
lienee puhunut puoliääneen, sillä italialaisen silkki-
ripsiset silmälaudat avautuivat. Hän syöksähti ylös ja
katseli Vastatullutta.

«Olettako te tohtori ?« huudahti hän. «Oi, minä-
hän olen nukkunut, eikä hän ole saanut mitään
lääkettä sitten kun sitten kun Voi, signor,
olenko Vahingoittanut häntä? Olin niin väsynyt«.

Tohtori astui esiin ja katseli nukkuvaa.
«Toivoakseni et ole sitä tehnyt, lapseni«, sanoi

hän tyynellä, hyväntahtoisella äänellänsä. «Ei mikään
ole hänelle hyödyllisempää kuin uni. Näytä minulle
minkälaista lääkettä olet hänelle antanut«. Silvio
näytti hänelle pulloa ja pulvereita. Hymy ilmaantui
tohtorin kasvoille.

«Vai niin, minä näen se on ukko Guildfordin
mieliainetta. Hm, anista, maitiaista, kanverttia, kui-
tenkin hyvin vähän Viimeksimainittua. Hm, hm, mistä
olet saanut tätä, poikani? Lyönpä vetoa, että olet
tuonut sitä ukko Quildfordilta.«

«Siltä apteekkarilta, joka asuu lähellä teidän
taloanne, signor«, Vastasi Silvio, mutta nähdessään
omituisen ilmeen tohtorin kasvoilla, hän peljästyi ja
huudahti: «Oi, signor, eihän se Vaan ole jotakin so-
pimatonta eihän se vaan ole vahingoittanut häntä ?«
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«Enkö sitä arvannut!* sanoi tohtori Burnett hy-
myillen. «En milloinkaan erehdy Guildfordin keitok-
sien suhteen. Anista, maitiaista ja tätä muka rut-
toa Vastaan, ha, ha, ha! Vahingoittanutko häntä? Ei,
eipä suinkaan, lapseni. Guildford-paran viattomat se-
kotukset eivät Voi Vahingoittaa kärpästäkään eivätkä
liioin hyödyttääkään«, lisäsi hän sivulle päin. «Luulen,
että meidän täytyy ryhtyä tehoisampaan keinoon.
Näetkös, poikani, sitä jättiläistä, jonka nimi On rutto,
ei Voiteta niin lievillä aseilla. Mutta kerroppa nyt
minulle taudin kulku. Milloinka sinun mikä hän
onkaan? eihän hän ole Veljesi?*

«Ei, signor, hän on ystäväni! No, ensiksikin
itse asiaan. Milloin sairastui ystäväsi ?«

Silvio kertoi, minkä tiesi, ja tohtori kuunteli
tarkkaavaisena. Sitten kun poika oli lakannut puhu-
masta, meni tohtori vuoteen luo ja tutki taintunutta
nuorukaista tarkoin. Sitten otti hän esille työkalunsa,
valitsi erään pistimen, ja tarkasteltuaan sitä kovaa,
tulehtunutta ajosta, joka edellisenä iltana oli saanut
Silvion niin kovin levottomaksi, nosti ylös sairaan oi-
kean käsivarren, joka oli aivan voimaton, ja koetteli
ajosta lujin ja varovaisin käsin. Nuorukainen vaike-
roi. Silvio juoksi esiin ja laski kätensä tohtorin käsi-
varrelle kiivaasti huudahtaen:

«Älkää tehkö hänelle) pahaa, signor!« Tohtori
Burnett katsahti äkisti ylös.

«Noin et saa tehdä«, sanoi hän melkein anka-
rasti. «Pysy kauvempana! Jos sinä töytäiset minua,
Voin minä vahingoittaa häntä.« Taas koetteli hän
ajosta, sairas' vapisi ja valitteli ja hänen ystävänsä
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huudahti hiljaa. Tohtori Burnett pudisti päätään.
«Asia on, kuten kulinkin*, mutisi hän, «se ei ole
Vielä kypsynyt, mutta sen täytyi■/ puhjeta, mitä pikem-
min sitä parempi. Käytämme kuitenkin puuroja muu-
taman päivän, ja elleivät nämä tee toivottua vaiku-
tusta, täytyy meidän ryhtyä tehokkaampaan keinoon.
En pidä siitä, se on julma keino. Toivoisin olevan!
muiden lääkärien kaltainen, jotka voivat nähdä poti-
laidensa kärsivän, ilman että se vaikuttaa heihin mi-
tään. On Vaikeata nähdä kenenkään kituvan niin.
Tässä, poikani, on sinulla ne lääkkeet, jotka hänen
on nautittava*, jatkoi vanha herra, ottaen mukanaan
tuomastansa varastosta esiin muutamia rohtoja, jotka
hän sekoitti, ja joiden käyttämisestä hän antoi tark-
koja määräyksiä. Sitten kun hän oli lopettanut, tart-
tui Silvio hänen käteensä ja katsoi rukoilevasti hä-
neen.

«Oi, signor«, sanoi hän, «luuletteko hänen saa-
van elää?« Tohtorin silmät kostuivat, kun hän näki
tuon tulisen katseen, joka oli häneen suunnattu.

«Jos Jumala sen suo, lapseni«, vastasi hän nöy-
rästi.

«Oi, niin kyllä, signor, mutta sanokaa minulle,
mitä itse arvelette«. Ei mitään Vastausta tullut. Po-
jan huulet vapisivat ja hänen äänensä ilmaisi ankaraa
liikutusta, kun hän rukoilevasti jatkoi: «Jumalan rak-
kauden tähden, signor, puhukaa antakaa minulle
hiukkanen toivoa! Te ette tiedä, mikä hän on mi-
nulle minulla ei ole ketään muuta kuin hän«.

Tohtori Burnett koetti selittää kurkkuansa.
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«Lapseni*, Vastasi hän ystävällisesti, «mielelläni
tahtoisin antaa sinulle toivoa, mutta mitä minä tiedän?
Tämä on ruttoa, ja viisainkin meistä on melkein voi-
maton sen suhteen. Sen voin sinulle kuitenkin sanoa,
että tällä hetkellä en näe mitään aihetta joutua epä-
toivoon. Mitä tapahtua Voi, sitä en tiedä, kaikki riip-
puu ajoksen puhkeamisesta; jos ajoissa voimme saada
sen aikaan, niin saamme toivoa parasta kaikki riip-
puu tästä ja huolellisesta, väsymättömästä hoidosta.
Luuletko, lapseni, että voit ottaa hoitaaksesi häntä?
Eikö olisi parasta, että hankkisin tänne ammattihoita-
jattaren?«

«Ei, signor, minä hoidan häntä. En voi luovut-
taa häntä vieraalle«.

«Sanotko niin ?« sanoi tohtori. «Minä tosiaan-
kaan en suuresti pidä noista palkatuista naisista, ja
sitäpaitsi on niitä vaikea saada hyvin Vaikea. Mutta
sinä olet nuori jakokematon oletko oikein varma —«.

Silvio puuttui sanaan «kokematon«.
«Ei, signor, kokematon en ole. Tiedättekö, sig-

nor« tässä hän alensi ääntänsä ja puhui hiljaa -,

«minä olen hoitanut kaikkia omaisiani, kun kuume
raivosi kylässämme isää, äitiä, Qiovannettoa ja
pikku Mariaa, mutta Jumala otti heidät kaikki luok-
seen ja jätti minut yksinäni maailmaan. Oi, signor,
minä olin niin hyljätty, ennen kun tulin tuntemaan
hänet«, ja hyvin innokkaasti kertoi poika kohtaukses-
taan Qibbonsin kanssa.

«Siitä ininä pidän!« huudahti vanha tohtori, kun
Silvio oli lopettanut kertomuksensa. «Se oli kelpo
tavalla tehty, enkä minä ihmettele, että pidät hänestä.
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Mutta«, lisäsi hän vakavasti, «minun täytyy sanoa
sinulle, mitä sinulla on odotettavissa. Ruttotautisen
hoitaminen; ei ole mikään helppo asia. Sinun täytyy
aina valvoa, ja sinä saat nähdä kovia tuskia; toden-
näköisesti tulee hän houriessaan puhumaan hyvin hur-
jasti, ja mahdollisesti tahtoo hän myös lähteä pois
Vuoteelta, mutta sitä sinä et saa sallia. Huuda var-
tijaa, ellet yksinäsi voi tulla toimeen. Tiedät kai-
keti. että talo suljetaan? Kestää Vähintäänkin kuu-
kauden, ennen kun saat poistua täältä, lukuunotta-
matta mahdollisesti muutamaa kertaa yöllä, jos minä
voin hankkia sinulle luvan siihen. Olen antanut mää-
rätyn ilmoituksen, ja punainen risti on jo portilla.
Mietippä, luuletko voivasi kestää tätä?«

«Kyllä, signor«, Vastasi Silvio lujasti.
«Ja«, jatkoi tohtori Burnett, edelleenkin samalla

vakavalla äänellä, «minä rikkoisin Velvollisuuteni, ellen
Varottaisi sinua siitä vaarasta, mihin antaudut. Tie-
dätkö, että tämä todennäköisesti on sinulle kuo-
lemaksi ? Harvat voivat yhtämittaa hoitaa ruttotauti-
sia, saamatta itse tuota kulkutautia. Tiedätkö tämän,
lapseni?«

Taas kuului'lujasti: «Tiedän, signor«.
Tohtori Burnett katseli nuorta poikaa murheel-

lisen näköisenä ja huokasi.
«No niin, nyt se muuten lienee yhdentekevää,

sillä vahinko on luultavasti jo tapahtunut«, mutisi hän
ja lisäsi ääneensä: «Poikani, kaikki on Herran kä-
dessä, ja Hän voi Varjella meitä, jos Hän sen hyväksi
näkee. Sinun täytyy kuitenkin ryhtyä varokeinoihin.
Viruttele usein -päätäsi ja kasvojasi etikalla ja nauti
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niin paljon kanverttia kuin voit. Älä näe nälkää.
Onko sinulla rahoja?«

«On, signor«.
«Ja runsaasti ruokaa talossa?«
«Ei signor, olen hakenut, mutfen ole voinut

löytää«.
«Minä toimitan niin, että tänne lähetetään ruo-

kaa, ja sitäpaitsi voi Vartija hankkia sinulle kaikkea,
mitä haluat«.

Tohtori kokoili työkalunsa ja lääkkeensä ja oli
juuri lähdössä, kun hän, juuri kuin saaden äkillisen
ajatuksen, kääntyi ympäri, laski kätensä Silvion pää-
laelle ja sanoi juhlallisesti:

«Ei kenelläkään ole suurempaa rakkautta kuin
sillä, joka antaa henkensä ystäviensä puolesta*. Poika
katsahti ylös ja nuo mustat silmät loistivat kyynelten
lävitse. Sitten lähti vanha tohtori pois.

Täten alkoi kauhea aika pienelle Viulunsoitta-
jalle. Portille oli maalattu jalan korkuinen punainen
risti ja sen päällä luettiin sanat: «Herra, armahda
meitä!« Talon muut asukkaat olivat paenneet heti,
kun alkoivat aavistaa ruton vierailevan sen muurien
sisäpuolella, ja pieni ystäväparkamme oli jätetty yk-
sin tähän suureen, autioon, elävään hautaan, yksinänsä
ruttosairaan luo, erotettuna ulkomaailmasta. Tohtori
Burnett oli luvannut tulla niin usein kuin voi, mutta
hänen yhä lisääntyvien töidensä takia se valitettavasti
tapahtui tuiki harvoin, ja ainoa elävä olento, jonka
puoleen Silvio muuten saattoi kääntyä, oli Vartija,
synkkä ja umpimielinen olento, joka murisi Vallan
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kauheasti joka asian takia; mikä hänen täytyi toimit-
taa ja pysyttelihe, mikäli mahdollista, etäällä.

On siis helppo ymmärtää, että pienen italialaisen
rohkeus usein petti hänet, Varsinkin kun sairas nuo-
rukainen toisinaan kuumehoureissansa Valittaen huusi
ystävää ja moitti tätä siitä, että hän kokonaan oli un-
hoittanut hänet. Toisinaan muuttui ääni hellemmäksi,
ja silloin puhui hän jotakin «Lea-neidistä« ja «hopea-
rahasta*. Sitä ei Silvio ollenkaan ymmärtänyt. Tätä
jatkui kolmannen päivän iltapuoleen, jolloin sairas,
kuten muutamia kertoja ennenkin, oli Vaipunut uneen
ja Silvio hetkeksi saattoi keskeyttää vartioimisensa
Vuoteen ääressä ja mennä akkunan luo.

Vuoteesta kuuluva ääni keskeytti Silvion haa-
veilut.

«Silvio«, sanoi sairas heikosti, «oletko Vihdoin-
kin täällä? Luulin sinun Vallan unhoittaneen minut,
ja minä ikävöin sinua niin kovin tänä yönä. Luulta-
vasti olen työskennellyt liian uutterasti, sillä eilen ilta-
päivällä kaaduin maahan väsymyksestä*. Hän vaikeni
ja Veti henkeänsä. Kun toinen ei Vastannut, jatkoi
hän hiukan tyytymättömällä äänellä:

«Miksi et tullut, Silvio?«
«Voi, ystäväni«, vastasi italialainen hiukan hä-

millään, «te ette siis tiedä, että olen ollut täällä kolme
päivää, aina siitä saakka kun te sairastuitte«.

«Sairastuin?* toisti Gibbons. «Olenko ollut sai-
raana? Sitä en voi ymmärtää. Kai se oli eilen
ai, kuinka tekee kipeätä! Mitä olen saanut käsivar-
teeni?*
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Silvio ei vastannut. Levottomana ja peljästy-
neenä hän Vaan tuijotti sairaaseen. Gibbons huomasi
hänen kasvojensa ilmeen ja säikähti.

«Mitä se on, Silvio?« kysyi hän. «Mitä se on?
Mikä minua vaivaa?« Ei vieläkään mitään vastausta.
Sairaanhoitaja ei uskaltanut sanoa potilaalleen, että
se oli ruttoa. Nuorukaisraukka nousi vuoteella istual-
lensa ja katseli hurjasti ympärillensä. «Silvio«, huusi
hän kauhistuneena, «sano, mikä minua vaivaa! Vas-
taa! Ai, käsivarteni!« Hän tempasi hauteen pois
ajoksen päältä ja kaatui puoleksi taintuneena takaisin
pielukselle. «Se on ruttoa, se on ruttoa!« vaikeroi
hän sydäntä vihlovalla äänellä. «Ruttoa ruttoa!*

Silvio istui pelosta ja surusta mykkänä ja katseli
sairasta, voimatta lohduttaa häntä. Mitä tekisi hän
nyt, kun tauti oli saanut tällaisen käänteen? Tiedo-
ton hourailu oli kyllä ollut vaikeata, mutta tämä tie-
toinen kauhu oli vielä vaikeampaa sietää. Hetken ku-
luttua nousi nuorukainen jälleen istualleen vuoteessa
ja viittasi kädellään kiivaasti Silviolle.

«Mene pois täältä!« huusi hän. «Mene, mene!
Etkö tiedä, että se on tarttuvaa? Oi, Silvio, älä anna
minun tappaa itseäsi!« Mutta pieni italialainen astui
esiin ja laski kätensä ystävän olkapäälle.

«Jumalan tähden«, rukoili hän liikuttavasta «las-
keutukaa makuulle! Te kylmetytätte itsenne. Oi,
rakas signor, laskeutukaa pilkaksenne! En minä rut-
toa pelkää. Olenhan ollut täällä siitä saakka, kun
sairastuitte, mutta tauti ei ole minuun tarttunut, Ju-
mala kyllä suojelee minua«, lisäsi hän yksinkertaisesti.
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Sanat näkyivät vaikuttavan rauhoittavasti sairaaseen,
Taas heittäytyi hän pitkäkseen ja sulki silmänsä.

«Jumala siunatkoon sinua, Silvio!« kuiskasi hän.
«Oi, Silvio, pikku Silvioni, suokoon Jumala, etfen
olisi vahingoittanut sitä, joka on pannut henkensä
alttiiksi minun puolestani!*

Lopen väsyneenä lepäsi hän nyt liikkumattomana,
ja muutamia suurta heikkoutta todistavia kyyneleitä
tunkeutui esiin noiden suljettujen silmäluomien alta.
Silvio silitteli laihaa kättä, joka lepäsi peiton päällä.

«Oma ystäväni«, sanoi hän hiljaa, «älkää olko
levoton sen takia. Toivon teidän pian tulevan ter-
veeksi, enkä välitä mistään, kunhan vaan saan pitää
teidät.«

«Silvio*, kuiskasi Gibbons hetken kuluttua, «en
usko tulevani terveeksi tapahtuu harvoin, että rutto-
tautinen parantuu. Jos kuolen, Silvio, niin tahdon,
että sinä saat nuo kukat. Olenko kertonut sinulle,
että vanha Simeoni ei pitänyt sanaansa, vaan kieltäy-
tyi vastaanottamasta niitä? Ja sitten saat työkaluni.
Ne eivät ole paljon arvoiset, mutta ne olivat minulle
rakkaat«.

Silvio keskeytti hänen puheensa nyyhkytyksellä.
«Oi, signor, rakas signor, oma ystäväni!« huu-

dahti hän liikutuksen melkein tukahuttamalla äänellä.
«Älkää puhuko niin! Te ette saa kuolla, te «

«Mitä täällä on tekeillä ?« kuului iloinen kysy-
mys ovelta. «Mitä te teette? Saatatko sinä minun
potilaani liikutetuksi? Niin sitä käy, kun sairaan hoito
jätetään pojan huoleksi. Antakaahan kun katson«,
ja tohtori Burnett meni Qibbonsin luo, koetteli hänen

6
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Valtimoansa, tutki ajosta ja hymyili. «Kuolla!« huu-
dahti hän. «Ei tule kysymykseenkään. Te olette
toivehikkain potilas, minkä tänään olen nähnyt, huo-
limatta kaikesta itkusta, Valituksesta ja jäähyväis-
sanoista, mitä sisääntullessani kuulin. Kuolla! Eipä
suinkaan, jos te vaan käyttäydytte ymmärtäväisen ih-
misen tavoin, ettekä anna tunteille ylivaltaa. Se on
hyvänlaatuisin ajos, minkä pitkiin aikoihin olen näh-
nyt. Nyt käy kaikki kuin tanssi. Ennen kun aavis-
tattekaan, olette jälleen terve.«

Oli kummallista, minkä onnellisen Vaikutuksen
nämä rohkaisevat sanat tekivät molempiin nuorukai-
siin. Gibbons näytti niin tyyneltä ja tyytyväiseltä,
ja Silvion silmät säteilivät ilosta. Hän tarttui tohto-

rin käteen.
«Signor«, sanoi hän, «te olette pelastanut hänet.

Mitenkä Voin minä milloinkaan —«

«Vaiti, Vaiti«, keskeytti vanha lääkäri, «jos te
toimeenpanette helliä kohtauksia, en minä vastaa seu-
rauksista. Tunteenpurkaukset eivät ole paikallaan
sairashuoneessa. Nyt me hoidamme potilaan ajosta,
sitten hän saa ottaa lääkkeitä, ja sen jälkeen hänen
pitää nukkua. Mitä sinuun tulee, pikku ulkomaalai-
sena, tekisi kävelyretki tässä autiossa talossa sinulle
sanomattoman hyvää. Etkö tahdo lähteä ystäväsi
luota? Älä ole huolissasi hänen takiansa; hän tulee
nyt nukkumaan sangen hyvin muutamia tunteja. Minä
kyllä hoidan häntä. Mitä sinä sanoit? Marakattiko?
Niin, siitä minä myöskin pidän huolta, älä sen takia
huolehdi. Kas niin, ystäväni, nyt teillä on niin hy-
vät oltavat kuin ruttosairaalla voi olla. Pankaa nyt
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nukkumaan. Kun seuraavan kerran tulen tänne, tah-
don nähdä hiukan punaa teidän poskillanne. Oikein
teki hyvää nähdessäni tuon ajoksen. Se kypsyy ai-
van erinomaisesti!« Kas niin, hyvästi nyt, poikani.«

Ystävällinen, iloluontoinen tohtori viittasi kädel-
lään ja katosi sitten rappusille.



XII LUKU.

Tintoretton taulu.

Iloisin mielin seurasi Silvio tohtori Burnettin neu-
voa, jätti nukkuvan ystävänsä ja läksi kiertomatkalle
tuohon autioksi jätettyyn taloon. Sumu, joka niin
kauvan oli häntä ympäröinnyt, näytti hälvenevän, ja
Valo tuli jälleen näkyviin.

Silvio ajatteli sitä, istuessaan rappusilla ja kat-
sellessaan, kuinka auringonsäteet tunkeutuivat suljet-
tujen akkunaluukkujen rakojen lävitse, ilmaisten ne
paksut tomukerrokset, joita luutien häiritsemättä oli
kaikkialle kasaantunut. Ja kun hän luuli havainneensa
vastasyntyneen toivon, joka hiipi surun pilvien lomitse,
heräsi toivo hänen sydämessään, ja melkein hänen
tietämättään pääsi hänen huuliltansa tuo ihana ylis-
tyslaulu: Te Deum Laudamus.

Miten ihmeellisiltä kuuluivatkaan riemuitsevat
sävelet tässä autiossa talossa! Silvio melkein säikähti,
kun hänen oma äänensä, niin heikko kuin se olikin,
synnytti kaikua käytävissä, ja peljäten herättävänsä
ystävänsä juoksi hän vastapäätä olevia rappuja ylös
ja saapui pitkään suojaan. Sen kumpaisellakin puo-
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lella olevat ovet olivat lukitut, mutta kauvempana oli
yksi avoinna. Silvio meni sen luo ja astui huonee-
seen. Se oli pieni ja näytti käytetyn romuhuoneena,
päättäen seinille ripustetuista vanhoista esineistä. Ei
ihme, että isäntä oli jättänyt oven auki, ajatteli Sil-
vio, sillä täällä ei ollut mitään varastamisen arvoista.

Vanha, puitteeton taulu oli pistetty kapeaan ak-
kunaan ja auringonsäteiden oli hirveän vaikeata tun-
keutua esiin sen oikealta ja vasemmalta puolelta, ute-
liaasti tirkistelläkseen rottia, jotka Silvion tullessa pa-
kenivat ristiin rastiin yli tomuisen permannon, jolla
ne ennen olivat leikkineet. Mutta eivät ainoastaan
auringonsäteet olleet uteliaita, Silvio oli yhtä utelias,
ja ensi työkseen hän veti taulun alas ja katseli ulos
akkunasta. Paljon ei siitä Voinut nähdä, sillä se oli
ahtaalle takapihalle päin, niin ahtaalle, että välimatka
akkunan ja vastapäätä olevan katon välillä ei voinut
olla suurempi kuin viisi jalkaa. Katolla makasi laiha,
nälkiintynyt kissa päivää paistattamassa, arvatenkin
niiden rottien houkuttelemana, joita se oli vainunnut
olevan Vastapäätä.

