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Näkymätöm wieras.
Koituessa oli kotomme,
Maantiellä maja-siamme;
Karhut kunssn-kumppanimme.
W mieli mesiä tehnyt,
Kylki kunta knsmnttunut
Pahan pakkasen käsissä,
Koman ilman kourcite-Zsci,
Hengen hädns, heltehessä.

Wanha runo.

satakunnassa oli tämän Vuosisadan alkupuolella tölli, joutu
pellot, kertomuksemme uitaessa, halla Viisi Vuotta oli perut-
syttäin typi tyhjäksi pannut. Kuudes kesä oli tullut, oli ku-
lunut vuoletsi.

Tämä tölli oli siansa saanut synkässä metsän torlvcssa,
kantana muista ihmisistä. Tölli itse ci ole mikään eriskum-
mallinen; ci, päin Vastoin on sc aiman tamalliiicn. Tölli
oli sisustaan semmoinen kun useat töllit siihen aikaan ottivat;
sc on: huone, jonka owi-nurkassa oli takku, latrinen cli räp-
pänä katon keskellä, josta salvu pääsi kulkemaan, luwitsat ju
muotehet seiniin liini isketyt; pcri-seinän mieressä laitatien,
pitkä, huarajuttaincn pöytä — siinä oli kaikki, ainakin Met-
sämaassa.

Paikka paikan nimittää. Tölli oli metsän torwcssn,
siitä nimensä: Metsämaa.

Pane tähän lisäksi: pari arkkua, muudan puinen lusiklu,
pata, härkin, ruhmo ja pari kirlvestä, niin on siinn kaikki
huonc-llllut, cllct lehmän, joka omen suussa seisoo ja porsasta,
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jota kaadetun kätkyen alle nuuskii, tahi päreitä orrella taikka
ape-kiulua jn petäjä-ammetta lue huonekaluiksi.

Metsämaa kutsuttiin kirkonkirjoissa torpaksi, wnnn sc
oli niin Vähäinen, että sen isäntä teki ninonstnnn yhden piii-
ivätyön Viikossa kartanoon. Muita mnksujn oli woi-nnuln
joka kesä lehmästä kirkkoherralle ja päiivätyö kirkkoherran

ruassn pappilaan. Tuohon lisäksi maksettiin isännältä, emän-
nältä jn nppi-ukoltn Vähäinen henki-rnhn kruunulle. Lnpsin
oli Metsämaassa luusi, waan ne oliwat wiclä nuoria, Van-

hin 18, nuorin 7 »vuotinen.
Appi-uton nuoruudessa kylmettiin Metsämaassa puolen

tynnyriä, kaksi kuppaa, ja kasteen tappaa neljätoista. Nyt
kylmettiin miisi lappaa, »väliin kahdeksan kaikestaan.

Muutamia muosia takaperin saatiin pellosta Viisi tyn-
nyriä. Nyt kuorittiin petäjät pellon ympärillä leiiväksi!

Hallalla on nälkä; halla pitää paljon rukiista, ohrista
ja kauroista. Jos se ennen Viljelmä pellolle ehtii, syö se
pellot puhtaaksi. Halla rakastan ylöllisyyttii, se imee mehun
jn jättää tuman kuoren. Kuori myllyssä käytetään, kuori
jauhona leiiuotaan, mutta tämä jauho, jos ou toimelias emäntä
suunut leiiväu kooösu pysymään, on leipänä kurteuu, ime-
lää, pahaa syödä, mustaa nähdä. Luonnollinen tuo on. Hulln
mei sydämen.

Kun jo snnoimme, on periitsyttäin Viisi wuottn hulln
sirppiä cnnen Metsämaan pelloille ennättänyt. Sc on koivuu!

Nyt on leivät ollut ihana ja kesä kaunis. Jo toiwo-
wat Metsämaan asukkaat. „lumnln on Viimein hätämme
huomannut, kuullut hartaat rukouksemme. Wai onko pap-
pia kiittäminen; pappia, joka aina pyhin saarnastuolissa on
rukoillut: Warjele, O Jumala, meitä hedelmättömistä Vuo-
sista, näljästä ja kalliista ajasta."

Pätivät oivat kauniit, yöt lämpimät. Moni talollinen,
jotn miime ivuonnn näki otsnnsn hiessä tehdyn työnsä tur-
haksi, jn toiivossaan jo tämän Vuoden rnnsaasta saaliista mak-
san mettänsä, silmäilee iloiten Jumalan lamasta. Tölliläi-
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nen kiittää kaittiVultiusta luullen saamansa mielä kerran nähdä
jymii-leipää pöydällänsä. 110 on surua seurannut. Isän-
nät kulkemat tilivan seppien luona teettämässä itselleen jn
työiväelleen wunttoju sirppejä.

Wiiton päiwät Vielä, ja kauniit Pellot omat kuhilaita
täynnä. Nyt ei ennätä hullu, nyt on sirpin muoro korjata
jylvät !

Päiwä on ollut kaunis; ei ole tnimnhnlla Pilwen kipi-
nän näkynyt. Iltn ehtii.

Jo pudistaa wmihus päätänsä; jo silmäilee hän surul-
lisesti kirwestä, jolla on monta leipäpetciM kaatanut. Eh-
timiseen käy hän ulkona katsomassa, eikö pilmiä taiwahalla
näkyisi, eikö »vähäinenkään tuuli alkaisi puhaltaa.

Turhaan !

Taiivas on selkeä, tuuli uneksii.
»Jo on toiwomme hukassa" sanoo wanhus huoaten.

Nyt lentää pitkän tuleman »vuoden suru ja nälkä epäilewiiis-
ten silmäin edestä. Kaikki omat tähän saakka toimoneet. He
eiwnt toiwo enää, sillä Vanhuksen sanat ciwcit Valehtele. Van-
hus on mankka ennustaja.

Tänä yönä ei tule unta kenenkään silmiin.
Ilta joutuu, ilma kiihtyy, jcihtymistään jähtyy yö.

Iö kuluu. Kuten yö kuluu, siten «alitus kuuluu.
Jo koittaa alkaman, uuden päiivän aamurusko idässä,

taiwahan rannalla. Jo nousee aurinko, jo omat sätehct ter-
wehtineet tähkiä; waan oljet, jotta illalla kuormaansa tumar-
siwllt, seisomat nyt mahtawasti suorana.

Halla on käynyt, on runsaat kymmeniset ottanut! —

Sama aurinko herätti eilen työhön iloisia, tämän cm-
mupiiiwän loiste näkee epäilyksen alaisia. Taitaako aurinko
tilmimlsill tätä? Hiin on tuohon tottunut. Hän laskee sä-
teensä puitten Välistä jiirwelle. Jo ymmärtää hän. liir-
wen rannat owcit jäätyneet.

Näkymätöin »ieras on käynyt.
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II

Hallayön seuraukset.
Ruoka oli ruumenista,

mämmi männyistä mäeltä.
Wanhn runo.

Kllllljärwen rannalla ol! tuo Metsämaan tölli. Muuta
huonetta ei rannalla ollut; mutta Vähän matkaa töllistä ntet-
sälltipäin näkyi lato, karja-lato.

Wiime yönä et nukkunut Metsämaassa muu kun nuo-
rin poika.

Töllissä oli Vuosi takaperin useita lampaitakin. Jaakko,
Metsämaan isäntä myi ne, sai jywiä, kylw! jywiit, — niiti
olkia.

Iö on kulunut, päimä on puolessa. Tähän saakka
olvllt tölliliiiset istuneet töllissään pian sanaa toisilleen sa-
nomatta. Nuorin poika e! töllissä ollut, hän keikkui ruu-
hessa jiirwen rannalla.

Suuri on aina tuon näkymättömän wieraan seura.
Mistä se on kulkenut, siellä on sillä aina ollut jättää joka
tölliin, joka ihmisen sydämeen, jonkun seurastaan. Usilltn-
piin paikkoihin tisiampillktn.

Metsämaahan jätti se Viime yönä: surun, näljän,
epäilyksen.

Kun on suru rinnassa, niiltä Vatsassa, epäilys sydä-
messä, ei silloin miehen mieli työhön Vie.

Jaakko istui lawitscillll pöydän Vieressä, nojaten ko-
siin kaswojcmsll. Anoppi ja Eeiva, emäntä, takalla. Lap-
set itkewät jll Valittamat.

Ruhmo on kaadettu, on Vyörynyt sairastaman leh-
män jalwoille, porsas on kaatanut ape-kiulun ja heittänyt
sen sisällyksen lattialle.

Tuota ci kukaan huomannut! —

»Koma on kohta!" sanoi Viimein anoppi.
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»E! ole jyMll-kouraa!" Valitti Eeiva.
»Kotva on kohta!" kertoi Jaakko.
Anoppi oli surullinen, Eewalla oli nälkä, Jaakko epäi-

lyksen kahleissa. —

Lapset? Mutta lapsen suru ei ole katkera.
„Mikäs nyt ncuivotsi?" lausui Vihdoin Jankko ja nousi

lllwitsnltll. „En suiittniii tiedä muuta tun että myymme
lehmän ja porsaan ja uudestaan lähdemme petäjäin keruulle".

„los lehmän ja porsaan myisittin, kuinka kauivan luu-
let niillä saaduin jyiväin piisaaman? Maito pisara on ivält-
tamätöin Metsämaassa; petäjä on sittenkin kartvas".

„Oikcin Ecwu, mutta luutctto meidän petäjä-lcilvällä
tulemaan syksyyn jaksawan ja jos meissä heitti pysyisikin,
lutttctko petäjässä tallcntiman woimiu?"

»Jumala ticnnec, mitä nyt on tehdä?" huokasi »vaimo —.

»Ett juuri paljon huolisi itseni tähden syötäwästä,"
lausui Jaakko, »mutta millä tahdot kylmää pellon? Otist
toiwo kumminkin parempia päitviä, jos Vaan sietu/niii löy-
tyisi. Tämä Vuosi kulusi niinkuin muutkin".

»Minä lähden palVelemaan", sanoi jäykästi Vanhin
poika.

»Ia minä, ja mini», ja minä" huusiwat kaikki lapset.
»Kyösti, Sllkr! ja Liisa taitaisiwat juuri palwelukseett

kclwatll," sanoi isä suruiscsti, »ja jos itse tahdotte, luulen sen
setä teille että meille hyödyksi."

Äiti itki.
»Taidamme saada lehmän pitää, jos nuo saamat pal-

wclus-paikan," puhui Jaakko Vähän ajan kuluttua.
»Ia jos sitte porsaan »viemme Turkuun, niin saadaan

aina joku kappa" sanoi Ecwa. —

»Wähän porsllllllll saa," lausui anoppi.
Tämän Vuotinen halla matkaan-sai paljon muutoksia

Metsämaassa. Ensimäincn muutos oli muuttaminen. Kyösti,
Sakari ja Liisa liiksiwät palmelemaan. Halla oli ollut Vä-
likappaleena; se ajoi kenties usiampia Vuosia ennen pesästä
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ulos pojat tun tähän aikaan näillä seuduin tnlvnllinen oli,
ellei nälkä, niinkuin tässä, pnkoittnnut. — Köysti, Sakari
ja Liisn muuttiivnt, jottn lehmä sni olvcn suuhun jäädä sei-
somaan.

Mutta porsas myytiin. Nuorimman pojan kyyneleet
eilvät tuota estäneet. Halla oli antanut lapsenkin tuntea
seurnuksiaan. Porsas oli pojan paras ystätvä. He söiwät
petäjä-leipää molemmat, he hyppcliivät hlsissä; hc rakasti-
wnt toisinnsll. Nyt oli poika lettki-kumppalitta. Se ensi-
mäinen seuraus.

Joulun edellä tuoli anoppi. — Sekin hallan seuraus-
Petäjä ei häntä enää elättänyt. Hän luilvui luin kaadettu
puu; Väsyi Väsymistään, tunnes ruumiinsa Voimat lop-
pumat.

Jaakko, Eewa, pikku Jaakko ja Kaisa olimat Vaalean
keltaiset. Surullista oli nähdä köyhää perhettä! Nuorin
poika oli ainoa, jonka postilla Vielä Vaalea kukoistus asui.

Ellei lehmää olisi ollut, ei olisi kitkaan uutta kewcittä
nähnyt. Ellei lehmää olisi ollut, olisi halla »voiton Voittanut.

«I

Jossa kerrotaan muutamia wähäisiä seikkoja.

Moni silmäili ihastuen poikaa, joka äitinsä siivulla kulli
Turun katuja. Ia poika olikin sttmäiltäwä. Hänen suu-
rista, ihanista, tailvahan sinisistä silmistänsä loisti sydämen
hyivyys jn lapsellinen ilo. Hänen otsansa oli korkea ja kau-
nis; musta, liherä tukkansa wnlui nlns hänen hartioilleen.
Häne-s huulillansa lepäsi aina hymyily; hänen poskensa oli-
wat ihastuksesta siitä mitä tässä suuressa kaupungissa näti
saaneet kukoistuksen ja terivcyden sinetin.

„Knln on tuo kaunis poika?" kysyi moni ihminen,
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mutta tietää tuota eiwät saaneet, elleiwiit suoraan pojalta
kysyneet, ja kun sen tekiwitt Vastasi poika kohta:

»Minä olen Johannes, Metsämaan Jaakon nuorin
poika."

Johannes oli iloinen lapsi. Kun halla pani isänsä
pellot jn muut wnlittiwnt, istui lohnunes ruuhessa rannalla
ja leikitteli, tahi hyppeli hän metsiä porsaan kanssa. Hän
ei ymmärtänyt syytä suruun niin kanman kun petäjä kasivoi
ja turpas lllswatti marjoja. Mutta tun porsas myytiin,
ruuhi jäätyi tiini järtveen jn marjat lättyiivät lumen alle,
silloin ymmärsi Johannes, ettei syyttä isä surrut kesällä,
ettet äiti syyttä itkenyt. Kun anoppi joulun nlln tuoli, ka-
dotti Johannes ajaksi ilonsa. Hän ei Voinut ymmärtää,
miksei Anoppi huutanut jn sotinut ivnstnnn, lun isä jn äiti
pnniivnt hänet llhtaascn arkkuun jn kelkalla wetiwcit kirkolle.
Hän ei Voinut ymmärtää,' miksi Anoppi maan kuoppaan
laskettiin ja lun hän wanhempainsa kanssa kirkolta palasi,
itti hän katkerasti. Johannes ratilta! Hän oli tähän saakka
elänyt »viattomuuden tilassa, — hän ei kuolemasta tietänyt
mitään. Hän oli tosin luullut kuolemasta puhuttaman,
mutta hän ei ensinkään ymmärtänyt sitä noin kauheaksi.
Anoppi-eukou kuolema pysyi lauman Johanneksen mielessä.

Talwi on Vihdoin kulunut. Kalajärwen jää suli. Lu-
mi juoksi metenä metsästä. Maa oli paljas.

Mutta köyhyys ja kurjuus oli Metsämaassa yhä hir-
muisempi.

Eräänä päilvänä kun Jaakko käwi kirkossa, kuuli hän
pithitttlllvllit, ettii köyhille Turussa papinkirjalla, joka todisti
köyhyyttä, annettaisiin apua. Jaakko tiesi, ettei häntä löy-
hempää juuri Voisi löytyä. Kun hän nyt kuuli nimitettä-
»vän, kutka jo apua olimat saaneet, oli hän päättänyt —

hänkin. Saman pyhän illalla meni hän pastorin luo pyy-
tämään tuota köyhyyden todistusta. Pastori koetti lauman
näyttää hänelle, ettei puheessa perää ollut, eikä sa-altaisikaan
olla, sillä olisihan hänen, pastorin, pitänyt tietämän siitä.
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Mutta Jaakko e! uskonut papin sanoja — tahi jos ustoi-
kin, toiivoi hän kumminkin pastorin oleman Väärässä. Jaakko
oli Suomalainen talonpoika, ja suomen talonpojan päästä
ci Helvillä saa lämtemään, mitä sinne kerta on päässyt. Suo-
men talonpoika on usein aiivan itsepäinen. Pastorin täytyi
antaa jälkeen ja Jaakko sai papinkirjan.

Eemallll oti Turussa sisar naitu, jota hän ci kymme-
niin wuofiin ollut nähnyt. Jaakko kun ei suuresti mielinyt
lähteä Vlliwllloiselle jalka-matkalle, niin Ecivan hallussa oli
jo samana pyhänä papin-kirja ju Johanneksen kanssa oli hän
Valmis lähtemään.

Tuosta syystä nyt tapaamme Johanneksen Turussa.
Kahdeksan Vuotinen oli peräti Väsynyt kun Suomen

Vanhimpaan kaupunkiin tultiin. Mutta nähdessään, mitä
täällä näti, katosi Väsymys ja nälkä. Hän oli koto mat-
kalla kysellyt iiitiltään ja koettanut mielessään kuivailla it-
selleen kaupungin, waan kaupunki oli, tun hän nyt sen näki,
aiwan toisclllltnen.

Eelvan sisar cli miehensä tanssa ci juuri Varoissa,
mutta ei myöskään sanottniunSsn köyhyydessä. Hcillä oli ai--
Ullastaan ytfi lapsi, neljä Vuotinen tyrär elossa.

Tiina-täti ei ensin tuntenut sisartaan, mutta kun Viimein
tunsi, otti hän hänen iloisesti Vastaan ja Johannes pääsi
pian ncli-Vuotiscn Annan ystäivyytceu, wiclä samana iltana.

Ecwa sat surukscen kohta kuulla, ettii hänen matkansa
oli turha. Hiin jäi kuitenkin muutamaksi päiwiitsi sisarensa
luo, Johanneksenkin muotsi jota tuskin olisi jaksanut kohta
ruwctll kotimatkalle.

Se oli näinä päimina kun Johannes äitinsä siwulla
kulki Turun kaduilla kummastellen mitä näki.

Tämä Turun retki eli aina Johanneksen muistossa.
Unessaan näki hitit uudestaan, mitä päiiuiillä oli nähnyt.
Etenkin kummallinen oli hänen mielestään kirja-kauppa, sillä
niin paljon kirjoja ei hän osannut aawiötaa tuko maailmassa
löytywlln.
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Tiina-täti ansaitsi ivaatcttcit pcsulla paljon rahaa. Toi-
sen päiwait ilta-puoleen tuli hän kamariin, jossa Eeiva ja
Johannes istui, suuren waate-pntan kanssa. — Johannes oli
ihastuneena jutellut kirjakaupasta, johon hän oli uskaltanut
astua sisään ja joösa oli hänelle näytetty kauniita kumia.
Licncc täti tuullut iviimcisiä sanojansa, sillä tuskin owcsta
tultua sanoi hän:

»Sinä osaat kirjakauppaan, Johannes?"
»Osaan," Vastasi poika iloisesti.
„No, ota tämä mantc-pnktn jn mie sc Majori — sclle,

hän asuu »vastapäätä lirjllkauppan. Kysy maan Majori
— stn, niin kyllä löydät. Muista nyt!"

Wnstnpäätä tirjnknuppllll nsui mnjori — s, mnnhn Suo-
men sotilas. Utto uli jäykkä ju tuma katsella, mutta tuskin
on milloinkaan koman näköisen pinnan alla parempaa ja Hel-
lempää sydäntä tykyttänyt. Hän oli jo ivauhan-puolinen
mies. Tyttärensä, nuoren Marian kanssa, jota tähäullttaan
oli »vähäinen lapsi, cli hän »viratllinna syntymä-talossaan.
Hän oli snnttnnut Mnrinii syutycssä uuorcn rnknstctuu puo-
lisonsn miimcisccu lepoknmmioon jn cli nyt ytsin Mariansa
edestä.

Maria istui isänsä sylissä. Hän oli Vähäinen kau-
nis ruusu, elämänsä teiväimcssä, hän piti molemmin käsin
ukon suurista iviitsiStä tiiui ja nauroi iloisesti, tuin ukto
irwistcli. Ukko suuteli tytärtä. Silloi tarttui tyttö häncu
poskipartaansa motcmmin lasin ja suutcti sotilasta. Utto sy-
leili hellästi tytärtä. Mikä olisi elämänsä tytöttä ollut?

Salin omi aukeni ja Johannes aStu! sisään.
»Oletteko te Majuri —s?" kysyi hän.
»Olen," Vastasi Major! tertcästi, niinkuin tapansa,

johon hiin sodassa oli tottunut, aina oli.
»Tässä on «aatteita teille" sanoi Johannes. »Tätini

on pessyt ne; matsiin tulcc hiin itse noutamaan."
»Pane tuone" sanoi majori, »ja mcne .

."

Waan lohlliincS ci mennyt, hän jäi scisomaan. Ma-
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ria oli hypännyt alas isänsä sylistä, tarttunut Johannesta
käteen kiini ja huutanut samassa: »et saa mennä, sinun pitää
tulla katsomaan uutta tottuani."

Major! nauroi. Johannes kulki, kummastellen huo-
neitten kauneutta, Marian kamariin Marian siivulla.

»Tässä on minun uusi tolkuni ja sen nimi on Soh-
ivia Maria, sillä niin oli äitini nimi, mutta hän kuoli. Eikö
Sohivia Maria ole kaunis?"

Johannes piti tokkiia kädessään ja silitti posliini-päätä.
»Onko sinulla tottua ollut?" kysyi Maria.
»Ei! — — O—on!" Vastasi Johannes, »minun tol-

kuni osasi käydä ja puhua, Vaikkei kukaan hänen kieltänsä
ymmärtänyt."

»Woi, anna mulle se tokku, joka osaa käydä ja puhua,
niin saat sinä tämän" — ja nyt ei Marian uusi tokku ol-
lut hänen mielestänsä mistään armosta enää.

»Se ei ole minulla enää. Kun halla käivi Metsä-
maassa, myi isäni sen," sanoi Johannes huokaten.

»Mikä sinun tokkusi nimi oli?" kysyi Maria.
»Porsas," Vastasi Johannes.
»Hyi, kuin ruma nimi!"
»Mutta kun se oli porsas . . ."

»Mutta ei porsas ole tokku."
»Eikö se ole totku, jolla leikittelemme?"
»Ei, tämä .

. tämmöinen on tokku; mutta koska si-
nulla ei tokkiia ole, saat sinä tämän, se on aiwan uusi. Ia
— ja sitte saat sinä kätkyen, jossa S ohmia Maria saa nuk-
kua ja waattchet, että saat muuttaa kun se on rylvettänyt
entiset, ja tämän huonehen, jossa se saa asua —

—. Ia
sitte saat tuoda sen mitassasi kun tänne tulet."

Majori nauroi tytön innolle. »Mutta millä sinn itse
leikittelet, Maria?"

»Minulla on Anna Karolina ja Johanna, mutta, mutta
. . . mikä sinun nimesi on?"

»Johannes!"
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»Mutta Johanneksella ei ole yhtään tottua."
»Mistä olet sinä kotoisin?" kysyi majori, joka oi! ihas-

tellen katsellut kaunista poikaa.
»Metsämaan torpasta," Vastasi Johannes.
Majori kysyi nyt yhtä ja toista; sai pian tietää kaikki

mitä Johannes itse tiesi. Hän kuuli surulla Johanneksen
kertoman lapsen yksinkertaisuudella köyhyydestä ja Anoppi-
eukon kuolemasta, porsahasta ja miten Vanhemmat sisaruk-
sensa olimat muuttaneet kotoa pois.

Johanneksen puhuessa oli Maria äkkiä juossut toiseen
kamariin. Pian tuli hän takasin ja hänellä oli suur! nisu-
leipä kädessään. »Tässä saat leipää, kyllä meillä leipää on,
ja kuin tuo loppuu, niin tule tänne noutamaan enemmän."

»Mutta Metsämaahan on niin pitkä matka, että me-
nee koko päiivä, ennenkuin Johannes sieltä tänne ennättää,"
sanoi Majori ttteliasti odottaen mitä Maria tuohon Vastaisi.

„Waan meillä on hewoinen. lisatta saa näyttää mi-
nulle missä asut, niin tuon minä jolapäilvä leipää sinulle."

Majori nauroi. »Kyllä sinä keinoja tiedät . . Mari-
ani. Mutta Johannes, nyt rupee jo olemaan ilta, ehta tä-
tisi ja äitisi jo kaipllllwat sinua. Mene nyt kotiasi. Tuossa
saat rahan, osta sillä mitä tahdot, ja nisuleiwän Marialta."

»Ia totun ja kätkyen ja »vaatteet ja huonehen, mutta
et sinä jaksa niin paljon kantaa; minä tulen auttamaan si-
nua ."

„E! pojat takuilla leikittcle," sanoi Majori, »tytöt ta-
kuilla kuljllilee."

»Etkö sinä huoli tukuistani?" kysyi Maria itku-silmillä
ja Majori, joka näki Johanneksen tnieliwän tottua, ei saat-
tanut enää kieltää. Mutta kun ci Maria saanut seurata Jo-
hannesta, täytyi tämän luntata seuraamana päilvänä tulla ta-
kasin noutamaan loput.

»Muista nyt waan, että tulet huomenna," huusi Ma-
ria ja uhkasi wllkllwllsti etu-sormellaan, kun Johannes raha
ja nisuleipä yhdessä, tottu toisessa kädessä lähti pois.
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Kummallinen tunto heräsi Majorissa Johanneksen men-
tyä. Poika ei lähtenyt mielestänsä. Minne hän silmäili
oli hän aina näkeminänsä pojan kauniit siniset silmät. Maria
puhui hänestä koto illan ja ensimäisct sanansa seuraamana
aamuna oli: „Onto Johannes täällä?"

Kun Maria käski Johanneksin seuraamaksi päimätsi tu-
lemaan takasin, oli hän unhottanut, eitä hän itse oli kiistetty
»vieraisille. Hän oli, ennentun Johannes »vaatteiden tanssa
tuli, iloinnut tuosta, mutta lapsen mieli, tuulen ticli. Ma-
ria oli maan miidcuucllä muodclla.

Majori oli antanut kokonaisen hopca-riksin lohnnnck-
scllc. Johannes tiesi rahalla oleman armoa, mutta mim-
moista sitä häu ci tiennyt. Hän ci ymmärtänyt, cttä rnhn
woi mnnilmassn tnttki. Nistttciivällä oli hänen mielestänsä
paljon suurempi armo tuin riksillä.

Tultuansa kadulle näti lohanucs kirjakaupan ja akku-
nassa kauniin kuma-tirjllu. Marian tottua katsoi lohanucs
äslcn oudoksuen, tätä kuma-kirjnn katsoi hän ihastuen. Hä-
nellä oli rahan. Hän ei saattanut olln kirjakauppaan me-
ncmätiä.

Johannes ci ollut kaupungin lapsia, hän toi muassaan
kaupunkiin kormcn tamat, rehellisyydcn, joka ei tiedä mitään
pelätä, joka luulee kauniin kalliin totun ja suuren herkulli-
sen nisulcimän säilymän kadulla omeu edessä yhtähymin tun
Mctsämaaassll isänsä töllin ulkopuolella. Johannes ci saa-
nut lirjlltllupan omca attti laskematta maahan, mitä käsis-
sään taittoi. Hän pani portahallc iiisuleimän ja Marian
uuden totun ja astui kirjakauppana. Hän muisti Majorin
sanat: „Osta rahnlln mitä tahdot."

»Autlltaa minulle tuwa-tirjojll tämän rahan edestä"
— sanoi hän ja pani ritsinsii lirjan-myyjän etccn.

KirjantauppillS katsoi pitkään puitua. »Mitä kirjoja
sinä tahdot? Mistä olet tuon rahan saanut?" kysyi hän.

Johannes jutteli mistä hän oli, miten hän oli rahan
saanut ja tirjantauppias, jota hymin tunsi Majorin ja näki
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pojan kasmoistll, että hän totuutta puhui, nyykiihytti pää-
tään ja kertoi kysymyksensä, mitä kirjoja Johannes tahtoi.

Johannes ci osannut sanoa minkään kirjan nimeä, waan
hän muisti kotona nähneensä Vanhan Aapiskirjan; hiin Vas-
tasi:

"Minä tahtoisin semmoisen kirjan, jossa on kukko ta-
kana, ja sitte tahtoisin minä sen kirjan, joka tuolla attu-
nalla on."

Kirjankllllppias oli rehellinen mies, hän et hywäksccn
käyttänyt pojan tietämättömyyttä. Hän antoi Aapisen, jossa
oli suuri kukko Viime siwullll, Vann kuwnkirjan siaan antoi
hän Uuden Testamentin ja kaupllntckiäisiksi suuren kulva-pa-
perin, joka Johanneksen mielestä oli enemmästä armosta kun
laitti kirjat yhteensä kirjakaupassa.

Kirjat toisessa kädessä ja pienet rahat, joita oli taka-
sin saanut klluppllll tehdessään, toisessa, lähti Johannes iloi-
sesti ulos. Kun portahlllle tuli ja kyykistyi ottamaan nisu-
leiivätt ja totun, ei niitä enää ollut. Hän katseli kummas-
tellen ympärillensä, mutta kun ci niitä näkynyt, ymmärsi
hän Vihdoin, että ne oliwat Varastetut.

Ia nyt rupesi hän klltkcrasti itkemään.
Kirjlliiklluppills koetti lohduttaa häntä, mutta nisuleipä

ei lähtenyt Johanneksen mielestä. Katkerasti itkien tuli
hän kotia.

Että äiti torui poikaa on luonnollista, semminkin kun
takasin tulleista rahoistn tädin awulla ymmärsi, että poika
oli saanut kokonaisen riksin. Äiti oli tosin jumalinen ihmi-
nen, mutta ennen hän olisi pannut riksin luonnolliseen ruo-
kaan kun kirjoihin. Sitä paitsi olisi hänen mielestänsä Vanha
Aapinen kyllä kclwllititnt Johannekselle. Uuden Testamentin
tallensi hän kumminkin warowasti; semmoinen oli tosin Met-
sämaassa, mutta niin likanen ja rikkinäinen, ettei sillä enää
mitään Virkaa ollut.

Kun scuraawlltill piiiwänä Johannes meni Majori
—sen luo, käski äiti hänen kohta tulla kotia ja tuoda mu-
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assaan laitti, mitä Majori tahi Marin antaisi. Mutta oliko
Johanneksen onni eilen odottamatoin, oli se nyt, odotettuna,
hukassa. Majorin kartanoon tultuansa sai hän luulla, setä
isännän että mnmfelin lähteneen ulos Vieraisille. Johannes
sai pahoilla mielin palata äitinsä luo, jotn toiivoi Johan-
neksen tuolvllit tiesi mitä.

iv

Siemen kylmetään.

Tuli tuo odotettu aika, jona pelto tarjousi letkatta-
ivaksi. Kesä oli kulunut ja kauniimpia oli se ollut. Met-
sämaan töllissä riippui seinällä kiriveen Vieressä uusi sirppi
ja Jaakko silmäili sitä ilolla. Huomispäiwänä leikataan jy-
Vä-riklls ehkä Vähäinen pelto. Halla tuskin pystyisi jywäcin
enää, -sillä jywä on Valmis. Mutta hallaa ei näkynyt tule-
mankaan, sillä ilma oli kaunis ja lämmin ja taiwas yleensä
pillvessä.

Johannes istui äitinsä »vieressä takalla ja taivaili Aa-
pista. Hän oli nyt Vihdoin ruwennttt lukemaan.

Tämä työ oli Johannekselle outoa. Hän oli ennen
Vapaana saanut hypätä metscijäriven rannat, kiilvetä Puissa
ja olla omana herranaan. Hän oli unhottanut Aapiskirjan
ja kukon, pillitpä koko Turku-reisunsakin. Hän oli luullut
saamansa aina elää näin työttä onnellisena.

Eräänä päiwänä tarttui äiti, joka Turku matkallaan
oli tullut kiivuloisetsi, ettei hänestä juuri ulkotöihin ollut,
Johannesta kiisilvarteen, istm takalle ja awasi Aapisen.

»Tämä nyt on A" sanoi hän.
„A," kertoi Johannes ja silmäili sirkkaa, jokll lattialla

hyppeli.
»Ia tämä on B" —.

„P," kertoi Johannes.
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»No mikäs tämä nyt oli?" kysyi äiti ja »viittasi sor-
mellaan A—ta.

„P," ivastasi Johannes.
»Oletkos Villissä poika! A se on. Entä tämä? äiti

Viittasi B—tä.
„A," sanoi Johannes.
»Jumala siunatkoon, ei ole kukaan sisaruksistasi noin

tyhmä ollut. —

„P," sanoi Johannes, joka ei ensinkään luullut mitä
äitinsä sanoi.

„No sen sanon minä, ennenkun sinä —tä erotat,
ennättää Varmaankin maailman loppu."

— Näin kiito! Johanneksen ensimäisenä luku-hetkenä.
Hän ci alkaessa tuntenut A-ta jn kun äiti pani huomiseksi
pois kirjan, ei hän ollut V—tä Viisahampi. —

Joka päiivii luki hän; juoksi eilisen Viisaana äitinsä luo
kirjan keralle ja hetken aikaa luettuansa juoksi hän yhtä Vii-
saana kun ennen ruuhen tykö rannalle.

„Tiesi Jumala mikä pojalla on?" sanoi äiti, „ei hä-
nen päähänsä pysty mitään."

Kun Jankko iloisena silmäili sirppinän, istui Johan-
nes äitinsä mieressä jn luti. Tämä lukeminen kämi tumal-
lansa. Äiti oli mäsynyt poostniveihin ja maitkei Johannes
tuntenut muun tuin I—n, sillä I oli seipään näköinen,
jonka päällä marcs istui, oli äiti ryhtynyt „Isä meidän"

rukoukseen.
»Isä meidän" sanoi äiti ja Viittasi sormellaan paikkaa.
»Isä meidän" matki poika ja katsoi miten isä otti sir-

pin seinältä.
»No katso kirjaan!" huusi äiti ja käänsi tukasta Jo-

hanneksen kasivot kirjaa kohden.
»Joka olet tailvaissa."
"Joka olet tailvaissa" — kertoi Johannes mutta nyt

oli Vähäinen chato sattunut konttaamaan kannen ja kutto-leh-
den wälistä ylös ja sitä Johannes ei saattanut olla katselematta.
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»Pyhitctty olkoon," sanoi äiti.
„Pyhitetty olkoon," kertoi Johannes, mutta nyt tuli

»veli Jaakko tölliin tuoden suuren ahmenen, joka oli ottanut
hänen onkeensa. Johanneksen silmät kääntyiwät ahwcnecn,
joka Vielä kippuroitsi ongessa ja hänen piti nyt ajatella kä-
wikö ahiven-rauklln suupietuksiin kipeää tuossa rippua. —

»Sinun nimesi" luki äiti.
Nyt sattui Jaakko yskimään, ettei Johannes kuullut

oikein äitinsä sanoja.
»Mitä?" kysyi hun.
»Sinun nimesi'' kertoi äiti.
»Nimesi" sanoi poika.
»No lue nyt kaikki. »Isä meidän joka olet taiwaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimes." Ia äiti pani kiini kirjan.
Waan pojalla oli niin paljon tekemistä ahmcnen kanssa,

cttei hän kuullut mitään. Kun äiti siis pani kirjan kiini,
luuli hän pääselvänsä ja lähti ilolla hyppimään ahmencn luo.

„Onko poika millissä!" huusi äiti. Mutta nyt oli hän
tuskaantunut. Hän nousi jo ennentun Johannes osasi pa-
haa aamistaa, oli äiti hänen tukassaan kiini ja Johannes sai
nyt halvatta, ettei lukeminen leikkiä ollut. Hän rupesi itke-
mään ja huutamaan niin komasti, että isänsä ärjäsi hänelle
olemaan maiti.

Mutta Johannes ei ollut tawallinen lapsi. Hänen
»Vanha Aataminsa" oli päässyt Valloille, hän ei huolinut
isänsä sanoista, hän, tottumaton kuritukselle, jota ei ikinä ol-
lut saanut, huusi yhä julmcmmasti.

»Ole karjumatta, poika!" huusi isä.
Wielä kimcämmästi itki poika.
»Ellet ole ääneti, niin saat minun tuttahasi —"

Ei auttanut.
Nyt suuttui isä. Hän sieppasi takalta Vähäisen kepin

ja Johannes sai oppia, ettei elämä ainoastaan leikkiä ole.
Waan hän ei lakannut huutamasta. Wihdoin kun äiti pcl-
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käsi isän pilalle lyömän lasta, meni hän Väliin ja laittoi
pahllnsisuista ulos töllistä. —

Johannes oli yhdeksän Vuotinen silloin. —

Seuraaivatill päilvänä kun isä, Veli-Jaakko ja Kaisa-
sisar meniwät pellolle, jäi Johannes, jok'ei Vielä ollut lep-
pynyt, äidin kanssa tölliin. — Luku-hetki lähestyi, mutta
äiti oli kowassll pään kiwussa, ettei jaksanut. Hän makasi
ja Johannes istui mököttäen takalla.

»Tules tänne!" sanoi äiti.
Johannes ci liikkunut.
»Kuulitko, tules tänne!" kertoi äiti.
»Kuulin!" Vastasi Johannes, mutta jäi istumaan.
»Tules tänne, minä puhun sinulle sadun."
Ei Vaikutusta äidin sanoilla.
»Jumala siunatkoon, mikä sinustakin tullee! Noin

pahllnsisuistll lasta en ole tässä maailmassa nähnyt!" Ia
äiti itki, enemmän päänkiwun kun Pojan uppiniskaisuuden
tähden.

Katso kummaa!
Kun Johannes näki äitinsä itkemän, katosi »Vanha

Aatami" hänestä ja nyt kutsumatta tuli hän äidin Vuoteelle.
»Miksi itket äitini?" kysyi hän.

»Kun sinä olet paha, uppiniskainen, etkä opi mitään."
»En minä enää ole paha. Elä itke hymä äiti. Puhu

nyt minulle satu."
»Jos minä jaksllsin . . No, awaa arkkuni, siellä on

kuiva-paperisi alla pikkuinen kirja, jonka Turussa pallvelles-
sllni kadulta löysin, siinä on paljon satuja, tuo se tänne!"

Johannes totteli sukkelasti.
Äiti otti kirjan, käänsi muutamia lehtejä ja luki sa-

dun kissasta *).

*) Ca-ri Neljättä Kymmentä Satua, Suomalaisiin Htunolhiu
Käätty Wuonna !77t.
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Kerran kissll tiiwennynnä
Oli pajahan osannut,
Siellä Viilan Viettllhimman,
Raudan rasivaisen tapasi,
Jota joutu nuolemahan
Kielen kanssa titrehesti.
Koska kielestä kipinät
Weri Viilahan »vetäy,
Kissa isosti iloitsi,
Mieli hywissä hyrisi,
Luuli »viilasta lujasti
Weren ulos wctäywän,
Jonka tähden joutumallll
Sitä nuoli siihen asti
Että kieli «peneiksi
Kaikki kulu ja katosi. —

lohannes nauroi. »Onko tuo oikein totta^?" kysyi hän.
»Se on satu," Vastasi äiti.
»Onko kirjassa monta satua?"
»Kaksi neljättä" Vastasi äiti.
Johannes otti kirjan, katsoi siihen. A—n ja I—n

hän tunsi. Wihdoin rupesi hän katkerasti itkemään. »Woi,
kun en minä osaa lukea!" ja nyt hyppäsi hän Aapisen luo.

»Tuossa, äiti, opettakaa minua lukemaan."
Tiesitö äiti, mitkä nämä kyyneleet olimat, mikä merki-

tys niillä oli?
Ei, äiti ei olisi uskonut, jos olisi joku sanonut: Sinä olet

tietämättäsi sattunut saamaan käsiisi Johanneksen sydämen aivai-
men; sinä olet tietämättäsi kyltvcinyt siemenen Johanneksen
sydämeen, siemenen, jonka hedelmää ei tiedä muu kun Kllitki-
Vllltias.

Johannes oli Vielä liian nuori työhön. Hän sai olla
kotona ja koto oli hänelle nyt rakas. Hän ei muuta tahto-
nut kun lukea ja kun äidillä ei ollut aikaa istua hänen Vie-
ressään, jouksi hän satukirjan kanssa milloin ruuheen ran-
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nalla, milloin latohon, milloin kiipesi hän lehtewään puuhun
taivaellen siellä satuja, kunnes sa! seliville ne.

Siemen oli itänyt. —

Waan jo tllitnnet hymä lukijani kyllästyä näihin lap-
sen käytöksiin ja mitättömiin tahi aiwatt jokapäiwiiisiin ta-
pauksiin. En kumminkaan saata olla mainitsematta Mielä
yhtä tapausta, jota, ehta wähä-arwoinen, kumminkaan ei
ole jokapäiiväinen ja kenties paremmin näyttää, mitä nul-
kuivll henki lohllnnctsessll oli herännyt. —

Taltvi oli tullut. Kaunis on aamu, tähdet tuhannet
palamat; »valkeassa pinvussa seisoo maa, kuuset oivat saipuaa
saaneet partaansa. Wielä on pitkä aika, ennenkuin kewät-
aurinko säteillänsä pesee pois sen. —

Lumi kitisee taiveliäin jalluin alla.
Mihin nyt Metsämaan asukkaat?
Lukukinkereille.
Johanneskin on muassa. Hän osaa Napisen; hän vn

Köyristä Kynttiläitpäiluääit oppinut ulkoa katkismuksensa.
Hän on Viime kesästä lukenut Uuden Testamentin läpi ja
omalla nuotillansa laulaa hiin äitinsä kaksincljättit satua. Hän
on paras lukemaan Metsämaassa. —

„ Paras koto kylässä!" on äiti sanonut.
Hän on saanut yllensä Anoppi-euttoVllinaan lammas-

nahkaiset turkit; paltehct takaseinät pottua lumessa; turkit
ownt Vallan rastahat. Johannes ratitta hikoilee. Äitinsä
huimi, jota hänellä on päässä, on siirtynyt alas hänen kau-
lalleen. Matta kinkeri-taloon on neljä runsasta neljännestä.
— Mutta Vähät kaikista, jos waau hän saisi hyivän luku-
taitonsa tähden jonkun kirjan kirkkoherralta.

Äiti on sanonut, että hywille lukijoille annetaan kirja.
Wihdoin ollaan perillä, kinkeri-talossa. Johannes nä-

kee kummakseeit suuren ihmisjoukon ja monta lasta, jotka
isommaksi osaksi oivat häntä »vanhempia. Waan nyt tulee
se mies, joka Johanneksen mielestä on lähcs Jumalaa suu-
rin maailmassa, se on, kirkkoherra.
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Miehet ottalvat nöyrästi lakit päistään. Johannes sei-
soo ja miettii Pitäisikö hänenkin ottaa httiivitisa — olipa
hänkin mies. Mutta silloin näkee hän lukkarin, joka kantaa
kirkkoherran suuren raamatun. Niin suurta kirjaa ei ollut
Johannes ikinä ennen nähnyt ja kymmen-wuotinen unhottaa
kirkkoherran, ihmisjoukon ja kaikki. Hän seuraa lukkaria.

»Antakaa minun katsella tuota kirjaa," sanoo hän luk-
karille ja tämä, joka ei mielellään tahtoisi panna kirjaa lu-
miselle portahalle, auttaakseen kirkkoherraa reestä, sanoo: »Wie
kirja sisälle, tuman pöydälle."

Johannes seisoi ihmisjoukossa raamattu kädessä. Hän
oli awllnnut cnsimäisen siivun ja siinä oli Mooses ja Aaron
kuivattuna. Hän luti kuivan alla: „Ni!nkuin Mooses ylönsi
käärmeen korwessa, niin myös Ihmisten poika pitää ylcnet-
tiimän." Tuo innostutti hänet, hän unhotti lukkarin käs-
kyn, hän meni äkkiä kirjansa kanssa kiwiheittämän kaukana
oleivlllln tölliin ja rupesi lukemaan. Kuta enemmän hän
luki, sitä enemmän halusi hän lukea.

Päiivä oli puolessa: Wanha »väki oli luetettu, lasten
Vuoro alkoi.

