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Ensimiiinen Lulu.

Huone rannalla.
„Ponnistllppas nyt woimiasi, Wilho enemmän oi-

keallepäin, ett'emme hiekalle joudu niin poikaseni! Sillä
tapaa saamme koko tämän runsaan saaliimme hywäan tur-
maan. Äiti on riemuitsewa, kun pääsemme kotiin, sillä nyt
hänen ei koko tänä miikkona enää tarwitse pitää huolta
tulemasta päiwästä! Vähintäänkin kolme tanteria saan minä
Bremenissä kaloistamme, sillä aika ukkoja on niitten jou-
kossa. Katjoppas waan tätä turskaa, Wilhoseni! Se yk-
sistänsä painaa yhdeksän tahi kymmenen naulaa ja li-
säksi wielä nuot toiset ja tämä kasa koljuja hei maan,
lopulta tuon minä mielii enemmän rahaa muassani kotiin.
Pane ketjut kiinni, Wilho! Sinun ei tarwitse muuta kuin
kiertää ne pari kertaa paalun ympärille ja panna lukkoon.
Kas niin ja cmtappas nyt minua, kun kaloja kotiin
kannan!"

Te, joka lciusui nämät sanat, oli noin kahdeksantoista
wuoden wanha, kaunis ja woimakas nuorukainen, joka nuo-
remman weljensä, Wilhon, kanssa oli ollut ulkona merellä
kalastamassa. Koko wenheen muoto, yhteen kootut werkot,
noitten molempain somien nuorukaisten puwut, kaikki osoitti
aiwan selwästi, että he harjoittiwat kalastajan keinoa, jopa
silmin-nähtawästi sitä taidolla harjoittiwat, niinmuodoin
myöskin menestyksellä. He sälyttiwät nyt saaliinsa har-
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lioilleen, ja Wilho tahtoi paitsi sitä ottaa airotkin mu-
kaansa, josta kuitenkin wanhempi weli häntä kielsi.

„Anna niitten wlllln olla," sanoi hän. „Huomenna
ani warhain minun kuitenkin täytyy lahtea Bremen'iin,
eikä kukaan yöllä taida tulla niitä liikuttamaan; en kum-
minkaan minä siihen ketään kehoittaisi!"

Wilho heitti airot takaisin wenheesen ja astui uljaasti
weljensä kanssa rantaa ylöspäin ja sitten oikealle kädelle,
jossa tiheän koiwikon keskeltä wähäinen, yhden-kertainen, pu-
naisella tiilikatolla Varustettu huone ystäwällisesti haamoitti.

Armas lukija, sinä olet warmaan jo monta kertaa
nähnyt jonkun huoneen, niin puhtaan, niin siewän, niin
soman, niin mieluisan, sanalla sanoen niin kodikkaan, että
olet itseksesi sanonut: „Woi, jospa tuo maan olisi minun
ja jos saisin kaiken elin-aikani siinä asua!" Kas, juuri sem-
moinen oli se pikkuinen huone, jota kohden molemmat wel-
jet nyt astuiwat.

Aurinko oli jo aikaa laskemaisillaan ja sen äärimmäi-
nm reuna koski jo milt'ei meren pintaa. Koko taiwaan
kantta werhoili lämmin, kirkas ja kuulakas rusko, joka
Wäikkyi hiljan aaltoilemassa meressä, ikään kuin kuwasti-
messa. Uksityistä, ruusun-punaiselta hohtawia pilwiä wieri
mitkään kirkastuneiiten ilmojen läwitse, ja weden kalmolla
liikkui, purjeet lewitetyinä, joiden häikäisewa walkeus ko-
measti erisi purpuran-märisestä, läntisestä taiwaasta, muu-
tamia laiwoja, wiiltäen kimaltelewia aaltoja, niinkuin sum-
mattoman suuret joutsenet, wienosti jakuitenkin joutuisasti
eteenpäin kulkien. Niinkuin leweä, paljastettu miekka las-
keuiwat auringon wiimeiset säteet weden pinnalle ja liik-
kumat siitä wielä edemmäksi, jäähywäisiansä lähettääkseen
myöskin pikkuiselle huoneelle, joka korkealta rannalta katseli
kauwas, kauwas merelle. Huoneen hohtawaksi puhdistetut
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ikkunat heiskuiwat auringon paisteessa, jonkakirkasta waloa
suotuisalla ja silmiä wirwoittawalla tawalla heikensiwät
ainoastaan niiden wiini-köynnösten leweät lehdet, jotka sui-
kerteliwat ylös aiwan kattoon asti ja wiheriaisenä kehänä
ikkunoita ympäröitsiwät.

Oltiin juuri ihanan Toukokuun alkupuolella, jakaikki,
mitä oli wiheriää, puut, pensaat ja puutarhan puhkeamat
kukat näytti elähyttäwän raikkaalta ja armaalta. Niwan
keskellä tätä wihantaa seutua oli tuo wähäinen huone.
Aimo lehmus warjosti sitä muhkeilla lehmillänsä; ihan sen
takana, mutta oikealle ja «asemalle puolelle ulottuen Paljoa
edemmäksi kuin huone, oli puutarha ja sen lehtimajat
selja-puista sekä wehmastot, täynnänsä punakukallisia kuu-
samoita, sinisiä syreni-puita ja walkoisia heisi-peusaita; pe-
rimmäisenä siinsi kolmikko hopenn-walkoisin, solewin runkoi-
neen, hienoin oksineen ja tuhansittain iltatuulessa kuisken-
telewin, waalean-miheriöin lehtineen. Mailleen menemään»
rinko wnlaisi koko tätä ihanaa maisemaa, kutoen wiimeisin
säteitänsä kultaisina säikeinä tämän uhkean lehdikon wie-
noon, wiheriään waippaan.

