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Ensimmäinen luku.

Hiilenpolttajan perhe.

Jylhässä muonseudussa, syrjässä kaikista liiketeistä, kes-
kellä umpilaaksoa, jota ympäröi tuuhealatwaisten tammien ja
snksau-tammien kaunistamat wuoret, sijaitsi pienoinen kylä Vir-
kcnrode. Sunrin osa sen asukkaista eli sysien polttamisella, ja
ken lähestyi kylää näki tnntikautisen matkan päässä siitä lak-
kaamatta kohoaman korkeuteen paksuja sawupilmiä, jotka nousi-
wat palamista, kaikkialle metsään tehdyistä sysihnudoista.

Tllitnmimpia sysien polttajia oli Willebrand, hilpeä, nina
iloinen mies, kaikista kyläläisistä warallisin. Ollen aina hy-
wällä tuulella ja tyytywäisenä meni hän laulellen, miheltäen
työhönsä salolle ja laulellen, miheltäen palasi hän jälleen kotia.
Hau oli naimisissa hywän, lempeän naisen kanssa, joka mie-
hensä metsässä liikkuessa kotona hoiti taloutta ja koki moimiensa
mukaan pitää kurissa kolmea rajua poikaa. Tähä» hänen woi-
mausa eiwät kuitenkaan täysin riittäneet, ja näinä pojat oliwat
tunnetut rajnimmiksi ja huimimmiksi koko kylässä. Ei kukaan
hcidä» pienistä kumppaneistaan ollut niin rohkea ja mäkcwä
knin he, ei kukaan woinut niin nopeasti jnosta, ei kukaan niin
taitawasti uida lähellä olemassa joessa, ei kukaau niin ripeästi
kiiwetn pnuhun mnhingollisten petolintujen pesin hämittänmän,



kuin sysimies Willebrandin pojat. Mutta ei myöskään kukaan
repinyt cncnnnän maatteitaan, ei kellään ollut useammin haa-
muja kaswoissn, käsissä ja joka ruumiiu osassa, kuin »kolmella
weitikalla", uiinkuin heitä euemmän leikillä kuin ilkeydellä koko
kylässä sanottiin, ja heidän äidillään oli alituiueu huoli heistä.
Wcnkkll oliwatkin uäin rajuja ja huimapäisiä, oliwat pojat kui-
tenkin kyläläisten lemmittyjä; sillä sos he tekimntkiu kujeitaan,
jos he silloin tällöin tarmonsa takaa suomustiwatkin jotain tces-
kentelewaistä mamman poikaa, niin oliwat he myöskin toiselta
puolen niin nöyrät ja taivuwaiset, kuin paraiten kaswatctnt
lapset konsanaan. Kun muuan naapuri sanoi Wilholle, mnn-
himmalle heistä: „Kuules, Wilho, minun täytyy yöksi lähteä
totoa, katso sillä aikaa minun sairasta lastani ja minun hno-
ncttcmi", niin Wilho meni naapurin taloon eikä marmacmkaan
yön pitkään ummistanut silmäänsä, kun hän kerran oli luwan-
uut walwon. Ia hän oli aina walmis lupaamaan, jos hä-
neltä tätä tai muuta, mitä tahansa pyydettiin.

Jos taas nnapnri huusi Tapania sa sanoi: „Tapani,
minulle on sattunut aika harmi, minulta unohtui kirwes, tai
joku muu kalu metsään, enkä moi lähteä sitä noutamaan!" niin
kysyi Tapani ainoastaan paikkaa, josta unhotettu kalu oli löy-
dcttäwä, ja juoksi sitten rimakkansti ja iloisesti metsään, eikä
ennen lewähtänyt, knn hän oli naapurille tuonut unohdetun
kalun.
kin Hanno, nuorin weljeksistä.

Wanhin „weitikkn" oli nyt kahdentoista, toiset yhden-
toista ja kymmenen wuuden manhat, kun he warhain muuta-
nmna aaniuna istunnat joen rannalla onget kädessä kaloja pyy-
tämässä. Wilhon juuri «eläessä medestä kaunista lohta ja
miskatessa sitä nneressä olemaan sankoon, kuului askeleiden ko-
pinaa, wesntko awnutui ja rotcwa, kookas mies astui esiin.



Hänellä oli suuri kirwes ja saha olalla. Nahasta tehty, no-
kinen mekko, jota myötäisiltä lewcä wyö piti koossa, laajat hou-
sut samasta jykeästä aineesta, wankat kolisewat puukengät oli-
wat hänen pukunansa. Hänen kaswonsa, waitk'eiwat olleet
juuri kauniit, silla mies oli jo ijäkäs, oliwat kuitenkin miellyt-
täwät. Ne tsdistiwat iloista ja hilpeää mieltä.

Kun hän jo oli likellä ongella olijoita sanoi hän wah-
walla, kuulumalla äänellä: „Hei, pojat, joutukaa seuraamaan
minua työhön. Te olette jo kyllin kauan laiskotelleet, nyt on
aika teidän oppia ammatti ja omalla työllänne ansaita leipänne.
Jättäkää onget ja tulkaa mukanani."

„Gi, isä", wirkkoi Wilho, weljeksistä wanhin, katsellen
rakasta tulijaa paikaltaan liikkumatta, „ei, isä, tänään siitä ci
tulle mitään. Me olemme wast'ikaän alkaneet onkia lohia, em-
mekä siis, näetsen, niin helposli woi heretä. Huomenna seu-
raamme mukanasi, jos niin tahdot. Mutta tänään woit yhä
wielä jättää meidät rauhaan, jos illaksi tahdot syödä hywäu
kalakeiton. Katsos maan, mitä jo olemme saaneet."

Susimies Willebrand katsoi sankoon ja näki siinä neljä
kaunista lohta, sotka saattoimat hänen suuhunsa weden nouse-
maan. Hiin myhähti suopeasti. „Na, pojat", sanoi hän sitte,
„kuu te nyt tänään olette noin puuhissanne, niin saatte minun
puolestani wielä päiwän laiskotella, mutta huomenna on läh-
dettäwä työhön, metsään tuonne. Olkaa siis walmiit, jos tah-
dotte wälttäa ett'en hiilihanko kädessä tule kimppnunne."

Näin sanoen kääntyi hän sa katosi nopeasti astuen met-
sään. Mutta pojat oliwat ongella puolipiiiwään saakka. Sil-
loin oli heidän kuitenkin lähteminen, silla he oliwat ensiksikin
kyllin saaneet kirjawan täplikkäitä kaloja, toiseksi walitti heidän
watsansa nälkää, ja sitä paitsi oli heidän wictäwä isälle puo-
linen metsään. He kokosiwat siis pyydykscnsä, ottiwat täpösen



täyden sangon olalleen, läksiwät laulellen, wiheltäcn ja erittäin
hywillä mielin kotia kohti.

„Hymä on, että tulette", sanoi heille mastohan äiti. „luuri
olin lähtemässä teitä noutamaan. Ruoka on walmis ja pöytä
katettu. Syökää ja laittakaa sitten, että joudutte isän luo."

Pojat ojensiwat ensinnäkin äidille lohensa, jotka tämä
otti wastaan suosiollisella myhäilyllä. Sitten tnmimat he tu-
paan, istuimat pöytään, jolla suuressa sawiwndissa makuisa
potnattisoppa höyrysi, laskimat kätensä ristiin, rukoilimat ly-
hyen, hartaan ruokarukouksen ja istuimat yksinkertaiselle, mutta
termeelliselle atcriallcusa. Pian oliwat he rawitut ja ottiwat
huostaansa suuren kormauiekka sawiastian mietnwäksi isälle
metsään, että hän raskaan työnsä jälkeen sen sisällyksellä wir-
kistäisi itseään.

He tiesiwiit jo, että heidän isänsä oli siellä tawattawa,
missä sakein sawu nousi hiilimiiluista, koska hänen miilunsa
olimat suurimmat, ja pian he löysiwätkin hänet. Hän työs-
kenteli yhä mielä rnwakasti, loi kosteata multaa miilujen päälle,
nosti aika pölkkyjä, niistä rakentaaksensa uutta kerrosta, ja liik-
kui min kiiwaasti, että kirkkaat hikipisarat juoksiwat alas hänen
knswoiltaan. Tämän ohessa oli hän, kuten ainakin, iloisella
päällä ja hymyili mielissään nähdessäusä kolmen nuorukaisen
tuleman sawiastioineen. Nielä kerran katsahti hän puuromioi-
taan tullakseen makuutetuksi siitä, että laitti oli reilassa eikä
mitään ollut pclättawää, ja heittäytyi sitten pitkällensä samma-
listoon tuuhealatmaiscu tammen warjoou, wiilcässa siimeksessä
ranhallisesti syödäkseen puolisensa.

„No, pojat", sanoi hän, „te olette tänään komin kauan
miipyneet! Waan eipäs siitä mitään. Mitä ankarampi nälkä,
sitä parempi ruokahalu. Näyttäkää jo toki, mitä hymää teillä

ruukussanne on."



Pojat ojensiwat hänelle astian, jota isä tarkastelemalla
katseella tutki.

„Kas! Potaattisoppaa! Se tulee maistumaau. Wnon
tuotanpa lautanen ja liisiltä tänne. Ne omat tuolla pienessä
majassa. Jouluun unt; enhän minä woi ruukusta suoda
soppaa."

Niinkui» kolme peikkoa töytäsiwät weljekset matkaan ja
juoksimat lilwan. Jokainen hehkui halusta saada tuoda isälle,
jota he sydämestä rakastimat, mitä hän tahtoi.

Wilholla oli pisimmät sääret, ja kuu hän ei mitkastellut
mitä liikuttaessaan, niin hän luonnollisesti ensin tul! majalle
ja sai sieltä lautasen ja lusikan. Riemuiten palasi hän ja ko-
hotti woitonmerkkinä kalut ilmaan. Isä Willebrand ei woinut
olla nauramatta katsellessaan kahden nuoremman poikansa no-
loja kaswoja, ja hän lohdutti heitä nstämallisesti.

„Ältaä olko millänuekääu", sanoi hän. „Wilhulla täy-
tyy olla mahan etuisuutta teidän rinnallanne, koska hän on
wanhin ja suurin lurjus teistä. Käykää uyt istumaan ympä-
rilleni ja kertokaa minulle syödessäni, mitä äiti tekee ja kuinka
paljon lohia te saitte."

Pojat totteliwnt ja oliivat pian suorittaneet kertomuksensa.
Sillä wälin sai isä liemen lautaselleen ja söi sitä mielihymällä.

„Hauskaa on", sanoi hän, „kun päimäkauden ahkerasti
työskenneltyään nain woi rauhassa nauttia halpaa ateriaansa.
Katsokaa pojat, tuolla maailmassa, tuolla wuorieu takana on
ihmisiä, joilla on niin mahdottoman paljon rahaa, että heidän
wuosi wuodelta ei tarmitse tehdä mitään, waan antamat mui-
den ihmisten tehdä työtä puolestansa. Aamulla, heidän ulos
noustuaan, on aamiainen jo malmiina. He juomat kahwia
sokerin ja kerman kanssa tai teetä tai choklaadia ja syönewät
myös sen kanssa hienoa makeata leipää. Sitten pukeutumat



he hitaasti ja halailematta, lähtewät kenties tämelyllc, tai rat-
sllstamnan uljailla Heinosilla, tai ajelemaan komeissa mannuissa.
Sieltä jälleen kotiin palattuaan syömät he kahwcli-aamiaisen,
niinkuin he nimittämät sitä, josta ei suinkaan herkkuja puutu.
Siinä on kylmät paistit ja ostronit ja kamiarit ja muita ma-
kupaloja ja sitä paitsi lasi hywää miiniä. Sillä se ci millään
muotoa saa puuttua. Kahwcli-namiaiseu nautittuaan kulutta-
mat he taas tyhjää toimittamalla ja laiskottelemalla aikaansa,
kunnes rakas päiwällinen on käsissä. Jos aamiainen oli hywä,
niin on päiwällinen monta mertaa parempi. Mitä kaikkia ruo-
kia siiuä on, sitä ei saata sanoin sanoa, ei kielin kertoella.
Usein ou heillä seitsemän, kahdeksan ja mielä useampikin eri
ruokalaji, ja kaikki omat herkkuja, joissa ou, weikkoset, rasman
alla, rasmllll päällä. Kun he omat puoliselta päässeet, toimit-
tamat he taas tyhjää, kunnes iltaruoka saapuu ja sen jälkeen
he mielä lopuksi toimittamat tyhjää jonknu aikaa. Heillä ou
oleminaan kauhean paljon tehtäwciä ja he luulemat, että ne
monet hnwituksct, tanssit, mieraissakäynnit ja seurustelemiset,
jotka he saamat toimitetetuiksi, olisi muka waikeaa työtä, mntta
tämä ei ole totta. Mitä työnteko on, sitä he eiwät tunne lain-
kaan, maan elämät aikansa yltäkylläisyydessä eiwätkä kuolemak-
seenkaan pidä huolta tulemasta päiwästä. No, mitä te luu-
lette, kenen on parempi olla: noiden suurien herrojenko tuolla
maailmassa, kaikennäköisten herkkujen uhmaajien, mai minun
potaattisopcm syöjän? Niin, kenen ruoka maistuu paremmalta,
Heidiinkö mai minun?"

„Isä kulta", sanoi Wilho, „mitä kysymys se on! Pais-
tit ja pasteijat maistumat aina paremmalta kuin meidän jau-
holiememme jahirssiwellimme. Sen ymmärtää jokainen itsestään."

..Erehdys, poikaseni, erehdys! Jos woisit tarjota mi-
nulle tilaisuutta waihtaa ounca noiden ihmisten kanssa, en sitä



tekisi sinä ilmoisna ikänä. Sanon sinulle ainoastaan tämän:
ensiksikin owat nno ihmiset nuoruudestaan asti tottuneet herk-
kuihinsa, eiwätta tiedä kuinka hywälta oikea, hywin »valmistettu
potaattiruoka maistuu, ja toiseksi eiwät he milloinkaan syömään
täydessänsä tunne nälkää. Ia nälkä, nuoret miehet, nälkä on
paras ruoan keittäjä ja kunnon työ paras särmin. Ia mistä
woisikann näille ihmisille tnlla nälkä, kun he eiwät tee mitään?
He syömät scntähdcn herkkujaan ilman mitään ruokahalua;
mutta minä täällä raittiissa, wihannnssa metsässä, täällä ar-maassa luonnon helmassa, minä tiedän miltä tuntuu käydä
ruokaan kasiksi, kun on nälkä. Minulla on aina, kaiken ikäni
syömään käydessäni ollut nälkä, kuin karhulla konsnnaankin.
Sen waikuttllll työ. Huomatkaa tämä, jott'ette masta, jos te
joskus saawutte suureen kaupunkiin, ole kateelliset ja ynseät näh-
dessänne rikkaitten ihmisten elämän 'yltäkylläisyydessä ja heku-massa. Teillä ei ole syytä kadehtia heitä, waau heillä on
syytä teitä kadehtia. Ia nyt on astia tyhjä ja te saatte wicdäsen taasen kotia. He, ottakaa se ja marokaa, ctt'ctte tiellä lyö
sitä palasiksi."

„Hymasti, isä", sanoiwat pojat ja läksiwät matkaan.
Waan ukko Willebrand tiimi taas työhönsä ja raatoi iltaan
asti woimakkaasti ia tarmonsa takaa. Auringon laskiessa muor-
ien taa keräsi hiin työ-aseensa, heitti uc olallensa ja alkoi as-
tua hämärtämää metsää kotiansa kohti. Hän oli tyytywäinen
itseensä ja koko maailmaan. Hau oli tehnyt tehtainansa ja
Jumala oli siunannut hänen kättensä työn. Astncssnan näin
tuuhealehiuäisten puiden suojassa, tuntui hänestä uiinkuin hän
olisi kulkenut nwarassn Jumalan temppelissä. Oli niin hil-
jaista hänen ympärillään, niin lewollista, niin rauhallista.
Tietämättänsä kiitti ja ylisti hän rakasta Jumalaa ihaillessnnsahänen luomaansa maailmaa.
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Ennenkuin hän wielä ennätti kylään tuliwat hänen kolme
poikaansa juosteu hauelle mastnan, hyppcliwät riemniten hänen
ympärillään, tunkimat ja työntcliwät toisiansa päästäksensä
tarttumaan hänen mankkaan käteensä ja astumaan hänen rin-
nallansa kylään. Onnellinen knmi ylpeänä isän rinnalla, eikä
wälittänyt niistä ystämällisistä tuuppauksista kylkeen ja selkään,
joita kateelliset mcljetsct hänelle runsaassa määrin soimat. Oli-
han hän snamuttnnut kunniasijan isäu riuualla.

Toinen luku.

Lisäys.

Tammisella pöydällä, joka oli katettu karkealla, mutta
puhtaalla pöytämaattcella, oli palmua lamppu ja wadilliuen
knuuiita lohia. Pieni perhe seisoi pöydän ympärillä kädet ris-
tissä, ja Wilho luki tawalliseu lyhyen ruokarukouksen: „Tule,
Herra lesu, wicraaksemme, siunaa mitä annoit ruöaksemme."
Sitte tempasi kukin tuolinsa kohdalleen sn istuutui, kuumasti
käyväksensä lohien ja potaattien kimppuun.

Nyt kunlui hiljainen koputus owelle ja isä Willcbraudiu
kuuluman „Astukaa sisään" jälkeen aukeni owi ja sicwä, uoiu
kymmeuwuotias poika astui tupaau. Pitkät, manlcat kiharat
ympäröimät hänen päätänsä, kirkkaat siniset silmät mälkkyiwät
hänen hienoissa kasmoissansa ja hänen poskillaan hcloitti tcr-
meydcn puun. Häucu ruumiinrakennuksensa oli hento ja siro-
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tekoine», jotta hänen solakka wartalonsa oli jyrkin wnstakohta
tanntkawnrtaloisillc pojille. Hiljaisilla, iviipywillä askelilla käwi
tulija isäntämichen lno ja kysyi wnpiscwalla äänellä: .Olet-
teko te sysimies Willebrand? Kyläläiset omat ncmvoneet mi-
nua tänne."

„Olen, poikaseni, niin olen, ja sinä olet osannut oikein.
Sano mitä tahdot minulta, ja kuka sinä olet?"

Poika ei »vastannut mitään, maan ojensi sysimiehelle kir-
jeen, jonka ympäri hän siististi oli käärinyt arkin paperia.

„Onko tämä kirjoitus minulle?" kysyi sysimies.
„On, teille se on", ivastasi poika. „Kaupungissa aunet-

tiin se minulle ja minut lähetettiin sen keralla tänne. Teidän
nimenne onkin mannaan kirjeen päälle kirjoitettu."

„Woipi olla, enkä minä waitäkään ivastaan", ivastasi
suopeasti uauraen Willebrand. „Wahinko waan, ctt'en taida
lukea. Minun nuorra ollessani ei meillä wielä ollut koulu-
mestaria kylässä, ja minun täytyi jo piennä pikkaraisiin olla
llivulliseua isälleni sysien polttamisessa. Niin ei ollut aikaa
eikä tilaisuutta mitään oppia. No, waimoni kyllä lukee mi-
nulle mitä kirjeessä sanotaan. Mutta nyt tahdomme syödä.
Onko sinullakin, pieni mies, nälkä?"

„On, on kyllä", ivastasi poika. „En ole koko paiwänä
syönyt mitään paitsi wähän lientä, jonka muuan hywä emäntä
antoi minulle."

„Älä siis kursastelc, maa» käy istumaan meidän seu-
raamme. Ota itsellesi tuoli tähän. Noin ikään; käy nyt syö-
mään."

Poika istui kelpo emännän wiereen, joka runsaskätisesti
piti huolta hänestä. Hän käwi lujasti käsiksi, ja hänen tyy-
tywäisistä, hohtamista kaswoistacm moi huomata, että ruoka
maistui hänestä hywälle. Hän oli totonaan waipnnut syömi-
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seen eikä näkynyt ajatteleman mitään muuta kuiu lohta jn po-
taattia lautasellaan. Sillä »välin tarkastiwnt toiset häntä kii-
reestä kantapäähän ja etenkin weljekset «aiwasiwat päätään nr-
welemalla, kuka tämä pieni, niin äkkiä ilmestynyt »vieras »voisi
olla. Äidin silmä »viipyi mielihywällä häneen kiintyneenä, eikä
hän »voinut kääntää katsettaan hänestä. Poika näytti hänestä
»uin tutulta, eikä hän knitenkaan »voinut muistaa milloinkaan
ennen häntä nähneensä. Perheen »vanhin oli ainoa, joka näytti
jokseenkin »vähän »välittämän pienestä wicransta.

Wihdoinkin olnuat pienet ja suuret rawitut ja noustiiu
pöydästä. Kun pöytäwaate oli otettu pöydältä, otli susi-
mies taas esille saadun kirjeen ja antoi sen waimollensa sa-
noen: „Lue nyt, äiti, mitä siinä on kirjoitettu, että saisimme
kuulla, mikä tuo pieni weitikka on."

Äiti otti lampun liiemmäksi itseään, mursi sinetin, awasi
kirjeen ja luki sen. „Hywä Jumala!" huudahti hän nousten
istnaltlllln, „hywä Jumala, niin olet sinä siis minun pieui
sisarenpoikani Riekko, minnn sisko parkani poika."

Hän sulki pojan syliinsä ja painoi häntä rintaansa was-
tnnn, peittäen hänen suunsa suudelmilla. Weljekset kiiruhtiwat
myös esiin ja puristiwat serkkunsa tatlä. Mutta isä Wille-
brand sanoi uiman tyynccnä: „Lapsct, sitä ajattelin itsekseni
heti nähdessäni tämän pienen weitikcm. Hän on sen näköinen
kuin hiin olisi leikattn äitinsä silmistä. Tule tänne, poikani,
ja suutele minua. Sinä olet terwctnllut kattoni alle."

Pieni Riekko astui täynnä luottamusta miehen luo, joka
painoi sydämellisen ja isällisen suudelman hänen huulillensa ja
sitte taas kääntyi »vaimonsa puoleen.

„No, waimoseni", sanoi hän, „mitä muuta kirjeessä ou?"
Äiti itki. „Minun täytyy kertoa se sinulle kahden kes-
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ken", sanoi hän. „Kirjcessn on tärkeitä uutisia, jotka minua
suuresti huolettawat."

„Mitä Jumala suopi, on kcstcttäwä kärsiwällisyydellä ja
nöyryydellä", sanoi susimies tywenesti. „Tule, käykäämme ka-
mariin. Siellä woit ilmoittaa sydämesi huolet."

Lewolliseu näköisenä nousi Willebrand, sytytti päreen ja
läksi »vaimonsa kanssa kamariin käskettyänsä poikien sillä wälin
tehdä tuttarouutta pieuen serkkunsa kanssa.

„No, rakas waimoni", sanoi hän, kun omi sulkeutui hä-
nen jälkeensä, „nyt olemme kahden kesken. Sano siis mitä on
tapahtunut."

„Oi, ajlltteleppa, minun sisar partani un kuollut, eikä
ole jättänyt jälkeensä mitään muuta kuin tuou poloisen pojan.
Kuoliunmoteellaan on hän kirjoittanut tämän kirjeen minulle,
jossa hän sydäntä liikuttamilla sanoilla pyytää ja rukoilee mi-
nua puhumaan sinun kanssasi, että me ottaisimme tuon lapsi
raukan huostaamme, kasroattaisimme hänet meidän omien poi-
kicmme kanssa. Tiedäthän, että hänen miehensä jo nitoja sitte
kuoli, ja ett'ei hänellä paitsi meitä ole mitään omaisia. Mitä
tulee meidän tehdä?"