Johanneksen sisarukset, Metsämaan Jaakon poika Jaakko
ja tytär Kaisa tuliwat kirkkoherran eteen. Waan näiden lu-
kutaito oli lliwan kehnonlainen. Kirkkoherra nuhteli heitä ja
käski heidät tulemaksi taliveksi parantaa lukitaan. —

Kirkkoherra katsoi kirkonkirjaan. »Teillä on wielä poika
— Johannes, nuorin; onko se saapuwilla?"

„Tuli> se kanssamme aamulla" sanoi Eeiva, joka tur-
haan oli Johannesta hakenut, „mutta mihin hän on kadon»
nut, en minä ymmärrä".

„lohannes laakonpoika Metsämaa!" huusi kirkkoherra.
E! Vastausta.
»Ellei se Maan ole sama poika, joka äsken wei raa-

mattuni ja jota turhaan olen hakenut" sanoi lukkari.
»Köysti-sltutarin töllissä istuu poika ja lukee raamat-

tua" sanoi joku joukosta.



21

Eeiva riensi tiiruhust! sinne. Waan hän tapasi jo
tiellä kaiivatun. Köysti-suutari oli tullut totiin ja herättä-
nyt lukijan hänen innostaan.

Mutta Johanneksen tullessa kinkcri-tupaan oli jo toi-
sen perheen lapset esillä. „Odota!" sanoi tirtloherrll Ecivalle,
joka puoltwäkisin tahdo! saada Johannesta luetettalvatsi. Kin-
kerien lopetettua ja rukouksen pidettyä nuhteli kirkkoherra wa-
kllivasti kyläläisiä, sanoen ei koko kylässä ainoata hymää lu-
killa löytäneensä, jota palkintoa tahi kiitosta ansaitsisi ja sa-
malla nousi hän lähteäkseen pois.

»Tässä olisi minun poikani Johannes, jota äsken kai-
pasitte. Hän on, Vaikka nuori, paras lukemaan kolo kylässä."

»Pitkittäköön, niin hiin tulemana talwcna on Paras
koko scuratitnnllSsll," ivastasi kirkkoherra, jota oli tuskaan-
tunut.

Niin käwi Johanneksen kinkereillä.

V

Touko on nääntyä.

Wuodet tilluiwllt. Metsämaassa oli köyhyys, mutta
kurjuuden aika oli ohitse mennyt. Johannes oli »viidentoista
»vanha. Hän oli petäjää syönyt elintautcnsa. Wielä nyttin
tuutin tarivas petäjä lcilvässänn. Vaikka sc Vuosi Vuodelta oli
Vähennyt. Hän tutti nyt työssä, wuatt työ ei tahtonut
tultea häneltä. Hänen sydämensä uli ruuhutoiii. Hän ei
ulussa itse tuohon syytä tiennyt. Kirjoja oli hänellä hyivin
Vähän ja ne, mitkä hänellä oli, oli hän jo monin kerroin
lukenut. Hän halusi uusia, mutta tun hän jonkun Vähäi-
sen kirjan sai, oli hänellä ainoastaan pyhinä uikaa sitä lu-
tca. Hän ajatteli usein kuinka onnellinen hän olisi, jos saisi
piimin pitkin niinkuin herrat lukea ju tuulla maailman asi-
oita. Täällä hän eli erämaassa näkemättä iviikkotuusiin le-
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tään. Hän kyseli itseltään syitä asioihin ja tapauksiin, joita
näti, waan ei taitanut selivittää, ja yhä rauhattomammaksi
muuttui hän päiwä päilvältä.

Kerran istui hän myöhäisenä leivät-iltana ruuhessa
järmen rannalla. Siellä hän oli ennen onnellinen ollut.
Hän keikutteli sitä edes takasin ja silmäili aaltoja, jotka lai-
nehtimat, mähcniivät, llltosilvllt.

„Muut ihmiset suuttumat ollu iloisia," puhui hän.
..Milä minun on, etten minäkin saatu iloita? Weli-laaklo
on onnellinen, sisar Kaisa on onnellinen, minä yksin olen
surullinen." Äkkiä selkeni hänen katsantonsa.

»Minä tiedän syyn, minä tiedän," huusi hiin ja riensi
kiiruhusti tölliin.

Wllnhempainsa ja sisaruksiensa kummaksi kokoili Johan-
nes kaikki kirjansa. Mutta kun sattui käteensä Uusi Testa-
mentti, ja Aapinen, joita majori —scn rahoilla oli ostanut,
seisahtui hän ikäänkuin hälveten. Ottaessaan muut kirjat
kainalonsa alle loi hiin Vielä silmänsä noihin, jotta epiiystä
oliivat herättäneet.

Hän katseli niitä, hän otti nekin.
Mihin Viet kirjat?" kysyi isä.
Johannes ci Vastannut mitään.
»Hiin tujllilee taasen joutawissa," sanoi isä.
Johannes meni, hiin kulki tiiruhustt metsään. Hiin

katsoi usein taaksensa, nähtälvästi hywillä mielin nähdessään
ettet kukllnan seurannut häntä. Hän kulki kauwas. Äkkiä
seisahtui häu Vähäisellä mäellä. Hän pani maahan kuor-
mansa, kokoili risuja, sytytti ne, seisoi kirja kädessä Valmiina
heittämään ne tulelle. Kulmat risut paloilvcit, Valkean lietti
nousi kohdastaan ylöspäin. — Johannes seisoo Vaaleana »vie-
ressä ja kätensä lähestyy tulta.

Hän seisoo siinä kattman. Hän seisoo liikkumatta. Nal-
lea on palanut, maan kirjat omat tallella. Johanneksen sil-
mistä Valuivat kyyneleet alas kuumaan tuhkaan.

Johannesta ei ole »vielä kukaan, ei mitään kukistanut.
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Nyt seisoo hän kukistettuna ensikerran. Kukistaja oli oma
sydämensä. Hän oli päättänyt uhraamalla mitä maailmassa
enimmän rakasti, lctvoittaa mieltänsä, ivaan uhrata, mitä
maailmassa enimmän rakasti, ei hän Voinut. Iö oli
puolessa kun hän kirjoinensa tuli tölliin takasin.

Heinänteon aika tuli. Weli-laakko oli Metsämaan
jättänyt, oli mennyt microllc hakemaan palivclitsta.

Eräänä päilvänä tuliwat isä ja poika tawallista aikai-
semmin niityltä. Isä oli Vallan Vihainen, Johannes Vaa-
lea kasmoiltaan

Mikä teidän on?" kysy! Eeiva.
"Se perhanan poika," ärjäsi isä ja iski Johannesta

»viikatteen Varrella — »on molemmat Viikatteet taittanut.
Nuo saakelin kirjat owat HYVän alun pilanneet." Ia Jaakko
suuttuneena yhtä julma kun tamallisesti kohtelias ja rauhal-
linen, iski poikaa taasen Varrella.

Johannes ei ollut sitten kcwiiimcn, jona oli aitonut
kirjojansa polttaa, katsonut niihin. Hän ikäänkuin häpesi
nähdä heikkoutensa todistajia. Nyt kun isänsä syyttömästi
Johanneksen mielestä kirosi kirjat, piinastuiivat hänen kas-
ivonsa. Wihll liikkui hänen suonissansa.

Waan isä lisäsi: »Perhanan Kaisa, kun ei saattanut
auttaa tuota nahjusta kirjain polttamisessa kewiiillä!"

Johannes Vaaleni. Hänen heikkouttansa oli Vieras
silmä nähnyt. Hiin lätki käsiin kasinojansa.

»Sinusta ei ole mihinkään," ärjäsi isä. „Nyt pane yl-
lesi ja mene kirkonkylään sepän luo, että hau keittää palaiset
yhteen. Joudu, tahi Jumal' auta . .

." Ukko puristi
nyrkkiään.

Touko oli nääntyä. Ihmiset, jonka pellolla
touko kasivoi, luuliivllt sen rikkaruohoksi.
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VI

Toukoa kastetaan.

Metsäpolkua kulti nuorukainen alakuloisena. Hän kat--
soi eteensä, uneksien. Hänen kurnituksensa maalasi hänelle
elämän niin surullisin, niin mustan tun synkän syksyisen
yön. Ei tähteä näkynyt clämänsä tniwnhnlln. Lapsuutensa
ihanat unennäöt olimat haihtuneet. Hiin tunsi sielunsa ha-
luaman wirwoitusta, waan wirwoittawaa lähdettä ei erämaassa
ollut. Tulemaisuus astui hänen eteensä mustana tun hauta,
kumminkin haudan lcivotta.

„Mikä minä olen?" kysyi nuorukainen. ..Hallan pa-
nema jywä olen minä. Minä olen mitätön maailmassa;
mihin minä ryhdyn pilaan minä kaikki. Työ, työ! Miks'cn
minä työhön pysty ? Minun ruumiini on luja, minuu kä-
teni taitan — jn tummintin teen minä ninn hnittnn. Min'-
cn ansaitse työlläni petäjääkään syödä."

„Ei," lisäsi hän mähän matkaa tämeltyänsä, „tässä on
tapahtuma muutos. Minu olcn isälleni haitaksi, minä tah-
don pois, pois — talmas pois maailmaan. Minä tahdon
hakea paikan, jossa minä menestyn, jossa Voin olla iloinen,
niinkuin muut."

Nuorukainen lähestyi kylää, jn kuta likcmmäksi lähes-
tyi, sitä enemmän ulukuloiseksi meni mielensä. „Isäui löi
minun!" snnoi hän, „minn ansaitsin sen, minä taitin »vii-
katteet."

Wielä kulki hän Vähän matkaa. Nyt ci sulku enää
pitänyt. Kuohuman sydämen lähde oli noussut partainsa yli.
Kyyneleet wirtastwat nuorukaisen silmistä; kuumat olimat
ne, katkerammat, kipeämmät kun isän kuritus äsken; mutta
kyyneleet lie»vittäwät kumminkin.

Suru sulaa lyyncleisin.
Metsäpolku yhdistyi maantiehen. »Mitä itken minä!"
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kysyi Johannes. »Itkulla asia ei parane. Waitta silmät
päästäni itkisin, minusta ci kumminkaan ole mihinkään."

Hän pyhki pois kyyneleensä, mutta yhä runsahammin
wirtasiwllt ne.

Johannes huomaitsi nyt kohta oleman mattansa päässä.
Siellä seisoi paja, takominen kuulu! jo. Johannes katseli
Viikattein kappaleita. Tyivcn-puolet piti hän kädessänsä, lat-
wa-puolct — missä ne olimut? Ne ol! hiin jättänyt totia
tahi pudottanut.

Hiin pysähtyi, kyyneleensä eiwät enää tulivaniteet.
»Niin on se aina!" sanoi hiin. „Työn alkaessa tie-

dän minä työhön kykenemättömyyteni, mutta »vasta työn teh-
tyä hawaitsen minä sen."

Tuo manha kirkkoherra, jonku Johanneksen ollessa kin-
tereillä mainitsimme, oli kuollut ja nuori oppinut mies as-
tunut hänen siaansa. Tämä kirkkoherra oli monesti laman-
nut Johannesta, oli usein tummastcllut tämän laatuista ih-
misattua löytymän metsätorivessa. Hän oli ihmistuttia, tä-
mä kirkkoherra, ja ivaitta saarnamiehenä taivallinen, oli hän
kohteliaisuudella »voittanut pitäjäläisten sydämet. Hän neu-
woi, hän opetti, hän ohjasi ja luottamutsclla kääntyi jokai-
nen häneen. Johannesta oli hän usein liittänyt: niinä
hcttinä oli Johannes iloinen. Johannes oli Väliin aiko-
nut aivata tälle rakastetulle miehelle itselleen ymmärtämät-
tömän sydämensä, ivaan hän oli tuohon liian arta, semmin-
tin niinä hetkinä, joina hänellä olisi ollut suurin tarwe. Hän
oli tiellä muistanut kirkkoherraa, hän oli luonut silmänsä tä-
män asumaan, mutta silmän luontiin jäi meneminen kirkko-
herran luo.

Aurinko oli liihcllä taiivahan rantaa, kun Johannes
tnäntyitse palatakseen etsimään kadonneita »viikatteen palaisin.
Silloin oli niivnn lähellä mastassnnsn tuo rnknstcttu herra.
Johannes otti nöyrästi lakin päästään jn kirkkoherra tcrivehti
ystäwällisesti katellen nuorukaista.

Kirkkoherra kysyi häneltä mihin hänen matkansa wei.
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Johannes sanoi sen. Mutta nyt seisoessaankirkkoherran »vie-
ressä ja hamlliten tämän ystämiillisyyden, tunsi Johannes sy-
dämessään halun puhua sielunsa asian sielunsa paimenelle.

Sydämen sulku oli aumennut, tunnot olimat murta-
neet sen. Mitä he puhuimat, miten kirkkoherra suuresti kum-
mastellen Mätiin silmäili nuorukaista, miten moni iloinen ja
samalla surullinen hymyily lasteusi huntilleen ja taas katosi,
emme tarminnc mainita — sillä tämän kanssapuheen seu-
raukset näkyivät Pian.

Aurinko oli laskeunut. Kirkkoherra, joka oli antanut
pojan puhua ja aina uusia kysynyt, mitään luhdutustll tahi
ncumoll antamatta, tarjosi kätensä jiiähyiväiseksi. Taputtaen
toisella kädellään Johannesta olalle sanoi hän: »huomenna
tahdon minä Vastata sinulle."

Iloisella mielellä läksi Johannes hakemaan kadonneita
Viikatteen palaisin. Hänellä oli nyt rauhaa, hän oli saanut
sitä sydämensä salaisuuden ilmoittamalla.

Seuraamana päitvänä heräsi Johannes oudoilla aja-
tuksilla. Hänelle oli nyt maailma ihana ja tannis ja hän
ihmetteli, miten ol! saattanut olla surullinen ja rauhatoin
ennen. Hän meni riemulla työhön — ja työ tutti; mutta
kirkkoherraa eilen laivanneensa, ei hän ilmoittanut.

»Huomenna tahdon minä Vastata sinulle!" Ne sanat
soiluat Johanneksen korivissa kun hän kotomäen kummaksi
ikäänkuin toisellaiseksi kokonaan muuttuneena astui puolisen
aikana tölliin. Hänen oli mielessä iltapuoleen lähteä kirkko-
herran luo. Niin oli hiin ymmärtänyt kirkkoherran sanat.

„Onpa tummall nähdä Johanneksen iloisena" sanoiKaisa-
sisar, kastaen tuiman lcipäpalansa suola-kuppiin. »Eilen Vielä
oli hänen klltsllntunsll musta kun Klllajärwm wcsi, lienee hän
nähnyt keijuksill eilen illalla tahi somaa unta »viime yönä."

»Tänä Vuonna saa petäjä kuorensa pitää" Vastasi
Johannes, joka hywällä ruokahalulla nautti sama» ruolaa
kun Kaisa.

»Minun on iltapuoleen meneminen katsomaan lintu-
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ansojani ja paras lintu saaliistani on kirkkoherran" puhui
Jaakko. Jos sua haluttaa, Johannes, saat illalla taasen läh-
teä kylään."

»Niinpä kyllä Jaakko!" lausui Eeiva. »Semmoista kirk-
koherraa kun meillä nyt on, ei liene joka pitäjällä."

„ Senkö muotsi että saitte ivoinaitlaitne tatasin Viime
Viikolla, äiti, Vai miksi?" kysyi Kaisa.

„Olc iliveilemättä," ivastasi äiti. „Wähät minä woi-
natttastll, josta ei sen suurempan hyötyä ollut tun että ivoin
myymällä rahalla saatiin Viikatteen palaisit eilen keitetyiksi.
Ei, kaikin puolin on kirkkoherra hyivu. Minä Voin ta'ata,
että jos olisi Anoppi knollut hänen aitanansa, ei kirkkoherra
— tämä nykyinen — olisi äyriäkään ottanut."

„KaS siinäpä se kumminkin oli!" snnoi Johannes, joka
ilolla oli kuullut isänsä käskyn. ..Minä pidän kirkkoherrasta,
Vaikka olisi ottanut toto lehmän, silla hän ymmärtää olom-
me ja elomme, tnntee itse amcin hywin tilamme, ja nähdes-
sänsä hädän tohta on apuna neumoilla ja töillä, näyttäen
Väsymättöinästi hyivän ju hcllän sydämensä. Minä pidän
hänestä, sillä hänelle uskaltaa tölliluiltentin »vapaasti puhua
ivlliivunsn ja saa lohdutustu."

"Ol! entinenkin kirkkoherramme kohtelias" puhui Jaakko.
»Mutta liian äkkipäinen, tartynen, pikawihainen" sa-

noi Eeiva, joka muisti Johanneksen ensimäistä kinkerikäyntiä.
»Jätetään kirkkoherrat sikseen," wirtto! laatto. »Pa-

nes kiwi lllteinen, Johannes; luulen tottamari että rupeaa
satamaan."

Johannes nousi, mutta jäi seisomaan. Kaikkein sil-
mät kääntyiluiit omeenpäin, josta herrasmies astui sisään.

»Kirkkoherra!" huusimat kaikki yhdellä suulla.
»Jumalan rauha! Oh hoh! Olipa tänne matkaa"

sanoi tullut ja antoi ystäivällisesti kättä Johannekselle, joka
sattui seisomaan häntä lähinnä.

Kaikki nousiwllt ylös ja terwehtiwät ilolla rakastettua.
Tämä kirkkoherran tulo ol! niin outo, ettei Eeiva tahtonut
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uskoa sitä todeksi. Kirkkoherra ei ollut täällä itinä käynyt
ja entinen ainoastaan terran — Anoppill ripittämässä. Hän
laitettiin istumaan ja kaikki odottilvat tummnksuen tietoa, mitä
oli syynä kirkkoherran tuloon. Johannes yksin naivisti että
kirkkoherra hänen tähtensä oli tämän waiwnn nähnyt.

»Katsotte oudostucn minua" sanoi kirkkoherra nauraen.
»Enkö minä saisi tulla katsomaan sllnantuulioitani, waittll
toriveöslltin asuivat?"

»Mutta käyden olette waiwanneet itseänne . . .
." sa-

noi Eeiva.
»Käyden! Köydenhän tekin tämän matkan tulette."

— Ia nyt alkoi kirkkoherra puhumaan Jaakon kanssa Vuo-
den tulosta sekä tiedustelemaan, miten Jaakko aikaan tuli.
Mutta Vähitellen rupesi hän puhumaan Jaakon perheestä,
Anoppieukosta ja poismuuttaneista lapsista.

»Teillä on nyt Johannes pojistanne kotona?"
»Niin! kunnioitcttlliva kirkkoherra, muut poikani omat

plllivcluksessll."
»Ia Johannekselle aiwotte jättää Metsämaan, wai mi-

ten?"
»Tuota en ole Vielä ajatellut ....Minä luulen,

että Johannes ei Metsämaassa menestyisi, sillä hänen ha-
lunsa ei wie työhön; hän istuu mieluummin ja lukee."

»Niin minäkin luulen. Mitäs on sitten tehtäwä Jo-
hanneksesta — antaa hänen mennä plllwelemaan, Vainuten?"

"Hm! ....lumlllll ticnnee huolisilo kukaan hänestä."
»No, mutta sillä lailla tulee hiincStä jouto-ihminen?"

Kirkkoherra hymyili.
»Ett ....minä ole tuota ajatellut . . .

." Vastasi
miettien laatto.

»Jumala Varjelkoon!" huusi Eeiva.
»Teillä on oikeen," sanoi kirkkoherra nyt wakawasti.

»Johanneksesta ei tässä maailmassa moi tulla työmiestä,
mutta Jumala on hänet tumminkin jotakin Varten luonut. Tie-
dättekö mitä Varten ? Mihin luulette Johanneksen kelpaaman?"
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Jaakko mietti katuvan. »En tiedä ....ellei luku-
mieheksi, mutta . . .

."

»Aiwait oikein," sanoi kirkkoherra, »muuksi kuin luku-
miehelsi ci Johannes kelpaa. — Totta puhualseni olen minä
täällä nyt juuri Johanneksen tähden. Minä tahdon ottaa
hänet luokseni ja opettaa hänelle tieteitten alkeet, sitten saa-
nee hän Turussa asua maksutta tätinsä tykönä; elatukses-
taan kyllä Jumala murheen pitää."

Illatko katsoi kummastellen kirkkoherraa; hän mietti.
Mutta Johannes, joka oli kaikkia aiman tarkasti kulutellut, et

nyt saattanut hillitä iloansa. Hänen silmistänsä mirtasimut
kyyneleet, hän lähestyi kirkkoherraa ja puristi hellästi tuman
kättä.

Jaakolla oli muutamia esteitä, köyhyys etulynnessa.
Mutta kun kirkkoherra sanoi: „elä pelkää sinä, tuon asian
minä paremmin ymmärrän, sillä minäkin olen omalla huo-
lellani saanut nuoruudessani elää," niin ei ollut Jaakolla
enää mitään sanomista. Hellästi kiitti hän kirkkoherraa ja
ajatus kerran ehkä saamansa nähdä poikansa saarnas-tuolissa
ol! puristaa kyyneleitä jäykän ukon silmistä. Eeiva itki ja
nauroi. Hänessäkin oli sama ajatus herännyt.

Iltapuoleen saakka istui kirkkoherra Metsämaassa. Ee-
Van iloksi oli puolisatcria, kupillinen Velliä, kclivannitt kirk-
koherralle.

Koko Metsämaan perhe käwiwiit kirkkoherraa ju Johan-
nesta saattamassa, kun nämä lähtiivät. Minkälainen Johan-
neksen mieli oli, Voinee jokainen arivata.

Eilen kulki hän tätä samaa tietä, nyt taasen kulki hän
sitä. Wähä aika woi paljon muuttaa; Vähässä ajassa pal-
jon muuttua. —

Töllin lapsi on ensimiiisen, suurimman askeleen otta-
nut. Kaikista on alku pahin, Vaikein. Waan kun on alku
tehty, ei mies työtänsä heitä, niinkaitivan kun woi Vähin-
täkään hyötyä odottaa.

Johannes oli alkanut — alkanut astua uudelle tielle.



30

Töllissä olisi hän kuiivunut, nääntynyt, niinkuin touko sateen
puuttcestn lakastuu. Johannes tarivitsi taluttajan, allllwais-
tcn llskcleinsll johdattnjnn, iiääntywäiscn totmon kastajan.
lohanucs tapasi johdattajan, töysi kastajan. — Ei kummaa,
että luulemme tou'ou edistyivät!.

Mitä ei ole tnmnllinen, se näkyy pinn. Mikä ei ole
tnVnllincn sitä rakastamme tai Vihaamme, aina miten se on
hyivä tai pnhn. Johannes ei ollut taivallincn lapsi, sen oli»
ivat Metsämaassa huomanneet, eht'eiwät Viitsineet tuota aja-
tella. Mutta he ratastiwllt häntä. Kun hän nyt meni, jätti
syntymä-töllinsä, näkyi itselle Jaakollekin tämä autioksi, Jaa-
kolle, jolll oli suuretta laipiotta lähettänyt muut lapsensa
ulos maailmaan. Johannesta, josta hänellä oli Vähimmän
hyötyä ollut, kaipasi hän.

Että Eewa itäivöitsi ei ollut kummaa.

VII

Touko edistyy.

Se on »vastaansanomaton totuns, että kuta Vaikeampi
työ on, sitä enemmän Voimia siihen Vaaditaan etenti alussa,
jona työn hedelmä miclä on taittann, näkymättömissä.

Johannes rakasti tietoa ja taitoa, hänen tuli näyttää
työssä tätä todeksi, työssä, jossa monen moititat ottivat lui-
mistuneet.

Johannes ei osannut ruotsinkieltä, ja sitä oli siihen ai-
kaan jokaisen malttamattomasti osaaminen, jota tieteen tielle
tahtoisi antautua. Siinä tuli kohta kotva eteensä. Kirtto-
herrra antoi hänelle ruotsalaisen kirjan ja sanoi:

„Lue ulkoll ciisimiiinen lehti."
Ia Johannes liiti mäsymättä, maikka ei pitkään aikaan

ensinkään ymmärtänyt, mitä luki. Hänen päiivänsä olisi
tullut Varsin itämitsi tuossa rastaassa työssä, ellei kirkko-
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herra aina illoin olisi tullut hänen luoksensa ja uscin puo-
leen yöhön saakka jutellut hänelle maailman ja ihmisyyden
historiasta. Nuo hetket oliwat ihanat Johannekselle. Hä-
nen silmäinsä edessä aukeni uusi maailma, hän tuuli tapauk-
sia, joita ei tahtonut saattaa uskoa, hän näti ihmisiä, joiden
aivujll hän suuresti ihmetteli, ja tirttoherra, jota haivllitsi
Johanneksen, töllin pojan sydämen aivoimena ivastaan otta-
maan suurten ylewäiu tekoja ja toimija, ei lakannut puhu-
masta, jos ei poikakaan kuuntelemasta.

Johannes oli onnellinen. Kun hän aina Väliin käivi
syntymä-töllissä Vanhempiansa terivehtimässä, puhui hän heille,
mitä tirttoherra hänelle oli puhunut. Hänen muistostansa ei
unohtunut Vähintään seikka, jonka kuullut oli. Kirkkoherra
luu Väliin läski Johanneksen jutella, mitä hän Viikkoja ta-
kaperin oli kertonut, ei Voinut olla ihmettelemättä, sillä Jo-
hannes taisi innostuneena asiat Vielä elälvämmästi selittää
tun itse kirkkoherra.

Mutta kaikessa onnellisuudessa on myöskin usein pis-
tämä orjantappura. Johanneksen täytyi halvatta tuon. Kirk-
koherralla oli paljon mähäisiä lapsia. Hänen roimansa siis
ei katsonut näitten lisääntymistä lohannetsclla samalta kan-
nalta tun tirttoherra. Johannes tuuli usein, miten rouma
soimasi miestään, ja ehkä kirkkoherran puolustuksessa usein
tuuli oman tiitoksensn, niin se häneen pisti kipeää. Luon-
teensa ei sallinut hänen teeskennellä ystcitvyyttä, jota sydä-
messään ei ollut ja rouwa, jota Millaiselta etutynnessä Vaati
orjallista nöyryyttä, Vihastui uscin Johanneksille kun tämä
— tosin nöyrästi, mutta samalla miehen Valtiudella kohteli
häntä. Hän Vei uscin kanteita kirkkoherralle, mutta tämä
puollusti aina Johannesta.

Puolentoista Vuotta oli Johannes ollut kirkkoherran
luona. Hän oli sanomattomalla ivamalla, mutta sumulla
sanomattoman Vähässä ajassa oppinut ruotsia, latinan ja
kreikan kielten alkeita, kirjoittamaan, lukua laskemaan ju kirk-
koherran iltupuheistu oli hänelle historia tuttu. Hän rakasti
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enin maailmassa opettajaansa, mutta kumminkaan ei hän saat-
tanut itselleen salata, että entinen rauhattomuutensa aina »vä-
liin liikkui rinnassaan. Hänelle oli pappila ahdas, hän ha-
lusi ulos maailmaan, hän halusi tuulla näiden oppineiden
opetuksia, joista kirkkoherra oli innolla puhunut. Kun hän
istui kreikkalainen teos kädessä ia hänen ajatuksensa tunkeusi
siihen menncesen aikaan, josta hän nyt kädessään piti tiiuis-
tomcrtiii, kun koko nykyaika katosi hänen mielestänsä ja hiin
itse istui gymnasiossa kuullen kuuluisan Miisaan opetuksia,
tahi kun hiin chtoo-nuriiigon Valossa kulki metsässä ja aja-
tuksensa juoksi lentämällä tuleVaisuuteen, jona hiin itse oli
parnllssin kukkulan saawuttanut ja siellä kokoillut ympäril-
lensä »viisautta ja tieteitä ratastawaisia nuorukaisia, — sil-
loin hiin oli onnellinen, silloin hun oli rauhattomuutensa
unhottanut. Mutta Väliin taasen epäili hän kaikkia, luuli
Voimansa aiwatt mitättömäksi — ja silloin ei onnettomam-
paa löytynyt.

Hän oli aikonut Puhua kirkkoherralle, mitä hiin ajat-
teli, mitä hän tunsi, mutta tuo entinen ujous cöti hänet.
Tätä paitsi luuli hän loukkaawansa kirkkoherraa tuollaisella
tunnustuksella. — Hii» ei tiennyt, että kirkkoherra niwan
hywin tunsi hänen sydämensä tilan, että kirkkoherra oli <ti-
kcessa asettaa hänet sinne, johon hänen sydämensä halusi.

„Minä tarlvitsctt herätystä, minä näännyn oman sy-
dämeni rauhattomuuteen," puhui Johannes eräänä piiiVänä
ja laski tiini Cicero'ninsa. „Mintm pitää päästä kouluun
Turkuun, yliopistoon, minun pitää saamani nähdä ihmi-
siä —".

Onneton nuorukainen!
Mutta ilta tuli ja leivoton oli leivollincn. Kirkkoherra

puhui hänelle kreikkaan Viisaudesta, Sokratespa, ja Johan-
nes huokasi ajatellen: ..Milloin Voin minä niinkuin Sokra-
tes hillitä sydäntäni, milloinka on aatteillani se Voima, joka
lemoittllll myrskyn rinnassani." Kirkkoherra silmäili häntä
tarkasti; näkyi hawainneen, mikä nuorukaisenrinnassa liikkui;
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Hän sanoi: „ Silloin kun on alus elämän myrskyssä mu-
sertunut ja henki herännyt Viehkeyden unesta."

VIII

Jossa kuulemme puhuttawan wcmhasta tuttawasta.

Mutta meidän on jättäminen nuori sankarimme hel-^
län hoitajansa huostaan, missä hän on työtänsä suurimmalla
ahkeruudella toimittanut. Me olemme nähneet minne hä-
nen halunsa on palanut. Sinne, minne se on palanut, on
se hänet Vienyt. Mutta ennenkutt hänet taasen käymme ta-
paamaan, on meidän kääntäminen silmämme toisaanne.

Kutka oivat nuo nuoret herrat, jotta Vieretysten kul-
kemat Turun Linna-katua kauniina kesiipäiwänä? He oivat
upsieripukuun puetetut. Heidän käytöksestään näkee, että he
omat ylhäistä sutun.

He kulkcwat Hiljaan. He puhelemat hiljaisella äänellä.
Toinen heistä on innostunut ja kun hiin innostuneena pu-
huu, hymyilee aina Väliin toinen.

Innostunut puhuja on nuori luutnantti. Toinen, hy-
myittä, on kllpteini. He omat Veljekset: Kaarle ja Teodor
Leist.

„Sano mitä sanot," tuulemme luutnantin sanoman;/
~hän on kumminkin kauniin Turussa; hänen silmänsä kau-
niimmat koko Suomessa; hänen huultensa hymyily kauniin,
suloisin koko maailmassa."

Kllpteini ei enää hymyillyt. Hän silmäsi surnllisesti
Iveljeiiän. ..Siliä olet rakastunut. Weli raukka, minä sa-
non sinut onnÄtomaksi."

„Minä onneton! Sinä et ymmärrä! Olisit nähnyt
hänet eilen!"

„ Koman, jääkylmän sydämen olen minä nähnyt ennen-
kin liiltäwässä loistawassa kauneudessa. Minä Varoitan si-
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itua! Jos sinulla siihen »voimia on, pakene häntä, pakene
niinkuin kuolemaa."

„ Häntä! Jumalan enkeliä minä pakenisin!"
„ Häntä! Jumalan enkeliä! Wai täytyykö minun si-

nulle ilmoittaa, mitä ainoastaan kaksi maailmassa tietää.
Sinä olet minun Veljeni, minun ystälväni. Kuule ....

Minä rakastin häntä!"
„ Mariaa! Sinä olet rakastanut häntä; sinä!"
..Minä!"
„Ia hän on rakastanut sinua!"
„ Minii luulin niin," »vastasi tapteini Hiljaan. „Mi-

nii luulin saattamani lukea sen hänen silmistänsä, kun hänen
kätensä tanssissa mapisi minun kädessäni . . . Minä uskoin
mitä minä toimoiit. Minii uskoin, että hän minua rakasti."

„Sinä uskoit!"
..Minii uskoin sen. Hullu olin minä; hullu, miele-

tön, samaten tnn sinä nyt. Wielä hullumpi, sillä minua
Varoitettiin, mutta minä en Varoituksista huolinut; en niitä
kuunnellutkaan. Minä tiesin, että hän minua rakasti, . . .

luulin tietiiwän! sen . . . luulin. Minä tahdoin näyttää
»varoittajalleni, että hän ol! Väärässä. Minä tahdoin Voit-
taa tiimiin ihanan ja rikkaan neidon. Minä tunnustin Ma-
rialle rakkauteni. Mitä luulet, että hiin minulle mustasi?
Hän nauroi minulle, hän pilkkasi minua. Minä rukoilin
. . . Kuule! Minä rukoilin! Minä lankesin polivilleni hä-
nen edessänsä. Hän nauroi wielä enemmän. Minä nyt
ivasta huomasin, ettei hän minua rakastanut, että hiin Vaan
teeskenteli. Se särki sydäntäni. Se kukisti minut ja siitä
hetkestä olen minä häntä Vihannut."

Kllpteini lopetti. Toinen seisoi Vaaleana hänen Vie-
ressänsä.

..Teodor! Minä uskon sinua, »aitta sydämeni on pa-
kahtua. Mitä sanot, mitä arlvelct? Huomiseksi olen minii
tutsuttu pitoihin hänen isänsä luokse. Menenkö?

..Veljeni, minä sanoin jn ajatukseni. Pakene häntä,
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pakene! Ia olet näkemä, että hänen sydämensä on tunnoton.
Pakene häntä kunnes Voit nähdä tätä pahaa keijusta sydä-
men sytytyksettä."

Näin puhui kaksi Veljestä. Kenestä pnhuilvat he?
Olemme jo kerran laivanneet sen, jolla tällainen jää-

kowa sydän on.
Kuka on hän?
Maria, majori —sen ainoa tytär.

IX

Ruusu.
Hampun-kchräiijä-kadun Varrella oli Vähäinen huone,

matala ja manha. Siinä asui salivumies lonstonin leski,
tyttärensä Annan kanssa; siinä asui lesken sisaren poika Jo-
hannes.

Huonehessa on kaksi kamaria. Missä Johannes en-
nen muinen lapsena istui jutellen äidilleen kirjakaupasta, sii-
nä asuu hän nyt. Kamari on Vähäinen ja osoittaa köy-
hyyttä. Mntta mitä köyhässä majassa ei tapaa usein, la-
mattiin täällä — kirjoja, paljon kirjoja! Johannes on Viisi
Vuotta tässä kamarissa asunut ja joka uusi Vuosi on näh-
nyt kirjojen lulvun milloin enemmällä milloin Vähemmällä
mentynceksi.

Johannes on jo muosi kolmannella kymmenellä. Hän
istuu, jos olisimme eräänä kauniina talwisiltana astuneet
hänen kamariinsa, pöytänsä edessä ja lukee. Väliin luo hän
suuret siniset, ajattelcVaiset silmänsä ylöspäin, Väliin Pyhkii
hän pois kllslvoiltaan kihcräisct hiwuksensa, Väliin Vaipuu
hän sylviin ajatuksiin.

Äkkiä nousi hän ylös. „ Tädillä on oikein. Anna tar-
witsee tämän kamarin, minä saan muuttaa." — Hänen »vaa-
leat kllswonsa punllstuiwat. „Anna! —"
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Taasen istuilse hän ja nyt luki hän ylös silmäilemättii ;

huolimatta, että kynttilä oli pitkälle karrelle palanut.
Iltaa oli jo paljon kulunut. Johannes ei lakannut

lukemastll. Silloin aukeni olvi Hiljaan ja tuusitoista Vuo-
tinen tyttö astui sisään ja istuikse arkulle owen suussa. —

Tyttö oli Johanneksen näköinen, mutta hänen silmissänsä ei
se syVämielisyys asunut kuin nuorukaisen, jota hän hellillä
silmäilytsillä silmäili.

Hän istui ja kutoi kudelmaa. Hän näkyi aikowan is-
tua näin koko illan, liikkumatta silmäillen nuorukaista, jonka
täkänähän istui.

Nuorukainen pani kiin! kirjan.
..Anna!" jupisi hiin itsekseen ja hänen silmäilyksensä

lensimät ulos pimeään iltaan.
..Johannes! Joko olet lopettanut?" kysyi tyttö kun

Johannes mainitsi hänen nimensä.
Johannes et kuullut, hiin oli Vaipunut ajatuksiin, hiin

ikäänkuin uneksi lvallvuen. Hän nojausi tuolin selkää Vas-
taan ja silmäili ulos.

..Niitt on se!" puhui hän. ~Nyt on maisteri kohta Val-
mis; töllin poika on kohta seppclöittcilvä. Mitä on töllin
poika sillä Voittanut . . . Kenties olisi hän nyt onnellinen
töllissänsä, iloinen, leivällinen. Nyt, nyt! Kuta enemmin
hän tunkee Jumalan luomiseen, kuta enemmän Viisautta hiin
omistaa, sitä enemmä haluaa hän. Hän on niinkuin mies,
joka löytää kalliin kappaleen; waan tyytymättä siihen hakee
lliitll »vaan yhä, luullen Vihdoin löytäwiinsä koto aarteen, kun-
nes hän hakiessaan niin innostuu, ettei hän enää Voi palata.
. . . Minä lli'oin kerran polttaa kirjani! Mitä! Jos minä
nyt tekisin sen ja kätkisin itseni korpeen

. . .
rupeaisi» am-

mattiin, johon Luoja minut asetti! ... Ei, ei! Minä olen
onnellinen nyt, minulla on aivain kädessäni — tiedeitten luttit
aukeaa — ja — aarre on minun . .

. Anna! Minun or-
panani, hän on onnellinen, hän .

. . Hm! minun pitää
muuttaa täältä. Suokoon Jumala, ettei lewottomuuden aa-
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meet, jotka minua oivat ivailvanneet, jäisi tänne, Vaan seu-
raisiwllt lemotonta.

Niin puhu! Johannes, hänen ajatuksensa lenstmät maa-
ilman ympäri.

..Johannes!" sanot tyttö.
Nyt tuuli ylioppilas; hiin kääntyiheit, hän punastui.
..Anna! oletko lauman ollut täällä!"
..Pian kokonaisen tunnin."
»Oletko onnistunut?"
„Olen, jos sinä maan suostut."
..Missä?"
..Majori —sen talossa, kamari tallin »vieressä. "

Himcä muisto Mariasta lensi Johanneksen mieleen.
..Hywii!" sanoi hiin. ..Hnomcnnll minä muutan. Puhutte-
litko majuria?"

..Puhuttelin ja hän antaa mielellänsä sinulle kamarin.
Saat itse puhua ehdoista."

„Anna! sinä olet taasen nähnyt waiwaa minun täh-
teni. Kiitos, armain serkkuni!"

..Sinä tiedät," sanoi Anna surnlliscsti, „ etten minä
tahdo muuttamistasi, sinä tiedät seit."

»Minä tiedän sen."
»Lupaatko käydä täällä illoin, kun olet päiwän luet-

tawllsi lukenut?"
~Sen tiedät kysymättäkin."
Anna sanoi yöhymäisct ja meni. Johannes maipui

taasen entisiin ajatuksiinsa.
..Miksi on minulla niin maikea muuttaa täältä?" pu-

hui hän. „ Miksi en minä luule mcncstymäni tuossa Majo-
rin talli-kamarissa? . . Jos eläisi kirkkoherra! Hm! Tänä
päimänä on kolme muotia siitä kun hän kuoli. Häntä tulee
minun kiittää tahi Vihata. Hän haki minut töllistä, hän
pani kirjan käteeni ....Hän kuoli. Minä olen yksin,
sillä hän yksin ymmärsi minua ....Anna! minä luulen,
että hänkin ymmärtäisi tulen sydämessäni, rinnassani, jos
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hän saisi nähdä sen .... Anna! rakastanko minä häntä?
... Ei, ei! rakkaus ei saa häiritä minun unelmiani .

.

Minä en rakasta ..."

Johannes pyhki kiherät silmistänsä, hän kulki kädellään
kllsivojensll yli; hän ikäänkuin repäisi itsensä irti ajatuksistaan.
— Hän luk! taasen.

Johanneksella oli oikein kun hän sanoi kirkkoherran kol-
me Vuotta ennen, juuri tänä päiivänä kuolleen. Kirkkoherra
oli itse Vienyt Johanneksen Turkuun, syksyllä ennen kuole-
maansa. Johannes kirjoitettiin yliopiston kirjoihin. Huoli-
matta romuansa nuhteista oli kirkkoherra maksanut Johan-
neksen edestä Turussa, oli ollut hänelle isänä. Kun Johan-
nes, ollen talwella kirkkoherran luona, oli nähnyt tämän
rauhallisesti laskeman päänsä leivolle ja kuullut rouwatt sa-
noman hänelle, ottopojalle: „Sinä saat mennä," oli hän kuuman
otsansa jiihdyttänyt kirkkoherran haudalla ja siellä tuntenut
olemansa yksin maailmassa. Hän palasi Turkuun. Tätinsä
tykönä sai hän asua maksutta, mutta elatuksensa täytyi hä-
nen kerjäämällä hakea. Tuo oli koetus, jossa Johanneksen
Voimat oliwat loppua. Mutta ihmisten hymyys, tomereinsa
ituttllVllisuus, lielvitti tätä loivaa, ehkä Johannes tunsi hä-
myn lukkia poskillaan lahjoja ivastaan ottaessaan. Hän oli
koettanut niinkuin moni muu köyhä yliopistolainen opetta-
jana lapsille ansaita elatustaan, mutta tuossa ammatissa ci
hän säilynyt; hänellä ei ollut kärsimällisyyttä. Hän ci kär-
sinyt itscänslllllän. Niin oli hän kirkkoherran kuoltua elänyt
enimmät ajat Turussa, jossa Anna, serkkunsa, usein oli saa-
nut hänen symämielisyytensä muuttumaan lapsellisilla jutuilla
ja leikillä. — Lukeminen ja ajatteleminen olimat Johannek-
sen työt, missä hän aamuruskon noususta keskiyöhön saakka
kirjailija ääressä istui. Kamarinsa oli hänelle rakas, hän ei
olisi tahtonut muuttaa sieltä, mutta hän ymmärsi, cttei tupa,
jossa täti päimäkausin pesi, ollut asuma Annalle, joka ompe-
lulla ansaitsi leipäänsä. —

Seuraamana päimänä, kuu aurinko lasti aamusätecusä
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Johanneksen kamariin, jossa hiin istui, samaten kun eilen,
nousi hän ja puki yllensä pyhiiwaattect — Ecwait tekemät
sarkawaatteet.

„Nyt olen Valmis," jupisi hän ottaen lakkinsa jlt lliv-asi
kllmarinsll oivcn.

Töllin poikll muuttaa llsuntoa; se on pian tehty. Nis-
koillaan kantaa hän omaisuutensa.

Anna istu! tumassa ja ompeli. „Tulc tatissani, men-
nään katsomaan talli-kamaria," sanoi Johannes.

Anna pan! kiirnhusti pöydälle ompelunsa ja seurasi yli-
oppilasta.

..Tullikamari!" sanoi Johannes itselleen, kun Annan
rinnalla kulti. „ Muitten lapsena oli porsas >minun leikkikump-
palini, nyt olen minä aikamies ja nyt saan Heinoista."

Sanaa toisilleen sanomatta liihestyilvät he majorin
asumaa. Puima oli pian puolessa.

Muudan askele wielä ja he olisiivat olleet mattansa
päässä. Silloin tuli heitä ivastaan joutto herroja ja naisia
majori» asumasta.

Niiden seassa oli Veljekset, joita tapasimme Linna-ka-
dulla. He kultiivat nyt Vähän erikseen toisista. He kulki-
Vllt hiljaa puhellen.