Siinä ei ollut paljon katseltavaa, mutta poikaa,
joka oli tottunut suljettuun sairashuoneeseen, se kui-
tenkin huvitti. Hän seisoi hetkisen ja koetti muuta-
min sanoin kääntää puoleensa kissan huomiota. Mutta
arvatenkaan ei kissa ymmärtänyt italiankieltä, sillä se
ei pojasta muuta välittänyt, kuin että keltaisilla, näl-
käisillä silmillään tuijotti häneen. Rotat olivat var-
maankin sillä hetkellä sen hartaimman harrastuksen
esineinä, ja niitä se nyt tuskin saisi kynsiinsä, sillä
sitten kun Silvio oli kyllästynyt turhaan houkuttele-
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miseen, otti hän taulun asettaakseen sen takaisin ak-
kunaan. Silloin sattui hän kyynärpäällään pyyhkäse-
mään sitä peittävää tomua, ja sai käsiinsä orjantap-
purakruunulla Varustetun pään ja kasvot, joiden ilmeessä
oli jotakin jumalallista. Se oli Vaskipiirros, jäljennös
Tintoretton taulusta, joka kuvasi ristiinnaulitsemista.
Poika katseli sitä kauvan, taulun ihanuuden hurmaa-
mana, ja koetti muistella, missä oli sen ennen nähnyt.
Vähitellen astui hänen sielunsa silmien eteen muuan
Venedigissä sijaitseva kirkko, johon lämmin valo tun-
keutui maalattujen akkunaruutujen kautta, ja jossa
hän itse, pienenä poikana, joka piti isäänsä kädestä,
seisoi ja katseli ihmetellen ja peloissaan tuota kumar-
tunutta kalpeata päätä.

«Niin, siellä se o 1 i«, mutisi Silvio, «ja tämä on
aivan sen" kaltainen niin, aivan yhtäläinen, sillä
minä muistan hevosenpään, joka häämöitti pimeässä,
ja sotilaan peitsenkärjen kimmellyksen. Kuinka kum-
mallista! Siinä seisot jälleen paikoillasi vanha taulu.
Saanen joskus toiste tulla jälleen sinua katsomaan.«

Silvio palasi potilaan luo, eikä puhunut mitään
löydöstänsä, ennen kun muutamia päiviä myöhemmin,
Gibbonsin äkisti kysyttyä kukkavihkoansa. Sitä ky-
symystä oli Silvio jonkun aikaa pelolla odottanut, sillä
häntä huoletti vaikutus, minkä Vastaus tekisi hänen
ystäväänsä. Se oli kuitenkin annettava, ja niin tapah-
tui, kuin Silvio oli ajatellutkin: puunleikkaaja tuli hy-
vin murheelliseksi, kuullessaan työnsä kadonneen.
'Sairas koetti arvailla, kuka mahdollisesti oli sen otta-
nut ja tuli vihdoin niin levottomaksi, että Silvio, kään-
tääkseen hänen huomionsa toisaalle, alkoi tehdä selkoa
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tutkimusmatkastaan tuossa vanhassa talossa ja Tinto-
retton taulun löytämisestä.

«Ja miksipä ette te, signor Gibbons«, sanoi pieni
italialainen vihdoin, «jäljentäisi tätä taulua puuhun?
Se olisi suuremmoinen aihe, joka Voittaisi nuo kau-
niit kukatkin. Ken tietää? Ehkäpä sillä olisi mi-
tenkä sitä taas sanotaankaan la Imona ventura
onni ja menestys mukanaan. Miksi ette te Voisi tulla
yhtä kuuluisaksi kuin II Tintoretto?«

Qibbons hymyili.
«Hyvä, Silvio! Onpa ihme kuinka kielitaitosi

on parantunut. Sen taidon olet ainakin hankkinut
minun seurassani, vaikka Jumala tietää, että minä muu-
ten olen tuottanut sinulle paljon ikävyyksiä. Älä kiel-
läkkään, sillä se on aivan totta. Toivon, että sinä et
ainakaan vallan inhoa minua.«

«Oi, signor!«
Gibbons nauroi.
«Älähän nyt noin katsele minua, rakas Silvio,

kuin olisin tehnyt itseni syypääksi maankavallukseen.
Näytä minulle taulu, ellei se ole niin suuri, että sinun
on vaikea kantaa se tänne. Me lainaamme sen jok-
sikin ajaksi karanneelta isännältäni. Toivon, etfei
hän tule syyttämään meitä varkaudesta«.

Vaivalla onnistui Silvion kuljettaa tuo aika suuri
taulu romuhuoneesta ystävän Vuoteen luo, ja Gibbonsin
ihastus oli vieläkin suurempi kuin nuoremman pojan.

«Silvio*, huudahti hän hauvan aikaa totisesti
katseltuaan vanhaa vaskipiirrosta, «minä veistän sen,
jos Vaan milloinkaan Voin saada tarpeeksi rahoja ai-
neiden ostoon. Oi, Silvio, jospa olisin niin voimis-
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sani, että voisin heti alkaa! Kuinka ikävää! Ja aja-
tellessanikin tätä työtä, tunnen väsymystä. Minun täy-
tyy kai tyytyä odottamaan. Tuolla seinällä on naula.
Ripusta taulu siihen, ja ellen muuta jaksa, niin Voin
ainakin miettiä, miten olen tuon veistotyön suorittava.«

Ja niin ripustettiin tuo Vanha Vaskipiirros Vasta-
päätä sairaan nuorukaisen Vuodetta, ja nuori puunleik-
kaaja vietti puolet valveilla-oloajastaan katselemalla
ristiinnaulitsemista esittävää kuvaa.



XIII LUKU.

Vaellus kissojen maailmassa.

Päivät kuluivat, eikä tohtori Burnettia kuulunut.
Palaavan terveyden kalpeat ruusut kukoistivat ja taas
kuihtuivat sairaan nuorukaisen poskilla, mutta vanha
lääkäri ei sitä nähnyt. Silvio alkoi käydä levotto-
maksi. Hänen tarkkaavaiset silmänsä pitivät ystävästä
tarkkaa vaaria, ja vaikkei Gibbons koskaan Valittanut,
ei Silvio Voinut olla huomaamatta, että elinvoima oli
noussut, pysähtynyt kehityksessään ja asteettain taas
vähentynyt. Päivä päivältä väheni äskettäin saavutettu
Voima. Päivä päivältä kalpenivat posket ja silmien
loiste kävi himmeämmäksj.. Eroitus oli pieni, melkein
huomaamaton, mutta Silvio näki sen liiankin selvästi,
ja hänen rohkeutensa horjui, sillä hän ymmärsi kudot-
tavansa ystävänsä, ellei apua pian tulisi.

Syytä tähän muutokseen ei ollut vaikea keksiä.
Sitten kun taudin pahin puuska oli ohi, olisi Gibbons
kyllä Voinut suoriutua enemmättä lääkärinavutta, jos
hänellä olisi ollut runsaasti varoja sellaisessa tilassa
tarpeellisen ravinnon ostamiseen. Mutta niitäpä ei
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ollut. Niin kauvan kun tohtori Burnett oli käynyt
hänen luonaan, oli ruokatavaroita sisältävä kori joka
päivä tuotu hänen talostaan, mutta sitten kun käynnit
olivat loppuneet, oli korikin jäänyt tulematta, eikä
SilVio-raukan ohut kukkaro voinut kauvan korvata
puutetta. Heidän oli silloin täytynyt turvautua siihen
apurahastoon, jonka hyvät ihmiset Lontoossa ovat
koonneet vaivaisien auttamiseksi, mutta joko sitten
oli Vika tuon rahaston hoitajissa taikka äreän Vartijan
epärehellisyydessä, ruoka, jota heille annettiin, oli niin
kehnoa, etfei se ollenkaan soveltunut parantumaan
päin olevan sairaan nautittavaksi.

Kun aika kului, eikä Vanhaa tohtoria kuulunut,
joutui Silvio epätoivoon. Kymmenen päivän kuluttua

tohtorin viime käynnistä päätti hän olla kauvempaa
odottamatta, meni vartijan luo ja kysyi tältä, Voisiko
hän hankkia hänelle luvan seuraaVana yönä poistua
talosta tunnin ajaksi.

«Ei«, vastasi mies äreällä äänellään ja loi pie-
neen italialaiseen epäluuloisen katseen. «Ei, ei, tei-
dän täytyy istua sisäänsuljettuina, kunnes aika on
kulunut. Lontoon Lord Mayor on nyt kolme kertaa
niin ankara kuin ennen, ja hän on antanut määräyk-
sen, ett’ei kukaan saa lähteä ulos.»

«Mutta ettekö tahtoisi kysyä?« pyysi poika.
«Ehkä se suostuvat pyyntööni».

«Mitä te ulkona tekisitte?* murisi vartija. «Saat-
tehan te kaikki, mitä tarvitsette hyvää ruokaa,
josta teidänlaistenne raukkojen pitäisi olla kiitollisia,
katon päänne päälle ja —«
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«Niin kyllä, mutta minun täytyy tavata tohtori
Burnettin*, keskeytti Silvio. «Hän ei ole ollut täällä
viikkokauteen, ja —«

«Eipä tietenkään*, sähisi vartija. «Mitenkä olisi-
kaan hän voinut täällä käydä, kun hän sairastaa rut-
toa? Luultavasti on hän jo kuollut luulen kuul-
leeni sellaista tänä aamuna.*

«Kuollut!« huusi Silvio ja pani kätensä ristiin.
«Kuollut! Ettekä te ole sanonut sitä minulle!«

«Ettehän ole kysynytkään*, mutisi mies.
«En olekaan, mutta te tiesitte, että me odotimme

häntä, ja hiljattainhan minä pyysin teitä menemään
hänen luoksensa«.

«Luuletteko, etfei minulla ole muuta tekemistä
kuin juosta teidän asioillanne, pikku nulikka? Siinä
pitäisi olla tarpeeksi, kun hankin teille ruokaa ja pi-
dän huolta siitä, ett’ette karkaa. Kas niin, antakaa
minun olla rauhassa. Sanon teille, etfen minä halua
saada ruttoa. Ylös rappusia, senkin paavilaisroisto.
Milloinkaan ei olisi kulkutauti meihin koskenut, ellei
teidän joukkoanne olisi ollut. Menkää tiehenne, sa-
non minä.«

Silvio läksi hänen luotansa, mutfei heti palannut
ystävänsä huoneeseen. Hän istuutui rappujen ylim-
mälle astuimelle ja kätki melkein epätoivoisena kas-
vonsa käsiinsä. Hän ei keksinyt ainoatakaan mah-
dollisuutta päästä siitä hirveästä asemasta, johon oli
joutunut. Kuolema ja nälänhätä näyttivät nousevan
häntä vastaan korkean, pystysuoran muurin tavoin,
jonka ylitse hän ei voinut päästä. Eikö siis ollut
mitään keinoa olemassa? Oli, yksi keino. Ajatus
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ristikoilla varustamattomasta akkunasta ja viiden jalan
päässä siitä sijaitsevasta akkunasta kiiti hänen päänsä
läpi. Se olisi kuitenkin rohkea yritys, melkein epä-
toivoinen teko. Mutta Silvio ei keksinyt mitään
muuta keinoa ystävänsä pelastamiseksi, eikä hänen
rakastava sydämensä kauhistunut tuota yritystä. Pääs-
tyään ulos talosta hän menisi tohtori Burnettin luo ja
ottaisi selon siitä, oliko mitään perää vartijan pu-
heessa, jota hän puolittain epäili, ja jos se olisikin
totta, niin voisihan hän luottaa signor Nicolaon tar-
joukseen. Jouduttuaan ajatuksissansa tähän kohtaan,
nousi hän äkisti ylös. Tähän viimeiseen ei hän Vielä
Voinut mukautua. Filippo, hänen pieni matkatoverinsa,
ainoa yhdysside Italian ja hänen välillään, voiko hän
erota siitä? «Ei Vielä, ei Vielä*, kuiskasi poika ja
teki äkkinäisen liikkeen kädellänsä, ikäänkuin kar-
koittaakseen sen ajatuksen. «Sitä en Vielä tahdo aja-
tella. Kukin asia aikanansa, kuten isä Antoniolla oli
tapana sanoa. Oi, niin hullusti ei saattane käydä!*
Hän astui huoneeseen, istuutui vuoteen viereen, tarttui
sairaan käteen ja hyväili sitä.

«Oma ystäväni«, sanoi hän hiljaa, «olen ajatellut
lähteä hetkiseksi ulos tänä yönä. Ei suinkaan teillä
ole mitään sitä vastaan?«

«Ei«, vastasi nuorukainen välinpitämättömästi,
mutta sitten hän malttoi mielensä ja kysyi: «Miksi?«

«Etsimään tohtori Burnettia; teidän parantumi-
senne kestää liian kauvan. Meidän täytyy hankkia
teille parempaa ravintoa, jotta te pian toipuisitte. Eikö
niin ole?«

«Taitaa olla«.
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«Oi, ystäväni, se on aivan varmaa, minä tiedän
sen. Te ette tarvitse mitään muuta.kuin hyvää ra-
vintoa, ja sitä te saatte, jos vaan Silvio Voi sitä hank-
kia. Eihän se mitään tehne, vaikka lähdenkin luo-
tanne hetkiseksi. Minä tulen takaisin niin pian kuin
voin. Suostutteko siihen?«

«Kyllä, kernaasti«, vastasi nuorukainen väsy-
neesti, «mutta minä epäilen, tahtooko tuo Vanha vei-
tikka hankkia sinulle luvan siihen. Voi, Silvio, toi-
vonpa, että minäkin voisin päästä pois täältä. En
ollenkaan ihmettele, että olet kyllästynyt tähän luo-
laan.«

«Mutta enhän minä ole kyllästynyt, se on
Vaan «

«Niin, minä tiedän sen«, vastasi Gibbons sairaan
kärsimättömyydellä. «Mene kaikin mokomin, mutta
älä Viivy kauvan poissa«.

Silvio ei nyt sanonut mitään. Tällaisissa olo-
suhteissa katsoi hän parhaaksi olla ilmoittamatta ystä-
välleen ehdotuksen laatua; hän odotti, kunnes Qib-
bons oli Vaipunut, ja kun P. Paavalinkello löi 11,
hiipi hän hiljaa ulos huoneesta. Onneksi oli kuuvalo.
Hän näki, miten valo virtasi sisään suljettujen akku-
nain joka raosta, ja hiljaa asteli hän rappuja alas.
Kuinka ne narisivat! Pienen savoijilaisen levoton,
mutta päättäväinen sydän tykytti kaksi kertaa niin
nopeasti kuin tavallisesti, kunnes hän saapui käytävän
päässä olevalle ovelle. Hän väänsi lukkoa ja astui
sisään. Pientä huonetta valaisi peittämättömästä ak-
kunasta virtaava Valo. «Tämäpä näyttää oikein kum-
mitusten asunnolta«, ajatteli Silvio ja katseli hiukan
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peloissaan niitä mustia varjoja, jotka lankesivat van-
hojen romutaVaroiden taakse. Sellaiset ajatukset
olivat kuitenkin ristiriidassa sen rohkean päätöksen
kanssa, joka hänellä oli mielessään. Päättäväisesti
käänsi hän sen vuoksi Varjoille selkänsä ja meni ak-
kunan luo sekä avasi sen.

Tuossa näkyivät nuo lukuisat katot, kuitenkin
vallan toisenlaisina kuin päivänvalossa. Viettäviä paik-
koja ja harjuja, mustaa ja valkoista, voimakasta Valoa
ja tummia varjoja kaupunki kaupungin päällä
niin pitkältä kuin silmä kantoi autiota, hiljaista ja asu-
matonta. Silvion rohkeus oli pettämäisillään, kun hän
ajatteli, että hänen jalkansatäytyisi astua tähän ilmassa
olevaan kaupunkiin, näille pitkille, kapeille katonhar-
joille, teille, jotka kyllä saattoivat olla sopivia kissoille
ja linnuille, mutta ei juuri ihmisille.

Hän mittaili välimatkaa katseellansa. Oliko se
mahdollista? Välimatka oli päivänvalossa näyttänyt
hänestä .vallan mitättömältä, mutta nyt näytti kaikki
niin muuttuneelta ja epätodelliselta. Luopuisiko hän
yrityksestä? Ei, kun hän ajatteli Gibbonsia, kaikko-
sivat sellaiset mietteet. Vastapäistä kattoa pitkin kulki
kouru, ja vastapäätä akkunaa oli ryhmä savupiippuja.
Näihin suuntaisi hän toivonsa. Silvio nousi akkuna-
laudalle, mittaili vielä kerran etäisyyttä ja nojautui
seinää vastaan sekä sulki silmänsä, samalla kun hänen
huulensa liikahtivat. Hiljaisuus Vallitsi tuossa suuressa
kaupungissa, mutta seisoessaan siinä, kuuli poika
etäältä tulevan huudon: «Kantakaa ulos kuolleenne!*
Silvio säpsähti ja koko hänen ruumiinsa sai uutta
Voimaa. «Ei häntä, ei häntä*, mutisi hän, valmistau-
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tui hyppäämään, suuntasi katseensa katolle ja sitten
se tapahtui. Hän hyppäsi, kaatui, etsi epätoivoisesti
jalansijaa, piteli sitten käsin ja jaloin kiinni suuresta
savupiipusta, heittihe ylöspäin ja seisoi vapisten ja
läähättäen useiden yhteenmuurattujen savupiippujen
nokisten suiden keskellä.

Hän pysähtyi silmänräpäykseksi hengähtämään,
ja sitten hän nousi jälleen ja katseli asemaansa.
Kaikki oli niin hiljaista. Minne päin astuisi hän seu-
raavan askeleen? Hän ajatteli asiaa. Mitä tuo oli?
Liikkuiko jokin läheisyydessä? Silvion sydän sykki
kovasti. Harmaa haamu hiipi lähimmästä savupiippu-
ryhmästä, kulki sen juurella olevan mustan aukean
yli ja kiipesi hopeanhohtavassa valossa ylöspäin. Nä-
kikö hän oikein! Näki, se oli kissa, jolla oli ahneet,
keltaiset silmät. Harvoin on ystävä ollut tervetul-
leempi.

«Kissa, kissa!« huudahti Silvio hiljaa. Miten
kummalliselta kuuluikaan hänen äänensä yön hiljai-
suudessa! Arvatenkin ajatteli kissakin niin, sillä se
pysähtyi ja tuijotti häneen kauVan aikaa, meni sen
jälkeen hiukkasen korkeammalle ja istuutui katon-
harjalle, aivan rauhallisesti katsellakseen tuota vallan-
anastajaa kissojen maailmassa. Silvio katseli noita
kiiluvia silmiä sekä köyristetyn selän ja höristettyjen
korvien ulkopiirteitä, jotka niin selvästi esiintyivät
sinistä taivasta vastaan, ja katsellessaan hänen mie-
leensä juolahti oivallinen tuuma.

«Aivan niin, mirrisenk, sanoi hän puoliääneen,
«sinä saat näyttää minulle, mitenkä minun on mene-
teltävä päästäkseni täältä alas. Tämä on sinun maasi,
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ja mistäpä voisinkaan löytää paremman oppaan kuin
sinä olet?* Ymmärsiköhän kissa italiankieltä? Mel-
keinpä näytti siltä, sillä se lähti heti kulkemaan katon-
harjaa pitkin, tuontuostakin kääntäen päätään, juuri
kuin katsoaksensa, tuliko se jäljestä, jonka hän oli
ottanut suojelukseensa.

Silvio ei hukannut aikaa, vaan ryömi heti pe-
rässä käsillään ja polvillaan; hän kääntyi katolta ka-
tolle ja katsoi tarkoin, eikö kissa poikkeaisi oikealta
tieltä. Kissassa ei kuitenkaan voinut huomata mitään
epäilystä, ja Silvio seurasi yhtämittaa opastansa. Oli
onneksi Silviolle, että hän oli Vuoristolainen, onneksi
se, että hän oli opin käynyt Savoijin alpeilla, muuten
olisi tämä matka kissojen maailmassa Varmaankin koi-
tunut hänen viimeiseksensä. Useita kertoja oli hän
putoamaisillaan, kun hän koetti päästä alas kadulle
tai johonkin taloon. Hän oli jo joutumaisillaan epä-
toivoon, kun sai nähdä kissan katoavan jostakin; jonka
hän sittemmin havaitsi katossa olevaksi akkunaluu-
kuksi.

«Kiitos, mirri, sinä olet ollut hyvä opas«, sanoi
Silvio. Joko oli talo jätetty autioksi, taikka olivat
sen asukkaat uneen vaipuneina. Töin tuskin pääsi
hän tuon ahtaan aukon läpi, ja pian sen jälkeen seisoi
hän kadulla.

«Varmaankin on hän antanut enkeliensä varjella
minua«, ajatteli poika, levätessään silmänräpäyksen
muuatta seinää Vastaan nojautuneena. «Nyt tohtori
Burnettin luo, ja seuratkoot pyhimysten esirukoukset
minua sinne!« Toivovaisin mielin läksi hän matkaan



97

ja saapui vihdoin Fenchurchin luo, missä hyvä toh-
tori asui.

Olikohan hän vielä elossa? Oliko kentiesi kuo-
lema temmannut hyvän Vanhuksen, joka niin usein
oli muita palvellessaan sitä uhmaillut? Peljäten ja
Vapisten Silvio teki itselleen tämän kysymyksen, lä-
hestyessään taloa. Oi, Jumala! Siinähän oli punainen
risti, jonka päällekirjoituksena oli ruttotautisen vii-
meinen rukous! Silvio seisoi kuin kivettyneenä ja
katseli sitä epätoivoissaan. Hän ei edes rohjennut
kysyä mitään levottomalta vartijalta, joka seisoi rap-
pujen vieressä.

Kello soi ja eräät vaunut kääntyivät kadunkul-
mauksesta. Silvion rohkeus väheni vieläkin. Hän
odotti Voimatonna ja peloissaan tuota hyvin tunnettua
huutoa. Nyt se kuului, kajahtaen yksitoikkoisena
yössä: «Kantakaa ulos kuolleenne! Kantakaa ulos
kuolleenne!* Eräs akkuna avattiin ja nainen kurkisti
ulos. KuuValo lankesi suoraan hänen kasvoillensa ja
Silvio näki, että hän oli sama, jonka kanssa hän oli
puhunut sinä iltana, jona Qibbons sairastui.

«Tulkaa tänne!« huusi nainen surun tukahutta-
malla äänellä. «Ottakaa vastaan isäntäraukkani!«
Vaunut pysähtyivät akkunan alle, ja valkoisiin Vaat-
teisiin puettu ruumis laskettiin niihin.

«Oi onnetonta isäntääni*, nyyhkytti tyttö, «an-
takaa hänelle kunniallinen hautaus! Hän oli aina
niin hyvä minua kohtaan. Oi, Jumalani, että näin
on tapahtunut! Mitenkä meidän kaikkien nyt
käy?«
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Hän sulki akkunan, ja miehet istuutuivat jälleen
vaunuihinsa ja ajoivat hirveine kuormineen eteenpäin.
Tuli taas hiljaista. Silloin poika peitti kasvonsa ja
itki katkerasti. Ensimmäinen toivo oli rauennut
tyhjiin.



XIV LUKU.

„Hyvästi, Filippo!"

Ei ollut muuta neuvoa, hänen täytyi luopua Fi-
lipposta. Mutta se oli ankara taistelu, katkera vält-
tämättömyys, johon Silvion oli Vaikea taipua, vaikka
hän hitaasti poistui tohtorin talon luota ja kulki sille
taholle, missä hän itse oli asunut.