Murheellinen waimo waikeni ja kyyneleet maluiroat hänen
poskillensa. Mutta susimies sanoi lohduttaen: „Älä ole su-
ruissasi onnettoman sisaresi kuolemasta. Taiwaan Jumala on
ottanut hänet luoksensa ja tairoaaZsa on hänen hywä olla. Hä-
nen pojastaan tahdomme ja tulee meidän pitää huolta heikko-
jen woimiemme mukaan. Kussa tähän asti roiist on saanut
rawintonsa, siinä saapi kuusikin. Poika on olewa meidän lap-
semme."

Silloin käwi hänen waimonsa hänelle kaulaan ja sanoi:
„Sinä hywä, hywä mies, taiwas on sinulle palkitsema sen,
minkä teet tälle pojalle. Sinun sanasi nostawat koroin ras-
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knau kuorman sydämeltäni, sillä miuuun olisi kipeästi koskenut,
jos olisit lähettänyt poika paran nwaraan maailmaan!"

„Kuiuka oletkaan woinut ajatella noin!" sanoi kummas-
tellen isä Willebrand. „Oletko siis pitänyt minna pakanana
tai turkkilaisena? Emmekö ole kristittyjä? Eikö rakas Herra
lesus sano: Olkaa laupiaat niinkuin teidän tniwaallinen isänne
laupias on? Ia niinä työntäisin, luuletko tosiaan niin, pojan
luotani, jonka sinun sisaresi kuolimmwtcellann jättää meidän
huostaamme? Ei, ci, rakas mainioni, sellainen teko ei olisi
otollinen kaikkiwllltiaan Jumala» edessä. Hän on, tämä poika,
olema minulle rakas ja kallis, niinkuin minun omat poikani
omat minulle rakkaat ja kalliit, jott'ei tämä orpo rankka koniin
kipeästi tule kaipaamaa» kotiaan. Ia nyt eukkoseni, pyyhi kyy-
neleesi ja tule tupaan, että saamme kuulla kuinka lapsi on osan-
nut kulkea wiidcn peninkulman pituisen matkan tänne.

Isä ja äiti jättiwät kamarin ja tuliwat tupaan, jossa he
tapasiwat pojat tnttawasti puhellen keskenään. Heidän sydä-
mensä oliwat pian awaantnncet toisilleen, niinkuin hywien lap-
sien ainakin. Niekko kuunteli hartaasti serkkujensa kertomuksia,
jotka jutteliwat hänelle, kuinka hauskaa on liikkua ympäri met-
sissä ja muorilla, etsiä linnunpesiä, pyytää kaloja ja kiiwetä
korkeimpien puiden latwoihin, ja hän kertoi taasen puolestaan
heille, miltä näytti tuolla ulkona maailmassa. Hän kertoi heille
suurista kaupungeista, joiden kautta hänen matkansa oli käy-
nyt, hän kuivasi niiden loistawuuksta, ja puhui tuhansista,
asioista, joista weljekset eiwät eläissään olleet sanaakaan kunlleet.

Kun wllnhemmat jälleen tuliwat huoneesen istui isä suu-
reen nahalla päällystettyyn nojatuoliin, wiittasi pojat luoksensa
ja sanoi: „Kuulkaa, pojat, tahdon teille kertoa, ett'ci Riekko
enää jätä meitä, waan tästä lähtien jääpi meille. Olkaa siis
keskenänne kuin weljekset ja rakastakaa toisianne niinkuin wel-
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jetset. Waan jos te kolme, sinä Wilho, sn sinä Tapani, sa
sinä Hauno, tuumaatte woinmnnc pieksää pientä Riekkoa niin-
kuin muita kylän poikia, niin minä ajan teista halun sitä tehdä.
Teidän uusi weljcnne ei ole niin wäkewä sn suuri kuin te, jon-
tatähden teillä on sitä suurempi welwollistms säwyisästi ja kau-
niisti käyttäytyä häntä kohtaau. Tiedän kyllä, ett'ette toden
teolla tahdo tehdä hänelle mitään pahaa, koska olette kyllin
ymmärtäwaiset tietämään, että tämä olisi määrin, mutta äl-
kää leikilläkään häntä kolhiko ja lyökö, niinkuin teidän on tapa
toisianne kolhia. Tahdotteko luwata tämän minulle."

„Tahdommc, isä", huusiwat iloisesti poika weitiknt. „Scn
tahdomme lmvllta."

„Ia minä", lisäsi Wilho, „minä tahdon myöskin katson,
ctt'ciwät muut tee mitään pahaa tuolle mcitikkapnhalle. Ken
Riekolle kolhauksen antaa, saapi minulta kaksi takaisin. Varo-
kaa siis."

Kaikki »auroiwat pilapuhetta sa puristiwat iloisesti uu-
den weljen kättä. „Me tahdomme luikki rakastaa siima, Riekko",
sauoiwat he, „sa koetamme kaikissa olla siuulle mieliksi."

Näin oli liitto tehty, sa isä moi luottaa siihen, että tä-
hänastinen welsellincn sopusointu ci millään tawoin tulisi riko-
tuksi. Nyt kääntyi hän Riekon puoleen sn kysyi kuinka hän
oli osannut tulla heidän luoksensa.

Riekko kertoi:
„Knn rakas äitini oli kuollut sa mustiin puetut miehet

oliwat kautllucet hauet kirkkomaalle hnudattcuuaksi, itkin minä
yöt paiwät enkä woinut rauhoittua. Meidän naapuriwäki, jotka
oliwat ottaneet minut luoksensa, kokiwat lohduttaa miuua sa-
noen ett'cn huolisi surra, sillä Jumala on kyllä pitämä hnolta
minusta. Mutta minä en ensinkään knullntkaan heidän puhet-
taan, kunnes pari wiikkoa oli kulunnt, sa miunn suruni ei enää



18

ollut niin suuri ja haikea kuin alussa. Silloin aloin minä
rauhoittua ajatellessani, että Jumala itse paraiten tietää miu-
kätähden Hän oli ottanut minun äitini taiwaaseu. Naapuri-
mäki oliwat aina hywi» ystäwällisct minua kohtaan. Heillä
ei ollut lapsia, ja emäntä sanoi marsin usein minulle, että hän
mielellään ainiaaksi ottaisi minut luoksee», joll'eiwät he itse olisi
»iin köyhät. Muutamana päimänä käskettiin mies oikeuteen,
ja palattullllu sieltä katsoi hän minua sääliwäisesti ja sanoi, ettei
äitini ollut jättänyt jälkeensä mitään omaisuutta, ja että hänen
huonekaluistansa saatu hiuta töin tnskin oli riittänyt maahan-
panillis-kustllimuksiin. Minun oli siis itseni pitäminen huoltasiitä, kuinka woisin itseni elättää. Oikeudessa oli hauelle au-
ucttu kirje, jouka äiti-waiuajani niähää ennen kuolemaansa oli
kirjoittanut. Kirje tuli minun ottaa ja tuoda se teille, isä Wille-
brand, sillä teille oli se kirjoitettu.

„Itkiu tätä kuullessani, sillä minä pelkäsin ypö yksinäni
nmeltaa muarassa maailmassa, ja silloin minä en imelä tunte-
nut teitä, isä, ja olin jo täydellisesti perehtynyt naapuritaloon.
Mutta naapuri lohdutti minua käskien minun olla huoleti, hänpitäisi huolta siitä, että minä maaratta saapuisin teidän luok-
senne. Ia parin päiwän päästä hän tuli kotiin hywillä mie-
lin ja kertoi saaneensa tietää aiomichen, joka wcisi minut kau-
punkiin asti, joka on imisi peninkulmaa täältä wuoristossa.
Niin heitin minä hywän nnnpuriwäkcui hywästi, kiitin heitä
kaikesta hnwästä, jonka oliwat minulle osoittaneet, ja läksin
ajomiehen luo, joka nosti minut rahtuuaunuihiusa, ja niin läk-
simme matkaan. Ensimmäisenä päiwänä itkin sangen paljon.
Mntta nähdessäni että ajomies tarkoitti minun parastani, että
hän majataloissa, joissa hän riisni jn syötti hewosensa, aina
ennen piti huolta minusta kuin itsestään, niin rauhoituin pian,
ja silmäni huomasiwat nyt enemmän kuin tähän asti matkat-
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lamine kyliä ja kaupunkia, joiden kantta matkustimme, ja niitä
kauniita seutuja, joiden kautta meidän tiemme kulki. Koko kym-
menen päiwää olimme matkustaneet, ennenkuin miimcinlin saa-
ionimme pieneen wnorikaupunkiin, ja tässä täytyi minun erota
ystawälliscstä suojelijastani. Hän puristi minuu kättäni, loi-
motti minulle ouncll ja siunausta matkalle, antoi minulle wiclä
hywän aamiaisen mnkaani ja läksi sitten ajamaan oikealle »uuo-
ren selännettä pitkin, ja minä taas astuin sisemmäksi nmoris-
toon. Käyminen ja liiatcnkin kiipeeminen korkeille muorcn hui-
puille oli minulle komin waiwaloista, koska siihen olin peräti
tottumaton, ja enncnknin wielä olin saanut peninkulman kulje-
tuksi, hcittäysiu uupuneena tuuhean tammen marjoon, söin aa-
miaiseni, ja uuwuksissa kun olin nukuin pian sikeästi. Herä-
sin wasta kun aurinko oli jo mailleen menemisillänsä ja pe-
lästyin suuresti kun ajattelin että minun kcutiesi tuli wiettää
yöni metsässä. Pelko tarkoitti liiankin pian »väsymykseni. Hy-
pähdin ylös ja juoksin ristiin rastiin tiheässä metsässä. Siellä
täällä pelästytin liikkeelle metsäkauriin, tai snksanhirwen, tai
aran jänösen, ja säikähdin joka kerta sanomattomasti kuulles-
sani kahinaa pensastosta. Mitä pimeämmäksi hämärä tuli, sitä
lewottomammllksi, tuskallisemmaksi käwi minun mieleni, sitä roä-
hemmin moin huomata tietä. Tuhat kertaa säikähdin nähdes-
säni wastikään taiwaallc nousseen kuun himmeässä matossa
mitä kummallisimpia muotoja ja olentoja. Milloin olin näke-
minäni wanhan koukkuselkäisen eukon, jolla oli koppa selässä,
milloin näyttihc minulle suuri pitkäpartainen mies, milloin taas
summaton lintu siimet 'lewällään, tai kontio, joka muristen nä-
kyi hanltiuwa» hyökkäämään kimppuuni. Kiiruhtaessa»» kaik-
kia näitä hirmiöitä pakoon joudnin minä todelliseen »uaaraan
kompastuen suuriin pmtn juuriin, syösten oksin »vastaan ja pu-
doten sywiin koloihin enncnknin olin ennättänyt huomata niitä.
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Niin kauan kuin elän muistan tämän yön ja kaiken sen tuskan
ja waiwan, jota silloin sain kärsiä."

„Mutta mikä oli syynä tähän tuskaan?" keskeytti häntä
isä Willebrand. »Ainoastaan turha, typerä, mieletön pelko. Jos
sinä, Nirkkoseni, kauniisti olisit hillinnyt mieliknwitustasi, niin
olisit pian kuutamossakin huomannut, että kaikki koukkuselkäiset
wauhat eukot, partasuut miehet, linnut ja kontiot ciwat olleet
mitään mnuta kuin metsän puita. Sinä olisit ilman epäilyk-
settä käynyt kaikkea kohti, joka näytti sinusta eriskummalliselta,
ja pian tullut makuutetuksi siitä, että metsässä ei yöllä enem-
män kuin päiwälläkään ole hirwiöitä. Mutta pelto on paha
wika. Se hämmentää ajatukset, se tekee sokeaksi ja kuuroksi, se
heikoutaa kaikki woimat, ja siinä, missä rohkeus taitaisi pelas-
taa todellisesta maarasta, syöksee se uhrinsa auttamattomasti
perikatoon. Warokaa siis, lapset, ett'ette pelkää, ja totuttakaa
itseänne sellaisiksi, ett'ette milloinkaan joudu pelon maltaan.
Kun se huomaa että te ette ole millännckään sen kiusauksista,
o» se pian itsestään wäistymä jättääksensä tilaa noille jaloille
hywillc awuille, miehuudelle ja päättäwäisyydclle."

„Sinä olet kyllä oikeassa isä", sanoi Hanno ujosti,
„mutta mitä auttaa miehuus ja paättämäisyyskään aawcita mus-
taan, jotka yön aikana lichnwat metsässä ja häilywät ympäri
ilmassa, niinkuin Hackelberg, tuo aukara metsästäjä ja metsäs-
tyksen tuima haltija. Mitä woit siuä tehdä olennoille, joilla
ci ole ruumista, joihin ei pyssyn laukaukset eikä miekan iskut
pysty? Sanopas se minulle isä."

„Kuules poikani", wastasi nauraen isä Willebrand, „kuule,
uskotko siuä tosiaankin kummituksia löytywau? No, se on mi-
nusta itämä kuulla! Kuka onkaan sanonut sinulle sellaisia
olentoja löytymän, joista meille mastilMn puhuit?"

„Isä", wastasi Hanuo, katsoen mähäu arasli ympäril-
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Icen, „kaikki ihmisethän puhuwat niistä ja moni sanoo wnr-
masti ja totisesti nähnccnsäkin aameita. Niinpä naapurin To-
pias sanoo useasti kohdanneensa »vaalean maimon, jota öisin,
waatteet liehuen tuulessa, liikkuu tuolla lammikon ympärillä.
Tämän kaswot oivat, niin hän kertoo, aiwan kelmeät ja werct-
tömät, ja knmmottawaa oli kuutamossa nähdä hänen tällä tn-
woin hiljan ilmassa liitelewän."

„Niin on, isä", todisti Tapani, „scn olen minäkin kuul-
lut, ja wanha Juho kertoo uähuceusä itse Hackelberginkin, tuou
ankarai» metsästäjän."

„Lawerrnksia!" sanoi Willebrand naurussa suin. „Miuä
luulen, nuoret miehet, että te tahdotte hiukkasen veloittaa meitä
kaikkia. Mutta se ei onnistu teille. Taru tuosta »vaaleasta
»vaimosta, joka muka liitelee tuolla lammikon ympärillä, on
pelkääwien ihmisten keksimä. Satoja kertoja olen minä kulke-
nut tuon lammikon siwutse, kaikkina aikoina, yöllä ja päiwällä,
enkä maan milloinkaan ole nähnyt waaleaa waimoa, jonka siellä
sanotaan liikkuma». Mutta usein olen sen sijaan nähnyt mii-
lciuä iltoina medestä nouseman mnlkeata usman näköistä hun-
rull, joka hiljaa ja witkalleen häilyy meden pinnan ylitse ja
toisinaan tiheämmäksi käyden liikkuu lammikon yli pilwen nä-
köisenä. Kuutamossa semminkin on usmalla usein pitkän hei-
luwau naiskuwlln näköä aiwan erhetyttämin määrin, ja hywin
mahdollista on että Topias pelkuri ja muut yhtä arkamicliset
ihmiset omat perättömässä tuskassaan luulleet sumua waaleaksi
mainioksi. Tämä on mahdollista ja »vieläpä luultawaakin; sillä
mitä ei ensinkään ole olemassa, sen luovi pelko. Ia näin lie-
nee Topias tuskissaan nähnyt käsiä, kaswoja, pitkiä hiuksia,
maikka nämä kaikki ainoastaan löytymät hänen mielituwitukses-saan. Sumut, jotka nousemat medestä ja liikkumat sen yli,
omat höyryä, joka on näkymätön päiwällä, maan illan ja yön
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wiileydcssä moipi silmä sen eroittaa; samalla tawoin knin hen-
gähdys, jota ette woi nähdä kesällä, wann talwclln huyrypil-
wen tapaisena.

„Ia samaten kuin Topialle, lienee käynyt Inhollekin, ha-
uen nähdessään tuota tuimaa metsästystä. Hän on mannaan-
kin joskus yön aikana kulkenut metsän läpi, snikähyttänyt liik-
keelle joukon Wariksia, pari huuhkajaa tai muutamia muita otuk-
sia, itse säitahtyuyt lintujen huudosta tai hirwicu paosta, läh-
tenyt juoksemaan niin nopeasti kuin jalat kannattimat, ja pitää
marsin tawallisia esineitä, joita moi mitä luouuollisimmiu selit-
tää, ihmeellisinä ilmiöinä ja olemuksina, joita hiin luulee uäh-
necnsä. Waan älkää, lapseni, milloinkaan uskoko sellaisin ker-
tomuksia. Ne joko syntymät hullusta turhamaisuudesta, kun
monen ihmisen mielestä on erittäin hauskaa kerskailla mitä
kummllllisimmillll tapahtumilla, tai omat saaneet ne alkunsa ih-
miskunnan manhnsta perintöpahecsta, surkeasta, kaikkea wää-
rcntelcwästä ja suurentelemasta pclmosta.

, „Monet ihmiset näkemät aaweita siinäkin, missä ei niin
mitään ole nähtäwänä ja jossa muut ihmiset eiwät mitään
näe. Nämä aameet syntymät kiwuloisuudesta ja niistä kerro-
taan ihmeellisimpiä tarinoita. Niin olen minä muun muassa
kuullnt oppineesta miehestä, joka säännöllisesti määrahetkcllä
näki wicressänsä aaween, joka seisoi liikahtamatta alallaan
niin kauan kuin mieskin pysyi liikkumatta. Mutta jos hän
huoneessansa astui edestakaisin, niin aawe myöskin kameli ja
seurasi häntä askel askeleelta. Oli selwä päiwci tai pimeä,
aawe seisoi oppineen wieressä näkymässä, järkähtämättömässä
muodossa. Oppinut mies kysyi monelta lääkäriltä neuwoa,
kuinka hän möisi päästä wapaatsi tuskallisesta seurastaan. Ei
kukaan woinut auttaa häntä ja hän laihtui silmiunähtäwästi.
Wiimein neuwoi häntä muuan yksinkertainen talonpoika, joka
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oli saauut kuulla hänen kiusastansa, että hän kolmeksi kuukau-
deksi heittäisi lukunsa, lähtisi maalle, söisi yksinkertaista ruokaa
ja joka päiwä liikkuisi ahkerasti. Oppinut teki uiiu, ja katsosse auttoi. Euuenkuiu kolme kuukautta mielä oli kulunutkaan
katosi aame, eikä hän eläissään sen koommin ole sitä nähnyt.
Se ei ollnt mitään muuta kuin hänen monesta henkisestä pon-
nistuksesta tiihtyueen mielikuwitukseusa synnyttämä houre.
Ei, ei, älkää tuoko aamcita kimppuuni, ennenkuin kerran saatte
kiini yhden moisen olennon ja tuotte seu minulle. Silloiu tah-
don uskoa teitä. Waan en sitä ennen. Ia nyt, Rietkoseni,
kuinka sinuu sittemmin käwi?"

„No, nyt en enään", alkoi Niekko, „!>iin tarkoilleen woi-
knan muistaa mitä minulle sitten metsässä tapahtui. Tiedän
ainoastaan, että kaikin woimin aloin itkeä ja huutaa, että puo-
leksi pyörryksissä riensin eteenpäin, luulin näkemäni tulen kau-
kaa, ja sitä kohti pyrkien upposin suohon. Tämä sai minut
taas wähän tointumaan ja minä koetin niin hywin kuin woin
päästä suosta ylös. Nannaan olisi tämä minnllc onnistunut-
kin, joll'ei joka hetki olisi näkynyt uusia mirmatulia, sotka saat-
toiwat mmnn mieleni täydelliseen häiriöön. Niin rämmin minä
polwiin asti suossa, annoin wirwatulten houkutella itseäni
milloin minnekin päin ja uuwuin ponnistuksistani niin, että
miimein tuskin saksoin muuttaa jalkaa toisen edelle. Wiimeiu-
kin, mikä riemu, huulin äänen, joka niastasi huutooni. Pon-
nistin kahta kiiwllllmmin keuhkosani ja kuulin nyt miehen tule-
man minua kohti. Nähtyänsä minut puoleksi suohon waipu-
necna, käski tämä minua wiipymättä tulemaan luoksensa. Tot-
telin, ja marsin mielelläni toiletinkin. Onnellisesti pääsin nyt
mihdoin miimeinkin suosta ylös, ja sitteu tuli minun kertoa
miehelle, joka tulollansa, niinkuin minä warmcisti luulin, oli
pelastanut minut kuolemasta, kuinka olin joutunut masta jät-
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tiimaani pälkähäscn. Todenperäisen kertomuksen laadittuani mei
hiin iniuut majaansa, jonne sammumme tuskin neljännestunnin
astumisen jälkeen. Täällä otti meidät wastann hänen mai-
nionsa, hywänsämyinen wanha eukko, puhdisti minut kaikesta
liasta, pyyhki pois hien, joka wirtana walui otsaltani, ja wir-
listi minua ruualla ja juomalla. Ei milloinkaan ole minulle
mikään ruoka maistunut niin hywällc kuin nuori maito ja
musta leipä, jolla «nuha eukko minua kestitsi. Käniinkin kii-
waasti ruokaan käsiksi ja söin itseni kylläiseksi, jonka jälkeen
rajaton nupumus taas sai mallan ylitseni. Minun tuli uui
ja wanha mummo mci minnt wuoteelleni, jossa nukuin seuraa?
maan aamuun asti niinkuin kuningas. Jälleen ylösnoustuani
ja licmirnokaa syötyäni sanoin kauniit kiitokset wanhuksille hei-
dän ystäwällisestä wieraanwaraisuudestaan, minulle neumottiin
tie teidän luoksenne, isä Willebrand, läksin sitä pitkin astumaa»,
ja nyt wihdoin olen onnellisesti saapunut luoksenne."

Näin lopetti pieni Riekko kertomuksensa ja pian sen jäl-
keen meni koko perhe lemolle rauhallisessa unessa kerätäkseen
woimia seuraawan päiwän töihin ja mainioihin.

Kolmas luku. .<

Tuhrija-Nietto.

Päiwci wasta koitti; aurinko oli wielä taiwaan rannan
alla, ja ainoastaan heloittawa rusko itäisellä taiwaalla ilmoitti
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sen' pian tuleman näkymiin. Wielä oli kaikki kedolla ja met-
sässä hiljaista. Ei mikään lintu wielä laulannt, mielä lepäsi-
wät jänikset ja hirmet pehmoisella muotcellansa ja ainoastaan
wirtnman metsäpuron lirinä häiritsi uinaileman luounon sywää
hiljaisuutta.

Mutta Willeorcmdiu talossa liikkui jo ripeästi kaksi mi-
rcää kättä. Sysimiehen waimo oli hereillä, hän miritti pesään
leimuaman tulen ja keitti koko perheelle aamujuomaa tai oikeam-
min sanoen aamuruokaa, jauholientä. Kahmia, teetä ja muita
ulkomaan juomia ciwät kylän yksinkertaiset asukkaat mielä tunte-
neet, maan tyytyimät kotimaisiin ruokiin ja juomiin.

Kun keitos oli walmis, kuului myöskin isä Willcbrandiu
askeleita ulkorappusilla, ja loimottaen uutteralle Maunolleen hy-
wää huomcuta astui hän keittiöön.

„Nyt, näen mä", sanoi hän, woiu herättää pojat syö-
mään aamiaista meidän seurassamme. Heidän tulee tänään
lähteä mukaani metsään minua auttamaan sysien polttamisessa.
Nyt ou jo aika heidän oppia ammatti, josta heille tnlemaisuu-
dessa on tulema jokapäimäinen leipänsä."