„Minä olen onnellinen," kuiskasi^ituori luutiiantti Vel-
jelleen taptcini Teodor Lcistille. „Et sinä nähnyt hänen sil-
mäilyksiänsä eilen illalla, luit tllnssnsimme! Minä en Voinut
olla hänelle tunteitani tunnustamatta."

„Ia hiin?" kysyi kllpteini ilme-naurulla.
..Hän! Hän ei Vastannut mitään, mutta rinnallensa

pani hiin ruusun, jonka hänelle annoin."
„Wcli-parkll! Olisit paremmin pitänyt lupauksiasi ke-

sällä, olisit paennut häntä ..."

„Hän rakastaa minua," sanoi nuori upseeri innokkaasti,
unhottaen seuraansa, kyllin tulvalla äänellä.

„Kuka?" kysyi kapteini.
~M aria!" »vastasi Veli.
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Pari askelta upsicrein edellä kulti Vanhan rouivan »vie-
ressä puheensa esine, majori —sen tytär, kannis Maria. Hän
oli ehkä aaivistanut, kmtiesi kuullut meljciit puhetta, sillä hiin
punastui niitä katsellessaan. Talmi-kappansa alle laski hän
kätensä juuri kuin Johannes jaAnna meniwät hänen silvutse.
Hän täänsihen ja ikäänkuin Vastaten upsicrin »viime sanaan,
otti hiin rinnaltansa ruiisukuttaisen, ja pudotti sen maahan.

Se oli pudonnut Johanneksen Viereen. Johannes otti
ylös sen. Hän tarjosi sen majorin tyttärelle. „Tässä!
te pudotitte kukan," sanoi hiin.

Maria loi silmänsä nuorukaiseen. „Pitiikää se," Mas-
iasi hän.

Johannes otti kukan, silmäili antajaa kummastellen.
»Muinen annoitte minulle tc-knn, nyt annatte ruusun," sa-
noi hän.

Nyt oli Marian muoro punastua. Hän nyt Vasta
huomasi, ettei Johannes ollut, kuten hiin oli luullut, talon-
poika. Hiin haivaitsi erehtyneensä, hän kiiänsihcn kylmästi
»vastaamatta mitään.

„Ota tämä kukka," sanoi Johannes ja antoi kukan An-
nalle. „ Muista että onni on Vaihtelema, että se muuttuu kun
tukkainen; muista että toimo on kun tämän tukan leh-
det; ne omat punaiset, kauniit, ne eimät lakastu, sillä ne
oivat kädellä tehdyt."

Maria punastui yhä enemmän, mutta Vaaleni samassa.
Hän oli armottomalle antanut lahjansa, jota toinen olisi suu-
dellut ja painanut rintaansa masten. — Hän niiti »vihas-
tuen etteiivnt laitti pitäneet hänen suosiostansa.

Kllpteini ja Vaalea Veljensä sanoiwat seuralle jäiihy-
»viiiset.

„Kuka oli tuo, joka kukkani sai, mitä puhui hän tu-
lusta? Tunsiko kukaan häntä?" kysyi Maria.

»Hiin on oppineimpia ylioppilaita yliopistossamme,"
sanoi maisteri Kustaa . . . 11. —

Seuraamalla päiivänii istui Johannes tullikamarissa,
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samutc kun ennen tätinsä kamarissa. Hiin luki, muistamatta
ruusua, muistamatta maailmaa, taistellen maan sydämensä
lemottomuuden kanssu.

X

Kuori ja Sydän.

Mujori —s oli manhennut, hänen himuksensa olimat
harmaan malkeat, hänen selkänsä köyry. Eikä kummakaan.
Hän oli jo seitsemänkymmenen manha. Mutta sama, muut-
tumaton sama oli sydämensä hymyys ja — äänen karkeus.

Mariaa, tytärtään rakasti hän aina maan yhä enem-
män, kuten tälliä kusmoi äitinsä kuivaksi. Mutta majorin
hellä sydän, ja teeskentelemcitöin luonne ei osannut Pitää
isällisiä ohjia tarpeellisen kiinteällä. Majori taisi komentaa
sotamiehiä, hiin oli jäykästi silmäillyt sotakentällä kuolemaa
silmiin, mutta naisen silmiin hän ei moinut katsoa, tunte-
matta itsensä moitetutsi. Maria oli isäntä majorin talossa.
Marian mielen mukaan tiimi kaikki. Majorin täytyi itsel-
leen kyllä tunnustaa, että tyttärensä kauneus ei mustannut
hänen töitään; mutta kun Manu iloisesti luski käsiään isänsä
kuulun ympäri, kun Muriu, niinkuin muinen, käänsi harmaat
miitset syrjälle ja nauraen suuteli manhusta, oli tämä moi-
tettu. Maria tiesi suudelmalla saamansa mitä tahtoi. —

Tuolla lailla oli Maria oppinut kaikissa kysymään tahdol-
taan neumoa ja tätä neumoa aina seuraumunit.

Majuri oli halpaa wuosiwuokraa »vastaan antanut tun-
temattomalle, köyhälle ylioppilaisclle tallikamariu. Kun yli-
oppilas tuli hänen kanssaan puhumaan huonchesta, oli majori
tarkasti silmäillyt häntä, oli kysellyt häucu sukuansa ja kum-
maksucn kuullut, mitä Johannes ticsi kcrtoa eusimiiisestä Tur-
lu-rcttcstäiin. Majori autoi hänelle kättä niinkuin Vanhalle
tutulle, alensi Johanneksen pyytämättä Vuokran, ja maati
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hänet jota PYhiitsi puoliselle luoksensa. — Johannes kiitti ja
sanoi kenties neito Marian ei kärsimän häntä. Oliko hän
oikeassa siinä?

Jos olisi Johannes lvoinut nähdä majurin sydämeen,
olisi hän hlllvllinnut. cttä majori oli mielihymillii nähnyt hä-
net. Mutta Johannes luuli tuon käskyn pyhinä tulla puo-
liselle tuleman ainoastaan siitä, ettii majori oli kuullut hä-
nen köyhyydestään, ja tahtoi tuolla lailla liemittää sitä ja
Johannes meni saitottamast! mitään hymäit majurista ajatte-
lematta Vähäiseen kamariinsa.

Tämän kamarin ainoa akkuna Viittasi pihalla oleiuai-
scen Vähäiseen ryytimaahan. Johannes kun kirjoistansa »vä-
liin loi silmiänsä ulos, näki Marian läivclclvän siinä.

..Oletkohan sinä onnellinen?" kysyi hän itsessään.
Eräänä päiiviinä astui majuri tallikamariin Johannek-

sen luo. Tämä istui Vähäisen arkun ääressä syöden puolis-
tansa — kuiwllll leipää, jota ivetccu kasteli. Omi aukeni
Johanneksen kuulematta ja tietämättä »vieraan miehen läsnä
olosta istut Johannes selin omccnpäin syöden.

Majori niiti, mitä c! ollut aalvistanut. Hiin sciso!
kaulvlln tuossa, mutta kun Johannes ei kääntynyt, ivetihen
hän Hiljaan kun hän oli tullut ulos jällccn.

Seuraamana piiimänä käskettiin Johannes puoliselle
majurin luo, maan hän ei mennyt. Hän kiitti ja ilmoitti
esteitä.

„Kumma ihminen!" sanot majori ja pudisti liikutet-
tuna päätään, ja Johannes oli nyt majurin mielessä usein.

„Annll hänen olla," sanoi Maria ja hänen kauniit huu-
lensa luetiiysimät rypyille, ..koska hän ylönkatsoo meitä, niin
syököön kuiwllll leipäänsä." Mutta Marin ci taitanut
olla muistamatta ylioppilasta tallitamarissa. Hiin Vihasi
tuota ..kirjatoukkaa" ja tumminkaan ei saattanut hän kieltää
jotakin tässä nuorukaisessa tahtoivan lähestyttää sydäntänsä
häneen. „OH, mitä minä hänestä huolin," sanoi hän usein
itselleen. Mutta tun kadulla tapasi Johanneksen ja tämä
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nostllMllttll lattia, huomllllmattlltlllln Mariaa, meni hänen
siivu, Vihastui hän ja päätti loivasti kostaa. —

Kewiit oli jo tulossa. Wielä ei tiennyt Maria miten
»voisi tämän kostonsa tehdä oikein tuntumaksi. — Silloin
kertoi ivllithll ämmä, jota kiimi Johanneksen kamaria Väliin
siiivoanillssll, kun ei Anna, joka enimiten tätä teki, joutanut,
kertoi eräänä päilvänä, tawatessaan pihalla majurin, Johan-
neksen kurjuudesta ja kun majori puhui tätä kurjuutta Ma-
rialle, lausui tämä: »Käsketään hän puoliselle tänne tänä
päilvänä." Majori itse oli samasta mielestä ja Johannes,
entisen oman itsensä marjo, kuuli kummeksien kutsumusta.

»Minä tulen," sanoi hän kohta.
„Minii olen pettynyt," puhui hän pukiessaan päällensä

tuon tätinsä tekemän kauniin särkittäkin, »kuori on pettänyt
minua. Jos olisi tuo Maria, mikä ihmisten nähden tehdyt
työnsä näyttää, niin minä en ikinä tahtoisi häntä nähdä ...
Hm! kenties on hänellä «Van oikein . . . Hänellä on sy-
dän, hellä sydän. Enkö minä itse omin silmin sitä ole näh-
nyt? Wiimcksi eilen ehtoopäilvällä, kun hän hämärässä ky-
syi, näkemättä minua, tuolta köyhältä tytöltä, kuinka hänen
äitinsä woi ja antoi tytölle Vaatteita ja ruokaa, lohduttaen
suloisilla hellillä sanoilla itkcwäistä. Minä menen, minä
tahdon nähdä kumpi puoli Voittaa sydiimcnkö ivai kuoren —."

Ia Johannes meni.

Kuori.
Salissa istui Maria ja ompeli. Majori kameli lat-

tialla.
Johannes oli täällä nyt atwait tuntcmatoin. Majo-

rin kanssa oli hän ainoastaan kerran puhunut.
Marian kanssa?
Maria ei muistanut ensinnä sitä. — Lasten tuttawuus

ei hetkeä edemmäs uletu, ja knmminkin on lasten tuttawuus
omituinen. Sana puhuttu Vanhempain toisilleen tuntemat-
tomain »välillä jättää puhujat yhä entiseen timtcmattomuu-
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teen, ellei jokapäiwäinen kanssakäyminen Viritä heidän mie-
liänsä ja Vähitellen saa heidät lähestymään toisiansa. Las-
ten ci niin; lapsellinen tuttawuus, kuin ätkipitaa tehty, tuin
Vähät aikaa kestänynnä, jättää aina sydämiin jonkunmoiscn
tuttawuitden tunteen, joka mielä Vanhoilla päiivin pian Vi-
riää. Niin tässäkin Marian puolelta — ja Johanneksen,
jos hän olisi ollut taivllllinen nuorukainen. — Maria muisti
ehkä himciisti Johannesta. Johannes taasen muisti Mariaa
Vallan hywin; mutta hänen kummalliset rauhattomat tunteensa,
jotka usein matkaansaattoiwat töitä ja ajatuksia, mitkä pian
suoraan sotimat hänen luonnettaan masten, tätkimät tämän
muiston mustaan pilmeen, jonka puhteesta koma myrsky
uhkasi.

Maria nousi Johanneksen lähestyessä.
„Minun tyttäreni!" esitti majori.
„Me olemme nähneet toisiamme »väliin," sanoi Johan-

nes ja hänen lumi-Valkoisille poskille astui punaiseen hoh-
tllwll kukoistus.

»Herra maisteri muistaa ......" sanoi Maria.
..Muistan," lausut Johannes, kun Maria äkkiä katkasi

puheen, „muistan hetken tässä salissa, jona . . . laitti oli
toisin kun nyt ..."

..Toisin!" kertoi Maria. „Te sanotte tuon sanan niin
kummalla äänellä."

„Toisin," pitkitti Johannes ja silmäili watawasti nei-
toa, ..sillä nyt en minä tiedä, millä mielellä näette minua?"

Maria punastui. Johannes näky! tahtoman ottaa pu-
heeksi ruusun ja tuo oli Marian mielestä sopimattomasti
tehty.

~Te ette Vastaa," sanoi Johannes ja hänen silmiinsä
näkyimiit tahtoman tunkeutua Marian sydämen pohjaan.

~ Nastaa ? Mihin ?" Maria punastui yhä enemmän.
„Minii kysyin, millä mielellä te näette minua täällä?"
Mutta nyt närkästyi Maria. „Mikä oikeus on teillä

tuohon kysymykseen?" kysy! hän, jotenkin kiimnasti.



45

»Ei mitään," sanoi Johannes. »Saatatte »vastata tei-
dän ci tahtoman sitä ilmoittaa," ja Johanneksen silmäilykset
eiwät eronneet Mariasta.

»Kuka te olette ja millä oikeudella nuo kysymykset?"
»Minä olen jo Vastannut —."

»Jumalan nimeen!" huusi majori. »Joko olette rii-
doin. — Minä, minä tahdon wllstata, koska Maria ."

»Rakas isäni," rukoili Maria.
»Suora sana paras! Maria ottaa teitä Vastaan sa-

malla mielellä kun muinen lapsena, sillä hän on tahtonut
tamata teitä."

»Isä!" sanoi Maria ruusupunaiselia.
Johannes tumartausi.
Majori haivaitst pian tchnccnsii hullusti, kun sekaust

nuorten puhccscu, sillä Puhe lakkasi nyt ja majori ci saannt
kysymyksiinsä lohlliiuckscltll muuta Vastausta kun »on" tahi
»ci", kunnes hän Vihdoin otti puheeksi sen ajan, jona Jo-
hannes oli ensikerran käynyt tässä salissa.

Silloin loi Johannes ylös silmiään. »Herra majori!"
ivastasi hän. »Täällä kun silmailcn ympärilleni, johtuu tuo
uita muistooni, niinkuin olisi se ollut eilcn. Mutta minä
näin täällä silloin kauniin kaswun."

Johanneksen ääni oli tätä sanocssansu niin kummallisen
Viehkeä, että majori ci tictiinyt pitikö tässä lauseessa näke-
mänsä loukkausta mai lcikkiii. Hän ci siis Vastannut mitään.
Mutta Maria ymmärsi paremmin mitä ylioppilaalla oli mie-
lessä ja hiin suuttui.

»Oletteko tulleet tänne närkästyttämään minua? Tei-
dän pistesananne cimät minuun Pysty," sanoi hän äänellä,
jonka koki tehdä wakawaksi.

Johannes hymyili. »Te olette suuttuneet" sanoi hän.
»No, mutta Jumalan nimeen! Mitä te puheellanne

tarkoitatte?" huusi Maria, joka ei taitanut enää hillitä ään-
tänsä.

»Minä en tarkoita mitään," Vastasi Johannes.
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Maria nyykähytti päällään jit otti ompelunsa.
Silloin kun asema rupesi käymään tukalaksi salissa tuli

käsky puoliselle.
Johannes piti tarkoin silmällä ncitoa, jonka kasinoista

suuttumuksen ruusut eiwiit kadonneet. Johannes näkyi Vai-
puneen syiviin ajatuksiin, jotta usein unhotti syömisen. Mutta
iiktiii puhkesi hiin puhumaan — puhumaan ihmisistä yleensä.
Hiin putti sanoihin sydämensä lcwotomuuden, puhuessuun kol-
kosti, ilwehtiwäiscsti ja kipeästi ihmiskunnasta. — »Minä
tiedän ajan," lopetti hiin puheensa, »jona taiwahan kaste Vi-
ritti kaswnt, jona taimi taisi atvatn sydämensä, tukka ruu-
sunsa, mutta kun halla pani taimen ja knSte jäätyi, sul-
kcisi sydän kauniin kuoren sisään — palanut, tyhjä sydän."
Tuota sanoessaan tunsi Maria nuorukaisen silmitilysten sil-
mäilcmän häntä. Maria ymmärsi Vertauksen tarkoittaman
juuri häntä. Hän oli äsken mustannut komasti, mutta Jo-
hanneksen sanoista ymmärsi hiin tällä ylioppilaalla oleman
sydämen, joku elämässä oli pettynyt, jossa asui alku »vihaan
ihmisiä kohtaan, ja hiin silmäili suruiseSti Johannesta.

»Minä en saata olla surknttclematta teitä," mustasi
Muriu. »Jumalan ihanassa luonnossa ette näe muuta kun
sumua, ihmisissä kauniit kuoret kätkemän palaneita sydämiä.
Voisi uskoa, että teidän oma sydämenne on hallan panema,
sillä itsemme mukaan mc olemme taipumaiset muita tuomit-
semaan."

Johannes hymyili. »Jos minun sydämeni on pala-
nut, niin on se itsensä polttanut. Jos minä luulisin muita
itseäni onnelliscmmlltsi — minä puhuin palaneesta ja tyh-
jästä sydämestä; niiden Välillä on eroitus — niin työnsä
pian sanoivat, että ellei sydän ole palanut, on se tyhjä, sillä
se, nähdessään toisessa tunteita, joita se tyhjyytensä Vuoksi
ei Voi käsittää, näitä tunteita pilkkana pitää, ja heittää nii-
den helmet tyköänsä, ja semmoisia ihmisiä en sano onnel-
lisiksi."

»Tunteet omat muncllllisct," »vastasi Maria punastuen.
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»Monclllliset, mutta eimät syntyneet kcmytmielisen pil-
kllttllwlltsi."

Maria suuttui taasen. Hän ymmärsi nyt, että Jo-
hannes oli hänestä puhunut koko ajan. Hän suuttui itsel-
lensä, hän ei moinnt hillitä tätä mihaa näkymästä. Hän ci
osannut sanoa tuohon Johanneksen lanseesen mitään. Hiin
tnnsi kyyneleen astuman silmäänsä, jonka ivaiivoin sai pysy-
mään kätkössänsä. — Hän nousi äkkiä ja jätti kamarin.

»Kuori ja sydän! — jupisi Johannes. — »Idä sie-
men — hän ymmärsi."

Mutta se, joka tästä puheesta ci sanaakaan ymmärtä-
nyt oli majuri. Hän söi Vaan, aina »väliin miclihylvin sil-
mäillen Johannesta ja Mariaa, milloin mikin puhui. Mutta
Marian noustessa säikähti majori, hän pelkäsi tyttärensä
tulleen sairaaksi, hiin säntäsi ylös Marian jätkiin.

Wähiin ajan kuluttua istui Johannes kirjainsa parissa,
tallitamarissaan.

Sydän.
Keivät oli tullut, Toukokuu oli jo puolessa. Wähäi-

nen ryytimaa kartanolla rupesi jo Vihertämään. Johannes
istui, missä oli istunut kirjailija ääressä, unitta entistä use-
ammin tutti hän näillä ajoilla ulkona kumminkin. Hän
oli Väittänyt pro Zrnäu.

Johannes oli tiittawainsa — se on tätinsä ja Annan
mielestä paljon muuttunut tultuansa majurin luo asumaan.
Hänen puheensa, joka ennen ol! ollut suora ja sydämcellineit,
sillä hän sydämensä lcivnttomuiidcn salassa piti, muuttui lo-
maksi kanteeksi ihmiskuntaa »vastaan. Hänen mielensä syk-
syn kultaiseksi, jossa ei auringon Paistetta ensinkään loista.

Ketä tuli Johanneksen syyttää?
Itseänsä.
Hän haki Viisautta, hän oli luullut lviisaittcn parissa

wiisastuwansa, mutta tun hänen silmänsä, jotta tarkasti tat-
scliwat, mitä näkiivät, nätimät »viisaissa, miisaimmassakin,
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jonka suurta oppia ei hän saattanut olla kunnioittamatta,
marsin turhllllisuuttll, niin hiin ymmärsi, ettei ihmisluonnetta
suurin miisausklllln moi muuttaa. Hän luki miisauden mail-
linaisuudeksi, minkä elämässä näki miisauden hurrustujiltu
puuttuman.

Sllllwuttaa korkeimman Viisauden, omistaa luikki mi-
hin ihmisnero woi Pystyä, lähestyä ijankaittista niin tiihclle
kun kuoleivaincn taitaa, oli ollut Johanneksen elämän päii-
maali. Hänen cliimänsii ohjenuora oli: »mitä tiedät, sen
jälkeen elä ja ajattele." Mutta Johannes näki kohta, ettei
tieto ja elämä niin sopineet yhteen, kun hän olisi tahtonut
— mielit »vähemmin tieto ju ajatus. Ia kuta enemmän hiiu
»viisautta haki, kuta cncmmän hänen ajatuksensa sclmc-ni,
sitä paremmin näki hän eroituksen, sitä leiuottomammatsi
muuttui hiin.

Johannes oli nuorempana, kirkkoherran luona semmin-
kin, ollut jumalinen, mielellään kuullut ja itse lukenut juma-
lisia kirjoja. Kuta encmmifn hän edistyi miisausticdossaan,
sitä enemmän muuttui ajatutscusa jumalisista, chtii lumu-
luus-opin simeys oli hänestä korkein maailmassa. Hän näki
Vapahtajassa tuollaisen malctiUvan, jonka olcmisccn ihmiset,
»väsyneenä korkeimmissa pyrinnöissään, olimat työntäneet koko
täydellisyyden, kuivailleet hänet ihmisenä itsellensä, saadakseen
nojata hänen täydellisyyteen. Hän piti ihmiskunnan tuossa
suuresti pettyneenä, sillä hän luuli jokaisen ihmisen moimun
muuttua yhtä Pyhäksi, kun tuo kuivattu csikuma Raamatussa.
Hän piti siis Raamattua, ellei suoraan mulheenu, kummin-
titt ainoastaan lohduttajaksi annettuna niille, jotka oinain
moimainsa mähäit-itlottamaisuuden nätimät. Hänen mieles-
tänsä ei millään muulla ollut Raamatussa armoa, tun yk-
sin simcydcn opilla. Mutta kuinka katkeraksi, kuinka lclvot-
tomllksi ihmisen mieli joutuu, omin moimin koettaen tuotu
tuimuullistll oppia seurata, tietänce jokainen, joka sitä koetta-
nut on. — lohunnes tunsi leivottomuuden — tunsi sen ui-
nu yhä enenemän. — Muttu hän ci tietänyt, ei tahtonut
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tietciä totista syytä tuohon. Hän haki syyn, erinäisillä la-
ivoilla — itsessään.

Eräänä kauniina pyhä-aamuna kuuli Johannes kello-
jen soittoa. Hän loi silmänsä ulos. Kryytimaassa istui
Maria ja luki. Johannes silmäili häntä lauman. Hänen
suuret siniset silmänsä heittimät surullisia luonteita. »Maria!"
kuiskutti ään! hänen sydämessänsä: »Sinä olet kaunis, sinun
saattaisi outo luulla enkeliksi, ja kumminkin . . . sinussa
Vallitsee paha. Sinun sydämesi on tyhjä. Sinä olet säiiliwä
ihmisten onnettomuutta. — Minä olen tuon nähnyt, se on
sinun luontosi, joka käskee sinun hymää tekemään . . . Sinä
ansaitsisit tulla tuntemaan marsinaisen, totisen totuuden."

Kellojen suloinen kutsumus kirkkoon kuului toinen, kuu-
lui kolmas kerta. Majori tuli nyt kryytimaahan. »Tyhjä
on sinunkin sydämesi, malthus," puhui Johannes. »Tyhjä,
ja tyhjyyden olet sinä istuttanut tyttäresi sydämeen."

Johannes sattui silmäilemään kirjojansa. Hän näki
muiden alla makaaman kirjan. »Mikä tuo kirja on?" sanoi
hän, nousi, otti sen esiin ja näki majorin rahoilla lituinaan
ostetun Uuden Testamentin.

Lapsuuden aika Vilahti Johanneksen mieleen. Kirkon-
kellot soittiivat juuri nyt yhteen. Johannes tunsi halun
mennä Herran huoneesen. Hän silmäili kirjaansa, jota aa-
mulla oli lukenut, laski sen kiitti, otti sarkatakin yllensä —

ja meni.
»Meneekö herra maisteri kirkkoon?" kysyi majori Jo-

hanneksen mennessä kryytimaan siivu.
»Menen," Vastasi Johannes. Nyt terwehti hän lakin

nostamalla Mariaa.
»Ihmeellinen ihminen!" sanoi majori ja silmäili nte-

nelvää.
»Hän on onneton," sanoi Maria suruisesti.
Waan Johannes kulki kirkkoon. Hänen mielensä kat-

keruutta ei taitanut kaunis, kesäinen aamu-aurinko poistaa.
Hän tuli kirkkoon, hän kuunteli tarkasti kuin yliopis-
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tossa luennotta, »vaan mitä kuuli, se ei tyydyttänyt häntä.
»Töllin lapsi!" ajatteli hän, »sinulle omat nuo saunt sanotut, si-
nulle omat ne paikallansa, mutta miisaustieteen tuttialle —

ei, sillä ne nojailivat luonnolle, järjelle ymmärtämättömiin."
Hän näki Herran ehtoollisen, hiin hymyili. »Kaunis juhla-
meno!" sanoi hän itsessään.

Jos olisi Johannes elänyt toisessa aikakaudessa, olisi-
mat kentiesi hänen ajatuksensa kääntyneet toisaalle hänen tul-
lessaan yliopistoon. Mutta ulkoakaan ei saanut lcivoton sy-
dämensä uinuta kun yllytystä rauhattomuuteen. Ei ollut
kumma, että hänen liskonsa Jumalaan oli horjumainen. —

Niin oli laita oppiueimpainkin ja kuten ajan oppinccmmat
siten Heidiin oppilaansa aina yhä enemmän eroisimat maakun-
nan uskonnosta, ehkä he ylipäänsä sitä ulkokullailimat. Tä-
mä aikakausi onkin tunnettama juuri tästä uskonnon har-
hauksesta, joka muutamia ivuositymmeniä ennen oli Rcins-
kanmaallll julkisesti kumonnut kristinuskonnon ja kaikkimal-
tiaan istuimclle nostanut ihmisjärjen. Tuo uskonto, joka
ulkomailla kansaankin lemcni, tunkeusi »vähitellen aina mei-
dänkin kaukaiseen maakuntaan, ehkä se täällä ainoastaan si-
mistyneissii maikutti — ja salaisesti.

Mutta palatkaamme takasin Johannekseen.
Kirkon käynti ei hänessä Vaikuttanut mitään, ei edes

kääntänyt hänen ajlltuksiansll pois jokapäiiväisistä pyrinnöis-
tään. Saman mielisenä kun hän kirkkoon meni, palasi hän
sieltä, ihmetellen itsekseen, mikä into hänen oli saanut mene-
mään tuohon huoncesen, jossa hän ei Vuoden pitkään ollut
käynyt.

Hän tuli kotipihalle. Maria ei enää ollut kryyti-
maassa, maan paikka ruoho-sohivalla, missä hän oli istunut,
näkyi mielä.

Johannes portaalleen tultua silmäili tuota paikkaa,
muistaen?olewansa rimatta. Hiin seisoi siinä kauwan jll mie-
lensä muuttui lapsellisuutensa Viehkeiiksi. Hän tunsi nälän
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klllwllllwan. Hän silmäili ylös majurin huoneesen, johon
häntä ei käsketty sitten kun puheellaan suututti neidon.

»Ehkä on arkun pohjalla mielä leipä-muru," puhui hän
jll metäysi Vihdoin kamllriinsll.

Hän nivasi arkun. — Hän säpsähti ja silmäili kum-
mastellen ympärillensä. »Täällä on jokn käynyt! — Oli-
siko Anna? Anna! Hän ei olisi salaa hiipinyt tänne. — Ju-
malan nimeen! mitä kumma!"

Arkussa oli leipää ja muuta ruokaa. Vähäisellä pa-
perilla, joka leiivän päällä makasi, seisoi: »Leipätvaras antaa
takaisin Vuokralla, mitä lapselta otti, pyytäen anteeksi."

Taasen riensilvät hänen ajatuksensa lapsuuden päilviin.
Hän istui siinä kirjelappn kädessään kummastellen.

Hän sattui sllmassll silmäilemään ulos. Missä aa-
mulla, siinä istui nyt Maria kirja kädessä. Vilahdukselta
tllpllsiivllt heidän silmäilyksensä toisiaan. — Maria loi alas
silmänsä.

Johannes leikkasi palan leilvästi», kaasi Vesipullosta
Vettä lasiin. — Waan taasen säpsähti hän, taasen silmäili
hän neitoa kryytimaassa, taasen sattuilvat heidän silmäilyk-
sensä yhteen, taasen loi Maria ensiksi alas silmiään. — Ve-
sipullossa oli Viiniä.

»Sydän!" sanoi Johannes.

XI

Syntymäpäiwä.
Aamupuoli.

Tuli kesäkuun 1 päilvä 18 . .

Johannes istui kryytimaassa ja hänen Vieressänsä is-
tui Maria.

Maria! Kaksi — Vähän kolmatta kuukautta oli ku-
lunut siitä päiwästä, jona Johannes oli puolisella majorin
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luona. Mutta ennentun ryhdymme kertomaan, minkä tun-
nustuksen Johannes tänä päimänä, Marian seitsemäntenä-
toista muosipäimänä teki itselleen, on muudan sana sanotta-
ma Manusta.

Mariu tahtoi kostuu, muttu tuli itse häpeään. Hän,
kaupungin kauniin ruusu, jota kaikki nuorukaiset kiittimät,
jonka huulten hymyilyksestä olimat »valmiit tekemään mitä
mahdollistuta tahansa, hän näki kauneutensa armottomaksi töl-
lin pojan silmissä, hän ei häneltä kuullut ainoatakaan kii-
toksen suttaa; hän kuuli totuuden puhetta, kuuli sen suoraisena,
kuuli sen Vertauksena. Oliko kummaa, että hän suuttui,
että hän luuli Johanneksen tahalla suututtaneen hänet? Kun
hän pöydältä tiiruhusti läksi, tapasi majori hänen itkeivänä.
Mutta kun Muriu sittemmin koetti tiuuruu, pudisti majori
päätään ja kirosi mätiin, sillä Mariaansa ci hän enää tun-
tenut. Muriun naisellinen ylpeys oli pahasti loukattu ja
tietämättä itse miksi, pyöri aina ajatuksensa Johannekseen,
miten Voisi tämän huulilta kuulla sumut kiitoksen suitat, kun
muiltakin. Tuotu ajutellessunsu muisti hän uina miten Jo-
hanneksen suuret, makaat silmät, järkähtämättä olimat silmäil-
leet häntä ja kuta enemmän hän niitä muisti, täytyi hänen
itselleen myöntää, että ne eimät »vaikutuksetta olleet.

Eräänä päimänä kuu hän kryytimaahan oli menossa,
tupasi hän pihalla Annan, joka tuli Johanneksen kamarista.
Tytöt rupesimat puhelemaan ja Maria sai nyt kuulla pal-
jon Johanneksesta. Mutta se, minkä kuuli, synnytti hänessä ha-
lun yhä enemmän suudu tietää. Muriu kuuli puhuttulvan
Johanneksen suuresta kurjuudesta, tuuli kuinka koko intonsa
olimat kirjat — yhä aittu kirjat. Ia Maria tämän luul-
tuansa antoi sydämessään Johannekselle anteeksi kaikki.
Hän kunnioitti itsessään samalla kun hän surkutteli Johan-
nesta.

Pitkät hetket istui hän, kun rupesiwat piiilvät lämpe-
nemään, kryytimullssu, silmäillen Johannesta, jota kirjoihinsa
lljutiiksillllllit ivllipuneenu ei huomannut häntä. Kun hän



53

näti Johanneksen lähtemän ulos ei hän ollut häntä näkemi-
ttään, mutta kun Johannes uli mennyt hänen stmu seurasi-
ivat silmäilyksensä häntä. Kun majori puhui Johanneksesta,
niin ei Mariu sunonut mitään, muttu itsessään kuunteli hän
ilolla majorin hymiä lauseita. Näin oli mähitellett majorin
tytär rumennut suosimaan töllin lasta.

Majori puolestaan ei ymmärtänyt ensinkään Johannesta.
»En minä saata olln hänestä huolimatta, ehkä hän ei

minusta huoli mitään," sanoi major! eräänä päilvänä —

santana pyhänä, jona Johannes kälvi kirkossa — »Jos minä
tietäisin, miten saattaisin auttaa häntä — — Hm! Hän ei
ota mastllllit tarjottua apua, ehkä hän on Pian nälkään kuo-
lemaisillaan" — ja majori mietti itsessään keinoa, miten
saattaisi Johannesta auttaa tämän tietämättä.

Tuon lauseen oli Maria kuullut.
Kuta likemmäksi kesä ennätti, sitä tukalammaksi muut-

tui tallitllmari, jonka akkunan läpi aurinko pian koko päiwän
paisti. Johannes oli lupaa kysymättä, monet kerrat metäynyt
kirjanensll kryytimnllhlln, monet kerrat istunut aidan Varjossa
Vähäisellä tuolillaan, kun Maria ruohosohivassa ompeli tahi
luki. Sanaa sanomatta oli hän tullut, sanaa sanomatta
mennyt.

Tuli silloin niinkuin jo mainitsimme teläkuun 1 piiiivä.
Aamuinen aurinko loisti Johanneksen otsalle. Hän

silmäili ulos. Maria istui sohwassa. Hän otti kirjan kä-
teensä, tuolin toiseen ja meni tumalliselle paikalleen kryyti-
maahan.

Samassa tuli majori. Nähdessään Johanneksen ter-
Mehti hän nyykähyttcien päätään ja meni Marian luo.

»Täälläkö sinä istut, minun ratas seitsemäntoista Vuo-
tinen! — Täälläkö aiwot ottaa Vastaan Vieraitasi tänä-
päiwänä?"

Nuo sanat kuuli Johannes. Hän nousi, hän otti
tuolin käteensä tahtoen lähteä samaa tietä takasin kun oli
tullut.
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»No mihin nyt maisteri?" huusi majori. »Ette suin-
kaan tahdo mennä onnea Marialle toiwottamatta, hänen seit-
sentäntmätoistll tvuosipäiivänään ?"

Maria punastui. Johannes laski alas tuolin, taitti
kukkaansa wielä umpeen kiitkelväiseit Warren jaltainsa lvierestä,
lähestyt ja sanoi:

»Minä toiwon, että sydämenne tämän teille uuden al-
kalvlln Vuoden kuluessa muuttuisi kauniiksi ja puhtaaksi kun
tämä kukka." Hän nivasi nyt kukan, taitti syrjä-lchdet pois
ja tarjosi kukan Marialle.

»Onko minun sydämeni teidän mielestänne nyt sitten
musta ja pllhll?" kysyi Mllrill hiljaisella äänellä ja loi kau-
niit silmänsä Johannekseen.

»Olenko minä sitä sanonut? En, mutta luomisen,
kuolleen luonnon puhtaudelle armoa ivetää ei saata kukaan
ihminen, sillä mikä tykyttätvä sydän on puhdas?" — Jo-
hannes tahtoi nyt »vetäytyä pois.

„Te menette. Ettekö tahtoisi kerta jättää kirjanne ja
Jumalan kauniissa luonnossa ihailla luonnon kauneutta?"
kysyi Maria Hiljaan, puitllstuncenll.

Johannes jäi seisomaan. Hänen silmäilyksensä lensi-
lvät ehtimiseen Mariaan. — „Te käskette," sanoi hän wih-
doin, »minä tottelen."

»Niin, niin!" huusi majori. »Minä tiedän nyt mikä
auttaa . . Herra maisteri, minä en ole ymmärtänyt, mi-
ten Voisin minun tuttamtmteeni houkutella teitä, jota koko
kaupunki kunnioittaa. Nyt toiwon minä, ettette tarjottua
kättä heitä syrjälle. Majori ojensi kätensä, Johannes puristi
sitä sanaa sanomatta.

»Ja nyt ehkä uskallan minä sanoa, mitä lauman olen
miettinyt," lisäsi majori. »Tullikamari on pieni jll Vähäi-
nen. Muuttllklllltte minun luokseni, siellä on silla kyllin?"

Johannes silmäili majoria, jonka Vanhoista rehellisistä
silmistä sydämen hyivyys loisti; silmäili lauman. Wihdoin
sanoi hän: »Antakllll minun miettiä illaksi."
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»Miksi illaksi?" kysyi majori.
»Sen Vuoksi, että minä tahtoisin Vastausta kysymyk-

seeni: Mikä on syynä että te, herra majori, ja te, neito Ma-
ria, minua holhutte tuollaisella hyivyydellä? Mikä oli syynä,
että te, neito Maria, astuitte nuoren ylioppilaan kamariin
ja mutta te tiedätte, mitä tarkoitan. Kun nuot ky-
symykset saan scllville, niin tahdon ivastata.

Maria punastui. „Hm!" arlveti majori suorasanai-
sesti niinkuin tapunsu uinu oli, »tuohon on paha Vastata.
Minä kerran kohotin pyssyni nuorta upsicria Vastuun so-
dassa, mutta kun laukaisemani piti, käänsin minä pyssyn suun
ja ammuin ivanhan kapteinin, jonka tunsin hylvätsi .. Miksi
minä niin tein, en minä tiedä .

. . Miksi te olette minulle
mieluinen, en minä tiedä . . . entä huoli tysyätään sen pe-
rään."

»Niin," sanoi Johannes innokkaasti. »Teidän mirtanne
on toinen, minun toinen. Teidän Vaikutusalanne on so-
dassa, minun on tuollaisten kysymysten selmittäessii." Jo-
hannes loi silmänsä Mariaan.

»Te olette oikein arwanneet, kun minua syytätte," sa-
noi Maria punastuen. »Minä sanon puolustuksekseni: Mi-
nä olisin niin tehnyt jokaiselle muullekin."

»Te ette puhu totta nyt," sanoi Johannes kiiivaasti.
Maria punastu! yhä enemmän. »Te ollette omaan

itseenne rakastunut, näen minä," sanoi hän. »Waan olisiko
teidän mielestänne minun ollut welwollisunteni auttaa yksin
teitä; jättää, jos toinen olisi sattunut saamaan tuon kama-
rin, hänet nälkään. Siinä pettää Viisautenne teitä."

»No?" kysyi majori.
»Niinkuin sanoin, illalla —" Vastasi Johannes kol-

kosti.

Ilta.
Ilta tuli.
Tämä päitvä oli aina ollut Majorin talossa juhla-
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päiwä. 1 piiiwänä kesäkuuta oti majorin rouwa-ivainaja
syntynyt; 1 päimänä kesäkuuta olimat majorin häät olleet;
1 päiwä kesäkuuta oli Marian syntymii-päiwä.

Mitä Turussa suurta ja rikasta oli, nähtiin nytkin
tänä iltana majorin salissa. Roumasmäki ju naiset istui-
mat puettuina toinen toista kauniimmusti sohivissa ja tuo-
leilla. Tanssit eimät olleet mielä alkaneet.

Simuhuonehissll kiimeliwät ju polttilvut herrat, jutel-
len Euroopan suuresta sodasta, jota par'aikaa käytiin. Itse
isäntä, majori —s, istui »vanhan sotilaan Vieressä Vähäisessä
sohwassa puristaen tämän kättä ystiiVällisesti. Tämä wanhu
sotilas oli majorin nuoruuden ystiiivii wapahcrra K ..Har-
maalan kartanosta. Sodan jälkeen, jota nuoruudestaan saakka
molemmat oliwat käyneet ja rilvissii, missä Pula komin oli,
mierctystcn seisoneet, olimat nämä ystämät Harmoin toisiansa
turnanneet. Heillä oli nyt paljon puhumista.

Pöydän »vieressä samassa kamarissa seisoo kapteini Theo-
dor Leist puhuen nuoremman, kauniin sotaluuttiantin kanssa.
Heidän takuttansa on toto joukko kaupungin »varakkaimpia
kuuppumiehiä. Kakluunin Vieressä pian kätkössä istuu yk-
sinäinen nuorukainen, jonka silmäilylset lentiimät seurasta
seuraan.

»Kuka tanssit alkaa?" kysyi lihaiva rnntimies ja nousi
pöyhistyen tuolilta ikäänkuin tahtoen sanoa, ettei hän tuota
kunniaa katsoisi, itsellensä annettuna, liian suureksi.

„Luultllwllsti kreitvi G ," ivastasi toinen, pieni,
laihllkinttuinen naapurinsa, myöskin Turun kuuluisampia por-
ivareita. »Hän puhelee tuolla kapteini Leistin kanssa."

Nuorukainen kakluunin-suojasta loi silmänsä kapteini
seistiin ja tuohon kauiiiisen upsieriiu, joka nyt suunsa täy-
deltä nauroi. Hän otti äkkiä tattaristansa Vähäisen paperi-
palaisin, johon kirjoitti jotakin. Tuon tehtyä istui hän taa-
sen liikkumatta.

Nyt nousiVut tuikki, jotku oliwat istuneet. Nuoret
herrat wetiwät hunsikut käsillensä, koettiwut Vääntää kusmo-
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jansa onnea osoittamiksi, siirsimät huulensa puoli-hymyyn;
ja — nyt alkoiwllt tanssit.

Nuorukainen takka-nurkassa naurahti hänkin, mutta
siinä naurussa oli ylöttkatsetta ja pilkkaa. Omelle, kun oli-
mat herrat hajonneet mikä minnekin salissa, kulti hän.

Hän näki hän näki — ja hänen poskensa me-
niwät Vaaleaksi, hänen sydämensä tykytti — —

—.

Tuo nuor! kreiwi G— ja majori —sen ihana helmi
tanssimat.

Maria oli Valkoiseen hamecsen puetettu, hänen kau-
lallansa oli paksut kultlllvitjat, hänen rinnallansa erinomai-
sen ihana ruusu, osittain kullasta, osittain kalliista kiivistä.
Mutta näitä ei kukaan suuresti huolinut katsoa. Kaikki häm-
mästyiivät, itse Harmaalan »vanha paronikin, sitä kauneutta,
jonka Luoja oli antanut tälle naiselle. Kun hän kreiwi G—n
siwulla lensi ympäri huonetta, loskiwat tuskin hänen Vähäi-
set jalkansa lattiaan. Hän paremmin oli ilman keijuisena
kun Mariana majurin tyttärenä pidettämä.

»Sinulla on ihana lapsi," kuiskasi Harmaalan purooni
majori —sen korivaan. »Tietämättäkin hänen oleman, pi-
täisi outo hänet aina päiivän ruhtinattarena."

Majori wäänsi hywillä mielin hymyillen wiiksejään.
Johannes oli kuullut tuon puheen, mutta hänen sil-

mänsä eiivät eronneet Mariasta, ja kun kreiwi G. wei ku-
koistaman, punastuneen neidon hänen istuimellensa, seisoi
hän liikkumatta katuvan, silmäillen milloin Mariaa, milloin
taasen krcimici. ÄNiä katos! hän kamariin, johon majori — s
ja Harmaalan parooni olimat metäineet. Hän lähestyi Majo-
ria ja sanoi:

»Antnknn anteeksi minun täytökseni aamulla. Jos herrn
major! wielä tarjoaa minulle kamarin, niin minä kiitolli-
suudella otan hywyyttänne wastaan."

»Se on oikeen," Vastasi majori. »Ia nyt herra mais-
teri, lyökää tyköänne kaikki kalwaawat ajatukset; näyttäkää,
että tekin osaatte pyöriä."
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„Miu'en osaa tanssia," sanoi Johannes, ja kääntyen
taasen oivellc repi hän palasiin paterin, mihin äsken oli kir-
joittanut.

Ensimäinen tanssi ot! loppunut. Herrat tuliivat ka-
mariin. Kreimi G—, Theodor Leist ja neljä, miisi muuta,
joita ruotsalainen nimittää »kurtisöriksi", jäilvät saliin puhe-
lemaan mikä minkin naisen kanssa.