«Hänen takiansa, hänen takiansa!« toisteli hän
yhtämittaa kuiskaten, puristaen lujasti ruskeita nyrk-
kejänsä, ikäänkuin epätoivoisesti koettaen pysyä pää-
töksessään.

Saapuessaan entisen asuntonsa luo, pelkäsi hän
täälläkin tapaavansa punaisen ristin. Mutta sitä ei
siellä ollut. Ei ketään näkynyt ovella, eikä Vartijaa
ulkopuolella. Silvio kolkutti kerran, kolkutti toisen.
Kaikki oli hiljaista. Taas koputus. Vieläkin oli het-
ken hiljaista, mutta sitten avattiin eräs akkuna ja yö-
myssyyn puettu pää tuli näkyviin.

«Halloo, kuka siellä? Mitä te tahdotte?« huusi
kimakka ääni. «Meillä ei, Jumalan kiitos, ole rutto-
sairaita täällä. Mitä te sitten tarkoitatte, herättäes-
sänne ihmisiä tällä tavalla, jos saan kysyä?*
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«Minä se olen, minä olen Silvio«, vastasi poika.
«Ettekö enään muista minua, signor?«

«Muistako sinua? Kyllä tietenkin niin kauvan
kun minulla on täällä tämä pieni, siivoton marakatti,
joka muistuttaa minua sinusta, ja sen minä sanon,
että ellei tuo kohtelias tohtori Burnett olisi puhunut
eläimen puolesta, olisin aikoja sitten arvelematta heit-
tänyt sen ulos.«

Silvio sai marakattinsa, joka päästi hyväilevän
äänen ja silitteli pienillä käpälillään hellästi pojan
päätä.

«Filippo«, nyyhkytti poika, «älä tee noin, oi, älä
tee noin, Filippo!« Hän itki niin kovin, että tuskin
sai sanoja suustansa. Marakatti hiipi lähemmäksi.
«Filippo, Filippo, anna minun olla minä en kestä
sitä. Ei, ei! Ja sinut täytyy minun myydä, pieni ys-
täväni, lemmikkini! Ja sinähän tulet onnettomaksi,
pikku elukkani. Et sinä mielelläsi jätä isäntääsi. Sen
täytyy kuitenkin tapahtua, Filippo, minun täytyy se
tehdä. Se tapahtuu hänen takiansa, carino mio, hänen
takiansa. Emme saa antaa hänen kuolla, Filippo.
Hän on tehnyt kaikki meidän hyväksemme. Mutta,
oi, kuinka katkeraa on erota sinusta, carissimo, caris-
simo.U Taas rupesi poika nyyhkyttämään.

Rauhoituttuaan hiukkasen hän käveli signor Ni-
colaon portille. Hän kolkutti useampia kertoja, mutta
mitään vastausta ei kuulunut. Vihdoin kuului askeleita
kadulta ja paikalle saapui vartija, kantaen punaista
keppiä, jonkalaista aina käyttivät ne, joilla oli jotakin
tekemistä ruttotautisten kanssa.
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«Eikö signor Nicolao asu tässä?« kysyi Silvio.
«Haluaisin puhua hänen kanssaan*.

«Puhua hänen kanssaan! Jos te sitä haluatte,
niin on parasta, että lähdette Oxfordiin. Hän seurasi
hovia, kun se joku aika sitten läksi sinne.«

«Siis on hän poissa!« huudahti Silvio.
Mies jatkoi matkaansa; hänellä oli kiire, eikä

hän Voinut Viipyä ottaakseen selkoa siitä, minkä vai-
kutuksen hänen tiedonantonsa oli tehnyt italialaiseen
poikaan.

«Jospa vanha juutalainen vaan olisi ottanut nuo
kauniit kukat«, ajatteli Silvio epätoivoissaan, «niin
silloin olisi meillä ollut tarpeeksi rahoja täksi ajaksi.
Niin olisikin, mutta Se oli neiti Lea, josta hän
sairaana ollessaan puhui! Hän on Varmaankin hyvä,
ja kentiesi tahtoisi hän auttaa meitä. Niin, sinne minä
menen. En voi muuta tehdä kuin koettaa.«

Saavuttuaan Simeonin asunnolle, poika kolkutti,
jolloin muuan tyttö tuli avaamaan. Se oli Lea. Tälle
kertoi savoijilaispoika Gibbonsin sairaudesta, heidän
ystävyydestään ja hädästään, lausuen lopuksi:

«Signorina, en ole tottunut kerjäämään, enkä
milloinkaan olisi tehnyt sitä itseni vuoksi, mutta hä-
nen takiansa en voi nähdä hänen kuolevan näl-
kään. Oi, Signorina, antakaa minulle Jumalan tähden
jotakin, millä voin ostaa ruokaa!«

Nuoren tytön silmät täyttyivät kyynelillä, ja hä-
nen huulensa Vapisivat, kun hän vastasi:

«Mutta minulla ei ole rahoja, minulla ei ole mi-
tään, enkä minä voi kääntyä isäni puoleen, hän
oi, mitä on - minun tehtävä? Hän ei saa nähdä näl-
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kää, ei, sitä hän ei saa. Mutta odottakaapa, onhan
minulla solkeni; sen voitte te myydä, ja ehkäpä ei
isä sitä kaipaakaan. Jos hän kuitenkin sen tekisi,
niin mutta yhdentekevää, solki on minun, eikä
herra Gibbons saa nähdä nälkää.« Niin puhui Lea
neiti enempi itsekseen kuin Silviolle, irroittaen tuon
taidokkaasti Valmistetun kultaisen kaksoissoljen, joka
piti kiinni hänen miehustaansa, pani sen pojan käteen
ja katseli totisena häntä.

«Oi, Signorina, minä kiitän teitä*", lausui poika.
«Jumala palkitkoon teitä hyvyydestänne. Adäio.-»
Näin sanoen hän läksi ja katosi pian porttikäytävään.

Hyvin hitaasti kulki hän maahan luoduin katsein
eteenpäin ja laahasi jalkojaan perässänsä, kuin olisi
hän ollut väsyksissä. Hetken kuluttua hän pysähtyi,
Vapisi kovasti, laski käden otsallensa ja istuutui uu-
puneena eräälle kynnykselle. «Oi, Filippo, en jaksa
enään«, mutisi hän heikosti, nojasi päänsä ovenpieltä
vastaan, sulki silmänsä ja kaikki puna katosi hänen
ruskeilta kasvoiltansa.

Päivä alkoi valjeta. Marakatti hiipi pojan rin-
noille ja hivutti päätään hänen poskeansa vastaan.
Silvio avasi silmänsä. «Oi, Filippo, hän makaa ja
odottaa, meidän täytyy lähteä hänen luoksensa*, sanoi
hän. Hän koetti nousta ylös, mutta vaipui heikosti
huudahtaen takaisin kovalle päänaluselleen. Poika-
raukka oli taintumaisillansa, mutta ajatus ystävästä,
joka makasi yksinään ja avutonna, ei antanut hänelle
ollenkaan rauhaa. «Minun täytyy lähteä*, sanoi hän
epätoivon rohkeudella. «Hän makaa kuolemaisillansa,
enkä minä auta häntä. Tule, Filippo!* Töin tuskin
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onnistui hänen nousta ylös, hän horjui muutamia as-
kelia ja lankesi maahan. Muutamia silmänräpäyksiä
hän lepäsi puoliksi tajutonna, mutta ponnisti sitten
kaiken voimansa, ryömi takaisin oven luo ja istuutui
siihen. Kamala Vakaumus oli Vallannut hänen mie-
lensä. Hänen ruumistaan Vilutti kovasti, hän asetti
kätensä silmiensä eteen, juurikuin estääkseen päivän-
valoa niihin pääsemästä ja kaatui jälleen ovenpieltä
Vastaan. «Samantekevää*, ajatteli hän. «Nyt en aina-
kaan joudu hänelle rasitukseksi; Voin Vallan kernaasti
kuolla tähän. Mutta, oi, ystäväni, tahtoisin pelastaa
sinut, mutta en voi sitä tehdä, en voi. Et milloinkaan
saa tietää syytä, ja kuitenkin rakastin minä sinua niin
sydämellisesti.* Hänen äänensä häipyi heikkoon nyyh-
kytykseen. Pian putosivat kädet-alas kasvoilta, ja
poika istui liikkumattomana, silmät ummessa.

Aika kului ja vihdoin nousevan auringon Valo
lankesi pojan liikkumattomille, kalpeille kasvoille.
Suljetut silmäluomet värähtivät, ja Silvio mutisi jota-
kin italiankielellä. Sitten avautuivat silmät hetkiseksi,
ja ruskea käsi kosketti hiljaa marakatin päätä. «Hy-
västi, Filippo!« kuiskasi hän. «Hyvästi, synnyinmaani,
en koskaan, en milloinkaan saa sinua enään nähdä!
Italia, Italia /» Tuo pitkä, surullinen huuto häipyi
kuulumattomiin, poika laski kätensä rinnoilleen, missä
ristiinnaulitun kuva oli ollut, ja hänen kalpeat huu-
lensa mutisivat Pyhän nimeä. Sitten sulkeutuivat
silmät jälleen, ja kaikki vaikeni. Marakatti katseli
huolestuneena herransa liikkumattomia kasvoja, taputti
häntä hiljaa pienellä, karvaisella käpälällänsä, juurikuin
vetääkseen puoleensa hänen huomiotansa, valitti ja



Vaikeroi, kun tämä ei onnistunut. Pieni Filippo-raukka !

Sinun hyväilysi eivät voi häntä eloon palauttaa!
Kaukana aurinkoisesta Italiastaan on pieni sa-

Voijilainen laskeutunut kuolemaan sen näkymättömän
käden koskettamana, joka jo on kaatanut tuhansia
hänen ympäriltään.
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XV LUKU.

Kuolleiden kaupunki.

Tummansininen taivas, kuuma, säteilevä ja kau-
nis, kaareusi yli Lontoon kaupungin. Päivin ja öin,
aamuin ja illoin rukoilivat kaupungin asukkaat Juma-
lalta pilveä, tuulenpuuskaa, mutta kuitenkin jatkoi au-
rinko paahtamistaan ja kuolemanenkeli kulki eteen-
päin, kaataen kansaa molemmin puolin.

Hiljaa kulkien eteenpäin aution kadun varjoisata
puolta, silloin tällöin pysähtyen nojaamaan talojen
seiniä vastaan, näkyi nuori mies, pitkä, kalpea ja laiha,
kuin olisi hän hiljattain noussut ylös tautivuoteelta.
Ankaran taistelunsa jälkeen kuoleman kanssa oli hän
siinä määrin muuttunut, että todellakin olisi tarvinnut
olla tarkka tuntija, voidakseen näissä kalpeissa, terä-
vissä piirteissä, näissä suurissa, raukeissa silmissä kek-
siä jotakin yhtäläisyyttä sen voimakkaan, kauniin nuo-
rukaisen kanssa, joka kerran oli ollut tunnettu Qrin-
ling Gibbonsin nimellä.

Kauvan kuljeskeltuansa saapui nuorukainen erään
kalmiston portille, ja kun hän pysähtyi ja kurkisteli
pystyaidan rautatankojen lomitse, näki hän täällä yh-
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den niistä suunnattoman suurista kuopista, joihin rut-
toon kuolleet haudattiin. Gibbonsin sydän tykytti
ankarasti ja Veri nousi hänen päähänsä, kun hän näki
tämän suuren ammottavan kuilun. Kuinka lähellä sitä
hän itse olikaan ollut! Ellei tuo urhea pikku ystävä
olisi astunut hänen ja kuoleman välin, olisi luulta-
vasti hänkin maannut tuolla, hyljättynä ja unhoitet-
tuna tuhansien muiden joukossa. Se oli hirvittävä
ajatus. Ei ollut ihme, että nuorukaista pöyristi ja
Väri vaihtui hänen kasvoillaan, kun hän katseli tuon
yhteisen haudan tummia ulkosyrjiä. Mutta siinä ei
ollut kaikki. Jokin muu raskautti hänen mieltään ja
piteli häntä vastustamattomasti paikalla. Hänen täy-
tyi mennä sisälle ja katsoa tuohon hirveään kuoppaan;
hänen täytyi, ja kuitenkin

Silloin saapui paikalle haudankaivaja, ja Gibbons
pyysi saada päästä kalmistoon. Haudankaivaja pudisti
päätään.

«Ei, ei, nuori mies«, sanoi hän, «nyt ei ole oikea
aika juosta kuoleman perässä; hän tulee kyllä meidän
jokaisen luo muutenkin, kentiesi liiankin pian monen
mielestä, ilman että meidän tarvitsee häntä etsiä. Siitä
saakka kun rupesin haudankaivajaksi, en ole kaik-
kiansakaan haudannut niin useata kuin nyt Viime Viik-
kojen aikana. Suuri Jumala, ajat ovat pahat!«

«Mutta olkaa nyt kiltti ja tehkää minulle mie-
liksi«, sanoi Qibbons innokkaasti. «Minä etsin —«,

mutta hän ei voinut lopettaa lausettansa, vaan virkkoi
äkisti: «Olen kauvan halunnut saada nähdä tuollai-
sen haudan, josta olen niin paljon kuullut puhuttavan.
Onko siitä mitään pääsymaksua? Ikävä kyllä ei mi-
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nulla ole edes vaskiropoakaan.« Huolestuneena etsi
hän taskuistansa.

«Ei, ystäväni, en minä rahoja ajatellut. Enpä suin-
kaan. Mutta tartunta, poikani, tartunta! Te olette
nuori, ettekä näytä voimakkaalta; juuri sellaisiin tart-
tuu kulkutauti, ja nämä suuret haudat —«

«Ellei muusta ole kysymys, niin ei teidän tar-
vitse peljätä minun takiani*, virkkoi Gibbons äkisti.
«Ei se ole mikään este minun sisäänpäästämiselleni.
Te puhutte tartunnasta. Minussa on ollut niin kova
tartunta kuin kenessäkään, joka siitä hengissä on
päässyt. Rutto ja minä olemme suorittaneet kaikki
Välimme selviksi.« Haudankaivaja katsoi häneen ihme-
tellen.

«Niinkö sanotte, nuori mies? Siinä tapauksessa
on teillä syytä kiittää Jumalaa, onpa tosiaankin. Tah-
toisin, kuten minun asemassani olevan miehen sopisi,
sanoa teille sanan aikanansa, mutta koska te ette näy
olevan halukas käyttämään sitä hyödyksenne, pääsette
te sisälle ja saatte nähdä näyn, joka kentiesi puhuu
kovemmalla äänellä kuin minä, sillä se on tosiaankin
opettavainen näky, jonka katselemisesta lienee hyötyä.
Astukaa sisään, jos tahdotte*.

Ja näin sanoen aVasi vanhus portin. Vastaamatta
astui Gibbons sisään, ja monet tunteet taistelivat hä-
nen sydämessänsä. Koettaen tukahuttaa pelkoansa
astui hän suuren haudan partaalle. Näky, joka häntä
siellä kohtasi, olisi saanut rohkeimmankin horjumaan.
Ohuen kalkki- ja multakerroksen alla, vaikk'ei edes
täydellisesti sen peittämänä, lepäsi inhoittava joukko
kuolleita ruumiita sadottain kasattuina toistensa
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päälle yhteiseen hautaan hautaan, joka oli yhtei-
nen rikkaille ja köyhille, ylhäisille ja alhaisille, nuo-
rille ja vanhoille. Aatelismies ja'kerjäläinen, ystävä
ja vihamies, makasivat vieretysten, kaikki yhdenarvoi-
sina kuolemassa.

Mutta Gibbons ei nähnyt tästä mitään. Niin ka-
malaa ja kolkkoa kuin tämä kaikki olikin, oli se kui-
tenkin jotakin vallan muuta, mikä oli kalventanut hä-
nen poskensa ja saanut Veren kerääntymään hänen
sydämensä ympärille. Yhden esineen oli hän nähnyt,
ainoastaan yhden koko tässä hirmukuvien joukossa.
Mikähän se oli ollut? Niin, se oli savoijilaispojan
hento vartalo, joka makasi suullaan, kuollut mara-
katti rinnoillansa.



XVI LUKU.

Kavala naapuri

Aika kului. Aika, joka hautaa meidän kuol-
leemme, veti suuren käärinliinansa niiden ylitse, jotka
olivat kaatuneet tänä kamalana vuonna, jakaikki alkoi
taas kulkea Vanhaa rataansa.

Ystävämme Gibbonskin oli toipunut tuon hirveän
Vuoden 1665 suruista ja oli jälleen jatkeillaan. Hän
teki työtä kuin myyrä pimeässä, sokean vaiston ohjaa-
mana, joka sanoi hänelle, että jos hän Vaan kestä-
västi raivaisi itselleen tietä ylöspäin, hän vihdoin va-
lon saavuttaisi.

Hänellä oli talvella ja keväällä ollut yllin kyllin
työtä, sillä hän veisteli pilareita erääseen Dorset Qar-
densin teaatteriin. Se tosin ei ollut kovinkaan tai-
teellista työtä, mutta Qibbons oli kuitenkin kiitollinen
sen saadessaan, sillä sen kautta saattoi hän elää joten-
sakin murheettomasti ja käyttää muutamia tunteja sii-
hen työhön, joka hänellä eniten oli sydämellään - veisto-
jäljennöksen valmistamiseen Tintoretton taulusta. Tah-
dommepa silmätä tuohon ullakolla olevaan työhuonee-
seen eräänä iltapäivänäruttovuotta seuranneena suvena.
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Gibbons työskentelee kaikin voimin akkunan luona.
Tänä iltapäivänä on hän kuitenkin ottanut itselleen
sen, mitä hän nimittää puoleksi vapaapäiväksi, ja sei-
soo kumartuneena pitkän puupalasen yli, joka tulee
muodostamaan osan kehyksestä, tehden karhunmarja-
köynnöstä. Miten kauniina esiintyvätkään lehdet, nuo
tähdenmuotoiset kukat ja helmenkaltaiset marjat puuta
vastaan! Voisipa melkein uskoa, että ne on äskettäin
poimittu ja sinne heitetty koko Villissä ihanuudes-
sansa.

Gibbons katseli hetkisen työtään, huoaten mieli-
hyvästä. «Niin, siinä on karhunmarjaköynnös!« ajat-
teli hän. «Ja nyt minä rupean tekemään granaatti-
omenoita. Mistähän minä saisin mallin niihin? Niin,
nytpä tiedän. Onhan tuon Vanhan tuomiokirkon kuo-
rissa olevissa tuoleissa Veistettyjä granaattiomenoita.
Parasta on, että lähden sinne ja kopioin ne«. Hän
nousi ylös, ja puupalanen kainalossa sekä kantaen
työkalujansa Vähäisessä Vasussa astui hän viheltäen
rappuja alas.

Olisiko hän niin huoletonna lähtenyt tiehensä,
jos olisi aavistanut, mitä sitten tapahtui? En sitä
usko. Tuskin oli nuorukaisen askelten ääni vaiennut,
ennen kun toinen ääni katkaisi hiljaisuuden työhuo-
neessa, ja siirrettävä seinäruutu vedettiin syrjään.
Taas hiipi Gibbonsin kade naapuri huoneeseen, astui
työpenkin ääreen ja katseli himokkain katsein siinä
olevaa Veistoteoksen kappaletta. Hänen ei kuiten-
kaan olisi tarvinnut katsella sitä niin tarkoin, sillä
siinä oli tuskin ainoatakaan kukkaa, tuskin ainoata-
kaan marjaa, joka ei olisi syntynyt hänen silmällä-
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pitonsa alaisena. Hetken katseltuaan työtä, meni mies
takaisin huoneeseensa, mutta palasi kohta sen jälkeen,
pitäen käsissään pitkää puunkappaletta, joka oli Veis-
tetty samalla tavalla. Tämän hän pani Gibbonsin
työn rinnalle ja vertaili hyvin tarkoin noita molempia
esineitä. Vertailu ei häntä tyydyttänyt. Toinen veisto-
teos oli tarkka kuva elävästä köynnöksestä, mutta
toinen —. Harmistuneena polki mies jalkaansa ja
kääntyi inhoten pois omien käsiensä työstä.

Foster palasi vielä kerran takaisin ja asettui jon-
kin matkan päähän penkistä. Kentiesi oli hän kat-
sellut sitä liian läheltä. Hän asetti käden toisen sil-
mänsä eteen kaukoputkeksi. Ei, se ei auttanut. Kär-
simätön huudahdus pääsi hänen huuliltaan, ja käsi
Vaipui hitaasti alas. Hänen täytyi lopultakin tunnus-
taa tuo katkera totuus. Hän oli epäonnistunut
riitä ei ollut epäilystäkään. Tuo raskas leuka painui
sinnoille, ja kaikki valo katosi noista terävistä silmistä.
Silmänräpäykseksi peitti mies kasvonsa käsillään. Hän
oli voitettu elämän taistelussa, lyöty omilla aseillaan,
ja hän huomasi sen lopulta itsekin. Kaikki oli nyt
poissa, vaimo, lapset, maineen toivo, kaikki. Mies
Vaikeroi ääneensä, Mutta juuri kuin oman äänensä
herättämänä hän tempasi kädet kasvoiltansa, ojensi
kumartuneen vartalonsa ja astui pari pitkää askelta
työpenkkiä kohden, samalla kun hänen kasvonsa vää-
ristyivät ankarasta suuttumuksesta. Tarttuen omaan
työhönsä heitti hän sen maahan ja polki sitä mielet-
tömässä raivossa; sitten hän palasi penkin luo ja pu-
risti kätensä nyrkkiin. Hän ei Voinut kestää sitä, että
Gibbons oli onnistunut niin hyvin. «Tuota hän ei
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saa lopettaa ei, sitä hän ei saa!« sanoi hän, «sillä
minä tiedän, että tuon kirotun pojan onni siitä koi-
tuisi. Se on mestariteos!® Sanat pääsivät hänen
suustaan vastoin hänen tahtoansa, mutta vähällä ne
olivat istua hänen kurkkuunsa. Äkisti hänen kasvonsa
kirkastuivat. Katkeran ilkeämielisyyden säde välähti
hänen silmissään ja hän hymyili pilkallisesti. Hän oli
saanut oivan tuuman. «Ei, ei, poikaseni, sinä et tule
saamaan sitä valmiiksi®, mutisi hän, «niin totta kuin
nimeni on Jack Foster.« Ja hän pui nyrkkiänsä jää-
hyväisiksi tuolle onnettomuutta tuottavalle taulunkehyk-
selle, keräsi murskatun työnsä sirpaleet ja läksi huo-
neesta, tarkoin sulkien oviruudun mennessänsä.

Tällä Välin kulki Gibbons mitään pahaa aavista-
matta tietänsä eteenpäin, viheltäen muuatta Silviolta
oppimaansa säveltä ja huolettomasti heiluttaen pientä
työkaluvasua kädessänsä. Kun hänellä oli asiaa erää-
seen Thames Streetin Varrella olevaan myymälään,
teki hän pitemmän kaarroksen, kuin muuten oli aiko-
nutkaan ja hän teki sen mielellään, saadakseen
hiukan ilmaa ja liikuntoa, sillä tuo yritteliäs nuori tai-
teilija vietti aikansa enimmäkseen pienessä työhuo-
neessansa, jonne harvoin pääsi raitista ilmaa.