„Mutta ethän pientä Riekkoa ota mukaasi metsään. Poika
parka nukkuu mielä niin makeasti ja sikeästi. Olin mastikään
kamarissa häntä katsomassa,"

„Warjelkoon minun taiwns häiritsemästä hänen untansa",
mastllst isä Willebrand. „Picncn pojan täytyy saada leiviltä
rauhassa, sillä hän on eilen tehnyt pitkän matkan, eikä hän
ole tottunut astumiseen muoristossa. Ei, poika tarwitsee lepoa,
ja hymä olisi, jos antaisit hänen nukkua, kunnes hän itsestään
herää. Enkä minä tuolla työssäni häntä moi käyttöäkään. Siihen
hänen ruumiin-rakennuksensa on liian hento jn heikko ja minä
epäilen, moineckohan hän koskaan kunuollisesti käyttää hiili-
hankoa. No, siitä ci haittaa. Eihän kaikkien ihmisten tule
olla hiilenpolttajia."
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Näin sanoen meni isä Willebrand huoneesen, jossa hä-
nen poikansa nukkuimat, herätti heidät, ja käski heidän joutuu»
pukeutua woidllksccu seurata häntä metsään. Pojat, jotka iloitsi-
wat työstä tuolla wihaunassa metsässä, ,hyppäsimät heti wno-
tccltann, saiwat nopeasti waatleet yllensä ja muutamien mi-
nuuttien perästä seisonnat he kaswot pestyinä, päät kammattuina
pöydän ympärillä, halukkaasti pistellen suuhunsa jauholientä
sawisilta lautasiltaan.

„Ia nyt matkaan", sanoi isä Willebrand, joka tällä mä-
tin jo oli ottanut olalleen tarpeelliset työaseet. „Liikkeelle sou-
tuun sini-salolle. Mitä aikaisemmin alotammc työmme, mitä
wireämmin siihen puutumme, sitä eunemmin on se tehty, sitä
paremmin on se onnistuma." Ia kääntyen äidin puoleen sa-
noi hän: „Puolisen moipi Riekko tänään tuoda. Silloin
emme tarmitse sen wuoksi kotiin palata, maan tulemme iltaselle
hymissä ajoin."

Istäwälliscsti nyökäyttäen päätään Maunollensa läksi mies
astumaan nopein askelin ja hänen poikansa seurnsiwat häntä
ilomielin. Pian olimat he työpaikalla ja ilman pitemmittä
mutkitta alkoiwat miilua rakentaa. Pojat nuttoiwnt reippaasti
isää ja työ menestyi hymin.

Sillä mälin kun isä näin poikineen piti huolta jokapäiwäi-
scstä leimasta, toimitti äiti kotona, niinkuin ainakin, kotiaska-
reet. Hän läksi pieneen puutarhaan, joka oli heti rikcnnntsc»
takana, kasteli tasmit ja knalikset, kitki pois rikkaruohon, puh-
disti, siisti hiekalla peitetyt kantamat kaikista rikoista, ja poimi
miimein hymän keitollisen mihcriöitä papuja, mistä wlllmistaat-
scnsa perheelle päimnlliscn. Hän siiwosi pawut, croitti niistä
marret ja säikeet, leikkasi ne tcräwällä weitsellä ja huuhtoi ne
sitten pannakseen tulelle kypscksi kiehumaan. Tuon tuostakin
keskeytti hän työnsä katsoakseen pientä Riekkua, jota yhä miclä
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nukkui sikcintä untaan. Hän antoi hänen rauhassa nukkua,
sillä hän tiesi mM suuri wirwoitus uui on wäsyneille jäsenille,
ja ett'ei mikään niin nopeasti ja niin täydellisesti tuo takaisi»
kadotettuja woimia kuiu tuo luonuou ihineellinen lahja, lewolli-
nen, unennäöstä wapaa, häiritsemätön nukkuminen.

Wihdoinkin kun päiwä jo oli korkealla taiwaalla ja päi-
wällisaika oli lähellä, loi Riekko silmänsä auki ja katseli wilk-
kaasti ja iloisesti ympärilleen. Wuoteen wieressä oliwat hänen
wlllltteensa puhdistettuina ja siiwottnina. Sawinen pesuastia
tämnm raitista wettä oli siinä wieressä puutuolilla, ja aurin-
gon säteet, jotka kirkkaasti lankesiwat huonecsen ikkunan pienten
ruutujen läpi, heijastumat kimeltäen weden pinnasta niinkuin
peilistä.

„AH, kuinka kauan olen nukkunut", soperteli Riekko it-
sekseen. .Marinaankin minun tulee sitä häwctä, minun tulee
sitä häweta! Mitä on isä Willebrand ajattelema minusta!"

Joutuisasti heitti hän peitteen päältään, puki kiireesti
waatteet yllensä ja kiiltäwitsi woidellut kengät jalkaansa, pesi
kaswonsa ja kätensä, ja laskeutui sitte polwilleen lukemaan ly-
hyen aamurukouksensa. Hän ei milloinkaan laiminlyönyt tätä
eikä myöskään iltarukousta, sillä hänen hywä äiti-wainajansa,
joka oli ollut marsin hurskas waimo, oli jo lapsuudesta hänet
siihen totuttanut.

Kun hän wihdoinkin läksi kamarista tuli Willebrandin
emäntä hänelle wnstaan uhaten häntä naurussa suin sormel-
laan. „No, sinä pieni unikeko", sanoi hän, „siincihän sinä jo
olet. Aioin juuri herättää sinut miemään päiwällistä metsään
isälle ja weljeksille."

„Mita?" kysyi Riekko hämmästyneenä, „onko jo tosiaan-
kin niin myöhäistä? No, minä lähden kiireesti matkaan. Isä
Willebrand woisi suuttua, jos hänen liian kauwan täytyisi odot-
taa murkinaa."
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„Ei, ei, sellaista kiirettä ei ole, rakas poikani", lohdutti
häntä Willebrandin mainio. maan ensin aamiaisesi, ja
laittau sitte tyyneesti matkaan. Sinulla on mielä kokonainen
tunti aikaa, manha seinäkello kun mäskikään löi yksitoista."

Riekko söi suurella mieltymyksellä jauhokeiton, kertoen sillä
wälin Willebrandin waimollc äiti-mainajastaan, hänen sisares-
tansa, yhtä ja toista. Sen jälkeen otti hän mankan reunoihin
asti hywänmakuisillll paninilla täytetyn korwaniekkn ruukuu,
ja saatuansa tietää tien miiluille läksi hän iloisesti metsään
astumaan.

Päiwä paahtoi täydeltä terältä, ja pojalle alkoi tulla
wari. Mutta päästyänsä metsän tiheään siimekseen astumaan
tuuhealehwäisten wihcriöiden puiden alle, wirwoitti häntä su-
loinen wiileys ja merkalleen astuskeli hän tietänsä. Polku
kulti kukkimien niitynkaistaleiden poikki, yhä puroa seuraten,
joka iloisesti liristen kierteli piikiwien lomitse. Muutamat au-
ringon säteet tunkeutuiwat puiden tiheän lehtiwcrhon lawitse ja
ihanasti maihteliwat walo ja warjo laajalle ulottumassa met-
sässä. Linuut liwerteliwat puissa, sisiliskot pitiwät iloa ruohi-
kossa, ja wienoiuen tuuli puhalteli humisten korkeiden puiden
wih annoissa latwoissa.

Riekon mieli oli kepeä ja ihastusta täyunä, hän toimoi
että miilut olisi mielä hymin etäällä, jotta hän sitä kauemmin
saisi nauttia häiritsemättä metsän hiljaista suloutta. Mutta
jo näki hän aukeimmissll paikoissa metsää hiilimiiluista sawu-
pilwiä tupruaman taimaalle, hän kuuli kirween iskut ja kohta
myöskin isä Willebraudin ja hänen poikiensa äänet. Ei aikaa-
kaan, niin astuu hän jo metsästä aukealle paikalle, huomaa
mustat saawuawat hiilimiilut, ja omaisensa terwehtäwat häntä
iloisilla huudoilla.
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„No, tuletpa sinä pamasen aikaan, Riekko", sanoi isä
Willebrand. „Murkina tulee maistumaan meille. Tulkaa po-
jat, istukaamme tuon wcmhcm tammen alle ja jättäkää siksi ai-

kaa kirwecnne."
Pojat totteliwat, herkesiwät työstä ja heittäytyiwät pit-

källeen tammen wiileään siimekseen. Nadit ja lusikat tuotiin
esiin, ja nälkäiset työmiehet oliwat kohta täydessä syömisen
puuhassa.

„Eito sinunkin tee mieli syödä, Riekko?" kysyi Willebrand
pojalta, joka oli wetäytynyt syrjään, iloiten nähdessään ysta-
wiensä ruokahalun. „Eikö sinunkin tee mielesi syödä? Niinkuin
näet, täällä on tarpeeksi meille kaikille."

„Kiitos kaunis", wastasi Riekko. „Minä olen wast-
ikään kotona syönyt aamiaiseni, ja minua häwettää tuuuustna
tunti sitten olleeni wuoteellani nukkumassa. Te olette sillä ivä-
lin, niinkuin näen, jo olleet niin ahkerat, että hiki otsiltanue
tippuu."

„Niinpa kyllä", sanoi isä Willebrand, „mc olemme jo
kunnollisesti tehneet työtä ja noille nuorille miehille onkin työ
tuntuuut aika muikealta. Mutta nyt maistuukin ruoka. Ot-
sasi hiessä pitää sinun syödä leipää, sanoo Herra, ja se sana
pitää täydellisesti paikkansa. Ken tahtoo syödä, hänen tulee
oikeuden kannalta myöskin tehdä työtä ansaituksensa leipänsä."

Riekko punehtui, ja isä Willebrand huomasi sen.
„Ei, poikaseni", sanoi hän suopeasti, „sinua eiwät

sanani lainkaan tarkoittaneet. Sinä olet wielä liian pieni
ja heikko woidaksesi tulla meidän kanssamme työtä tekemään.
Siihen tarraltaan roahwempia hartioita ja käsiwarsia, jommoi-
set minun pojillani on. Sinusta ei ole sellaisen raskaan työn
tekijäksi Riekkoseui. Mutta sanohan minulle, mitä sinä olet
oppinut, ja oletko jo ajatellut mikä mies sinusta on tulema."
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„Woi isä", huokasi Rickko, „oppinut en ole juuri pal-
jon, sillä äitiin oli miu köyhä, ett'ci hän woinut pauna minua
oikeaan kuuluun. Nnhän osaau lukea, kirjoittaa ja laskea, ja
maalata taidan miuä myöskin. Sen on opettanut minulle
muuau wanha maalari, joka asui likellä meidän kotiamme."

„Kninka tulit sinä hauen luokseen", kysyi Willebrand.
„Sc oli ihan sattnmoilta", ivastasi Riekko. „Olin kuu-

den tai seitsemän nmoden wanha, kuu muutamana päiwänä is-
tuin tiwipenkillä huoneemme edustalla, ja miuulla ei ollut mi-
tään tehtäwää eikä ketään, jonka kanssa olisin leikitellyt. Ikäwä
waiwasi lnullakseni miuua ja sattumalta nähtyäni sysikappalccn
kadulla otin sen, taitoin palan siitä ja aloin sillä maalata mei-
dän huoneemme walkcnta seinää. Ensin piirsin kaksi kyyhkyistä,
jotka kadulta nonkkiwat ruokaansa, sitten hewosen sitten kaksi
koiraa, ja wihdoin aloin kuivata huoneita, jotka oliwat sen ka-
dun warrclla. Tätä tehdessäni ja työhöni täydellisesti kiinty-
neenä ollessani, löi minua äkkiä wanha maalari, Lindemann
oli hänen nimensä, olkapäälle ja kysyi ystäwällisesti keltä olin
oppinut piirtämään. Pelästyin ajatellessani nyt saamani sel-
kääni siitä, että tuon näköiseksi olin töhrinyt kauniin wnlkoiscn
seinän, ja purskahdin pelosta itkuun. Mntta wanha herra
Lindemann puhutteli minua kauniisti, sanoi ett'en missään ta-
pauksessa saisi rangaistuista tästä, ja lupasi minulle wihdoin
kauniin punaisen omenan, jos pnhnisin hänelle totta ja sa-
noisin keneltä olin oppinut piirustamaan. Silloin minä roh-
kaisin mieleni ja kerroin hänelle todenmukaisesti, ett'ei kukaan
ollut minua opettanut ja että ainoastaan itämissäni olin piir-
tänyt. Wanha herra Lindemann puisti päätänsä knäukuin
hän ei olisi woinut uskoa puhettani, katseli minua, katseli sit-
ten taas kyyhkysiä, hewosta, koiria, huoneita, jotka minä olin
töhrinyt seinälle, ja kysyi wihdoin missä minun äitini oli. Sitä
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en tiennyt, mutta miuä tiesin milloin hän pnlajnisi kotiin, ja
sanoin sen maalarille. Silloin antoi herra Lindeman» minnlle
sen kauniin omenan, taputteli hellästi poskiani ja lupasi illan
tullen palata puhumaan äitini kanssa miuusta. Piirroksista
seinällä käski hän minun olla huoleti, hän pitäisi huolta siitä,
ett'ci minna sentähden lyötäisi.

„Siitä karoinkin marsin lewolliseksi, enkä enempää aja-
tellut kuwiaui enkä maalaria, kunnes äitini iltasella tnli kotia.
Woi, silloin muistutettu» minua niistä sangen itämällä ta-
ivalla. Tuskin oli äitini nähnyt hiilipiirrokset seinällä, niin
kutsui hän minut luoksensa, joka sillä mälin olin rumennut
leikkiin mniden lasten kanssa, ja kysyi lyhyesti, olinko minä
tuolla tawuin tahrinut huoneen seinää. Minä wastnsin tie-
tysti olen, niinkuin asian laita oli, entä luullut mitään pahna
siitä minulle tuleman, kun herra Lindemann niin marmasti oli
makuuttanut, ett'en sentähden mitään rangaistusta saisi. Mutta
äitini, joka oli marsin pahoillaan siitä, cttn kauniisti kumotta-
man maitoisen huoneen näin olin rumentanut, tarttui minun
käteeni, mci minut tupaan, sai käteensä espnninnrnomon,
joka jo nscnmmnsti oli antanut minulle aika kipeästi tuntnman
muistutuksen, ja alkoi silla pehmitellä selkääni. Huusin niin-
kuin miimeincn päiwäui olisi ollut käsissä, kerroin äidille mitä
herra Lindemanu oli minulle lnmnnnut jn itkin kun tästä ei
apua ollut.

„Minu» hywä äitini oli wielä täydessä työssä, ja wielä
tapasi ruoko yhä uudistuneella woimalla minun onnettomia
hartialihojani, kuu onnekseni herra Lindemann itse astui tupaan
ja suoraa päätä käwi äitini käsiwnrsiin kiini.

»Heretkää, ratas naapurini", hundnhti hän kiiwaasti,
„hcretkää ja älkää kurittako tuota pientä maalaria siitä että
hänen luonnonlnhjnnsa ownt tulleet ilmeisiksi ja tiettäwitsi tei-
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dcin tupasenne walkoisclla seinällä. Laskekaa poika juoksemaan
matkoihinsa sa kuulkaa mitä minä teille puhun."

„Äitini taukosi minua lyömästä, katsoi herra Lindemanina
jotenkin kummastuneena, ripusti ruowou jälleen wanhalle tun-
netnlle paikalleen, ja lähetti minut huoneesta ulos kadulle.
Tätä käskyä ei ollut tarpeen uudistaa minulle, sillä iloiseua
siitä, että paasin pakoon ruowou kipua tuottamasta «laikutuk-
sesta, töytäsiu owesta ulos, enkä mälittanyt sen enempää siitä
mitä herra Lindemannilla oli äidilleni sanottamaa."

„Sinä et siis tiedä", keskeytti isä Willebrand pojan pu-
hetta, „mitä herra Lindenmnn puhni äidillesi?"

„En, en tiedä, sillä äitini ei ole kertonut sitä minulle.
Sen wnan tiedän, että minun seuraamasta päimästä lähtien
neljästi tai miidesti wiikussa tnli käydä herra Lindcmaunin
luona oppimassa piirustamista ja maalaamista. Mutta lo-
maksi onneksi kuoli tämä kunnon mies muotta jälkeen meidän
ensimmäisen tapaamisemme, ja minä olin taas awutonua niin-
kuin ennenkin. Hän tarkoitti parastani, antoi minulle pa-
rannuin ncuwojll ja parasta johdatusta, ja sauoi miuun mar-
inaan oiwalllilla edistymän, jos olisin ahkera ja tunnollisesti
kehittäisin luouuonlllhjojani. Minusta möisi muka kerrau tulla
oikein kuuluisa maalari. No sitäpä minä maan en woinut us-
koa, minä kun en saanut toimeen mitään kunnollista. Ia kun
wertasin herra Lindemannin kumia minun tekemiini, jouduin
täydellisesti epäilykseen milloinkaan saamani mitään kelpaaman
tehdyksi, ja usein miskasin lyijykynät, paperit, piirustimet, pens-
selit ja kaikki mitä eteeni sattui seiuääu. Woi jumaliste, kuinka
monta makeata korwapnusta sellaisissa tilaisuuksissa sain herra
Lindemannilla, niin että luulin kuulon ja uäön isäksi päiwikseui
kadottamani. Ei hiin kuitenkaan minuun oikein suuttunut, ja
jos miuä tälläise» kormapuustiu jälkcc» neljänneksenkään tuntia
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olin ollut oikein ahkera, niin pääsi hän taus minua kiittämään
siitä ja minä olin jälleen hänen oma kultapoiknnsa."

„Mutta kuulepas Riekko, siuä kun ylen taitama olet,
woisithan nyt tehdä kaikkien meidän kumat kerrassaan. Sysiä
on täällä kyllin kyllä yltympäri; jos maan woit towata sunren
sileän kannon, niin käy asia hywin päinsä."

Riekko katseli ympärilleen ja näki useampia, puolen tai
jalan korkuisia kautoja, joiden yläpinta euimmiten oli marsin
tasainen ja sileä. Isä Willebrand ei näet tawallisesti kaatanut
puita kirwcellä, maan otti sahan käteensä ja sahasi ne poikki.

Nun löysi Riekko pian mieluisen kannon. Se oli run-
saasti pari kolme jalkaa läpimitaten ja ihka sileä ja tasainen
niinkuin jos se marsin olisi ollut sileäksi hiwutettu. Lisäksi oli
puu himon ja walkoisen näköistä, niin ett'ei missään suhteessa
parempaa woinut toiwoa. Riekko haki nyt sopiman sysikappa-
leen, käski ystäwänsä olla paikaltaan hiewahtamatta ja alkoi
sitten kuwata heitä niin tarkasti kuin ikiuä moi.

Wuimulla kädellä liikutti hän hiilipulasta puun pinualla,
weti wiiwlln toisensa jälkeen, piirteen piirteen perästä, ja ikään-
kuin loitsimalla syntyi kannolle mitä miellyttäwin kuwa. Etu-
puolella näkyi metsän aukko tupruamme hiilimiiluineen, oikealla
puolella ijäkkään tammen alla isä Willebrand kolmen poikansa
kanssa, wieläpä lorisewa puronenkin ja sitten tuo tuoksuma,
wiheriä metsä, joka wihannoine lehmineen ja solakoine runkoi-
ncen ympäröi kaiken muodostuen taulun luonnollisiksi rajoiksi.

„Nyt on työ walmis", huudahti Riekko puolen tunnin
päästä. „Tulkaa nyt katselemaan kumianne."

Isa Willebrand ja pojat eimät olleet kuurot tälle käs-
kylle, maan kiiruhtiwat paikalle, mistä parahiten woiwat nähdä
knwan. Uteliaasti kiinittiwät he silmänsä siihen, ja se oli heille,
etenkin pojille, jotain uiman uuttu, jommoistu he eimät ikinä
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ennen olleet nähneet. Ikäänkuin lumottuina katsoa tähystiwät
he kuwaa ja heidä» huuliltaan pääsi yksityisiä, katkonnaisia
ihmettelemisen todistuksia.

„Woi taiwaau Jumala, kuinka kannis!" huudahti Wilho.
„Eipä olisi woinut uskoa!" huokasi Tapani täynnä ihailua.
„Se on erinomainen!" lisäsi Hanno päätänsä pudistaen.
„Tnossa olet siuä Wilho!" jatkoi Tapani jälleen. „Kat-sos waan, juuri sellaiseksi kuin sinä itse elämänä olet un Riekko

sinut maalannut. Ainoastaan nenä on sattunut wähäu liian
pitkäksi!"

„Niin on, ja tuossa olet sinä, Tapani, ja isä,..ja tuossa
Hauno, ja tnohon on Riekko kuivannut itsensä, ja tuossa on
miilut ja puut, kaikki juuri ikäänkuin peilistä sitä katselisimme.
Jos en omin silmin sitä näkisi, en uskoisi ihmisen woiwan sel-
laista tehdä!"

Tällaista ja tämänkaltaisia oliwat nieljesten ihastuksen
purkaukset. Isä Nillebrnud ei tähän asti ollut sanonut sanaa-
kaan, maikka hänen kaswoillnan näkyi ystäwällinen hymy ja
äkkinrwaamaton ihastus niissä kuwastui selwästi.

„Tosiaan", sanoi hän wihdoinkin, „tosiaankin taulu ei ole
huouosti tehty ja tuottaa Riekolle suurta kuumaa. Hiilenpolt-
tajaa, näen mä, ei meidän tule hänestä tehdä, ivaan meidän
täytyy antaa hänen kulkea omaa uraansa. Wahinko on waan,
että tämä kaunis kuwa tässä on joutuma hukkaan. Ensimmäi-
nen rankkasade häwittää sen. Jos nwisimme ottaa sen mu-
kaamme, iloitsisi äiti warmaau siitä suuresti."

„Katsos, isä, onhan meillä saha; käykäämme heti työ-
hön. Ennen iltaa on meillä knwa sahattuna kannosta ja
woimme wiedn sen kotiin äidille."

Isä nyökäytti päätään suostumukseksi, ja suuri saha tuo-
tiin esiin. Kiiwaasti aloitettiin työ ja se sujui yhdistetyin
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moimin sukkelaa». Hetken päästä oli kinua irroitcttu ja oli
nyt nähtäwauä tuuma,! paksuisella laudalla, jonka mukamasti
moi kulcttaa totiin.

Niemusaatossa wietiiu se kylän läpi, nuoriso kokoontui
sen ympärille; sitä katseltiin, ihailtiin ja kohta kulki Niekon
nimi suusta suuhun ja koko kylässä ci puhuttu kaiket iltaa mis-
tään muusta kuin tästä uudesta tulokkaasta ja hänen ihme-
teltäwcistä taitamuudestaan taiteessansa.

Willebrnndin waimoa tämä kuwa ci mähemniin kummas-
tuttanut, ja ihmetellen löi hän kätensä yhteen kuullessaan Rie-
kon oleman sen taidenieknn, joka oli uiin kamuin taulun teh-
nyt. Hän ei woinnt kyllästyä sitä katsellessaan, ja wiimein
otti hän seu huoneeseensa säilytcttämäksi.

»Pojat woisiwat wahingoittaa sitä, ja komin ikäwä olisi,
jos kuwa häwiäisi", arweli hän.

Nickko, joka ei ensinkään ollut moiuut «muistaa, että hä-
nen lyhyessä ajassa tehty hiilipiirroksensa nostaisi tällaista
huomiota, oli menestyksestään marsin mielissään.