Todellakin sieniä oli tämä huone ja, waikka pienoinen
ja ahdas, aina kylläksi suuri tyytymäisille asukkailleen, hy°
wälle Martta eukolle ja hänen pojillensa, Leolle ja Wil»
holle. Mutta mikä sen wasta oikein wiehattawaksi ja ko-
dikkaaksi teki, oli sen oiwallinen asema ja aawa katsanto
jalon komealle merelle, tämän ikuisiin waihdoksiin ja tuhan-
siin kauneuksiin.

Huoneen edustalla laski Leo taakkansa maahan, ja
pyhki huokeammin hengittäen hiki-pisarat otsastansa.

„Toimitappas nyt kalat oikein sisään, Wilho," sanoi
hän weljelle. „Minä menen wielä kerran alas werkkoja
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noutamaan. Sano waan äidille, että minä tnlen koht'sil°
lään takaisin. Kuuletkos?"

Wilho nyMhytti päätänsä, ja Leo meni riwakkailla
askelilla takaisin meren rantaan. Tien poikkeuksessa kohtasi
häntä mustiin puettu, wanhan-puolinen mies, joka wahäi-
sellä noikkauksella terwehti häntä kysyen: »Asuuko rouwa
Martta Nembrandt huoneessa tuolla ylhäällä?"

Leo katseli tarkoin wierasta, «lastaustansa wiiwyttäen
ei juuri epä-kohtelinisuudesta, waan sentään, että hän aja-
tuksissaan itseltänsä kyseli: „kah, mitä nyt tämä mies äi-
diltäsi tahtonee?"

„Noh. oletkos mykkä, wai etkös tiedä, kuka siellä asuu?"
huudahti wieras wähän suuttuneena.

«Kaiketi minä sen tiedän, missä oma äitini asuu,"
wllstasi Leo. „Astukaat waan suoraan ylöspäin, jollei hän
ole huoneessa, löydätte hänen warmaan puutarhasta. Taikka
neuwoo Wilho teitä perille. Minä tulisin itse takaisin tei-
dän kanssanne, mutta minun täytyy, näettekö, korjata werk-
koni ja panna ne kuiwamaan, sillä muutoin ne kenties
kosteudesta pahentumat."

Wieras ei wastannut enää mitäkään, waan alkoi as-
tua tietä myöten huonetta pain, sillä walin kuin Leo sukke-
laan riensi wieremaä alaspäin rantaan, »viskasi raskaat
werkot ilman suurta waiwaa wahwoille hartioilleen, ja pa-
lasi yhtä reippaasti taas huoneen luoksi. Hän oli hywin
utelias saaduksensa tietoa siitä syystä, joka oli saattanut
wieraan hänen äitinsä huoneesen, ja hän aikoi jo melkein
jättää werkkojen ahtamisen wähän myöhemmäksi. Mutta
welwollisuus oli kuitenkin kaikkia muita kalliimpi. Joutui-saan käwi hän työhönsä kasiksi ja oli wähän ajan perästä
sen päättänyt. Sitten astui hän nopeasti huoneesen, ta-
pasi etuhuoneessa Wilhon ja kysyi äitiä ja wierasta.
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kän on tuolla ulkona lehtimajassa," »vastasi Wilho.
„ Etkös tiedä, mikä hänen tänne saattoi?"
„Gnpä tiedä, Leo. Mutta sen minä olen nähnyt,

että hänen taskunsa oli täpötäynnä papereita, joita kaikkia
hän leivitti pöydälle tuolla ulkona."

„Hm! Minä tahdon kuitenkin »vielä kerran katsoa
häntä" anveli Leo. „Tämä mies ei miellytä minua; hän
oli kowin pikapäinen, kun tapasin hänen tiellä, »verkkoja
noutaessani. Minä tahdon toiwoa, ett'ei hän tee äidil-
lemme mitään kiusaa, muutoin hän saa nähdä, ett'en siinä
asiassa mitään leikkiä ymmärrä,"

„Woi, jää ennemmin tänne, Leo," Pyysi Wilho. „Äiti
lähetti minun puutarhasta pois, kun »vieras tuli, ja anuat-
tawllsti suostuu hän yhtä »vähän siihen, että sinä lähdet
sinne. Katsoppas minä luulen »vieraan jo lähtemän
tiehensä!"

„Oikein, hän se on!" sanoi Leo, katsoen ikkunasta
ulos. „Nyt tahdon kohta kysyä äidiltä, mikä tuuli hänen
on tänne tuonut!"

Ripeästi riensi Leo puutarhaan. Siellä istui wielä
äiti lehti-majassa, mutta nyt hän ei tapaansa myöten puu-
hannut ahkerassa työssä, maan murheellisiin mietteisiin »vai-
puneena, painoi hän päätänsä kättänsä wastaan. Werkko,
jota hän nähtäwästi iltapäiwällä oli kutonut, oli puoli-
walmiina hänen »vieressänsä, ja hänen edessään oli iso
kirjoitus, johon hän alakuloisesti katsoa tuijotti. Leon tul-
lessa hän säikähtyi ja koetti kiireesti temmata paperia hä-
nen näkymistään. Mutta Leo oli jo nähnyt sen, ja ha-
vaitsi nyt myös sen sywän sumn, joka warsin selwästi ku-
»uautui äidin lempeissä kaswoissa.