Kulkiessaan erästä sivukatua, kuuli hän äkisti
melua läheisyydestä, ja kun hän kääntyi jokivartta
pitkin kulkevalle kadulle, kohtasi hän taajan väkijou-
kon, joka tunkeili erään miehen ympärillä, joka seisoi
kaikkia muita korkeammalla, tehden kiivaita eleitä ja
liikuttaen huuliansa,- saamatta kuitenkaan ääntänsä
tuon meluavan joukon kuuluviin.
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«Vai niin, merimiehet ovat taas ottaneet puhe-
vuoron«, ajatteli Qibbons, joka oli hetkiseksi pysäh-
tynyt katselemaan sinimekkoisten parvia, jotka seisoi-
vat kansanjoukon keskellä. «Näyttää siltä kuin eivät
he olisi oikein tyytyväisiä puhujaansa. Miesparka,
hänellä ei ole suuriakaan toiveita siitä, että hänen pu-
hettaan kuultaisiin. Mitähän hänellä lienee sanomista
merimiehille?« Näin ajatellen Gibbons kääntyi pois
Väkijoukosta ja meni siihen myymälään, johon hänellä
oli asiaa. Sitten kun kaupat oli tehty, asettui myy-
mälän omistaja mukavaan asentoon ja lausui: «Niin,
kuten herra näkee, ovat merimiehet taas jalkeilla. Ja
siihen heillä onkin kaikkea syytä. Nyt on sinimekoilla
kovat ajat käsissä, se on ihkasten tosi. Väitetään,
herra Qibbons, että meillä englantilaisilla aina täytyy
olla jotakin nurisemisen syytä. Viime Vuonna oli rutto
ja nyt on sota Hollantia vastaan. Se on kestänyt

kokonaista kaksi Vuotta, enkä minä voi huomata, että
me olisimme päässeet sen lähemmäksi ratkaisua kuin
alottaessammekaan. Miesraukat! Minä surkuttelen
niitä, joiden täytyy lähteä sotaan, joko sitten tahtovat
tai ovat tahtomatta, ollen pahoitetut jättämään Vai-
monsa ja lapsensa, joko he sitten ovat siihen velvol-
liset tai ei. Sillä näettekös, herra Qibbons, meidän
kesken sanottuna*, tässä katseli puhuja varovaisesti
ympärilleen, ollakseen varma, etfei kukaan muu häntä
kuunnellut, «hovissa tuhlataan rahoja vallan määrät-
tömästi, niin etfeivät varat riitä merimiesten palkkoi-
hin. Miesraukat, hauvan kärsivät he sitä Valittamatta,
mutta eihän heiltäkään sovi mahdottomuuksia vaatia.
Tuskin puolta tuntia aikaisemmin kuin te astuitte myy-

8
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mälääni, otettiin kaksi perheenisää väkisin sotalaivasto-
palvelukseen, ja merimiehet ovat nousseet kapinaan,
sillä ihmisiä on joka taholta Väkisin Viety uuteen lai-
vastoon, ja nyt ovat matruusit päättäneet olla sitä
kauvemmin kärsimättä, enkä minä heitä siitä asiasta
moiti. Vai niin, täytyykö teidän lähteä? No, hyvästi
siis, mutta seuratkaa minun neuvoani ja pysytteleikää
poissa niiden tieltä, jotka ovat sotaväkeä ottamassa,
sillä he käyvät kiinni keneen tahansa, joka Vaan on
Voimakas ja hartiakas kuten te, herra Gibbons.«

• Kun Gibbons saapui kadulle, oli kansanjoukko
yhä koolla, mutta se näytti nyt rauhallisemmalta, sillä
se oli tavannut miellyttävämmän puhujan, suuren ja
lihavan oluenpanijan, joka tynnyrin päällä seisoen piti
joukolle puhetta.

Kun Gibbons oli hukannut aikaa kuuntelemalla
ystävänsä myymälänomistajan mielipiteitä, ei hänellä
ollut halua uhrata aikaa kuunnellakseen oluenpanijan
puhetta, ja muutaman minuutin kuluttua hän kääntyi
pois, mielessään tuo jonkun verran itsekäs ajatus:
«Oikeastaanhan ei tuo koske minua, niin kauvan kun
ei minua itseäni viedä laivastopalvelukseen. Minusta
on arveluttavampaa se, että iltapäivä kuluu ilman että
minä jäljennän granaattiomenoita. Nyt minä kiiruh-
dan P. Paavalin kirkkoon!« Ja näin sanoen poik-
kesi nuori taiteilijamme eräälle kapealle syrjäkadulle
ja saapui pian tuon Vanhan tuomiokirkon rauhaisaan
Varjoon.

Mutta Vaikka Qibbons aivan huoletonna kulki
pois tuosta meluavasta kohtauksesta, emme me, jotka
seuraamme hänen kohtaloltansa, nyt Voi seurata hänen
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jälkiänsä. Teidän luvallanne, hyvät ystävät, jäämme
siis hetkeksi paikoillemme ja piiloudumme sinimek-
kojen taakse, kuunnellaksemme, mitä tuolla paksulla
oluenpanijalla on sanomista.



XVII LUKU.

Raju-ilma lähestyy.

«Toverit, me olemme englantilaisia, eikä Eng-
lannin pojilla ole tapana vaitiollen mukautua vääryyk-
siin. Miksipä heidän sitä pitäisikään? Eikö heillä
ole kädet tappelemista varten, heillä kuten muillakin
miehillä, ellei vähän paremmatkin? Näyttäkää minulle
mies, joka Voi tapella kuin englantilainen. Vai niin,
te ette sitä voi. Ei, en minäkään Voi. Ja kuitenkin
seisomme me tässä ja annamme Vastoin lakia ja oi-
keutta riistää itsemme vaimojemme ja lastemme luota,
olemmeko siihen sitten velvolliset tai emme, se on
yhdentekevää, eivätkä käsirahat tule kysymykseen-
kään. Ja miksi näin tapahtuu? Sen vuoksi muka,
että meidän on palveltava Hänen Majesteettinsa lai-
voilla ja mentävä hollantilaisia, noita nahjuksia vas-
taan, joita olemme pehmitelleet niin monasti ennen.
Ja miksi emme tee sitä nyt kuten ennen? Miksi ei
sodasta ole tullut loppua? Niin, Voiko kukaan sanoa
sen minulle? Jotakin on hullusti, eikä kukaan teistä,
toverit, viitsi ottaa selkoa, mistä kenkä puristaa. Ei,
parasta on kai kauniisti seurata mukana, kun meitä
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tullaan pahoittamaan kruunun palvelukseen. Niin, teh-
kää hyvin ja menkää vaan! En suinkaan minä estä*,,
ja tuo suuri puhuja kohautti kulmiansa ja Veti toisen

kätensä toisen ylitse, kuin olisi hän tahtonut peseytyä
puhtaaksi raukkamaisten kansalaistensa harrastuksista,
mutta heti sen jälkeen katseli hän viekkaasti ympä-
rillensä nähdäkseen, minkä Vaikutuksen hänen puheensa
oli tehnyt. Väkijoukko oli huomattavasti liikutettu, ja
Vastalauseita panivat tuhannet äänet.

«Ei, ei«, kuului useammalta taholta.
«Kenelle sinä puhut, Bill oluenpanija?*
«Keinä sinä meitä pidät?«
«Me emme anna viedä itseämme sotapalveluk-

seen*.
«Me emme alistu mihinkään vääryyteen«.
«Kuka sanoo, etfemme me voi peitota hollanti-

laisia? Kuka sen sanoo?« kysyi eräs poika kimeällä
äänellään, ja kysymyksen toisti ainakin tusina muita
ääniä. Oluenpanija hyppäsi nauraen alas puhujan-
istuimelta. '

«Nyt saa joku muu nousta puhumaan*, sanoi
hän. «Minä en ymmärrä, millä tavalla hollantilaiset
on voitettava, mutta Bill oluenpanijan pyydystäminen
ei kuninkaan värvääjille ole helppo tehtävä. He ovat
koettaneet sitä ennen ja kentiesi koettavat he sitä
uudelleen, mutta kautta —« ja karkeasti kiroten pui
hän nyrkkiänsä «hänellä on luonnolliset puollustus-
aseensa, ja hän osaa myöskin käyttää niitä. Minä
en osaa taistella hollantilaisia Vastaan, enkä tule sitä
tekemäänkään. Minä tyydyn sotalaivaston Värvää-
jiin«.
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«Kuka väittää, etfemme me Voi peitota hollanti-
laisia?* huusi poika taas.

«Kuka sitä väittää? Ei kukaan«, sanoi karkea
ääni joukosta.

«Kyllä me pian heidät pehmitämme, ja sen me
teemme sekä kerran että kaksi, jos —«

«Kas tuota me kuuntelemme! Hän kentiesi voi
sanoa meille, miksi ei kaikki käy kuten pitäisi'*. Ja
muitta mutkitta nostettiin Viimeinen puhuja sille pai-
kalle, josta oluenpanija vastikään oli lähtenyt.

Uusi kansanpuhuja, joka täten oli joutunutkaik-
kien katseiden esineeksi, oli myöskin kookas, Voima-
kas mies. Tuskin oli hän nostettu tynnyrin päälle,
ennen kun useammat äänet tuttavallisesti tervehtivät
häntä.

«Kas, hyvää päivää, Foster!«
«Jack Foster, niin totta kuin elän. Kas niin,

Vanha toveri, annappa kuulua, mitä sinulla on sanot-
tavana tästä kurjuudesta*.

Merimies alkoi puhua voimakkaalla äänellä, joka
kuului kauvas joka taholle. «Niin, toverit, pitäisihän
minulla olla hiukan selkoa tuosta asiasta, sillä minä
olen monta kertaa taistellut hollantilaisia Vastaan sekä
vanhan Monkin ja prinssi Rupertin johdolla, ja vaikka
heidän kanssaan onkin vaikeampi tulla toimeen, kuin
muutamat teistä näkyvät luulevan, varsinkin jos vanha
De Ruyter on heitä johtamassa, eivät he kuitenkaan
sen pahempia ole, kuin että englantilaiset saavat heistä
voiton, jos vaan pelataan rehellistä peliä. Rehellistä
peliä me pyydämme; jos sitä saamme, niin me suo-
riudumme hyvin.«
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«Niin, niin, rehellistä peliä!« kirkui joukko. «Pi-
täisipä meillä olla oikeus sitä vaatia«.

«Aivan niin, toverit, meillä on oikeus vaatia sitä,
mutta saammeko me sitä? Mistä se johtuu, että hollanti-
laiset aina tietävät, milloin asemamme on epäedullinen
ja silloin hyökkäävät kimppuumme? Niin, minäpä sanon
teille, mitenkä sen asian laitan on, toverit. On —«

Mutta tässä keskeytti hänen puheensa karkealla
äänellä lausuttu kirous. Sitten tunkeutui naisen ki-
meä kirkuna läpi äänettömän Väkijoukon. Foster
käänsi päätään. Kokoontuneen väkijoukon ulkolai-
dassa taisteli muuan mies kahden lujakouraisen, aseilla
varustetun miehen välissä, joita avusti joukko sota-
miehiä välkkyvine, paljastettuine aseineen. Miesparka
taisteli epätoivoisesti ja suuntasi kovia iskuja vastus-
tajiinsa, kääntelihe ja vääntelihe, ja häntä enemmän
ehkäisi kuin auttoi kalpea, hentorakenteinen nainen

hänen Vaimoraukkansa, päättäen noista tuskaisista
huudoista, että hänen miestään säästettäisiin —, joka
oli tarrautunut kiinni hänen oikeaan käsivarteensa,
eikä tahtonut häntä päästää, huolimatta niiden uhkauk-
sista, jotka nyt vaativat häntä laivaston palvelukseen.

Hämmästyneenä oli joukko aluksi aivan hiljaa,
mutta sitten nousi siitä suuttumuksen nurina, joka
muuttui raivoisaksi ulvonnaksi. Kaikki syöksyivät
hurjasti eteenpäin, ja miehet ja naiset tallasivat toi-
siansa maahan, innossaan päästä ensimmäisiksi.

«Hakatkaa maahan kruunun lähettiläät!«
«Antakaa heille, niin että tuntuu, pojat!«
«Pidä puoliasi, toveri, nyt me tulemme!«
«Kuolema sotalaivaston miehistölle!*
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Mutta he tulivat liian myöhään. Nuo viekkaat
asiamiehet, jotka hyvin osasivat Varastaa ihmisiä, oli-
vat jo kadonneet uhreinensa. Pettymyksen huutoja
ja kirouksia kuului joka taholta, Voittaen vaimoraukan
nyyhkytykset. Foster, joka yhä seisoi tynnyrin päällä,
näki kaiken tämän, hän näki, kuinka mies-raukat oli-
vat kärsimistänsä vääryyksistä melkein mielettöminä,
eikä hän epäröinnyt käyttää hyväksensä heidän kuo-
huvia tunteitansa ja kääntää heidän kärsimyksensä
yksityisen koston välikappaleiksi. Tilaisuus ilmaantui,
ja hän käytti sitä hyväksensä.

«Toverit, aijotteko kauvemmin kärsiä tätä? Kat-
sokaa tänne«, sanoi hän ja paljasti Vasemman käsi-
vartensa, jota hän kantoi siteessä, jolloin syvä, pu-
nainen, inhoittava arpi tuli näkyviin, »tämän minä
sain siitä, että joku aika sitten taistelin kuninkaan
puolesta, tämän, enkä mitään muuta. Eikä minun
tietääkseni meidän joukossamme ole ketään, joka
olisi saanut toisenlaisen palkan. Mutta huomatkaa
nyt sanani, toverit kaikesta tästä tulisi kerrassaan
loppu, kaikesta tästä miesten poisviennistä, tästä kruu-
nun palvelukseen pakoittamisesta, tästä teurastami-
sesta, näistä haavoista ja tästä vääryydestä; ja mitenkä
se tapahtuisi? Minä sanon sen teille. Sota loppuisi
huomenna, niin se olisi loppunut jo aikoja sitten, ellei
——« Syvä hiljaisuus vallitsi väkijoukossa. Kaikki
kasvot olivat käännettyinä puhujaan päin, ja koko
joukko odotti vapisten hänen sanojansa. Foster vai-
keni hetkeksi ja nautti, tuntiessaan valtansa. Sitten
hän jatkoi*; ja jokainen sana sattui Voimakkaana, sei-
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Vana ja kuitenkin salaperäisenä tuhansiin kuunteleviin
korviin.

»Ellei - leirissä olisi petturia«. Hän Vai-
keni nähdäkseen, minkä Vaikutuksen hänen ilmoituk-
sensa tekisi.

Aluksi seisoivat kaikki mykkinä hämmästyksestä.
Sitten purkausivat joukon tunteet rähinäksi, joka olisi
Voinut kuulua monen penikulman päässä olevaan
Whitehalliin. Pian kuului yleisen ulvonnan joukosta
sanoja, ja yksityiset äänet huusivat:

«.Kuka on petturi?«
«Sano meille, kuka hän on?«
Foster nosti kätensä ylös, vaatien vaitioloa.
«Kuulkaamme, mitä hän sanoo!« huusivat lähinnä

seisovat.
«Hiljaa, pojat, kuulkaamme Jack Fosteria!« Rä-

hinä muuttui hälinäksi, hälinä tarkkaavaiseksi kuunte-
lemiseksi. ,

«Niin, toVerit«, lausui Foster, «on olemassa pet-
turi, joka oleskelee meidän joukossamme, ja joka
ilmoittaa hollantilaisille kaikki ne toimenpiteet, joihin
englantilaisten puolella ryhdytään. Minä en puhu
tietämättä, mitä sanon, toverit. Olen kauvan pitänyt
silmällä tuota roistoa, ja voin vannoa, etfei hän me-
nettele kunniallisesti. Hänen ristimänimensäkin on
hollantilainen, Varmaankin on hän heidän sukulaisensa
ja näkisi mielellään heidän asettavan jalkansa meidän
ja Englannin niskan päälle.«

«Sitä ei tapahdu!«
«Ei, ei, mieluummin kuolema kuin tämä!«
«Kuolema kavaltajalle!
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Väkijoukon raivo oli noussut korkeimmilleen.
Taas kohotti Foster kätensä.

«Odottakaa hiukan, pojat, vielä ei ole kertomuk-
seni lopussa. Hän on hankkinut itsellensä rikostove-
rin pienen, paavinuskoisen ulkomaalaisen, joka on
Välikätenä, niin että hän itse saattaa kulkea vapaasti
ja epäluuloja herättämättä. Ettekö muista, että se
poika kerran oli kynsissämme? Se oli silloin, kun
rutto Vasfikään oli alkanut raivota; olimme juuri pis-
tämäisillämme hänet jokeen, syystä että hän oli myr-
kyttänyt veden, kun hän yhfäkkiä vietiin pois jollakin
taikatempulla, jonka arvattavasti teki hänen kavala
ystävänsä ettekö häntä muista, toverit? Se oli
pieni, tummaverinen nulikka.«

«Kyllä, kyllä«.
«Kuolema kavaltajalle!«
«Toden totta me Vedämme tuon pienen paayi-

laisen juonittelijan ulos luolastansa!«
«Niin kai, ja sitten joutuisitte itse kiinni katu-

mellakasta. Ei, ei, pojat. Antakaa minun puuttua
asiaan. Me esitämme syytöksen Viranomaisille, ku-
ninkaan nimessä Vangitutamme rikokselliset, lähe-
tämme heidät vankilaan hämähäkkien seurassa asette-
lemaan ansojansa, teemme lopun sodasta, sotalaivasto-
palvelukseen viennistä sekä kaikesta muusta lemmon
vietävästä ja lisäksi me saavutamme mainetta hänen
majesteettinsa uskollisina alamaisina. Mitä sanotaan
siitä, pojat? Tahdotteko luottaa Jack Fosteriin?«

«Tahdomme, tahdomme!«'
«Eläköön Foster!«
«KauVan eläköön Jack Foster, kansan ystävä!«
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«Eläköön!«
Tyydytyksen säde loisti kansanpuhujan tummista

kasvoista. Jo maistoi hän Vallan ihanuutta, ja koston
makea viini näytti hänestä olevan aivan lähellä.

«Kiitos, toverit. Minä tiesin etukäteen, mitä te
vastaisitte. Jack Foster ei ole niitä miehiä, jotka pet-
tävät toverinsa. Mutta odottakaa vähän, meillä jäytyy
olla muutamia todistajia. Tulkaa tänne, Will White,
Bob Winter ja Dick Rider, te tunnette hänet, olette
varmaankin huomanneet hänen kummallisen käytök-
sensä ja voitte todistaa sen, vai kuinka? Te tunnette
kaikki tuon paatuneen roiston, maankavaltajan, hol-
lantilaisten ystävän Qririling Gibbonsin, puurtleik-
Icaajan.



XVIII LUKU.

Ylhäältä korkeuksista.

Syvä rauha vallitsi vanhassa tuomiokirkossa,
jossa Qibbons istui ja työskenteli mallinsa valmista-
misessa. Hän oli nyt unhoittanut merimiehet, unhoit-
tanut kaikki, vain ajatellen rakasta työtänsä. Niin
syventynyt oli Gibbons työhönsä, etfei aluksi huo-
mannut muutamien vieraiden saapumista kirkkoon, ja
vasta kun nämä olivat kulkeneet vähän matkaa eteen-
päin käytävällä, herättivät hänen huomiotansa muuta-
mat ensin hiljaiset, sitten äänekkäät sanat heidän
keskustelussaan, ja hän keskeytti hetkeksi työnsä
kuunnellaksensa. Keskustelijoita ei näkynyt, mutta
heidän äänistään Qibbons teki sen johtopäätöksen,
että he kuuluivat yhteiskunnan ylempiin kerroksiin.

«Minä vakuutan teille, mylord, että ulkomuuri
on melkoisesti lengollansa. Sen Voi nähdä tästäkin.
Kuinka suuri on kaltevuus, Adams?*

«Neljäsosa tuumaa tuon pilarin takana olevan
luotilinjan mukaan«.
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«Te huomaatte, mylord, että asia on varsin va-
kavaa laatua*, jatkoi ensimmäinen puhuja, jolla oli har-
vinaisen tyyni ja luja ääni.

«Niin, niin, hyvä herra«, vastasi mylord, «mutta
eiköhän se liene tehty tarkoituksella korottaa vaiku-
tusta, herra Chichley?*

«Varmaankin, mylord«, Vastasi toinen ääni, «se
on minunkin ajatukseni*.

Gibbons ei kuullut enempää, koska joukko oli
kävellyt loitommaksi. Vähän ajan perästä äänet kui-
tenkin tulivat jälleen kuuluviin, ja vilkas mielipiteiden
Vaihto kuului tapahtuvan niiden välillä.

«Kuuden tuuman kaltevuus! Herra Chinchley,
nämä pilarit eivät nykyisessä tilassaan voi enään kan-
nattaa rakennuksen suurta painoa.«

«Hyvä herraseni, minun luullakseni ovat pilarit
tarkoituksella siten rakennetut; tuo vähäpätöinen kal-
tevuus korottaa minun silmissäni rakennustaiteellista
Vaikutusta melkoisesti. Mitä te arvelette, herra Prat?«

«Olen samaa mieltä kuin te, aivan kuin te, siitä
asiasta ei voi olla eri mieltä. Tuomiokirkkoa tarvitsee
vain Vähän korjailla. Mitä tulee kupooliin, jonka toh-
tori Wren ja herra Evelyn tahtovat asettaa tornin-
huipun tilalle, pidän sitä ajatusta aivan mahdottomana.
Toivon, etfeivät herrat loukkaannu.*

«Emme suinkaan*, Vastasi lujaääninen mies yhtä
tyynesti kuin ainakin, ja Qibbons näki nyt koko seu-
rueen tulevan esiin erään pilarin takaa ja kokoontu-
van keskitornin alle, niin että hän saattoi nähdä heidät
kaikki, tulematta itse huomatuksi. Joukkoon kuului
piispa, tuomiorovasti, pari kolme työpukuun puettua
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miestä, arvatenkin muuraria, sekä neljä tai viisi her-
raa. «Muutamia arkkitehtejä ja kirkonmiehiä, jotka
ovat tulleet tutkimaan vanhan tuomiokirkon vikoja*,
päätteli Gibbons kuulemistansa sanoista, ja hän oli
oikeassa.

Viimeksi puhunut asettui muiden eteen ja viit-
tasi ylös korkeuteen kepillänsä, kääntääkseen seurueen
huomiota johonkin. Hän oli pieni, hentorakenteinen
mies, mutta hänessä oli tuollaista tyyntä arvokkai-
suutta, joka osoitti hänen olevan miehen, jolla on
jotakin merkitystä, ja hänen kasvojenpiirteissään asui
neron pettämätön leima.