„los sellaiset kuwat tuottamat teille humia", sanoi hän,
„tahdou tehdä teille niitä useampia. Miuulle itselleni «n iloa
suunnitellessani niitä, enkä tosiaankaan muuten tiedä mitä tehdä."

Niin käwikiu. Niekto maalaili, piirusteli. Isä Wille-
brand toi hänelle lähimmästä kaupungista märiä ja muita maa-
laamistarpeita, antoi pojan hiljaa ja rauhassa kulkea tietänsä,
eikä milloinkaan käskenyt häntä itseään työssään, toimissaan
auttamaan, niinkuin omat poikansa häntä auttoiwat. Kun naa-
purit ihmetteliwät sitä, myhäili hän ystäwällisesti heille Vasta-
tessaan: „Pitäkää huolta omista asioistanne. Mitä minä
teen talossani ei koske teihin. Muuten ymmärtänette itsekin
pojan oleman liian heikon hiilenpolttajan työhön. Sentähden
annan hänen seurata tahtoansa ajatellen hänen kerran ansaitse-
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mau leipänsä yhtä hymin maalarina kuiu hiilenpolttajana, jos
hän wann on hurskas, rehellineu ja ahkera."

Täten loppuimat kysymykset ja puheet Riekosta. Waan
kyläläiset cimät kutsuneet poikaa Willebrandin Riekoksi, maan
sanoimat häntä kaikki maan nimellä Tuhrija-Niekko, hän kun
aina maan maalata tuhri päimät pitkään. Riekko ci kuitenkaan
ollut tästä milläänkään, waan maalaili kuin ennenkin ja antoi
kylän poikien piestä snutaan niinkuin maan tahtoimnt.Jos he liian häjyiksi kämiwät antoi hän maan wiittank-
scu lujakouraisille serkuilleen, jotka ticsiwät teljetä suut näiltä
suuriäänisilta herjaajilta.

Neljäs luku.

Wieras.

Kesä oli kulunut, syksyiset myrskyt oliwat riistäneet
lehdet metsäu puista sn talwi leivitti lewittäinistään wnlkeata
maippaansa yli maan. Wuorien, laaksojen yli misteli se lumi-
hiuteita; peitti tammien ja pyökkien tuonaan wihreä-lehtisiä ok-
sia wälkkywnllä, kiiltämällä kristallipuwulla ja pani kohiseman
purun kahleihin lewittäen sen yli mahwan jääpeittcn. Kaikki
tiet olimat ummessa, ja isä Willebrandin täytyi poikineen istna
kököttää kotona lämpimän uuuin turmissa. Työ oli keskeytetty.



Muutamana iltana oli koko perhe kokoontunut suuren
tammesta tehdyn pöydän ympärille, jonka keskellä lamppu iloi-
sesti paloi. Äiti kehräsi, uutterasti polkien hyrisewää rukkiaan;
isä teroitti työkalujaan, sahojaan ja lirweitäan; Wilho, Tapani
ja Hanno löimät leikkiä, jupakoiwatkomppa- ja pilapuheita las-
kien, ja Riekko piirusteli lyijykynällään kaikenlaisia kumia pa-
periarkille. Weljekset kyllästyiwät kumminkin pian härsytyksiin
ja selmään huomasi, että heillä oli hirmuisen ikäwä.

„Talwi on kuitenkin marsin surkea wuoden aika", sanoi
Wilho.

„Mitm niin?" kysyi isä.
„Minkätähden?" mastasi Wilho, „minkätähdcn? Sen-

tähden että koko paiwä täytyy kököttää tumassa, ulkona kun on
kylmä ja sataa lunta, ja scntähden ett'ei moi tehdä juuri mi-
tään. Meidän kouluopettajamme kertoi nykyään maista, jotka
owllt tuolla monien merien takana, joissa ei milloinkaan ole
taimea. Jospa sinne pääsisi!"

„Wai niin, wai sinne sinun mielesi tekee?" sanoi isä
Willebrand. „Katsos, Wilho, nyt olet sinä kerrassaan joutu-
nut harhateille. Ei missään koko maailmassa ole ihmisen pa-
rempi olla, kuin siinä missä hän on syntynyt ja kaswanut.
Ia usko sanani; jos sinä joskus jättäi/it isänmaasi, saisit kauan
etsiä, ennenkuin löytäisit toista yhtä hywää."

„Mutta, isä", wastasi itsepäinen Wilho, „jos sinä olisit
oikeassa, niin minkätähden siirtyy sitte niin paljon ihmisiä
Ameriklllln? Onhan muosi sitten meidänkin kylästä muutamia
perheitä sinne muuttanut! Jos ei Amerikassa olisi parempi
kuin täällä, olisiwat tietysti ihmiset mieluummin kotona, kuin
lähtisiwät tuolle pitkälle, määrälliselle matkalle. Ia onko yksi-
kään niistä palannut takaisin? Ei yksi ainoakaan! Heidän
on siis wieraassa maassa käynyt hywin."
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„Niin ei se ole, poikaseni", keskeytti isä Wilhon kiimasta
puhctulmaa, „ei niin! Sinä olet kokonaan erehtynyt. Tosin
on paljon tyhmiä ihmisiä siirtynyt yli meren sieltä etsiäksensä
itselleen uutta kotimaata, kun wnnha ei cnään ole ollut heille
mieleen. Mutta mikä on cnimmiten ollnt syynä siihen? Lais-
kuus ja kelmottomien ihmisten »valheelliset, houkuttelemat pu-
heet, sellaisten, jotka omat tahtoneet hyötyä siirtolaisparoista.
Nämä tunnottomat ihmiset lähettämät ympäri maata asinmie-hiänsä, joiden tulee »vaikuttaa porwareihin ja inaamiehiin, saada
heille kotimaa «lastenmieliseksi ja houkutclla heitä siirtymistä
ajattelemaan. He luulottclemat herkkäuskoisia ihmisiä, että Ame-
rikassa on kaikki olot paljoa paremmat kuiu meidän Ninassa.
Täällä täytyy nähdä maiwaa ja kurjuutta ansaituksensa mukan
leipänsä, kun sitä mastoin Amerikassa kaikki ilman mniwntta
ja hoidotta kaswna itsestään. Täällä mnksnn anranala peltoa
sata taaleria ja wiclä cnennunnkin, Amerikassa tuskin kaksi tai
kolme. Täällä täytyy maksaa mcroa kuninkaalle ja Jumala
tiesi kelle kaikille, täytyy kärsiä kaikenlaista kohtuuttomuutta ja
»vääryyttä wirkamiehiltä, eikä ole sanalla sanoen paljoa pa-
rempi kuin orja tai palwelija; mutta Amerikassa, siellä on mies
mapaa, siellä saapi tehdä ja toimia mitä itse tahtoo, ja jokai-
nen yksityinen un siellä kuningas maltakunnassaan. Tätä
ja tämänkaltaista juttelemat he ihmisille ja kuwailcmat Ameri-
kan maan niin kauniiksi ja wiehätlämäksi, ikäänkuu paistetut
kyyhkyset siellä lentää lehahtcleisi ilmassa. Mutta kuinkas käy
näiden houkuteltujen ja petettyjen ihmisparkojen, kun he tule-
mat tähän Kuvattuun maahan?

»Ensiksi myöwät he kotona talonsa ja kartanonsa, peltonsa
ja niittynsä ja snnmat niistä tuskin puolet niiden armosta.
Tämä on ensimmäinen wahinko, jota he eimät moi mälttää.

»Tämän jälteen astumat he laimnnn, saamat maksaa ju-
malattoman summan matkasta ja raiuinnostaan siinä, ja as-
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tnwnt, jos meri ei «lc temmannut heitä symyytcensä, kukkaro
tyhjentyneenä maalle lumatussn maassa, joka ci nyt enää lnnnu
heistä niin ihanalta tuin heidän kotimaassa ollessaan. Siellä
he kumminkin nyt omat ja toiwowat kepeämmäksi tulleen kukka-
ronsa piau jälleen täyttymän, kun he maan parilla sadalla tan-
terilla omat saaneet ostetuksi neljä- wiisisataa auranlllllll maata
ja pciäsewät sitä »viljelemään. He tekemät kaupan ja saamat
nyt masta kuulla, että heidän wielä on kuljettama joku tuhat
peuiukulmaa maamatkaa tilallensa päästäkseen. Rastaalla sy-
dämellä lähtemät he matkalle, lukemattomia waaroja ja »vai-
moja kärsittyänsä tulemat perille ja löytämät siellä hymäksi lo-
puksi, ci peltoa eikä niittyä, ei, lumal'auta, ei mitääu muuta
tuin metsää, metsää, ja taaskin metsää, jos he cimät tietä-
mättömyydessään ole ostaneet miljelemätöntä suota ja rämettä.
Siellä täytyy heidän nyt raataa, min mahankin woiwat, nähdä
maimaa ja raihnanntua paljoa enemmän kuin kotosalla muinoin
ainoastaan woidaksensa henkeänsä elättää. Mielellään palnisi-
mat he nyt, jos se enää olisi mahdollista. Mutta se o» mah-
dotonta; kukkaro ou matkalla käynyt lopen tyhjäksi eiwätta he
enää möisi suorittaa kustannuksia paluumatkalla. He omat siis
ikäänkuin sidotut turpccsensa ja heidän täytyy Pysyä alallaan.
SentähtwN he cimät palaja, eikä suinkaan sentähden että olot
wieraassa maassa heille olisi mieleen. Ia mitä omat he siis
moitwneet maihdolla? Ei mitään. Mitä omat he kadottaneet?
Kaikki! Omat kadottaneet kotomaan ja kodin, omat kadotta-
neet ystamänsn, sa usein mielii Jumalankin! Kaikkia elämän
mukawuuksill täytyy heidän olla mailla, mieläpä malttamatto-
masti tarpeellisia kalujakin, niinkuin esimerkiksi wnatetnrpeita jn
huoueknluja, joita he joko cimät moi haukkia itselleen tai täytyy
heidän tuottaa ne mahdottoman pitkien matkojen päästä, ja
maksaa niistä melkein niiden paino kultaa. Sillä Amerikan
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crnniaissll ei ole niinkuin meillä, jossa kyliä ja kaupunkia on
aika tiheästi. Siellä woipi kulkea satoja peninkulmia, euncn-
kuin tapaa asutun paikan, jossa on joku kauppamies tai käsi-
työläinen. Ia kuinka on sittc koulnjen laita? Ken opettaa
lapsia erämaassa? Ken opettaa heitä tuntemaan ja rakasta-
maan Jumalaa? Kuka walwoo heidän hengellistä parastansa,
joka kumminkin on äärettömän paljoa tärkeämpi kuin ruumiilli-

nen. Ei kukaan pidä hnolta siitä, ei kukaa» Kwi siitä pitää
huolta, ja tietämättömiksi, taitamattomiksi, typeriksi kaswawat
lapset, jos ei taiwaan Jumala laupeudessaan heitä armahda.
Ei, heretkää jo, heittäkää jo puheenne wieraistn maista. Ko-
tona on paras olla." -

„Niinpä kyllä, isä, mitä Amerikan» tulee, se on Poh-
jois-Amerikan ZHdysmaltoihin, niiden suhteen saatat olla oi-
keassa", sanoi Wilho, „mutta millainen on laita Etelä-Ameri-
kassa? Millainen Läsi-Indian saarilla ja Itä-Indiassa? Siellä
tnottna luonto kaikki mitä ihminen tarwitsee elääksensä, ja hä-
nen tarwitsee waan ojentaa kätensä tätä kaikkea omistaaksensa.
Näitä maita tarkoitin minä oikeastaan, isä, ja siirtyminen nii-
hin ci suiuklllln olisi hullumpaa."

»Siellä ou wielä takalampi kuin Pohjois-Amcrikassa",
keskeytti isä Willebrand poikaansa, „sicllä on wielä kalalampi.
Ketä kuolettamat taudit, rutot, keltataudit j. u. e. säästawcit,
hän warokoon ett'ei joudu saaliiksi raatelemille pedoille, myr-
kyllisille käärmeille, skorpioneille ja muille hinuiöille. Tuhan-
nenlaisia waaroja ympäröi ihmistä kuumissa maanosissa, ja
ani harwat europalaiset woiwat kestää ja woittaa niitä. Ia
muuten minä kiitän meidän kesää werrattuna uiidcu, pysty-
suoraan lnnkecwien auringon säteiden waikuttamnan, hehkumaan
helteesen, ja mieluummin kärsin meidän talweu pyryjä ja pak-
kasia, tuin kuukausia kestäwiä sadctulwia, jotka siellä wirtnilc-
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wat alas piimistä, ja tawallaan wastaawnt meidän talwea.
Minä kiitän kotimaatani, ja minun mielilauseeni on: Pysy
maassasi ja elätä henkesi rehellisesti."

Tähän keskeytyi heidän puheensa, ulkoa kun kuului koivua
tolkutusta suljetulle owelle. Wilho läksi awaamaan, ja toi
kcHta mukanansa tupaan miehen, jota isä Willebrand tutusti
mutta jotenkin kylmästi tcrwehti.„No, mestari Scharf", sanoi hän, „kuinka on minulla
knnnia nähdä teitä täällä? Moneen aikaan ette ole meillä
käynyt."

Mestari Scharf, muurari lähimmästä, noin wiiden pe-
ninkulman päässä olemasta kaupungista, oli kaukaista sukua
isä Willebrandille ja entisinä aikoina hänen oli tapana usein
käydä tämän luona. Alkujaan köyhä ja ahtaissa oluissa elämä,
oli hänen sittemmin onnistunut koota jonkun werran omaisuutta,
ja nyt muuttui hän kopeaksi ja ylpeäksi. Hänen käyntinsä köy-
hän sysimiehen talossa käwiwät wuosi wuodelta harwemmiksi,
ja wiimcin loppuiwat ne kokonaan. Sentähden tuli hän tänä
iltana niin odottamatta, jotta ci kumma ollutkaan jos isä Wille-
brand sitä oudoksui.

„Minulla on ollut likitienoissa joitakuita asioita toimi-
tcttawana", sanoi mestari Scharf, istuttuaan mukawaan ase-
maan, „enkä siis woinut olla kerran taas pitkästä ajasta käy-
mättä rakkaan orpanani Willebrandin luona katsomassa kuinka
hänen käy, kuinka hänen mainionsa ja lapsensa jaksamat. No,
te olette, näen mä, kaikki reippaat ja terweet."

„Terweet olemme, Jumalan kiitos!" mustasi isä Wille-
brand. „Pojat kaswawat päiwä päiwältä ja omat jo apuun
työssä. Jospa he yhä wastedeskin tottuisiwat uutteruuteen ja
Jumalan pelkoon, sillä se suo sielulle ja ruumiille hywän
woinnin."
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„Mutta teidän perheenne on lisääntynyt, orpannscni",
sonoi mestari Schars. „Tuota pienintä miestä en ole ennen
nähnyt luonanne. Hän on teidän nuoriu lapscune?"

ei", wastasi isä Willebrand. „Hän on minnn ra-
kas pieni sukulaiseni Riekko V:stii. Hauen wanhcmpansa owat
kuolleet ja tämä poika nulikka on kulkenut meille, tullaksensa
jäseneksi perhecseni. Naikk'ei hän ole minun poikani, pidän
minä häntä poikancmi, enkä möisi rakastaa häntä enemmän,
maikka hän olisi omakin poikani."

„Niin, niin, hm, hm, kyllä tiedän", sanoi mestari Schars,
tarkastaen Riekkoa kiireestä kantapäähän. „Olen kuullut hä-
nestä puhuttawau. Eikö häntä koko seudussa kutsuta Tuhrija-
Nieloksi, hän kun aina maalailee; ja kuuluuhan hän piirtelewän
ja maalaileman aika näppärästi. Niin on, aiman niin! No,
niintäpä nyt joitakuita tekemiäsi kumia, poikaseni. 3>mmärrnn
hiukan niitä asioita, minun ammatissani kun tarwitanu monen-
kaltaista maalaamista ja piirtämistä. Tnopa tänne nähdäkseni
mitä olet saanut aikaan."

Riekko läksi noutamaan paperilaukkunan kirstustansa, ja
antoi sen mestari Schurfille. Tämä pani orwotkansti suuret
silmälasinsa pitkälle, punaselle nenälleen, asetti lampun niin
että hänellä oli paras malo, awasi mihdoin lankun ja tarkas-
teli piirustuksia. Mitä enemmän hiin katseli niitä, sitä hohtn-
waminin säihkniwcit hänen pienet wihreat kissausilmänsä, sitä
punasemmaltll paistoi hänen mahtaiua nenänsä. Hiljaa mutisi
hän kaiken aikaa itsekseen, milloin nyökäyttäen päätänsä, mil-
loin sitä pudistaen mieltymyksen osoitteeksi.

„Eipa huouoa! Oiwallista! Todellakin marsin kun-
nollista!" mumisi hän. „Tuosta pojasta woipi tosiaankin tulla
jotain. Kaunis taipumus, suuret luonnonlahjat! No, san-
daaupa nähdä!"
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Vihdoinkin oli hän tarkastanut kaikki laukussa olemat
piirustukset, löi sen nrmokknasti kiinni, otti silmälasit nenältään
ja katseli isä Willcbrnndia palsaa ilmoittamilla katseilla.

~Kuulkaa, orpana", sanoi hän, ~poika ci todellakaan pii-
rusta huonosti, ja sos hän tulee oikean johdon alle, niin hä-
neltä wielä kerran ei tule mitään puuttumaan. Kuinka olisisos antaisitte posan tnlla minun kanssani kaupunkiin? Mitä?
Minä moisin käyttää häntä, sa kun hän on noin kiitewä, ci
hänen tarwitsisi maksaa , oppirahaakaan, sa minä pitäisin hä-
nestä kaikin puolin huolta. Minulla on kaksi oiwnllista ka-
marimnalarill pllliuelnksesscmi, jotka tulisiwat häntä opettamaans« piankin saisimat hnnct niin neuwotuksi, että hän itse möisi
ansaita lei, ansa. Täällä kylässänne tylsistyy poika, sa sos hän
ci pian tule sellaisten ihmisien seuraan, soilta hän moi oppia,
mcncwät hänen luonnoulahjansa ihan hukkaan."

Isä Willebrand pudisti tätä tarjoomusta kuullessaan
empien päätänsä. .Mahdollista on, että teillä on hywci aiko-
mus, orpana", sanoi hän wiimciu; „kumminkin täytyy minun
tunnustaa etten mielelläni luomu pojasta. Olen jo tottnnnt
häntä näkemään ja luulcu myöstiu häueu itscusä mieluummin
jäämän meille, kuin senraawan teitä. Wni mitä sanot sinä,
Nickko?"

Niekko oli huolistunccna kunnncllnt puhetta, ja kun isä
Willebrand kysyi hänen ajatustaan, oli hänellä heti wastaus
malmiina: „Tän»e tahdon jäädä, isä! Ei mieleni tee kau-
punkiin! Täällä on niin hywci olla, ett'cn mitään parempaa
toiwo!"

„Katsokllll, orpana!" wirkkoi isä Willebrand, tyytywäi-
syyden hymy hnulillanu. „Katsotaa! Niin juuri arwelinkin,
ctt'ei poika mielellään lähtisi, t'un tietää meidän kaikkien häntä
rakastaman. Jää sinä meille Nirkkoseni! Maalaile ja piirns-
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tele niinkuin ennenkin, äläkä huolehdi tulcmaisuudestasi. Jossinä kunnollisesti opiskelet ja uutterasti harjoittelet, niin et tule
puutetta kärsimään minun kuoltuanikaan."

Mestari Scharfin kaswot kawiwät nyreän näköisiksi, mutta
hän ei mitään sanonut, waan jätti asian sikseen. Puhe kään-
tyi toisaalle ja wieraan ehdotus oli aikoja sitte unohdettu, kun
wihdoinkiu lähdettiin leivolle.

Seuraamana aamuna heitti mestari Scharf hymnsti ja
laittautui matkalle. Isä Willebrand seurasi häntä hänen pyyn-
nöstään kappaleen matkan. Heidän astuessaan nariseman lu-
men peittämän tietä alkoi mestari Scharf jälleen puhnn Rie-
kosta.

„Kuulkaa, orpana", sanoi hän, „minä olen uudestaan
mielessäni tuuminut tuon posan asiaa. Se huwittaa minna,
minä kun luulen hänestä aikoinaan miclä woiwan sotakin tulla,
jos hän joutuu oikeisiin käsiin. Teidän talossanne tässä ky-
lässä, jossa ei knkaan häntä opeta eikä ohjaa, täytyy hänen,
niin hywnlahjnincn kuin onkin, jontua harhateille, eitä hänestä
ikinä moi tulla kunnollista ja taitamaa maalaria. Lähettäkääpoika minun luokseni. Minä pidän hywin huolta hänestä, enkä
ainoastaan, niinkuin jo sanoin, en wandi häneltä oppirahan,
maan tahdon myöskin antaa hänelle siewän palkan. EllM
maan hyljätkö ehdotustani, orpana, minä tarkoitan pojan pa-
rasta."

»Mestari Scharf", sanoi Willebrand, „te olette omilla
korioillanne kuullut, mitä Riekko ivastasi teidän tarjoomnlseenne.
Hän ci tahdo teidän luoksenne, cnkn minä moi sitä, totta pu-
huen, paheksua, minä tun tuuucu teidät. Katsokaa, herra or-
pana, puhuakseni suuni puhtaaksi, ole» kuullut, että te ette hy-
win kohtele palmelusmäteänne, että te kiusaatte ja waiwaatte
heitä, waaditte heiltä kohtuuttomasti työntekoa, ctt'ette milloin-
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kaan suo heille mitään humitusta. Ei kukaau ihminen kestä
ajan pitkään teillä, ja alituisesti muutatte mäkeä. Ammärrän
marsin hymin että woitte käyttää Riekkoa, te kun ette muuten
niin kowitt kiihkeästi haluaisi saada häntä. Mutta katsokaas,
herra orpana, siitä ei moi tulla mitään. Minun luonani on
pojan hymä olla, hän moi käydä omaa tietänsä, mielin määrin
antantna taipumukseensa ja sen kehittämiseen. Hymä hänellä
on perustus ja minnn ymmärtääkseni on hän minun talossani
edistynyt marsin hymin. Mutta teidän luonanne täytyy hänen
lowasti tehdä työtä aamnsta warhnin myöhään yöhön asti,
sllllpi kärsiä lyöntiä ja herjaussanoja, eitä hän kaiken tämän
ohessa opi mitään kunnollisesti. Sillä marsin hymin tiedän,
mikä ääretön eroitns on kamarimanlarin ja oikean todellisen
maalarin, niiu sanotun taideuiekau mälillä. Sillä Nietosta ei
tule mikään mnrieusekoittnja eikä seinämanlaaja, maan todellinen
taiteilija. Se on minnn ajatukseni jn siitä te, herra orpana,
ette saa minua luopumaan."