»Kuka on tuo nuorukainen?" lysyimät naiset toisiltaan,
kun Vlltaivilla askeleilta Johannes kulki salin poikki Marian
tykö, jonka edessä kreiiv! G. kumarteli.

Niin, luka oli hän? Tuohon kysymykseen ei Johan-
nes itse olisi osannut Vastata. —

— — »Huu! kuinka kauhea se mahtoi olla?" kuuli
Johannes Marian sanoman, kun tuli hänen miereensä. »Mutta
treimi, ettekö pelänneet teidänkin muoronne tuleman kuulain
lentäessä, kanoonien paukkeessa?"

Kreiwi G— nauroi. »Jos sodassa sotilas rupeaisi
ajattelemaan omaa Vaaraansa, niin olisi tappio »valmis kai-
kissa sodissa ."

Johannes kumartaikse. Maria tarjosi hänelle kättä
niinkuin Vanhalle tuttamalle ainakin. »Kreimi G— mais-
teri Johannes," esitti hän, »ellei herrat tunne toisiansa."

Kreimi G— ja Johannes kumarsimat toisilleen kyl-
mästi.

»Kuten luulitte," sanoi Maria kääntyen Johannekseen,
joka ol! »vetäytyä syrjälle, »on täällä kysymys sodasta. —

Niin mitä aimoitte sanoa herra kreimi?"
Johannes jäi seisomaan Marian miereen.
»Minä sanoin," puhui lreimi, »että sodissa, olkoon ne

mitä laatua tahansa, sotilas ei saa katsoa omaa maaraansa,
jos toimoo moittoa. Miten linnaa rynnistettäisiin, jos so-
tilas jäisi miettimään pääseekö haamatta pulasta? Miten
naisen rakkauden nuorukainen maittaisi, jos pelkäisi saamansa
kylmyyttä tulensa palkaksi ja tuota peläten ei uskaltaisi pii-
rittää naisen sydäntä.
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Muriu nauroi. »Te Vertailette, kuulen minä, tunoo-
nillu Varustetun linnan naisen sydämeen, mitä te sanotte
herra maisteri?"

Kreimi G— silmäili kylmästi Johannesta.
»Minä sanon," ivastasi Johannes, »että se joka aikoo

rynnistykseen, olkoon linna naisen sydän tai liivistä rakettu,
tekee hulluuden, ellei hän houkuttele jonkun martinit linnassa
puolelleen, joka hänen rynnistäessään nrnnn portit —."

»Mutta ellei hän tapaa linnassa pettureita?" sanoi
Maria.

»Niin taimuttakoon linnaa piirittämällä, kunnes se an-
tautuu."

»Mutta jos hän itse on mälttämättömäin tarpeessa,
jos ei hänellä olisi aikaa piirittää?" kysyi kreimi.

»Niin olkoon makuutettu, ettei rynnistyskään menes-
ty" sanoi Johannes huolimattomasti. — »Neito Maria," li-
säsi hän, »Minä olen päättänyt."

Johannes ol! keskeyttänyt kreiwin ja neidon puheen.
Marin punastui. Wihan ruusut nousiwat kreiwin

poskille. Hän huomasi, että jotakin oli Marian ja tämän
nuorukaisen ivälillä. Hän ivetiiysi takasin kamariin, jossa
koivasti laski kätensä kaptcini Leistin olalle.

»Mikä sinulla on, sinä olet suutuksissa?" kysyi kllp-
teini kääntyen kreiiviin.

»Sano minulle kuka tuo töllö on, joka Marian »vie-
ressä seisoo?"

Kapteini silmäili Johannesta. — »Hm! häntä en minä
tunne — — Olisiko? On lumal'auta! Sinä
muistat iveljeni ruusun; tuossa näet miehen, jolle Maria
kadulla sen antoi. Hän on ylioppilas, maisteri, tohtori tahi
jotakin semmoista. Elä sinä hänestä huoli, hän on, niin-
kuin kaikki nuo kirjatoukat, puolihullu. Tule, majurin iviitti
on ihanaa."

Kreiwi ei siirtynyt, hän seisoi tarkastellen Mariaa ja
Johannesta ja hänen mustat silmänsä istimät tulta.



60

„No! jo ymmärrän," sanoi kllpteini suruisesti, »sinä-
kin! Palaa mclieni nilanasi, sillä lohta lienee myöhään.
Tuo tyttö, joka sinun sydämesi on saanut tuleen, oli tuskin
täyttänyt miittätoista »vuottansa, ennenkuin hänellä jo oli to-
sioita. — Kaunis kuori, koma sydän."

»Sano, neumo! Minä tahdon kostaa," puhui kreimi,
»hän on hnmäissyt minua, hän on neito Marian läsnä ol-
lessa hämäissyt minua."

»Ole hiidessä tulinen ihminen, luuletko sinä Marian
pitämän mitään tuosta kirjapöllöstci — — hn, ha, haa!"

»Elä naura! — Wereni rupee kiehumaan; näe miten
ilmeillen hän tänne silmää -. Mutta sinulla on oikeen,
minä olen tyhmä; kormaläskähyksen hän ansaitsisi, tuo nok-
kamiisas maisterisi."

Nyt oli uusi tanssi alkanut ja Johannes jätti Marian
tanssimaan. Hänen silmänsä loistimut ilosta, hänen sydä-
mensä lemottomuus oli karannut. Hän oli sanonut Man-
ulle . . »Antukuu minulle anteeksi, mitä olen sanonut ja
tehnyt teitä Vastaan. Miuii olin erehtynyt kun luulin sy-
dämenne tyhjäksi; minä tunnen nyt syyn käytökseenne. Te
ylönkatsotte sydämessänne niinkuin minäkin maailman tur-
huutta ju ihmisten ulkokultaisuutta. Tuo kreilvi tuolla on
suuttunut minulle, minkä Vuoksi? Että minä uskalsin antaa
hänelle teidän puolestanne neuwou."

„Minun puolestani? Mistä te tiedätte minun aja-
tukseni tuossa sota-asiassa?"

»Neito Maria! ystämällinen sana! Minua on ma-
jor! tänä iltana käskenyt tänne asumaan, minä en hylkää

tyköäni isänne hyivyyttä. Me tulemme iistammin tun en-
nen tapaamaan toisiamme; sopu meidän matillamme olisi
suotaiva. Minä pyydän teitä puhuessamme jättämään pois
kaikki turhat sanat, kaikki turhat kysymykset, joihin itse osaatte
hymin Vastata. Te tunnette osaksi minun. Minä haen to-
tuutta, entä moi kärsiä turhia. Sanokaa minulle totuus,
suokaa minun sanoa totuutta teille. Olkaa makuutettu, että
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me molemmat Voitamme enemmän, kun jos aamustll iltaan
turhia puhuisimme."

Maria tummaksni tätä puhetta. »Kuka on sanonut,
että me toisiamme tapaamme, kuka on sanonut, että minä
aimon teidän kanssanne puhua?" oli hän kysyä, mutta kysy-
mykset jäimät kysymättä. Hän Vastasi wakawasti: »Siihen
minä suostun, mutta liimatkaa että, sanoessanne minulle to-
tuutta, puette sananne temcään pukuun, ja ettette »vertauk-
silla, maan suoraan sanotte mitä ajattelette. — Muistakaa,
että minä olen nainen."

Tuon puheen lopetettua luuli Johannes saaneensa kyllin
tanssista ja pidoista. Hänen sydämensä oli täynnä, hän
tahtoi päästä rauhassa ajattelemaan, miten nyt oli sydämensä
laita, miksi elämä tuntui hänelle nyt niin kokonaan oudoksi.

»Oltaatte hymä ja laskekaa minua," sanoi hän krei-
iville joka owensuussll seisoi.

Kreiwi e! ollut kuulewanaan.
»Ollaatte hyivä ja laskekaa minua," kerto! Johannes

kuivemmalla äänellä.
Kreiwi silmäili ylönlatscella Johannesta, näytti luul-

leensa pyynnön, mutta seisoi kumminkin liikkumatta.
Johannes ei enää huolinut kreilvistä; hän kulti ikään-

kuin ei krciiviä olisi ollut owella, töytäsi Voimallisesti hänet
syrjälle ja »neiti kamariin.

»Herra!" huusi kreimi tulisen mihaisena.
»Johannes oli sllllivitttanut pöydän, jossa monenlaa-

tuisill miiniä oli, hän tarttui lasiin ja kreimille, joka kii-
ruhti hänen perään, sanoi hän kumartaiten: »Maljanne herra
kreimi!"

»Herra!" huusi kreimi. »Te olette kolme kertaa pe-
räksyttäin hämäisseet minua, te olette loukanneet minun kun-
niani ja . .

."

»Antakaa anteeksi," Vastasi Johannes wakawasti, »se
on tapahtunut tietämättäni. Jos loukkasin teidän lunninanne,
niin pyydän nöyrimmästi anteeksi."
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»Kuka te olette?" huusi kreimi äänellä, jota maikutti,
että kamarissa olemat koloontuimat riitaisten ympärille.

»Se, minkä näette," mastas! Johannes.
Mä enemmän suuttuneena astui treimi pari askelta

liiemmäksi riitameliään.
»Ia minlä näen minä? jos sen kehtaatte ihmisten

kuullen sanoa?"
Johannes ei ennättänyt mastata, sillä majori samosi

nyt kiroten riitaisten mätitte. »Herra kreimi, maisteri Jo-
hannes! Mitä tuhannen perhanaa riitelette? Eikö mais-
teri Johannes kehtaa sanoa kuka hän on, herra kreimi? —

Minä saan tietää antaa, että hän asuu minun luonani ja
kuuluu tästä pciimästä minun perheeseni."

Kreimi G— kumarsi. »Se e! estä minua maatiinaan
häneltä anteeksiantamus-pyyntöä."

»Minä olen jo sen tehnyt," sanoi Johannes.
»Te olette talonpoika!" huusi kreimi yhä enemmän wi-

hastuneenll.
Kaikki kamarissa olewat kokoontuiwat heidän ympä-

rilleen.
»Jumalauta, herrat!" huusi majori ja hyppäsi kohoksi

wihasta. »Minun luonani tämmöistä! Te olette, herra
kreimi, hämäissyt minun huonettani — — —."

»Kuullaan ensin, mistä riita on alkunsa saanut," sa-
noi Harmaalan parooni, joka metelin lopulla oli saapumille
tullut. »Herra kreimi, armonne antaa teidän ensin puhua."

Kreimi G. oli mähän tointunut. Hän häpesi. Hän
yritti puhumaan. Hän änkytti, maan kaikki mitä hän sai
sanotuksi riidan sellvitteelsi oli:

»Hän on talonpoika!"
»Johannes naurahti kuullessaan tuota puollustusta,

mutta maadittuna selmittämään hän ei mirttanut sanaakaan;
hän tarttui lasiin ja joi.

Harmaalan parooni, majori ja laitti ymmärtämäisem-
mät olimnt suuttuneet. Kun kreimi G— pian otti lakkinsa ja
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kapteini Leistin ja monen sota-upsierin kanssa oli lähdössä,
lähesty! majori Johannesta ja kysy! häneltä syytä riitaan.
Johannes tuiskutti majurin korivaan ainoan sanan, jota Ma-

joria tyydytti, mutta josta lreilv! näky! yhä koivemmasti
suuttuneen.

»Ensimäinen syy lienee, jos ailvan tarkalle rupeamme,
minussa," jatkoi Johannes. »Löysä sana, jonka neito Ma-
ria kyllä muistanee, lie suututtanut krciwiä," ja Johannes
jutteli nyt miten kaitt! oli tapahtunut, ja Vetäysi saliin.

Major! nyylähytt! päällään. Kaiveli pari kertaa ka-
marinsa poikki. Äkkiä naurahti hän, tarttui lasiin ja »vaati
herrat juomaan. »Mitä me nuorten riidoista, me »vanhat
miehet —."

Kreiwi G— tuli sanomaan jäähywäisensä. Majorin
kllswot meniwät taasen Väkäisiksi, mutta hän ei sanonut
mitään.

Kreiwi kumartausi. Hän sattui silmäilemään saliin
auki oleivllstll oivesta. Hän näki Johanneksen ja hänen
kaswonsa wllllleniwat. — Hän jätti sanaa sanomatta seuran.

»Hymä sydän, mutta pikll-ivihainen ja ättipäincn kun
tuli," sanoi Harmaalan parooni. »Minä olen Vakuutettu,
että hän katkerasti huomenna katuu, mitä tänä iltana Vi-
hassa teli."

»Hm!" mumisi majori. »Jompikumpi, se ei parem-
maksi moititit muuttua."

Nyt oli puhumista naisten ja roumasmäen puolella.
Kaikki tiesiivcit, mikä ol! tapahtunut, mutta syytä siihen ci
kukaan tiennyt, eipä herratkaan, sillä tuo kreiwin ilmoittama
syy ei ollut mitään. Haivaitessaan majurin pitämän tuon
nuorukaisen puolta, jota ei kukaan tuntenut, närkästyi moni,
mutta majurin oikeus ja rehellisyys olimat niin tunnetut,
että laitti ajattelewaiset ymmärsilvät kreiivin olleen syypään
riitaan, koska majori antoi hänen kieltämättä mennä.

Ainoa naisista oli, joka kummastelematta luuli mainit-
tllivan, että kreiwi G—n ja maisteri Johanneksen »välillä
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oli riita syntynyt. Hän ymmärsi syyn riitaan. Tämän
naisen sydän toi esiin syyn näin: »Sinun tähtesi ownt ne
riidelleet. Sinun tähtesi!" ja nainen ei sitä ottanut pahaksi.

Tämä nainen oli Maria. Hänen sydämensä ei nyt
tyhjä ollut. Mutta missä on se nainen, joka e! mielihywin
näkisi tahi kuulisi olemansa riitaan syypää nuorukaisten Vä-
lillä? -

Tämä tapaus häiritsi ilon, ehkä tuon totuuden jokai-
nen koitti salata. Tanssittiin kyllä mielä, mutta tanssi ei
tahtonut käydä entiselleen. Tapaus oli sitä kummempi, kun
se Turun ylhäiscmmissä oli tapahtunut, jotta se tietysti sai
alkuun puheita, käännöksiä ja Väännöksiä testi-säätyläisten
seuroissa.

Aamupuoleen yötä, kun olimat »vieraat jättäneet pito-
salin, istui majori puhellen Harmaalan paroonin kanssa.
Mitä ukot puhuimat on yön kätkössä; mekään emme paljon
pidä siitä lukua, kuu kohta saamme nähtä, mitä tästä yö-
puhccstll seurasi. Majori oli näet suostunut erääscn paroo-
nin ehdotukseen; suostunut syystä, että Johannes, majorin
kysyessä mikä riitansa sai matkaan, oli »vastannut: »Maria."

Vaan käykäämme maisteri Johanneksen kamariin. Hän
istuu silmäillen uuden päimiin koittoa. Hänen otsansa ja pos-

kensa omat maaleat, mutta hauen silmistänsä loistaa kum-
mallinen »valo. Hän on ikäänkuin unesta herännyt. Hä-
nen sielunsa ikäänkuin saanut herätyksen. Hän huivuitsee
tummuksuen muuttuneensa. Hiin tuntee sydämensä tykyttä-
män tosin rauhattomasti niinkuin ennenkin, mutta tuotu
rauhattomuutta liemittiia kummallinen tunne, jolle hän tur-
haan nimeä hakee. Hän ei aimokaan heittäytyä uneen. Hän
istuu, missä on istunut, tun alkaman päiivän aurinko nou-
see. Hän istuu, missä on istunut kun uuden päiivän huo-
let herättämät ihmiset. Hän istuu, missä on istunut tun
Anna astuu huoneescnsa. Mutta silloin, Annan tultua, lei-
mahtamat hänen silmänsä, hänen ruumiinsa mapisec, hän tart-
tuu tummatsuman tytön käteen: »Istämäni Annu," sanoo
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hiin miehkeästi. „S!nä et enää tunne Johannesta; Johan-
nes ei tunne itseään, Johannes rakastaa."

Anna mailleni. Hän koetti hymyillä. »Ia rakastet-
tusi on?" kysyi hän mapisemallll äänellä.

„Maria! Marin!" huusi innokkaasti Johannes.
Mutta ritumiinsn Voimat olimat nyt loppuneet. Anna

silmäsi häntä ja huomasi, että Johannes nukkui.
Anna seisoi lauman hänen »vieressänsä. Wihdoin as-

tuilvat kyyneleet hänen silmiinsä, hänen sydämensä oli siteensä
puhtaista. ~Ole onnellinen armahani, rakastettu!" sanoi
hän tuskin kuultllVasti ja jätti nuttuwaisen.

Mutta Maria! Hän oli iloinen. Hän nauroi Jo-
hannekselle. Hän näki unessa miten kreiwi G— riiteli Jo-
hanneksen kanssa. Hän taputti käsiänsä.

XII

Uusi päiwä, uusi mieli.
Wielä nuttu! Johannes sikeässä unessa kun majori as-

tu! hänen kamariinsa. Nuttuwan nuorukaisen kaswoilla le-
päsi rauha, hänen huulensa hymyililvät jollekulle, jota sie-
lunsa näki. Hän oli tuossa sangen suloinen ja ihana. Ma-
jori seisoi hänen Vuoteensa Vieressä kaulvan herättämättä
häntä.

„Hm!" Ia mlljori kirosi itsekseen. „Mikä piru mi-
nullll on, että minä tuota nuorukaista noin rakastan ? Vie-
ras, outo on hän. Kummallinen on hän jakiittämätöinkin jn
kumminkin pidän minä hänestä. Se kun sen ymmärtäisi —."

Hän oli juuri herättää Johannesta kun tämän huulet
taasen hymyilimät ja majori kuuli nuttuwaisen sanoman:
Maria."

Majori säpsähti, hän hieroi silmiänsä .. „Kiitos Ju-
malan, että se on päätetty!" sanoi hän itselleen ja nyt laski
hän kätensä Johanneksen otsalle.
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..Herätkää!"

..Johannes nivasi silmänsä ja nähtyään majorin hy-
pähti hän ättiä ylös. „Antakaa anteeksi," sanoi hän.

„Se otteen, e! sotilas suttelamp! . . . Minä tulin
puhumaan eilisestä puheestamme."

„Kreiwistä?"
„Ei, ehkä minä teidän tähdentie suututin maumme

korkeimpia sukuja ja oman mirkaiveljeni. — Teidän kama-
rinne on malmis, saatte muuttaa sinne milloin teidän ha-
luttaa. Minä saan myös tietää untua, cttii me, Maria ja
minä aimomme lahteä Harmauluun. Muriu lähtee huomenna,
minä pääsen Vasta tämän kuun lopulla. Minä pyytäisin
teidät poissa ollessani astua isäntä-Virkaan."

Johanneksen silmäilytset ladottiivat kirkkaan Valonsa.
„ Harmaala! — — Eikö se kartano ole K—n pitäjässä,
minun syntymäpitäjäni naapuripitäjässä?" kysyi hän.

„On, mutta mitä Vastaatte? Saanko teidät isännäk-
si?" kysyi majuri kummastellen miettien, mitä Johanneksella
ol! Harmaalan kanssa tekemistä.

„Minii kiitän teitä luottamuksestanne minuun, mutta
en saata täyttää hymiitscni hymyyttännc. Minu olen tesä-
sydännä aitonut käydä »vanhcmpaini luona," sanot Johan-
nes. Itsessään liitti hän: „ja Metsämaasta ei ole penikul-
maakaan metsän poikki Harmaalaan."

Tämä Johanneksen lause ci ollut majurille mieleen.
»Kenen saan minä nyt talon! wartiatsi, kenen, johon uskal-
lan luottaa?" kysyi hän.

„M!nä tiedän!" lausui Johannes älliä. »Täällä asuu
serkkuni, joka mielellään ottaa katsoakseen taloanne ja johon
saatte luottaa pelivotta."

„Hywä!" sanoi majori. „M!nä luotan myöskin hä-
neen ja jätän pelivotta taloni hänelle."

Tosin tämä majurin lähteminen Harmaalaan oli kaa-
rnan edeltä päätetty, mutta Harmaalan paroonin tulo ja
miime illan tapaukset kiiruhtiivat sen pikaista toteutumista,
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semminkin tun nyt majori hamaitsi, minkä olisi pitänyt osaa-
man llllwistctll, mutta mitä ei tullut ajattelemaan: että nuori
nainen, ihunu tuin Muriu ju nuorukainen, kaunis kun Jo-
hannes harivoin katuvan oivat yksissä, ennenkuin ne toisis-saan sytyttäivät tuon tunteen, jotu. terran oli Majorinkin on-
nelliseksi tehnyt, mutta jonka ajan hän oli iviihttellcn unhot-
tanut. Majori tunsi tyttärensä temytmielisyyden rattaus-
nsioissn; majori oli kuullut hänen pilkkaaman tosioitaan jn
ilmehtien puhuman lemmestä jn nyt tun majori huomasi
Johanneksen sydänsalaisuuden, oli hän iloinen, luullen eron
pian sammuttaman alkamat tunteet.

Majori meni hywillä mielin Johanneksen kamarista.
Hän ei nähnyt silmäilyksiä, joilla Johannes seurasi häntä.
Hän ei Vielä tuntenut Johannesta.

Tuskin oli kolme tuntia kulunut majorin lähdöstä Jo-
hanneksen tyköä, kun Maria, missä Valmisti itsensä mat-
kalle, näki punastuneena nuorukaisen kiiruhtawan ulos kau-
punkiin. Majori oli tyttärelleen puhunut Johanneksen pää-
töksen ja Maria naivisti, että Johannes meni nyt Annan
luo — Marin nrwasi otteen.

Anna istu! Johanneksen entisessä kamarissa. Hänen
poskensa oliivat ivaaleat, hänen silmissään liilsilvät kirkkaat
kyyneleet. Ompelu makasi pöydällä; neula ol! tänä päiwänä
saanut leivätä.

~Minä lähden huomenna kotia," sanoi Johannes, is-
tuessaan Annan Viereen. »Mutta Anna! oletko sairas, mikä
sinua wlliwaa, sinä olet itkenyt?"

Anna hymyili. „Ei minua ivaiivaa mitään."
„Et syyttä, iloinen tyttö, ole itkenyt. Sinulla on

oma salaisuutesi," sanot Johannes iloisesti, „ja mikä muu
sydän-suru saattaa naisella olla kun — — sinä tiedät."

Anna loi kummastellen silmänsä Johannekseen. Ääni,
puhe ja sanat oliivat oudot Annan luulla; waan Anna ei
klluwan Johannesta silmäillyt, emtenlun hänen suuret sil-
mänsä täyttyilvät kyynelillä.
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..Jumalan nimeeen! mitä sinun on?„ kysyi Johannes
nyt wakawasti.

„Ei mikään. — Entäs sinun? oletkos Mariaa nähnyt
tänä päiivänä?"

»Mariaa!" Johannes punastui.
„Ni!n, Mariaa, armastasi?"
..Armastani?"
„Ntin! Wai tahdotko kieltää, mitä aamulla tunnus-

tit, että rakastat majurin tytärtä. — Se oli oma sanasi."
„litMlllan nimeen! Antin! Olenko sitä sanonut?

Aumullu? unessu siis. — — Se on tosi, —" snnoi hän
hiljaisella äänellä. „ Sinä tiedät sen. Rutus Annu, pidit su-
lassa, mitä tuskin uskallan itselleni tunnustaa . Vaan
minulla on astuu sinulle. Minä lähden kotia, majori ja Ma-
riu mettewät Hurmullllln. Ne tuhtuwut sittuu totimiehetsi
poissa ollessaan."

Annu painoi käsiänsä rintaansa Vastaan. Kyyneleet
tuimuimat, muttu tultuun »valkeaksi meniwät tuswonsu. „Ei,
en minu woi .

. . en minä woi kulkea niissä huonehissa,
missä neito Muriu on kulkenut."

„S!nä olet niin kummallinen. Anna! luota minuun,
minulle tohdit sinä pelmottn nuknistn sydämesi," sanoi Jo-
hannes jn otti Annaa käteen. — „Sinä et woi?
Mikset woi? — Minä olen sinun kumminkin luivannut ma-
jurille huoneensa katsojaksi."

»Sinä olet luwannut sinä tahdot! —
— No,

minä lupaan, minäkin. Saat sanoa majurille, että hän saa
luottaa minuun." —

Johannes ei tietänyt, miten sanunsu tiimiwät Annaan.
Huuwll oli Annan sydämessä. Kuuman ruudun työnsi Jo-
hannes siihen kun Vaati hänet elämään siinä, missä Manu
oli elänyt; tuuuti hänet kulkemaan, missä Maria oli kulke-
nut; Vaati hänet yöt pätivät muistamaan iloisen unelmunsu
herättäjää. — —
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Jo taidat ymmärtää Annan surun. Anna oli laulvan
rakastanut töllin lasta.

Waan töllin lapsi ei sitä tietänyt.
Hän eli nyt. Uuden päiivän loi oli sydämessään koit-

tanut. Lainehtimana käwiwät Vielä Vanhan lewottomuu-
tensa tunteet, mutta Johannes, Vähän miettiessään tilaansa,
kun Annan tyköä palasi, tiesi selityksen.

„ Rakkautta olett^ minä hakenut, rakkautta olen minä
kniwnnnut. Rakkaus on se totuus, jonka perään olen pyr-
kinyt. Maria, tun olen tuullut, ettet minua ylönlatso, että
sinun sydämesi tuntee mitä minun nyt. — Marin! silloin
on leivottoinuus luopunut minusta, eronnut sydämestäni
ijittsi -."

»Johannes parka! harhatielle olet joutunut. Äkkinäi-
nen kuin olet, tartut sinä olleen, lun sinun pitäisi wiikewillä
käsillä uidu maulle — jos Välttää tuhdot sydämesi uupu-
mista. Nyt on sydämesi meri tyyni. Varo itsesi! Kun
talmas taasen pilwettyy, kun aurinko, joku nyt tirNahana
paistuu, Peittyy, tun uudelleen myrsky alkua . .

. Johan-
nes, Johannes, silloin taittuu olki, ja sinun elämäsi alus käy
elämän myrskyssä haaksirikkoon pinnan ullu nyt tättymän
elämän salakareja ivastaan." — Niin olisi sinulle Varottajasi
kirkkoherra sanonut, jos hän olisi elänyt. — Ia Johannes
olisi Vertauksen ymmärtänyt.

Nyt lepäsi kirkkoherra — ju Johanneksen elämän ulus
riensi kenenkään Vastuun pitämättä humisewuu, pyörimiiä,
maahtoistu kostea alus. — Anna seisoi rannalla ja itki.

XIII

Lehti Marian päiwäkirjasta.
'Minä olen mielä liian nuori,' — sanoo Harmaalan

parooni, — 'ymmärtämään mitä elämä »vaatii.' Ei hän
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tiedä kuinka mnnhn minun ymmärryksen! on. E! hän tiedä,
että nuorella Marialla on sydän, joka puhuu, joka selittää
kaikki. Kaitt! — — sanoin minä! Ei— Ainoa asia
on, jota olen sydämeltän! kysynyt, johon sydämen! e! mas-
tan. Minä en uskalla paperille antaa säilytettämäksi, mitä
sydämeni yksin tallentakoon. —

—"

..Johannes tuli tänne eilen. Parooni otti kylmästi
hänet ivastaan. Hän saarnaa huomenna. — Tuliko hän —

— uskallanko sanoa — minun tähteni? Olito tänne tu-
lonsa sattuma? Maisteri, Vanhan pastorin apulainen, sa-
noi nauraen: Johannes saarnaa lohaiinitspäimänä, mutta
minä pahuin pelkään jonkun salaisuuden tallentuman siinä.
Mikä salaisuus se olisi? — Niin, kun hän eilen tuli, sanoi
hän tahtomansa käydä kirkkoa katsomassa, pyysi saada lo-
hllnnuspäiivän yli asua Harmaalassa. Siellä hänellä olisi
rauhallisempi ....ja Jumala tiesi mitä hän jutteli
Mutta nyt olen minä paha. Lupasinhan minä Johannek-
selle aina puhua totuutta ja knmminkinMhun minä hänestä,
kun olisi hän .... Ei, Johannes on suuri, ylelvä sielu,
sen tiedän minä niinkuin minä tiedän, että miksi pu-
nastutte poskeni? Eikö Maria saisi kerran puhua waka-
wasti? — Minä tiedän, että minä ra— — No olkoon
sana sanomatta. Sana ei tee sinne ei tänne. Minä tun-
nen mitä minä tunnen."

..Paroni suuttui äsken Johannekselle ja kutsui hänet it-
scttäiseksi. Johannes ei suuttunut; hän Vastasi waan: ..Ke-
nessä, herra paroni, ei itsenäisyyttä ole? Oletteko te Va-
paa siitä?" Paroni ei osannut Vastata. Mitä tar-
koitti Johannes paronin sanoessa: „Te sanotte totuutta ha-
kemanne, maan minä pelkään, että te Viekkauksilla kulette,"
kun Vastasi: „ Totuus, herra paroni, on aina on ijäti santa,
muitttitnillton, ehkä se meille kuolemaisille näkyy muttttitmai-
selle —. Jokainen luulee, — luulette telin, herra purooni,
löytäneenne totuutta. Jos niin on, jos olette löytäneet sitä.
täytyy minun tunnustaa, että mitä teistä on totuus, on mi-
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nun silmissäni jotakin toista. Niin woi, herra parooni, to-
tuus meidän katsoen muuttaa muotonsa, ehkä se on ijäti
muuttumaton. — Sallikaa siis minun pitää totuutena, minkä
minn siksi olen nähnyt." Niin puhui hän nyt. Kun hän
tuli asumaan meille Turussa, sanoi hän hakemansa totuutta,
nyt on hän totuutta löytänyt. —

— Johannes! Aina
Johannes! — Eikö minulla ole muusta puhumista kun hä-
nestä! — Ei, nyt lopetan minä. Niin, wielä olkoon se
mainittuna, että Johannes . . . Taasen Johannes! Ei,
nyt loppu!"

Näin kirjoitti Maria »vähäiseen muistin-kirjaan lo-
hllNNUs-llllttoNll.

Maria rukka! Wähän tunsi hiin oman itsensä. Wä-
hän tiesi Maria mitä ylioppilas mietti käivellessään Harmaa-
lan ylilamarissa, lnn hän, Maria, näitä riivejä kirjoitti. —

Johannes oli tullut. Harmaalaan. Hän ei tietänyt,
että muut silmät kun Annan oliivat päässeet sydämensä sa-
la-owestll silmäilemään sitä kuivaa, joka nyt loistaivan kirk-
kaana istu! sydämensä entisen lemottomuuden alttarilla. Hän,
jos tuon tiesi, e! olisi tullut Harmaalaan. Nyt oli hän
siellä. Ia hänen, miisanstietcen rakastajan, piti saarnaaman,
julkisesti tunnustaman uskontoa, jota itse ei uskonut .

Sanotaanpa, että rakkaus on sokea. Eikö Johanneksen
koko luonne sotinut ullolullaisuutta ivastaan? Ia kummin-
kin on hän nyt satojen kuullen ivalmis ullolullailemaan.

XIV

lohannusaatto.
Kun Johannes tuli Metsämaahan, tuli hiin niinkuin

muinen kaivellen metsäpolkua. Rauhaloin oli hän silloin,
niinkuin ennen, mutta rauhattomuutensa oli muotonsa muut-
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tanut. Hän oli eroitettu rauhastaan. Marin oli hänen
rauhansa. Metsämaassa kulki hän niinkuin muitten ruuhessa
Klllnjärmen, muttn meden pinnassa ei hän nähnyt kirkasta
pilmetöntä taimasta, ei loistamaa aurinkoa, ei omaa kuivaansa.
Hän näki kaikissa Marian.

Pitimiin oli hän ollut Metsämaassa ja jo mietti hän
lähteä Hnrmnnlnlln, tun äitinsä, wanha, harmaapäinen äi-
tinsä hellästi rukoili häntä: „Sinä saat nyt saarnata, waitta
et mielä ole papiksi mihitty. Salli, armas poikani, minun
nnhdn sinut saarnastuolissa ja minä sanon tun Simeon:
Nyt Herra! laste palmelias rnuhnnn menemään" — jn isä,
mntthll Jankko, sanoi: »Olisi tuota mukama kuulla." Kas
tuollaiset rukoukset, joiden sanoja Johannes ennen ci olisi
ottanut kuulllltseentlllln, löysiwät hänessä puollustajan. .Mi-
nä tahdon täyttää tahtonne," sanoi hän. „Mutta omassa
kirkossamme eu minä saarnan." Ecwnn rukoukset eilvät muut-
taneet tutu päätöstään; Eelvan, jotu. mielessään jo kirkossa
Johanneksen saarnattua äidin ylpeydellä ivastasi kysymykseen :

Kuka on tuo nuori pappi? — Se on minun poikani! —

Mutta lun Eeivll luuli Johanneksen aikoman saarnata naa-
puripitäjän kirkossa, oli se hänestä Ivihdoin otollinen.

Johannes ajatteli: „Minii saan käydä Harmaalaassa,
minä pääsen paroonillc tutuksi. Ehkä saan Marian kanssa
siellä mieltää kesäni. Jos minä saarnaan, mitä minä en
usko, tuhdon minä sanoa: »Se on meidän uskontomme."
Mutta ehkä löytynee aine, josta saattaisi saarnata sydämes-
tiitin? Rakkaus on semmoinen aine." —

Perustukset olimat löyhät. Mutta eitö ivanhan äidin
rukouksia pidä totteleman, jos omaa tahtoakin ivastaan omat?
— Siinä myöskin perustus, Johanneksen mielestä.

Näin ol! Johannes mähässä ajassa muuttunut pinn
ikään toiseksi ihmiseksi, mutta luonteensa Muinaisuus oli kum-
minkin järkähtämätöin sama. Minne intonsa kääntyi, sinne
mei se hänen ajatuksensa, hänen mielensä, hänen ruumiinsa
ja sielunsa. Vakinaista perustetta ei hänellä ollut. Laine
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merellä, nyt myrskyinen, Vuuhtoinen, Vihainen, nyt lauhkea,
hyökywä, hiljainen — on hänen kuivansa.

Kummllksuen otti Harmaalan jäykkä parooni häntä Vas-
taan. Mutta Johannes osasi, itse siitä tietämättä, innollaan,
jolla hän Puhui, lun parooni sai uinehelst jotuli Johannek-
selle mieluista ja watawalla hiljaisuudellaan, tun ei parooni
osannut löytää semmoista uutettu, niin miellyttää tätä Van-
haa, tunnon ukkoa, että häu jo ensi piiiwänit luopui entisistä
ajatuksistaan Johanneksesta. Purooni, jonka järki pitem-
mälle ulottui seuraamaan Johanneksen kuwituksia ja urwcluk-
sien juoksua kuin majorin, näki tässä töllin lapsessa pian
eriskummallisen Luojan rakastetun — ja salaisuudella sy-
Vällii, jossa Johannes tiesi pitää Varsinaisen syyn tulemi-
seensa Harmaalaan, sai hän paroonin unhottumaan entiset
ajatuksensa hänestä.

lohannus-aattonll istui Harmaalan hcrrasmiili yrt-
titarhassa puistossa iloisilla mielin nähden, miten aurinko
järmen tyyneesen punaisena lusleusi, miten uituulsen tututtu
kylän nuoriso tanssi loimun ympärillä; suuret, pienet pitäen
lasissaan pihlajan oksia. Ilta oli kaunis ja käski kauneudet-
luun iloitscmllllit kolo luonnon. —

Harmaalan kartano on suuri, suurempia mitä Turun
läänissä on. Se on manha, muinaisuikaan ulottumat sen
muistot. Se on miimeisiin aitoihin samassa sumussa pysy-
nyt ja sen omistajat oivat muinaisajan yksinkertaisia tapoja
säilyttäneet. Vanha parooni nauraa iloisesti. Hän, Vanha
sotilas, on täällä niinkuin ennen muinen patriarkat teltissään.
Hänen Vieressään istuivat pottansa ja tyttärensä, iloiten sil-
mäillen hänen ystälviillisiin silmiin.

Vanhan pihlajan ullu istuu Muriu solmien kukku-sep-
peleitä ju Muriun Vieressä istuu luutnantti Klaus, paroo-
nin poika. Hän on kukat poiminut, hänen päälaellensa on
Maria kuivannut luskeu sen seppeleen, jotu puhuttua solmii.
Se on tälle nuorelle kauniille parille, kun parooni naurah-
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telee ja ajatuksiensa selittäjä olisi sanonut, että hän näkee
isäin ystiiivyyden sitoman yhteen lapset.

»Missä on meidän maisterimme?" kysyi Maria äkkiä.
»Lupllsihan se tulla tänne nauttimaan luonnon ihanuutta.
Mutta hänellä taitaa huominen saarna olla mielä teleillä .

.
. Minkä lauseen annatte te, parooni Klaus, Johannes mais-

terista?"
»Hm! Minä en tunne häntä — — — Mutta ei-

hän hän ole maisteri, ylioppilas maan —."

»Varokaa itsenne," sanoi Maria naurahtaen. »Te
muistatte, miten kämi kreivi G—n kanssa —. Ette tekään
näy kärsimän maisteria."

»Ei, sillä te pidätte hänen puoltansa niin, että
— Waan nyt on seppele Valmis." Klaus laskeusi Palmil-
leen. »Täyttäkää nyt lupauksenne."

»Mutta sillä ehdolla, ettette rupea riitaan maisterin
kanssa."

»Minä lupaan sen," Vastasi Klaus, ja Maria laski
nauraen seppeleen hänen otsallensa.

Pitkä, mutkainen käm! käytcimii kartanosta ruohosoh-
ivalle, jussa Harmaalan herraswäli istui. Puut oksineen ja
pensaat tättimät ruohosohmait näkymästä, ennenkun tulia oli
miltei istuimen edessä. Maria oli aamulla säilähyttänyt
Johannesta, joka siinä miettien istui, kun hän juoksi äkkiä
oksain suojasta hänen eteensä. —

Kaikkien silmät olimat ihastuksessa kääntyneet Mari-
aan, jota sanomattomalla suloisuudella pulmillaan oleman nuo-
rukaisen päälaelle seppeleen lasti. Ei huomannut kukaan, että
käytäivällii — mutkassa, aitvaii lähellä seiso! toinen nuoru-
kainen Vaalea kun haahmo Mariaa katsellen. Ei huoman-
nut kukaan hänen kolkkoja silmäilylsiänsä miten lensiivät. E!
huomannut kukaan ruumiinsa waivistusta, kun hän äkkiä tät-
keysi puiden suojaan takasin; ei huomannut kukaan kuinka
huulensa wurisiwät, kun kuuli paroonin iloisella äänellä sa-
noman: »Maria! nyt on Klaus sinun ikuinen mankisi—."
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»Saanto olla sinun ivanlisi," luiskasi Klaus Hiljaan
Manulle. Vuuleu nuorukainen, joku muutaman askeleen tu-
tcttitll oli seisahtanut, ei tuota kysymystä kuullut, Vaan niin-
kuin olisi sydämensä kuullut sen, oli sydämensä tykyttämästä
lakata.

Mutta ennenkuin Maria ennätti mitään Vastata, en-
nenkuin »vaalea nuorukainen oli saanut silmissänsä mustu-
nen maailman entiseen muotoonsa, nousi parooni, jotaKlatts'cn
kysymystä ei lluwistllnuttlllln, sohivalta. »Nyt laskee aurinko.
Nyt nuoret! Tekin tanssiin koiivun ympärille. Niin on tapa
ollut Harmaalassa minun muistinaikanani, niin on se ollut
aitoja cnneittun uämii täytiimätkään olimat perustetut, ja siitä
on jo »vuosia kulunut —."

Klaus yritti pyytämään Manua tanssiin, muttu Ma-
nu ennätti sunou: »Joku kauniimman kukun minulle untuu
ju tutun merkityksen sanoo, sen kanssa tahdon minä tanssiin
mennä."

»Jos minä olisin nuorempi," huusi parooni, „niin nä-
kisit Klaus! No, no! mirllua pojassanikin on ja
joka hänen moittllll sen tahtoisin nähdä" —

.

Irttitarhan käytämää pitkin riensi Klaus tuulen kii-
maudellll, hornin toisella puolella olemasta luttatllrhastll kul-
lia noutamaan. Siellä olikin mitä kukkia Suomessa tiet-
tiin siihen aikaan, ja kauniimmat sieltä — olisiwathan ne
kauniit! —

Käytäwä ol! kattanen. Käytäwän keskellä seisoi Jo-
hannes Vaalea kun lumi, Vaaleampi wielä. Klaus nähdes-
sään hänet seisahtui, juoksi taasen sitä kiiruummin.

»Mene!" jupisi Vaalea ja hieroi kädellään otsllansa,
ikäänkuin poistaakseen jonkun julman ajatuksen.

»Kultia hän Vaatii, ken kauniimmat kukat hänelle an-
taa, sen kanssa menee hän tanssiin" — kertoi Johannes tus-
kin kuultaivasti. Sitten seurasi hän, mutta käyden rastailla
askeleilla, Klausta. —

Käytäivällä makasi pihlajan iutta, Klaus oli astunut
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sen päälle. Johannes otti sen ylös, puhalsi pois hiedan ja
tomun ja suoritti Varren.

»Kauniin on tämä," jupisi hän —.

Hän kääntyi, lähestyi Hiljaan sohivaa, jossa Klausta
odottiivat. Hän kuuli Marian sanowan: »Huomenna saamme
ehkä kuulla mokoman saarnan, koska ei maisteria wielä näy."

»Hän näkyy," sanoi Johannes, jonka kasmoille maaten
hohde nyt oli laskeunut. "Hän panee neito Marian eteen
kilpa-kukkaisen, hänkin."

»Te olette olleet kätkössä, puitten suojassa, kuulen minä,"
sano! Maria ja ottaen käteensä Johanneksen kukan, kysyi hän
ilmehtien ja nyykähyttäen päätään: »Eikö parempaa, kau-
niimpaa löytynyt pihlajllkuttain seassa? Tämähän on lui-
wa ja multanen. No mikä merkitys sillä on? Ehkä on
juuri se syynä teidän Vaaliinne."

Johannes huokasi katsellen kummallisesti neitoa, ja hil-
jaisella äänellä Vastasi hän: „los tutka puhua osaisi, sanoisise: Metsässä olen minä syntynyt, aamurusko minun herätti,
hymän hajuni Vuoksi minä taitettiin unnettuivuksi sille, joka
ei arwoani ymmärtänyt. Se heitti minun hietaan. Tuli
sitten tunnotoin, ustui minun päälleni, ju rylvetti minun
lehteni. Muttu neito! — minu olen sama, tuimana tosin
rumempi. Ryivetettynä ei minusta kuluun huoli, waan puh-
distu minun ju lehteni suuivut entisen puhtuutensu, Viruta
Vedellä minttu ja minä elän — puhtaalla sydämellä elin-
uikuni. Selitä nämä sunut itsellesi. Ne ehkä opettumut si-
nulle, ettei itillllilmussn luikki ole kultua mikä kiiltää."

Maria oli Johanneksen puhuessa luonut silmänsä hä-
neen, haivainnut hänen Vaaleutensa ja hän tunsi itsensä lii-
kutetuksi, Vaikka ei tietänyt miksi. Hän Vastasi: »Kiitoksia,
herra maisteri!" »Waan/ lisäsi hän, »paroni Klaus tuo
minulle myös kukkia. Kauniimmat Voittaa."

Johannes ivetäys! siwulle. Hän kuuli jo Klaus'en tu-
leman. Hän tunsi taasen pian samatlaisen tuskan rinnas-
saan kuin äsken seisoessaan löytämällä. Tämä tuska yhä
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eneni kun näki Klaus'!n kukat. Mitä yrttitarhassa kauniim-
pia oli, ne oli Klaus taittanut, ja niitä niin yhdistänyt,
että »valkoisten kukkain keskellä ol! kauniista punaisista »vä-
häinen, soma N.