«Katsokaa, herraseni, tämän minä aijon tehdä,
tietysti teidän suostumuksellanne*, alotti hän, ja Gib-
bons tunsi heti äänen, joka aikaisemmin oli herättänyt
hänen huomiotansa. «Paikkaamisesta ei ole mitään
hyötyä; meidän täytyy laittaa uudestaan. Tämä katto
on liian raskas; se on jo siksi paljon taivuttanut pi-
lareita, että se todellakin on vaarallista. Se täytyy
ottaa pois. Ja tämä torni, joka alunpitäin on ollut
ruma ja virheellinen, rapistuu nopeasti. Perustus on
laskettu väärin ja on laskettava uudelleen. Miksi
emme repisi sitä kokonaan alas, koska se rumentaa
koko kirkon? Repikäämme se alas, herraseni, niin
minä rakennan kupoolin, samanlaisen kuin on P. Pie-
tarinkirkossa Roomassa. Tämä kupooli tulee muo-
dostamaan itsenäisen kokonaisuuden ja komeudessa
Voittamaan kaikki muut tornit. Tässä, herraseni, ovat
minun laatimani piirustusehdotukset*

Piispa otti epäilevän näköisenä piirustukset ja
näytteli niiden eri osia seuralaisillensa. Qibbons ei
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kuullut paljoa siitä mitä sanottiin, mutta noiden kor-
keasti kunnioitettavien herrojen päänpudistukset, hei-
dän yskimisensä ja arvelevaiset kasvojenilmeensä sekä
ennen kaikkea se Varjo, joka Vähitellen laskeutui
arkkitehdin valoisille kasvoille, ilmaisi tarpeeksi, mitä
tapahtui, eikä sankarimme ollenkaan hämmästynyt
nähdessään, että pergamentti jälleen käärittiin kokoon
ja annettiin omistajalleen, ei myöskään kuullessaan
piispan moittivia huomautuksia, kun tämä seurueinensa
kulki hänen ohitsensa erästä sivuovea kohden.

«Niin, tohtori Wren, teidän piirustuksenne on
tosin hyvin kaunis, tavattoman kaunis, mutta tuskin
uskon sen soveltuvan tarkoitusperäämme. Me tulemme
kuitenkin ajattelemaan asiaa. Onpa hyvää aikaa, san-
gen hyvää aikaa. Vanha tuomiokirkko ei suinkaan
ole niin huonossa kunnossa kuin te luulette. Kyllä
se vielä pysyy pystyssä sangen kauvan.«

«Niin, Varmaankin*, sanoivat molemmat muut
arkkitehdit, seuratessaan suojelijaansa ulos kirkosta.
Portti paukahti kiinni heidän" jälkeensä ja taas vallitsi
hiljaisuus, jota häiritsi ainoastaan unisten kärpästen
surina akkunalla. Qibbons kääntyi jälleen työhönsä
ja ajatteli sitä, mikä Vasfikään oli tapahtunut.

Se oli siis suuri tohtori Wren, jonka matemaa-
ttisista keksinnöistä hän oli kuullut niin paljon pu-
huttavan, ja jonka suuri kyky oli yleisenä puheen-
aineena kaupungissa, tämä pieni mies tyynine ääni-
nensä, joka niin hiljaisesti alistui toisten sortoon, jotka
eivät kyenneet käsittämään hänen tuumiensa suuruutta.
Kuinka säätiöikään hän pysyä niin tyynenä? Kuinka
- Raskas huokaus, joka kuului nuorukaisen takaa.
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keskeytti hänen mietteensä. Hän silmäsi nopeasti
ylös ja sai nähdä ajatustensa esineen surullisin kat-
sein tarkastelevan paperille piirustettua kaunista ra-
kennusehdotusta. Varmaankin oli sumua laskeutunut
hänen ja tuon kauniin piirustuksen Välille, sillä Qib-
bons huomasi, että hän pyyhki kädellään silmiään ja
huokasi taas raskaasti. Sitten pisti hän käärön sy-
vään taskuunsa ja alkoi synkkiin ajatuksiin vaipu-
neena kulkea polkua eteenpäin.

Se siis koski häneen. Kummallista, että tämä
suuri mies, jota puoli Eurooppaa imarteli ja ihaili, ei
Voinut löytää työalaa lahjoillensa, vaan oli pakotettu
näkemään, kuinka hänen ehdotuksensa tukahutettiin
kapalossansa, hän kuten muutkin kuten tuo köyhä
puunleikkaaja itse. Niin ajatteli Gibbons ja huokasi
hänkin, taas käsitellessään teräviä työkalujansa.

Kuulikohan arkkitehti tuon syvän henkäyksen?
Siltä näytti, sillä hän keskeytti kävelynsä, ja kohta
sen jälkeen huomasi nuorukainen, että joku hitaasti
lähestyi paikkaa, jossa hän istui. Hänen sydämensä
alkoi kiivaasti sykkiä! Hänestä tuntui melkein siltä,
kuin olisi tohtori Wren kuullut, mitä hänen sisimmäs-
sään tapahtui. Yhä lähemmäksi tulivat askeleet, yhä
kiivaammin sykki nuoren puunleikkaajan sydän. Hän
ei tahtonut katsoa ylös, mutta hän tunsi, että tuo
suuri mies seisoi hänen vieressänsä. Hänen kätensä
Vapisi, hieno työkalu luiskahti ja leikkasi pois lehden
tuosta melkein valmiista granaattiomenasta.

«Mikä Vahinko!« sanoi tyyni ääni, jossa oli jota-
kin todella surkutelevaa. Qibbons katsahti nopeasti
ylös ja punastui kovin. «Mikä vahinko!* toisti nuori
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arkkitehti, sillä hän oli tuskin vanhempi kuin kolmen-
kymmenen vuoden ikäinen, Vaikka olikin jo kuului-
sampi kuin kymmenet oppineet tohtorit, jotka olivat
kaksi kertaa niin vanhoja kuin hän. «Pelkään, että
se oli minun syyni. Minä peljästytin teidät.«

«Oi, ei se tee mitään«, vastasi Gibbons nopeasti.
«Tämä on Vain malli.«

«Vain malliko? Siinä tapauksessa olette siinä
tehneet liian huolellista työtä. Onko teillä aikaa niin
yltäkylläisesti?«. Tämä saattoi olla joko huomautus
tai kysymys. Gibbons piti sitä viimeksimainittuna.

«On, ikävä kyllä, sitä minulla on liiaksikin«.
«Todellako? Niin taitava ja kuitenkin ilman

tointa. Mistä se johtuu, ystäväni ?«

«Minusta näyttää, etfei se, mitä te taitavuudeksi
nimitätte, meidän päivinämme paljoa merkitse. Teidän
armonne itsekin ——« Hän Vaikeni. Eihän hänellä
ollut oikeutta viittailla keskusteluun, joka ei ollut tar-
koitettu hänen kuultavaksensa.

«Vai niin, te kuulitte, mitä minulle Vasfikään
sanottiin? Te olette oikeassa, ystäväni, ette te ole
ainoa laatuanne«. Hetkisen mietittyänsä hän jatkoi:
«Sellaisia lahjoja kuin teillä on, ei anneta suotta. Ker-
naasti tahtoisin auttaa teitä, mutta ——« Sitten otti
hän esille muistiinpanokirjansa ja jatkoi: «Sanokaa
minulle nimenne ja osoitteenne. Kentiesi tulen tilai-
suuteen tehdä jotakin, ja kuka tietää«, lisäsi hän iloi-
sesti, kun iso kello alkoi soittaa iltajumalanpalveluk-
seen, «kuka tietää, enkö minä lopultakin saa rakentaa
kupooliani. Siinä tapauksessa te, herra Gibbons, pää-
sette osalliseksi työstäni. Nämä Vanhat kuorituolit

9



130

tarvitsevat todellakin korjausta, eikä teidän kätenne
tule turmelemaan alkuperäisiä Veistoteoksia*. Hän
hymyili, nähdessään ilonkipinän taiteilijan silmässä, ja
seurasi sitten vanhaa kirkonpalvelijaa, joka sanomat-
toman tärkeän näköisenä osoitti paikan tuolle suurelle
miehelle.

Gibbons tuskin tiesi, uskalsiko hän uskoa ais-
timiansa; hän kokosi työkalunsa, otti vasun ja etsi
syrjäisen kolkan, jossa laskeutui polvillensa. Uniku-
vien tavoin astuivat papit ja kuorolaulajat sisälle, ja
muutamat harvat kirkkovieraat asettuivat paikoillensa.
Ylistyslaulun alkaessa korotti nuorukainen äänensä ja
yhtyi sielustaan ja mielestään hymniin.

Ja sitten alkoi Vuorolaulu.
«Virvoita meitä jälleen, Herra, koska sinä meitä

Vaivannut olet, ja lohduta meitä niiden Vuosien jäl-
keen, joiden aikana me olemme onnettomuutta kärsi-
neet*, lauloi kuoro.

«Ilmoita tekosi palvelijoillesi ja kunniasi ihmis-
ten lapsille«.

«Ja Herran meidän Jumalamme armollinen ma-
jesteetti levätköön meidän päällämme. Edistä sinä
meidän kättemme tekoja. Meidän kättemme tekoja
edistäköön Herra!«

Miten kaikujatkaan nämä sanat nuorukaisen
korvissa, kun hän lähti tuomiokirkosta ja suuntasi as-
keleensa kotia kohden! Kävisikö hänen lopultakin
hyvin maailmassa? Hän oli voittanut suuren tohtori
Wrenin suosion, hän oli kuullut tuon jalon miehen
lupaavan parhaansa mukaan auttaa häntä. Mitä Voi-
sikaan hän enempää toivoa? Hyvästi siis, köyhyys,
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hyvästi siis, Vähäpätöisyys ja hyvästi Vanha Simeoni
herra, nyt oli hän saapa paremman suojelijan. Niin
ajatteli Gibbons, kun hän tulevasta onnestansa unel-
moiden juoksi ylös asuntoonsa viepiä rappuja. Ovea
avatessaan pysäytettiin hänet äkisti. Raskas käsi las-
kettiin hänen olkapäällensä, ja karkealla äänellä lau-
sui joku:

«Grinling Gibbons, kuninkaan nimessä minä van-
gitsen teidät«.



XIX LUKU.

Alas syvyyksiin.

Lasien myyjä itämaisessa sadussa ei maahan pu-
toavien tavaroidensa helistessä varmaankaan herännyt
julmemmalla tavalla onnenunestaan kuin Gibbons,
kuullessaan nuo onnettomuutta ennustavat sanat. Epä-
toivoisella ponnistuksella riistäytyi hän irti ja asettui
selin seinää vastaan, sokean itsensäsäilyttämisvaiston
johtamana. Turha toivo! Kolme aseestettua miestä
seisoi hänen edessänsä. Hän oli satimessa.

»Kas niin, nuori mies, ei mitään vastarintaa*,
ärjäsi konstaapeli. «Antautukaa kauniisti, muuten pa-
nemme teidät käsirautoihin«.

Onneton nuorukainen loi epätoivoisen katseen
huoneeseensa.

«Mitä olen tehnyt?« kysyi hän kiivastuneena.
«Minulla on oikeus saada se tietooni, ja minä olen
sen saapa.«

«Hiljaa mäessä«, sanoi konstaapeli ja teki liik-
keen juuri kuin tarttuakseen hänen käsivarteensa.
«Seuratkaa meitä kiltisti, niin aikanansa kyllä saatte
sen tietää«.
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Gibbons puri päättäväisesti hampaansa yhteen.
«En, ennen kun olette näyttäneet minulle van-

gitsemiskäskyn. En anna pakoittaa itseäni lähtemään
täältä, ennen kun olen nähnyt sen ja«, lisäsi hän kii-
vaasti, «sen näyttäminen käynee teille hiukan vai-
keaksi*.

«Eikö muuta tarv'ita?« virkkoi konstaapeli. «Näytä
hänelle kirjoitus, Kennedy, että tästä kerrankin tulee
loppu. Olemme jo hukanneet aikaa tarpeeksi*.

Muuan miesistä 1 otti paperin esille ja piti sitä
nuorukaisen silmien edessä. Se oli lailliseen muotoon
laadittu, allekirjoituksella ja sinetillä varustettu käsky
Vangita Qrinling Gibbons. Vangita Grinlinq Gibbons!
Nuorukaisen posket hehkuivat, ja hänen sydämensä
tykytti niin, että hän oli tukehtumaisillaan. Hänet,
joka poikavuosistaan saakka oli ollut vapaa ja riippu-
maton ja rehellisellä työllä ansainnut toimeentulonsa,
hänet vangittaisiin tällä tavalla mistä syystä?

Masentuneena antoi Qibbons vihdoin konstaa-
pelien kuljettaa itseänsä rauhantuomarin asuntoon.
Rauhantuomari, ankara, tyly mies, puhui lyhyesti ja
terävästi kuin olisi hänellä ollut paljon tekemistä ja
Vähän aikaa käytettävänänsä. Kuulustelu alkoi. An-
karalla ponnistuksella kokosi Gibbons hämmentyneet
ajatuksensa sekä vastasi selvästi ja lyhyesti hänelle
tehtyihin kysymyksiin. Nimensä, ammattinsa, asun-
tonsa y. m. ilmoitti hän arvelematta, mutta syytös,
joka häntä vastaan tehtiin, rikkoi hänen Väkinäisen
tyyneytensä. Puna 'katosi hänen kasvoiltansa, hän
puristi kätensä nyrkkiin ja astui askeleen eteenpäin.
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«Olisinko minä ruvennut tekemisiin hollantilais-
ten kanssa? Ilmaisisinko minä salaisuuksia?« huudahti
hän. «Se ei ole totta. Minä en ole milloinkaan —«

«Vaiti!« sanoi Virkamies ankarasti.
Gibbons puri huultaan, pidättääkseen esiin pyr-

kiviä suuttumuksen sanoja. Koettaessaan hillitä itseänsä
hän ei heti huomannut, että muuan todistaja oli kut-
suttu paikalle. Puhujan omituinen ääni ja muutamat
hänen käyttämänsä sanat herättivät kuitenkin pian hä-
nen huomiotansa ja lietsoivat uudelleen sitä kiivasta
suuttumusta, joka vielä kerran yritti saada hänet val-
taansa. Kuuliko hän oikein? Mitenkä oli mahdol-
lista, että kukaan osasi sommitella tuollaisia Valheita,
turmellakseen tuntemattoman muukalaisen hyvän ni-
men ja maineen? Ja mitenkä se kuulostakaan toden-
mukaiselta. Totuus ja valhe oli niin viekkaasti sekoi-
tettu toisiinsa, että viisainkin olisi saattanut erehtyä.

Tuntematon muukalainen oliko todellakin
niin? Gibbons katseli tarkkaavaisesti puhujan ahavoi-
tuneita kasvoja ja laihtunutta vartaloa. Ne näyttivät
hänestä ihmeen tutuilta, eikä hän kuitenkaan tiennyt,
missä oli ne nähnyt. Gibbonsin miettiessä tätä seik-
kaa, sattui hänen korvaansa eräs nimi kuin kaikuna
haudasta. Se nimi oli Silvio Doria.

Nyt oli Gibbons pelkkänä korvana. Kiusallisessa
jännityksessä hän kuunteli kertomusta hänen ja pie-
nen italialaisen välisestä ystävyydestä kaikki ker-
rottuna lisäämällä viekkaasti keksittyjä valheita, joiden
tarkoituksena oli herättää epäluuloja. Mutta sitten
tuli lomapaikka todistusten jonossa. Todistaja oli
mennyt merille, palvellut hänen kuninkaallisen kor-
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keutensa Yorkin herttuan johdolla ja haavoittunut ku-
ninkaan palveluksessa. Hän viittasi käsivarteensa,
jota kantoi siteessä, ja vetäytyi sen jälkeen takaisin.

Taas tunsi Qibbons kiusallista tunnetta. Kuinka
saattoi mies olla selvillä kaikesta tästä? Hän oli Var-

maankin elänyt hänen läheisyydessään, nähnyt hänet
joka päivä, mutta missä? Esiin kutsuttiin muutamia
muita todistajia, jotka Qibbons tunsi —, kauppias,
jolta hän osti puunsa, ja eräs toinen samaan luok-
kaan kuuluva henkilö, mutta heillä ei ollut paljon sa-
nottavaa. He voivat ainoastaan todistaa muutamia
tosiasioita, joita ensimmäinen todistaja oli maininnut,
ja lisätä joitakuita pienempiä asianhaaroja, joita olivat
tulleet huomiollepanneiksi, mutta Qibbons ymmärsi,
että he tekivät tämän edellisen todistajan vaikutuksen
alaisina ja heidän Vähäpätöisiä todistuksiansa oli värit-
tämässä vahva ennakkoluulo, joka oli omansa saatta-
maan hänet rauhantuomarin silmissä huonoon valoon.

Ennen kun viimeinen todistaja oli lakannut pu-
humasta, ilmaisi oven luota kuuluva hälinä, että joku
uusi oli saapunut. Qibbons kääntyi katsomaan ja
huomasi herra Simeonin laihan vartalon ja viekkaat
kasvot. Vieläkin todistaja häntä vastaan, vieläkin Vi-
hollinen! Nuorukaisen rohkeus horjui, sillä hän tunsi
tuon pienen juutalaisen liiaksi hyvin, uskoaksensa hä-
nen tulleen hyvässä tarkoituksessa.

Rauhantuomari katseli uutta todistajaa terävästi.
Hän ei ollut sanottavasti mielissään tämän esiintymi-
sestä, sillä hän oli, jo tullut siihen vakaumukseen, että
Vanki oli syyllinen, ja halusi saada lähettää hänet van-
kilaan, Valmistaakseen tilaa muille syytetyille, joina
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oli joukko kapinallisia merimiehiä, useita epäluulon-
alaisia paavilaisia sekä muutamia hillitsemättömiä tap-
pelupukareja, joista «iloisen yksinvaltiaan* aikana ei
juuri ollut puutetta. Pienen juutalaisen todistus oli
sitäpaitsi varsin ikävä, vaikkakin niin vihamielinen,
että se olisi voinut pilata paljon toivehikkaammankin
asian kuin Gibbonsin oli. Aivan uupuneena keskeytti
Virkamies vihdoin hänen pitkän puheensa vangin kiit-
tämättömästä voitonhimosta, joka oli huono palkka
kaikesta siitä hyvyydestä, jota hän muka oli hänelle
osoittanut. Siihen kokemukseen tultuansa saattoi hän
uskoa tuosta roistosta mitä tahansa. Ja kuten herra
tuomari Varmaankin oivalsi j. n. e. Rauhantuomari
kääntyi nopeasti Gibbonsin puoleen, kuin olisi hän
halunnut mahdollisimman pian suoriutua välttämättö-
mistä muodollisuuksista, ja kysyi, oliko hänellä sanot-
tavana mitään puolustukseksensa.

«Ei mitään muuta«, vastasi Qibbons masentu-
neena, «kuin että tässä on varmaankin tapahtunut
suuri erehdys, ellei vaan minulla ole useampia viha-
miehiä kuin olen aavistanut. Jumala tietää, että minä
olen viaton, mutta —«

«Hyvä, hyvä, siitä ehditte kyllä puhua silloin
kun tutkimus asiassa tapahtuu. Tällä kertaa olen
kuullut tarpeeksi, lähettääkseni teidät Newgateen odot-
tamaan mutta, kesken kaiken, tietääkö kukaan,
mitä on tullut tuosta Silvio Doriasta?« Ei kukaan
sitä tietänyt. Sanottiin, että hänen jälkensä olivat jo
Vuoden olleet kadoksissa. Rauhantuomari kääntyi
Gibbonsin puoleen. «Mitä on tullut teidän rikostove-
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ristanne? Minä" varoitan teitä, nuori mies, älkää sa-
latko mitään! Tässä ei valehteleminen auta.«

«Herra, hän on kuöllutx Nuorukainen sanoi
tämän hiljaa ja kovin vapisevalla äänellä.

«Kuollut! Onko todellakin niin? Milloin kuoli
hän?«

«Viime Vuonna ruttoon«.
Rauhantuomari yski. Oli ilmeistä, etfei hän

epäillyt tuon yksinkertaisen tiedonannon todenperäi-
syyttä.

«No, minä otaksun, että meidän täytyy sitten
tyytyä teihin«, sanoi hän. «Kuolleet eivät salajuonia
puno. Grinling Qibbons, minä lähetän teidät New-
gateen odottamaan tutkimusta. Konstaapelit, Viekää
Vanki ulos.« Hän allekirjoitti nopeasti erään paperin,
Viskasi sen muutamalle oikeudenpalvelijalle ja antoi
heille viittauksen poistua huoneesta.

Konstaapelit veivät vangin takaportille ja avasi-
Vat sen, aikoen Viedä hänet niin pian kuin mahdol-
lista Newgateen, jättää hänet sinne ja sitten viipyä
hetkisen juttelemassa ja ryypiskelemässä vanginvarti-
jain kanssa, jotka he varsin hyvin tunsivat. Mutta
päästyään rakennuksen edustalle he näkivät näytel-
män, joka ajoi heidän huolettomuutensa pakosalle.
Suuri kansanjoukko seisoi rauhantuomarin asunnon
edustalla, ja lukematon joukko kasvoja oli äänettö-
myyden vallitessa käännettynä porttia kohti, kärsiväl-
lisinä ja armottomina kuin milloin kissa odottaa rotta-
reijän luona.

Hämillään ja peljästyneinä katselivat konstaapelit
toisiansa, tarttuivat sen jälkeen nopeasti vangin käsi-
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varsiin ja kääntyivät ympäri, palatakseen taloon. Se
oli liian myöhäistä. Portti, jonka he huolettomasti
olivat vetäneet kiinni jälkeensä, oli paukahtaen men-
nyt lukkoon, ja nyt seisoivat he rappusilla kansan-
joukon edessä.

Gibbonsin näkyviin tuleminen katkaisi äkisti
tuon odottavaisen hiljaisuuden. Väkijoukko siirtyi
eteenpäin päästäen ulvonnan, joka oli kova jakamala
kuin meren möyryäminen.

Gibbons kävi kalman kalpeaksi. Hän muisti, oi,
kuinka hyvin, toisen tällaisen joukon. Silloin oli
Silvio ollut sen hirveän koston esineenä, ja hän oli
pelastanut hänet. Kukahan nyt pelastaisi Gibbonsin,
kun nyt hänen hetkensä oli tullut.

Nuorukainen hengitti lyhyeen ja kovasti. Hän
katseli ympärilleen, lähteäkseen pakoon. Siihen ei
ollut mitään mahdollisuutta. Hänen asemansa näytti
toivottomalta, mutta hän päätti olla antautumatta ilman
taistelua. Onnellisesta sattumasta, kentiesi hänen hil-
jaisen alistumisensa Vuoksi, olivat hänen kätensä va-
paat. Sitäpaitsi seisoi hän rappusilla, väkijoukon ylä-
puolella, ja yhden taikka kahden täytyisi kaatua, en-
nen kun hän tulisi alas. Sillä Voitettaisiin aikaa ja,
kukapa tietää? Talon asujamet voisivat mahdollisesti
kuulla melun ja avata portin ajoissa, niin että hän
pelastuisi. Hän kääntyi jälleen joukkoa vastaan, sei-
soen kädet ristissä rinnalla ja huulet lujasti yhteen-
puristettuina.

Naisen käsi oli ensimmäinen,joka ojennettiin
tempaamaan kansan raivon uhria alas. Erään meri-
miehen vaimo juoksi ylös rappusia, ja tarttuen Qib-
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bonsin käsivarteen käänsi hän häneen päin kasvonsa,
jotka olivat nälän laihduttamat, valvomisen vaaienta-
mat ja haavoitetussa sydämessä heränneen koston-
halun Vääristämät.