Mestari Scharfin kasmoissa kumautin haikea mieliharmi,
kun hän kuuli nämä sanat, ja hänen pienet miheriät silmänsä
säihkyiwät kiukusta ja wihasta. Kumminkin inalttoi hän wielä
mielensä sn sanoi lauhkeasti ja ystämällisesti:

„Herra orpana, herra orpana, kuinka woittekaan uskoa
mitä pahat ihmiset puhumat minusta, miesparasta. Tämä on
selmää wnlettn ja mihapuhctta! Minäkö kohtelisin pahasti työ-
mäkeäni? Minä, joka mieluummin tahtoisin itse kärsiä mitä
tahansa, kuin nähdä niiden kärsimän. Ei, orpana, se on pelk-
kää waletta. Ia katsokaa, kun minä otan pojan luokseni, on
teillä yksi suu mähemmän ruokittamatta. Ia mitä hyötyä on
teillä tuosta pienokaisesta? Ei mähääkään! Ia kumminkin
täytyy teidän mnatettaa ja elättää häntä ja nähdä waimaa hä-
nen tähtensä! Ei, orpana, se ei käy laatuuu. Antakaa poika
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minulle, uiiu annan teille wuosittain, niin kana» knin hän on
luonani, »viisikymmentä liiltäwää tanteria. No kelpaako? Tuo-
hon tnteen!"

Hän ojensi kätensä. Naan Willebrand työnsi sen inholla
pois luotaan.

„Tuo on paholaisen kiusausta", huudahti hän tuikeasti.
„Minä eu ole mikään ihmiskauppias, ja sen werran on mi-
nulla wielä omaatuntoa, ett'en halivasta kullasta kaupittele lap-
sukaisen onnea ja menestystä, lapsukaisen, jonka Inmala on
miuun huostaani jättänyt. Ei, ei, olkoon se kaulana minusta!
Kuu tniwas tähän asti on minua nuttauut, auttaa se minua
täst'edeskin. Emme wielä milloinkaan ole nälkäisinä menneet
lewolle, eikä meiltä myöskään ole puuttunut waatteita, eikä ka-
tosta suojaksemme. Waikka minulla Riekon tähden onkin joku
meno enemmän, mitä se tekee? Liikun sitä wireämmin, ja kyllä
minä toimeen tulen, kun kolme poikaani jo tuutuwasti woiwat
auttaa. Mitä Riekou hywäksi teen, on sitä paitsi welwollisuu-
tcni, koska hänellä, poika paralla, ei muita omaisia ole kuin
me, jonka tähden ei kukaan muu woikaan pitää hänestä huolta.
Jättäkää siis jo tämä asia sillensä, mestari Scharf, ja eläkää
terweenä."

Hywastiheitto oli lyhyt ja pian palasi isä Willebrand
kotiinsa. Orpana Scharfin ehdotuksen sytyttämä suuttumus oli
jo lauhtunut ennenkuin hän astui tupaan, jossa hän nyt lei-
killisesti kertoi, kuinka hänen oli käynyt matkalla jakuinka kiih-
keästi kaupungin muurarimestari oli halunnut saada Tuhrija-
Riekkoa luokseen.

„Siinä pojassa on enemmän kykyä, kuin me kaikki luu-
lemme", sanoi hän illalla waimolleen poikien lewolle mentyä.
„Kenties tulee hänestä wielä yhtä kuuluisa mies kuin Raphael ja
Leonardo da Ninci ja muut taiteilijat, joista hän useasti on
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meille kertonut. Snadaanpas nähdä! Jos hänessä tuntoa ja
jaloutta on, ou rakas Jumala warmaan n>ielä kerran sitä edis-
täiuä ja kehittämä."

Viides luku.

Kulowallea.

Puoli wuotta jälkeen orpana Scharfin käynnin, jota ei
ennä kukaan ihminen koko kylässä ajatellut, läksi muutamana
helteisenä tesäuäiwnnä isä Willebrand kolmen poikansa kanssa
metsään työhön. Isä wei poikansa korkealle wuorcllc, joka yh-
deltä puolen äkkijyrtästi laskeutui muodostaen pystysuoran kal-
lioscinän, mutta muilta sumulta loiwasti kallistui kauuistn wi-
hautaa laaksoa kohti, jonka pohjassa kohisewa puronen somasti
polweili. Ilhäällä melkein wuoreu huipulla oliwnt puut laa-
jalta kaadetut ja hnlotut, ja näitä hajallaan olcwia puita käski
isä poikansa kantaa yhteen ja sitte piti heidän tasoittaa paikka,
johon hiilihlluta tulisi tehtäwätsi. Itse poistui hau sitten toi-
sacmne työhönsä, lnwate» illan suussa jälleen sinne palata.

Pojat käwiwät reippaasti työhön käsiksi ja liikkuiwal ra-
wnkasti, maikka auriuko korkealta taiwaalta paahtoi täydeltä
terältä.

Noin tuntikauden oliwat he työskennelleet, ponnistaen
kaikki woimansa, kun ilma, ei äkkiä waan wähitellen, alussa
tuskin tuntuwasti alkoi täyttyä hienolla, kuulakalla hai'ulla,
joka yhä laajemmalti lewisi ympärillä olcwille kukkuloille. Se
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wähensi nuriilgon paahtamaa hellettä, jonka säteet heikosti tuu-
kiwat hai'un läpi ja sai ilman niin painamaksi ja rasittamaksi,
että uutterasti työskentelcwat pojat wctää läähättiwät heukeä.
Ei wienoisinkaan tuulonen liikkunut, maan eriskummninen hil-jaisuus malliisi koko seudussa.

Pojat oliwat juuri wierittämässä raskasta pölkkyä loi-
wasti nonsewllll mnoren rinnettä ylös, kuu äkkiä sakea snwu-
pilwi wieri heidän ylitsensä ja kierrellen, wyöriellen ylemmäksi
peitti mnoren huipun heidän nähtäwistään. Pelästyneenä tästä
oudosta ilmiöstä, jota ei yksikään pojista kyennyt selittämään,
jättiwät he pölkyn paikalleen ja syöksiwät ylös muore» huipulle,
josta he katseliwat tarkkaamin silmin ympärilleen ja alas laak-
soon, joka oli ikäänkuin peitetty paksulla sawumerholla. Sa-
massa tunki heidän kormunsa metsästä rMympäri suhisema
ääni, jota sopi werrata lähestymän myrskyn kohinaan.

Pojat katsclimat hämmästyneinä toisiaan.
„Mitä tämä on?" kysyi mihdoin Hanno, nuorin weljek-

sista. „Minulla on hirwcän tnskallinen 010, ja sydäntäni ah-distaa, niin ett'en saata sanoa."
„Minakin tunnen kuumuutta niinkuin ilmi »valkean naa-

rassa", sanoi Tapani. „Minusta tuntuu, niinkuin ilma olisi
palamaa ja niin paksua, että tuskin woi hengittää."

„Ia tämä peloittawa sawu", lisäsi Wilho. „Pelkään
meidän oleman suuressa waarassa, waikk'en woi päättää miltä
puolelta se meitä uhkaa."

Wielä oliwat he ällistyneet yhä uudestaan heitä kohti
ylös wyörimästä sawusta, kun äkkiä kuului metsästä kimakka
hätähuuto, jonka weljekset heti tunsiwat Riekon ääneksi.

„Nilho! Tapani! Hanno! Missä te olettekaan? Was-
taikaa. Koko metsä on ilmi tulessa, ja tcidä» täytyy joutuun
paeta, jos tahdotte pelastaa henkenne.
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Pojat peljästyiwät. Metsä paloi siis. Siitä hattu, siitäsawu, siitä tuo raskas rasittama kuumuus.
„Riekko hoi", huusi Wilho, joka ensin tointui peljästyk-

sestään. „Ho hoi!"
Heti sen perästä kuului wiitikossa rätinää pikaisesta liik-

keestä, ja kalpeana, hämmentyneenä, hengästyneenä nopeasta
juoksusta ja tuskasta, jouka synnytti ajatus serkkujensa kohta-losta, saapui Riekko meljesten luo.

»Jumalan tähden", hnudahti hän, „minkätähden seisottetässä neuwottomina, ettekä ole lähteneet pakosalle niin pian kuin
mahdollista. Tuli seuraa minua kantapäilläni, ja nyt on jo
aika meidän päästä tästä tulimerestä. Koko wuorcn ympärillä
owat puut ilmitulessa, ja yksi ainoa paikka, siinä missä lähde
wuotaa muorenrotkosta ja juoksee laaksoon, oli wapaa ja tnli
ci ollut siihen wielä koskenut, kun tuliu tänne. Mutta kauan
ei moi kestää, ennenkuin tämäkin tie pelastukseen suljetaan meiltä.
Sentähden kiiruhtakaa ja seuratkaa minua niin nopeasti kuin
jalkanne kantaa."

Pelosta wapisemat pojat kiiruhtiwat noudattamaan Rie-
kon kehoitusta ja juoksiwat nopeasti hänen jäljissänsä wuoren
rinnettä alas. Muutamassa miuuutissa saapuiwat he rotkolle,
josta kirkas lähde esiin pulppuili, ja mettä myöten, joka wir-
taili niastamainittuun puroon, juoksiwat pojat alas laaksoa
kohti.

Äärettömät pilwet sameata, wyöriwätä sawua ympäröi-
mät koko muoren ja tatkimät kauau aikaa liekkien nopean lä-
hestymisen pakenemien silmiltä. Mutta äkkiä, ennenkuin heolimat chtiueet puoliwäliinkään muorelta alas laskeutuessaan,
kuuliwat he aika rytinän ja nakiwät samassa samun seasta lie-
humat liekit, jotka punaiselle ja keltaiselle hehkumina milloin
leimahtimat korkealle ilmaan, milloin painuiwat alas maahan,
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jossa ne hämittää ahmimat ruohot, risut ja kaikki mitä niiden
tielle sattui. Tämä näkö waikutti kauhua poikien sielussa ja
sai heidät kahta nopeammin liikkumaan. Wielä oli heidän tiensä
«apnll, jo pilkoitti heille wastaan laakson pohjasta puron kim-
meltäwä mesi, jo pääsi heiltä ricmuhnuto, knn luutimat kaikista
waaroista onnellisesti pelastuneensa, multa silloin auki ulcwa
tie tnli äkkiä suljetuksi heidän edessänsä.

Kownkst onneksi oli, näet, metsäu reunassa heidän tiel-
lensä, ainoalle mahdolliselle pelastuksen tielle, keräytynyt läjä
wanhojll kniwia puNnoksia, joita helposti syttywiä aineksia tä-
hän asti niuoastlllln mälissä olema puronen oli suojellut. Nyt
sattui tuuleupuuska ajamaan liekit palamista puista tämän ka-
pean weden yli. Samassa silmänräpäyksessä syttyiwät kniwat
risut tuleen, ja pojat paikalle tullessani! näkiwnt räiskymän,
kirkkaasti leimahteleman lieskan tukkimat heidän tiensä. Kau-
histuksesta mamisten mäistyimnt he takaisin ja seisoiwat siinä
keskellä hirmeita liekkiä, jotka ahneesti, ikäänkuin saalista himo-
ten, eteniwät kauhistuttnmaa tietäusä oksasta oksaan, puusta
puuhun.

„Mitä nyt teemme?" kysyi Wilho marisemalla äänellä,
katsella tuijottaen ympärillensä kädet ristissä ja epätoiwon tuska
sydämessä.

„Meidäu täytyy palata", sauoi Riekko äkkiä päätöksen
tehtyään. „Kcnties onnistuu meille muoren äkkijyrkältä puolelta
kiimetä alas. Täällä on kaikki kadotettu. Siellä on kummin-
kin toiwo jäljellä."

Pojat huomasiwat tämän ehdotuksen hywäksi ja kääntyi-
n>ät takaisin. Niin nopeasti kniu moimat jalkojaan liikuttaa
pnlasimat he äsken samottua tietänsä takaisiu ja snnpuiwat piau
hengästyneinä muoreu korkeimmalle huipulle. Täältä moimat
he awaralta katsella ympärilleen, ja knn waara ei enään niin
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likeltä uhauuut, kntsclimat he taaksensa liehumia liekkiä, jotka
yhä ryöpeästi edistyiwät ja jo oliwat muuttaneet koko alapuolen
wittalleen laajenewaa wuorta aaltoilemaksi tuli- ja snmumereksi.

Tämä näkö oli yhtä kaunis knin hirweä ja kauhistut-
tama, ja pojat, etenkin Riekko, joka ci hetkeksikään kadottanut
mielenmalttiaan, katseliwat puoleksi ihastuneina, puoleksi pelä-
ten komeaa, yhä lähcncwää häwitystn. Riekon silmät hakimat
aina maan jotain paikkaa, josta pakeneminen wielä olisi mah-
dollinen, silla hiin ymmärsi kninka määrällistä olisi kiiwetä
äkkijyrkkää wuoren rinnettä alas. Missä mähcmmin paksusawu näylti lupaaman amonaista paikkaa, siihen syöksi hän, ja
teki mitä ikinä moi löytäätscnsä tietä sawupilwicn läpi. Mntta
hänen yrityksensä oliwat turhat, ja häu tuli wihdoin siihen
kauheaan makuutukseen, että liekit ympäröimät heitä täydellisesti
joka puolelta.

„Ei auta, meidän täytyy koettaa kiiwetä alas muorcn
jyrkinnnältä puolelta", sanoi hän wihdointin wapisemille onnet-
tomuustowereilleen. „Tehkäämme siis mitä woimmc pelas-
taaksemme henkemme. Rnkoilkaa Jumalalta, että hän suo meille
armollista apuansa!"

Pojat laskeutuiwat polwillccn, rukoiliwat hartaasti ris-
tissä käsin ja silmät taiwasta kohden. Heidän ympärillään
häilyi haiku- sn samupilmiä; tnlcn pcloittama ritinä ja rytinä,
maahan kaatumien puiden ryske ja towasti kiihtyneen rajutuu-
len ulwouta kuului hartaasti rukoilewien äänien yli. Wihdoiu
nousiwat pojat seisoallecn ja läksiwät wuoriscinän reunalle.
Kauhistuksella katseliwat he alas ammottawaau syiuyyteeu.

„Gmmc ikipäiwinämmc chcinä pääse tästä alas", huu-
dahti Wilho, katsoa tuijottaen pohjattomaan sywyytcen, ja sa-
man todistiwat hänen lucljensä pelästyneet liiWet. Woan Rickko
ci inencttänyt rohtcuttansn. Silmäillessään jyrkkää wnoreusci-
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nää, huomasi hän noin kolmenkymmenen jalan päässä siitä pai-
kasta, missä hän oli, esiinpistäwän kallionkielekkeen, joka näkyi
olewan kyllin suuri, että hän towercineen siinä tilaa saisi. Jos
he waan woisiwat sinne päästä, oliwat he turmassa tulelta, ja
moiwat kai siinä niin kauan olla, kunnes apu tulisi, jota hei-
dän ci suinkaan kauan tarwitsisi odottaa. Hän käski paikalle
Wilhon, joka tällä wälin oli istuutunut pölkylle katkerasti itke-
mään ja mlllittllmaan.

„Rohkaise mielesi Wilho!" sanoi hän. „los emme woi-
kann kiiwetä wuoriseinän juurelle, niin taidamme kuitenkin wa-
romaisuudclla ja älyllä päästä tuolle kalliolle, joka pistää esiin
noin kolmekymmentä jalkaa meidän allamme."

Wilho pyyhki kyyneleet silmistään ja katseli alas. „Niinpa
kyllä, niin, tilaa meillä kyllä olisi", mastasi hän sitten, „mntta
kuinka päästä tuonne lasimursia, sääriä katkomatta. Wuori on
tässä sileä kuin höylätty, eikä missään pienintäkään paikkaa,
jossa woisimme saada jalansijaa."

„Urheamieliselle onnistuu kaikki!" wirkkoi Nickko rohkais-
tnkscksi. „Mcidän täytyy riisuu päällämme waatteet, simnltaa
ne kaistaleiksi meitsillämmc, solmeta kaistaleet yhteen ja sittc
laskeutua alas tätä köyttä myöten."

„Aiwan oikein!" huudahti Wilho iloissaan. „Tuo käy
päinsä, ja Jumalan kiitos, että sinulle tuollainen wiisas tuuma
mieleen juolahti. Heti paikalla toimeeu!"

Niipymättä riisui hän päällänsä kaikki paitaan asti, weti
puukkonsa tupesta ja leikkasi wahwoista, nahoista tehdyistä
maattcistaan kaistaleita, jotka oliwat kyllin leweät ja lujat kan-
nattamaan yhden pojan painon. Toiset solmimat kaistaleet yh-
teen, ja pian oli työ niin joutunut, että muiden waatteet wuo-roonsa oliwat käsiin olettamat. Waarau uhkaama läheisyys
teki heidän sormensa nopeiksi ja ennenkuin puoli tuntia oli ku-
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lunut, oli köysi walmis. Koeteltiin sen pituutta, sc ulottui
muutamin jalkoja kallionkielekkeen alapuolelle.

„Huwä on!" riemuitsi Niekka. „Nnt olemme pelastetut.
Palakoon, riehukoon tuli mieliu mnarin, meitn se ei cnan tapaa."

Huolellisesti kimitettiin köysi suurecu kalliolohkareescn, ja
nyt oli aika ensimmäisen laskeutua alas kallionkielekkeelle.
Weljcksct epailiwät. Ei kukaan tahtonut ensinnä tätä rohkeata
yritystä tehdä. Silloin sitoi Niekka arwckmatta köyden ruu-
miinsa ympäri, tarttui siihen molemmin käsin ja laskeutui hil-
jaa ja warowasti alas. Tuntiessaan kowan pohjan jalkojensa
alla, päästi hän köyden jälleen irti ja huusi ylhäällä olewillc,
tätä uhkawaarallista matkaa tuskallisesti katselewillc pojille, että
wetäisiwät köyden jälleen ylös.

„Älknä peljätkö!" sanoi hän. »Olettehan nyt nähneet
köyden kestämän, eikä teidän tarwitse peljätä sywyyteen putoa-
manne. Älkää witkastelko!"

Enemmän kuin hänen sanansa pakotti yhä likempcinä rä-
tisewä tuli poikia uskaltamaau määrällistä yritystä. Parempi
oli tietysti lähteä pelastuksen tielle, jossa maara uhkasi, kuiu
jäädä mannan ja tietyn surman suuhun. Ia niin seurasi en-
sin Hanno, sitte Tapani ja wiimeksi Wilho edellä mennyttä
kumppania, ja wiimein istuiwat kaikki turwatulla paikalla, selät
lujasti nojattuna jyrkkää wuorta wastcn.

Kuoleman, jonka tuli uhkasi tuottaa, oliwat he siis maltta-
neet, ja ne maarat, jotka nyt uhkasiwat heitä, oliwat pienem-
mät kuin ne, joista he oliwat pelastuneet. Tosin ammotti hei-
dän edessään mutta sataa jalkaa sywempi kuilu, ja kallionkie-
leke oli min kapea, että he eteenpäin kumartumatta woiwat kat-
soa alas kauhistllwaau sywyyteen. Eipä ihmettä, että yhden
pojan päätä alkoi pyörrytiini.

„Silmiäni huikaisee!" sanoi Hanno. „Pääui tuntuu ras-
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kaalle, niinkuin se olisi lyijystä, ja knilu wctää minua puo-
leensa."

Epätoiwon ponnistuksella painui hiin tätä sanoessaan
wnorenscinää wastcn, mutta hänen wapiscwat sormensa, kal-
man kalpeus, joka lewisi hänen kaswoillensa, ja hänen tuijot-
tama katseensa alas sywyytecn näytti kowin arwcluttawalta.

„lumalan tähden!" huudahti Riekko Wilholle, joka istui
pyörtymän weljensä' wieressä, „lumalan tähden, pidä kiini Han-
non, muuten hän syöksyy alas sywyytcen ja runneltuu. Ia
sinä Hanno ponnista kaikki woimasi ja ummista silmäsi! Heti,
ummista silmäsi ja nojaa taaksepäin, ctt'et enää näkisi ammot-
tllwna sywyyttä."

Hannalle oli tämä jo liian myöhään sanottu, sillä hänci enää kyennyt mitään tajuamaan, mitään ajattelemaan, ja oli
sunrimmassa maarassa pyörähtää töyräältä alas sywyyteen.
Onneksi tarttui kumminkin nwimakas Wilho oikeissa ajoin hä-nen käsiwarteensa ja hän piti kiini Hannaa, jonka koko ruumis
wapisi pelosta. Wnrowasti työnnettiin Hanno lujasti wuoren-
seinää wasten ja pahin wnara oli näin torjuttu.

Mutta Riekko ei tyytynyt tähän.„Täma ei käy laatuun", sanoi hän. „Mcidän täytyy
warustnutull torjumaan tuollaisia onnettomuuksia. Parasta on,
että me kaikki sidomme paitamme köyteen kiini. Jos silloin
jotakuta meistä pyörryttää, niin hän ei woi pudota, ja helppo
on saada hänet jälleen tointumaan."

Veljesten mielestä tämä oli hywä tuuma, ja he oliwat
kyllä walmiit sitä toimeen panemaan. Mutta kuinka päästä
köyteen käsiksi?

Wilho oli laskeuduttuaan alas päästänyt köyden ruu-
miinsa ympäriltä, eikä sen enempää huolinut, minne se sittem-min oli joutunut. Mutta tuuli oli saanut liehuman nauhan



53'

maltaansa, sitä edestakaisin liikutellut ja miimcin ajanut scu
töyrääu äärimmäiseen, mnarnllisimpnan reunaan, josta se nyt
suoraan riippui nlns kauheaan sywyyteen. Kuta olisi kullin
nsknlias sitä sieltä noutamaa»? Veljekset katseliwat toisiansa
ja heitä kammotti. Jo paljas ajatus lähteä liikkeelle sileällä
kalliolla, jossa ci mitään nojapaitkaa, ei mitään kädenpitämys-
sijaa ollnt paitsi turwallista wuoreuseinää, josta tuon uska-
liaan tulisi lahteä, seisnhutti mcrenjuotsun heidän snonissann ja
lemitti tnoleman kalpeuden heidän kaswoillccn. Niekkaakin, joka
tähän asti oli osoittanut suurinta rohkeutta, suurinta uskallusta,
mapisutti tätä määrällistä yritystä ajatellessa. Ia malttamat-
tomasti oli se knmminkin tehtäwä.

Nahtämästi taisteli Riekko oman itsensä kanssa. Hän
mietti hätääntymättä sitä wnaraa, mikä eroamnttoinasti oli yh-
distetty köyden saanmttamiseeu, ja tunsi että tämä määrällinen
teko häneltä lunltawasti ei onnistuisi, jos hänessä olisikin kyl-
lin uskaliaisuutta sitä yrittämään. Mutta toiselta nuolen ajat-
teli häu kumppaniensa muikeata, tuskallista ja määrällistä tilaa,
ja selwästi hän huomasi olemansa ainoa, jolla olisi kyllin mie-
lenmalttia kestämään äärettömän symnydcn synnyttämää kauhis-
tusta. Weljeksiä olisi epäilemättä kuolema lamannut; hänelle
tuotti kumminkin luottamus Jumalaan edes toiwoa. Isä Nil-
lebrandin hänelle osoittamat hymät teot jnohtuimat äkkiä hänen
mieleensä. Hän muisti, että tämä kunnon mies piti häntä
omana poikllnaan, että tämä oli häntä waotettauut ja rämin-
nnt, ja ett'ei hän wielä milloinkaan ollut pahaa sanaa hänen
suustansa kuullut. Hän ajatteli, että isä Willebrand, maitta
hänen oma toimeentulonsa oli huolettama ja hänen ankaralla
työllä täytyi ansaita jokapäiwäinen leipänsä, ei kuitenkaan las-
kenut häntä luotaan, maikka niin hymä tilaisnus tarjoutui saada
hänet kaupunkiin mestari Scharfin luo. Hänen knswntusäitiusä
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hymyys ja rakkans johtui hänelle mieleen ja kaikki ne ystäwäl-
lisct ja hymäntahtoisct sanat, jotka tämä jo oli hänelle sano-
nut, tämäu huolenpito hänen terweydestään ja menestymises-
tään; kaikki ne monet äidillisen hellyyden osoitukset oliwat elä-
wästi hänen mielessään.