»Tässä olvat kilpa-kukkani," sanoi Klaus ja antoi saa-
liinsa ihastuneelle Marialle. „Ne omat tosin »vähäiset; pa-
rempia, kauniimpia olisi ehkä löytynyt, mutta aika ei pitkää
tarkastusta myöden-antanut."

Maria otti masempalln käteensä Klans'in kukat, pitäen
oikeassa Johanneksen: „No, ja näiden merkitys?"

»Sen näyttänee ehkä punaiset kukat Valkoisten keskellä."
Mitä ne näyttää?"
»Että kaunis neito Maria aina on kulleiva surutta,

murheetta lullien keskellä —."

Maria hymyili. „ -Valitseminen on Vaikea," sanoi
hän, »sillä minä en ymmärtänyt maisteri Johanneksen seli-
tystä tukkansa puolesta. Minä luulen kumminkin, että hän
itse jo hllivllitsee olemansa tappiolla."

Johannes lvaaleni yhä enemmän. „ Tappiolla! jo näen
sen," mirttoi hän.

Mutta nyt hypähti Maria ylös säikähtyen ja heitti
Klaus'in tukat kau'as kädestään: »Huti!" huusi hän.

Kauniimmasta kiikastit oli suuri musta nmto kontan-
nut ja pitkin tuota punaista M—ää lähestynyt Marian
kättä.

Johannes oli Voittanut. Maria pani kätensä hänen
täsilvartensll alle ja sanoen Klaus'ille: »Teidän kultanne ott-
ivat kauniit, mutta ruma oli niiden sydän," — lähti hän
nuorison luo kentälle.

Parooni Klaus »vaaleni nyt Vuorossaan. Mutta Jo-
hanneksen poskille oliivat ruusut nousseet ja hänen silmis-
tänsä loisti ilo.
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XV

Tunnustus.

R—mesi on kirkas ja tyyni. Vähäistäkään lainetta
ci näy. Mau seisoo »vehnäisessä puVussa,ruusut ju kukkai-
set oivat uwunneet truununsu. Aurinko lämmittää niitä su-
loisilla säteillään. Vuorten haltiat omat peläten päimää pa-
enneet luolihinsll. Itse ruma, kolkko Louhen wuori hymyi-
lee alkamalle aamulle. Saaret peilailcmat itseään tyynccscn;
linnut tuhansittain laulamat ja misertelemiit. — Kaikki on
kaunista, suloista, N—Vedellä ja R—meden seuduilla. —

Muttu tämä uumu onkin — lohunnitsuamu, keski-kesän
juhlllpäiivä.

Souda nuorukainen tällaisena aamuna rakastettusi
kanssa tyyneen selällä! Siellä aivaa sydämesi, kerro aiva-
rassa sielusi tunteet. Siellä, kussa luonnon ihanuus ympci-
röitsee sinua, woi sinun kielesi löytää sanat tunteesi selityk-
seksi — ja jos kielesilin olisi lukittu, jos sanoja kaipaisit, to-
sin silmäsi ei saata olla selmittämättii, mitä sydämesi poh-
jalla liikkuu, sillä silmä on sielun peili, — niin ajatteli
eräs nuorukainen R—meden rannalla seisoessaan eräänä lo-
hllnnuspäimän aamuna.

Niin ajatteli hän. — Ajatteliko maan?
Tänään tahi ei koskaan!
Puolen tuntia on kulunut. Jo kulkee mähäinen mene

R—järmellii, kulkee lähellä tuon ihanan saaren rantaa, jonka
kaunis kuusikko näkyy Harmaalaan.

Ei ole usein mene Harmaalasta Kuusiston saaren siivu
kulkenut. Kuuset iläänkuis kutsumat: Tule tänne! Täällä
meidän olsllimme alla saat siimestä ja marjoa; täällä on
kukkainen kaunis, ja tuoksuiva on pehmeä ruoho, tule kuun-
telemaan lintujen laulua; tule laulamaan niiden kanssa!

Waan weneen soutaja ei huomannut tätä sanatonta
käskyä. Hän ei nyt saaresta mitään pitänyt, hän katseli
naista joka perässä istui.
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Kalat hypftelimät iloisina medessä: Katso tänne! Täällä
on ilo ja riemu. Mc iloitsemme Jumalan rakkaudesta, joka
meden on aurinkonsa sätehillä lämmittänyt. Katso tänne
ihana neito; ja kiitä meidän kanssamme Jumalaa!"

Waan nainen katseli nuorukaista jolit souti.
Hiljaan kulki mene. —- Sana ei häirinnyt äänetöntä

matkaa .

Dmpäri saaren kulki mene, kiersi lahdet ja salmet. Mie-
littään ei häirinnyt puhe luonnon hiljaisuutta.

Alangossa seisoi ikimanha kirkko. Sen umet ulimat
kiitti, mutta rannalla poimimat rippilapset lullia j« taitti-
»vllt pihlajan oksia. Weneessii istujat silmäsimät kaukaa niitä.
Soutaja antoi airojen lemiitä. Sitten loi hän silmänsä saa-
relle. He olimat nyt rannan mieressä.

Rannalla ol! huone.
„Näettekö huonetta saarella?" kysyi nuorukainen.
»Miksi en sitä näkisi. Hupahuoneemmehan se on ?" —

»vastasi neito.
„Lasketaanko maalle?" kysyi nuorukainen.
„Lasketaan. Mutta milloin ?"

„Kohta saatte selityksen, miksi minä olen tälle kum-
malle retkelle teitä pyytänyt."

»Kohta! Aina kohta! Aamu joutuu, päiivä ehtii,
tuskin enää ennätämme Harmaalaan takasin."

Nuorukainen ja nainen nousimat saarelle. —

»Joko kadutte, että minua seurasitte? — Te olette ala-
kuloinen, te ehkä oudoksutte päilvän tuloa unettoman yön
jälkeen?" kysyi nuorukainen sitoen »venettä rantapuun oksaan.

»Taisinpa ajattelemattomuudellani taasen tehdä tyh-
mästi,» sanoi nainen nauraen, ja ajattelemattomasti juotsi
hän luttais-lenttää tuuti mähäisen huoneen luo.

Nuorukainen seurasi häntä.
»Kuinka ihana on täältä niityillä," ajatteli nainen,

mutta lomaa kysyi hän: „ Tämäkö nyt on se muita iha-
nampi nätyala, joitta tahdoitte näyttää minulle?"
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Nuorukainen huokasi. „Eikö tämmöisellä paikalla, täm-
möisenä aamuna ole ihanuutta kylläksi? Neito Maria! Tei-
dän sydämenne ei ole niin koma kuin sananne. Te ihailette
tekin aamun ja seudun kauneutta. Wähän aikaa mielä ja
järmi täyttyy menehiltä. Te saatte nähdä, mitä ette ennen
ole nähneet; kymmenhankaiset miten ne kilpaa soutaen pian
linnun liiivlludellll rientämät jäljettömällä radallaan. Te
saatte nähdä miten Harmaalan lirttomeneen antura Vesipin-
nan kuohulla halkaisee. — Mutta kaste ei ole wielä kuiwu-
nut. Käykäämme tuohon huoneesen —."

He istuiwat tuossa httomhessa, joka wielä lahoneeita
Kuusiston saarella seisoo.

„ Neiti Maria!" sano! nnorukainen.
„ Johannes!" sanoi nainen hymyellen. — „No nyt?"
»Maria!" kertoi nuorukainen ja hänen äänensä »vapi-

si. Te olette kysyneet, miksi minä teitä houkuttelin seuraa-
maan minua. Te tiedätte ehkä syyn."

„Minä! En!" mustasi Maria, mutta äänensä oli
toinen, sanansa toiset.

„ Maria, te tiedätte sen. Te olette nähneet miten olen
muuttunut. Te olette muutokseni maikuttaneet. Miksi olen
minä Harmaalaan, outojen ihmisten pariin tullut, minä, joka
ennen pian ihmisiä mihasin? — Miksi? Teidän, yksin tei-
dän tähtenne. — Maria, minun silmäni omat jo aikoja sit-
ten sanoneet, että minä teitä rakastan. Nyt omat törmänne
kuulleet, mitä luulen sydämenne kauman tietäneen. Nyt
Marin »vaadin teiltä mastausta, omattu minun silmäilyk-
seni hamciinneet totta kun ne minulle omat kuiskuneet:
Maria ei sinua ylönkatso, hän suosii sinua, hän ehkä rakas-
taati sinua. Nyt minun nimipäiwänäni, nyt kun kaikki
luonnossa rakastaa, nyt Maria kysyn minä: saako halpasu-
kuinen töllin poika korkeaftikitista neitoa morsiamenaan tans-
siin miedä, kun pitäjän herrasmäki illalla Louhen saarelle
kokoontuu? saako?

..Johannes! Miten käy saarnasi kanssa kuin kirkkoon
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tulet?" kysyi Mnria nauru huulillaan. —

„ Miten käy saar-
nastuolissa kun nyt jo saarnaat suusi puhtnnksi. — Sinä
rakastat minua . . Se hymä. Sinä olet mähintiiintin nel-
jäskolmatta, joka minulle on samaa sanonut. — — Aina
samaa, samaa, niin leppeästi, niin hellästi: ~ Minii rakas-
tan sinua!"

Maria nauroi ja katseli Johannesta, joka »vaaleana sei-
soi hänen »vieressään.

Jos ulisi luhllnnes tuntenut, niinkuin hiin luuli, Ma-
rian, olisi tämä puhe ilahnttanut häntä. Hiin olisi Marian
äänestä kuullut, ettii toimeensa olimat täytetyt, hän olisi suu-
dellut mnjorin tytärtä morsiamcnaan. — Mutta Johannes,
jota omassa luulossaan oli suur! ihmistuntia, ci ensinkään
tuntenut Mariaa, ajaessaan omaa astutaan. Hiin, jota tiesi
kerran croittna kuoren ja sydämen, ei nyt enää sitä tnitnitut;
intonsa sekoitti hänen muuten selmät ajatuksensa. — Hänen
olisi pitänyt hllMllita Marian mielen siitäkin, että Maria
nyt ensikerran hänet sinuksi kutsui. —

„Marin! Minä olen erehtynyt!" oli ainoa mitä hän
Marian puheelle »vastasi; »nyt lienee aika, että palanmme."

Maria hawaitsi loukanneensa Johannesta. Hän luuli
Vielä kyllä saamansa tilaa sitä parantaa, hiin ajatteli : Kuta
enemmän minä häntä kiusaan, sitä suurempi on ilonsa sitten.
— Mariakaan ei tuntenut Johannesta.

„ Huomenna tulee kapteini Leist Harmaalaan," ivastasi
Maria, ci kuuleVinaan Johanneksen sanoja. —

Mutta Johannes lähti huonehesta, lähti Veneen luo.
Maria seurasi häntä hyräillen, hyppien. Maria ticfi nyt,
minkä »varmaan oli tietää tahtonut. — Maria oli onnelli-
nen. —

Rannalle kun tulimat uli Harmaalan lirttomcne ival-
mis lähtemään. Parooni näki Johanneksen, näki Marian.
..KcVytmiclincn, ajattelematon lapsi," sanoi hiin. „ Suokoon
Jumala, ette! ajattelemllttomuutesi saa sinut onnettomuuteen
Vielä." —
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Parooni Klaus, jota eilen illalla ol! myös saanut tans-
sia Marian kanssa, oli siitä hywilläiin, että pian pääsisi
näkemästä tuota maisteria. Parooni Klaus, joka luuli Ma-
rian aamupuoleen yötä menneen samate kun muut lewolle,
oli, aamulla kuullessaan palkollisilta maisterin ja neito Ma-
rian jo lähteneen jiirwelle, hirmustunut Johannekselle, mutta
kun nyt näki riitameljensii »vaaleana rannalla ja Marian
hyppelewän puistossa, ymmärsi hän, Klaus, taitamansa toi-
won. —

Parooni Klaus naurahti. „Nyt kelpaa mennä saar-
naamaan, tun olette koko yön ivnlivonect jn tanssineet," —

sano! hän. Parooni Klaus ei tietänyt, että lohnnnes taisi
wlllwoa ja oli malmonut usein enemmän kun muorokauden
mäsyttäVämutässii työssä tun tanssissa ja soutamisessa. —

XVI

Saarua.
Ken woi tietää, kenen silmät omat syivän meren poh-

jalle snatta silmäilleet, mitä siellä on? Ehkä on siellä uusi,
tlmtematoin meripetujcn Valtakunta, ehta elää siellä eläimiä,
joista emme osaa ajatella? — Ken woi tietää, mitä siellä
elää, luit meren pinta tyynenä kuivailee auringon säteitä?

Ken wo! tietää mitä ihmisen sydämessä liikkuu, kun
polttamat silmät tirlistelemät eteensä, kun »vaaleat huulet »va-
pisemat, kun poskista miimcinen meri katuu. Ken moi tie-
tää, kenen silmät omat ihmisen sydämeen katsoneet?

Kysyä saanee ihminen, maan yksin Jumala tietää sen.
Nuori mies astui saarnastuoliin. Ihmiset, jotka kir-

kossa istuiwat, jotta sian puutteessa seisuiivat, kuiskuttilvat
toisilleen: ~Sc on Metsämaan Jaakon poika!"

Owen suussa istui Vanha pariskunta. Waimo itki,
mieskin oli liikutettu. — Tämä pariskunta oli saarnaajan isä
ja äiti.
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„Ompa se ihmeellisesti Vaalea, tuo pappi," sanoi pieni
rippikoulu-tytär.

..Hiitt on kauniin mies, minkä ikänä olen nähnyt,"
kuisknsi pappilan rouma naapurillccn. ..Katso! hänen himuk-sensa omat tun kultaa. Suloisesti paistaa auringon säteet
hänen päälacllecn."

Niin tetimät ihmiset muistntiitsillan. Ken ol! nuoru-
taisen sydämeen katsonut!

- ..Kuule!"
..Rnkknus on wäkcivii niinkuin kuolema, ci

meden paljous taida rakkautta sammuttaa, ei
mirrnt sitä upottaa." *)

..Kuule! Hän alkaa ilman taivallisetta rukouksetta;
tästä ei mahda tulla tumallista saarnaa."

Nuo sanat tuuli neito Maria; hän tiesi syyn saarnaa-
jan maaleuteen, maan hän hymyili.

Nuorukainen saarnasi, hän saarnasi sydämen sanat.
Hän selitti rakkauden, hän selitti sen niin, että sitä laitti
ymmiirsimät. Hän snnot sen tnimnhnn jn maan moimista
oleman moiinallisimman, hän näytti sen luultuun, sen salai-
suudet, sen ricmun, sen ilun; hän näytti miten ijant-aittitten,
Kllittilvaltias saattoi tulla ihmiseksi, tuolla pahantekijäin kuo-
leman. Hän näytti Hänessä »voimallisesti tuota »vaatiman
rattanden.

»Niin yksinkertaisia sanoja, niin samalla symämiclisiä
e! liene usein tuultu," sanoi kirkkoherra npulnisclle, kun saar-
naaja esipuheensa lopetti. —

Kiertämällä saaniausll tekstin sai saarnaaja ainchekscen
rakkauden.

»Mikä on oikea rakkaus?
Sekö lemmen suosio, jonka ihmiset tamallisesti kutsu-

mat rakkaudeksi, sekö side, joka saa kntsi ihmistä yhteen sido-
tuksi, sekö into, jokn meidän tietämättä, mistä se tulee, het-

*) Kork. Weisu 8: 6, ?.
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keksi mie tunteemme taimaasen, sekö riemu, jonka sanomme
oleman korkeimman, minkä tunteneet olemme? Niin, maal-
lisesti katsoen on tämä rakkaus. Mutta onko tämä rattans
sillä oikea, totinen?"

»Rakkauden lähde on Jumala. Taimas on rakkauden
koto, ivasta siellä moi rakkaus olla oiten, totinen. Mutta
ihminen woi jo täällä olln nutuns, olla tailvahassn. Hiin
woi tuta ijankllittisen, kirkkaan lähteen kuuhun sydämessään.
lotllpäiwäiuen rattans saa pian turtcutensn kukkulalle, jostn
Vähitellen ajan pitkään Vyöryy alas, lähestyy taasen maata
ja joutuu niin maailman huolen, maallisten huolten tuka-
hutettalvitksi. Niin ci oikea, taimaallinen. Se tiihtyy, se
enenee, se nousee, se Vanhenee niinkuin itiimme ja lujenee sa-
massa. Koetukset kuitti se kestää. Ei ole mikään sillc mah-
dotoin, ei ole kuolema sille katkera rakastettunsa tähden."

..Muista Jumalan rattautta ihmisiä kohtaan! Mei-
dän rakkautemme e! ivoi Jumalan rakkaudelle mertoja Ve-
tää, mutta meidän rakkautemme Voi lähestyit sitä."

»Ketii rakastamme?" Nästans tuohon kysymykseen
on erintllltllinen. —

»Ahne rakastaa rahojansa. Ajan pitkään kiihtyy hä-
nen rakkautensa. — Oulu hänen rntlautciisa oitea? — Meil-
le sanotaan: ..Ältäiit maailmaa ratastako, eikä mitään kun
maailmassa on."

..Toinen rakastaa kunniaa ja ylhäisyyttä. Kuta enem-
män kunniaa hän saa, sitä enemmän kiihtyy kunnia-pyyn-
tönsä, »ivaan Jumala häntä tuomitsee."

»Niin on lullakin ihmisellä rakkautensa. Uksi on oi-
kea rakkaus."

"Kun henkemme, sielumme rakastaa sielua — niin on
tämä rakkaus ijankllittinen, sillä se sitoo mitä kuolematointa
on meissä yhteen. Sen tiesi kuningas Salomo, kun hän sa-
noi: ..Minun ystämäni on minun, ja minä olen hänen."

»Ylsi on oikea rakkaus, rakkaus, joka ei petä — Rak-
kaus Jumalaan." —
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Waan ken moi tertun mitä saarnaaja puhui, kun hän
sydämensä symyydcn sanoihin puki? Kuunneltiin ja tum-
maksnttiin, miten tamallisimmatlin sanat hänen suussansa
sllimat ikäänkuin pyhäpumuu yllensä.

Johanneksen ääni oli ollut tähän saatin lempeä, hellä,
sydämellinen. Mimmoisesta rakkaudesta hiin puhui, ci tie-
tänyt koko kirkossa muu tun Maria. Kuta cncmmän Jo-
hannes tunkeiist rakkauden sisuperuStutseen, sitä yhä enemmän
tunsi Maria oman itsensä.

Waan nyt kälvilvät Johanneksen Vaaleat kasinot pian
himcän punaisiksi. Hänen äänensä muuttui tomatsi, karkeaksi;
häucn ruumiinsa »vapisi, kun hänen sanansa kajahtimat Herran
temppelissä.

»Me haemme tätä rakkautta. Mc luulcmmc löytä-
neemme sen maallisessa olennossa. — Me luulemmme!"

Hiin puhui hyljätyn rakkaudesta; tulesta, jota polttaa
loppumatta; rakkaudesta, joka luulee löytäneensä mastinctta,
maan nätec erehtyneensä.

..Sinii kysyt: Woiko semmoista helmcttiii maanpäällä
löytyä?"

„Ei ainoastaan moi, mutta on, — Jumala yksin nä-
kee mitä sydämessä on."

„O ihminen! Koma on koetus, jolla Jumala koettaa,
rakastatko häntä. Epäilyksien mustien Vuorten läpi tulettaa
hän usein sinull ja kun sinä huudat: »Minä epäilen, sillä ei
ole yhtään Inmalllll!" niin et sinä Vastausta saa. Waan
hänen on koetus; me ititctsimmc."

Jo nyt ymmärsi parooni Klaus sllllritnajan. Hän niiti
epäilyksen loistaman saarnaajan silmissä. Hän tunsi sydä-
mensä hirmustuman. —

..Kun kaikki sinut pettää, kun amusi löydät ci minnck-
kään kelpaaman, kun sinun pyhimmät tunteesi ihmiset ylön-
katsoo. — Mikä olet sinä ? Ruoko jn kaisila olet sinä, maan
rnoto jn kaisila tntuo."

„Knn aurinko pimenee ja epäilyksen lainehct käymät
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maahtoiseiill pääsi ylitse; kun pimeässä on pelastus kokonaan
kuteessa, mikä olet sinä? — Mitätön pisare olet sinä kuo-
hussa, sinun rakkautesi Jumalaan on ollut ulkokullatun.
Sentcihden häälyt sinä niinkuin haaksi suuressa ilmassa me-
rellä."

»Jumalaan yksin turmnnj! Häntä, yksin häntä rnknstn !

— Amen."
Kyyneleet mnlitimnt Eelvan silmistä, mnnhn Jaakkokin

oli symästi liikutettu. „ Semmoista saarnaa ei kahdesti kuulla"
— sanoimat he toisilleen.

Marina ei nyt näkynyt, hän oli kumartunut penkkiin.
Itkikö hän, sitä e! kukaan nähnyt, mutta kun hän Johannek-
sen astuessa saarnastuolista, nosti ylös päätänsä, olimat
hänentin poskensa maaleat, hänen silmänsä punaiset. Nauru
oli nyt kaukana hänen huuliltaan.

Slliiantunlillt olimnt luulleet saarnalljan pelmosta »vaa-
lenneen saarnastuolissll, mutta tun oli Amen, Amen sanottu
ja hän yhtä ivlllllcana, jos suink! mielä maaleampana kämi
nlns snlltnustuolistll, slliioiivllt he: „Hän on puhunut totta.
Näe, kuutta totiset kasmonsn omat!" —

Marian oli tun olisi Johannes mielä puhunut. Rip-
pilapset tiilvimät Herran ehtoullisellc. Maria tnstin hamaitsi
tuon. Hänen ajatuksensa eimät alttaria lähestyneet; ne oli-
mat saarnaajan luona: ..Jumala, suuri Jumala! kuinkahan
minun rakastaa! Anna minulle anteeksi, Johannes, minä
olen pahasti tehnyt" — niin ajatteli hän.

Wäl! samosi kirkosta, Jumalan palmelus oli loppunut.
Marin istui, missä oli istunut, häncn silmänsä olimnt kään-
tyneet sakaristoon Päin. Hän odotti. Vihdoin aukeni sa-
kariston olvi ja papit tulimllt ulos lirttoun. Niistä ei Ma-
ria mitään pitänyt. Hän silmäili tuotn nuorulnistn, joka
lviimeseksi tuli. —

Waan nuorukainen ei luonut silmiänsä häneen. Hän
tirlistel! eteensä, hän kulki kirkkomaalle, siellä seisahtui hän
mäen seassa.
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Maria hamaitsi tämän ylönlatsecn ja nyt nousi kyynele
hänen silmäänsä. Hän riensi ulus toisesta olvesta, hän saa-
mutti kirkkopihalla muut hcrrasmäet. Hän seurasi niitä pap-
pilaan rastaalla mielellä. „Louhen saarella illalla saan minä
häntä ainnti kahdenkesken puhutella" — ajatteli hän.

Nyt oli mnjorin tytär kukistettu. Kukistaja oli rak-
kaus Johannekseen. —

Kirkkoherran »vieressä lämel! Harmaalan parooni. ..Kuu-
le, Veljeni!" sanoi Vanha sotilas, »me saimme tänään saar-
nan, jonka »vertaista eimät suinkaan minun kormuni ole en-
nen kuulleet, ehkä saarnaaja sillensii jätti emanteliumin seli-
tyksen. Minä nyt ymmärrän miksi majuri — s häntä niin
suosii, mutta yhtä minä en ymmärrä, sano sinä minulle se
ja sinä selmität samalla päimiin emankeliumin : Minkä
luulet tästä lapsesta tuleman?"

„Sen tiennee ylsin Jumala; siinä nuorukaisessa on
suurin lnhjojn."

Minä olen pitänyt häntä tämän uuden njan aposto-
lina, näiden kummallisten uusien Jumaluusoppien harrasta-
jana, jotka rupee lcmencmään meidänkin maassamme," sano!
apulainen,

„ mutta se joka näin saarnaa tuin tämä, ei saata
Jumalan oloa kieltää."

»No mitäs Kärmälä piti saarnasta?" kysyi kirkkoherra
kääntyen talonpoikaan, joka miercssänsä kulki.

„
Kylläpä se pani ihmisen ahtaalle," ivastasi utto.

»Mitä saarnaaja käski rakastaa?"
„Pirua," ajatteli Kännätä, joka mihoissaan oli kuul-

lut ahneudesta kirkossa puhuttaman, mutta kuivaa sanoi hän:
»Jumalaa, senhän jokainen tietää ennenkin,"

Sanrnn ei siis teidän mielestänne ollut hymä?"
„
Olipahan tumallinen," mumisi Kärmälä.
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XVII

Kirkkomaalla.

Johannes oli jäänyt kirkkomaalle seisomaan »väen jouk-
koon. Johannes seisui siinä koska Väkikin seisoi, siirtymättä
eteenpäin tahi takasin.

Hän äkkiä ikäänkuin unesta heräsi. Hänen edessänsä,
pari syltä paitasta missä seisoi oli amonaiitcn hauta. Hän
lähestyi sitä, hän silmäili sinne.

Haudassa oli musta ruumiinartku.
»Kuka on se, joka tässä on Viimeisen leponsa löytämä?"

kysyi hän.
»Kiirmälän torpparin puita," mastas! joku joukosta.

Eräs kristillinen »vanha piika, kuuluisa Jumalinen, lisäsi:
»Hän kuoli rakkaudesta maallisiin; hän oli hcllä-sydiiminen,
pian Nllisluonteiuen, mutta mitä se attttu! häntä! Hänen
olisi pitänyt oleman kirkossa tänäpiiimänä, niin e! paha henki
olisi saanut maltaa hänen ylitsensä."

»Kuta olet sinä, jota häntä tuomitset?" sanoi Johan-
nes kiiivllllsti, ja kääntyen mieheen, joka ensin oli kysymyk-
seensä ivnstnnnut, kysyi hiin: »Nuorukainen siis rakasti!
Mitä?"

»Hän rakasti isännän tytärtä, muttu hän oli köyhän
torpparin potta, niinkuin minä, hänen Veljensä. Isäntä on
ritas, mutta ahne mies. Antti-Vainaa, jonka haudan pei-
tämme, kun isä tänne ehtii, ei kärsinyt nähdä, miten isäntä
naitti tyttärensä miehelle, jota tytär ei rakastanut; ja miten
olisi saattanut rakastankaan, luu hän Anttia rakasti! Antti
sai tästä kuoleman, niin sanoi hän ainakin itse. Kewäiillu
sairastui hän ja rakastettunsa hääpäiiviinii lviime Viikolla,
meidän ollessamme morsianta katsomassa, hiipi hän Vuoteel-
taan Karmittaan, jonka saunasta hän saman Päiivän iltapuo-
leen laivattiin kuolleena.
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»Rlltastito tyttö häntä? Miten sanoit?"
»Saatte itse nähdä, tuossa hän tulee."
Johannes näki haamun, lumi-maalcan naisen lähesty-

män hautaa. Johannes metitysi siivulle. Nainen meni hau-
dan partaalle, loi alns silmänsä ja niiti arkun. Sanaa ei-
mät sanoneet hänen huulensa, kyyneltä eimät muodattnneet hä-
nen silmänsä. Kuin pntsns, jota ivastaan nojausi, seiso! hän
liikkumatta.

Kuolleen isä tuli tuoden lapioita. Isä ja meli rupe-
siivat lätteinään haudau symyytecn, mitä haudan oli. Kun
ensimiiincn lapiollinen multaa snaivutt! arkkua, säpsähti nai-
nen, rintansa mctiiysi kokuon. Liikkumatta seisui hän sitten,
nähden miten arkku multaan »vähitellen katosi.

Nyt ol! arkku kätkettynä, lapiollinen multaa mielä, eitä
näkyisi mitään enää.

Isä heitti sen lapiollisen, mikä puuttui.
Nuorukainen oli ijiiksi maan päältä kadonnut.
Nyt liikkui nainen. Hiin maiftui maahan, hän pyör-

tyi, hän olisi pudonnut hautaan, ellei Johannes olisi saanut
hänen tiini.

»Tyttö rakastaa!" sanoi Johannes itselleen. —

Weneitii oli paljon tirttorannalla, usinmpia jo jiirmcl-
lätin.

Johannes lähestyi rantaa.
Harmaalan pieni Vene, millä aamulla pchtori-°oli tul-

lut, kulli Harnilllllaan päin. Sitä souti yksinäinen.
Tämä soutaja ol! Johannes. Kuusiston saarelle sil-

mäili hän slirulliscsti. »Minun onnen! hauta!" jupisi hän.
Nyt ei hiin ihaillut seudun kauneutta. Kun uli Kuu-

siston saari näkymissä, katseli hiin sitä. Kun se katosi,
laski hän silmiään alas, Meneen pohjaan.

»Mitä maisterilla on! Outo hiin sairas?" oli kirk-
komaalla suntio kysynyt lukkarilta; tämä samaa Johannek-
selta. —

„En!" oli Johannes mastannut.
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»Hän on tottamaarian sairas," ol! mäti kirkkomaalla
sanonut; niin hiin on kun haudasta noussut." —

»Mikä hänen nyt on? — Muut herrat mettimät niin-
kuin ainakin pappilaan kirkkoherran nimipäimäii mieltämään,
mihin maisteri menee?" kysyttiin.

»Harmaalnnn," ol! Johannes mnstnitnut.
»Antnklln minun tulla soutllmnan teidän «venettänne?"

oli munha ukko pyytänyt. —

~M!nä pääsen yksinkin," mastas! Johannes hänelle.
»Oho!" möris! itsekseen ukko. »Kirkossa hän puhut

niin suloisia sanoja, nyt ärttyy hän kun suuttnnut. —"

Mitä hänelle oli sanottu, mitä hän oli mustannut,
siitä ei Johannes tietänyt mitään.

Hän oli kun mielipuolinen.

XVI»!

Kevytmielisyyden ensimäinen hedelmä.
Louhen muori on ruma ja kolkko. Kolkon mnorett

juurella, kimiheittämä maasta on Louhen saari. Se on kau-
nis ja ihana. Suuri se ci tosin ole; ei, päin mastoin Vä-
häinen. Se on ruohoinen kenttä; ninoustuan rannoilla las-
tuaa niinkuin sen Vähäisellä kukkulalla pohjoispäässä kauniita
koimnja. Tämän kutkutan kenttäpuolella on huone, Vähäi-
nen mutta soma. Sinne omat R—järmen hcrrasmitti aina
lohllitnuspiiimäu chtopuolella kokoontuneet. Sinue on toista
mirstaa pappilasta, johon sc kuuluu.

Nyt on tämä huone sisä- ja ulkopuolelta pihlajan oksilla
ja kukilla klluuistettu, uiin taajaan pian tuin on ollut mah-
dollista. Sisällä, keskellä lattiaa höyryy miihiiisellii pöydällä
suuri tnhmipannu, oudollaiuen kalu näillä ajoin papinkin
majassa. Pöydän ympärillä istuu »vanha mäki, jotka jo
omat nuoruutensa päimät taaksensa jättäneet ja nyt itoitse-
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mut nähdessään nuorten leikkiä kentällä. Siellä istuu Har-
maalan parooni, pitäjän kirkkoherra, wuuhu nimismies, jonka
roulvu uuttaa kirkkoherran Puolisot» tahwituppien pesemisessä,
ja kirkkoherran iveli, krtutnnnlvonti, joka asuu samassa pitä-
jässä. Omi ou nuti ja ilolla katselemat »vanhat milloin nuor-
ten leikkiä kentällä milloin kokemat maittaen ju riidellen ivoit-
tuu toistensa ajatuksia.

Päimä on jo kulunut; mutta nyt alkaa riita, jossa
Harmaalan parooni ja kirkkoherra emät koskaan ole pääs-
seet loppuun. He puhumat, näet, siitä miehestä, joka näillä
ajoin oli ollut maailmassa moimallisin. He puhumat ensi-
miiiscstä Napoleonista.

»Sen sanon minä," puhui tirttoherra, »ei Venäläis-
ten sotlltemppujcn tähden Napoleon-keisari saanut multansa
loppua; ei, ei, Jumalan sallimus se oli. Häu nousi alhai^
suudesta, ulhuisuutcett oli hän jälleen ustulva. Ijmttaikkisen
netmossu oli Helenan saari hänelle llsuiipllikaksi määrätty,
ennentun saari perustettutaan oli."

«Mutta sen sanon minä," huusi innossa purooni,
«että Helenan suuressakin on Napoleon yhtä suuri kun Raus-
kun keisari-istuimella. Hiin ei ole Vielä kukistettu. Luon--
nottlvoimllin kanssa taistellessa ihminen ci kestä. Luonnon
Voimat tutistiwat ennen tukistamattoman sankarin ja silloin
uskalsiivllt koko Euroopan Väki ryntiitä hänen päällensä. Lä-
hinnä Vapahtajaamme on Napoleon suurin ihminen maail-
massa."

»Hän on ihminen ja ".

„la," huusi parooni, »ellen olisi kristityksi kastettu,
kunnioittaisin Napoleonin Inmnlnitani. Todeksi saanet mielii
nähdä nnmistulseni, jos Inmnln meidän elää suo. Napoleon
ci Helenan saarelle jää, eipähän Elbannkaan jäänyt."

»Minä en Moi kumota ajatuksiasi, mutta en myös-
kään ole nähnyt omiani kumotuiksi. Napoleon on konna,
murhaaja, suuriu pcto maailmassa, josta Inmnln marjeltuon
mcitä!"
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»Hiljaan! maiti!" hitusi parooni ja hypähti seisaalle.
Näin riitelimät manhat herrat. Ulkona lastimnt nuo-

ret leikkiä. Parooni Klaus kätki sormusta ja oli itse ilo,
ainakin oleminaan. Hiin hyppeli hyräillen kentällä, mutta
lähestyi usein rantaa, josta sopi nähdä järlvclle.

Parooni Klaus ei syyttä ollut iloinen. Maria oli käs-
kenyt hittien Louhen saarella ollu häntä ivastaan ottamassa.
Tosin Mariaa ci Vielä näkynyt, mutta käytyänsä tcrmehti-
mässll »vanhaa piikaa, joka heillä oli Turussa mouet ivuodet
pallvellut, uli hiin Ellcnin. kirktohcrran nnorimman tyttären
kanssa liimannut tulla saarctlc jälestiipäin. Parooni Klaus
kyllä uli tinkacllnt päästäkseen Marian kanssa tuota Van-

han piikaa katsomaa», mutta kuu Maria lupasi Lunhcn saa-
rella tanssia hänen kanssansa, suostui hiiu jättämään rakas-
tettunsa Ellenin haltuun. Klaus raukka ci tietänyt, että
Marian sydämessä asuimnt toiset tuntcct tuin cnnen, että
kun Maria nauroi hänen sydämensä itti.

..Kenellä on sormus?" kysyi parooni Klaus, lakaten kät-
kemästä.

»Neito Marialla sanoisin, jos Maria olisi täällä.
Mutta nyt kun Maria ci täällä ole niin" . . . neito, jolta
Klaus oli kysynyt, silmäili ympärillcccn.

..Herra parooni! teidän siassanne en minä olisi neito
Mariaa jättänyt," sanoi apulainen.

»Jättänyt! Enhän minä jättänyt, lnpasihan se tulla ..

Kuulitta sen itse."
»Niin, ja näimme luintn suloisesti hiin teille nnuroi,"

»virkkoi apulainen.
Parooni Klaus punastui .

. »Kcncllä on sormus?"
»Ha ha!" nauroi ncito Anna, kirkkoherran mnnhin ty-

tär, jolta apulainen sanottiin jo kahdesti saaneen ruttuiset.
„Ha, ha! parooni Klaus pitää itse sormuksen, kun ei ole sitä
täällä, jolle hän sen antaisi."

Klaus punastui yhä enemmän. Hiin oli, luullen an-

taneensa jollekin sormuksen, siirtänyt sen omalle sormelleen.
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»Ellen tulee! mene tulee!" huusi pieni tyttö, joka ran-
nalla oli istunut.

Kaikki kiiruhtiivllt rannalle. lärmellii tuli mene, mutta
kutka meneessä isttiimcit ei silmä Mielä eroittanut.

Klaus oli hypännyt mähäiseen iveneesen ja sysännyt
sen ulos järmelle. Hän ol! liimannut neito Marialle olla
cnsimäinen häntä »vastaanottamassa. Hän tarttui airoihin
ja lähti odotettua ivastaan.

Piiimä oli ollut erinomaisen kaunis. Nyt oli ilta tu-
lossa. Ilta oli mielä kauniimpi, sillä piiimän kuumuus ei
enää niin rasittanut. Mutta jos olisimat Louhen saarella
olemat luoneet silmiinsä taimaan rannalle, ulisi siellä näky-
nyt pieni musta pilmi, joka yhä isonemistann isoni.

Wllithn mäki huoneesta tuli nyt rannalle. Parooni
oli tullut siihen päätökseen, jonka myös suoraan sanoi kirk-
koherralle, ettei hiin itänä enää aikonut rumeta Väittämään
pappien kanssa, sillä ne mitta puolustamat tahi halpana pi-
tämät mallan usein asioita ja seikkoja joita eimät laisinkaan
ymmärrä.

»Älä suutu, iveli kirkkoherra!" lausui hiin rannalle tul-
lessaan, kuiskuttaen: »Neito Maria tulee ja tuolla
on Klaus ."

»Häntä mastllllnottamassll! . . Niin, minä ymmär-
rän." Kirkkoherra hymyili. »Se olisi sinnn mie-
leesi . .

.?"

»Minä ja majuri — s olemme, niinkuin tiedät, »veli
kirkkoherra! »vanhat sotatomcrtt; en ole kysynyt majoriltn, onko
tämä mnnhempnin ystämyys lapsissa hänen mieleensä, sillä minä
tiedän sen. Itse puolestani saan suoraan sanoa, etten enää
muuta maailmassa toimu kitin nähdä Klausta jn Mnrinn .

.
.

. Mutta mitä perhanaa! Klaus nostaa niin kylmästi
lattinnit. Näet tuolin ——. Se on kyllin tcrämiikielinen
tuo Mnria .

. . Minii Klaulsena en pitäisi suuresti tuosta
maisterista," jupisi parooni itsekseen.

»Jos minä olisin Klaulsena," lausui apulainen, joka
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kirkkoherraa ja! paroonia oli lähestynyt, ,niin, niin hyppäi-
sin minä neito Marian »veneesen, ha, ha!"

"Niin sinä, jota osaat niin keweäst! laskeutua pulmil-
lesi naisten eteen," sanoi kirkkoherra nauraen ja silmäili ty-
tärtään, jolta tiesi apulaisen saaneen rnttaiset."

Apulainen punastui ja huokasi. „Mutta ehkä ei Ve-
neessä olekaan neito Mariaa?"

„No tutas sitten . . . Mutta älä mirkameljen! mielä
anna asiasi tappiolle . . Tuossa seisoo Anna, koeta kerta
mielä. Kolmas kerta paras, sanuo sananlasku —."

Wene oli nyt tullut niin lähelle, että rannalla seisojat
niikimät siinä naisen.

„ Missit Ellen on?" hitusi kirkkoherra.
..Missä Maria?" huusi Harmaalan parooni.
Molemmat huusimat sitä, jonka toimoimat meneessä

oleman.
Wene lasti rantaan. Ellen hyppäsi rannalle; Hiljaan

suittaen, alakuloisena seurasi Klaus Veneellään.
„ Missä Maria!" huusi pelästyen tvanha Parooni.
Ellen huokasi. „ Jumala tienncc, mikä Marialle tuli.

Hän muuttui kohta teidän lähdettyä uiman toisellaiselsi. Hän
ei isoon aikaan mastannut minulle mitään, kun minä ivaa-
vin hänet lähtemään Anna-muoria katsomaan, niinkuin hän
itse oli tahtonut. Hän istui ääneti silmäillen Kuusiston
saarta kohden jn mihdoin puhlesimat kuumat kyyneleet hänen
silmistänsä. Älä koslaan, Ellen, tee niinkuin minä! sanoi
hän mihdoin jakun minä kysyin, missä hän mielestänsä oli
niin määrin tehnyt, »viittasi hän saarelle-päitt ja sanoi: men-
nään sinne. Sinne kun tulimme, istui hän kauman kat-
tein kasmot käsillänsä, mitään sanomatta. Maria! huusin
minä, mitä sinun on? Silloin pudotti hiin alas kätensä,
nauroi ja sanoi: minä olen tyhmä, minä maimaan maan si-
nua, ja Louhen saarella pilaisin min'ci ilon muilta. Minä
lähden kotia Harmanlnllit; mene sinä saarelle jn sano etteimät
mitään pelkää, minulla on isääni ikiimä. Tuon sanottua
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hän koetteli taasen nauraa, mutta naurunsa oli niin surul-
linen, etten pelkäämättä moinut kysyä oliko hän sairas. Ei,
ei, minulla on ikiiivä, sano se Harmaalan paroonille, ivastasi
hän. Minä koetin kieltää häntä menemästä kotia, minä hou-
kuttelin häntä tulemaan kanssani tänne, mutta kaikki turhaan.
Hän hyppäsi pieneen meneesen ja uhkasi lähteä yksin, ellen
hänelle antaisi toisen soutajistani. Minä tahdoin seurata
häntä Harmaalaan, maan siihen ci hän suostunut. Jos teet
niinkuin minä tahdon, niin mene ja käske Harmaalan her-
rastväen olla murhcetoium. Minulla on Vaan ikäwä."

Parouni Klaus »vaaleni tätä kuullessnnn. »Tietääkö
kukaan, mihin maisteri Johannes meni?" kysyi hän.

»Vene, mene!" huusi mnnhn parooni. „Minä olen on-
neton, jus jotakin sattuu Marialle; meidän täytyy lähteä
lohta."

Nyt oliwnt leilit loppuneet. Kaikkein teti mieli kysyä
Elleniltä, mitä hän luuli jn Ellen parta ennätti tuskin Vas-
tata, cnnenkun taasen sai kaikki uudesti kertoa.

Mitähän tul! Marialle? — Ia niin ättiä! ihmettcle-
ivät knikti.

Pcirouni Klaus oli ainoa, joka totuuden aaivisti, ehkä
ei häntään ymmärtänyt oikein asian laitaa. Wanha parooni
ol! lähtötuumissa, seisoi mantereen puolisella rannalla huu-
taen soutajiani!, jotta luullen mielä lauman saamansa olla
totonillttllstll murheetonna olimat menneet kylään. Kirkko-
herra pudisti päätään armcllcn, ettei kukaan ymmärrä nais-
Väkcä, mutta ettei niiden taudit tumminkaan ole niin Vaa-

rallisia. Apulainen seisoi suu auki eitä tietänyt mitä piti
ajatteleman.

»Herra Inmnln!" huusi manhn parooni. »Maria on

sairas. Marin kuolee! Mitä Jumalan nimeen sanon maju-
rille! Minä olen onneton! Tuhannen perhana! Soutajat!
mihin oivat soutajat joutuneet?" —

Ellenin soutaja liitsi hakemaan Harmaalan paruuniu
pallollisia. Huutaen, hikoillen ja kiroten kameli parooni edes
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takasin rannalla. Kirkkoherra koetti lohduttaa häntä, mutta
parooni pudisti yhä Vaan päätään. »Minä olen onneton!
Jos hän olis ollut oma tyttäreni, muttu mujoriu! Minä
olen onneton!"

»Oletko hullu ! cihiiu mitään Vahinkoa olc tapahtunut,"
sanoi kirkkoherra tuskin saattaen nauramatta olla. »Mcina
mcni Hllrmllallllln, siinä ou koto asia."

Tunti kului, soutajia ei kuulunut. Parooni oli yhä lc-
mottomlltnpi. Klaus ja apulainenkin oliwat lähteneet hake-
maan kadonneita pallvelioita.