„Mitä on tapahtunut, rakas äiti?" sanoi Leo häm-
mästyneenä. „Sinä itket? Mitä tuo »vieras sinusta täh-
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toi? Totisesti, jos hän on loukannut sinua kauwas hän
ei wielä liene ehtinyt ajan minä häntä takaa ja pol-
willnnsa hänen Pitää sinulta anteeksi anoman!"

„Gi, ei, Leo," wastasi äiti, tarttuen poikansa käteen.
„Mies ei ole syypää murheeseui, waan teki ainoastaan
wclwollisuutensa, kun hän toi minulle surullisen, sywästi
huolettaman sanoman. Anna hänen rauhassa mennä mat-
koihinsa, poikani,"

»Mikä sanoma se on?" kysyi Leo. „Warmaan se
on kowin surullinen, koska se pusertaa kyyneliä sinun sil-
mistäsi. Woi, älä salaa minulta mitään, rakas äiti! Sinä
tiedät kyllä, että saat minuun luottaa."

„Se ei paljon hyödyttäisikään, että minä salaisin sen
sinulta, hywä poikani!" wastasi äiti. »Muutamien Miik-
kojen kuluttua sinun kuitenkin täytyy saada tieto kaikista,
ja kowemmalta waan tämä kohtaus silloin tuntuisi sinulle,
jollet tietäisi sitä edeltäpäin odottaa. Leo, eräs ilkeä mies,
joka jo on paljon rikkonut sekä minua että myös sinun isä-
wainajaasi »vastaan, tahtoo nyt riistää meiltä Viimeisetkin,
tämän pikkuisen huoneemme, ja säälimättä syöstä meitä
kurjuuteen."

Leo pelästyi, muttll rohkaisi kohta jälleen mielensä.
„Kuka se mies on?" kysyi hän kiiwaasti. „Onko hänen
myös oikeus ryöstää meiltä meidän omaisuutemme? Jollei
oikeus ja laki ole hänen puolellansa, niin tosiaankin hänsaa nähdä, että hänen on minun kanssani tekemistä!"

«Hänellä on kyllä walta, jos kohta minä wielä epäi-
len, että hänellä on oikeus," wastasi äiti, surullisena ja
toiwotonna päätänsä pudistaen,

„Laki on jo kerran ratkaissut asian hänen eduksensa
ja minä Pelkään, ett'ei sen päätös tälläkään kertaa käänny
hänen wahinnoksensa. Oi, hän saisi mielellään ottaa kaikki



9

jos waan hän jättäisi tämän pikkuisen huoneen, meidän
wiimeisen turwa-paikkamme, jossa me jo monet monituiset
wuodet olemme lewollisessa tyytywäisyydessä eläneet ja
tämän puutarhan, jossa sinun hywä isäsi kuoleman-untansa
nukkuu! Sydämeni pakahtuu, jos minun täytyy luopua
siitä, jollen saa rukoilla hänen haudallansa, eikä enää kukilla
koristaa hänen wiimeistä lepopaikkaansa!"

„ Ei, ei milloinkaan saa kukaan ajaa sinua täältä pois,
jos minä waan woin sen estää," sanoi Leo, sywästi liiku-
tettuna. »Häijy ihminen se todellakin on, joka julkeuee
köyhältä leskeltä kiskoa hänen wiimeisen omaisuutensa.
Mutta kuinka hän woi sitä tehdä? Owathan huone ja
puutarha sinun!"

„Titä minäkin uskoin ja toiwoin, poikani," ivastasi
äiti, „inutta wieras, joka wastMän lähti minun tyköäni,
on wienyt senkin toiwon minulta. Tämä on, näetkö, surul-
linen juttu, jonka minun sopii nyt yhtä hywin kuin jos-
kus muulloin kertoa sinulle. Sinun isäsi oli, niinkuin tie-
dät laiwuri; hänellä oli wähäinen huone Bremenissä ja
sen lisäksi haaksi, jolla hän rehellisesti elätti itseänsä. Jospa
waan hän ei olisi antanut houkutella itseänsä parantamaan
tätä yksinkertaista tilaa, jossa me elelimme aiwan onnelli-
sesti ja tyytywäisesti! Mutta kuinka käwikaän. Sinä
olit juuri seitsemän ja Wilho wiiden wuoden wanha, kun
kiusaaja lähestyi isääsi. Tämä ehdotteli hänelle, että hän
myisi haahtensa, ja saaduilla rahoilla ostaisi suuremman
llliwan. Mitä rahoja puuttui semmoisen laiwan ostami-seen, ne tahtoi hän antaa, ja sitten heidän oli määrä yh-
dessä toimittaa kauppa-asioita. Tämä ehdoitus näytti isästäsi
hywin etuisalta. Hän suostui siihen, ja paljon rahoja hän
todellakin tällä uudella elatus-keinolla ansaitsi. Osan niistä
käytti hän tämän huoneen ja puutarhan ostamiseen, täällä
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majaa pitääksensä laiwanlastiann tuodessaan ja wiedessään,
ja kun huoneen asema ja tämä ihana seutu suuresti mi-
nua miellytti, wietimme tawallisesti kesämme täällä.