Riekolla oli tuntehikas, kiitollinen luonto, ja hänen pää-
töksensä oli tietysti pian tehty.

„Minä teen sen", sopersi hän päättämäisesti itsekseen.
„Minä teen sen, maikka henkeni menisikin. Rakas Jumala on
minua auttama. Enhän minä puutu tähän määrälliseen yri-
tykseen turhasta uhkamielisyydestä, enkä hurjasta uskaliaisuu-
desta, maan rakkaudesta ja kiitollisuudesta hymiä kasmatus-
wanhempiani kohtaan ja rakkaudesta kumppaneihini, joiden henki
on niin kauheassa mnarassa. Niin, niin, minä sen teen ja
Jumala auttaa minua marinaan, kuu hän moi katsoa minun
sydämeeni ja nähdä, että se on puhdas ja milpitön."

Tämän päätöksen tehtyään walmistelihe Rickko sitä toi-
meen panemaan. Ensin kokosi hän kaikki sielun- ja ruumiin-
woimansa, rukoili sitten Jumalalta, että Hän, jos Hän sallisi
hänen tässä yrityksessä hukkua, antaisi hänen syntinsä anteeksi
ja ottaisi hänet taiwaascnsa, ja käwi tämän jälkeen rohkeasti
yritykseen käsiksi.

Turhaan kokiwat hänen onnettomuustomerinsa pidättää
häntä.

„Meidän täytyy saada köysi", wastasi hän, „cikä mi-
kään moi minua pidättää tekemästä kaikki mitä woin sitä kä-
siini saadakseni."

Waromasti laski hän nyt mahalleen kalliolle ja ryömi
marsin werkalleen ja smnimmalla huolellisundella töyräältä läh-
tewällc kallionkielekkeelle, jonka edessä tuuli yhä wielä heilutteli
pohjattoman sywyyden yli riippumaa köyttä edestakaisin.
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Niin kauan kuin hän liukui leweällä töyräällä, ei waara wielä
ollut niin suuri, mutta pian lähestyi hän kallionkielekettä, joka
tuskin oli niin leweä kuin hänen ruumiinsa, ja kauhistui aja-
tellessaan, että hänen tätä pitkin täytyi liikkua runsaasti neljä
jalkaa woidakseen asennetulla kädellään tarttua köyteen. Knu
hän saapui kallionkielekkeelle, tunsi hän hetkeksi sydämensä tui-
masti tykyttämän ja hän horjui päätöksessään: sillä nyt näki
hän suoraan alas hirweään sywyyteen, sohon hänen auttamat-
tomasti täytyi pndota, jos teki yhdenkään määrän liikkeen. Pe-
loittllwcm sileänä laskeutui wuorcnseiuä, josta ainoastaan siellä
täällä hieno särmä tai kulma pisti esim, ja Niekko wärisi näh-
dessään sywässä, sywässä ällänsä suurimpia puita, sotka hänestä
täältä korkeudesta näytti pieneltä, wähäpätöiscltii warwikolta.
Petolintu lensi wankkuen halki ilman, sywällä hnnen allansa
mnttll korkealla metsän yli. Tästä poika ivasta oikein oiwalti
hirmuisen jyrkänteen sywyyden ja, kuten sanottu, hetkisen hän
horjui tehdyssä päätöksessään, oli aikeissa palata takaisin, työnsi
jo jalkansa taaksepäin, kääntyi pois sywyydcstä, kun isä Wille-

brand kaikkine hywine keloineen jälleen johtui hänen mieleensä.
„Ei, ei, se on kostettawa", sopersi hän taas itsekseen, ja

warmasti päättäen täyttää aljetnn työnsä, liukui hän taas wit-
kallecn eteenpäin.

Joka silmänräpäys teki hänen tilansa waarallisemmaksi
ja kauheammaksi. Oikealla ja wasemmalla puolellaan ammoitti
pohjaton sywyys, ja hänellä oli tuskin kylläksi tilaa kiisin ja
jaloin eteenpäin ryömiäkseen. Mutta kumminkin ryömi hän ja
liukui tuuma tuumalta, jalka jalalta eteenpäin ja tawahti kat-
somasta oikealle tai wascmmalle wälltääksensä huumaawata hui-
mausta, jota 'warmaan riistäisi häneltä kaiken ajatuksen ja weisi
häneltä kaiken toiwon yrityksen ounellisesta päättymisestä.

Helppo on ajatella millä tunteilla weljeksct, jotka marsin
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hnwin tiesiwnt Riekon heidän tähtensä tähän lonaralliscen yri-
tykseen puuttunee,!, tatselimat uljaan ystämänsä kulkua. Pelon
ja toiioon tnntcct waihtcliwat heidän kaswoissann ja heidän

tuskansa tuon kalliin auttawaise» ystämän maaran johdosta oli
niin suuri, että heidän sydämensä melkein knulnwasti tykytti sn
he tuskin moiwat hengittää. Jo lähestyi Riekko kallionkielek-
keen äärimmäistä reunaa. Täällä puolipyöreässä lowcssa hei-
lui köysi edestakaisin. Tuuli piti sitä taukoamatta liikkeessä.
Rictlo oli kyllin likellä woidaksecn kädellään siihen tarttua ja
ojensi waromaisesti kätensä sitä tawoitellcn. Suurimmalla tark-
kuudella oli tämä määrällinen työ tehtäwä, sillä pieninkään
määrin mietitty liike olisi epäilemättä saannt hänet tasapainosta
ja auttamattomasti suistanut alas kalliolta. Nyt oli köysi lä-
hellä ja hän tamoittcli sitä. Mutta samassa silmänräpäyksessä
heräsi jälleen tuuli, jota hetkisen oli lemahtanut, ja pois lensi
köysi, ilkkuen pojan turhaa yritystä. Riekko ei antanut tämän
onnettumnudcn häiritä mieltänsä, wuan odotti kauniisti otolli-
sempaa nikan. Kauan kesti ennenkuin ikäwöitty köysi uudes-
tullu tuli hänen tnsiwartcnsa piiriin. Nyt oli se kumminkin
taas likellä, oli liikkumattomana Riekko tnmoitteli sitä, ja
uudestaan tempasi kateellinen tuuli sen hänen kynsistään. Wielä
kerta ja toinenkin uudistui sama leikki, ja Riekko käwi maltit-
tomaksi. Ulottnakscnsa edemmäksi kädellään lintni hän wielä
pari tuumaa eteenpäin. Mutta äkkiä järkkyi kallio hänen allansa,
kappale, johon hän nojasi oikeaa kättänsä, irtaantui ja putosi
kumisten alas sywyytcen. Kaikkea peittämä pölypilwi nousi,
jotta pelästyneet weljeksct ciwät aluksi tienneet oliko Riekko pc-
laslnnnt mni pudonuut snmyytcen. Heiltä pääsi haikea kau-
histuksen huuto, jota kumminkin pian ilohuuto seurasi. Riekko
oli wielä kallionkielekkeellä, maitta hänen tilansa, puhumatta siitä
kauhistuksesta, jota tietysti imuisutti hämn hermojansa äskei-
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sessä kohtauksessa, oli waarallisempi knin milloinkaan ennen.
Kallionlohkarceu irtaumiscn eli lohkeamisen kautta oli osa hänen
ruumistansa ilmau tuetta, ja hänen täytyi ponnistaa kaikki
lihatsicnsll moimat wälttääksensä seuraamasta alas pudonnutta
lohkaretta, sota ikäänkuin näytti osoittaman hänelle tietä. Nai-
malla sai hän taas paremman ja warmemman aseman ja alkoi
jälleen, muutamia minuuttia ummistetuin silmin ja liikkumat-
tomana lemähoettyään, kamalasti keskeytetyn toimensa. Kun
hänen aikomuksensa, mctäytyä eteenpäin muutama tuuma, oli
ouuistuuut, oli hauelle nyt mähcmmän muikeata tarttua edes-
takaisin liehumaan köyteen, ja muutamien turhien yritysten pe-
rästä onnistui hänelle wihdoin saada se käsiinsä. Wcljesten
riemnhnnto ilmaisi tämän onnellisen hetken, ja Niekko mietti
nyt, miten päästä jälleen entiselle paikalleen kumppaniensa mie-
reen. Mutta palaaminen kallionkielekkeeltä oli, niinkuin helposti
moi ymmärtää, paljoa maikcampaa kuin eteenpäin liukuminen.
Eteenpäin ryöiniessään moi Niekko ainakin nähdä minne hän
kulki ja moi mälttää uhkaamaa maaraa. Mutta valatessansa
täytyi hänen turwautua ainoastaan tunnon aistimeen, hän kun
ei mitenkään uskaltanut kääntää päätään taaksensa katsoakseen.

„Sido köysi myötäisillesi Riekkoseni!" huudahti Wilho,
joka yhä karttumalla tuskalla oli seurauuut pienen ystämänsä

toimia. „Sido se myötäisillesi", toisti hän. „los sitten luis-
kahdat, jäät ainakin köyteen riippnmann, ja moit ylipäätään mä-
hemmällä pelolla lähteä paluumatkalle. Miuä pyydäu, seuraa
neuwoani."

Niekko huomasi tumnan hywäkst ja päätti seurata neu-
woa, makuutettu kun oli, ett'ei nniuten onnellisesti möisi kulkea
takaisin töyräälle.

Hän kietoi siis, yhä liikkuen suurimmalla marumaisnu-
della ja kylmämerisyydellä, köyden niin masemman kasimarteusa
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ympäri, että se, jos hän olisikin putoamaisillaan euncnkuiu wielä
oli ennättänyt muuten päästä wapaaksi maarasta, kaikissa ta-
pauksissa pidättäisi ja kannattaisi häntä. Tämän kautta jo
jotenkuten tnrwattuna työnsi hän warowasti wascmman kätensä,
johon wielä pitkälle alas ulottuma köydcu pää oli sidottu, rin-
tansa alatse, tnrttni sen päähän oikealla kädellään, sitoi sen
ruumiinsa ympäri solmuun, niin että täysi kulki aimon kaiun-
lojeu alatse, ja nyt woi hän pitää itsensä melkein pelastettuna.

Wähemmin tarkasti ja huolellisesti kui» tähän asti alkoi
Niekko paluumatkansa, wctäytyi hitaasti mntta yhtämittaisesti
kallionkielekkeeltä takaisin, ja jo oli toinen puoli hänen ruu-
miistansa töyräällä, kun äkkiä taas suuri kappale hauraasta
sateiden ja säiden jo milt'ei häwittämästä kallionkielekkeestä
irtaantui hänen allansa ja kumisten putosi alas sywyyteen.
Silmänräpäyksen aikaa pysyi Riekko wielä kalliolla, ponnistaen
kaikki woimansa. Mntta hänen woimansa rankemmat, hänen
lihaksensa eiwät enää jaksaneet kannattaa rnumiin painoa ja
hitaasti liukui häu pää edellä alas, rapautuneen kallion lohet-
tua hauen rintansa alla, ja katosi kanhistnneitten ystäwiensä
näkymistä. Sydäntä wiiltäwä tuskanhuuto pääsi heidäu wari-
sewiltä huntiltaan, sitten wallitsi kuolo» hiljaisuus, eikä mitään
muuta kuulunnt kuin tuulen humina ja yhä wielä raiwoawien
liekkien kaukainen rätinä.

Niekko heilui nyt ilmassa taiwaan ja maan' wälillä, sur-
maa uhkaaman kuilun yli, jonka pohjatonta sywyyttä hauensilmiinsä tuskiu woi määrätä. Hänen elämänsä riippui tuosta
heikosta köydestä.

Valehtelisimme, jos emme tahtoisi myöntää pojan wäris-seen ja hetkisen aikaa katuneen rohkeuttaan. Hän wapisi kat-
sellessaan alas sywyyteen ja kauhu sai hänen jäsenensä narise-maan kun hän ajatteli: jos nyt köysi katkeaisi. Mutta hän
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toiutui jälleen, ummisti silmänsä ja rukoili, rukoili niin kannu,
kuunes hän tunsi sydämensä wähemmin suoncnwedontapaisesti
tykyttäwän ja meren tasaisemmin juokseman suonissaan. Sil-
loin wastll ankasi hän silmänsä ja katseli ympärilleen keksiäk-
scnsä paraan keinon pelastuakseen tuskallisesta tilastaan.

Siinä paikassa, mistä kallionlohkare oli murtunut, huo-
masiwat hänen silmänsä epätasaisen sywäuteen, joka oli milt'ei
komeron näköinen. Jos hän waan woisi siihen ulottua, ja
nousta kiepahtaa siihen, niin woisi hän käsiwarsillaan saada
kalliontöyräästa kiini ju tarpeellista woimaa sn warowaisuutta
käyttäen kiiwetä ulos sille.

Hän koetteli. Käsillään auttoi hän itsensä wuoren-sei-
nälle, tuli likelle komeroa, sa hänen onnistui tarttua muuta-
maan epätasaiseen csiinpistäwäcin kallionkulmaan. Kaikin »voi-
min piti hän tästä kiini, wetäytyi ylemmäksi, tarttui wielä
wapllllllll kädellään toiseen kulmaan sa pääsi käsillään wetäen,
saloillaan auttaen ylös komeroon. Tainias oli hänelle suosiol-
linen, jotta hän nain onnellisesti pääsi pelastuksen satamaan.
Tosin juoksi werta hauen käsistään, jotka oliwat haawoittuncet
teräwissci kallioukulmissa, ja hänen polwiaan pakoitti, niistä
juoksi niinikään werta. Kuitenkin oli hän hywillä mielin, wai-
kcin osa luu nyt oli tehty. Nykyisestä paikastaan pääseminen
turwalliselle töyräälle ei ollut niin waikeata, sillä töyräs käwi
hänelle ainoastaan rintoihin saakka. Noustuansa pystyyn ja
katsellessaan töyräälle, jossa hänen kumppaninsa yhä wielä tus-
kan waltaamina seurasiwat hänen toimiaan, nyykäytti hän nstä-
wällisesti päätään heille ja pyysi heitä pysymään lewollisina,
koska hän ilman awutta woi tarkoituksensa saawuttaa. Nyt
hengitti häu muutamia minuuttia ilmaa keuhkoihinsa, kokosi
woimansll wiimeisecu ponnistntseen ja kiipesi sitten ylös töy-
räälle. Tuokiossa oli häu ylhäällä jn kulti nclinryömin turwa-
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paikkaan, jossa sydämellisillä kätteli purislulsilla ja
riemusta säihkymin silmin ottiwat hänet wastanu.

Suuriu wanra oli uyt ohitse ja helppoa oli kietoa tuo
pelastama köysi uiiu käsiwarsieu ympäri, ett'ei kukaan heistä
enää jontnisi mnarnan pyörähtää alas symyyteen. Kiitosrukous

Knikkiwnltinalle, johon kaikki neljä poikaa nhtyiwät, nousi tni-
wnsta kohti.

Tähän täytyy meidän joksikin aikaa jättää pienet ounctto-
mnnstowerit, kääntyäkscmme isä Willebraudin puoleen.

Aawistamnttn lähellä lymyäwää waaraa sätti hän, niin-
kuin ylempänä kerroimme, poikansa ja läksi tawallisellc työpai-
kalleen, joka oli ainakin tunnin matkan päässä wnorelta, missä
onnettomuns tapahtui. Tarttuen hiilihankoonsa raatoi hän ta-
pansa mukaan rawakasti, eikä paljoa mälittänyt yhä korkeam-
malle pilwcttömälle taiwnalle nonsewan auringon säteistä. Päi-
wälliscn ajan tullessa oli hänellä kowa nälkä. Näsyueenä heit-
täytyi hän korkean leweäoksaiscn saksnntammeu marjoon Nickkoa
odottamaan, jonka nyt niinkuin tawallisesti piti tnoda hänelle
yksinkertainen päiwällisensä. Neljännes tuutia kului, jopa toi-
nenkin, eikä Riekkoa knulunut. Tämä kummastutti isä Wille-
brandia, ja samassa hnomasi hän sakcnu sawuu, iota uousi
metsäwalkensta, peitti näköalan ja himmensi auringon wnlon.
Onnettomuuden aawistus wärisytti hänen sieluausn ja tuskas-
tutti häncu sydäntänsä; hän hypähti ylös ja palasi juosten
samaa tietä wuorelle, jonne hän oli jättänyt poikansa. Mitä
likemmäksi hän tnli muorta sitä sakeammaksi kumi sawu, sitä
raskaammaksi, tnkehuttnwammaksi ilma, ja pian ei tämä koke-
nut mies enää woinut eväilläkään knlowalkean syttyneen met-
sässä.

Tämä ei ollut mitään järin lomatonta, ajattelemattomat
ihniiset lun usein sytyttämät tulen metsään eiwätkä sitä tee tar-
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pcellisella warownisuudclla. Jos tuli silloin tarttuu kuiwettn-
necscn puuhun tai kniwaan kulohon, lewiää sc mnhdoltoinnn
nopeasti, ja pianpa heikolle ihmiswoimallc ei ole mahdollista
saada moittoa raiwoawastn luonnon woimastn.

Ajatellcssansa, että wnori, jolla hänen poikansa oliwnt,
kenties olisi ilmitnlessa, wapisi isä Willebrand ja käwi niwan
kalpeaksi, mutta kiiruhti myös askeleitaan puolta nopeammin
ja tuli pian muutamalle kummulle, josta hän woi katsella tu-
lessa olemaa metsää. Ahdella silmäyksellä huomasi hän asian
peloittllwan tila» ja tnska lapsiensa kohtalosta jähmetntli we-
ren hänen suonissansa. Melkeiu tuunotonna kompuroi woimn-
kas mies takaperin ja wähään aikaan hän tuskin woi hengittää.
Wihdoin toinini hän jälleen ja saattoi rauhnllisenuuiu ja mal-
tillisemmin ajatella asian. Ennen kaikkia koetti hän saada sel-
koa siitä, oliko joku osa wuorta imelä säilynyt tulen waltnan
joutumasta. Mutta perinpohjainen tarkastus teki hänelle kohta
selwäksi, ett'ei missään kohdin ollut mahdollista päästä wuo-
rclta alas. Leweänä wyönä ympäröi tuli koko wuorcn, jonka
huippua se jo wiuhalla wauhdilla läheni, tuota huippua, jolla
surullisen isän tuskallisesti etsimä silmä turhaan haki jotakin
jälkeä hänen pojistansa. Toimon säde koitti hänen sielussansa:

„Pojat omat kyllin snnret ja mnmärtäwäisct", ajatteli
hän, „wälttääkscnsii waaran. Palaneet hc eiwät ole, jn knn
eiwät sitä ole, owat hc pelastetut, koska en heistä woi nähdä
kctllklliin. Nannaankin owat hc tulen syttyessä huomanneet
waaran ja juosseet kotia."

„Mutta minkatähden eiwät tulleet minun luokseni?" ajat-
teli hnn taas, ja uusi tuska maltasi hänet.

Tämänkin suhteen rauhoittui hän, ajatcllessansa heidän
juosseen kylään apua hakemaan. Kaikissa tapauksissa ei hän
mielestänsä nioinut mitään järkewänipää tehdä, tuin mitä pikem-
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miu lähteä kotii», siellä saadakseen asiasta warmnn tiedon. Hän
riensi siis »vuorta alas, puroa myöten, ja saapui hengästyneenä
kiiwaasta juoksusta kylää»», missä ei »vielä näkynyt tiedettäwän
mitään koko tulipalosta. Syöstessään sisään majaansa tapasi
hän »vaimonsa rauhallisena tumallisissa askareissaan, ja kysyi
häneltä läähättäen: „waimo, missä owat pojat?"

Waimo säikähti nähdessään miehensä niin pelästyneen ja
hätääntyneen näköisena ja kysymys jäi häneltä »vastaamatta.

»Missä omat lapsemme?" huudahti isä Willebrand uu-
delleen, „missä on Wilho, Tapani, Hanno?"

„lumalan tähden", wastasi äiti, „sitä en tiedä. Otit-
han sinä, rakas mieheni, heidät mukaasi metsään. Mutta mikä
sinun on? Minkätähdcn noin raimoat?"

„Tuskan maltnamana waipui isä Willebrand muutamalle
istuimelle, hänellä ei enää ollut moimia pystyssä pysyä. Ai-
noastaan katkonnaisilla sanoilla saattoi hän waikcraiwallc »vai-
mollensa kertoa onnettomundestll, jota hän aawisti, tai oikeam-
min jo piti ihan mannana.

„Lapset owat joutuneet tulen uhriksi", huudahti hän.
„He omat marinaan hukkuneet. Hullu, hullu, mikä minä olin
jättäcssäui heidät, jäämättä heidän luoksensa, heidän läheisyy-
teensä. - Taiwaan Jumala, mitenkähän heidän lienee käynyt!"

Äiti Willebrand oli yhtä säikähtynyt kuin miehensä, mutta
ci kumminkaan heittänyt kaikkea toiwoa ja koki herättää uutta
toiwoa miehensäkin sydämessä.

„Kukllpa ties", sanoi hän, „missä pojat juoksentelemat?
Kun et heitä nähnyt »vuoren kukkulalla, owat he ivarmaa» pe-
lastuneet. Niin ymmärtämättömiä eiwät pojat enää ole, että
syoksemät suin päin tuleen. Onhan heidän seurassaan Riekko-
kin, joka lähti metsään heitä tapaamaan, ja hän on älykäs
poika. Ei, ci, lapsemme eiwät ole kuolleet, hc eiwät moi olla
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kuolleet! Niin kowna onnettomuutta ci rakas Jumala pauc
meidän päällemme. Rauhoitu, rakas mieheni. Ennen iltaa
palaamat pojat jälleen kotia."

lsa Willebrand knwahti seisaalleen. „Niin, minä tah-
don ainakin koetella woinko löytää heitä", sanoi hän. .Mah-
dollista on, että he kicrtelcwät metsässä, ctsiwat tulelta turwat-
tua paikkaa. Minun täytyn löytää heidät, sn naapurit kutsuu
auttamaan itseäni."

Nain sanoen läksi isä uuden toiwon elähyttämänä, pyysi
kaikkia naapuriaan seuraamaan itseänsä metsään lapsia etsimään.Vitkastelematta, nuipymattä olinmt nämä siihen nmlmiit, sa
pian wilisi metsässä ihmisiä, sotka kaikkialla huutaa kajahutteli-
ivat. Toiwottoman tawoin huusi isä Willebrand poikiansa,
huusi äänensä käheäksi ja haki heitä kaikkialta ympäri olemassa
metsässä.

Missään hän ei tawannut kadonneista jälkeäkään, mis-
sään ei tuttu ääni mastannut hänen huutoihinsa.

Useat kerrat koetti hän eri kohdilta nousta yhä mielii,
maikka tosin heikommin palamaa muorta ulos, mutta aina
ajoiwat hehkumat liekit ja palaneesta maasta nousema kuumuus
hänet jälleen takaisin. Ilta käwi pimeämmäksi, yhä wielä oli
poikia turhaan etsitty, ja raskaalla, suruu ja murheen ahdista-malla sydämellä täytyi isä Willebrandin wihdoin heittää kaikki
etsimisensä". Isä raukan wiimeiuen toimo oli, että pojat, niin-
kuin tosiaan oli tapahtunutkin, oliwat Nimenneet jyrkän wuo-
renseinän turmaan; ja tässä miimeisessä toiwossa pysyi hänkiini epätoiwoisen sielunsa koko woimalla.