Tämän ujun kuluessa oli ilta tullut. Tuo miihäinen
musta pilivi oli lcminnyt taiwaan ympäri ja. tun Klaus
soittajain kanssa »vihdoin tuli, tiimi jo ankara tuuli ja uk-
kosen ensi jyrinät kuuluiivat.

Neljä-hllnkllncn oli lvcnc, ncljii miestä oli sitä souta-
massa, mutta tuuli kiihtyi kiihtymistään ja tuuli oli mas-
tainen. Kirkkoherran wiehättäiviit kocttcet saada paroouia
jäämään, kunnes oli ukkonen ohitse mennyt, oli turhan. »Niinä
tulen nytkin hiljan —- minä onneton!" huusi hiin.

«Hän on hullu!" mumisi apulainen. »Ennen puolta
yötä ei hiin Harmaalaan ennätä ja silloin on hiin mesilic-
loitll märkii."

Parooni Klaus ci puhunut mitään. Näkyi hywin, cttii
rauha oli hänen sydämestään kadonnut.

XIX

Ukkosen ilma.

Kala luskce leikkiä ja ui iloisena Verkon Vierissä. Kär-
pänen lentelee hämähäkki-kinan syrjällä. Kumpllneittaan ei
ymmärrä, että paula on Vaarallinen, etteiwitt heidän Voimansa
uletu silmän rikkomaan. Kidukset tarttuivat tiini Paulaan
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jn taistellessaan kiertyy kala Verkkoon. Siiwet koskemat ki-
naan ja kärpänen on hukassa.

Älä koske Valkeaan, malten polttaa! Älä leikittcle tun-
teiden kanssa, tunteet kostamat. Pidä pyhänä toisen sydämen
symyydet; jos symyys sydämen nielee, kuka auttaa silloin?

Jos ulisi joku näin ennen puhunut Marinlle. olisi hän
nauranut. Waaran suuruutta ei kukaan tiedä, ennenkun mää-
rään on joutunut.

Ihmisjärki on lyhyt. Se ei usko toisen koetuksia ja
hamannoitll.

Mitä itse on tuntenut, itse hamainnut todelsi, sen se
uskoo.

Maria ei ollut paha. Hän ei ollut ylpeä, eitä kadeh-
tima. Hän tiesi itse kauneudestaan, mutta hän ei siitä suu-
resti lutuu pitänyt, muitta hän, jos näti jonkun häntä hal-
pana pitämän, siitä närkästyi. Hän oli tottunut tuulemaan
kiitoksensa, hän suuttui, elleimiit tätä taitki hänelle antaneet.
Se oli tosin mitu, muttu se mitu ei aiman symälla maan-
nut. Se oli mitä tasmatutsessa. Harmat olifiwctt, taswa-
tettuttll niinkuin Maria, olleet niin »vähäisen ylpeät ja mah-
taivllt tun hän.

Mainitsimme taswatusta. Siinä oli myöskin toinen
suurempi Vita, joutu juuret nähtäwiisti yhdistyilviit tuohon
ensimaiseen. Tämä Vika oli Marian keivytmielisyys. Hän
pilkkasi, mitä hän ei ymmärtänyt. Pyhää hänelle ci mitään
ollut. Hän nauroi kaikille. Tämä oli tapansa. Marian
luonteessa ei näille Vastinetta löytynyt. Wakaivalla taswa-
tutsellll ei hiin olisi näiden alaiseksi joutunut. Muttu nyt
oli hän lapsuudestaan suutta näihin Vitoihin tottunut, niitit
Vääritsi tietämättä; sillä ei tuluan Vatamusti hänelle näyt-
tänyt, kuutta määrin hän teki. Pilkkansa ei tosin ollut mau-
rullinen, eitä liion sillä ollut mitään merkitystä, mutta se
närkästytti tumminkin sen, johon se sattui.

Mnrin raukka! Hän lensi tulta liian likelle. Hän
poltti siipensä ja uhrasi samalla oman onnensa.
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Johanneksen saarna kirkossa oli hänet herättänyt. Hän
pelästyi ensin, hän rupesi katumaan ja kun hän kirkosta tul-
tuaan hamaitsi Johanneksen luopuneen seurasta, rupesi hän
murehtimaan. Hän olisi taitti parantanut, jos olisi saanut
Johannesta puhutella; mutta nyt kun tämä ol! mahdotointa,
yltyi surunsa ja itsckantccnsa. Hänen halunsa ei mienyt leik-
kiin. Hän löysi syyn poissa oloonsa Louhen saaresta ja, yk-
sinään miettien nsinta, Päätti hän, kuin jo kuulimme, lähteä
Harmaalaan. Hiin päätti rukoilla Johannekselta anteeksi.

Maria rakasti Töllin lastn.
Jos olisi Klaus sanonut hänelle, mitä Johannes Kuu-

siston saarella sattui, olisi Maria mastannut mitä lohu.it-
ttetselle »vastasi, mutta sydämensä ei olisi tuntenut, minkä
silloin tunsi. Muriu ei olisi tuntenut tutumustu. Maria
olisi Louhen saarella iloinnut. Marian oma sydän tarmitsi
ollu tiini; hänen täytyi itse tuntea sanansa katkeruuden, en-
nentun hän heräsi.

Marilllla «li kiimas luonto. Häneen koski pian. Hän
suuttui ättiä, leppyi yhtä Pian. Hän luuli kenties niin ole-
mansa kaikissa.

Hiin pettyi.
Haamuja löytyy, jotka eimät ihmis-ijässä lasma poh-

jasta umpeen. Turha sana moi amata tämmöisen haaman.
Se sana on myrkyllinen ; se ei saa merelle, mutta se saa ilon
sammumaan, se saa murheen heräämään; se saa ihmis-itnisen
tatitmuksenm atkaan.

Kun jyrkkää muoria »vastaan kiivi loivasti heitetään,
palaa se,takasin ja haamoittaa heittäjäänsä. —

Harmaalassa mallitsi yön hiljaisuus. lohatinuspäimän
juhla oli loppunut. Aamu oli kaunis ja tyyni, ilta oli kolkko
ja myrskyinen. lärivcllä »vaahtoi Mesi lainchissaan, sininen
tlltivas peittihen mustiin pilmihin. Lintujen laulua ei enää
kuulunut, linnut olimat hakeneet pestään. Wanhat nuttui-
mat sikcässä unessa. Nuoriso, joka kedolla ol! leikkiä laske-
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nut, pakeni kedolta jn pitkitti leikkiänsä huonehissa, kunnes
Jumalan ilma leikkinsä häiritsi.

Tarnnn tntna kuului jyrinä. Se kiihtyi kuten yö
kului. —

Se oli ukkosen ääni.
Iö joutui, myrsky alkoi.
Harmaalassa on tuulen puolimainen alkuna auki. Ma-

ria istuu akkunan edessä. Tuuli tuimaa hänen kuumat kyy-
neleensä.

Hän on tuossa lauman istunut. Ilma lamarissll on
hänelle tukalaksi tullut. Hän on ylsin luku huoneessa; hän
on akkunan amaitnut, jotta illan henki jähdyttäist häntä. 11->
lan henki on kiiwastunut, tuimeinmasti tuulee tuuli akkunasta,
Hän ei sitä tunne; hän e! huomaa, että pitkät himutsensa
sinne tänne tuulen käsissä liehuivat; hän itkee yhä kntke-
rnmmnsti.

Hänen edessänsä akkunalla mataa kirje. Hän on sitä
monta kertaa lukenut; se on kyynelistä märkä. Hän lukee
sitä uudestaan; hän kastelee sitä uusilla kyynelillä.

»Mitä olen turjn tehnyt!" huokailee hän lertn toisensa
perään. ..Jumala! mitä oleu tehnyt. Sen hymän, sen kau-
niin, sen ylemiin Johanneksen sydämen minä olen haamoit-
tanut simoillani. Oi, minä en ole tietänyt paljaiden sano-
jen saaman niin paljon matkaan. Johannes, Johannes!
Jos sinä tietäisit miten tämä sydän sinua ratnstnn jn on
knumait rakastanut! Tuuli, mie minun snnnni hänelle; Vie
sydämeni sanat! Missä olet sinä . . . luhunta sinä menit?
Oi, jos joku sen minulle sanoisi! Minä tahtoisin pulmil-
lani pyytää sinulta anteeksi ja jos sydämesi minusta nyt on
luopunut, tahtoisin ikäni sinun onnestasi Jumalaa rutoilla."

Maria tarttui taasen tirjcescn. Hän luki:
»Maria! Nyt on lumous kadonnut, jolla sinä minun

..sydämeni sidoit. Elämäni kauniin uni on lappuuni, minä
,olen herännyt! Sinä olit minun elämäni, sinä olet ehkä
»minun kuolemani, maan — minä en sinun syytä. Ral-
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»kautta herättää ei taida kukaan. Sinun sydämesi on kylmä;
»sinä et ymmärrä minua, sentähden tunteeni eimät löydä
»mastinettll sydämessäsi. Sentähden minä lähden — mi-
„h!n, en itse tiedä. Elä onnellisena, toimoo Johannes."

M kului ja sen kuluessa lumeni yhä ilma. Wuoret
litikitiivllt ukkosen jyrinästä, sade malui tuimahan täydeltä.

Maria oli metänyt akkunan kiitti.
„Nyt ne toiset iloitsemat Louhen saarella," puhui hän,

unhoittnen ilman hirmuistiuden. »Minälin olisin saattanut
olln iloinen ja riemuita siellä; minun iloni olisi saattanut
suurin olla! Minä olisin istunut hänen micressään, pitä-
nyt hänen kätensä kädessäni! Minä olisin saattanut olla
autuas !

. . Wann nyt ! — — nyt on laitti toisin ! Minä,
minä itse olen niin tahtonut! Woi minua tuhmaa, ivni-
mnistn!"

Salahma ympäröits! hänen, rakeet rittoimat akkunan
lasin.

Maria säilähtyi. Huone oli kuin olisi se ollut ival-
keaa täynnä.

Maria seisoi keskellä lattian. Hän oli katumuksen tus-
kassa niin murheesensll uupunut, että unhoitti missä uli. Sa-
lahma ja hirmuinen täristys herätti hänet. Wesi rikkoutu-
neen lasin läpi tirslusi hänen kasmoilleen. »O kiimas Ju-
mala!" huusi hän.

Juhannusyö Harmaalassa ol! kamala.
Pilmet pimittimät ilman. Luonnon moimat kiimimät

sotaa. Maria muisti nyt olemansa yksin. Hän hirmustui.
Sotasankarin tyttö »vapisi.

Taasen leimahti salahma entistä »valoisampi. Taasen
kuulu! jyrähdys entistä hirmuisempi. Tuulen tuimuus löi
pirstaksi akkunat.

Silloin meni maailma mustaksi Marian silmissä, niin-
kuin eilisillalla Johanneksen. Wiimeinen meren pisare katosi
onnettoman naisen kasmoista. Jalkansa tuskin enää kan-
nattimat häntä.
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»Jumala! Jumala! sinä rankaiset," — jupisi hän.
Ia mielä maloisampi leimaus loisti.
Nyt näki Maria kaikki selmästi. Ummistuncilla sil-

min, hiukset hajallaan seisoi hän.
Hän näki kumminkin!
Hän näki nuorukaisen sohivalla makaaman. Nuurukai-

sen sydämessä näki hän suuren awonaisen haaivan, josta meri
tuimasi. Hän näki miten nuorukaisen silmäilys, palamana
ensin, mähitcllcn sammui. Hän näki miten huulet kuole-
massa irmistelimät. Hiin tunsi lämpimän meren haamasta
juokseman ja hyytymän. Hän seisoi hirmustuneena, liikku-
matta. Mutta mähitellcn nät! hän meren lakkaaman juokse-
masta. Sydän, josta se oli juossut, oli puhdas. Siinä
näki hän oman kuivansa, joka timantti-purnussa hymyili. —

Nyt nivasi nuorukllincn sylinsä. Hän lemitt! käsiänsä. Hän
loi Mariaan silmiänsä. Ne olimat kirkkaat, kauniit. Nuo-
rukainen kuistasi sanan: Mnrin!

Marin riensi amattnun syliin. »Johannes! Johannes!"
huusi hän. —

Salahma taitti samalla suuren loimun Marian kama-
lin edessä. Huone mapisi järiihdyksestä, joka kohta salahmaa
seurasi. Vaan Maria ci salahmaa nähnyt, e! järähdystä
kuullut. Maria oli satamassa, Johanneksen turmallisessa
sylissä. —

»Herra, Herra Jumala!" kuului ääni pihalta. »Mitä
kauhea yö, mikä hirmuinen yö! Missä, missä on Maria!"

Se oli maitha parooni, joka näin puhui. Vaimoin
ol! hän yhä aina kiihtymässä ilmassa saamuttanut Harmaalan.

Hän hamaitsi akkunat pirstana. Hän näki taitetun
koiivun, joka »vielä sawusi. Hän samosi epäilyksen alaisena
huoncesen.

»Maria, Maria!" huusi hän. —

Kalman larivaisena Klaus jätti isän huutamaan ja
meni suoraan Marian kamariin.
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Hiin kolkutti omclle ja mapisemalla äänellä sanoi hän:
»Maria!"

Hän kertoi tuon sanan kuivemmalla äänellä, maan hän
ei Vastausta saanut.

Hän meni sisälle.
Keskellä lattiaa makasi Maria, meden ja lasipnlasien

keskellä. Hänen otsassansa oli haatva, siitä juoksi merta.
Ei epäilemistä enää.
Maria oli tumassa ilmassa pyörtynyt, kaatunut, ja

tuolin jalkaan otsaansa lyönyt.
Sanaa sanomatta, maroivasti otti Klaus rakastetun

syliinsä ja kantoi hänen saliin. —

Tunsiko, ticsikö Klaus, että hän toisen otnnn tuntui?

lohnnnuspäiivän yö oli Harmaalassa kamala. Aina
aamupuoleen saakka piti uttonen pillvissä pelinsä ja kun se
Vihdoin lakkasi, kun aurinko seuraamana aamuna taasen kirk-
kaana loisti, se ei ketään Harmaalan herrasmäcstit herättci-
tänyt. Marian muoteen Vieressä löysi se laitti kokoontu-
neena. Vanha parooni itki tun lapsi. Parooni Klaus is-
tui liikkumatta »vaaleana tuolillaan. Naismiiti hautoi kyl-
millä siteillä Marian otsan.

Mnria makasi yhä nina Vaan tainnutsissaan.
Paikalla oli snnn lähetetty Turtuun lääkäriä nuuta-

maan. Wanha parooni pelkäsi majurin nuhteita, joihin tällä
ehkä oliti syitä. Hiin kirusi itsessään tyhmyyttänsä tun Har-
maalaan käski Marian. — Hiin, uttoparka, piti naisia yhtä
hellästi kuin miehiä kuivasti, ja miekkaa lujasti.

Salassa ci enää ollut kellekään, mikä tauti Mariaa
mainiasi. Kamarissa, missä Maria makasi, oli takan edessä
papcri-plllaistll. Ne olimat kuuluneet yhteen ja eheänä oli
paperi ollut kirje luhannelsclta paroonille.

Kirje oli ollut tällainen:
»Herrn pnruoni! Erityisten syitten tähden, jolt'en tässä

moi kertun, täytyy minun suusanallisia Mhymäisiä sanomatta
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lähteä. Minä kiitän teitä niistä päitvistä, joita tykönänne
olen »viettänyt. Johannes."

Tuo kirje oli ollut Johanneksen kamarin pöydällä. Pa-
roonille oli se jo yöllä annettu. Parooni kirjeen luettua
repi sen palaisiksi. —

„Sinä lemmon tuoma olet syypää minun onnettomuu-
teeni!" oli silloin parooni huutanut.

»Kuka olisi uskonut, että Maria rakasti Johannesta?"
ihmetteli ukto, ja Klaus sitä kuullessaan meni yhä waalc-
ammatsi.

Puolessa oli jo päimä. Jo pelättiin Marian kuole-
man. Maria makasi liikkumatta, »vaaleana. Sydämensä ty-
kytys tuntui, mutta aina hiljcmmin. Klaus nousi usein tuo-
liltaan ja lähestyi häntä. Maria oli tuossa kuolemllisilluun,
ivllulcndcssaan »vielä kauniimpi luu mirtkuna, nauramana.
Hiineu otsallansa lepäsi ylemyys; hänen huulensa olimat jää-
neet hymyilylle lun hiin tainnittsiin lankesi. Kuolema tässä
ei näyttänyt ensinkään kauhistumalle.

»Hiin kuolee, lumaln! hän tuulee!" änkytti parooni.
Väännellen käsiään. ..Sanokaa Jumalan tähden! mitä sa-
non minä majurille, kun hiin lastansa minnlta ivaatii?"

„Hän elää, hän liikkuu!" sanoi Klaus, joka ci silntäi-
lytsiäcin ollut Mariasta eroittanut.

..Hiin elää!" huusi ivanha parooni jn lähestyi »vuo-
detta. „Hän elää, niinkö sanoit? Ei ei, hän mataa miten
on maannut." —

Klaus ei wastnnnut. Hiin oli nähnyt Mnrinn huul-
ten luktnivån, ikäänkuin olisimnt sanoneet jotntin.

Hän lasti suunsa Marian turmalle ja matkien Johan-
neksen ääntä kuiskutti hän: »Maria!"

Tämä ääni, tämä sana juoksi niinkuin sähkö-lvirta läpi
Marian jäseniä. Hänen sydämensä tykytti komemmasti, hä-
nen poskittaan katosi tuo pcloittama kuoleman »vaaleus; henki,
jota lähdössään oli ollut, palasi jälleen ja mähän ajan ku-
luttua awasi hiin silmänsä.
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Wanha parooni hyppäsi kohoksi ilosta. ..Hiin elää,
hän elää! Jumalalle kiitos, hän elää!"

Maria el! — mutta minkälaista elämää! —

XX

Anna.

Sillii nikan tun nämä tnpnhtuimnt Harmaalassa, eli
Anna, Johanneksen serkku, hiljaista elämää Turussa. Anna
itse oli tuon ujon ruusun kaltainen, joka punastuneena kuu-
lee kauneutensa kiitoksen. Mutta Annan poskilta oli ruusun
kukoistus kadonnut. Hiljaista elämää oli hän elänyt elä-
mänsä aamusta. Elämän pahuudesta, sen myrskystä, sen,
innosta ei Anna tiennyt mitään. Vähitellen, Annan tietä-
mättä oli Johanneksen kuiva astunut hänen sydämeensä. An-
nan tietämättä oli rakkaus Johannekseen juurtunut, ja ivasta
silloin tun Anun tunsi Johanneksen koskeman näihin juuriin,
mnstn silloin kun Johannes tunnusti rakastamansa majorin
tytärtä heräsi Anna. Ruusun kaltaisena, joka rcmittynii ylös
maasta malittamatta lakastuu jn nääntyy, lnkastuimat ruu-
sut Annan postilla. Hänen silmiinsä, jotka ennen kiilsilvät
niin tirtkahllsti, uimat nyt usein kyynelissä ja mielen rau-
han, jonka nautinnossa Anna oli onnellinen ollut, oliwat
nyt mustat kolkot ajatukset häirinneet.

Ällmnstn iltnnn istui hän ommellen. Hiin sai kiini
ompelunsa sainnat, mutta sydämessään aina isonemistaan iso-
neivaa saumaa ei hiin Voinut kimittää.

Hiilten kyyneleensä juoksiivat näinä päiwinii runsahasti
— sitä runsllllmmasti, kuta Vähemmän kateutta ja sulka-
mielisyyttii hänen sydämessään Vallitsi. Ia kun häu äitinsä
tähden Väliin toetti nauraa oli naurunsa iverrattama pcn-
saascn, jota muorella kukkii, ehtii tietää pian kuimettuunsa
kuoleman. H
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Hänen salaisuuttansa ei kukaan ticnnyt. Äitinsä näki
hänen innitttiman, mutta syytä tuohon ei äiti tiennyt. Hän
kysyi ja Anna nauroi, mutta naurussa oli surua; hän
»vaati, silloin itki Anna; hiin siunasi, silloin kiitteysi Anna
Johanneksen kamariin.

Maailma ei Annasta tiennyt, Anna ci maailmasta.
Tapaukset maailmassa näkyivät, tnpnntset sydämessä ei-

mät näy, jn tumminkin oivnt nuo salaiset tapaukset usein sa-
nomattoman suurct.

Majori —sta oli Anna miilun puhutellut, luhan-
nuspiiimän aattona miimesctsi. Majori oli silloin sanonut
olemansa lualmis lähtemään Harmaalaan; hän pyysi Annan
muuttamaan huoncesensa. — Anna lupasi uudestaan tuon,
mutta luit hän uli yksin, astui entinen kukoistuksensa hänen
silmiinsä; ne olimat usein kyynelistä punaiset.

lohannuspiiiivän aatto-iltana kaunisti Anna Johannek-
sen entisen kumurin kukilla. — Tuota tehdessään ci Anna it-
kenyt. Hän oli päinivastoin tänä iltana iloisempi. Huo-
menna oli Johanneksen nimipiiiivä, kamarinsa oli juhlnpu-
mussa.

lohanniispiiiiviinä Anna, äitinsä kirkossa ollessa, itki
ja Jumalaa rukoili lohannekscn cdcstä.

Mutta Ilmillllliiplllmclutsen jälteen tuli majori —s
hänen tykö. Anna peitti ensin käsillään kasmonsa, Mänkun
luullen majurin arlvanneen hänen salaisuutensa. Major! ei osan-
nut sitä llalvistankaan, mutta nähdessään kukat ja kamarin
puhtauden, kiitti hiin Annaa, jn piti itsensä onnellisena, luit
sai semmoisen totimiehcn.

— »Huomcnll liihdcn minä Harmaalaan," puhu! ma-
juri. »Hylvä jos teidän sopisi jo tänä iltana muuttaa mi-
nun luokseni." —

»Minä tulen," ivastasi Anna.
Kuin kukka, istutcttuna micraascn maahan on nään-

tyä, kulki Anna lohnnnuspäimäit illalla majurin hitonehissa.
Mitä tunsi Antin, mitä hiin ajatteli nähdessään Marian
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asuman, Marian, joka oli hänen onnensa ottanut? — sano
sinä se, rakastama nainen. — Ia kun mihdoin majori rupesi
maltnistaumaan matkalle — mitä mietti Anna kun kyyneleet
silmissä, jotta tumminkaan eimät mallineet alas, silmäili
kryytimaata pihalla, jossa Johannes kemäillä ol! nähnyt Ma-
rian istuman?

Anna raukka! Hän e! puhunut mitään, hän kärsi mnan.
In namulla kun jo mannut oliivat asetetut ja majori

häneltä hywästi sanoen kysyi: »Eikö sinulla ole mitään sano-
mista Johannekselle, jonka ehkä tapaan?" — mitä liikkui
Annan sydämessä, kun hän Vaaleana »vastasi: »Sanokna,
että minä »voin hylvin." —

Majori oli mennyt. Anna oli asukas majorin huone-
hissa. Anna ompeli Marian kamarissa. Kohtalo oli sito-
nut näitten kahden neitojen, jotka niin entämällä, eri-säit-
dyissii olimat kasmatetut, koettaa samaa. Muudan muosi
takaperin, jos olisi Amia tämän talon martiaksi jätetty, olisi
hän, joitta sydän silloin oli mapaa, kenties kadehtinut Ma-
riaa, sanoen hänet onnelliseksi, joka tällaisessa talossa aina
sai elää. Nyt ei hän ulkonaisista oloista pitänyt mitään.
Hän olisi tuhansia kertoja mieluummin elänyt Metsämaassa
Johanneksen kanssa, kun tässä hornissa Johanneksetta. Hän
ei nyt kadehtinut Marian onnea ulkonaisen olon suhteen, hän
kärsi maan siitä marmaasta tiedosta, mikä hänellä oli, että
Johannes rakasti Mariaa.

Anna oli ylemii neito. Hiin rukoili Johannekselle on-
nea. Jos hän olisi tiennyt, mitii Harmaalassa eilen oli ta-
pahtunut, olisi hiin ollut onncttomampi. Hän olisi surku-
tellut Mariaa, hän olisi surkutellut Johannesta. Hiin olisi
tehnyt kaikki sitoakseen näiden sydämet yhteen oman sydä-
mensä hllllmoittamllllakiu.

Marian kamarin pöydän alla oli kcppu kaikenmoisia ros-
kapllpercitll, joita majori Marian lähdettyä oli sinne nostanut.
Tiimit kcppu oli tukknrapäällii jn sieltä oli muutamia pape-
reita pudonnut lattialle. Anna ommellcssaan hamaitsi tuon,
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hän nousi pannakseen ne Me leppnun. Hän oli jo ajatte-
lematta työtänsä saanut sinne pian kaikki, kun hiin älliä sei-
sahtui ja Pieni paperi kädessä lähestyi pöytää. Hän ol! näh-
nyt riivin, jonka tunsi Johanneksen kirjoittamaksi. Hän luki
sen ja hänen sydämensä tunsi oudon pelivon. Paperilla ei
ollut monta sanaa. Paperille oli ainoastaan kirjoitettu:

»Waro sydäntäfi, Maria!"
Anna seiso! kauivan miettien. Oliko tämä lause leik-

kinen, oliko siinä totuutta? Paperi oli löytynyt ruokapape-
rien seasta. Eikö siis Marian silmissä Johanneksen kirjoi-
tuksella suurempaa armoa ollut! Outo pelto nousi Annan
sydämeen. — »Jos ei Maria rakastaisi Johannesta!"
— Ensin oli tämä outo ajatus ihana Annalle, muttn hä-
nen yleivään sydämeen pisti samnlln kipeästi: »silloin ulisi
Johannes onneton."

Wielä Annan tuossa seisoessa paperi kädessä tuli jotu
kiiwllllsti ajaen pihalle. Anna ei kuullut tuota. Ihtä Vä-
hän tun hän tiesi tämän Pnperitiltun historian, yhtä Vähän
osasi hän amvistan, mitä tarkoitus tällit Varoituksella oli.

Wielä ei Anna ollut kädestään laskenut paperia, kun
olvi äkkiä nukeni ja majuria kysyttiin. Anna kätki pape-
rin ja meni tullutta Vastahan, sanoen majorin lähteneen
Harmaalaan.

Mutta nyt kun sai kuulla mitä Varten majorin haet-
tiin, olimnt moinillltsll jättää hänet. Tullut ei ollut kukaan
muu kun ensi sanoma Harmaalasta.

»Ettekö Majoria lamanneet tiellä?" kysyi Anna ma-
misten.

„En."
»Onko maisteri Johannes Harmaalassa?" kysyi hän

sitten hiljaisella äänellä.
»Eilen hän saarnasi, ehtoopiiimiillä tuli hiin Harmaa-

laan yksin, sittemmin lähti hän sieltä ennenkuin herraSVäki
ol! palannut Louhen saarelta."

»Puhuiko hän mitään silloin?"
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»Ei minun tietääkseni, entä minä hänen muotst ole tänne
tullut. Oltua hymä ja toimittakaa minulle lääkäri, joka läh-
tisi kanssani Harmaalaan. — — Luullaan miime yön ul-
tosen-ilman sattuneen neito Mariaan .

.
."

»Jumala! ja Johannes oli silloin jo poissa, eikä tie-
detä mihin hän on mennyt?"

»Ei! Hän oli poissa, eikä hänestä tiedetä mitään.
Mutta purooni käsi! minun kiiruusti kulkemaan."

Anna pnni huimin päällensä jn läski miehen seurata
häntä. Anna kyseli tiellä Johanneksesta, Mariasta jn kai-
kista mitä mieluummin halusi tietää, mutta nimnn Vähän
tiesi Harmaalan palwelia Vastata. Anna ei saanut minkään-
laista todellisempaa tietoa. Hän sai päättää näistä Vailli-
naisista mitä tahtoi. Hän päättikin. —

Kahden tunnin kuluttua istui Anna taasen Marian ka-
marissa. Hän ei nyt ommellut. Tuo äskeinen paperi-tilkku
makasi pöydällä hänen edessänsä jn itkemillä silmillä Anna
sitä silmäili. Anna oli lcmotoin, eitä se lummakann. Hä-
nen ajlltittscnsll tuivnilimnt hänelle, niinkuin ainakin, mitii
hän ei mnrmnnn tietänyt. Hänen sydämensä oli nyt pinn
mnntnnn pidettämä, joku oli jommoiseentiit tasapainoon tul-
lut, kuultuaan uutisen: »Maria on kuoleman käsissä, uk-
kosen uhri." Jos Maria kuolisi, ei Johannes enää saattaisi
huntu rakastan; se potttnmn ajatus, että Johannes olisi toi-
sen tuin hänen, Annan, olisi Marian kuoleman kautta liet-
tinsii kadottanut. Kentiesi möisi Johannes unhottaa Marian
ja rakastua häneen, Annaan. Mutta toiselta puolen: Kuluta
sllitomatoiii suuri olisi lohanneisen laipio, kuinka suuri hänen
onnettomuutensa, kuinka miihäinen hänen onnensa toista ra-
kastaessa, häncu, jotn sydämensä toto innolla, oli Mnrinn
rakastanut, kuinka onneton Johanneksen elämä hänen äskei-
sen onnellisuutensa rinnnlln! Nuo tatsi ajatusta astumat An-
nan sydämessä hetken. —

Anna oli ihminen! Ihmisen itsckkäisyys ei ollut koko-
naan Annasta luopunut. Mutta niinkuin aina yleivissä
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hengissä, ei tämä taistelu pitkällinen ollut. Parempi-puoli
Voitti jn Vnnln oli tasapainonsa kadottanut. Antin ymmärsi
nyt, että tnitissn tnpnulsissn ci hän snnnut, eikä saattanut
olla Johannekselle muu luin ystätvä. Annn tutti sydämensä
jn hnivnitsi oleivnnsn erehtymäisilliiän. „Wuro sydäntäsi!"
huolusi hän jn puhkesi katkeraan itkuun.

Vaan Anna parka huomasi jo, ettei sydäntänsä maro-
mincn ollut niin helppo enää. Varomisen aita oli mennyt
ohitse-; marominen ei nyt enää auttanut. Hän tunuusti lut-
tcruudclla tuon itscllccu. —

Hän oli tuon ruusun, jonka muincn Johannekselta sai,
silmäterältään tallentanut. Hän otti, niinkuin tapansa oli
suruisiiill hetkinä, ruusunsa esiin ja rintaansa masten painoi
hän tukkaa. Hän itki nyt tatkeranimasti.

Näitä kyyneliä e! nähnyt kukaan.
Annan kasivot oliivat Vaalenneet. Tämä Vaaleus oli

laskenut hänen poskilleen jotakin kaunista, hänen otsalleen
jotakin ylewää, hänen silmiinsä jotakin michteää. Ennen, kun
hän kaupungilla tutti, ei kukaan häntä huomannut; nyt jos
olisi Anna silmäillyt ympärilleen kun hän kadulla kulti, olisi
hän hllivllinnut kuinka moni kaupungin nuorista herroista
tarkasti silmäili häntä.

Näin eräänä päiivänä, tun hän turhaan odottacSsansa
uutisia Harmaalasta lewottomuudcssaan meni äitinsä luo,
seisomat kadulla muitten herrain joukossa kreilvi G. ju luut-
nuntti Kuurle Leist. He puhumat kapteini Lcististii, jotu
eilen oli lähtenyt Vähäiselle maatilalleen, ja jota luultaivasti
sllmullu veisulla tiiwisi Harmaalassa. Anna simumennessuän
tun luuli Harmaalaa mainittaivan, seisahtui ja herrat täiin-
tyiiviit taitti häneenpäin. Vaan tun puhe heidän Viilillänsäsamassa loppui lähti Anna taasen matkalleen.

Kreiwi G. ja luutnantti Leist olimat nähneet Annun.
»Kuta oli tuo nainen? hänellä oli jotakin kummallista sil-
missä." sanoimut he molemmat yht'aitaa. —

Palatessaan illalla äitinsä tyköä tapasi Annn melkein
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samalla paikalla missä äskenkin, luutnantti Leistin. Anna
olisi mielellään seisahtanut nytkin ja kysynyt sydämensä ky-
symyksen, tiesttö luutnantti mitään Harmaalasta, mitään Jo-
hanneksesta, maan Annan ujous esti hänet. Hän huokasi
jn meni — itkemään Muriun kamariin.

Sinne tultuaan lun hän katseli ulos ladulle seisoi luut-
nantti Lcist hänen attunansa alla ja niiti hänet. —

Päimät kulumat. Annn parku eli tunteissaan. Hä-
nelle olimat hetket aamusta iltaan pitkät, illasta aamuun pian
loppumattomat. Hän kysyi, ivaan ei lulnnn mustannut, häu
itki, maan kyyneleensä luimuimut hänen poskiinsa. — Har-
maalasta ei kuulunut mitään. Niin onnellinen oli majori
—s'en totimies.

XXI

Aaweko wai ihminen.
Oli mittto killunut siitit piimästä, jona luutnantti Leist

ensikerran niiti Annan. Viiton puimat oli Anna alati ollut
luutnantin mielessä. Aamuin jn illoin seisoi hän Annan
lltkunau edessä .

.
.

Aurajoen lainehct lainehtimat. Kiimas tuuli puhalsi
ja taasen jyrisi ukkonen pilmissä.

Hllmpunkchrääjä-kadulie on luutnantti LciSt seuran-
nut Annaa, Annan tietämättä. Hän seisoi tirtistellcn mu-
hiiistii huonetta, johon on nähnyt Annan latvoman.

»Se olisi pirua, jos en tänäänkään onnistuisisaamaan
häntä puheelle," ajatteli hän ja kirosi ilman, joln snteelln
uhkasi. —

Kauan on hän jo tuossa seisonut, tahi tiimellyt edes-
takaisin aina tarkoin silmällä pitäen porttia, josta Annnn on
tuleminen.

»Tuhannen perhnnn! Eikö hän jo tule. Ukkonen lä-
hestyy jyryinensä . . . Ellei hän maan jäisi tuonne nyt."
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Hän katsoi kelloansa. »Kohta on aika mennä kreimin luo. .

Siellä odottaa hupainen ilta."
Anna raukka ei tiennyt kuinka häntä odotettiin tun hän

miimein tuli kodostansa. Hän kulti kiiruusti, pian juokse-
malla päästäkseen majorin taloon ennen pilmicn puhtcemista.
Mutta yhfältiii seisahtui hän. Hän tunsi jonkun laskeman
kätensä hänen olalleen.

Hiin kääntyi ja tunsi luutnantti Lcistin.
»Suokaa anteeksi," alkoi luutnantti, »että minä näin

peloitin teitä. Mutta minä en saattanut olla teitä puhut-
telematta, tun näin teidät. Minä tiedän, että te asutte ma-
jori — s'en kartanossa jn olette hänen huoneensa mnrtin. Te
tiedätte kenties miten Hnrmnnlnn parooni moi ja miten on
neito Marian tnnssn? Minulla on teille uutisia sieltä, sillä
minulla oli ivnstnitään kirje weljeltiini, joku tätä nykyä on
Hnnnnnlassll. . . Mutta minun aitani ei myöden annn
nyt pitkiä puheita; sallitna siis, että myöhemmin tun joudun
tulen teidän luoksenne."

Annn oli ensin »vähän pelästynyt. Mitkä snnomnt
luutnantilla »limutkin, murtuu tieto parempi tun maimaaiva
tietämättömyys. Anna ei huomannut mitään tummaa luut-
nantin pyynnössä. Hänellä oli edessiiiiän lähettiläs lohun-
nekseltu.

HllMaitscmlltta, cttä hiin pian oli päästää ilmiöön sy-
dämensä salaisundcn, kysyi hiin innokkaasti: »Onko maisteri
Johannes Harmaalassa? Miten woi neito Maria?"

Illan hämärä esti Leistiii tarkoin näkemästä miten
Anna meni kalman muulcuksi luu hiin ivastasi, tietämättä
minkä jänteen Ammu sydämessä hän piukoitsi: »Tuo Johan-
nes, josta kysytte, on surmannut itsensä. Mutta minulla ei
ole nyt aitaa pitemmältä puhua; miuii tulen illalla teidän
tytönne."

Ju luutnantti meni mattaansa, mcni kreimi G—n luo.
Luutnantti nauroi mennessään: »Hymii on nlku."

Luutnantin sanoma lasteusi Annan sydämelle niinkuin
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olisi toto »vuori kaatunut sen piialle. Anna tunsi sydämensä
wetiiytywän totoon, hän painoi käsiään rintaansa »vastaan,
hän luuli sielunsa kirpoolvun kahleistaan. Anua, Anua parta ! —

Aurajoen lainehet maahtosimat, tiilvus tuuli puhalsi tii-
Vaummusti, ukkonen jyrisi likempättä.

Kaduttu poiketessaan kreimi G—n asumaan tuli luut-
nauttia mustaan mies. Leist loi silmiänsä häneen. Mies ci
näkynyt nähneenkään luutnanttia . . Mutta Leistin silmäi-
lytset scurasimat häntä.

Sama mies tuli Annaakin ivastaan. Mies ei An-
naakaan huomannut, mutta tun hän oli Annan siivu pääs-
syt, kääntyi neito, silmäsi taaksensa ja pyörtyi.

Nauru, kirous ja sadatus kuului kadulle kreimi O—n
asumasta. Krcimi G. mictti suurclla juhlallisuudella nimi-
piimäänsä. Hiin oli itse ilo ja riemu, hän nauroi, joi itse,
ja kehoitti »vieraitansa juomaan. Hän kulki salin, jossa
joukko sota- ja kaupungin herroja löimitt kortteja, ja kama-
rien »välillä, joissa toiset istumat polttaen ja juoden. Hän
huoli, yhtä mähän kuin »vieraansa, sateesta, joka tulwanaan
ivalui alas, ja ukkosesta, joka jyrisi lcimutcn pilivissii; hän
korotti aäncnsä, jotta kuuluisi. Hän huusi ukkosen jyrinää
tolvemmin.

Täällä hänen luonaan tapaamme monta herraa, joita
miimeksi näimme majori — s'en salissa Marian sytttymii-
päiivänii. Täällä on tuo lihama ruutimiestin.

»Hi, hi, hi, hoo!" kuului nauru salista ja pian astuu ku-
mariin, missä kreilvi nyt oli, tuo laiha-tinttuneu raatiherra.
Hän taputtaa takkinsa lakkana, hän on sinne mast'ikiiiin las-
kenut 100 ritsiä tortilla »voitettua rahaa.

»Missä hiidessä on Leist?" kysyi kreimi. „Sict mei-
dän pöytämme ääressä on tyhjä. Leist on uinu cnncn ol-
lut cnsimäisiä tällaisissa mcnoissa. Onko kittaan tcistii tä-
nään nähnyt häntä?"

»Hi, hi, hi, .
. hoo! Leist, hi, hi!
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»Niin Leist!"
Hän pitää enemmän naisista tun herrain nimipiiimistä

hi . . hii! . .

»Se on pelttii Valhe," lausui lihawa raatimies. »Puo-
lustakaa teitänne luutnantti."

Kaitti liiäntyiwiit. Luutnantti Leist seisoi omen suussa,
maaleana kuin kuulema.

»Leist!" huusi trcimi. »En minii niie mitään saivun
tähden, mutta sen sanon, että jos se olisi Leist, ei hän tu-
lisi noin kun hiiri Hiljaan.

»Onnea kreimi!" sanoi tullut liikutetulla äänellä.
»lumlll'lliitll Leist! Mitä perhanan nyt? Sinä. joka

ennen olit itse ivirtva-tuuli siellä, missä Jumalan metisiä
lahjoja löytyi, mitä sinun nyt on?"

Luutnantti ei puhunut mitään. Hän otti kirjeen luk-
karistaan ja luki:

»Weljeni!"
»Minä olen nyt Harmaalassa. Minä näen mitä täällä

tapahtuu, mutta min'en, Jumalauta, ymmärrä mitään. Van-
ha parooni ja majori omat mykät. Klaus on maalea tun
kuolema, hänen sisarensa itteivät — ja neito Mariu! Hän
on syypää kaikkiin. Hiin on, minä armaan sen, rakastunut
tuohon maisteriin, mutta maisteri on kadonnut, teittään ei
tiedä mihin. Asia on lyhykäisesti puhuen tällainen : lohan-
nus-ehtoollll oli Maria jostakusta syystä yksin kotona Har-
maalassa, muu herrasmäki oli Louhen saarella, jonka muis-
tanet. Kun parooni aamupuoleen yötä tulee totia, mataa
Marin Veressä, keskellä lattian; ukkonen on särkenyt lasit
ja luultaivnsti iskenyt häneen. Hän tointuu seuraaVana
päiivänä, hän huutllll Johannesta. Parooni panee hakemaan
maisteria, jolta hän on lyhyen hyiviisti-jiittö-tirjeen saanut.
Kaikki Harmaalan Heinoset, miehet selässä, rientäwät metsät
ja mnnntiet ristiin rastiin, ivaan turhaan. Majori tulee
Hnrmnnlaan. Maisterin haetaan uudestaan, maan yhtä tur-
haan. Se on nyt Varmaa, että tuo maisteri on surmannut
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itsensä, maikt'ei ole hänen rnnmistaan mielä löydetty. Ma-
ria e! mirttaa sanaakaan. Aamusta iltaan, illasta aamuun
hän muotccssaan istuu ja tirtistelee eteensä. Lääkäri, joka
täällä un käynyt, sanoo, ett' ellei lohta muutosta tapahdu, on
hän luuleman. Immärtäncttö majurin surua ! Purooni itse
on kuin puoli-hullu. Hiiu syyttää tästä onnettomuudesta
itseään. Juokaa Johanneksen malja! Hän ei enää tee kiu-
saa kreimille. Tämä on pikaisuudessa kirjoitettu. Muuta-
man päimän perästä olcn minä Turussa. Termcisiä. Weljesi

Theodor !"

Kirjeen luettua luutnantti sen hiljakseen lasti tattariinsa.
»Tapahtukoon Theodorin tuhto!" huusi kreimi. Mais-

teri Johanneksen malja! Hän on surmannut itsensä! Wai
niin! Hiin teki. otteen. Hänestä ei ollut elämään."

»Mutta minä olen »vasta-itään nähnyt hänen," sanoi
luutnantti tottosti.

»Sinä nähnyt! Tästä tulee hupainen juttu. Luut-
nantti Leist uskoo aameitll —." nauroi kreimi.

»Hi, hi, hi, hoo!" nauroi raatimics.
»Minä olen hänen nähnyt, ja se jota minua malehte-

liaksi sanoo saa minun kimppuunsa!"
»Milloin näit sinä hänen?" kysyi kreimi matamam-

masti.
»Tänne tullessani. Hän kulti tästä kiiruusti siivutse."
Hirmuinen tärähdys kuulut nyt. Se rikko! salissa

akkunan. Leimaus seurasi samassa.
»Jumala siunatkoon!" änkytti lihalva raatimics.
»Okkoon llllwcct armossansa!" lausui kreimi. »Nyt

herrat, kädet suoraksi, malja käteen; sanomathan oppineet,
että lasi suojclcc ukkosi» ilmaa »vastaan."

Vastahakoisesti tottelimat micraat ircimin käskyä. Luut-
nantti mapisi kuu hiin joi. ~Min'cu tiedä, mikä minun on,
minussa sanoo joku, cttei minun pitäisi juoman," puhui hiin
treimillc. Tämä nauroi. »Juo sitä enemmän, jotta tuo
joku siuuSsll saisi ivähiin häitti."
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»Kenties sinulla on uiteeit," lausui alakuloisella äänellä
Leist. »Viini on enncn maistunut. Kummaa, ettci se nyt
maistu." —

Ilta kulu! ja sen kuluessa yhä iloisemmaksi muuttui-
tvllt »vieraat. Uttoncn oli lakannut jyrisemästä, jn tuta
edemmäs se metiiysi, sitä enemmän melskettä nousi trcimin
asumassa. Luutnantti Leistkin oli aarneensa unhottanut.
Hän nauroi nyt itselleen.