Mutta nyt tapahtui, niinkuin sinä arwattllwasti wielä
muistat, että isä kääntyi towasti kipeäksi. Hänen täytyi
jättää laiwansll muiden kuljetettawaksi, ja konia onni teki,
että laiwa tawaroinensa päiwinensä meni hirmuisessa myrs-
kyssä meren Pohjaan. Kun tämä sanoma tuotiin isällesi,
hän tosin säikähtyi, mutta hänen mielensä ei kuitenkaan
siitä lannistunut. „Tappio ei ole niin suuri, kuin tuota
luulisi," nrweli hän minulle. „Sekä laiwa että tawara
oliwat täyteen armoon »vakuutetut, ja jos wähäisen woi-
nnll ponnistetaan, on wahinko wuoden Päästä kokonaan
palkittu. Kun minä waan ensin terweckst pääsisin!" Woi,
tätä sinun isäsi toiwoa Jumala käsittämättömässä wiisnu-
dessaan ei sallinut toteen käywäksi. Joko uyt sanoma lai-
wan hukkumisesta koski isääsi kipeämmin kuin hän itse tah-
toi myöntää, wni pahentuiko hänen tautinsa muista syistä

sen Jumala yksin tietää. Kauheasti waan kiihtyi kowa
kuume, isäsi meni tainnoksiin, ja tuskin kului muutamia
wiikkoja laiwan hukkumisesta, kun hän jo waipui waineesen.

Leo, waikea, suruisa, huolettawa oli tämä aika mi-
nulle! Sinä ja sinun Veljesi olitte liian nuoret ymmärtä-
mään tätä onnettomuutta; mutta minuun se sattui koko
ankaruudellansa, ja minä olin milt'et siihen nääntyä. Ai-
noastaan se tieto, että ensimäinen welwollisuuteni käski mi-
nun elää teitä, orpo-raukkoja, warten, sai minun pystyssä
pysymään.

Mutta ei siinä kyllä; Jumala tahtoi koettaa minua
wielä enemmän, wielä toinenkin onnettomuus, jota minä
en silloin tietänyt ensinkään odottaa, oli minua kohtaawa.
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Isä-wainajasi puhetta myöden luulin minä, ett'ci
meidän tarmitsisi taistella suurinten huolten kanssa, joita
suinkin sopii olla, nimittäin köyhyyden kanssa. Olihan
hukkunut laiwa »vakuutettu, ja puoli sen hinnasta piti mi-
nulle mccksettaman. Paitsi sitä jäisi wielä meidän talomme
Bremen'issä minulle, ja tämä Pikkuinen huone, jossa nytasumme. Mutta monta loukkoa wieri, ennenkuin isäsi
kauppa-kumppani antoi itsestänsä mitään tietoa. Wiimein,
kun minä kirjoitin hänelle, ja käskin hänen suorittaa mei-
dän wälimme, koska minun tuli pitää huolta sinusta ja
sinun weljestäsi, wastasi hän kowin lyhyesti, ctt'ei minun
ollut mitään »vaatimista häneltä, sillä hukkunut laiwa oli
kyllä ollut »vakuutettu, mutta ainoastaan hänen eikä isä-
wllinajllsi kustannuksella, josta syystä hän myöskin lain no-
jalla oli pitänyt koko wllkuutus-summan omanansa. Lisäksi
oli hänellä, sanoi hän, muitakin saatawia isältäsi, ja jollen
minä nyt jättäisi häntä rauhaan, niin hän, saavaksensa
näitäkin metkoja maksetuiksi, kääntyisi minuun taikka oikeam-
min sinun isäsi jälelle jääneesen omaisuuteen. Nyt katsoin
minä welwollisuudekseni neuwoitella erään lakimiehen kanssa,
joka, Paha kyllä, ei woinut antaa minulle juuri suuria toi-
melta. „Se mies on ilmeinen konna!" sanoi hän. „Gi
kukaan ihminen usko, että laiwa oli ainoastaan hänen
omilla Maroillansa makuutettu, eikä hän olisi mäittänyt sitä
ensinkään, jos teidän mies-wainajanne olisi jäänyt henkiin.
Kuitenkin saa hän nyt pitää rahat, sillä hän woi epäile-
mättä näyttää todeksi, että hän on totuutta puhunut. Ken
on kerran rikkauden tähden poikennut oikeuden poluilta,
hän keksii aina keinoja petoksensa päättämiseksi, eikä maal-
liset tuomarit useinkaan ennenkuin wasta pitkän ajan pe-
rästä, toisinaan eiwät ensinkään, woi pakoitta» häntä rikok-
sestansa wastaamlllln. Maan taiwaallista tuomaria hän
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n milloinkaan saa wältetyksi."
nyt on ryhtyminen?" kysyin minä lakimieheltä. Me pää-
timme nyt haastaa tuon petollisen miehen oikeuteen. Mutta
niinkuin edeltäpäin arwasimme, niin käwikin. Petturi toi
esiin asiakirjoja, joita hän wäitti todenmukaisiksi, ja joiden
johdosta tuomarin täytyi ratkaista asia hänen eduksensa,
waikka hän, niinkuin kaikki muutkin, warmaan tiesi, että
julmaa petosta tässä harjoitettiin. Se ylenkatse, jolla
häntä kohdeltiin, waikutti kumminkin sen werran häneen,
ett'ei hän iljennyt saattaa perille luultua oikeuttansa isäsi
omaisuuteen. Hän jätti nyt asian silleen, ja minun täytyi
myydä meidän huoneemme Bremenissä keräjäkulungeita
suorittaakseni ja »voidakseni kumminkin niin kauwan pitää
hnolta teistä, lapsistani, kunnes jaksaisitte omin neuwoin
elättää itseänne. Jumalan awulla on se onnistunutkin.