«Katso minua!« huusi hän. «Katso minua, ka-
valtaja sinä Voitonhimoinen, tunnoton Verenimijä!
Katso, miksi olet minut tehnyt! Kerran olin kaunis
ja onnellinen, mitä parhaimman miehen vaimo ja lisäksi
Vielä äiti —«, hän oli tukehtumaisillaan liikutuk-
sesta ja kimeästi kirkaisten; «oi, poikani, poikani, ka-
dotetut kadotetut —« kaatui hän pyörtyneenä
Gibbonsin jalkoihin. Säälin Valtaamana keskellä omaa
Vaaraansa, kumartui Gibbons nostaakseen onnettoman
ylös, mutta samassa silmänräpäyksessä osui kivi hänen
takanaan olevaan muuriin ja kehoitti häntä pitämään
Varansa. Taas seisoi nuorukainen suorana joukon
edessä, odottaen kohtaloansa.

Hänen tyyni ryhtinsä ja päättäväiset, kalpeat
kasvonsa näyttivät saattavan ihmiset mielettömiksi.
Kiviä ja_ multakokkareita lenteli joka taholle, ja huu-
dot «Kuolema kavaltajalle!*, «Kuolema hollantilaisten
Vakoojalle!* kaikuivat kautta ilman.

«Ei, ei«, huusi joku, «lähettäkäämme hänet ku-
tomaan ansojansa hämähäkkien parissa, kuten Jack
Foster sanoi*.

«Niinpä kyllä. Miksi tahraisimme käsiämme ve-
rellä? Newgate kyllä tekee lopun hänestä. Lähettä-
kää hänet sinne pitämään seuraa hämähäkeille.* Mutta
näitä armahtavaisia ääniä oli vähän, ne kuuluivat har-
voin ja upposivat pian tuohon verenhimoiseen, alati
kasvavaan ulvontaan: «Kuolema kavaltajalle!*
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«Kas niin, pojat, mitä te odotatte?* kirkui laih-
tunein ja nälkiintynein joukossa olevista monista meri-
miehistä, «Vetäkää se koira alas ja tehkää loppu rähi-
nästä. Muuten tulevat oikeudenpalvelijat ulos, ja sil-
loin hän varmasti pääsee käsistämme. Ette suinkaan
te peljänne tuota nuorta roistoa? Seuratkaa minua,
toverit! Lyökää maahan kavaltaja!« Hän syöksyi
eteenpäin, ja rahvas, hänen sanojensa yllyttämänä,
seurasi yhdessä joukossa, ulvoen: «Kuolema pettu-
rille! Hänen pitää kuolla!«

Muuan akkuna avataan, pää pistetään siitä ulos
ja joku huutaa väkijoukolle: «Seis, seis, hänen ma-
jesteettinsa nimessä. Takaisin, hullut, kuninkaan ni-
messä!*

Hullu on pikemmin hän, joka koettaa heikolla
äänellänsä voittaa valtameren pauhinan, ojentamatta
kättään hukkuvan pelastamiseksi. Ääni häipyy raivoi-
san väkijoukon hurjaan rähinään.

«Avatkaa portti!« ärjyvät konstaapelit ja Viittoi-
levat kiivaasti akkunassa olevalle miehelle. Eikö hän
siis ymmärrä heitä? Ei, hän kirkuu edelleenkin rah-
vaalle, joka ei kuule hänen sanojansa. Kyllä, nyt
ymmärtää- hän. Pää'katoaa akkunasta, hän tulee.

Muutamia silmänräpäyksiä kestää nuorukainen.
Ensimmäiset päällekarkaajat peräytyvät hänen hyvin
suunnattujen iskujensa pakoittamina, mutta mitä Voi
yksi tuhansille? Sitä ei voi kauvan kestää. Kivi
osuu hänen oikeaan käsivarteensa, se Vaipuu voima-
tonna alas. Mutta nyt avataan ovi. |Kentiesi ennäte-
tään vetää hänet ajoissa sisälle. Liian myöhäistä!
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«Ei koskaan! Kuolema petturille, kuolema, kuo-
lema!*

Kansa ei tahdo päästää uhriansa.
Voimakas tempaus hyvin suunnattu kivi

Vihdoinkin on hän heidän Vallassaan! Hänet on Ve-
detty alas.

«Oi, Jumalani, armahda minua!«
Huuto nousi Gibbonsin sydämen syvyydestä. Rah-

vaan melu huumasi hänet. Väkijoukko näytti epäsel-
västi keinuvan hänen silmissään. Hän näki ainoas-
taan yhdet kasvot, yhdet ainoat, jotka erosivat jou-
kosta ja loistivat tyydytetyn kostonhimon inhoittavasta
ilosta.

Niin, nyt tunsi hän hänet, syyttäjänsä. Se oli
yksi tuon taajaan asutun korttelin asukkaista, joka
näyttäytyi harvoin, ja josta ei kukaan välittänyt,
sama, joka oli johtanut rahvasta, kun se oli tahtonut
tappaa Silvion.

Tunteminen tapahtui silmänräpäyksessä, kuten
elämän heijastus hukkuvan muistissa. Se oli viimei-
nen, minkä hän näki. Hänen korvissaan alkoi surista,
hänestä tuntui kuin olisi hänet tallattu maahan; se oli
kiusallisen avuton, ilkeä tunne, kuin olisi henki pu-
ristettu hänestä ja sitten hän vaipui tuon kauhean
meren pinnan alle ja meni tainnoksiin.



XX LUKU.

Hämähäkkien parissa.

Neljä pienen lampun Valaisemaa seinää, paljas
kivilattia, holvikatto ja paksuilla rautaristikoilla varus-
tettu akkuna syvällä muurissa nämä kaikki näki
Gibbons, kun hän jälleen avasi silmänsä. Hän käänsi
päätään tuolla kovalla päänalusella. Häntä pyörrytti,
tulikipinöitä tanssi hänen silmissään, eikä hän nähnyt
enään mitään. Hän saattoi ainoastaan maata hiljaa,
silmät ummessa liikkumatonna, puoleksi huumaan-
tuneena, avutonna ja Välinpitämättömänä. Siten ku-
luivat minuutit.

Ratiseva ääni lukossa, avain, jota kierrettiin ym-
päri, kuiskaavia ääniä ja sitten käsi, joka pistettiin
päänalusen alle ja tunne siitä, että jotakin tungettiin
hänen huultensa väliin tämän kaiken hän tajusi.
Viimeinen menettely uudistettiin kolme kertaa. Sitten
pantiin hänen päänsä taas tavalliseen asentoonsa pään-
aluselle, ja hiljaa, vähitellen alkoi lämmin Veri virrata
hänen kangistuneissa jäsenissänsä; suhina ja surina
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hänen päässään väheni, ja taasen avasi hän silmänsä.
Kaksi miestä seisoi kumartuneena hänen ylitsensä.
Totinen, mustaan pukuun puettu lääkäri piti kättään
hänen sydämellänsä ja luki lyöntejä toisessa kädes-
sään olevan suuren kellon viisarin mukaan, samalla
kun pitkä, hartiakas vanginvartija oli polvillaan per-
mannolla, vieressään pullo ja pitäen teelusikkaa peu-
kalonsa ja etusormensa välissä.

«Kaksikymmentä viisi, kolmekymmentä, kolme-
kymmentä viisi*, laski tohtori. «Sydän tykyttää nyt
säännöllisesti, ja etontoiminta tuntuu palautuvan. Sai-
ras toipuu*.

«Eikö luita ole mennyt poikki?* kysyi Gibbons.
Lääkäri tutki tarkoin Gibbonsin ruumista, tunnusteli
ja puristeli kaikkialta ja pudisti vihdoin tyytyväisenä
päätään.

«Ei, eipä suinkaan*, sanoi hän. «Sinelmiä on
runsaasti, mutta luusto on hyvässä kunnossa, enkä
minä Voi huomata mitään sisällisiä vammoja. Tekeekö
kipeätä, poikani? Koettakaa hengittää syvään«. Gib-
bons totteli, hymyillen vasten tahtoansa.

«Ei sanottavasti, herra tohtori, mutta kyllä minä
tunnen ruumiini kankeaksi ja araksi*.

Vanginvartija nauroi. «Olisikin ihme, ellette sitä
tekisi, nuori pahantekijä*, sanoi hän. «Kun Väkijoukko
tallaa jaloissansa, niin Voi vallan hyvin saada muuta-
mia mustelmia, ha, ha, ha!«

«Se on ihme!« huudahti tohtori. «Olette pääs-
syt Väkijoukon jaloista ilman että ainoatakaan luuta
on katkennut!« Silloin Gibbons muisti, mitä oli ta-
pahtunut. Häntä pöyristi.
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«Nyt minä muistan sen«, sanoi hän. «Se oli
hirveätä. Minä luulin, että väkijoukko tälläisi minut
kuoliaaksi«.

«Mitä joutavia, niin hullusti ei toki käynyt», sa-
noi vanginvartija hymyillen. «Kyllä kai sekin olisi voi-
nut tapahtua, elleivät oikeudenpalvelijat olisi tulleet
ulos viime hetkellä, ajaneet takaisin ne kymmenen tai
kaksitoista sutta ihmishaamussa, jotka olivat saaneet
teidät kumoon rappusilla, ja vetäneet teidät taloon,
kuten he luulivat, kuolleena kuin suolattu silli, joka
teistä olisi saattanut tulla Vain kättä käännähyttämällä.
Jos he olisivat viipyneet vielä hetkisenkin, olisi se
ollut liian myöhäistä. Ei se sittenkään olisi onnistu-
nut, elleivät jotkut joukossa olisi olleet teidän tappa-
mistanne vastaan, vaikka enemmistö olikin raivon so-
kaisema. Te saatte kiittää onneanne, että pääsitte
hengissä, se on varma se«.

«Mitenkä sitten tulin tänne?« kysyi Gibbons.
«Tännekö? Ettekö muista, että teitä syytettiin

Vakoilusta tai mistä se lienee ollutkaan? Ei« - sa-
noi vanginvartija, kun Gibbons päästi suuttumuksen
huudahduksen «ei, sen asian kanssa ei minulla ole
mitään tekemistä. En minä tahdo ruveta teidän rippi-
isäksenne. Sen vaan tiedän, että herra tuomarin oli
Vaikea suoriutua asiasta. Ensiksi pelkäsi hän menet-
tävänsä Virkansa sen takia, että hän, vaikka Varsin
hyvin tiesikin, kuinka raivostunut väkijoukko oli teitä
Vastaan, riittämättömän saattojoukon suojassa asetti
teidät hengenvaaralle alttiiksi, ja toiseksi pelkäsi hän,
että väkijoukko repisi hänen talonsa maahan. Hän
kuljetutti teidät sen vuoksi ulos toisen oven kautta



145

ja panetti teidät kuomivaunuihin, ajatellen sillä tapaa,
että jos teidät tavattaisiin kuolleena Newgatessa, ei
asiasta sen enempää puhuttaisi. Siellä ei, kuten tie-
dätte, ole kovinkaan harvinaista, että ihmiset kuolevat.
Toisin on laita herrastaloissa, Varsinkin jos syy on
ollut sellainen kuin tämä«.

Tohtori kääntyi suulaan vanginvartijan puoleen
ja keskeytti hänen puheensa.

«Nyt riittänee, ystäväni. Ei ole syytä saattaa
potilasta liikutetuksi tätä nykyä. Nukkuminen on hä-
nelle parasta, ja kun me nyt olemme tehneet kaiken
voitavamme, on parasta, että lähdemme pois.«

Näin sanoen pisti hän kellon taskuunsa ja astui
Vanginvartijan seuraamana ovelle. Viimeksimainittu
sulki ja telkesi oven, niin että vanki jäi yksin.

Sitten kun rahvaan pahoinpitelyn seuraukset oli-
vat kadonneet, alkoi Qibbons kärsiä tuosta kau-
heasta yksitoikkoisuudesta ja tuntea tuota kiusallista
pakontunnetta, jota vankilaelämä aina synnyttää yle-
vissä ja vapauttarakastavissa ihmisissä. Tätä kaikkea
oli hyvin vaikea kestää, emmekä me Voi ihmetellä
sitä Vihaar mikä nuorukaisen sydämessä kasvoi tuota
miestä vastaan, joka syyttömästi oli syössyt hänet
tähän kurjuuteen. Toisinaan joutui Gibbons vallan
epätoivoon ja varmaankin olisi hän murtunut, ellei
tohtori Wrenin muisto olisi häntä rohkaissut. Ja niin
kuluivat päivät, kunnes hän oli Viettänyt kokonaisen
Viikon Newgatessa.

10



XXI LUKU.

Uni ja herääminen.

Oli lauvantaiyö syyskuun alussa, ja Gibbons nuk-
kui olkivuoteellaan, nukkui rauhallisesti ja näki unta
Vapaudesta. Ankara itätuuli vinkui Vanhan vankilan
muurien ympärillä, sekautuen niihin unikuviin, jotka
leijailivat hänen lepäävien aivojensa ohi, jolloin todel-
lisuus ja mielikuvitus yhtyivät tuolla haaveellisella ta-
valla, joka on niin yleisesti tunnettu ja kuitenkin niin
salaperäinen. Nuorukainen nukkui edelleen onnelli-
sena unien maailmassa, sillä aikaa kun todellisessa
maailmassa tuuli jatkoi huokailemistansa Vankilan muu-
rien ympärillä, milloin alentuen hiljaiseksi kuiskauk-
seksi, milloin nousten kovaksi ähkinäksi.

Kajastus lankesi sisään vankilan akkunasta, ku-
vasi rautaristikon liehuvin piirtein permantoon, leijaili
seinällä ja levottomasti leikki nukkuvan kasvoilla.
Mielikuvitus kosketti sitä taikasauvallansa ja muutti
sen sädekimpuksi, joka tanssi uneksijan jaloissa. Myrs-
kyn voima kasvoi ja kuului huutoja: «Hakatkaa maa-
han kavaltaja! Kuolema petturille!* Metsä, jossa nuori
puunleikkaaja on olevinaan, on täydessä tulessa, ja
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taiteilija pakenee, varoittaakseen ystäväänsä, soitto-
niekka Silviota. Mutta tämä juoksi nopeammin ja
kätkeytyi puiden taakse. Metsä palaisi poroksi ja he
molemmat hukkuisivat. Vihdoin pysähtyy hän vih-
doinkin ! Kiivaasti hengittäen ojentaa puunleikkaaja
kätensä, tarttuakseen pakolaiseen; siiloin tämä kään-
tyy ympäri ja näyttää pääkallon kasvot. Hurjasti
kirkaisten herää Gibbons. Unikuvat pakenevat, mieli-
kuvitus haihtuu, todellisuus vallitsee taas.

Mutta onkohan se todellisuutta ? Gibbons hieroi
silmiänsä ja katseli ympärilleen kopissa. Kummallista!
Vielä hyppii ja leijailee kajastus seinällä, sama taika-
kajastus, jonka hän oli nähnyt unissaan. Oliko hän
ehkä vielä puoliksi nukuksissa? Ei. Yhä liehui ka-
jastus seinällä, ja heikko saVunhaju tunkeutui sisään
akkunasta, jossa ei ollut lasiruutua.

Oliko tuli irti? Oli varmaankin luultavasti
joen Varrella olevassa, puurakennuksia käsittävässä

kaupunginosassa. Kuului huutoja, mutta ne tulivat
kaukaa. Seinällä oleva kajastus kävi heikommaksi;
oli kaiketi päästy tulen herroiksi sangen luonnol-
lista, koska vettä oli niin lähellä. «Vahinko, että se
on niin kaukana! Jos se olisi lähempänä voisi ken-
ties! vankila syttyä palamaan. Minä Voisin silloin häi-
riön aikana ehkä päästä pakoon, ja silloin, niin, sil-
loin ehkä « näin ajatellessaan Gibbons jälleen
Vaipui uneen ja nukkui, kunnes vanginvartija tuli tuo-
maan ruokaa. Gibbons syöksähti ylös ja katseli sei-
nään. Heikko kajastus näkyi siinä vielä, ei kirkkaana
ja selvänä, kuten yöllä, vaan heikkona auringonvalossa,
kuten unen varjo.
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«Onko tuli irti?« kysyi hän.
«On», vastasi Vanginvartija Välinpitämättömästi.

«Se on Puddinglanessa, ja talo, joka palaa, on -Fary-
nerin, hänen majesteettinsa leipurin oma, alhaalla joen
Varrella. Useita muitakin taloja on palanut poroksi
tänä yönä, mutta nyt he varmaankin saavat tulesta
Voiton«. Hän lähti kopista, telkesi oven ja meni vie-
mään ruokaa muille vangeille.

Huolimatta vanginvartijan Vakuutuksesta, ei tuli
ollut niinkään helposti Voitettavissa. Päin vastoin kas-
VoiVat huudot ja hälinä kadulla päivän kuluessa.
Ilmaan sekaantui yhä enemmän savua, ja kun päivän-
valo väheni, palasi tuo kamala kajastus seinälle kahta
vertaa voimakkaampana.

Sinä yönä ei Gibbons saanut unen häivääkään
silmiinsä. Hän lepäsi vuoteellansa, katsellen ristikosta
tulevia Varjoja, kuunnellen lisääntyvää hälinää kadulla

miesten huutoja, naisten ja lasten kimeätä kirku-
naa. Gibbons alkoi käydä levottomaksi. Mitähän,
jos tuli leviäisi NeWgateen! Vangit kentiesi palaisi-
vat elävältä Vankilassa, ennen kun heidät ennätettäi-
siin laskea vapaiksi. Se ajatus ei ollut hupainen.
Hän odotti tuskaisena vanginvartijaa. Tämä tuli ta-
vattoman myöhään, ja hänen muuten niin ilmeettömät
kasvonsa ilmaisivat levottomuutta. Hänellä oli kiire,
ja hän antoi sangen lyhyitä vastauksia Qibbonsin in-
nokkaisiin kysymyksiin. «Tulta ei vielä ole saatu
sammumaan, mutta pian kai se tapahtuu* arveli hän.
«Ettäkö Newgate syttyisi tuleen? Eipä suinkaan. Ei
Qibbonsin tarvinnut luullakaan niin pian pääsevänsä
tuosta Vanhasta vankilasta*. Ja sitten hän meni tie-
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hensä. Gibbons tuli Vieläkin levottomammaksi. Van-
ginvartija oli silminnähtävästi hätäännyksissään. Pel-
jättiinkö todellakin, että vankila palaisi? Siltä näytti,
mutta oliko siihen mitään syytä? Tulen yhä voimak-
kaampi pauhina, kaatuvien rakennusten ryske ja ka-
tua pitkin nopeasti ajettujen rattaiden kolina, sekä nuo
sankat savupilvet, jotka kulkivat akkunan ohitse
kaikki ne antoivat hirveän vastauksen hänen äänettö-
mään kysymykseensä.

Taas tuli yö, mutta sen mukana ei tullut pimeyttä;
se teki vaan tulen punaisen hehkun vieläkin kama-
lammaksi. Kauhea pelko Valtasi nuorukaisen. Tuli-
palon käry oli tullut niin väkeväksi, niin tukahutta-
Vaksi, tulen pauhu niin ankaraksi. Varmaankin lähestyi
Vaara pitkin askelin. Hän palaisi kuin rotta louk-
koonsa, kykenemättä auttamaan itseänsä. Se oli hir-
veätä. Turhaan tempoi hän ovea ja huusi vanginvar-
tijaa. Ei kukaan tullut. Ainoana vastauksena oli liek-
kien räiske ja vankien kirkuna viereisissä kopeissa.
Nuo raukat olivat joutuneet saman pelon valtaan kuin
hänkin. Mitä oli hänen tehtävä? Hän katsoi ylös
akkunaan. Se oli useampia jalkoja korkealla hänen
päänsä päällä. Hän hyppäsi. Ei, hän ei voinut ulot-
tua akkunasyvennyksen syrjään. Hänen täytyi nousta
jonkin päälle, mutta minkä? Hänen katseensa lankesi
sänkyyn, ainoaan huonekaluun, mikä huoneessa oli.
Hän veti sen esille, nousi sen päälle ja koetti uudel-
leen ulettua akkunaan. Mutta Vielä ei hän ulottunut.
Olisiko mahdollista, että hänen täytyisi jäädä siihen,
missä oli, ja menehtyä?
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Gibbons asetti vielä savisen vesiruukkunsa vuo-
teen päälle ja onnistui siten pääsemään niin korkealle,
että saattoi tarttua akkunan reunaan, jossa rimpuillen
hän suurella vaivalla irroitti rautaristikon. Mukaansa ot-
tamansa, peitteestään tekemänsä köyden avulla hän sit-
ten laskeutui alempana olevalle katolle, jolta pihalla
kävelevien vartijain huomaamatta hyppäsi muurille ja
siltä alas. Hän oli vapaa.

Ajatellen keskeneräistä veistoteostansa ja vanhaa
Vaskipiirrosta, kiiruhti nuorukainen palavan kaupungin
läpi asuntoansa kohden. Kulkiessaan Simeoni juuta-
laisen asunnon ohitse, jonka portista tuli jo tunkeu-
tui sisään, hän katsahti nopeasti ylöspäin ja huomasi
ylhäällä eräässä akkunassa hoikan tytön, jonka hän
tunsi Lea neidiksi. Kiireesti riensi hän ylös rappusia,
pelastaakseen tuon peljästyksestä puolikuolleen tytön.

Tehtävä ei suinkaan ollut helppo, sillä talo oli
jo täydessä tulessa ja paluumatka rappusia myöten
katkaistu, mutta oman henkensä uhalla ja äärettömillä
ponnistuksilla onnistui Gibbonsin laskea tyttö köyden
avulla alas maahan, jossa seisoi joukko miehiä, jän-
nityksellä seuraten nuorukaisen urheata tekoa, ja suu-
rella riemulla otettiin pelastettu tyttö vastaan. Gib-
bonsin itsensä laskeutuessa alas oli vaara jo paljoa
suurempi, mutta voimakas, notkea ja päättäväinen
kun oli, lähti hän rohkeasti liukumaan alas vaaralli-
sesta asemastaan ja saapui ehjin nahoin maahan.
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Kasvot joessa.

Oli seuraaVan päivän ilta kirkas, lämmin ilta
syyskuun alussa. Gibbons seisoi rannalla ja nojautui
muuatta patsasta Vastaan, johon soutajat tavallisesti
kiinnittivät veneensä. Elämä näytti hänestä hyvin
katkeralta, koska ne perustukset, joiden päälle hän
oli alkanut rakentaa, onnettomuuden vahva Virta jäl-
leen oli pyyhkinyt pois.