Wähiin ennen puoltayötä otti trciivi maljansa: »Isla-
miin!!" sanoi hiin. »Tuimokllll minulle, että se kun minulla
un tekeillä onnistuisi!"

Maljat laskettiin yhteen. »Onnea, onitca!" kuului.
Luutnantti Leist silmäili kelloaan. »Nyt on nila," jupisi

hän itsekseen, nosti maljansa ja puhui: »Suokaa myös onnea
minulle ja iilläätte antako minun poismenoni estää teidän
ilullnnne. Ehtii Vielä tulen aamupuoleen katsomaan teitä."

Tnrha oli yritys estää Lcistiii. Hän utti lattinsa,
tyhjensi Vielä muutamia Viinilasia jn jätti seuran.

Leistin mentyä nousi ilo yhä suuremmaksi. Mclskecn
leskellä kuillemme kreiwin kuiskuttllwan erään upsieritt tor-
»vaan: »Minä olen taitalvasti laskenut koukkujani, se olisi
tUmmaa, jos ei kala tarttuisi."

»Onnellinen sinä!" »vastasi upsicri. »Sinua taitti
naiset suosii; sinä olet tottamari onnen lapsi."

»Semminkin kun te minulle olette onnea toimoncet." —

Kun aamu koitti, olimat herrat saaneet lyllinsä. He
metäysimiit miten parhaiten taisilvat pois. Kello löi kolme
kun kreimi oli saattanut ulos miimcisct.

»Hi, hi, hi, hoo! Hupainen, hauska ilta," ivirtto!
laiha raatimics mennessään.

»Uh! Sinulla on tänään ollut onnen piiiwä," mus-
tasi lihaiva.

Kreimi G. kulti yksin jääneenä pari kertaa salinsa poikki.
Hänen poskensa olimat punaiset, hänen silmänsä loistimat,
hänen huulensa nauroimat. Wiini oli Vaikuttanut tuon.
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»Saas nähdä, saas nähdä!" lauloi hän.
Marian kamarissa istui Anna.
Sanotaan njnn liewittitwän surun jn todella niin sa-

notaan. Niinkuin llikn parantaa hnllmnn, parantaa aita
myöskin usein sydämen haamut. Ajan tuulet puhaltamat tiini
haaman laidat ja ainn Vähitellen, pian huumaamatta, para-
nee haamn symemmältä. — Muttn haamoja sydämessä löy-
tyy, joita aita ei »voi parantaa, jotta aina omat, ehkä para-
nemllllnpäin, haamuja. Tätä laatua omat semminkin ne,
jotka aika itse on syönyt. Ne menemät tosin umpeen, mutta
ellei se ainoa auttaja riennä auttamaan, joka auttaa taitaa,
on marsiniiincn apu hukassa; haaman pohja on aina meri-
nen, anti.

Annan sydämessä tiedämme me semmoisen paranemut-
tomlln Hallman löytymän. Terä-kalu ei sitä tehnyt, uita tas-
matti sydämeen kasmun, hetki repäsi sen juurinecn ylös, mutta
juuret lämimiit sydämen pohjaan. Tämä lasmu sisälsi An-
nan onnen; ci kumma siis, etteimät juurten siat pohjasta um-
peen fasiva.

Annn läksi snruiscnll äitiiisii luo. Hiiu itki kamarissa,
missä mninen oli arkulla istunut, silloin iloisilla mielin sil-
mäillen nuorukaista, jula pöydän iiiircssii työtä t-tti. Hiin
muistutteli itselleen, mitii tiima uuorukaineu oli hiiucllc pn-
hiinut jn tuon tehtyä sanoi hiin hyiviisti iiitillcen, jota tur-
haan kysyi häneltä, miksi hiin suri, ja mcni majorin taloon.
Tiellä tapasi hiin luutnantin ja luutnantin sanat kaasimat
katkeraa tulta hiincn sydämeensä. Annan kyynclcct eimät nyt
juosseet, ue olimat kuilvuncct lähteisinsii. Hiin »vapisi kuin
haapa tuulen liisissä, hänen onnettomuutensa nousi partainsa
yli ja oli kokonaan niellä hiincn. Kun luutnantti hiincn jätti,
seisoi hiin muutaman minuutin rauhassa uiinkuiu patsas liik-
kumatta ja »vihdoin, tun hiin rupesi kääntymään lotiinsapiiin,
ei hiin ticnuyt, ettii hän kulki. Silloin, kun hiincn silmiinsä
eimät muuta niihncct tun tuolleen rakastettunsa haamun, tun
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sydämensä ci muuta tiennyt tun Johannesta, tuli pitkillä as-
kelilla lamellen tämä rakastettu mustaansa. Anna näti hä-
nen. Anna seisahtui, yritti mainitsemaan Johanneksen ni-
meä. Mutta ennentun ääni pääsi hänen huuliltansa, olimat
tunteensa ucmeet syleilleet ruututourilla hiiutä, ja tainnutsiin
saatcttulllln maimoista, jättäneet hänen suruista mnpuunu
pyörrytsiin.

Lutttnllntti oli luu taukseen silmäsi nähnyt Annun tuu-
tumun. Hän pulusi silloin Annan luo. Hän luuli olemansa
syypää tähän onnettomuuteen. Omantuntonsa ääni kuului.
Kuolleista nousncen näky oli suunut luutituntin mupiscmuun.
Hän unhotti aikeensa, hän otti käsilleen neidon ja kantoi
Annan majorin taloon. Pihalle tun pääsi, Anna arnasi sil-
mänsä. — Luutnantti hamaitsi tuon, mutta masta silloin,
kuu häu Marian sohivalle oli hänen laskenut, mctiiysi hän takasin.
— Leist meni nyt kreimin luo; hänen himonsa olimat sam-
muneet, hänessäkin oli Johanneksen näky herättänyt — itse
hiin ei tietänyt mitä.

Anun makasi kaiman osaamatta mitään ajatella. Tuo,

hirmuinen iiltoscnjiiriihdys herätti hänen. Muisto rupesi ivii-
hitcllen palaamaan takasin ja kuta enemmän muisto heräsi
sitä enemmän rupesi haaiva sydämessä kihelinöitscmäiin. Mo-
net tunnit makasi hiin silmät ummessa, kädet riutuansa ivas-
taan puriStcttuull sohivalla ja maSta silloin tuu päimiin al-
kama koi heitti ensi säteensä hajoontuucidcu pilivicu Välistä,
hän silmiinsä awllsi. —

Pöydällänsä makasi Johanneksen antama ruusu. Hiin
otti sen käsiinsä, hän suuteli tukkaa.

Silloin luuli hän kuulleensa salin omen aukeneman.
Hän kätki rintaansa ivastaan kukan; hän muisti hämärästi,
että luutnantti ol! luivannut tulla hänen luoksensa. Hän si-
litti hiuksiansll ja meni tuleman ivastaan.

Vaan Annu ei luutnanttia nähnyt. Edessänsä oli
herrasmies, mutta tämän miehen kanssa ei ollut Anna sa-
naakaan ennen puhunut.
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Tämä mics, joka nyt Marian kamarissa seisoi, oli An-
nalle outo.

«Antakaa anteeksi rohkeuteni," alkoi herra suloisella ää-
nellä. ,Min'en tahdo nuhdella teitä, mutta mikä hirmui-
nen Vaara teille, jättää kaikki owet auki yöksi. — Minii
hain tcitii, juuri tcitii! Minä hawaitsin owet oleman nuti,
mitt'cn luullut löytämäni teitä täällä, ja — — Vaan te
ette maötaa?"

Anna tirlistcli »vaan tuntematonta Vierastani!.
„Sc on tosi," alkoi hcrra taasen; »te ette tunne mi-

nua. Mutta neito, minun sydämeni tuntee tcitä, wllikt'en
minii teistä muuta tiedä kun nimenne. Minii olen nähnyt
teitä ja minun sydämeni on syttynyt. Tiedättekö ncito An-
na, mikä totinen rakkaus on? Jos sen tiedätte, niin tie-
dätte miten minä teitä rakastan. Anna, minä olen tunnus-
tanut sydämeni salaisuuden, minä lasten teidän jattainnc
eteen tämän sydämen. Astukaa sen päälle, musertakaa se,
tahi antakaa sillc elämiinsä henki ja ilo. Tuo on, armas
Anna! teidän Vallassanne. Minä odotan tuumiotani."

Kuulla muiden puhua rakkaudesta, jonka rakkauden ym-
märtää turhaksi, kun itse omassa sydämessä tuntee samallai-
sen rakkauden — antaa kummallisen lohdutulsen. Anna ei
ollut maletta elämässään iviclä haluainnut. Hiin ei tiennyt,
että petosta maailmassa löytyi. Hän tuuli herran kauniit,
innokkaasti puhutut sanat ja hiin uskoi niitä todeksi. Anna
ei tuntenut herraa. Hiin oli ainoastaan joskus nähnyt häntä
kadulla.

Sanottuaan Viime sanansa, herra taasen odotti »vas-
tausta. Anna painoi rintaansa Vastaan ivapiseivat kätensä,
mutta hän ei nytkään puhunut mitään.

»Kylmä sydän!" jatkoi herra innokkaasti ja suruisellll
äänellä. „Mitii parasta ihmisellä on, sydämeni rauhan olen
minä sinulle uhrannut ja sinä et Vastaa!?"

»Hcrra! jättäkää minua," pyysi Anna hiljaisella ää-
nellä.
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«Jättää sinua! Sinua, josta elämäni onni riippuu!
Ei, ci ikänä! Minun olet sinä, kaunis enkeli! Minun olet
sinä, puhdas sydän!" ja herra leivittäen sylinsä, tahtoi sii-
hen sulkea Annan.

„ Herra!" huusi Anna töytäten suuremmalla moimalla
kuin olisi luullut Annassa löytymän häntä tylöään.

Silmänräpäyksen seisoi herra liikkumatta.
„Wastustll sinä! Minun sydämeni lempi on suurem-

pi, on plllamamp! kuin sinun kylmyytesi. Anna, Anna!"
Hän koitti taasen syleillä neitoa, mutta mielä komemmnsti
töytiisi tämä häntä tytöään.

„Hltllu lapsi!" lausui herra. »Sinä olet itse jättänyt
olvcs! anti; tänne ei nyt tule ketään. Sinä näet, että olet
minun mallassani." Hcrra seisoi selin omcenpäin, jottei uh-
rinsa karkaisi.

»Minä »vallassanne! Herra, armahtakaa »vai»vaista,
jonka sydän on musertunut. Minä en koskaan saata rakas-
taa teitä. Menkää, menkää Jumalan tähdcn."

Annan itiini oli rnloilemaiscn, mutta niinkuin rittoile-
wciiscn, sydämellinen ja hellä. Hän ehkä nyt ymmärsi her-
ran aikomuksia, tahi sanoi aawistukscusci, ettei herralla ollut
hymciä mielcssä.

Herra e! enää »vallastansa puhunut. Hänen sanansa
olimat taasen hunajan matuiset, mutta nyt soi niiden suloi-suus inhottaasti Annan törmissä.

Waan Vielä terran koetti Anna pyynnöllä ja nöyrällä
rutoiitsella saada »vierasta jättämään hiintii. Anna parta ei
tuntenut tiitii herraa.

»Sinä nppiniskllnen nainen, pilktnattu sinä minun!"
jn nyt makasi Anna, jonka »voimat olimat loppuneet, herran
sylissä.

»Wiattomuuden apu, orpoin auttaja, joko jätät lap-
sesi!" huokasi Anna.

Anna ei »viattomaiit apua turhaan huutanut; orpoin
auttaja liihecstyi jo.
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»Sinä olet minun, minun olet sinä!" sanoi herra ja
tahtoi suuta antaa Vaalealle naiselle.

Waan kynnyksellä seisoi jo auttaja, ehtii häntä e! herra
eitä Anna nähnyt.

»Jumala! Johannes! Auta minun."
Silloin liikkui auttaja, hiin lähestyi Hiljaan, hän tuli

hcrrnil taakse, hän otti häntä kauluksesta kiiui ja yhdellä heit-
tämällä heitti hiin hänen suoraksi lattialle.

„Kitnnotoin heittiö!" sanoi hän.
Ukkosen lyönnistä ei olisi herra niin hämmästynyt luin

nyt tästä. Hän luuli näkymättömiin tilden tarttuneen hä-
neen. Hän nousi hälveten Hiljoilleen ja kun hän loi silmänsä
odottamattomaan Vastustajaansa, seisoi parooni Klaus hä-
nen edessänsä.

»Klaus!" huusi hän. »Sinä täällä!"
„Sinä täällä, kreimi!" huusi Klaus, jota nyt »vasta

tunsi herran. »Sinä neito Mnrinn kamarissa!"
„Ha, ha! nauraa saa! En Jumalauta ote kummcm-

nillssll ollut!" ilmeili kreimi.
»Mene katsomaan kummempaa. — Luutnantti Leist

oli luultaivasti illalla luunasi. Mene katsomaan kummem-
paa ! Hiin Vedettiin masta-Män ylös Aurajoesta. Hän on

huttunut."
Nyt Vaaleni kreiwi. Hän ci puhunut mitään. Kii-

ruhusti samosi hiin ulos taaksensa katsomatta. Kun hän ka-
dulle tuli, näki hän paljun ihmisiä joen toisella Puolen. Hän
mieli päästä niiden siivu; hän pääsikin, mutta kun hiin oli
taaksensa jättänyt enimmät, näki hiin tvähiiiset rattaat edes-
sänsä; niitä Veti kaksi yölvartiaa. Niillä makasi sinisenä
luutnantti Leist.

Miten hiin oli hukkunut ei tiennyt kukaan.
»Turhaan ei hän elämin silmin nähnyt tuulleita elä-

män," sanottiin.
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XX«I

Maria.
Ei ole lepoa tehossa,
Eila onni oksapuiden
Asu mustan marjon aila.
Naima waiwuttaa lewolle,
Naima waiwaapi uneni,
Waiwa herättää Ivalolle,
Uuden päiivän paistehelle.

Wanha runo.

Me laskemme usein leikkiä tunteimme kanssa. Me sy-
tytämme uusia, kun »vanhat haihtumat, tahi toisin sanoen:
me annamme uusien syntyä miettimättä mitii laatua omat.
Surulliset saamat meitä surulliseksi; iloiset iloiseksi. Tun-
teet omat meille se Pyörtiijii-koski, jotu »vie meidät mutanansa.
Ia miksikä? Me sunillisteu syntyessä emme moi estää niitä,
iloisten taasen emme sitä tahdo. Tunteet omat meidän her-
ramme. Me sodimme turhaan niitä ivastaan. Me saa-
tamme ainoastaan miihittsi ajaksi hillitä niiden maltaa; —

se on kaikki.
Suurin maailmassa se, joka Vähin on tuntcinsa orja.
Tunteet, kun ei järki euiiii laisinkaan Voi hillitä niitä,

oivat hirmuivaltioista hirmnisimmat.
Mc palaamme hetkeksi Harmaalaan. Siellä tapaamme

Marian; hänestä näemme tunteiden Vallan.
On ilta. Wanhll parooni ja majuri tnlkewat edes ta-

kasin lattialla. Molempain laswoissa asuu syivä suru. He
eimät puhu, he omat ääneti, mutta »viiliin huistuttamat he
piiltänsä ja silmäilemät Klausta, jota pöydän ääressä istuu
ja kirjoittaa.

»Nyt on meillä Elokuun toinen päiivii," sanoi »vihdoin
manha parooni.

Majuri ci »vastannut mitään. Hiin katsoi kelloaan.
Pitkä aika kului, jona symä hiljaisuus mallitsi salissa.
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Wihdoin ikäänkuin unesta heränneenä majori lähestyi Klausta
ja lastien kätensä tiimiin päälaelle sanoi hiin: ..Minun käy
sääliksi Annaa. Se on minun tähteni tun hänen pitää kär-
simän tuollaisia häivyttömyylsiä. — Sinä sanoit tawannecsi
Kreiwin?"

»Tapasin; mutta Anna on nyt tallessa. Äitinsä asuu
hänen luonaan teidän talossanne."

»Te kuulustelitte Johannesta?"
„ Minä tcin kaikki, mitä minä taisin, löytääkseni häntä,

mutta kaikki oli turhaan. Anna sanoo Varmaan nähneensä
hänen ja luutnantti Leist on samana iltana, jona sai onnet-
toman loppunsa, nähnyt hänen, niinkuin kaikki, jotta treimin
pidoissa olimat, todistaivat."

»Kummllllista !" jupisi majuri.
Samalla aukeni olvi ja nuori »nies astui saliin. —

„ Miten on Marian kanssa?" kysyiwöt parooni, majuri ja
Klaus yhtaikaa.

..Hiiit nukkuu nyt, mutta kuume ei ole Vielä antanut
perään. Minä saatan kumminkin Vakuuttaa, cttei hiin tuu-
le, mutta .

. .
."

„Mitä!" huusi parouni, joka näki nuoren lääkärin kat-
sannosta, ettei parasta ollut toiivomista.

»Mutta mitä!" huusiivllt Klaus ja majuri.
»Hiin olisi kuollut, ellci parouni Klaus olisi aitanansa

saanut minun hänen luoksensa. Nyt minä makuutan, ettei
hiin tuule. lus hiin entiselleen enää tulee, en minii takaa."

»Maria ei tuule! Maria ei jiitii manhaa isäänsä!
Kiitos Jumala tästä sanomasta." Ia majurin silmistä juol-
siivat kirkkaat kyyneleet.

Lääkäri kuiskutti muutaman sanan Klaus'en kormaan
ja Klaus, joka tähiiu asti oli istunut kirjoitnspöydän »vie-

ressä, nousi hirmlistuneena ylös.
»Niin, ellci maisteri Johannesta löydetä" — lisiisi lää-

käri. »lit minä "

Mutta nyt tällntyiwät taittein silmät owellepäin. Kum-
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mallinen näkö! Maria, jonka lääkäri ivasta jätti nukkumaan,
seisoi siinä. Hänen himutsensa olimat hajallaan, hänen pos-
kensa paloilvat tuumeestu, hänen silmänsä tirtistclimiit pääs-
sä. »Huu! petturi, sinä istuit minun mieressiini, sinä
luulit minun nukkuman, sinä lupasit estää nuo mustat aa-
mect karkaamasta minun päälleni. — Sinii menit pois."
Huusi hiiu.

Majori oli maipunut alas sohivalle, hän kiitti käsiin
kasmonsa.

»Maria! Eu miuii mennyt Puis, minii olen tässä,"
sanoi nuori lääkäri ja lähestyen neitoa, joka liikkumatta kyn-
nyksellä seisoi, otti hän hänet syliinsä ja kantoi hänen ka-
mariin.

»Johannes, Johannes! minii tiesin, cttct sinä minna
ylönanna," lausui Maria- iloisilla äänellä.

»Johannes pitää löytymän! Niinä mannon, että »vaikka
hiin olisi maailman perässä, hän pitää löytymän!" huusi
Klaus, joka nähtyään Mariaa »vapisi joka jäsenessä.

»Kiitos, kiitos ratas Klaus!" maStasi majori. «Sinii
olct minulle antanut cncmmän tiin hcnkcni, jos sinii tuot
Johanneksen tiiunc. Minii olen jo sinun meltamichcsi luo-
linpäimääni saakka siitä, ettii niin nopeasti sait lääkärin Ma-
rialle, kun kuume uudestaan tarttui häneen!" Ia majori
riensi kamariin Mariansa luo.

Klaus oli lahden isiinsä kanssa. Vanha parooni ei
sanonut mitään. Hän istui nyt kädet ristissä Hiljaan ru-
koillen.

«Minii lähden, lopettakaa kirjoitukseni. Ellei Johan-
nesta pian löydetä, menettää Maria järkensä," sanoi Klaus
ja huolimatta sanaiusa ivaikutukscsta isässään, meni hiin.

..Herra Jumala; tähän olen minä syypää!" moimotti
purooni.

Muriun muotcen mieressä istui majori ja lääkäri.
Naiset, paroonin tyttäret, jotta toto »viime yön ja piimiin
olimat lualwoneet, oliwut untaunect leivolle, tun niittivät
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Marian nukkuman, Marian, jota yhtä jaksoa enemmän kun
muorokauden oli hourcmimt.

Nyt nukkui Maria. —

Kaikista knlwaiiksistn, kaikista Vnilvoistn oivat ne sur-
keimmat, joiden alaiseksi itse keivytmielisyydessämme olemme
niitanneet. Waiwalla ja kalivauksella on se nuoli pistäwin,
jonka tuttllimessa seisoo : Omat työsi teroitti mun. Se nuoli
ei tylsy. Jos se tylsymään rupee, teroittamat sitä omat tun-
tecmmc ja nuolen teriimllksi saatua, sama nuoli tunkee juuri
meidän tunteimme pohjaan. Seikka, juka saa meidät sure-
maan, johun syytä meidän täytyy tunnustaa lyötymän itses-
sämme, ei riisu meidän nähden pois yltään mustaa surupu-
kuansa, ennenkuin olemme parantaneet, mitä määrin teimme,
ja jos emme tätä moi, seuraa ajatus musta ja kalmaama
meitä aina kuolemaamme saakka. —

Saarnan sanat heriittimiit Marian. Hän lupasi pa-
rantaa, mitii pahaa häu kcmytmielisyydcllään oli saanut
matkaan. Kun hän ei tuota moinut, laukesi se joutsi. jonka
nuolen tutkaimessa tuo Ivasta mainittu lause oli kirjoitettu.
Rauhattomuuden tmnic heräsi. Ikstniiisinii ollessaan hirmui-
sena yöuii sai myröly ja raju tämän rauhattomuuden pel-
koon liitettynä nousemaan epäilyksen rajojcn yli. Marian
puhdas, pohjasta rehellinen sydän niiti ensikerran elämässäiin
tehneensä määrin, tehneensä pahoin. Katumuksen tunto oli
siis nyt ensikerran tmttmnut hänen polveensa. Mutta sen
malta oli sitä hirmuisempi, kuta oudompi se oli. Marian
tiilinen kumitus pääsi paisumaan partainsa yli ja hiincn heikko
ruumiinsa ci moinut sietää tämän moimallista karkausta hä-
nen sydämensä Päälle. Wiclä ylläpiti häntä miihiiincn tunto,
joka, silmistänsä katsoen ulos ikäänkuin mustaan yöhön, sa-
noi hiincn oleman eliimitten joukossa. Mutta kuu tuo julma
leimaus ympiiröitsi hänen; kuu ukkosen jylinä täytti hänen
korniansa, silloin ei hiin eniiii moinut mitään. Hiincn heikko
ruumiinsa ei kannattanut tätä sielun luonuaa. Hänen täytyi
maipua, uupua murhecscnsa, ehkä tämä murhe, niinkuin uscin
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tapahtuu, ruumiin »voimain toppucSsa, menetti muotonsa, ja
kääntyi marsinllisuuttll päin mastaisetsi houriossa.

Tässä unessaan, jona elämä lähestyi tuuleman rajaa,
lepäsi Maria katuvan. Kun hän arnasi silmänsä ensikerran,
ne eimitt osoittaneet muuta tun sen paksun sumun, joitta sie-
lunsa uni oli metänyt sydiimcnsä yli. Mutta Vähitellen sai
ruumis Voimansa tatasin ja warsinnisuutecu ehtii mastaha-
hatoiscsti täytyi sielun ihanasta unestaan herätit.

Kolmeen pitkään »vuorokauteen ci ollut Maria sanaa
sanonut. Ia Hiihdoin luin hänen kielensä laukesi lumoukses-
taan oli ensi sanansa sama kun sc, jota kolmea piiimäii en-
nen oli miimeinen.

»Johannes! Johannes!" huusi hiin.
Ken olisi hänessä tuntenut sitä Mariaa, joka niin ny-

kyisin mielii oli ilon tuma!
Kun hän heräsi istui isänsä ju parooni hänen »vieres-

sään ja lääkäri piti hänen kätensä kädessään. Maria silmäili
ympärillensä ja joka taitoin olisi katsellut nyt hänen sil-
miinsä, olisi nähnyt miten niihin aina yhä enemmin, tuta
ujutuksensa, järkensä ju muistunsu pulusi, stirnn ju kauhis-
tuksin katsanto astui. Ia Vihdoin kun oli tuo paksu unen-
htuttu kadonnut, Välttyilvät niissä — ci enää surun, waan
epäilyksen leimaukset. —

Näin makasi hän muutaman minuutin.
»Isiini!" sanoi hiin hiljaisella äänellä mihdoin ja kä-

dellään miittasi hän paroonille ja lääkärille. Ne ymmärsi-
mät mitä hän tarkoitti ja ne jättimät hänen isänsä kanssa
kahden.

Isälliseen helmaan laski Maria surunsa. Hän tun-
nusti wllpisewllllll äänellä, miten hiin oli leikkinyt oman sy-
dämensä kanssa, miten hän ajattelemattomasti oli uhrannut
Johanneksen kewytmielisyyteensii ju ivustn silloin tun oli sy-
dämensä sywyydet suunut purtua, sai hän Vähäisen rauhan.
Majori lupasi kuitti purantaa, lupasi tuodu Muriun luo lo-
hllnnetsen jakyyneltensä Valuessa syleili silloin Maria isäänsä.
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Tuimon toi oli hcriiunyt Marian rinnnssn.
Marin oli nyt rauhallisempi. Hiin odotti Johannesta.

Ia Johannekselle olisi Maria nyt osoittanut mielä suurem-
paa rakkautta kuu cnncn kelvytinielisyyttä. Maria parani
nyt piiimä päimiiltii, ehta hänen miihiiiset »voimansa ja tau-
din »nyötäseuraama tvichtcys, ei sullinut hänen päästä enti-
sellecn. — Hänen elämiinsä oli nyt toimu. Mutta Johan-
nesta ci kuulunut. Klausta, joka Johannesta oli lähtenyt
hakemaan, ei myöskään kuulunut. Mutta niinkauman kun
ei Klausta kuulunut plllnawaksi, oli Marian toiwo »voi-
missaan.

Silloin eräänä päiivänä tun hiin attunan edessä is-
tui, nyt jokscensllkin parantuneena, näki hän Klaus'en tule-
ivllit — tuleman yksinään. Hiin nousi ja rientäen Klausta
ivastaan, ennätti hän tuulla sanat: »Se on turhaa hakea,
Johannesta ei löydy tässä maailmassa." Nämä sanat, joita
Klaus Väsyneenä ja ajattelematta luuli sanoneensa yksin Ma-

jorille ja paroonille, wnikuttiwat wiikcwiisti Mariassa. Hä-
tien toimonsa sammui ja samalla se luonnoton, jäseniänsä
piittoitscma rauha, joka hänessä oli asunut. Häu huusi ki-
meästi ju — hengctöinnii kannettiin Mariu sumaan Vuotee-
sin, mistä muutamia piimiä ennen oli noussut. Se oli sil-
loin kuin Klaus, jonka mielialaa sc armannee, joka muistaa,
mitkä tunteet hänessä Mariaa lohtaan cli, antaen mäsyinyl-
sensä alttiiksi, riensi noutamaan samaa lääkäriä, joku puri
päimää ennen, tuiivocn parasta Mariasta, oli Harmaalasta
lähtenyt. Se oli tällä retkellä kun Klaus, tullen aamupuo-
leen yötä Turkuun, niin äkkiä ilmcstyi majorin talossa, ja
pelasti Annan.

Lääkärin tullessa makasi Maria kotvassa luumccssa.
Hiiueu hoiirionsa oli hirmuincu. Hoiirioösaan piti hiin lää-
käriä lohanncksena jn rauhallisesti makasi hän kun lääkäri
hiiucit Vuoteensa Vicrcssä istui. Pari kcrtaa oli hiin hou-
riostaan herännyt, mutta silloin nähdessään lääkärin, joka
piti hänen kätcnsii kiidcssään, oli hiiu samatc kun sairastus-
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iltana huutanut kimciisti, ja jällcen Vaipunut hourioon. Lää-
käri hcmaitsi ilolla uiiinä päiivinä, cttei tämä Marian kuume
asunut niin iviikeiviisti hänen ruumiissaan kun päin Vastoin
enemmän hänen tunteissaan, hänen sielussansa, cttii tauti pian
alitalisi, jos Muriu Vuun saisi nähdä sen, joka aina hä-
nen mielessänsä asui. Mutta kun piiiwä kului, päästä-
mättä uhriansa houratttsista, naivisti lääkäri pahinta. Ia
eräänä iltana kun Marian luuli luttkiuiccksi meni hän, niin-
kuin jo näimme, saliin ja puhui näitä aaiuistuksia Klaittsclle.

Klaus pnrkn! Hiin oli jo tehnyt, mitä harivat nuo-
rukaiset hiiitenii olisiivllt tehneet. Hiin oli antanut alttihttsi
oman, syViiiin hänen sydämeensä juurtuneeitrakkautensa. Hän
oli unhottanut, ettii samalla kun hän Marian onnen tähden
oli Vnlmis pllnemunn henkensä, hän uivusi tuiwuhun owen
muun päiillii juuri sille, jotu hiin, hänelle tietämättömistä
syistä, utuinen tuskin sieti nähdä. Hiin ci muistunut muuta
tun Mariaa, ja jos hiin iviiliin kirosi Johannesta, jota oli
astunut hänen ja hänen onnensa iviiliin, paiasiivat hänen aja-
tuksensa kohta Mariaan takasin. Kun hiin Piimien perästä
tuli, turhaan haettuansa Johannesta, takasin Harmaalaan
jn näki Marinn samalla-isena kun lähtiessään, särki se hänen
sydäntänsä. Ia nyt lun lääkäri sunoi hiincllc mitä aaivisti,
ci Klans'clla muuta mielessä ollut kun Muriun onni. Hän
oli alkanut kirjoituksen ystiiwillcen Porissa, saadaksensa niiltä
kuultu oliko Johannesta siellä näkynyt, hän jätti scn kirjeen
kesken ja lelvähtiimättä istui hiin heivoisensa selkään, lähtien
lvielii hakemaan kadonnutta.

Klaus rakasti, mutta rakasti oudolla rakkaudella. Hä-
nelle oli omu unnensll mitätön, kunhan ivaun Muriu oli on-
nellinen.

Kluus oli mennyt, — Majorilta ja Vanhalta paroo-
niltll kului ilta ja yö unctta. Hc kuttilvat Väliin salissa,
Väliin astuimat hc kumuriin, jossa lääkäri istui Marian
»vuotccn »vieressä. Ettei Heidiin mielensä ollut ilollincn on
ymmiirrcttiiivii. Paroonia kalmasi yöt piimät se ajatus, että
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hän Marian onncttomuuteen oli syyllinen ja majori tunsi
sylviisti, ettii jos se side, jota piti hänen elämässä iviclä, kat-
keaisi, jos Maria maan poween mcnisi, olisi hiincn ilonsa
tähti isäksi sammunut.

Aamuauringon ensi säteet nätiwät ukot Marian Vie-
ressä, aamuanrinko Valaisi tuikkiman, ei eniiii nyt punnn-
ruskoisia ivaan tiioleiunn Vaaleita taswoja. Kuume oli saa-
nut loppunsa ja Maria toimensa. Se muutos, jota lääkäri
oli ennustanut, se oli tapahtunut, ennenkuin hän naivisti
sitä, muutos, jota sai Marian Varsinaisutiteen takasin. Kun
lääkäri näki Marian awaawan silmiään, »vaaleni hän, hä-
nellä oli tuStin »voimaa silmäillä niihin, hän pelkäsi saada
nähdä tylsän, sammuneen silmäilytscn, hän pelkäsi nähdä pa-
hat aaivistutscnsll toteutuneeksi, mutta kun hän Vihdoin Voitti
peltonsa ja katseli Marian silmiin, wetäysi ilon hohde hä-
nen taswoillecn ja liikutetulla äänellä sanoi hiin:

»Pelastettu !"

Maria oli lomaa sotaa käynyt.
»Onko se tosi, minkä minä unessani näin?" tysyi hän.

»Onko Johannes mennyt ja jättänyt minun tänne sure-
maan, itkemään elämiini kelvytmielisyyttä?"

»Jos se olisi tosi?" kysyi lääkäri Hiljaan.
»Se on tosi, se on tosi . . . Nutit rauhallisesti ra-

kas, armas, ylemii Johannes!
. . Minä en saa sinulta an-

teeksi Pyytää, maan sinä näet nyt miten minä suren. Sinä
tiedät nyt, miten minä olen rakastanut ja kuolemaani saakka
rakastan."

Marian silmistä latosi tummuus, silmät loistimat tai-
toaan kirkkaasti.

»Kiitos Jumalan!" huokasi majori laskien polmillecn
Marian mnotecn »viereen.

..Kiitos Jumalan!" huokasi parooni.
Kirkkaus Marian silmissä peloitt! lääkäriä, maan hä-

nen pelkonsa oli turha. Se kirkkaus puhkesi — puhkesi kuu-
miin kyyneleisin.
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Ia kyyneleet oivat luodut surun liewittiijiksi. Marin
itki katuvan, mutta hänen surunsa suli. Nämä kyyneleet oli-
wat painaneet hänen sydäntänsä, ja luu Vihdoin lähde awautui,
lun mcsihelmet postiansll myöden mieryimiit alas — silloin
oli hän pelastettu. — Ia luu majori hellästi puristi hänen
kättänsä, tuiskutti hiin hänen tormaan: «Sinä olet saanut ta-
kasin lapsesi, puhdistettuna, uudistettuna. Kotvaa sotaa täy-
tyi sydämeni sotia, ennenkuin oppi tuntemaan, ettei tunteita
rankaisematta loukata."

Katsoi aamun, katsoi illan,
Ei tiennyt mihin katosi.

Kalewala.
On päimä kulunut. Maria oli termc, terme ruumiil-

taan, muttu sydämensä haaiva oli uitti, sitä ei taitanut lää-
käri parantaa.

Klaus oli palannut. Peliuolla tuli hän, mutta hänen
ilonsa oli suuri, kun hän, cnncittuin enniittikäiin kysyä Ma-
riaa, tapasi tämän jo kartanon pihalla. — Klaus ja Maria
oliwat nyt pian erkanemattomat. Mitä Klaus toimoi, emme
taruunne sanoa. Klaus oli iloinen näinä piiminä. Siinä,
että Maria mielellään kuuli hänen puhuman, mielellään kulki
hänen kanssaan yrttitarhassa, ystämiilliscsti otti »vastaan nc
kukat, Klaus häncllc tarjosi, siinä löysi Klaus runsaan pal-
kinnon. Kipciiii pisti kumminkin aina Klans'cn sydiimccn
kun hän kuuli Marian puhuman lohlliinckseSta ja suruiseksi
meni hiinen mielensä, kun hiin millistä, kysyttyään Marialta
jotakin, ci saanut mastausta, tahi kun Maria mätiin ikään-
kuin uucsta heräsi ja lausui: «Äh! mitii sanoitte parooni!
Minä olin ivaipunut ajatuksiin, minä muistin Johannesta?" —

Mutta Klaus toimoi tumminkin. Hän luuli, ettei
Johannes enää ollut eliimitten seassa. Hän ajatteli Marian
sydämestä aikaa moittaen scn kuivan, joka nyt oli hänen elä-
miinsä, kyllä astuman syrjälle, antaen sian toiselle. Armoi-
tutsena oli kumminkin Klaus'elle, mitä Johanneksen jn Ma-
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nau millillä oli tapahtunut. Että Johannes Mariaa ra-
kasti, luuli Klaus tietämänsä; että Maria Johannesta ra-
kasti tiesi hän. Miksi Johannes siis oli kadonnut, miksi ei
hän omalseen pyytänyt sitä kcijusta, joka Klaus'eu mielestä
oli ihanin ja ylcmin maailmassa, se nousi Klaus'en järkeä
lorkenmmnlle. Hän oli kysynyt syytä tuohon Majorilta,
mutta mnjori ei »vastannut mitään ja Marialta itseltä ky-
syä, hän ei uskaltanut. Hän pelkäsi herättää muistoja, joita
luuli pitämänsä pikemmin koettaman saada Marian unhot-
tamaan.

Maria oli nyt terme ja majori halusi mitii pikemmin
lähteä Turkuun takasin. Vanha parooni ci sanonut mitään
tuotn ivastaan. Hän ymmärsi hyivin, että jos kohtakin Ma-
ria täällä paremmin menestyisi kuin Turussa, ei muistonsa
täällä sammuisi. Vanha parooni luuli ivasta silloin saa-
mnitsn tnknsin entisen rnuhllllisiiutensn, kun niiti Marian läh-
temän Harmaalasta. Parooni Klans'en mieleen ei Marian
lähtö ollut; hän uli Muriun mieressä ollut niin onnellinen.

Mutta parooni Klaus ei puhunut mitään.
Lähtöpäimii oli määrätty. Majori ja parooni istui-

lvnt yrttitarhassa. Wiime ilta oli käsissä.
»Me olemme jo »vanhat miehet!" sanoi majuri. »Meillä

pitäisi olla kokeita elämästä muillekin nntnn jnkuitenkin, tun
totta puhumme, täytyy meidän tunnustan, ettemme ainakaan
naisia tunne. Mikä perhana olisi osannut aamistnn muuta
kuin hymää siitä, että minä Mariani tänne lähetin, kun si-
nun silmäsi hllkvllitsiivat, mitä minun eimät nähneet, että
Johannes rakasti Marina. Ha, hn! Lempo mietoon! me
petettiin aikalailla. Ei meljeni! »viisaampi minä nyt jo olen.
Rakastamia ei erotta »välinsä pituus."

»Myöden-nnna kumminkin, että tietäcssäni tuota mi-
nun ei olisi pitänyt mastnnnottaman Johannesta."

„Hm!" mumisi majuri. »Ethän sinä taitanut njnn
häntä pois, kun hän tykösi tuli."
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«Se olisi ollut melmollisuutcni, ja jos olisin sitä seu-
rannut, ei täällä olisi semmoisia nähty, tun nyt."

Näin juttclimat »vanhukset. Mutta kamnrissansll is-
tui Maria akkunan mieressä, silmäillen ulos järlvcllc, joitta
pintna piltin aurinko säteitänsä heitti. Marin oli yksin.
Hänen silmäripsissään mälkkyi kirkas kyynele nyt. Hän sa-
noi jiiähymäiseusii sille seudulle, jossa hän niin mähiissä ajassa
oli saanut koettaa ja kärsiä niin paljon. Aina aamuin kun
hän heräsi, aina illoin ennenkuin maata laskcusi, oli hän
näin istunut jn kyyneltensä lähteellä oli näinä rnuhnllisinn
hetkinä lliiin ollut tarjota kirkas helmi katkeran muiston lie-
mtttäjllksi. Mutta aina sitä ennen riensi hänen ajatuksensa
päimihin, jona hän oli sotaan maatinut ne tunteet, jotka hä-
nen moittimat, päimihin, jona hän onneansa ymmärtämättä,
oli ollut onnellinen.

Töllin lasta muisti Maria näinä hctkinä.
Muistin-kirjaansa ei ollut Maria katsonut, e! siihen

mitään kirjoittanut lohannusaaton illasta saakka. Nyt aja-
tuksissaan istuttuansa otti hän estin tuon kirjan. Hän luki
mitä siihen muutamia miittuja takaperin ol! kirjoittanut ja
tun hän laski kirjansa pöydälle, luettuaan silloiset ajatuksensa,
huokasi hän sylvään: „Kuinka tyhmä minä olin!"

Hän tarttui nyt kynään, hän kirjoitti muistin-kir-
jaansa:

..Minun elämäni salaisuudet, minun lemytmielisyyteni
perusteet omat sinussa, miihcinen kirja! tllllentunccnn. Se
aikakausi, jona sinä olit minun iloni, sinuun kirjoittaa mi-
nun riemuni, on nyt loppunut. Sydämen! on nyt minun
muistintirjnni. Mitä sinnc näinä piiiminä on kirjoitettu, on
kitumilla kirjaimilla siihen painettu. Sydämessäni omat ta-
paukset jn ajatukset, jotka nyt seuraa, luettamnt. Sydämen!
on muistintirjnni toinen osa. — In tämä osn nlkaa näin:
»Harmaala, Harmaala! Minun onneni hauta olct sinä. Aa-
muin, Palmin, illoin, öin kaikuu täällä yksi nimi, näkyy täällä
yks! kuiva, on täällä yksi ajatus: Johannes! Mutta — hänkatosi."
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»Löydänkö iloa cniiii maailmassa? olen minä sydämel-
täni kysynyt ja sydämcni ou mastaltnut: Et. Vanu kun
kysyn: löydänkö rauhaa? mastan sama sydän: Löydät. —

Minii tiedän, että minä scn löydän — muistoissani. Mi-
nulla on nyt maailma erämaa. Se on autio, se on aurin-
gotta, sillä kaikki, mitä minulla maailmassa oli, on Johan-
neksen kanssa mennyt puhkeemattomain piimien taakse." —

«Silmäni! mits'ctte itke meri-kyyncliä? Sydän! onko
painaman kuormasi kukaan nostanut pois? Ei — ja kum-
minkaan et sinä uumu painon alle! — Ei, sillä Johannes
ci kärsi enää. Maallinen rakkaus oli hänen suurelle, yle-
miillc sydiimcllc liian halpa. Hänen henkensä siimet meimiit
hänen ylös.

«Hiin tuoli, hän kuoli minun tähteni! — Mutta Jo-
hannes! Sinä et kironnut minua. Jas sinä sen olisit teh-
nyt, olisi kirouksen nnkura paino minun sydämclliini ju minä
en möisi sitä kantaa. Ei, ci! Johannes siunaa onnetonta
Manuunsa!"

Maria lasti tiini kirjan, hän katsoi lauman ulos jär-
melle. Ättiii nonsi hän ylös ja lähti kamaristansa.

Pihalla näki hän Klaus'en.
»Pyyntö un minulla, älläiitte tieltäkö?" rukoili Maria.
»Pyyntö! Neito Maria, luuletteko saattamani mitään

teiltä kieltää?"
»Tullaat soutamaan minua Kuusiston saarelle."
Ia saarelle kun tuliivat oli jo aurinko laskenut. Ma-

ria ci sitä huomannut. Hän meni sinne, missä Johanneksen
mieressii oli istunut.

Siinä itki hiin.
Kun Klaus puheli hänelle sano! hän: »Ältäiitte häi-

ritkö minun ajatuksiani."
Kauan istui hiin tuossa. Viimein nousi hiin, ja en-

sikerran puhui hiiu nyt Klaus'elle sanoja, joista Klaus sai
aamistull, mitii Johanneksen ja Marian »välillä oli tapah-
tunut.
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«Olkaa todistajana siihen lupaukseen, jonka tässä olen
tehnyt," snnoi hän. «Jos minä lupnustnni rikon, pitäkää
minua armottomana, ja Jumala rangaiskoon minun, niin-
kuin minä sen ansaitsen. Tässä olen minä puolestani hyl-
jännyt onneni. Tämä paikka on nähnyt minun miimeisen
temytmielisyyteni, tämä paikka niihköön minun parannukseni.
Minä uhraan elämäni Johannekselle, hänen limansa olkoon
aina asuma sydämessäni ja hänen muistonsa minun rinnas-
sani. — Minä olen ylläni uskollinen morsian, kunnes hauta
jn kuolema meitä yhdistää."

Klaus ei mustannut mitään. Hän oli maalea kun sese moitita, jota Maria »viimeksi mainitsi.
Kun tulimat takasin Harmaalaan, seisoimat manhukset

rannalla. — »Hurja tyttö!" sanoi majori. „Onko nyt, keski
yönä, nikn kullen jcirtvellä —?"

»Oletteko käyneet toimomnssn onnen apulaiselle? Kol-
masti sai hän ruttllhiset, mutta nhkern Ivoittnn" — sanoi
»vanha parooni, »viime sanojansa sanoessaan silmäillen Klausta.