Rahat owat kyllä jo aikaa sitten loppuneet, mutta tämä
kalastus, johon sinä, Leoseni, olet ryhtynyt, on kuitenkin
aina warjellut meitä köyhyydestä. Wielä nytkin olisimme
eläneet lewollisina ja onnellisina, jollei tämä pahan-ilkinen
mies taas olisi häirinnyt meidän rauhaamme. Hän sanoo
sinun isäsi wielä olleen welkaa hänelle kolme sataa taaleria,
ja, jollen minä maksa niitä, aikoo hän myydä huoneen,

puutarhan ja kaikki, mitä meillä on. Tämän tiedon toi
se mies minulle, joka äsken käwi täällä. Siitä syystä
olen minä nyt koroasti suruissani, sillä oikeuden edessä hän
epäilemättä pääsee woitolle, ja me me saamme awut-
tomina ja warnttomina lähteä mieron teille. Woi, suuri
Jumala, mihin nyt joudumme, kun sinun nyt wiedään
»venheesi, werkkosi, ja niin muodoin ne ainoat apukeinot,
joilla olemme pelastaneet itsemme kurjuudesta?"

,Ei, äiti, se ei saa milloinkaan tapahtua, niin kau-
wan kuin minä elän!" sanoi Leo hammastcmsa purren.
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„Ten miehen minä tahtoisin nähdä, joka riistää minulta
minun omaisuuteni minun omaisuuteni, sanon, sillä
»venhe ja »verkot owat minun, minun omien kätteni työllä
rehellisesti hankitut. Nlä ole milläsikänn äiti! Huomenna
minä soudan kaupunkiin, ja silloin tahdon kuulustella, mitä
woi tehdä asiaan. Nimitä roaan minulle se lakimies, joka
ennen on ottanut sinua puolustaaksensa, ja myös se »vihe-
liäinen mies, joka on sinua pettänyt. Minun tarwitsee tie-
tää molempain nimet, että »voin asiaa ajaa!"

„ Tämän kunnollisen lakimiehen nimi on Liborius, ja
hän asuu lähellä raatihuonetta joka lapsi osaa neuwoa
sinua hänen luoksensa" »vastasi äiti. »Toisen nimi on
Elshöft; hän on laiwuri ja isäsi likimmäinen sukulainen."

«Hänkö, äiti?" huudahti Leo hämmästyneenä. „Nyt
kaikki selwenee minulle! Sentähden en saanut enää mennä
serkkuani terwehtimään, kun Bremenissä kawin. Mutta
mistä syystä olet sinä niin kauwan salannut minulta, äiti,
mitä pahaa tämä mies on tehnyt meille!"

„Warjellakseni sinun nuorta sydäntäsi liian aikaisesta
wihllsta, poikani!" wastast äiti. „Sinä et olisi koskaan
saanut tietää, kuinka monta katkeraa hetkeä, kuinka monta
surullista, kyynelissä »valwottua yötä tämä mies on mi-
nulle tuottanut. Woi, hänen olisi teidän isänne kuoltua
pitänyt oleman sinun ja Wilhon suojelijana, mutta, luon-
non ääntä tukeuttaen, on se juuri hän, teidän lähin suku-
laisenne, joka on ollut reikäpää meidän lowimpiin kärsi-
myksiimme!"

Kauwan seisoi Leo mietiskellen, ja nojautui äanetönna
lehtimajan seinää wastann. Sitten hän sanoi: „Äla epäile,
äitini! Pahojen ihmisten himot häätywät usein häpeään
Jumalan edessä, ja mekin saamme toiwoa, että Jumala
auttaa meitä hädässämme, eikä salli, että walhe woitolli-
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sesti totuutta sortaa. Käwi miten käwi, elinkautesi saat
sinä pitää tämän huoneen ja puutarhan. Luota siihen,
äiti!"

Turhaan ahdisti alakuloinen äiti poikaansa, että tämä
ilmoittaisi hänelle, mitä keinoja hän aikoi käyttää poistaak-
sensa sitä onnettomuutta, joka uhkasi heitä kaikkia. Leo py-
syi äänetönnä, kertoi maan sanojansa, ja rauhoitti omalla
luottamuksella äidin sortunutta sydäntä. Kun ilta pimeni
ja wiilea tuuli alkoi mereltä hengehtiä, pani äiti kokoon
työkapineensa ja meni Leon kanssa sisään. Leo pysyi kai-
ken iltaa tyynenä ja umpimielisenä, mutta selwäan näkyi,
että hän tuumaili jotakin, joka epäilemättä saattaisi hänen
serkkunsa Elshöft'in pahuuden mitättömiin.

Toinen Lutu.
Hywii työ, hywä hedelmä.