Tällä wälin oli yö joutunut. Tuli, joka kaikki tuhaksipoltettuaan wuoren huipulle asti ei enää löytänyt mitään hämi-
tettäwää, sammui sammumistaan, ja ainoastaan wielä kytemistä
hiilistä nousi yhtä mittaa sawu- ja höyrypilwiä tummaa tai-
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mustu kohti. Isä Willcbrandin täytyi palata kotia. Hän läksi
ahdistetulla mielellä, samassa päättäen seuraamana anmunn päi-
wän koittaessa nousta muorclle, lapsi raukkojen kohtalosta mih-
doiukiu marmnutta snadnkseusa. Naapurit lupasiwat auttaa
häntä tässä hankkeessa, ja mäsyneenii sekä uupuneena päiwän
maimoista ja mielcnliitntuksista tuli hiin mihdoin pieneen ko-
tiinsa. Niin uupunut kuin olikin, ei hän kumminkaan tänä
yönä woinut silmiänsä ummistaa ja yhtä wähän hänen onne-
ton mainionsa, joka lohduttamnttomana ja toimotonna itki las-
tensa kauheaa kuolemaa. Hän ei enää epäillyt heidän kuole-maansa, koska tuo äkkijyrkkä muoreurinnc oli hänelle tunte-
maton, eikä hän nioinut uskoa mahdolliseksi kenenkään ihmisen
siinä moiman löytää turmapaikkaa.

Näiden murheellisten wanhempien waikeroimisesta ei tee
mieli puhua, jotka toiwottomina ja täynnä tuskaa ainoastaan
rukouksessa Jumalalle löysiwät jonkuu lohdutuksen.

Wihdoinkin tuskallisen surun ja katkeran murheen hidas-
tuttunne» tuntien perästä alkoi itäinen taiwas ruskottaa ja
isä Willebrand tarttui lakkiinsa ja saumaansa tehdäkseen wii-
mcisen koetuksen löytää kadonneita lapsiansa. Useat naapurit
scurasiwat murheellista ja masentunutta isää ja kokimat hywää
tarkoittamilla lohdutuksen sanoilla rauhoittaa ja rohkaista hänen
mieltänsä. Mutta isä Willebrand mustasi kuikkiin näihin pu-
heisiin ainoastaan surumielisellä, heikolla paäupudistuksellu ja
kulki niin nopeasti kuin moi eteenpäin, mihomiimeinkin pääs-
täksensä onnettomuuden paikalle.

Wielä höyrysi ju suwnsi muori apumiesten sinue tullessa.
Mutta yöllä sattunut rankkasade oli jo kuumuutta siksi wähcn-
tänyt, että ilman maarattu moi maromuisuuttu käyttäen noustu
wuorelle. Äunetönnu kulki isä muiden edellä. Hänen sydä-
mensä sykki ikäänkuin se olisi aikonut riuhtoa hänen rintansa
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rikki ja hänen wanhat jäsenensä wapisiwat sumasta mielenliiku-
tuksesta. Jo oli päästy huipulle, jo astui tuskainen isä poh-
jattoman symyydeu partaalle, jo rukoili hän hiljalleen lyhyen
rukouksen, jo loi hän, puoleksi miipyen, puoleksi toiwoen, kat-
seensa alas, ja katsos, siinä istuiwat pojat, likelle toisiaan
kyyristyneinä, nojaten päätänsä toistensa rintaa wasten, rau-
hallisesti nukkuen, - nuktuiwat sywyyden, aukean haudan reu-
nalla, joka heidän edessänsä kauheana ammotti.

Huuto, yksi ainoa läpitunkema, mamahtama huudahdus
pääsi ihastuneen isän huulilta, ja sitte maipui hän, ihastuksen
ja riemun maltaamana, tunnottomana maahan. Naapurit kii-
ruhtiwat hänelle awuksi, kostnttiwat hänen tasmojansa ja ohi-
mollansa medellä ja saimat mihdoin hänet jälleen tointumaan.

„Auttllkall, auttakaa lapsiani!" oli hänen ensimmäisetsanansa. Tämän perästä hypähti hän ylös, kumartui uudes-
taan yhä mielä sikeästi nukkumia lapsiansa kohti ja katsoi heitä
katseella, jota ei moi kuwata. Onni, riemu, autuus, kiitolli-
suus Jumalaa kohtaan, ja huoli, kuinka poikansa pelastuisi
määrällisestä paikastaan, tämä kaikki knroastui siinä katseessa,
jonka hän loi nukkumiin.

Wihdoin kokosi hän ajatuksensa, kawahti pystyyn, ja
mietti kuinka pojat wahingotta, maaratta saataisiin wuoren töy-
räältä. Köysiä oli ennen kaikkia tarpeen. Hän pani siis muu-
tamia naapuria liikkeelle, pyytäen heitä ensin kertomaan on-
nellisesta löydöstä hänen waimollensa, ja sitte niin pian kuin
suinkin mahdollista palaamaan takaisin. ,

Kiiruhtamisesta ei olisi onnellisen isän tarwinnut puhua
ystännlleen, sillä heidän osanottonsa soi heille ilman muutta

kehoituksetta uopeimmat lentimet. Joutuisasti juoksiwat he nwo-
reu rinnettä alas, tapasiwat matkalla murheellisen äidin, joka
ei ollnt woinut wiipyä yksinäisessä kodissa, huusiwat hänelle

3
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ilosanoman, ja kiitimät kylään, josta he pian palasiwat köysiä,
kankill, keksiä ja muita tarwelaluja mukanaan.

Heidän poissa ollessaan oli isä Willebrand huomannut
köyden, sota myöten pojat olimat laskeutuneet pelastamalle töy-
räälle, ja hänen sydämensä sykki rauhallisemmin, hän kun siitä
älysi heidän jotenkuten suojelleen itseänsä »vaarallisella paikal-
laan. Kuitenkin terwehti hän täynnä ihastusta apuncuwoja
tuomia ystäwiansä ja ryhtyi heti tarpeellisiin warokcinoihin
warjellakseen yhä wielä nukkumia poikia kaikista onnettomuu-
den sattumista. Köydet laskettiin alas, kiedottiin keksillä nukku-
man poika parwen ympäri, ja nyt masta, kun ei enää ollut
mitään pclättäwää, herätettiin pojat.

„Hoi, Wilho, Hllnno, Tapani, Riekko!" huudahti rie-
mastunut isä, „herätkää, herätkää! Onhan teillä siinä kowin
kowll wuode. Heittäkää jo unenne, herätkää!"

Pojat nousta hapuroimat istualle, hieronnat silmiänsä,
källnsiwllt katseensa ylöspäin ja näkiwät isän ja naapurit.

„IZtukllll alallanne! Istukaa alallanne!" kehoitti isä
Willebrand, „ja sinä, Wilho, sido sinä ensin joku köysistä lu-
jasti ympärillesi, ja päästä sitten tuo teidän nuoranne itsestäsi,
jotta woimme wetää sinut ylös. Waro maan, ett'ct mitenkään
nmhinaoitll itseäsi."

„Ei isä, en minä", ivastasi Wilho iloisesti, nyt kun ei
mitään maaraa ollut pelättäwänä. „Ensimmäinen meistä on
Riekko olema, sillä hänelle olemme kaikki kiitollisuuden melassa
siitä että wielä elämme. Kun hän on ylhäällä, tulemme me
muut jälestä."

Nyt nousi poikien wälillä jalo kiista, kun ei kukaan tah-
tonut ensimmäisenä pelastua. Riekon täytyi wiimein warmasti
makuuttaa ettei liikahtaisi paikaltaan ennenkuin muut oliwat
turmassa. „Minun päätäni ei huimaa, niinkuin teidän", sa-
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noi hän, „sentähden woitte hairahtua köyttä sitoessanne ja syöstä
symyyteen, maan sitä en minä tee. Siis Wilho, älä witkas-
tele, waan tottele isääsi."

Tähän päättyi kiista, ja Riekon awulla kierrettiin köysi
niin lujasti ja niin warmasti Wilhon rinnan ja rnumiin ym-
pärille, että hän arwelematta woi lähteä tälle lyhyelle ilmamat-
kalle. Onnellisesti tnli hän nmoren huipulle, jossa ihastunut
isä, jonka silmistä kyynelkarpaleet waluiwat, sulki hänet syliinsä.
Hetkisen perästä oli Tapanikin ylhäällä, sitte Hanno ja wiimein
Riekko, ja nyt oli siis waara Jumalan awulla ohitse. Ilo-
mielin llstuiwat onnelliset kowa-onniselta wuorelta alas ja sen
juurella tapasiwat äidin.

Jokainen kuwailkoon itse tätä kohtausta. Riemukulussa
palattiin nyt kylään, jossa nälkäiset pojat, jotka tuskallisen pit-
känä nmorokautenll eiwät olleet lciwän muruakaan maistaneet,
ennen kaikkea wirkistiwät itseänsä ruualla ja juomalla. Sitten
alettiin kertoa, ja Wilho, manhin ja ymmärtämaisin joukossa,
jutteli tarkasti koko heidän seikkailunsa. Tässä tuli nyt Riekon
urhollisuus ja jalo naaralle alttiiksi antauminen ilmi ja isä
Willebrand ylisti ja kiitti kiittelemistään uljasta poikaa.

Riekko käwi marsin hämilleen. „Kuint'a olisinkaan moi-
nut tehdä toisin?" sanoi hän. „Ettekö te ystäwällisesti otta-
neet minua wastlllln? Ettekö ole kohdelleet minua niinkuin
omaa poikaanne, minua, joka wieraana ja tuntemattomana olen
tunkeunut taloonne? Ei, isä, n, rakkahin äiti, te ette saa kiit-
tää minua, minä olen maan tehnyt melwollisuuteni, enkä liki-
mainkaan ole palkinnut roielä teidän minulle osoittamaanne rak-
kautta ja hywyyttä."

Isä ja äiti syleilimät poikaa ja läksiwat sitte kammioonsa
hiljaisella rukouksella kiittämään Kllikkimaltiasta hänen armolli-
sesta suojeluksestaan, hänen isällisestä huolenpidostaan. Mutta
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ennenkuin he laksiwat kamarista sanoi isä Willebrand. „No,
eukkoseni, eikö nyt «le silminnähtäwää kuinka Herra on palkin-
nut meitä welwollisuuksiemme täyttämisestä? Miten olisi las-
temme käynyt, jollemme olisi Riekkoa ottaneet luoksemme ja rak-
kaudella häntä kohdelleet heikkojen woimiemme mukaan? Mitä,
jos olisin jättänyt hänet oman onnensa nojaan ja lähettänyt
hänet orpana Scharfin luo? Kiittäkäämme Jumalaa, että hän
on tllinmttanut sydämemme tekemään oikein ja rukoilkaamme
häntä joka päiwä, että hän ivastakin antaa meille woimaa
täyttämään hänen käskynsä ja pitämään hänen lakinsa.

Kuudes luku.

Kiitollisuus.
Wuosi, toinen ja kolmaskin oli wierinyt, ja Riekko oli

täyttänyt kolmannentoista itäwuotensa, kun suuri onnettomuus
uhkasi hämittää pienen perheen rauhan ja onnen. Tähän asti
»limat kaikki hupaiscsti ja Jumalan pelmossa eläneet toistensa
kanssa, ei taudit eikä muutkaan wastoinkäymiset häirinneet hei-
dän hiljaista, onnellista elämäänsä. Isä Willebrand oli, kuten
ainakin, joka päiwä poikinensa lähtenyt metsään ja oli opetta-
nut poikiansa yhä enemmän woimiensa mukaan auttamaan
isäänsä hänen työssänsä. Äiti oli pitänyt kotia järjestyksessä
ja Riekko oli yhä edelleen ahkerasti harjoittanut ja kehittänyt
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aamistiklllln, tullut kelpo ja taitama taiteilija, ja häneltä puut-
tui maan tilaisuutta enemmän kehittää taitoansa, tehdä se maa-
ilmassa tunnetuksi ja saawuttaa mainetta.

Mutta Herra johtaa toisinaan lapsiansa ihmeellisesti, ja
useinkin kun Hau lähettää ihmisille suuren luullun onnetto-
muuden, tarkoittaa Häu heidän parastansa. Älköön sentahden
kukaan napisko, jos Herran käsi näkyy raskaasti häntä paina-
man, ja luottakoon jokainen tuskassa ja maimassa Kaikkimal-
tiaasen, joka ohjaa ja johtaa mciailmata, samaten kuin maan
matosen tien, samalla wiisaudella ja isällisellä rakkaudella.

Muutamana syysaamuna meni isä Willebrand kolmen
poikansa kanssa metsään. Heillä oli suuret kirweet ulalla, he
kun uuden miilun rakentamiseksi aikonuat kaataa puita ja ha-
kata ne miiluun sopimiksi palasiksi.

Ilma oli kaunis ja paimä nousi kirkkaana ja sciteilewänä
taiwllllllc. Miljoonittain kimalteli kastepisaroita ruohon kor-
silla ja matalan warwikon lehdillä. Metsä komeili kirjawassa
syksypuwussllllu punaiselle, ruskealle ja keltaiselle hohtaen. Ras-
taat ja muut siimelliset antoiwat sille eloa ja liitelimät pur-
nussa eteläisiä seutuja kohti wälttääksensa pohjolan kylmiä
tlllwipakkasia.

„Kuinka ihmeellisen kauniiksi ja ihanaksi hywä Jumala
toki on luonut suuren awaran mllllilmansll!" huudahti Wilho
ihastuksella katsellen kaunista maisemaa. „Kuinka woikann
löytyä ihmisiä, jotka wälinpitämättömästi kulkemat hänen ihme-
töittensä ohitse, ja joko eimät ensinkään niitä huomaa tai wie-
läpä pyrkiwät niitä moitiskelemaankin ja parantamaan!"

„Ihmis,et omat ajattelemattomia houkkioita", wastasi isä
Willebrand, „ja sepä lienee syynä siihen että he syntisessä yl-
peydessä monta kertaa pitämät itsensä Jumalaa »viisaampina
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ja jalompina, joka heidät luonut on. Ia mikä kurja,
heikko olento ihminen olisi ilman taiwaan Jumalan johtoa ja
apua! Mitä Jumala tekee, on hynnn tehty, lapset; huomatkaa
tämä sana ja painakaa se sywästi mieleenne. Hän ou antama
teille lohdutusta silloin, tun enimmin sitä tarwitsette. Mutta
nyt olemme paikalla. Käyttäkäämme siis kunnollisesti woimia,
joita Jumala armossaan on meille suonut."

Pojat riisuiwat nutut yltään, tarttumat kirweisiin ja
käwiwät muutaman wahmau leweäoksaisen saksantammen kimp-
puun, jonka kukkalatwll kohosi sata jalkaa ja enemmänkin ylös
korkeuteen. Isä Willebrand johti työtä, ja antoi milloin min-
kin käskyn, jott'eiwcit pyökit kaatuessaan wikuuttaisi ja runtelisi
muita ympärillä olewia puita, joita ei sillä kertaa tarwittu.

»Jumalan lahjoja tulee säästää", sanoi hän poikien het-kisen aitaa lepuuttaessa wäsyneitä käsimarsiaan „lumalan
lahjoja tulee säästää. Jos ajattelee kuinka monta wuotta ku-
luu, ennenkuin puun taimi tulee käsiwarrenkaan paksuiseksi, niin
käypi warowaiseksi ja huolelliseksi, eikä ehdoin tahdoin häwitamitä luonto tuottaa hyödyksemme. Ajan tullen, tarpeen sat-
tuessa, ei tule puuttumaan käsiä, jotka harwentawat metsää,
mintuin nyt tämän kauniin pyökin käy, jonka meidän kirweemme
pian kaatamat. Ainakin sata wuotta on se kaunistanut met-
sää ollen nnhantll, rehewa todistus Jumalan kaikkimallasta.
Nyt se kaatuu tehden hyötyä kuolemansa jälkeen. Niin on Ju-
malan tahto, joka antaa puun kaswaa ja warttua ja wiisau-dessaan on järjestänyt koko luonnon niin, että kaikki kappaleet
omat kokonaisuudelle hyödyksi. Puu hyödyttää kuollessaan,
mutta meidän ihmisten tulee eläessämme tehdä hyötyä, sillasitä warten on Jumala antanut meille woimia, ymmärrystä ja
järkeä. Raroakasti siis uudelleen työhön!"

Kirween iskut kumisiwat, jotta äänetön metsä ylt'ympäri
kajahteli. Jo olikin koko paksu puu melkein poikki hakattu ja
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siiheu kimitettiin likelle latwaa köysi, jonka toisesta päästä isä
Willebrand ja pojat kaikin moimin metimät ja kiskonnat. Pun
wllwahti, notkui, huojui edestakaisin ja alkoi wihdoin kallistaa
tuuhealehwäistä päätään. Kumea ryske kuului ja kaatuman
puun katkenneet oksat sinkoilimat wiuhkucn ympäri, ja jo oli
metsän jättiläinen pitkällään sammalisella maalla.

Mutta yhdessä sen kanssa kaatui myöskin isä Wille-
brand. Kalpeana ja sywästi hengittäen makasi hän maassa,
merta juoksi hänen sieramistaan, merta malui hänen limusta
marisemasta suustaan, ja tunuotonna ummisti hän silmänsä.
Hän näytti kuolleelta, ja kauheasti parkuen lankesiwat pojat
polwillcen hänen miereensä ja pcittiwät hänen kylmät, kelmeät
kätensä kyynelillä ja suuteloilla.

Kun illskaspllinoinen pyökki romahti maahan, pirskahti
kuimcttunut, suuri ja paksu oksa palasiksi, jotka mauhdilla len-
siwät sinne tänne. Muuan raskaimmista ja suurimmista kappa-
leista oli sattunut isä Willebrandiu rintaan, ja sen paino löi
wahwan miehen maahan.

„lumalnn tähden isä, nouse ylös!" Vynteliwät pojat,
joihin tämä isku oli «vaikuttanut kuin ukkosen nuoli selkeältä
taiwllllltll. „Mitä sanoo äiti, mitä Niekko, kun saawat kuulla
tämän onnettomuuden. Wirkoa isä! Wirkoa!"

Näin walittiwat pojat ja kokiwat sen ohessa saada tain-
noksissa olewaa jälleen tointumaan. Etenkin Wilho koki kaikin
nenwoin auttaa isäänsä ja wihdoin hän onnistuikin urituksis-saan sen werrcm, että pnörtynut raskaasti huoahtaen awasi
silmänsä.

Nähdessään lastensa itkemän ja walittaman wiittasi isä
Willebrand sormellaan, että he rauhoittnisiwat, ja koki useampia
kertoja puhua, maikka alussa onnistumatta. Vihdoinkin sai
hän joitakuita sanoja sanotuksi ja lausui: „Nauhoittukllll, lap-
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set! Niin pahasti kuin luulette ei minun käy, ininä kun tun-
nen, ctt'ci mitään tärkeämpi osa ruumiistani ole mikaantunut.
Ia jos niin olisikin, tuleehan teidän muistaa mitä wastikään
teidän mieleenne teroitin: Mitä Jumala tekee ou hymin tehty,
ja meidän pitää olla alallamme hänen wäkcwän kätensä alla.
Olkaa siis alallanne pojat. Kohta minä jälleen paranen. Sinä
Wilho woit juosta kylään pyytämään naapuria tuomaan tänne
paarit, niillä minua kotiin kcmtaaksensa, sillä minä en jaksa
täwellä kotiin. Juokse, poikaseni ja ole huoleti."

Wilho töytäsi matkaan ja palasi pian, tuoden seurassaan
peljästyneet naapurit päärmeen. Isä Willebrand nostettiin
marowllsti paarille, kannettiin kotiin ja laskettiin «luoteellensa,
jossa hän pian nukkui. Wilho suoksi lähimmäisen lääkärin luo,
joka illan suussa saapui ja tarkasteli sairasta.

„Rakas mauhus", sanoi lääkäri tarkastuksensa päätettyä,
„rakas wanhus, te olette päässeet jotenkin helpolla kaupalla.
Waarllllineu ci tilanne ole niin kanan kuin pysytte liikkumatta,
odottaen täydellistä parantumistanne. Mutta raskasta ja kes-
tämää työtä teidän ci enää tule ajatella ennenkuin parin kol-
men wuoden knluttna. Siitä seuraisi joko pikainen kuolema
tai auttamatou sairaus."

Lausuttuna» tämäu tuomionsa, joka ei koniin suloiselta
kaikunut isä Nillebrandin korioissa, määräsi lääkäri muutamia
rohtoja, antoi miclä pari wähemmin tärkeätä ohjetta ja kiiruhti
sitte toisia sairaita auttamaan. Mutta isä Willebrand nojasi
synlkämieliscsti näätään käteensä ja mietti kauan aikaa itsekseen.
Kukaan ci tohtinut häiritä hänen mietteitään, kunues äiti miit-
tllsi poikia lähtemään tumasta, jääden yksin sairaan luokse.
Ihan yksin hän ci kumminkaan ollut. Hän ei huomannutpicmä Riekkoa, joka hiljaa itkien istui nurkassa.

Naimo lähestyi sairaan wuodetta, tarttui koraan onnen
kohtaaman miehensä käteen ja kysyi lempeästi:
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„Mita mictiskelet raktahaui? Jos suru, murhe mieltäsi
painaa, niin amaa minulle sydämesi, että moisin sua auttaa
kantamaan mitä Jumala on päällesi pannut."

Isa Willebrand pudisti surullisesti päätään.
„Niin", sanoi hän, „raskallt surut rasittamat sydautäui,

enkä mistään tiedä apua enkä neuwoa. Lääkärin lausunto,
joka kielsi, minulta kaiken työnteon, saattaa minut alakuloiseksi
ja ouucttomllksi. Ken on teille hankkima waatteita ja elatusta,
kun minä en sitä enää wui? Meidän poikamme omat mielä
liian heikot woidaksensa suuria tehdä, ja tuolla hymällä Riekko
lapsella olisi kyllä tahtoa auttaa, maan monnia puuttuu. Neuwo-
tonna katselen synkkää tulewaisuutta."

„Ei kuitenkaan, ei kuitenkaan!" lohdutteli hänen wai-
monsa. „Niin surkea ei tilamme ole kuin luulÄ, eikä taimaal-
linen Isämme ole koskaan uuhottama meitä. Johan Wilho un
wiisitoista wuotta täyttänyt, ja hän moi lujasti käydä käsiksi
työhön. Molemmat nuoremmat omat myöskin osaksensa oppi-
neet ja woiwat olla naapurille apuna hiilenpoltossa. Siten
ansaitsemat he toiwoakseni jokapäimäisen leipänsä, ja Wilho
miela parikymmentä penniä lisäksi, joilla hän auttaa sairasta
isäänsä. Usko pois, rakas mieheni. Wilho un reipas poika
eikä hän meitä pulaan jätä. Ia uminhan minäkin nutteram-
min kuin tähän asti käyttää käsiäni, ja kehrännen toki puolta
enemmän kuin ennen, jos oikein kuumasti rukkiani pyörittelen.
Siitäkin on mähän apna, ja kuka tiesi mitä woimmc mielä
keksiä. Rauhoitu maan armahani, rakas Jumala ei meitä ole
jättämä."