Mutta mitä hän sitten oikeastaan oli kadottanut?
Ainoastaan taulurämän, jota oli käytetty akkunan-
peitteenä, puolivalmiin puunveistoksen ja jotensakin
vaillinaisen kokoelman työkaluja. Niin, siinä oli
kaikki, mutta kuitenkin riitti se musertamaan nuoren
puunleikkaajan sydämen. Sillä Vanhan taulun mukana
oli Qibbons kadottanut aatteensa. Turhaan koetti
hän sitä palauttaa, turhaan katsahti hän uneksien alas
veteen, mielikuvituksessaan piirustaakseen tuon kerran
niin eloisan taulun. Hän oli luullut, etfei hän mil-
loinkaan voisi sitä unhoittaa, ja nyt, kun ei ollut
mitään mahdollisuutta vilkastuttaa muistoa, tuntui jo-
kainen viiva tulevan synkäksi ja häilyväksi. Pidätetyt
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kyyneleet himmensivät sen kuvan, jota hän oli etsinyt
Vedestä, ja hänessä heräsi tuo kiusallinen ajatus, että
taulu kentiesi olisi Voitu pelastaa, jos Ei, mitä
ajattelikaan hän nyt? Rakastettavaa Lea neitiä kau-
niine lapsenkasvoineen ja rukoilevine silmineen.
Jumalan kiitos, että hän oli voinut pelastaa hänet jul-
masta kuolemasta! Se ajatus soi hänelle ainakin se-
koittamatonta tyydytystä - syvää, puhdasta iloa.

Ajatellessaan ystäväänsä, tunsi hän kaihoa ja
kauhean yksinäisyyden tunnetta, tarvetta puhua jon-
kun kanssa. «Voi, jospa Silvio ei olisi kuollut 1 Kunpa
saisin hänet edes hetkiseksi! Oi, Silvio, Silvio!«
Nuorukaisen huulet vapisivat, kun hän hiljaa mutisi
tuota rakasta nimeä, kyyneleet tunkeutuivat esiin ja
putoilivat alas jokeen.

Mutta hiljaa, mitä tuolla oli? Gibbons nosti
päänsä ja kuunteli tarkkaavaisesti. Heikosti, kaukaa
tullen, kuului veden yli viulun säveleitä.

~1talia, Italia,
Sii maani ihana

Se oli Silvion lempilaulu tuo pieni kansan-
laulu, jonka hän oli oppinut kotimaansa Vuoristossa,
ja jota hänellä aina oli tapana soittaa, milloin kodin
kaipuu hänet valtasi.

Gibbonsin sydän tykytti niin, että hän oli tu-
kehtumaisillaan, ja hänen korvissaan suhisi, niin että
hän tuskin saattoi kuulla. Hän tarttui otsaansa, ja
hänen vapisevilta huuliltaan kuului huuto, jota hän ei
voinut pidättää. «Oi, Silvio, Silvio!«
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Kului minuutti. Silloin vetäytyi hellä hymy ve-
dessä näkyville kasvoille; silmät näyttivät katselevan
hänen silmiinsä, oi, niin lemmekkäästi! Gibbons ej
enään voinut sitä kestää. Nyyhkytys kohosi hänen
kamppailevasta rinnastaan ja hän peitti kasvonsa kä-
sillään. Käsi laskettiin hänen ja hän
kuuli sanat:

»Caro signor, ettekö enään tunne minua? Olet-
teko unhoittanut Silvion?*

Nuorukainen vetäytyi takaperin, kädet vaipuivat
alas, ja hänen peljästyneen katseensa edessä seisoi
se, jonka kuvan hän oli nähnyt vedessä; tämä ei ollut
pelkkä peilikuva, eikä pelkät kasvot, se oli ruumis,
koko ihminen se oli Silvio kuin entisaikaankin.

Gibbons kylmeni ja kuumeni. Hän oli kuullut
puhuttavan hengistä, jotka kummitelevat maan päällä.
Oliko tämä sellainen? Hän ei Voinut puhua, hän
hengitti lyhyeen ja läähättäen, ja hänen avoimet, pel-
jästyneet silmänsä tuijottivat hänen edessään seisovaa
olentoa. Saattoikohan olla mikään haamu tuo, joka
näytti niin todelliselta? Iloinen, eloisa ilme katosi
noilta etelämaalaisilta piirteiltä.

«Te olette siis unhoittanut minut, signor? Te
ette enään muista Silvio raukkaa. Minä en Voinut
niin pian unhoittaa teitä, minä«.

Gibbons sai Vaivoin sanotuksi:
«Mutta Silviohan on kuollut. Miksi, oi, miksi

olet niin Silvion näköinen. Minä —«

Nyt tuli taas valoa ja eloa pojan kasvojenilmee-
seen, ja hän kiiruhti esiin ojennetuin käsin.



154

«Vai niin, luulitteko te siten? Ei, signor, minä
en kuollut. Jumala armahti minua. Oi, rakas ystävä,
oma - « Enempää ei hän voinut sanoa, ja kohta sen
jälkeen nyyhkytti pieni italialainen ilosta ja syleili
ystäväänsä.

Josef ja Benjamin, David ja Jonatan! Tämän
laatuiset erot ja jälleennäkemiset ovat aina yhtäläisiä
yli koko maailman. Luonteen ja kansallisuuden ero
on Vain ulkokuori. Jos elämän vastustamaton sisälli-
nen voima murtaa tämän, niin pohja pohjaan kosket-
taa, sillä, kuten Shakespeare sanoo: «Luonnonvoima
tekee kaikki ihmiset sukulaisiksi*.

Sitten kun jälleennäkemisen ensimmäinen ilo oli
ohitse, oli paljon kertomista siitä Vuodesta, joka oli
kulunut heidän eroamisestaan, ja jonka aikana kum-
pikin oli luullut toisen kuolleen. Ensin tahtoi Silvio
Välttämättömästi tietää, mitä oli tapahtunut hänen ys-
tävälleen sen jälkeen kun hän oli jättänyt hänet tuona
muistettavana yönä, ja kun Gibbons oli kertonut, että
pojan pakeneminen talosta oli antanut aihetta tutki-
mukseen, josta seurasi vartijan erottaminen toimes-
taan ja toisen asettaminen hänen sijaansa sekä hoita:

jattaren hankkiminen, jonka jälkeen ruo’an laatu oli
melkoisesti parantunut. Silvio huudahti ihastuneena:

«Mutta sittenhän se- lopultakin olin minä, joka
teidät pelastin. Oi, kuinka olen iloinen! Jos tietäi-
sitte, kuinka minua kiusasi ajatus, että vaikka olin
tehnyt kaiken voitavani, en kuitenkaan ollut voinut
auttaa teitä. Olisin voinut kuolla onnellisena, täydel-
lisesti onnellisena, jos olisin tietänyt hengelläni pelas-
taneeni teidät*.
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Gibbons puristi lujasti tuota ruskeata kättä, joka
oli hänen käsivarrellansa, ja kääntyi poispäin. Italia-
laisen ystävyys liikutti häntä enemmän kuin hän saat-
toi sanoa. Hetken kuluttua hän kysyi:

«Mutta Silvio, poikani, et ole sanonut minulle,
miten sinun kävi. Oi, rakas Silvio, minä kun olen
koko ajan luullut sinun kuolleen. Etsin sinua kau-
pungista, kunnes —« hän vaikeni silmänräpäykseksi
ja jatkoi tukahutetulla liikutuksella —, «kunnes luulin
löytäneeni sinut Aldgaten kirkkomaalta. Oi, tiedätkö,
Silvio, hän oli niin sinun näköisesi, puettu aivan kuin
sinä, ja hänellä oli marakatti käsivarrellaan. Sitten
en enään ole etsinyt, en voinut —« Enempää hän ei
voinut sanoa.

«Se oli siis savoijalaispoika. Raukka! Mutta,
rakas signor, se en ollut minä, eikä Filippo. Me elämme,
Jumalan kiitos, molemmat ja olemme terveet. Se oli
hirveätä aikaa«.

Keskustellessaan kohtaloistansa olivat he saapu-
neet Silvion asuntoon. Silvio otti sytytetyn lampun
käteensä ja näytti ihastuneelle Gibbonsille Tintoret-
ton taulun, jonka hän oli tulipalosta pelastanut.
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Aurinko pilkistää akkunasta ja onni tulee
sisään oven kautta.

Neljä vuotta oli kulunut Lontoon palosta, ja tänä
aikana oli Gibbons aivan rauhallisesti asunut pienoi-
sessa tuvassa Deptfordissa, Silvion vanhan emännän
täysihoitolaisena. Nämä vuodet olivat todellakin on-
nellisia noille molemmille nuorukaisille, jotka rikko-
mattomassa rauhassa olivat antautuneet kutsumuk-
seensa. Silvio noudatti signor Nicolaon neuvoa ja
harjoitteli ahkerasti, milloin hänen aikansa ei kulunut
teaatterissa. Gibbons otti vastaan kaikki työt, mitkä
sai, ja käytti kaikki Väliajat valmistaakseen veistojäl-
jennöstä Tintoretton taulusta.

On iltapäivä tammikuussa 1671. Silvio on har-
joittelemassa orkesterissa, Gibbons istuu ja työsken-
telee lähellä akkunaa huoneessansa. Hänen edessään
on veistoteos, joka on jo melkein Valmis, ja sen ylä-
puolella seinällä on vanha Vaskipiirros.

Seisoessaan ja katsellessaan taulua, huomasi
Gibbons siinä jotakin korjattavaa.; Hän oli niin in-
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noissaan, etfei huomannut akkunassa näkyviä kas-
voja. Ne olivat tavattoman hienot ja sielukkaat kas-
vot, joiden jokaisessa piirteessä oli hienosti sivisty-
neen miehen pettämätön leima. Ja se mies oli sekä
ylhäinen että hyvin kasvatettu, vaikka hän käyttäytyi-
kin noin pahasti. Viisi minuuttia viipyivät kasvot ak-
kunassa, sitten Virtasi päivänvalo taas esteettömästi
sisään, askeleet narisivat lumessa rakennuksen edus-
talla ja portille kolkutettiin. Qibbons nousi työstään,
meni avaamaan ja näki kallisarvoisesta mutta yksin-
kertaisesti puetun herran seisovan ulkona. Heti muisti
hän nähneensä hänet P. Paavalin kirkossa tohtori
Wrenin ja muiden arkkitehtien seurassa samana päi-
vänä, kun hänet suljettiin vankilaan.

«Saanko tulla sisään?* kysyi vieras kohteliaasti.
«Olin niin tyhmä, että kurkistin akkunasta kulkies-
sani ohitse, ja näin teidän tekevän työtä, jota ker-
naasti tahtoisin lähempää katsella*.

«Vallan kernaasti, herrani«, vastasi Qibbons ja
Vei vieraan työnsä luo. «Se ei Vielä ole aivan Val-
mis ja näyttää hiukkasen karkealta*.

«Karkealta!« huudahti mies ja kumartui Veisto-
teoksen yli, ja kului useampia minuutteja, ennen kun
hän sanoi sen enempää. Qibbons katseli hiukan levot-
tomana miestä, kun tämä astui edes ja takaisin, kat-
sellen teosta. Lopuksi jäi hän seisomaan taideteok-
sen eteen ja katseli sitä yhtä mittaa kädet selän ta-
kana. «Ihana!« huudahti hän. «Sehän on Tinto-
retto?«

«Niin herrani, siten on minulle sanottu«.
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Ja oletteko te tehnyt kaiken tämän itse ilman
kenenkään apua?«

«Olen, sen olen tehnyt«.
«Todellakin!« Taas oli muutaman minuutin ajan

hiljaista. Sitten hän virkkoi: «Paljon olen minä mat-
kustellut vieraissa maissa ja nähnyt kauniita esineitä,
mutta milloinkaan en ole nähnyt veistoteosta, joka
vetäisi vertoja tälle. Se on ihana, se on täydelli-
nen. Olen nähnyt alkuperäisen maalauksen Venedi-
gissä ja voin vakuuttaa teille, että te olette jäljentä-
nyt sen kerrassaan mainiosti*.

Gibbons punastui ilosta.
«Mutta nyt minä luulen«, jatkoi vieras hymyillen,

että teidän täytyy sanoa hyvästit huomaamattomalle
elämällenne. En voi sallia, että teidän kaltaisenne
mies pysyy varjossa. Ettekö tahtoisi, että teidät esi-
teltäisiin eräälle suurelle miehelle, ystäväni?«

«Koska te olette niin hyvä ja kysytte minulta,
herraseni, niin minä mielelläni myisin tämän teoksen,
jos te voisitte hankkia sille ostajan«.

«Olen Vakuutettu, että sen voin. Minä puhun
teistä hänen majesteetillensa ensi kerran kun menen
hoviin. Mutta mikä on teidän nimenne, ystäväni?«

«Grinling Qibbons«.
«Qrinling? Se kuulostaa hollantilaiselta?«
«Ei, teidän armonne, minä olen englantilainen «,

Vastasi puunleikkaaja painavasti, «mutta minä luulen,
että minulla on joitakuita sukulaisia Alankomaissa«.

«Ah, minä ymmärrän«, vastasi aatelismies hy-
myillen. «No hyvä, herra Gibbons, mitä te pyydätte
tästä taulusta?« Puunleikkaaja arveli.
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«Se on vienyt paljon aikaa ja kysynyt paljon
työtä. Pitääkö teidän armonne sataa puntaa liian kor-
keana hintana?«

«Sata puntaa? Suoraan sanoen on raami sen
summan arvoinen, mutta kentiesi teette oikein siinä,
etfette pyydä liian paljoa ensi alussa En epäile, että
te pian saatte teoksenne kaupaksi«.

«Teidän armonne on liian hyvä. En Voi lausua,
kuinka kiitollinen olisin, jos te tahtoisitte käyttää vai-
kutusvaltaanne minun hyväkseni«. !

«Päin vastoin, ystäväni, minä mielelläni autan
sellaista neroa, kuin te olette, enkä minä luule, että
John Evelynin tarvitsee paljoakaan ponnistella voi-
miansa, saattaakseen teidät hyvään huutoon*.

«Herra EvelynU huudahti Gibbons hämmästy-
neenä. «Tämäpä on todellakin kunnia. Olisinpa to-
siaankin hävennyt näyttää keskeneräistä työtäni sel-
laiselle arvostelijalle, jos olisin tietänyt —«

«No, sepä oli onni, etfette sitä tietänyt, herra
Gibbons«, virkkoi Evelyn nauraen. «Mutta nyt alkaa
olla myöhäinen, joten täytyy lähteäni kotiin. Teidän
täytyy käydä meidän luonamme Sayes Courtissa,
herra Gibbons. Mutta miten te sanoittekaan, onko
teillä ystävä, joka asuu teidän kanssanne? Onko hän-
kin piiunleikkaaja?«

«Ei, hän on viuluniekka«, vastasi Gibbons Vilk-
kaasti. «Hän on italialainen ja soittoniekka, ja hän
soittaa hyvin, hyvin kauniisti. Se on todellista mu-
siikkia, herra Evelyn«.

«Silloinpa saan luvan kuunnella hänen soittoansa,
sillä minä olen ihastunut musiikkiin. Entäs te, soi-
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tatteko tekin? Minä näin, että teillä oli viulu vieres-
sänne, kun työskentelitte«.

«Minä soitan hiukan, mutta hän se on minua
opettanut. Minä en milloinkaan tule soittamaan niin
kuin Silvio. Hän on oikea nero«.

«Siispä olen löytänyt kaksi oikeata helmeä yhden
asemasta«, vastasi Evelyn ystävällisesti hymyillen.
«Saadaanhan nähdä, mitä minä voin tehdä teidän mo-
lempain hyväksi. Jääkää hyvästi, ystäväni. Joudut-
takaa työnne loppuun. Saatte piakkoin kuulla minusta«.

Hän astui ovelle ja jätti kiitollisen Gibbonsin
yksin.



XXIV LUKU.

Mitenkä Veistoteoksen ja taiteilijan kävi
hovissa.

"«Se oli kylläkin totta, mitä herra Evelyn oli sa-
nonut:* Gibbons sai nyt lausua jäähyväiset huomaa-
mattomuudellensa. Hänen luonaan kävi ylhäisiä vie-
raita katsomassa Veistoteosta ja vihdoin kutsuttiin hä-
net töineen hoviin. Itse herra Evelyn tuli häntä nou-
tamaan kuomivaunuilla. Kulkiessaan hovin käytävissä
he kohtasivat kauniin herran, jokakäyttäytyi hovimie-
hen tapaan. Herra Evelyn vaihtoi hiljaa muutamia
sanoja hänen kanssaan. Tuo ylhäinen mies katseli
Qibbonsia mielenkiinnolla.

«Vai niin, onko tämä sinun turvattisi?« kysyi hän.
«Minun täytyy jonakin toisena päivänä katsella teidän
mestarinäytettänne, koska se on niin miellyttänyt vä-
vyäni. Nyt ei minulla ole aikaa. Au revoir.U Hän
hymyili, nyökkäsi ja jatkoi matkaansa.

Evelyn antoi veistosta kantaville miehille merkin
kulkea eteenpäin.

«Kantakaa taulu Richard Brownin huoneeseen«,
sanoi hän. Sitten lisäsi hän Gibbonsiin päin käänty-

11
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neenä: «Minun täytyy pyytää teitä odottamaan siellä,
kunnes käyn tiedustelemassa hänen majesteettinsa
mieltä. Luultavasti lähettää kuningas pian teitä nou-
tamaan*.

Kauvan ei viipynytkään ennen kun kuningas
herra Evelynin seurassa astui huoneeseen. Hän kat-
seli tarkoin veistoteosta, kiitteli sitä ja lausui sen teki-
jälle moniaita armollisia sanoja. Lopuksi käski hän
Viedä taulun kuningattaren makuuhuoneeseen, jotta
tämäkin saisi sitä ihailla.

Kuningattaren makuuhuone oli jo täynnä väkeä,
kun puunleikkaaja veistoksinensa sinne saapui. Ta-
varoitaan näytellen seisoi- siellä sama petollinen rans-
kalainen myyjätär, jolle Gibbons kerran oli myynyt
kaulanauhan, ja hänen ympärillään oli joukko hovi-
naisia ja Vieraita, jotka ihaillen katselivat hänen ko-
rujansa, soveliaan matkan päässä kuninkaasta ja ku-
ningattaresta, jotka keskustelivat keskenään eräässä
akkunaloukossa. Kun Gibbons astui sisään, kiiruhti
kuningas esittelemään hänet kuningatarelle, ja sitten
kun taulu oli asetettu sopivaan valaistukseen, sanoi
hän: «Kas niin, Katariina, tule nyt tänne katsomaan.
Eikö se ole kaunis?* Tähän Vastasi kuningatar;

«Onpa kyllä, kyllä se on kaunis«.
«Se sopii erinomaisesti sinun yksityiseen kappe-

liisi*, jatkoi kuningas. «Alttaritauluna se näyttäisi
erinomaiselta. Enkö kuullut sinun tässä hiljattain sa-
novan, että sinä haluat saada sellaisen?«

«Kyllä, aivan niin«, sanoi kuningatar, «jos teidän
majesteettinne —«. Tässä hänet keskeytti muuan
hoviherra, joka kutsui kuninkaan puhumaan Ranskasta
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saapuneen pikalähetin kanssa, jolla oli tärkeitä asioita
ilmoitettavana. Tuskin oli kuningas lähtenyt huo-
neesta, ennen kun ranskatar liittyi siihen joukkoon,
joka oli kokoontunut veistoteoksen ympärille. Hän
asettui aivan kuningattaren taakse. Tämä kääntyi ym-
päri.

«No, hyvä rouva de Boord, mitä te sanotte tästä
kauniista taideteoksesta! Se on erinomaisen hyvin
tehty, eikö totta?*

«Ah, ota, teidän majesteettinne«,< Vastasi ranska-
tar, «se kyllä olla paljon kaunis, kuten teidän majes-
teettinne sanoo. Mutta jos teidän majesteettinne tah-
too olla armollinen ja suoda anteeksi, että minulla
olla omat ajatukseni mutta ei minun sopii sanoa
ajatukseni siitä, mitä teidän majesteettinne niin paljon
ihailee*.

Kuningatar hymyili.
«Kas niin, madame de Boord, älkää olko niin

Vaatimaton. Taiteilijat haluavat saada kuulla kaikkien
ajatuksen. Eikö niin, sir George?« lisäsi hän kään-
tyen Evelynin vieressä seisovan herran puoleen.

«Teidän majesteettinne ymmärtää sen paljoa pa-
remmin kuin minä«, vastasi sir George, omituinen
ilme kasvoillaan. «Minä en ole taiteilija*.

«No hyvä, 'madame, lausukaa mielipiteenne*,
jatkoi kuningatar.

Silloin alkoi ranskatar moittia Veistoteosta, sa-
noen siinä olevan liiaksi synkkyyttä, liiaksi varjoa,
sekä luvaten heti näyttää tarkoituksensa. Näin sanoen
hän hetkeksi poistui huoneesta. Hetken kuluttua hän
palasi erään miehen seurassa, joka kantoi laatikkoa.
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Ranskatar lähestyi kuningatarta ja kuiskasi jotakin
hänen korvaansa. Katariina näytti peljästyvän, otti
pari askelta eteenpäin ja sanoi myyjättärelle hiljaa,
mutta kuitenkin kuuluvasti:

«Oletteko varma siitä, madame?«
«Olen, aivan Varma, teidän majesteettinne«, vas-

tasi nainen, «pelkään, että se olla liiankin totta. Mies
odottaa tuolla. Minä tuntee hänet täysin kunnialli-
seksi henkilöksi«. Kuningatar kääntyi nyt herra Eve-
lynin puoleen. '

«Pelkään, että meitä on petetty, herrani«, sanoi
hän vakavasti. «Näyttää siltä, että tuo nuori mies
kaupittelee toisen työtä omanansa. Rouva de Boord
on äsken tavannut oikean taiteilijan tuolla alhaalla.
Hän on sattumalta kuullut, mitä on tapahtunut, ja on
tullut anomaan oikeutta. On vahinko, herra Evelyn,
että siten on koetettu hyötyä teidän herkkäuskoisuu-
destanne*.

Sitten antoi kuningatar merkin ranskattarelle,
joka innokkaasti oli pyytänyt, että hänen turvattinsa
laskettaisiin sisälle.

Kaikkien katseet suuntautuivat ovelle, joka avat-
tiin, ja siitä astui sisälle Gibbonsin vanha Vihollinen,
John Foster.



XXV LUKU.

Kuningattaren määräämä koe.

Taulun omistusoikeudesta kilpaileva mies ku-
marsi kuningattarelle ja selitti, että veistoteos oli hä-
nen tekemänsä, mutta varastettu häneltä. Todistuk-
seksi puheensa todenperäisyydestä hän näytti puupa-
lasta, jonka Gibbons heti tunsi tulipalossa kadotta-
maksensa. Nuorukainen oli juuri harmistuneena syök-
symäisillään esiin, kun Evelyn pidätti häntä varoitta-
valla silmäniskulla ja hiljaa lausuen: «odottakaa!«

«Ketä on minun uskottava?* sanoi kuningas huo-
lestuneena. Sitten hän kääntyi Gibbonsin puoleen.

«Onko mahdollista, että te todellakin tahdotte
pettää meitä?« sanoi hän. «Mitä teillä on sanottavaa
tämän miehen väitöstä vastaan?«

«Minä voin pyhästi vakuuttaa teidän majestee-
tillenne,! että tämä veistotyö, sellaisena kuin se tässä
on, on minun käteni tekemä«, vastasi hän. «Pitää
kai minun se tietää, koska olen sitä niin monet päi-
vät valmistellut. jEn tahdo vaivata teidän majesteet-
tianne nyt tekemällä selkoa kaikesta, mitä olen tuon
miehen takia saanut kärsiä, mutta sen tahdon sanoa
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puolustuksekseni, etfen luule hänen kykenevän laati-
maan tämän laatuista veistoteosta. Mikäli minä häntä
tunnen ja se on hyvin vähän on hän merimies
ja —«

Eräs nainen astui esiin ja keskeytti Gibbonsin
puheen.