Warhain seumawana aamuna lähti Leo matkallensa,
ja saapui jo puolipäiwän aikaan Biemen'iin. Eräs tuttawa
höyrylaiwan katteini oli ottanut hänen Venheensä laiwansa
perään, ja Mä tapaa käwi matka wäleen ja huokeasti.
Kohta kaupunkiin päästyänsä sai Leo hywällä hinnalla ka-
lansa myydyksi, ja meni nyt herra Liborius'en luokse kysy-
mään neuwoa siinä riidassa, johon hän oli joutunut serk-
kunsa Glshöft'in kanssa. Sangen pian löysi hän lakimie-
hen talon, ja herra Liborius kuunteli häntä suurella huo-
miolla ja tarkkuudella, kun hän asiaansa selitti. Sitten
pyysi asian-ajaja saadaksensa katsoa Elshöft'in welkakirjaa,
ja luki sen, päätänsä pudistaen.
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»Asian laita on aiwan samanlainen, kuin kahdeksan
taikka yhdeksän wuotta takaperin," lausui hän sitten. „Minä
olisin »valmis henkeni uhalla näyttämään todeksi, että tämä
welkllseteli on »väärä. Mutta kuitenkin »voittaa tämä kel-
moton riidan, jos niiksi tulee, sillä ainoa ihminen, joka
»voi kumota hänen »valheensa, nimittäin sinun isä-lvainajasi,
ei »voi enää Tuonelan tulvilta palata. Kuitenkin tahdon
minä ottaa sinun asiasi ajaakseni, Leo! Meidän täytyy
kumminkin koettaa, tahtooko hän uudestansa »vannoa »vää-
rän »valan, »vai ei. Kenties hänen paatunut omatuntonsa
wiimein heltyy, ja hän luopuu lvaitetyistä »vaatimuksistaan,
kun hän näkee, ett'ei hänen uhkauksensa meitä pelolta."

»Ei, ei, sitä hän ei tee, siksi hän on liian ahne!"
arweli Leo. »Se on parempi, että minä hankin rahoja
ja maksan hänen!"

»Sitäkö Marten, että hän parin wuoden perästä tu-
lisi takaisin »vaatimaan kukaties tuhat taalena kolmen sa-
dan sijasta," sanoi herra Liborius. »Jumala »varjelkoon!
Tähän petollisuuteen on salpa saatawa, ja nämät kolme
sataa taalena olkoon »viimeinen saalis, jonka hän teiltä
wie. lätä ivaan huoli minulle, poikaseni! Tuolle »valheel-
liselle ja Petolliselle konnalle on paras ilmoittaa, että hän
kääntyköön minuun, jos hän tahtoo pitää kiinni »vääristä
Vaatimuksistaan."

»Mutta jos sitten mennään oikeuteen, niin se «ar-
maan maksaa Paljon," arweli Leo ujosti. »Minä en luul-
lakseni woi hankkia enemmän rahoja, kuin nämät kolnie
sataa taalena."

„Älä siitä ensinkään huoli, poikani," ivastasi herra
Liborius, ystäwällisesti Leoa olkapäälle taputtaen. »Nämät
kulutukset minä maksan. Sinun isä-wainajasi on aikoinaan
monta kertaa osoittanut minulle hywäntcchtoisuuttansa ja
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awullisuuttansa, ja woimani takaa tahdon minä siitä pal-
kita hänen lapsiansa. Ollaan tästä asiasta puhumatta.
Sano maan, ystäwäni, mistä ai'ot hankkia nuot kolme
sataa taaleria, joita tuo konna teiltä waatii?"

Tässä asiassa Leo ei tahtonut puhua suutansa oikein
puhtaaksi; mutta herra Liborius ahdisti häntä niin waka-
«asti, että hän miimein nwasi sydämensä ja ilmoitti aiko-
muksensa hymälle ystäwälleen.

„ Minun naapurini, Steffens Rohrteich, on kertonut
minulle," sanoi hän, „että eräs rikas kauppias, nimeltä
herra Melchior Nankendorf, on »varustanut suuren laiwcm,
jonka hän tänä kesänä lähettää Malaskalan pyynnille. Hä-
neltä puuttuu wielä merimiehiä, jotka owat halukkaita ryh-
tymään niin määrälliseen yritykseen, kuin purjehtimiseen
pohjois-nawalle, maikka kyllä herra Rankendorf on liiman-
nut melkoiset palkat. Nyt tahdon minä rumeta merimie-
heksi ja lähteä mukaan, jos siinä on perää, että jokainen,
joka onnellisesti palaa jäämereltä, saapi palkinnoksi kolme

sataa tanteria."
„Hm! Hm!" mutisi herra Liborius rakkaudesta

äitiäsi kohtaan sinä et siis kammoist pohjois-nawcm kyl-
myyttä, jäätiköitä ja karhuja! Hymä, poikaseni, siinä sinä
teet kunnollisesti ja se miellyttää minua, mutta, totta pu-
huen, sinä olet wielä liian nuori näkemään semmoisia wai-
woja ja kestämään niin monta uhkaawaa waaraa. Kuka
sitten hoitaisi sinun äitiäsi, kun sinä olet poissa?"

„Wilho! Minun weljeni Wilho!" wastasi Leo no-
peasti. „Se on aimo poika, ja osaa jo kalastaa sangen
hywin ja on kullaksi wanha, sillä hän täyttää kohdakkoin
seitsemäntoista muotia. Ei, äitini tila ei minua ensinkään
huoleta, kun waan Wilho jää hänen luoksensa."
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„Mutta luuletkos äitisi suostuman siihen, että sinä
näin heittäni lukemattomiin manioihin?" kysyi herra Li-
borius, arwelewaisesti päätänsä pudistaen. „Ei Grönlan-
nin rannikoille leikillä matkusteta, Leo, ja minä pelkään,
että sinä kadut tätä äkillistä päätöstä, kun ei enää käy
muuttaminen, mitä on tehty."