Marin huokasi. Hän meni ylös kamariinsa.
Wielä mähän nilaa tutkimat mnnhutset täytämiii iha-nassa illassa. He näkyiivät jatkaman ennen aljettua puhetta.
»Piru mietoon!" sanoi parooni ja löi keppinsä kuivasti

maahan. »Sinä olet itsepäinen kun kirkkoherramme. Onko
tuollainen rakkaus ihmiselimen; mitä lemmon onnea siinä
löytyisi?"

»Sinä tuomitset oman sydämesi jälkeen, joka ei moi kä-
sittää niitä tunteita, jotta omat nuorissa innokkaissa ihmi-
sissä moimlllliset. West tuimaa telväillö, mikä sultu mut sitä
ivastaan seisua, tun se tiimastuu? Päästä taksi ivnsta-säh-
töistä pilmiä yhteen ja estä leimaus. Woitko sitä, niin saa-
tat sanoa rakkauden moimaksi, juta järki moi hillitä."

..Jumal' auttakoon! Sinä olet otteen runollinen, sitä
en minä ennen tiennyt," huusi parooni.

„los minä olisin rnnollinen, tulee se siitä, että mi-
näkin olen kerran rakastanut!"
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»Mutta ei itinä noin tuhmapäisesti."
»Sitä et sinä tiedä; enkä minäkään osaa armata, mi-

ten olisi käynyt, jos minun olisi niinkuin Mariaa tultani
jättänyt.

»Lempo mietoon minun, jos minä tuotn ymmärrän,
ellet snlllll jotakin. Minä kiroon tuota Johannesta, jn sinä
fnnot: hiin teki otteen . .

." .--

»Niin, otteen! Niin minäkin olisin tehnyt . .
."

»Surmannut itsesi!"
— »Jättäkäämme tämä puhe," sanoi majori. »Niin-

kuin urmasit, on Johanneksen ja Marian millillä salaisuus,
jonka minä Marialle »vahmasti lupasin salassa pitää . .

.

Minä luulen, ettii ulisin Johanneksena surmannut itseni."
»E! minua ole lyhytjärtisetsi sanottu, mutta Jumal-

auta, min'en ymmärrä, mitä saatuiin salaisuus se olisi, jota
saisi minun surmaamaan itseni." —

»Sinua! mutta Johannes rakasti . .
. Mariaa . . .

Kas nyt! houkuttelin, sait salaisuuteni."
— »Rakasti Mariaa!" huusi purooni. — »Kuules

meljeni! nyt on jompi-kumpi meistä hullu. Ha, ha! suma
salaisuus, jonka sanottua asia on mielii salaisempi kuin ennen."

Kun herrat menimut leivolle oli aurinko nousemaisillaan.

XXIII

Pirullisia aikeita.
Wäsynyt ruumis lepää, missä maan lepopaikan löytää;

puiden oksat kattona, pehmeä sammal muoteena, e! ole lepo-
paikoista huonoin.

Vaan mnimnttu sydän, särjetty sielu — missä lepon
löytämät? Tottu unen helmnssn? —

Metsässä mnllitsee puiden keskellä hiljaisuus. Mutta
ei hiljaisuudella mieltä ole; salaiset asiat, hiljaisuuden luulla
sanotut, elivät tule ilmi.
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Hiljaisuudessa keskustellaan salaisia asioita; hiljaisuu-
den pimeydessä puhutaan pimeyden töistä. Hiljaisuus kuu-
lee, ivanit se ci näe. — Kun semmoisin salaisin asioita pu-
hutaan, ei silloin siedetä seudussa liikaa korivaa. —

Metsän hiljaisuudcssa, suuren kuusen suojassa seisoo kaksi
miestä. Wesi tippuu heidän maattehistansa. Heidän tänne
tullessa on satanut. — Ia sade ei ole loppunut.

He omat toinen »vanhempi, toinen keski-ikäinen. Toi-
nen heistä on pitkä, laiha; toinen lyhyt — mielä laihempi.
He seisomat oksnin alla miettien. —

»No, Kyösti! mieliilö mietit?" kysyi lyhyempi, »vään-
täen mettä lnlistnnn.

Kyösti, pitempi, katso! koltost! eteensä. »Kuultaa kuinka
ankarasti ukto jyrisee, nyt on otteen Jumalan ilma!" —

»Ilma! Se on minun mieleeni. Kuta julmempi, sitä
parempi! Nyt ci ainakaan kukaan kuule meitä. No, mitä
mietit ? Viisisataa ritsici ja aita oimallinen torpanmaa Kär-
mittän mainion takana; miisi tynnyrin alaa niittyä, kymme-
nen tynnyrin alaa peltoa. Hullu! ellet siihen tyydy." —

„Mutta mitäs te saatte! Suuren kartanon, miisttyni-
mentiituhattll riksiä! — Minä kalivaawan omantunnon ja
tiini tulemisen pellvon, hywässii torpassnni." —

»Hn, haa! klllVnaman omantunnon! Sitä sanaa en
ole kuullut sinun maininneen, sittentun minun tyköni tulit,
ja siitä lienee jo toistakymmentä muotta. — Kuule Kyösti!
Minun täytynee nyt, koska sinä noin olet epäyksissi», sanoa
mitä aimoin sanoa masta työsi tehtyä:

»Tee työ, ja sinä saat Leenan maimoksesi." —

»Sanasta miestä, sarmesta härkää! Jos Leenan saan
niin en torpasta pidä lukua ."

»Sinä et enää epää! Se on oiteen. Nyt olet taa-
sen mies. Mutta muista, että taitti käy omalla edcsmas-
tlltttscllllsi. Jos tulet kiitti, niin se sun oma asiasi — minä
olen syytön. Sinä olet liimannut, jus noin hullusti tämisi,
ettet minun nimeäni kertaakaan mainitse/
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»Minä olen liimannut ja minä pidän lupaukseni, sen
olette jo ennen nähneet."

»—Noniin! Tässä erkanee tiemme. Niinkuin puhe
oli äsken, siiret sinä tuulen-puoliscu akkunan, serkkuni luulee
sen ukkosen ja tuulen syyksi. Jonkun aikaa sen jälteen, tun
sade ja ukkonen lakkaa, hiimit sinä saliin ja — sitten
— No! luit on työsi tehty, sytytät sinä, heitettyäsi ulos
pihalle raha-arkun ja parahimmat kalut, huoneen tuleen. —

Enncnkun pallolliset heräämöt on tuli huoneen sisällä saa-
nut semmoisen »vallan, ette! sitä kukaan tuumaakaan sammut-
taa ja sill'aikaa pakenet sinä. — Minä, armaat sen, malmon
kamarissani ja »vasta silloin kun naputat nttunnlleni ulen
minä näkeminäni »valkean. Immärrättö! Siten ci sinua
kniivatll ja sinua ei siis moi kukaan aamistaa syylliseksi."

»Mutta isäntä! sllllttlllsittehlln odottaa jonkun muoden?
Wiiiipeli on jo manhit ja timnloinen. Hiin mois! ehta pian
kuolla?"

»Hullu, joko taasen epäät. Olenhan minä odottanut.
Wääpeli tulee tosin piiimä päimältii huonommaksi, mutta
juuri sitä pelkään; jos hän olisi terme, en sanoisi mitään;
silloin »voisin toimoa hänen aktioitaan kuolcwan. Waan nyt
on hän jo usein puhunut antitirjnn teettämisestä. Tuo en-
tinen kirkkoherra piru, otti häneltä sen lupauksen. Pitäjän
köyhät sllisiwat silloin kaikki."

»Mutta jos olisi semmoinen kirja jo tehtynä?"
„Ei piru mie olekaan. Semmoinen mammonan orja

on mäiipeli, ettei hän mettatirjainsa seassa, niin kuolemaansa
muistuttamaa paperia tallentaisi. Mutta kuoleman käsissä
ei ole marinaa, ettei hiin sellaista kirjaa tee. — Vaan ilma
kiihtyy. Nyt on aika sun mennä."

»Hyi perhana! Nyt on julmempi ilma tun tarmit-
taisiin. Minä luulen attitnain oleman rikottuina, minun sitä
tetemättäni."

— »Onko sulla .
." kysyi isännäksi kutsuttu Hiljaan

kuisknhtacn »ymmärrät! .
."
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„On!" »vastasi Köysti kulkosti ja löi kädellään tup-
piansa, josta pnulon pää nätyi.

»No, mene nyt Jumalan nimeen. Muista, että huo-
menna on Leena sinun, jos on serkkuni . .

."

»Helmetissä . . .
."

~Ha, haa! Otteen sanottu. No, — Jumalan hal-
tuun."

»Tahi pirun!" mumisi Köysti, lähtien puun suojasta
ankaraan satecsen.

Silloin kuului toivn, kamala huokaus aiivan likeltä.
»Mitä nyt! — — Mitä se oli, sanoitteko mitään,

isäntä?"
»En — eikö se ollut sinä? No, sitten se ol! tuuli.

— Hywäst! nyt. — Onnea!"
Köysti Vapisi ja kuunteli. Mutta kun e! enää mitään

kuulunut, läksi hän kulkemaan, jupisten itsekseen:
»Perhana! kun saisin tän päimän saarnan mielestäni." —

Wiihän aitaa tulettuansa oli ilma niin kiihtynyt, että
Köysti hämmästyen tunnusti ci itinä cnnen nähneensä eitä
kuulleensa semmoista. M'ympäri häntä leimusi tuli ja päänsä
yli jyrisi Paukkuen ilmain »voimat. —

Semmoinen yö on mustan, pimeyden-työn tetiälle
toilvottu. Silloin onnistuisimat aina rikokset, ellei eläisi se,
jotn tietää ihmisten »vehkeet tyhjäksi tehdä.

Köysti tutti eteenpäin metsäpolkua. Hän ei seisahta-
nut, ei taakseen silmäillyt.

Muttu tukunausa! — Kun Köysti lähti puun suojusta,
nousi mierestii, ikäänkuin maasta, haahmo, ihmisen muotoi-
nen kumminkin. Tämä ci ollut maannut minkään puun
suojassa. Pienen pensaan mierestii nonsi hän. Märän, me-
tisen sammalen päällä oli hän maannut. Hän kulti hiipien
Köystin takana metsäpolkua jn leimaukset osoittilvnt hänelle
tietä. —

»Piru!" jupisi Köysti tutkiessaan. «Jo saat sinä mi-
nun työtä tekemään. Mutta ei syytä ole minussa. Miksi
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pitäisi minun elin-iikani palmeleman muita! Miksi löytyy
rikkaita! Meidän waiwaistett täytyy elää niinkuin linnut
ilmassa; meidän täytyy rakentaa pesämme nyt sinne, nyt
tänne ja joka taholla nähdä puutetta. Ei! .... Kuiva on
työ, se on tosi, mutta se on pian tehty ja sitten on Leena
minun, »viissatllll ritsiii, torpanmaa ja kun Kärmälä kuolee
niin . . .

."

Tällaiset olimat mictteensä kun hän metsän poikki kulki.
»Saakelin heittiö, isäntä, sinä luulit minun Purkawan

kauppaamme, sinun täytyi itsen saattaa minua tielle. Kas nyt!
Tuolla on kartano . . . Hiljnisuus, urhoits, woimnn!"

Köysti hyppäsi nidnn yli ruispellolle. Kun hän oli
kymmeittuntna askelta kulkenut, kuului takanansa jiirithdys,
joka ei ukkosen ollut. Aidan-seiwiis oli taittunut. Nyt sei-
sahtui Köysti, pelästyi ja silmäili tnnlseen.

Wnnit ei hän mitään nähnyt. Hän huusi: »Onko
siellä kukaan?" Hän ei Vastausta saanut. Hän jupisi:
»Jos se ol! ihminen, ei saattanut se olla muu kun isäntä.
Hän tahtoo ehkä nähdä, uskallanko mennä."

Köysti lähti kulkemaan.
Mutta nyt kuului symii huokaus, symempi tuu ennen.

Köysti huusi komemmallll äänellä: «Onko siellä ketään?"
Vaan kuu hän ison aitan seisott tinan, silmäiltyään ympäril-
lensä ei mitään nähnyt, ei mitään tuullut, rupesi pelto tun-
tiilvammasti tunteumaan häneen. Hiin muisti, mitii oli
kuullut puhuttaman nameista ja männintiiisistii ja hän altoi
kiiruhusti juolscmann. —

Vähäisessä kumarissa makaa yksin Vanha rikas ukko.
— Hänestä ja hänen tamaroistaan käy kummallisia puheita.
Hiin on ollut sodassa kymmeniä ivuosia takaperin. Ei hän
silloin ollut rikas, mutta sodan lopetettua hän osti suuren
kartanon. Hänellä oli rahoja runsahasti lainata. Taisi olla
puheessa perää, ettei hän rehellisyydellä rahojaan saanut.
Saattoi tuo olla mnlhcttnkin. Ken tietää!
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Hän mataa kamarissa. Saliin, jossa muitten kuului-
sia miehiä on asunut, on omi raivollansa. Ullo ei nuku,
uttosenilma e! anna unta hänen silmiinsä, joiden ei sanottu
hymän-ilmllisellll yölläkään eniten kukon laulua menemän
umpeen. — Tämä mies on niitä, joissa lause toteutuu:

»Raha on hänen elämänsä."
„Hiih! mitäs se oli! Jumalauta! Lasi meni pirstaksi!

Lasi, jonka kemäillä panetin!" mumisi hän. „Se on turhaa
semmoisiin panna rahojansa; ne rittoumat."

Ei ukko parka tiennyt pelätä. Eitä siinä pelättämää-
Mn ollut. Sade oli särkenyt lasin ; kuittihan sen, koska nyt
saliin satui . . .

Ukko nousi ja met! kiitti salin omen.
Huone oli manhll, yksintcrtanen. Sen kimijalka oli

äimän matala, ja akkunat maasta kahta kyynärää tuskin kor-
keammalla. Salin toisesta akkunasta on toinen puoli poissa,
siitä sopii mailvattll mies sisälle konttaamaan. —

Siinä on jo mies.
Hän on juuri päästä sisälle, hän mataa jo Vatsallansa

akkunan kynnyksellä. — Waan silloin . .
.

»Häh! Mikäs se oli? Luulen, joku sadatti," puhui
ivanhus kamarissaan. »Ne perknlcn rengit, uivatko ne taa-
sen ulkona! Nyt ne huomenna nukkumat, eiwätta aitanaan
jaksa työhön. .

.
. Häh! mitäs se oli? Luulen, joku huusi!

Oos lvait! — — Ei, ne lähtimät jo."
Waan toisin laita oli ulkona, salin Vieressä. Siinä

makasi mies selollansa. Hän oli juuri ollut lllskea kätensä
salin lattialle, kun joku Voimallisesti tarttui hänen jalkoi-
hinsa ja Veti hänen silmänräpäyksessä takasin.

Silloin kirosi mies.
Haahmo, joka ol! seurannut Köystiii, josta Köysti ei

tiennyt, teki tuon. Ia nyt seisoo haahmo Köystin Vieressä.
— Kummallinen näkö, kun leimaukset Valaisee näitä!

»Pelkää! Vapise!" olimat cnsimäiset sanat, ioita Köysti
luuli.
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E! niitä olisi tarmittu, Köysti pelkäsi ja »vapisi il-
man niitä.

Waan nyt huusi Köysti nimen, huusi hirmustuen ja
haahmo metiiysi muorossaan hämmästyen takasin. Köysti
ol! huutanut:

»Johannes minun meljcni!"
Vuosikausiin eimät mcljet olleet turnanneet toisiaan.

Nyt he tapasimat. Molempain asema ol! kummallinen.
»Pettynyt!" sanoi Johannes liikutetulla äänellä. »Si-

nun julma aikomuksesi ei onnistunut."
„los sinä olet minua seurannut, jos huokaus ol! si-

nun metsässä," sano! Köysti, joka nyt ol! tointunut ja nous-
sut seisaalle, »niin tiedät sinä syyn, miksi minä tähän työ-
hön ryhdyin. Sinä tiedät, että minä olen köyhä ja siis
onneton."

»Minä tiedän syyn, mutta onneton sinä olisit ollut,
jos olisi työsi onnistunut. Nyt mene, sano isännällesi, että
ilman tätäkin työttä, hänellä on tili tehtiilvä nuorukaisen
edestä, nuorukaisen, joka tänään haudattiin. — Mene, sano,
että minun tapasit, mene ja pysy ammatissasi palkollisena.
Muista, että tänä yönä olet tamanniit meljesi. —"

Tuun sanottua Johannes jätti Köystin.
Metsämaan Ecman nuorin ja manhin poika, koska ta-

paamat toiste toisiaan? —

Karmittiin isäntä odotti tulisoittoa kesäyönä. Hän näki
aamupuoleen katumaisen Köystin. Hän kirosi. Köysti e!
puhunut oikeaa syytä, miksi työnsä kesken jätti, hän sanoi
maan: »Minä tiellä tapasin pirun, piru mahti! kartanoa, e!
sinne uskalla mennä."

Johannes kulki eteenpäin, kulki kartanon simutse. Hän
ei suojaa hakenut. Hän kääntyi ja antausi uudelleen met-
säpolulle. — Johannes tuskin muisti, että oli ollut mä-
likappale Jumalan kädessä ihmisen pelastukseen. Johannes
kulki kun elämänä kuollut. —

Se polku, jota Johannes seurasi mei Matsämaahan.
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Hiin ei ujutclliit, että hiin syntymä-kotoansa lähestyi. Hän
ei ajatellut mitään. Hänen sydäntänsä poltti. —

XXIV

Johannes.
Klllasärmcn lainehct liimimöt maahtoisina. Ruuhi ran-

nalla nousi ja lastcusi laineiden läikkyessä. Kalajäriven ran-
nalla ulcmassa pirtissä olimat ihmiset malmeella. —

„Nyt en minä enää köyhyyttä pettää," sanoi manha
Eema. »Jos ukkonen polttaisitin pirttimme, niin ei setään
sanottama »vahinko olisi. Kyllit Johannes meistä murheen
pitää; hän kun on kohta ivalmis pappi. . . . Vai mitä
luulet ukkoseni?"

»Kyllä!"
»Johannes mahtaa itse nyt olla otteen onnellinen. Kirt-

koherra-mainlljll ymmärsi paremmin kun me, ettei Johan-
neksesta ollut työhön. — Hänestä tulee, usko se ukkoni, ai-
keen uima pappi, jota laukaa käydään kuuntelemassa. Kuu-
litko kuinka paljon hän taisi raamattua?"

»Ia sitte nai hän," lisäsi Eema, »jonkun rikkaan pa-
pin ihanan tyttären ja häissä me saamme istua hänen ap-
pensa »vieressä . .

.!"

»Ole nyt jo maiti!" lausui utto Jaakko Hiljaan, mutta
kltultllivllsti hymillii mielin.

Näin oli Eema aina kirkosta tultullan kiittänyt Jo-
hannesta. Jaakko ol! mitsynyt. Hän halusi nuttua, mutta
Eema ja uttuscn ilma sitä eimät sallineet. —

Puheen oli kuullut Harman omen takana seisoma nuo-
rukainen. Hän oli laskenut kätensä omelle. Hän mcti kä-
tensä takasin. Hän kameli rannalle. Ruuhta silmäili hän
mähän aikaa. Sitten läksi hän menemään metsään —."

Hän kertoi itselleen äitinsä sanat: »Johannes mahtaa
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nyt olla onnellinen!" — — „Ha, hnn!" Nnnru oli kama-
laa, kauhea ima oli naurajan äänessä. — Hiin kulki polkua
edemmäs, muislamnttn, että se mei yksinäiseen tölliin, metsän
sydänmnllhllii, penikulmnn korpeen isänsä nsiimnstn. —

Olet sinä nähnyt kellon! Se medctäiin ylös, se käy
niiittniinn kun mitjnt riittää. Viime kerrostaan kun käy-
mät, irmistelce pyörän selkä aina enemmän ja enemmän,
kunnes luoti on matkansa päähän joutunut. Ellei kelloa mc-
dctä ylös uudestaan, lakkaa se käymästä. Heiluri miisyy,
nllpsnhtlliiiiiien tulllcuu, kellon miisnrit eimät cniiii näytä
njllit kultun.

Me muistamme, ettei Johannes miime yönä silmiänsä
ummistanut, että hän lohannuspäimäitä oli paljon lukenut.

Hän kuulee lähtehcn porinan. Hän näkee neman syr-
jässä töllin. Hän menee lähteen luo, hän juo siitä. Hän
seisahtuu töllin olvelle, hiin kuuntelee. — Ei mitään kuulu.
Ukkonen on lakannut jyrisemästä; päimä koittaa. Hiin me-
nee tölliin. Töllissä e! ole ketään. Kormcn Tuhmana on
mennyt ämmäncnsä kylään Juhannukseksi.

Täällä uli hiljaisuutta, täällä menesty onneton. Täällä
saa hän purkaa sydämensä, jos hän sitä taitaa. —

Paadelle istui hän, siihen nukkui hän, siinä uneksi hän
unelmiaan. —

Puolessa oli päimä kun hän heräsi. Hän olisi anta-
nut paljun, jos olisi saanut muiston sammumaan ja jos tuo

olisi ollut hänen mallassansa, ei hän ulisi sitä tahtonut.
Hämärästi muisti hän ensin. Muistonsa sellenimät

ja takka-paadella istui hiin, kasinot käsiin kätkettynä. Oi!
rauhatoin sydämensä oli nyt liehuma koski! —

Hän oli paljon toiivonut; toilvo oli häntä elähyttcinyt.
Cpätoimon käsissä on hän nyt. Minkä alivoinen on elämä,
on henki cpiiilcmäiselle?

Epäilemäisclle! Mutta Johannes ei saattanut epäilläkiiän.
Hän riisui nyt yltään märät maatteensa. Niinkuin aame

istui hän sitten liikkumatta.
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Eilen aamulla oli hän miimeksi syönyt. Nyt iltapuo-
leen hän kaipasi ruokaa. Kun hän sen tunsi, nauroi hän
kamalasti :

»Haa! minä olen ihminen!"
Hän hali ruokaa, hän löysi leiman. Hän nouti lähte-

hestit mettä; meteen kasti hän leiman. —

Joka kylmyydessään luulee tunteiden surun ja mailvan
ruumiin tautiin merrattuun mitiittömätsi, katselkoon tätä nuo-
rukaista. Sanat eimät moi kurnuta hänen sydämensä tilaa.
Tunteillaan ei ole kieltä; ne tuntumat maan. Mutta sanat
moimat osoittaa hiinen uttoihmisensä.

Johannes oli kuoleman maalea, se merkitsee talmen
muotoista sisua.

Hänen silmänsä omat laslenncet symään hänen pää-
hänsä, niiden mato on sammunut — se merkitsee, että toi-
monsa on kuollut.

Hänen himutsensll omat hajallaan — se näyttää, että
myrsky on käynyt.

Hänen otsaansa omat symät rypyt taimetut — se osoit-
taa, että sielu on kärsinyt.

Hänen paljas rintnnsn nousee jn laskee liiruhust! —

se merkitsee, että sydämessä on hätä. —

Tämäkö tässä on se kaunis nuorukainen, se Luojan ra-
kastettu Johannes!

Hän kärsii sanomattumasti. Hän ei kuitenkaan ole aja-
tellutkaan surmata itseänsä. Hän on lemottomuutensa päi-
minit ennen miettinyt, mitä itsensä surmaaminen on; hän on
ymmärtänyt, että pelkuri surmaa itsensä, ei mies; ja lohan^
nes ei ollut pelkuri. Hän kärsii; mutta kuta koivempi tus-
kansa on, sitä rauhaisempi on hän. Kun tuskansa uhkaa
partainsa yli kohota, silloin nauraa hän.

Sydänmaassa taitun kamalasti: »Ha, haa!"
Kun hän lähteen reunalla istui, näki hän korpin len-

tämän töllin yli. Silloin lausui hän: »Musta mustaa ra-
kastaa." Vanan korppi lensi matkaansa. Silloin huokasi



144

Johannes: ..Korppi ei erotta oikeaa mustaa; minun tilani on
häntä mustempi!"

Kerran mainitsi hän, itse sitä huomaainnttn, Marian
nimen. Silloin heittäysi hän maahan, ja puristi kädet rin-
taansa ivastaan . .

Kaksi leipää oli hiin töllissä löytänyt, ne oli hän syö-
nyt. Hän hali enempää, maan ei löytänyt. Silloin puli
hän maattcet yllensä. Hän silitti käsin hiivuksiansa ja sitten
huokasi hiin:

..Matkalle!"
Iltapuolesso. oli päimä kun hiin matkansa alkoi. Ehtoo

oli ennättänyt kun hän kulki Metsämaan simutse. Iö oli
tullut, kuu hän sllllivutti maantien. Hän ci sietänyt ihmi-
siä nähdä. Nälkä kalmasi häntä. Hän istuttse maantien
micrcen ja silmäili pappilaa. Hän nauroi naurunsa nyt!

Waan kuta kauemmin hän pappilaa silmäili, sitä enem-
män hiljeni nauru. Wiimein »välkkyi »viehkeä luonti silmis-
tään ja yksinäinen kyynel hali kellastuneita poskia myöten
matkansa maahan.

„ Totuus, onni!" puhui hän Hiljaan »vähän aikaa siinä
istuttuaan. »Totuus ja onni! Siinä kaksi sanaa, joita ei
maailma tarlvitse, sillä niitä ci kumpaakaan maailmassa löydy.

Nyt taisi hän ajatella.

XXV

Johannes. sLisää.)

Korkean muoren syrjässä on miihiiinen Naisolan torppa.
Scn ulkomuoto näyttää katsojalle, ettii asukkaat omat puh-
tautta rakastamia ihmisiä. Tölli on laudoilla muorattu; ak-
kunat omat eheät ja Vähäinen etuhuone on katajan hamuilla
kaunistettu. Puoleksi lakastuneet pihlajan otsat ja suuri loimu
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turtuno-pihun testcllä osoittu»vat, että lohannuspäimii on
nykyjään kulunut.

Pikkuinen kolinimuotinen poika hyppii arkun ympärillä,
joku wust'ttään on nostettu etuhuoneesi». Hän nunruu ju
on iloinen.

»Kun itä tulee tutatin, tuo hän Sutulle mukeitta," pu-
hun pottu.

Etuhuoneen portaalla istuu tolmc miestä. Hc omat
kcsti-itiiisiä. He omat unvattamasti puhuneet tärkeitä asioita,
koska owat unhottaneet piippunsa, joissa Valkea on sam-
munut.

»Mitäs sun on ollut hätänä täällä meidän luonnmmc?"
snnoi töllin isäntä, nuori iloinen Anpn. »Etkö näe, ettii
Herran siunaus meitä seuraa? Minä pahoin pelkään, ettii
noiden kolmen »vuosien kuluttua tulet takasin, köyhempänä
kuin lähdet. — Vai mitii arlvelet sinä Liisa, eikö sinun mie-
lestäsi meljesi Sakari tee »vallan tyhmästi?"

Liisa, emäntä, jota nyt tilli töllistä, oli toimeen tule-
man talon emännän tuma. Hiiu tuli kudelma kädessä. Kuul-
tuaan miehensä kysymyksen ivastasi hiin: «Sitähän minä
olen saarnannut aina »viime sumesta saakka, jona nuo aja-
tukset ensin tnlimat Sakarin päähän. Tuo kaikki on Mi-
kon syy."

«Olkoon syy kenen ollee, niin sen sanon hulluksi, joka
luulee manlln osaamansa sanoa miten merellä eletään. Saat
nähdä Sakari, että minun mielä kiität . .

. Täällä on nyt
sinun hymä asun, mutta ruuan murhe on maalla ninn edessä
ja siitä emme me merellä tiedä mitään. Tyystisti eläen sa-
lamoissa me moimme merellä koota rahaa säästöön »vanhain
pciimiiimme märäksi. Vaan tätä asian on jo niin lörpötetty,
ettei enää minun haluta siitä puhun. Jos olisit löytänyt
hcmosesi, Aupu, ennen, olisi se ollut hymä. Huomen-iltunu
»viimeistään pitää meidän olla Turussa. Tulemana tiis-
taina lähtee laimu." —

«No, no! Lopussa kiitos!" sanoi Aappo. »Nyt
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menen asettamaan hemoisen. Voimme tiin'iltana ainakin
päästä Harmaalan Lassin taloon yösydiintii pitämään."

Snknri, josta kysymys tässä oli ollut, ei ollut mirk-
knnut snnnntllnn. Nyt lun Anppu meni hemoisen luo jn
Liisa mctäysi tupaan, sanoi hän miettien: «Sisar-Liisalla on
olleen, knn hän sanoo, että sinä houkuttelemalla saat minua
merclle. Sano nyt niin tuin Jumalan edessä, onko meri si-
nun mielestäsi parempi kun maa?"

«Jumala nähtöön, ei sinulla näy oleman itsessäsi kun-
toa ensinkään. Nyt tahtoisit tehdä minun mlllchteliatsi. Sinä
muistat miime sumena Turussa, kun setä lonstonin kanssa
läksimme Odessaan, kuinka Pyysit minun laittamaan sinulle-
kin siaa lamassamme täksi rettctsi, ja nyt tun olen sinulle
sian saanut, olet sinä pcniiittnn sanojasi. Maalla eletään
niinkuin krcmnt. Ei! toisin on merellä. Siellä on iloa.
Sinä hurja, jot'et uskalla lähteä onnesi perään! — Kun
tuuli miittuu jn lninehet pieksän tuiman laitoja, kuu purjehet
omat pullistuneet ju täydet niinkuin Hurma-alun purounin
jymäsittit, silloin on hupainen merellä. Lamassa on olla kun
keinutuolissa. Nyt ylös ilmaan, pilmien rajoille, nyt alas
symyyteen, että päätä huimaa. Kas se! Silloin mastot,
kulkea ja köysissä rippua — se merimiehen ilo." —

«Suupa tuota nähdä! Onko merellä puoleksikaan niin
hupaista kun sinä kerrot, en lumcll'aitta katuisi. Mutta kun
muistan, miten Tiina-tiitini miehen kämi, niin mähän pe-
lottaa." -

«Kuoleehan maalla kumminkin enemmän mitteli, sinä
narri! ... No tämitkö eilen Metsämaassa, mitäs isäsi
sanoi?"

«Perhana! Isä oli pahalla tuulella jn iiitistii ei ol-
lut mihinkään. Sinä tiedät, ettii minulla on nuorempi meli,
Johannes, hiin, jota saarnasi lohannuspäimänii K—n kir-
kossa, jota saarnaa kaikki ihmiset sanomat aiman erino-
maisen kummaksi. Toissa piiimiinii oli Metsämaahan tullut
Harmaalan nuori parooni itsc ja kysellyt lohanncsta, jota
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Harmaalasta iittiä oli kadonnut. Eilen parooni taasen »vä-
hää ennen minua oli siellä ollut ja sanonut Johanneksen ka-
donneen koko maailmasta. Lienee marmaan surmannut it-
sensä, luuli isäni. Johannes oli niin Metsämaalaisten mie-
lessä, etteimät lie ymmärtäneettään, mitä minä sanoin me-
rimieheksi menostani." —

Nyt ajoiwllt Aapon rattahat pihalle.
Liisa ja pittu Sattu kiittelilvät Sakarin ystämällisesti.

.
. »Saas nähdä miten nsint omnt, tun tntnsin tulet," sanoi

Liisa. „Kolme muotta on pitkä aika."
»Tuoko tetii makeitta pikku Sakulle?" kysyi poika.
»Tuon, ja mielä päälliseksi aita suuren rinkelin," mas-

tas! Sakari-setä. —

He lähtimät. Metsämaan laaton toinen poika, Sa-
kari, tähti merimatkalle; Aappo hänen lankunsa häntä saat-
tamaan Turkuun.

»Jumala suokoon Sakarille onnea, hän on paras »vel-
jistäni," jupisi Liisa. —

Aamun ensi säteet hohtimat, tun mattustnmniset littsi-
wät yöpnitnstnnn Hnrmnnlnn torppari-Lassin tyköä.

Miehet istuiwat ison aitaa ääneti rattahillann. Ei nä-
kynyt littaan ensiksi tahtoman rumeta puheelle. — Vihdoin
tim tylissä, joita läpi tnltiivnt, päiivä rupesi herättämään
ihmiset, snnoi Aappo, Sakarin lanko, ikäänkuin itsekseen:
»Et sinä minulle suuresii hyötyä tee tällä merimiehetsi ru-
peamallasi. Kuta nyt totona työt toimittaa, lun minä ta-
loon päimiityöni teen, tahi tuta menee työhön sinne, jos mi-
nä totin jiiiin?"

„ Taatathan ottaa Kyöstin rengiksesi," sanoi Sakari.
..Kyöstin! Niin, minä häntä jo miime mittolln pyy-

sin, mutta hän ci ole sama Kyösti kun ennen. Tiennee pa-
holainen, mikä häneen on mennyt. Hän on nyt niin ala-
kuloinen luin sairas ämmä, että hän suuresti puhu mitään.
Häntä pidetään Kärmälässii hymiisti, sanoi hän. Sen minä
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ustonti, miittll ennenkuin minä Karmittiin isännän pnlmeluk-
sessn olisin, cnnen kulkisin kerjäten. Niinä peltisiin, että
Kyösti muodostuu Karmittiin isännän tuntuiseksi ju silloin on
hän hittnssn. Suurempan konnan maan päällä ei ole ole-
massa kun Karmitta on; eikä toinen olc kamaroistaan mnh-
tnmn tun hiin, semminkin jos hän saisi serkkunsa, miiäpelin
omnisuudct käsiinsä."

»Kummaa, mihin on Johannes kadonnut!" sanoi Sa-
kari. „En ikinä wui uskoa, että hän olisi surmannut itsensä.
. . Miksi olisi hän sen tehnyt! Nyt on hän Valmis papiksi
ja nyt kun olisi köyhyytensä aika ohitse-mennyt, surmaisi hän
itsensä! . . Se on pelkkää Valhetta."

»Mitähän Harmaalan parooni hänestä tahtoo, koska
ajamat häntä takaa niin hirmuisesti? Kuulit mitä Lassi
sanoi, ett'eimät ole Harmaalan torpparit kahteen pciimään
saaneet tehdä mitään muuta kun hypätä metsiä tahi kaimaa
järmessä."

„Se on minusta otteen, herratpa häntä tonluuttimat,"
sanoi Mitto. —

Puolen tuntia tutui kaikenmoisissa jutuissa. — Meri
tuli taasen puheeksi. —

»Sinä sanuit miinte sumena, että tuolla meren takana
on maa, jossa kaimamalla saa kultaa niin paljo tun lystää.
. . Minusta on kumma, miks'ei sinne täältä lähde enem-
män Väkeä kullan keruulle. Oletko sinä siellä itse ollut ?"

»En, mutta merellä olen jo Viisi »vuotta kulkenut ja
tiedän, että mcri-elämä kelpnn. Ei siellä tartvitse huolia
ruuasta; laiwan pohjn on ruokaa täynnä ja kun ilma on
rajumainen, maistuu oilen Suomen pnlowiinn knksVertnn
niin hymältit kuin maalla. Mutta totella merellä pitää ja
paikalla, muuten" .

. Mikko hosui kädellään selkäänsä kohden.
»Tpruu! Auppo, seisota! lumal'autu, mukaa tuossa

mies, herra, päihtyneenä tahi tuollunnu .
. Häntä ei saa

sinne jättää."
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Aappo seisotti. Miehet hyppäsimät alas rattahilta.
Satar! meni herran luo. laski kätensä hänen päälleen.

»Hän elää, hän nukkuu, hiin on humalassa."
„ Maattoon siinä, kunnes herää," sanoi Mikko.
»Äläs mielä, katsotaan tuta se on. Hiin makaa pa-

hasti silmillään; hän joutuu aika kohmeloon kun herää. Kään-
netään hän, saamme nähdä tunnemmcko häntä."

Sanottu, tehty.
»Herra siunatkoon!" huusi Sakari silmäiltyään ma-

kaaman. »Herra siunatkoon, tottamari Johannes, »veljeni!"
„Wcljesi! Jumala nähköön! kuinka on Harmaalan

mäki hakenut? Tässä hän tien syrjässä maknn, tun häntä
ylt'ympiir! haetaan . . . Mitäs nyt tehdään?"

..Wiedit häntä Harmaalaan olisi paras," ivastasi Aappo,
„ mutta sinne on metsän poikki toista mirstaa ja tietä peni-
kulmaa pitempi matka."

»Koctllnn snadit häntä henkiin ensin. Olipa tummaa
nähdä Johannesta humalassa!" ja Salari töyttäsi nuttumaa
aitll-komnsti.

Johannes hypähti ylös. Hän oli unesta saanut »vir-
»voitusta. Hän silmäili kummastellen ympärilleen nähtyään
miehet. —

»Mitä nyt!" oli ensimäiset sanansa.
»Johannes! Etkö tunne minua, meljeäsi Sakaria!

Mitä sinun on, tun tänne tien syrjään maata lasket?
Johannes tämi käsin kasmojensa yli. — »Sakari, si-

näkö se olet? — Onko sinulla ruokaa, niin anna; minun
on nälkä."

„ Harmaalan parooni on sinua ankarasti hakenut; missä
lutnnlllti nimeen olet ollut? — Harmaalassa saat parem-
paa ruokaa, kuin meillä on, meillä on kiirttt."

„ Harmaala!" kertoi Johannes. »Harmaalaan en ikinä
enää mene."

Miehet silmiiilimät toisiaan. »Hän ei ole selminnyt
mielii." sanoi Mittu.
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»Hän on sairas," ariveli Aappo. »Ei termeen ihmi-
sen kaslvot ole tuollaiset."

..Minun on nälkä!" kertoi Johannes.
Alkaman pitimiin aurinko rupesi metsän yli nousemaan.

Se näki miten maantiellä lanko amasi langolle arkkunsa,
kuinka Johannes ahnaasti kuoletti nälkäänsä.

»Mikä sinun on, missä olet ollut?" kysyi toistamiseen
Sakari. „Miks'et mene Harmaalaan enää? — Otettu käy-
nyt Metsämaassa?" —

Sakari sai kysyä. Kun hän kysyi, silmäili Johannes
häntä mitään mllstnnmntta. Wihdoin sanot hän:

„Minä seuraan teitä."
Taasen silntäilimät miehet toisiaan ja Snknr! sanoi:

»Sinä olet sairas."
Nyt ivastasi Johannes. »Sairas minä! En! Minä

olen terme, terlveempi kuin sinä. — Minä olen ollut sairas
. .

. pitkä tauti on koko elämän! ollut." Ia Johannes huis-
kutti kummallisesti päätään.

»Hän on mielipuoli," jupisi Mikko Sakarin turmaan.
Johannes kuuli Mikon sanat.
,Minä mielipuoli! En! Minulla on täys! järki, täy-

dempi kun fulla."
»Mitä tehdä?" — Pappilaan ei ollut kaulvas — ja

kimiheittämiin tieltä oli paja, jossa olemme terran ennen näh-
neet Johanneksen. — »Wiedä Johannes pappilaan, ma! se-
pälle, maito ottaa hänen mukaan?"

»Woit ainakin sanoa, missä olet ollut?" kysyi Sakari
silmäillen tarkasti meljeään.

„No, jos sen marinaan tietää tahdot, niin minä olen
ollut Kormessa, Kormen Tahmanan töllissä."

..Otetaan hän Turkuun. Major! —s pitää hänestä
kyllä huolen" — sanoi Aappo Sakarille. —

Se päätös. Johannes mictiin Turkuun. —

Tiellä e! Johannes puhunut mitään. Miehet piiätti-
mät, ettei hänen laitansa ollut niin aiman oikea; muttn sen
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uiitimät, ette! hän ollut hullu, eikä humalassa. »Hän on
muistaakseni aina ollut tuollainen," sano! Sakari Aapolle
syöttötnlossll. —

Turkuun kun olimat hiljan illalla tulossa sano! äkkiä
Johannes, joka uli ymmärtänyt miesten puheita, maitta e!
niitä kuuleminaan ollut: »Ottakaa minM kanssanne merelle ;

meri-ilma ehkä tekisi hymää minulle." —

Taasen silmäililvät miehet toistaan, waan Aappo ivas-

tasi tvihdoin: »Siitä ei nyt ainakaan tule mitään. Te ctte
saa olla hullu tetin, niinkuin Sakari." —

Ia siihen se puhe jäi.
Miehet jäimät yöksi erään merimiehen luo, jolle Mikko

oli hymä ystämä. Heidän oli ollut aikomus mennä lon-
stonille, joitta lesti oli Johanneksen ja Sakarin täti, mutta
ehtoo oli jo kulunut ja ukkonen jyrisi uhaten tomalla sateella.
— »Huomen' aamuna, kuu kllpteini tulee laimaan, olemme
me siellä. Ollaan täällä tuleman tomerimme luona tämä
yö" — oli Milto sanonut. —

Waan kun Aappo oli saanut aseisista hemoisen, tnl!
Johannes tumasta. »Minä menen kaupunkiin, majurin luo,"
sanoi hän. —

Aappo pudisti päätään, arlvellen Johanneksen järkeä
ei kumminkaan otteen hymittsi. Hän anto! hänen kummin-
kin mennä, Inmaten seuraamana päiiviinä tulln katsomaan
häntä. —

Johannes meni.
Hän kulki suoraan majori — s'en luo; hän silmäili

Marian kamarin akkunaa. Hän löi kädellään otsaansa jn
lähti kulkemaan kiiruhusti tätinsä luo.

Tuolla tiellään hän tapasi luutnantti Leistin ja Annan.
Seuraamana päilvänä, kun Aappo, Mikko ja Sakari

tttlimat kaupunkiin, ci Johannesta löytynyt missään. Tä-
tinsä luona ei hän ollut käynyt.

»Hän oli Jumalauta hullu," sanoi Aappo, »ja nyt
minä marinaan pelkään, että hän on mennyt miimc reisiin."
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Silloin kuin Aappo lonstonin Tiinalle tätä puhui,
tuli Mikko kaupungilta.

»Mitäs sanoin!" huusi hän — »Johannes oli hullu,
hän on hukuttanut itsensä. Eräs herra on löytynyt tiin'aa-
muna joesta. — Ämmä, joka sitä minulle puhui, kutsui huk-
kunutta sotaherraksi; sen lienee hiin malehellut. Hukkunut ei
saata olla muu kuin Johannes." —

Seuraamana päimiinii lähti Turun satamasta suuri
lllima. Aappo seisoi rannalla katsoen, miten kauniisti se le-
ivitti suuret maitoiset purjehensa tuulelle. —

Waan mihin Johannes oli kadonnut, sitä ci tiennyt
kukaan. —

Kun Maria tuli kotia Turkuun, päätettiin ettei hänelle
mainittaisi mitään Johanneksesta. Maria saisi luulla, että
Johannes oli Juhannusyönä ijäksi kadonnut. Klaus kuuli
kummastellen Aapon puhuman Johanneksesta. Hän ci sano-
nut mitään siihen.

Kormen Tahmana, kun tuli tölliinsä, nosti hirmuisen
melskeen, nähdessään kaikki siellä heitetyksi mullin mallin.
Ei ollut kumminkaan muuta miety tun leimat ja Kormen
asukkaat peltästmät ensin tomasti. He luutimat paholaisen
pitäneen töllissä peliänsä, semminkin kun orrella oli löyty-
nyt punainen liinainen, jota ei Kormessa ennen ollut.

Metsämaan Jaakko ja Eema olimat Johanneksen katoa-
misesta hymin surulliset, semminkin Eema, joka ei koskaan
saattanut unhottaa hänellä olleen poika, joka papiksi tulles-
saan surmasi itsensä. He kuolimat molemmat kahden »vuo-
den kiiluttua tästä onnettomasta tapautsesta.

»Olisi totellut miisaamman neumoa," sanoo Aappo,
kun oli kysymys Sakarista, josta ei muosikausiin ole kuulu-
nut mitään.

Sakarin sanottiin, näet, Mikon kanssa Lontoossa ka-
ranneen.