«Sallikaa minun teidän majesteetillenne sanoa,
että voin taata tämän miehen kykenevän puunleik-
kuuseen«, sanoi hän ja osoitti Fosteria. «Muutamia
vuosia sitten löin lady Betty Greyn kanssa vetoa siitä,
että puusta voitaisiin veistää kukkavihko niin taiteel-
lisesti, että sitä tuskin voisi luonnollisesta eroittaa.
Uskoin tilauksen eräälle juutalaiselle olen nyt un-
hoittanut hänen nimensä —, ja hän lähetti minulle
kukat tämän miehen myötä, selittäen, että tuoja oli
ne valmistanut«. Hän poistui huoneesta, mutta palasi
pian takaisin Gibbonsin aikoja sitten kadottama kukka-
ruukku kädessään.

Nyt ei nuori puunleikkaaja enään voinut hillitä
itseänsä. Oikein tietämättä mitä teki, juoksi hän esiin
ja huudahti vihan puoleksi tukahuttamalla äänellä:

«Minun kukkani, kadotetut kukkani! Se olitte
siis te, roisto, joka ——« Evelyn laski varoittavasti
kätensä nuoren miehen käsivarrelle.

«Hiljaa, kaikin mokomin«, kuiskasi hän. «Muis-
takaa, että kuningatar on läsnä«. Tuo ylhäinen nai-
jien näytti yhä huolestuneemmalta.

«En tiedä, mitä minun on uskottava*, sanoi hän.
«ToiVoisinpa kuninkaan olevan täällä«.
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«Ei suinkaan se olla mahdollista, että teidän ma-
jesteettinne edelleenkin epäilee?« huudahti ranskatar
kärsimättömästi. «Pitäisihän - «

«Salliiko teidän majesteettinne minun lausua muu-
tamia sanoja?« kysyi sir George Viner. «Tosin ei
minulla ole yhtä hyvä muisti kuin milady Springfiel-
dillä, mutta luulen kuitenkin muistavani jotakin, jonka
pitäisi olla eduksi toiselle asianomaiselle. Onko mi-
nulla teidän majesteettinne lupa tehdä herra Gib-
bonsille eräs kysymys?«

«Kyllä, sir George*, vastasi Katariina, ilolla ter-
vehtien apua, jota hän saattoi saada tässä ikävässä
asiassa.

«Sanokaa minulle*, jatkoi hovimies ja kääntyi
sankarimme puoleen, «muistatteko erästä kohtausta
kadulla muutamia vuosia sitten, joka aiheutui veiste-
tystä, mustapuisesta kaulanauhasta?« Ranskatar sä-
vähti punaiseksi. Gibbonsin kasvot kirkastuivat.

«Anteeksi, teidän armonne«, sanoi hän, «mutta
tuo kaulanauha ei tosiaankaan ollut mustaapuuta«.

«Aivan oikein«, virkkoi aatelismies innokkaasti.
«Muistini ei siis pettänyt. Teidän majesteettinne lu-
valla minä nyt kerron erään jutun tästä madame de
Boordista, sillä minä olen melkein varma, että siinä
oli hän ja herra Evelynin nuori turvatti«. Kuningatar
antoi suostumuksensa, ja sir George oli juuri alotta-
maisillaan kertomuksensa, kun ranskatar äkisti kes-
keytti hänet.

«Teidän majesteettinne«, sanoi hän, «tuo herra
erehtyä. Minä voida vakuuttaa, ettei se ollu minä.
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Tunteehan teidän majesteettinne minua tarpeeksi, tie-
tääkseen —«

.- «Se oli hän, eikä kukaan [muu, teidän majes-
teettinne«, virkkoi Gibbons, aikoen käyttää hyväkseen
sitä mielialan muutosta, jonka sir George oli aikaan-
saanut, mutta nyt keskeytti hänet Foster, joka kiivaasti
lausui: «Armollinen kuningatar, älkää kuunnelko häntä!
Hän on karannut Vanki ja on kauvan piileskellyt Vält-
tääkseen lain kouraa. Minä itse esiinnyin todistajana
häntä vastaan, kun häntä syytettiin maankavalluksesta

siitä, että hän oli hollantilaisille myynyt meidän
laivastomme salaisuuksia. Varokaa häntä, teidän ma-
jesteettinne, hän on hollantilaisten vakooja«. Kunin-
gatar vetäytyi takaperin ja kalpeni.

«Hollantilaisten vakooja!« toisti hän.
Taas astui herra Evelyn esiin. «Teidän majes-

teettinne«, sanoi hän, «tässä on varmaankin suuri
erehdys tapahtunut. En tosiaankaan tiedä mitä tämä
mies puhuu vakoojista ja sen sellaisista; mutta siitä,
minkä herra Gibbonsia tunnen, teen sen johtopäätök-
sen, että hänestä on tunnottomasti Valehdeltu, ja sen
mukaan, mitä sir George Viner on meille sanonut
tästä ranskalaisesta naisesta, näyttää minusta, ett'eivät
hän ja hänen ystävänsä saata olla kovinkaan uskot-
tavia«.

«Ei, minäkin voin vakuuttaa, etfeivät he sitä.
ole«, lausui sir George innokkaasti. «Minä annan
sanani pantiksi tämän nuoren miehen rehellisyydestä«.
Kuningatar näytti hyvin liikutetulta.

«Minun täytyy antaa teidän kaikkien lähteä pois«,
sanoi hän. «Tämän asian saa hänen majesteettinsa
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kuningas ratkaista. Jonkun ajan kuluttua"kutsutaan
teidät molemmat hänen eteensä ja hän on silloin kat-
sova, että kumpaisellekin tapahtuu oikeus. Siksi ajaksi
on herra Evelyn ottava veistoteoksen talteen. Ja«,
lisäsi hän ystävällisesti, «jotfette voi sanoa kuningat-
tarenne asettuvan välinpitämättömälle kannalle koko
kysymyksen suhteen, tahdon määrätä teille jotakin,
joka on asettava molempain puolueiden taitavuuden
koetukselle. Kas tässä«, sanoi hän ja otti pöydältä
pari ruusua sekä ojensi ne kilpaileville taiteilijoille,
«jäljentäkää nämä puuhun ja ottakaa ne mukaanne,
kun hänen majesteettinsa kutsuttaa teidät hoviin. Tä-
män taulun kehyksessä on muutamia ihanoita ruusuja,
ja siitä tavasta, jolla olette suorittaneet tehtäväni,
luulen vertaamalla voivani päättää, kumpi teistä on ne
tehnyt. Hyvästi, herraseni. Sir George, pitäkää huolta
siitä, että kaikki rauhassa eroavat täältä*.

Hän nyökkäsi päällään ja vetäytyi pois. Hovi-
naiset kuiskailivat keskenänsä. Rouva de Boord ja
Foster näyttivät noloilta.

Kun Gibbons suruissaan oli lähtemäisillään pois,
pidätti hänet sir George, joka lausui:

«Minä voitin eilen illalla 80 puntaa 1; Bucking-
hamin herttualta. Tiedän, että taulu on kolme kertaa
sen summan arvoinen, mutta jos te annatte sen mi-
nulle, olen oleva ylpeä, omistaessani sen. Saattaahan
teille jossain määrin olla mieluista, että kaikista juo-
nista huolimatta olette saanut sen myydyksi«.

«Minä kiitän teitä, sir George*, vastasi hän läm-
pimästi. «Te olette todellakin sangen hyvä, ja kaikesta
sydämestäni minä suostun tarjoukseenne. Toivon,
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etfette tule katumaan kauppojanne. Paljon vaivaa
ja huolta olen pannut tähän työhön«. Huoaten hän
keskeytti puheensa.

«Lienee parasta, että käännyn herra Evelynin
puoleen, puhuakseni hänelle sopimuksestamme«, sa-
noi sir George. «Hänellähän on taulu huostassansa,
vai kuinka?« Sitten kun Qibbons oli vastannut myön-
tävästi, nyökkäsi Vanha hovimies hänelle päätään ja
meni tiehensä, laulaen muuatta serenaadia.

Surullisin mielin suuntasi Gibbons askeleensa
Deptfordiin.



XXVI LUKU.

Kuinka Grinling Gibbons pääsi tikapuiden
ylimmälle poikkipuulle.

Eräänä aamuna, noin viikkoa jälkeen edellä-
kerrottujen [tapahtumain, nouti herra Evelyn Gibbonsin
ja hänen vasfikään valmistuneen ruusunsa hoviin.
Myöskin Silvio sai käskyn seurata mukana, jotta häntä
kuulusteltaisiin todistajana.

Viipymättä* vietiin heidät kuninkaan huoneeseen,
jossa jo kuningas ja kuningatar sekä joukko hovi-
väkeä oli odottamassa. Kuningas viittasi Evelynin
luokseen ja sanoi hänelle jotakin matalalla äänellä.
Sitten oli silmänräpäyksen hiljaista. Kuningattaren
naiset leyhyttelivät viuhkoillansa. Kaikkien katseet
suuntautuivat ovea kohden. Kuningas näytti kärsi-
mättömältä.

«Mitenkähän lienee?« kysyi hän eräältä herralta,
joka seisoi hänen oikealla puolellansa. «Oletteko
Varma siitä, että sana on viety ranskatarelle ja tuolle
toiselle puunleikkaajalle?«

«Olen täydellisesti vakuutettu siitä, teidän ma-
jesteettinne, mutta minä menen kysymään«. Hän
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meni ulos ja odotuksen hiljaisuus vallitsi huoneessa.
Hetken kuluttua ovi avautui ja hovimies palasi takaisin.

«Teidän majesteettinne«, sanoi hän, astuen ku-
ninkaan eteen, «sanansaattajat ovat palanneet, mutta
he eivät ole tavanneet madame de Boordia, eivätkä
John Fosteria. Edellisen kerrotaan kiireimmiten koon-
neen tavaransa ja muutamia päiviä takaperin palan-
neen Ranskaan. Viimeksimainittu on kadonnut, eikä
kukaan tiedä, minne hän on painaltanut.

Ilmoitus herätti suurta huomiota ja muutamien
naama venyi pitkääkin pitemmäksi. Kaarle kuningas
kohautti kulmiansa.

«Vai niini* sanoi hän, päästäen hiljaisen Vihel-
lyksen. «Sinä olit siis oikeassa Evelyn. Sinun hieno
ranskalainen rouvasi on nyt näyttänyt oikean karvansa,
Katariina. Olipa se tosiaankin rohkea otus. Me
olemme velvolliset pyytämään anteeksi herra Gib-
bonsilta«, jatkoi hän puunleikkaajaan päin käänty-
neenä.

Vievättävästi hymyillen lausui nyt kuningatar:
«Minun täytyy todellakin pyytää anteeksi, herra Gib-
bons, sitä tuskaa ja levottomuutta, minkä tämä väärin-
käsitys on! teille tuottanut. Olen antanut rouva de
Boordin häpeällisesti pettää itseäni. Varmaankaan en
sentään olisi uskonut mitään juoruja teistä, jos olisin
tietänyt sen, minkä nyt olen kuullut, että nimittäin te
olette tulipalosta pelastanut minun pikku Leani«.

Gibbons säpsähti ja katsahti nopeasti ympäril-
leen, mutta kuningas kiinnitti hänen huomionsa lausu-
malla:
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«Tuota reipasta tekoa te ette tehnyt suotta, herra
Qibbons. Vaikka teidän vihoiksenne tänään olisivat-
kin saapuneet tänne, ei se olisi teitä Vahingoittanut,
sillä me olimme jo etukäteen vakuutetut teidän viat-
tomuudestanne ja olimme aikoneet pakottaa heidät
peruuttamaan Valheelliset väitteensä. Tästä täydelli-
sestä syyttömäksi todistamisesta te saatte kiittää neiti
Leaa —«

Kevyttä liikettä syntyi niiden naisten joukossa,
jotka seisoivat kuningataren tuolin ympärillä, ja hoikka,
tummatukkainen tyttö astui esiin, katsoen rukoilevasti
hallitsijattareensa. Kuningas kääntyi ympäri ja nuo
kolme vaihtoivat muutamia sanoja keskenänsä. Sitten
laski kuningatar kätensä tytön käsivarrelle ja puhui
hänelle vakavasti. Tyttö pudisti päätään.

«Ei«, sanoi hän lujasti, vaikka hänen äänensä
vapisi. «Ei, teidän majesteettinne on kovin hyvä,
mutta minun itseni täytyy se sanoa. Sen olen vel-
vollinen tekemään. Simeoni Benonin tyttären täytyy
poistaa vääryyden seuraukset, koska hän ei elä, teh-
däkseen sen itse. Nyt se ei Voi häntä Vahingoittaa«.
Ja hiljaisella, mutta täysin selkeällä äänellä, katse
maahan luotuna ja punoittavin poskin hän kertoi kaikki
ne halpamaiset petokset, joita hänen isänsä ja Jack
Foster olivat tehneet Gibbonsille.

Vihdoin oli tuo vaikea tunnustus tehty, ja mo-
lemmin käsin peittäen polttavan kuumia kasvojansa
vetäytyi neito muiden joukkoon. Silloin astui Gib-
bons askeleen eteenpäin ja, vihdoin voitettuaan liiku-
tuksensa, sanoi ainoastaan: «Minä kiitän teitä,
neiti Lea!« Mutta nuo yksinkertaiset sanat lausuttiin
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äänellä, joista värisevä tyttö tunsi, etfei hänen suo-
rittamansa hinta ollut liian korkea.

«Mutta herra Qibbons, olemmehan unhoittaneet
ruusun*, sanoi kuningatar. «Emme sitä enään tarvitse
todistukseksi teidän taitavuudestanne, mutta onhan sitä
muutenkin hupaista katsella*.

Qibbons ojensi kotelon kuningattarelle, ja siitä
nousi ihmetyksen hälinä, kun hän otti esille tuon ta-
vattoman kauniin kukan. Kaikki naiset tahtoivat vält-
tämättömästi ostaa sen. Mutta kuningatar ei luopu-
nut valkoisesta ruusustansa.

«Ei, ei«, sanoi hän alentuvaisesti, «minun täytyy
pitää se muistona, jos herra Qibbons antaa suostu-
muksensa siihen. Sallikaa minun lunastaa tuo ruusu,
herra Qibbons*, jatkoi hän ja ripusti paksut kultaket-
jut puunleikkaajan kaulaan, «vaikka minä pelkään,
etfei tämä ole arvoltaan sen vertainen*.

«Se on oikein*, sanoi kuningas ja hymyili. «Kun
nyt hänen majesteettinsa kuningatar on sanonut sa-
nottavansa, saanen minäkin lausua ajatukseni, vaikka
pelkään, etfen puolisoni tavoin nyt voi saada mitään
herra Gibbonsin taiteellisesta kädestä lähtenyttä teosta.
Kuulin sir George Vinerin ennättäneen ennen minua.
Arvelenpa, että te olisitte voinut antaa minulle hiuk-
kasen pitemmän miettimisajan, herra Qibbons, sillä
olisin sangen kernaasti halunnut saada tuon Veisto-
teoksen*.

«Jos niin on, että teidän majesteettinne todella-
kin —« alotti sir George, mutta kuningas keskeytti
hänet.
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«Ei, ei, ystäväni, en tahdo riistää teiltä sitä,
minkä olette ostanut. Olihan se oma syyni, etfen
heti ottanut taulua haltuuni. Korvaukseksi siitä saa
herra Gibbons koristaa meidän linnaamme Windso-
rissa muutamilla veistoteoksilla. Tohtori Wren myös
sanoo tarvitsevansa hänen apuansa P. Paavalin kir-
kossa. Minä toivon, että herra Gibbons sallii minun
antaa hänelle pienen korvauksen kaikista niistä ikä-
vyyksistä ja kaikesta siitä tuskasta, mitä Vastoin tah-
toamme olemme hänelle tuottaneet. Neiti Lea«, jat-
koi hän naisten puoleen kääntyen ja ojensi tytölle
suuren sahviaanilaatikon hopeaheloinensa, «on paikal-
laan, että hän vastaanottaa tämän meidän suosion-
osotuksemme teidän kättenne kautta«.

Kuninkaan silmät loistivat hänen näin sanoes-
saan, ja paljon merkitsevä hymy kulki läpi koko jou-
kon, mutta neiti Lea ja Gibbons eivät sitä nähneet.
Polveaan notkistaen vastaanotti nuorukainen laatikon
neidolta, avasi sen, ja katso, siinä oli koko kokoelma
oivallisia puunleikkaajan työkaluja, joihin oli kaiver-
rettu :

„Grinling Gibbons,
kuninkaan puunieikkaaja“.

En voi kuvailla, miten Gibbons tulkitsi kiitolli-
suuttaan, tuskin tiesi hän sitä itsekään, en myöskään
osaa kertoa, millä tavoin hän palasi Silvion viereen,
kuninkaallinen lahja kädessään tuo lahja, joka tuli
olemaan hänen suojeluskirjanansa matkalla mainee-
seen ja kunniaan. Kuin usvan läpi huomasi puun-
leikkaaja, miten Silvio kutsuttiin pois hänen rinnal-
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taan, ja heräsi täyteen tajuntaansa vasta kun sen iha-
nan vanhan koraalin sävelet, jota Silvio oli soittanut,
kun he ensi kerran tapasivat toisensa, selvinä ja täy-
teläisinä tunkeutuivat huoneen lävitse, ja hän näki
ystävänsä seisovan kuninkaan ja kuningattaren edessä
soittaen viuluansa, samalla kun itämaalaisen näköinen
soittoniekka aivan hurmaantuneena seisoi vieressä ja
löi tahtia molemmilla käsillään.

«Se oli minun kiitokseni teidän onnestanne, caro
signorx, kuiskasi italialainen, kun he yhdessä lähtivät
Vastaanottosalista. «Kuningas käski minun soittaa,
enkä minä Voinut soittaa mitään muuta«.



Loppu.

Se taulu entisajoilta, jonka olen koettanut tuo-
rein värein maalata menneiden päivien vaalenneen
mallin mukaan, on nyt lopussa, mutta kun otaksun,
että te haluatte tietää, miten siinä esiintyneiden henki-
löiden on käynyt, koetan seurata heitä vielä vähän
kauvemmaksi.

Ääriviivat käyvät hyvin epävarmoiksi, värit san-
gen hämäriksi, ja vaikeata on eroittaa niitä henkilöitä,
jotka me tunnemme, muista, joiden kanssa meillä ei
ole mitään tekemistä. Mutta katsellessani tuon van-
han kankaan lukuisia olentoja, luulen huomaavan!
morsiussaattueen, johon iloinen yksinvaltias ja hänen
portugalilainen puolisonsakin ottavat osaa. Tätä äl-
köön kukaan ihmetelkö, sillä onhan tuo mustasilmäi-
nen morsian yksi kuningataren kamarineidoista, ja
hänen rinnallaan astuu kookas, vaaleakutrinen nuoru-
kainen, juhlapukuun puettuna. Katselkaa heitä tar-
koin, niin huomaatte, että he suuresti muistuttavat
ystäviämme Lea neitiä ja puunleikkaaja Qibbonsia.
Herran Evelyn, tohtori Wren, sir George Viner ja
enimmät meidän vanhoista ystävistämme ovat lähei-
syydessä, ja kuorissa, viulu kädessä ja pannen koko

12



178

sielunsa siihen morsiusmarssiin, jota he soittavat, sei-
soi kaksi soittoniekkaa, jotka eivät voi olla keitäkään
muita kuin signor Nicolao ja Silvio Doria. Katsoes-
sani kauvemmaksi, olen näkevinäni nämä molemmat
olennot, edelleenkin viulu kädessä, ensin yhdessä ja
sitten nuoremman vanhemman paikalla. Siitä teen
sen johtopäätöksen, että Silviosta ensin tuli kuului-
san säveltaiteilijan oppilas ja sitten hänen seuraajansa.

Madame de Boordin ja Jack Fosterin kohtaloista
on vaikeampi saada selkoa. Edellinen ei enään mil-
loinkaan näyttäydy Englannin hovissa, mutta kasvot,
jotka suuresti muistuttavat Fosterin kasvoja, pilkistä-
vät näkyviin eräässä meritaistelussa kaatuneiden jou-
kosta muutaman laivan kannella. Mitä Simeoni Be-
noniin tulee, en voi enään löytää mitään jälkiä hä-
nestä, Vaan täytyy minun otaksua, että se oli hänen
hiiltynyt ruumiinsa ja pari kangistuneiden käsien pi-
telemää rahasäkkiänsä, jotka löydettiin, kun ajettiin
pois soraa hävitetystä Cheapsidesta.

Jotta voisi seurata herra Evelynin ja tohtori
Wrenin sittemmin sir Christopher Wrenin koh-
taloita, ei tarvita minun silmälasejani. Heidän per-
soonansa esiintyvät kirkkaina ja selvinä historiassa,
nauttien todella ansaittua kiitosta kaikilta, jotka ym-
märtävät arvossapitää hyviä ja rehellisiä miehiä. On
miellyttävää huomata Evelynin päiväkirjasta sitä hyvän-
tahtoisuutta ja ihailua, jolla hän mainitsee «Gibbonsin
Verratonta veistotaitoa«, ja nähdä, miten taiteilija kii-
tollisena muisti ensimmäisen auttajansa pettämätöntä
ystävyyttä, kun hän lahjoitti hänelle hänen puusta
Veistetyn rintakuvansa.
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Siitä huomattavasta veistoteoksesta, joka on ker-
tomuksemme keskustana, koitui Gibbonsin onni, ku-
ten kademielinen Foster oli aavistanut. Sitten kun
hänen luonnonlahjansa olivat saaneet hovissa julkista
tunnustusta, ei onnen virta milloinkaan lakannut uh-
kumasta, ja muutamat Englannin komeimmista raken-
nuksista Windsor, Chatsworth, Burleigh, Petworth,
Lime Park ynnä muut pitävät hänen Veistoteok-
siansa suurimpina aarteinaan. Mutta tämä meidän
suurimman puunleikkaajamme menestys kohosi kor-
keimmilleen, kun hänellä oli onni työskennellä yhdessä
suurimman arkkitehtimme kanssa, silloin kun uudel-
leen rakennetun Lontoon keskustaan kohotettiin py-
hättö Jumalan kunniaksi. Ja kun katselemme hänen
ihanoita veistoteoksiansa P. Paavalin kirkon kuorissa,
Voimme Grinling Gibbonsiinkin sovelluttaa ne sanat,
jotka ovat sir Christopher Wrenin hautakirjoituksena:

«Si monumentum quteris, circumspice!«*i
sillä totena pysyy, että nämä molemmat suurmiehet,
uutterasti käyttämällä lahjojansa Jumalan kunniaksi,
ovat keksineet varmimman keinon omankin kunniansa
edistämiseksi.

*.) Jos etsit hänen muistopatsastansa, niin katsele ym-
pärillesi.
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