„En minä sitä kadu, maikka henkeni menisi" wastasi
Leo. „Gi, ei, minun hywä äitini, joka jo on monet huo-
let kokenut, ei saa kadottaa »viimeistä, mitä hänellä on kal-
lista ja rakasta. Minä olen terwe ja raitis, herra Libo-
rius, ja uljas, mankka sndän, niin kumminkin luulen, syk-
kii minun rinnassani. Olkoon sen muoksi noiden seutujen
kylmyys maikka kahta wertaa ankarampi, ja ne maarat,
jotka minua ympäröitscwät, mielii suuremmat, ja maimat,
joita minun on kestäminen, wielä raskaammat kaikki,
kaikki tahdon minä mielellään kärsiä, jos maan minä sillä
moisin haihduttaa surun äitini mielestä. Woi, ennen tah-
toisin kuolla, kuin tietää, että hän on suruissaan. Pian
kuluu yksi muosi umpeen, ja jos Jumala minua wnrjelee,
jota kyllä toiwon, niin minä palaan takaisin kotiin onnel-
lisempana kuin ennen. Herra Liborius, minun äitini täy-
tyy tulla autetuksi, ja ennen muita tulee minun tehdä hä-
nen hywaksensä, mitä ikinä woiu."

„Aiman oikein, poikaseni, ja olkoon kaukana minusta,
että millään tawalla koettaisin emätä suma tästä yrityk-
sestä," »vastasi herra Liborius. »Kuitenkin pelkään
minä, ett'ei ole paljon apua sinun uhrauksestasi! Matka
suittaa kestää hywinkin kauwan, laiwa ja miehistö ehkä
joutumat hukkaan, ja sinä kenties et ollenkaan enää palaa,
jos nimittäin Jumala matkalla sinun panoasi katkaisee.
Minä en tahdo sitä luulla, «aan päinwastoin luotan minä
siihen, että Jumala niin hywässä ja jalossa asiassa run»
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snasti antaa apuansa, mutta kaikissa tapauksissa meidän
tulee odottaa kowimpiakin, rakas poikani. Entä jos et
sinä enää tule takaisin? Silloin menetät sinä palkkasi, ja
äitisi kadottaa kelpo pojan, jonka woimakas nuoruus suo»
jelisi häntä kaikkina hänen elin-päiwinänsä."

„Se on tosi, ja minä olen kyllä sitä ajatellut," ivas-
tasi Leo lempeällä waikka surullisella äänellä. „ Mutta,
hywä herra," lisäsi hän mieltänsä wähäisen rohkaistuaan,
„ matkan menestyminen riippuu Jumalan tahdosta, ja mi-
nun aikomukseni on kumminkin hywä! Jos Jumala niin
säätää, ett'en minä enää palaa, on hänellä kyllä muita
keinoja, joilla hän woi poistaa suurimman surun minun
äitini puolesta, eikä minun weljeui Wilho milloinkaan jätä
häntä, sillä hän rakastaa äitiänsä yhtä paljon kuin minä.
Mutta, herra Liborius, minulla on suuri ja luja luotta-
mus Jumalaan, ja kun ei muita neurooja ole minulla
tarjona, joilla woisin pelastaa äitiäni tuon petollisen mie-
hen wainoomisesta, niin tahdon minä mielellään panna
henkeni alttiiksi. Jumala on «armaan minua auttama!"

»Sinun Päätöksesi on siis järkähtämätön, Leo!" kysyi
herra Liborius wähän liikutettuna. „ Äitisi tähden sinä et
siis huolisi mistään waarasta, mistään waiwasta, sinä et
kammoksuisi Pohjan kauheaa kylmyyttä?"

„Gi, sitä minä en tee, minä en pelkää mitään, «nik-
kapa minun olisi wielä kowempiakin kestettäwä, jos roaan
tietäisin, että sillä woisin olla hyödyksi äidilleni," wastasi
Leo wnkawasti.

»Noh, olkoon menneeksi," sanoi sitten herra Liborius
„ei minulla itselläkään ole suuria Maroja, mutta, poi-

kaseni, sen minä lupaan sinulle, ett'ei sinun äitisi tarwitse
jättää huonettansa, waikk'et sinä koskaan palaisi retkeltäsi
jäämereltä. Lohdutukseksi sinun matkallasi tahdon minä
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kumminkin luwatll sen, ja sinä snat nähdä, ett'ei wanha
Liborius sanaansa syö. Tule nyt myötäni! Minä saatan
sinua herra Rankendorf'in ty'ö. Sinä olet wielä sangen
nuori, ja se on mahdollista, ett'eiwät suostu sinun pyyn-
töösi, jollei sinulla ole ketään puolustajaa Miiassasi. Tule
nyt, poikaseni! Herra Melchior Rankendorf on minun hywä
ystäwäni, jn minä toiwon, että he pitäwat arwossa, mitä
minä sanon sinun jalosta käytöksestäsi."