Huoaten käänsi isä Willebrand päänsä toisaalle, ett'ei
hywä waimonsll näkisi, kuinka murheelliset yhä wielä hänen
kllswonsll oliwat. Waimo luuli häueu tahtomau nukkua ja
pysyi hiljaa paikallaan. Riekko hiipi äänettömästi huoneestaja läksi yksin metsäpolkua astumaan.
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„Niin ei enään woi olla kuin tähän asti", nmtisi hän
itsekseen. „Kaikkien muiden ollessa ahkeria en minä yksin woi
olla tyhjäntoimittajana. Isa Willebrand kun on pitänyt huoltaminusta niin kauan kuin hän oli terwe ja woimissaan, niin
täytyy minun nyt koettaa pitää huolta hänestä, kun hän on
sairas ja woimaton. Mutta miten? millä tawalla?"

Riekko oli tuntehikas ja kiitollinen mieleltään, eikä toi-
wonut mitään hartaammin kuin että woisi olla kaswatusisälleen
anmksi hänen muikeassa tilassaan. Kauan mietti hän sn tuumi
sinne tänne, keksimättä mitään sopimaa tointa. Vihdoinkin
juohtui hänelle mieleen mestari Scharf ja hänen ehdotuksensa,
ottaa Riekko maalarinoppiin luoksensa.

„Se käy päinsä", riemuitsi hän. „Kun mestari kolme,
neljä wuotta /itten jo olisi nioinut käyttää nrinua, niin woipi
hän sitä nyt paljoa paremmin, ja antanee minulle nnelä mar-
inaan lisäksi palkkaa, jonka joka wiikko lähetän isä Willebrandille.
Huomen-aamuna nmrhain lähden matkalle."

Keweällä sydämellä palasi hän kotiin, jossa hän ei kum-
minkaan sanaakaan mirkkanut aikomuksestaan, silla hän pelkäsi
että häntä estettäisiin ja tuumansa ehkäistäisiin. Myöhään
illalla kamarissaan uksin ollessaan kirjoitti hän paperille muu-
taman rimin, joilla hän kiitti hywäntekijätään kaikesta hänelle
osoitetusta hywästa ja kertoi tekemänsä päätöksen, jott'ei tämä
syyttä rämisi lemottomaksi. Sitte rukoili hän Jumalaa suo-
maan apuansa tälle yritykselleen, heittäytyi wuoteellensa ja ma-
kasi muutamia tuntia sikeästi ja lewollisesti. Hänen omatun-
tonsa sanoi että hänen aikeensa oli hywä ja oikea, ja sanoohan
sananparsikin: „Hywä omatunto on paras päänalus". Tuskin
koitti mielii aamu kun Riekko pani kokoon maalaustarpeensa ja
muut wllhaiset tawaransll, miskasi mytyn olalleen, pani lipun,
jonka edellisenä iltana oli kirjoittanut, wuoteelleen, jossa se
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warmasti huomattaisiin, ja läksi sittc matkalle. Tultuansa kukku-
lalle, jolta hän miimeisen kerran näki pienoisen talon, jossa oli
elänyt niin monta rauhallista wuotta, kääntyi hän sitä katsele-
maan sywimmän rakkauden ja kiitollisuuden tunteilla.

„lääkää hywästi, rakkahani!" huudahti hiin, ja wiljnwat
meet juuksiwllt hänen silmistänsä, „jäcikää hymästi! Jos niin
on Jumalan tahto, näemme wielä kerran toisemme. Älkää olko
pahoillanne siitä, että teidät jätin, minun täytyi lähteä."Wielä kerran loi hän silmänsä tuttuun taloon, sitten kään-
tyi hän ja läksi nopein askelin astumaan tietä myöten, jonka
hän tiesi wiewän uudelle asuinpaikalleen.

Riekko oli jo kolmen tunnin matkan päässä entisestä rau-
hallisesta kodistaan, kun Willeorandin nmimo löysi hänen jat-
kamansa lipun. Kowasti kummastuneena luki hän sen ja wei
sen sitte miehellensä, joka suureksi hämmästyksekseen kuuli pojan
hywästihcittosanat.

»Antakaamme tuon hnwlln pojan noudattaa mieltänsä",
sanoi hiin. »Hänellä on hnwä aikomus, ja häneen koskisi
kipeästi, jos koettelisimme luowuttaa häntä aikomuksestaan. Minä
olisin hänen asemassaan kenties tehnnt aiwan samoin. Poika
on kiitollinen ja se ilahuttaa minua. Jumala häutä suojelkoon
ja warjclkoon. Huomaa, eukkoseni, me saamme pian kuulla
hänestä, sillä B. ei ole maailman äärissä, waan ainoastaan
wiisi peninkulmaa täältä. Jos orpana Scharf tekee hänenolonsa siellä komin kurjaksi, niin woihan hän aina palata luok-
semme."

Sillä oli asia ratkaistu, mutta kaikki talon mäki kaipasi-
wat Riekkoa suuresti monta päiwaä, kaikki kuu sydämestä häntärakastin» at.

Riekko kulki sillä niälin iloisesti tietänsä ja tuli, kun au-
ringon säteet winosti tapasiwat maata ja päiwä oli mailleen



76

menemäisillään, wäsyneenä mutta toiwon clähyttamänä B:u kau-
punkiin. Pian löysi hän mestari Scharfin talon ja astui
mytty selässä, sauwll kädessä mestarin eteen. Mestari Scharf
ei enää tuntenut poikaa, sillä hän oli kasnmimt solakaksi nuo-

rukaiseksi.
„Ken olette sa mitä tahdotte?" kysyi hän.
«Annapas olla", ajatteli Riekko, „älä huoli heti ilmaista

ken olet." Ia ääneen wastasi hän: „Olen maalari sa haen
työtä. Jos moittc käyttää minua, niin koetelkaa mihin kelpaan."

Mestari Scharf loi tutkiman katseen Riekkoon. „Onko
teillä todistuksia, nuorukainen?" kysyi hän, „wai moitteko tuoda
esiin näytteitä taidostanne?"

«Todistuksia minulla ei ole", roastasi Riekko reippaasti,
„mutta kumia, soita olen maalannut, moitte nähdä niin paljo
kuin mielenne tekee."

„No, näyttäkää tänne", sanoi mestari Scharf.
Rickko otti myttysensä olattaan, amasi piirustuslaukkunsa

ja tarjosi mestari Scharfille osan niitä kuwia, jotka hän oli
maalannut wiime nmoden kuluessa. Mestari Scharf pani la-
sit pitkälle punaselle nenälleen, otti kuwat käteensä ja tarkasti niitä
marsin huolellisesti. Ne näkyiwät häntä miellyttämän, silla
hänen mihreät silmänsä nmlkähtiwät, ja hän mutisi jotain miel-
tymyksen ja kiitoksen sanaa partaansa,

„No", sanoi hän wiimein, ~kyllä teitä käyttää woin,
nuori mies. Minulla on juuri paraikaa koristeltuniana rik-
kaan kreiwi Rabinstin omistama linna, ja siinä puuttuu mi-
nulta juuri hienoimpien töiden tekijää. Tahdotteko ottaa ne
tehdäksenne, niin annan teille hywan kohtelun ohessa ruuan ja
asunnon ja neljä riikintaaleria palkkaa unikossa. Oletteko tä-
hän tyytyroäinen?"

„Olen", wastllsi Riekko, jonka sydän sykähti ilosta kuul-
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lesslllln tätä ehdotusta, jommoista hän ei ollut uskaltannt toi-
moaklllln. „Olen, minä olen tyytywainen ja parastani tnlen
tekemään, rehellisesti ansaitakseni niin paljon rahaa."

Sillä oli asia päätetty ja Nictko oli nyt maalarinsälli
mestari Scharfin palweluksessa.

Seitsemäs luku.

Hyweiden palkinto.

Neljännes wuotta oli ylempänä kerrottujen tapausten pe-
rästä kulunut, niin astui muutamana iltana poliisimies isä
Willebrandin asuntoon tuoden kirjeen sekä pienen mntta huo-
lellisesti sinetillä suljetun kääryn Vm kaupungista. Isä Wille-
brand oli yksin huoneessa ja makasi wuoteellaan, hän ei näet
ivielä ollut parantunut taudistaan. Hän otti wastann kirjeen
ynnä kääryn, ja poliisimiehen mentyä kutsui hän heleä-äänisellä
kellolla Wllimonsa, joka keittiössä askaroitsi taloustoimissaan.
Waimo tuli ja toi sytytetyn lampnn mukanaan, koska jo alkoi
pimetä. Lampun nyt, Valaistessa kunnon pariskuntaa, näkyi
heidän kalpeista, surullisista kasmoistaan, että oliwat wiime
aikoina saaneet konma kokea. Ia sehän olikin luonnollista. Isä
Willebrand, perheen tuki ja turwa, oli nmoteen omana, pojat
woimat töin tuskin pitää huolta itsestään ja waimo parka sai,
maikkapa uutterasti liikkuikin, kuitenkin wähän ansainneeksi.
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Näin oli näiden ennen onnellisten ihmisten nyt kestäminen
murhetta ja alituista huolta.

„V:stä on tullut kirje, eukkoseni", sanoi isä Willebrand hei-
kolla äänellä. „Ia sen mukana pienoinen taäry. Luulenpa
kummaukin oleman meidän humältä Niekaltamme, josta emme
hänen lähdettyään ole kuulleet puolta sanaakaan. Aukaise kirje
ja lue se kuullakseni."

Kuullessansa Riekon nimeä mainittuillan tempasi waimo
ihastuneena kirjeen, repäsi sen auki ja luki seuraamaa:

„Sydämestä rakastetut kasmatusmanhcmmat, ja armahat
wcikkoseni!

Mielelläni olisin jo aikoja sitte kirjoittanut, jos minulla
olisi ollut aikaa ja tilaisuutta siihen. Mutta kumpaakin on
minulta puuttunut. Minulla on paljon tehtäwää, ja mestari
Scharf antaa minulle Harmoin tilaisuutta huoahtaa. Ia koko-
naista kolme kuukautta oleu jo työskennellyt krcimi Nabinskin
linnassa, jonne on tunnin matka B:stä, eikä minulla ole ollut
mitään tilaisuutta täältä saada kirjettä teille, ennenkuin juuri
nyt sllttumoilta, kun poliisimies aikoo käydä kylässänne. Nyt
lähetän siis kolmekymmentä tanteria, jotka olen säästänyt pal-
kastani. Soisin summaa suuremmaksi, mutta minulla ei ole
enempää, ja toiwon maan, että te rehellisesti säästetyt rahani
ystämällisesti otatte mastaan.

..Suurella kaipuulla ajattelen usein teitä kaikkia, ja an-
taisin maikka mitä kun päiwankäan saisin teidän parissanne
wiettää. Mutta sitä ei ole ajatteleminenkaan, sillä mestari
Scharf on loma mies, joka ei mitenkään antaisi minun paria
kolmea päiwää olla poissa työstä. Toiwon parempaa tulemat-
suutta. Jos Jumala tahtoo, saamun teidän luoksenne ennen-
kuin luulettekaan.

»Kirjoittakaa minulle toki pari riwiä. Tahtoisin niin
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mielelläni tietää, kuinka teidän käy, ja onko isä Willebrand jo
parantunut taudistaan. Tahdotteko? Minä siitä sydämestäni
iloitsisin. Ia nyt säätää hymästi! Kun jälleen kolme kuu-
kautta on kulunut, lähetän teille toiset kolmekymmentä tanteria,
jotka minä marsin hywin woin säästää palkastani.

Teidän kiitollinen ja uskollinen poikanne Riekko."
„Woi, mikä herttainen poika se Riekko on", huudahtimat

wanhukset, tämän yksinkertaisen kirjeen luettuansa. „lumala
häntä siunatkoon ja suokoon hänelle menestystä!"

„Kenpa olisi silloin ajatellut", sanoi waimo, „kun pieni
poika llwutonna ja turmatonna meille tuli, että hänestä tulisi
kerran meille tuki ja auttaja. Jos sinä olisit pannut hauet
hiiliä polttamaan, woisiko hän nyt meitä näin auttaa? Jos
olisit ollut tyly häntä kohtaan, olisiko hän nyt näin kiitolli-
nen? Tästäpä näkee rakkaan Jumalan oleman laupiaille lau-
piaan."

„Äla wirla mitään, rakas maimoni", sanoi isä Wille-
brand, ja suuret ilon kyyneleet juoksimat hänen kuihtuneille pos-
killeen, „älä wirka siitä mitään! Minä olen maan täyttänyt
melmollisuuteni, enkä sentähden ansaitse mitään palkkaa Juma-
lalta. Mutta Riekko on hywä ja kelpo poika ja taiwas on
häntä palkitsema siitä, minkä hän meille tekee, me itse kun emme
moi häntä palkita. Kiittäkäämme taimaan Jumalaa, joka on
antanut pojalle hywan sydämen."

Sill'aikllll kun wanhukset näin iloitsiwat Riekosta, oli
hänellä wllikea hetki. Mestari Scharf ei ollut mikään hywa
ihminen, maan kiusasi työwäkcään milloin waan woi. Sitä
paitsi ei meidän Riekollemme huoneen maalaaminen ollut mie-
leen, hänellä kun ei siinä ollut tilaisuutta oppia paljo mitään,
ja toisinaan toimoi hän sydämestään entisiä wanhoja aikoja ta-
kaisin. Kuitenkin päätti hän moittaa Vastenmielisyyttään, hän



30

kun ei muuten woinut pitää huolta kaZwlltuZwanhemmistlllln,
ja hän kuunteli sentähden karsimällisesti mestari Scharfin louk-
kaamia puheita ja haukkumasanoja. Hän oli ahkera, teki teh-
tainansa ja enemmänkin kuin häneltä olisi rooitu niaatin.

Eräänä päiwänä oli hän muutamassa huoneessa kreimin
linnassa telineillä maalaamassa kattoon kirjaroaa knktakiehkniaa.
Huolellisesti sekoitti hän wärit, liikutti keroeälla ja warmalla
kädellä pensseliään ja huomasi iloksensa tuon hynnn joutuman.
Jo oli wiimeinen piirre tehty ja hänellä kun tällä hetkellä ei
ollut mitään tehtäwää, niin nojasi hän pään käteensä ja roai-
pui ajatuksiinsa. Ne lensiwät tuonne pienoiseen kylään, jossa
hän niin onnelliset rouodet oli elänyt, ja cläwästi astui hänen
mkleensä kasniatusmanhempansa, lcikkiknmppaninsa, nuo kolme
serkkua ja maalailemiset, joissa hänen aikansa ennen hupaisesti
oli kulunut. „Woi toki", ajatteli hän, „jospa minä niin sai-
sin piirrellä ja maalailla, kuin silloin, niin kelpaisi olla iloi-
nen. Mutta aina waan tehdä naita ikuisia seinätöhrimisia, sii-
hen kowasti kyllästyy."

Hänen tätä ajatellessa, tuli pääsky istumaan amatulle
ikkunalle, katseli runsailla silmillään huoneesen ja tarkasti Riek-
koa, joka yhä imelä oli ajatuksissaan. Sen iloinen wiserrys
herätti Riekon huomion ja hän katseli pikku lintusta sydämelli-
sellä ilolla.

„Kuinta woitkaan, pääskyseni, olla noin iloinen. Woi,
kelläpä olisi niin hywä olla kuin sinulla! Sinä woit wapaasti
lentää, minne tahtonet, liidellä siintämässä ilmassa ja päiwä-
pllisteessa, olet wapaa kuni taiwaan pilwet, joiden alla sinä
nopein siiwin kiidättelct."

Näyttipä melkein siltä kuin lintunen olisi arwannut hä-
nen ajatuksensa. Sääliwäisesti silmäili se Riekkoa, ja sen wi-
scrrys tuntni houkutteleman häntä jättämään linnan huoueineen,
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salmeen, saadakseen tuolla ulkona Jumalan awarassa maail-
massa mapllllnll ja onnellisena liikkua. Ainakin luutui Rie-
kosta siltä, ja niin hän selitti linnun liwerryksen. Mielellään
hän olisikin sitä seurannut. Mutta se ci käynyt päinsä, hänen
täytyi muistaa kiitollisuuden metkaansa kaswatusmanhemmilleen.

Huoaten tarttui hän jälleen siweltimeensä, uutta työtä
altaaksensa. Silloin suolahti hänen mieleensä maalata tuo hu-
painen pääskynen muistoksi seinälle, eikä mikään paikka hänestä
ollut sopiwampi. kuin kukkakiehkura, souka hän ruast'ikään oli
wlllmistanut. Sen keskellä tuo pieni lintunen näyttäisi marsin
somalta, tuumaili hän ja alkoi reippaasti työnsä.

Ensin maalasi hän pään, sitten taulan, sen jälkeen rnn-
mun silpineen, ja pitkän kaksihaaraisen pyrstön, sittc hennot
jalat, ja teti kaikki niin luontemasti, että olisi moinut mannoa
maalatun linnun oleman todellisen ja elämän. Kun miimeinen
piirre oli tehty, lensi pääskynen iloisesti wisertäen tiehensä,
juuri kuin se sitä ennen olisi tahtonnt odottaa työn malmistu-
inista. Mutta katsellessaan maalaustansa ajatteli Riekko mie-
lessänsä :

„Ompa tuo todella siewan näköinen, ja tunnustaa täy-
tyy, että sen tekemisessä onnistuin."

Mutta samassa kuuli hän mestari Scharfin kaheän tius-
kiman äänen, ja hänen suuret lcweät kätensä lyödä lämähytti-
n>ät häntä korwalle, niin että hän luuli näön ja kuulon kadot-
tamansa.

„Sinä kelwoton", kaikni mestarin wihan puuska, „sinä
heittiö, sinä cto-laiskuri, kuinka uskallatkaan täällä maalata
pääskysiä kattoon? Odotapas, kyllä minä sinulle näytän, missä
pääskysten paikka on!"

Ia uudestaan nosti mestari Scharf kätensä ja läimäytti
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Riekkoa punasille poskipäille, jotta ne tawiwät wielä punasem-
miksi.

„Tuossa sulle pääskysiä", raiwosi mestari Scharf edel-
leen. „Ia nyt laita pillisi pussiin ja korjaa luusi siuue mistä
olet tullutkin, sinä kelwoton lurjus."

Inhossaan tästä ilkeästä kohtelusta ja sywästi loukat-
tuua Nickko ei wastannut yhtään sanaa, keräsi mesissä silmin
pcnsselinsn ja maalinsa sekä läksi äänetönnä matkaansa. Muttaowessa pidätti häntä pitkä, kaunis wiiksisuu mies, joka ystä-
wällisesti sanoi hänelle:

„Odota poikaseni, meillä on pari sanaa keskenämme pu-
huttamaa."

Riekko odotti kauniisti, ja wieras astui keskelle huouctta,
jolle kohdalle Riekko oli maalannut pääskysen lakeen. Tähän
jäi hän seisomaan ja katseli lintusta kiehkuran keskellä silmin-
nähtäwällci hämmästyksellä. Hän otti esiin silmälasinsa, katseli
maalausta uudestaan ja wielä uudelleen, tarkasti sitä joka ta-
holta, ja oli nähtäwästi siitä kummastunut.

Mestari Scharf, joka unhoissaan ci tähän asti ollut huo-
mannut tulijan, lähestyi hauta nyt äkkiä matelemalla nöyryydellä.

„Te olette jo herra kreiwi palannut", sanoi häu sywästi
kumartaen. „Tahdotte warmaankin nähdä kuinka työt owat
joutuneet. Toiwoakseni olette tyytywainen meidän uutteruu-
teemme!"

„Kuka on maalannut tuon pääskysen tuossa kiehkurassa?"
kysyi kreiwi Rabinski, sen enempää wälittcimättä mestari Schar-
fin kumarruksista!

„Suokllll anteeksi, herra kreiwi", mustasi mestari Scharf,
joka uudelleen alkoi joutuaraiwoon Niekon omawaltaisesta maa-
lauksesta, „suotllll anteeksi, se on tuon kelwottoman pojan työtä
tuolla owen suussa, joka ilman minkäänlaista käskyä on us-
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taitanut loukkllllwau llmllwllltllisesti käyttäytyä. Minä olenkin
senlähden jo kuwannut pari pääskystä hauen kaswoihinsn, joita
hän luullakseni muistaa miu kaucm kuin elää. Waan al-
kaa panko pahaksenne, herra kreiwi, woimmehan pian jälleen
saada tuon tuhlauksen näkymättömäksi, jott'ei kukaan ihminen
enää sitä huomaa."

~Tämnn pääskyn tähden olette siis tuota nuorta miestä
niin ilkeästi kohdellut, kuin äsken omin silmin näin", sanoi
kreimi wihnstuneena. „Häwctkää toti, ja lähtekää pois minuu
silmistäni! Tehdä tämä pääsky näkymättömäksi! Tiedättekö
tuos ja pienessä pääskysessä ilmaantuman enemmän nerollisuuttn,
kuin monessa kumussa ja taulussa, joita ympäri maailman
kiitetään ja ylistetään. Ia tämän taideteoksen tähden lyötte te
sen tekijää? Menkää! Menkää! Te olette barbaari, wandaali!"

Häpeissään ja allapäin luikahti mestari Scharf matkoi-
hinsa, mutta kreiwi kutsui Riekon luoksensa ja tiedusteli hauen
clämänwlliheitaan niin tyystin ja tarkasti, mutta samalla niin
lempeästi ja ystäwällisesti, jotta Riekko awosydämisesti kertoi
kaikki mitä me jo tiedämme.

Kuultuansa kertomuksen, taputteli kreiwi ystäwällisesti
Riekon poskea.

„Mestari Scharfin palwelnksessa sinä et enää tule ole-
maan", sanoi hän. „Nouda kapineesi ja tuo ne tänne, sinä
saat nyt jatkaa opintojasi minun johdollani, ja jos sinä olet
ahkera ja wilpitön, niin ennustan sinusta wielä kerran tuleman
suuren tllideniekan. Sinun kaswatnsmanhemmistasi pidän
minä huolta, kunnes itse taas moit sen tehdä."

Riekko suuteli riemuissaan kreiwin kättä, joka ystämalli-
sesti hywästi heitettyään jätti hänet yksin tunteihinsa, ajatuk-
siinsa. Kaikki hänen ajatuksensa yhtyiwät kiitokseen Kaikkimal-
tiaalle, joka oli tehnyt pääskyn walikappaleeksi pelastaaksensa
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hänet surullisesta asemastaan ja auttaaksensa hänet nykyiselle
ilon ja riemun kukkulalle!

Kuinka siunasi Niekka nyt päätöstään tarjoutua mestari
Scharttn palmelukseen! Kuinka siunasi hän sitä kestäwyyttci,
jolla hän oli kärsinyt mestari Scharfin kowaa ja katalaa koh-
telua. Kuinka olikaan hänen aikomuksensa auttaa hywäntckijöi-
taan kantanut niin kauniita hedelmiä!

Kreiwi piti sanansa. Isä Willebrand sai häneltä apua,runsaan summan nmosittain, ja kun hänen mielensä oli roapaa
murheesta ja huolista, parani hän pian jälleen täydellisesti.

Mutta Riekko lähetettiin mlllllllusakatemiaan, oli ahkera,
kehitti suurta luonnollista taipumustaan ja muutaman nmoden
päästä hänestä tuli maan mainio maalari, jonka maalaamista
tauluista maksettiin summattomat rahat.

Että hän oli kiitollinen kreiwi Rabinskille, että hän otti
luokseen kllsroatuswanhempllnsll poikineen, että hän sulostutti
wanhusteu ehtoohetken ja antoi poikien oppia käsityöammatin,
sitä tuskin tarwinnee kertoa. Hän oli onnellinen ja isä Wille-
brand oli myös onnellinen, sillä armahtawaisuus ja kiitollisuus
oliwat kummallekin kantaneet runsaan hedelmän.

Loppu.
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