Herra Liborius pani nyt toisen takin yllensä, otti
hattunsa ja sauwansa ja lähti Leon kanssa mainitun, rik-
kaan kauppiaan luokse. Leo hämmästyi, kun hän astui si-
sään tämän miehen asuntoon; sillä siinä oli aiwan paljon
ihmisiä, joilla oli asioita herra Rankendorf'in kanssa, pal-
jon apu-miehiä, oppilaita ja palwelioita hääri edestakaisin,
ja tämmöisessä wäen tungoksessa ja liikkeessä olisi warmaan

Leon rohkeus kadonnut, eikä hän olisi saanut asiaansa toi-
mitetuksi, jos hän olisi ollut yksinänsä. Mutta herra Li-
borius aroasi ripeästi itselleen tien koko tämän hälisewän
joukon toälitse, tarttui holholaistansa käteen, ja pääsi erää-
sen jotensakin tilamaan suojaan, jossa herra Rankendorf
istui muutamien kirjurein kanssa suuren pöydän äärellä,
rvuorotellen katsoen asiakirjoihinsa, taikka kauppa-toweriaan
puhutellen, taikka maksaen ulos ja ottaen wastaan rahoja

janolla sanoen, kowasti toimiinsa kiintyneenä. Herra
Liborius'en hawaittuansa, keskeytti hän kohta työnsä, pani
silmä-lasinsa oikein paikalleen jn kiirehti asian-ajajan ty'ö,
ystäwällisesti hänen kättänsä pusertaen.

„Mikä tuuli teidän nyt tänne tuo, hywä ystawä Li-
borius?" kysyi hän.

»Pohjan tuuli," wastasi hymyillen asian-ajaja. „Teh-
käät hywin ja kätsokaat tätä nuorta miestä! Eiköhän tämä
ole pulskea nuorukainen?"
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Herra Nankendorf loi pikimmaltaän silmänsä Leoon, ja
nyykäytti myöntyen päätänsä. „Mikä siis hänen asiansa
on? Tuskin te suotta olette tuoneet hänen tänne. Hae-
taanko kenties minun apuani? Sanokaat waan asia suo-
raan, Liborius,"

„Te erhetytte kowin, ystäwä," »vastasi asian-ajaja.
„Tämä minun nuori ystäwäni on Paiuwastoin se, joka
tarjoo apuansa. Hän tahtoo nimittäin lahtea mukaan
pohjois-nawalle, ollaksensa awullisena walaskalan pyynnissä."

„Hm! Hm!" jupisi herra Nankendorf, kerran wielä
häntä kiireesti kantapäihin asti tarkastaen. Leo ei häm-
mästynyt ensinkään tästä tutkimuksesta, »vaan katseli roh-
keasti, ja samalla kuitenkin kainosti kauppiasta silmiin, äi-
män niinkuin hän olisi tahtonut sanoa: »Koettakaat waan
kerran minua, hywä herra! Minun uskollisuuteni, minun
»vilpittömän intoni ja rehellisyyteni kautta woisitte saada
suuria nilaan."

„Hiukan nuori, »vaikka kohta hywinkin terwe ja »voi-
makas," sanoi herra Nankendorf hiljemmällä äänellä asian-
ajajalle, „No hywä, saadaan nähdä. Hm, Liborius, mah-
taa olla joku keskinäinen suhde teidän ja tämän nuorukai-
sen walillä, muutoin te tuskin olisitte ottanut häntä mu-
kaanne. Tahdotteko mainita sitä, »vanha ystäwä?"

Liborius pudisti päätänsä, wei rikkaan kauppiaan nurk-
kaan, ja puhui hetken hiljaisella äänellä hänen kanssansa.
Herra Nankendorf nyykähytteli, pani tawan takaa „hm,"
muutti silmä-lasejansa edestakaisin, katsahti wälistä Leoon
päin, ja likisti »viimeiseltä sydämellisesti asian-ajajan kättä.

„Hm! Hm! Kaiketi saa hän lähtea mukaan," sanoi
hän. „Mitä hänen palkkaansa tulee, niin se tekee minun
yhtä, maksanko sen nyt kohta, »vai myöhemmin. Jalo
Poika. Hm! Hm! Taiwas on kyllä häntä suojelevia, hän
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palaa kyllä takaisin! Jos hän ei tee sitä, niin wähäpä siitä,
jos tämä kalnstus-retki on wienyt minulta pan sataa taa-
leria enemmän tai wähemmän. Kaskekäät wacm kassan-
hoitajan maksaa teille rahat, Liborius, ja tyydyttäkäät niillä
tuota wiheliäistä Glshöft'iä. Muuta neuwoa ei ole, se
konna! Mutta ei hän sentään iäksi päiwää jää rankaise»
matta! Hm, wacm missä Bertram wiipynee? Aika on jo
tullut - hm noh, tuossa hän on!"

Owi awattiin, ja sisään astui hcirteakas, woimakcis
mies, jonka leweät, miellyttäwät, punaposkiset kaswot, kirk-
kaat, teräwät silmät ja suora merimiehen käytös kohta kos»
letti jokaisen huomiota. Kunnioituksella ja kuitenkin tees»
tekemättömällä ystäwällisyydellä terwehti hän herra Ran-
kendorf'ia, joka heti wiittasi häntä luokseen.

„Mitenkä nyt Delphini'n käy, katteini Bertram?" ky-
syi hän. „Onko miehistö jo täysi-lukuinen?"

„Piammiten, herra laiwamisäntä!" wastasi katteini.
»Kolmekymmentä iloista poikaa on pestattu, pelkkiä kelpo
merimiehiä, raittiita, älykkäitä, terweitä ja wieläpä muuta-
mat niistä jo Pohjolan talween tottuneita. Ainoastaan
kuusi puuttuu wielä, ennenkuin saamme miehistön täysi-
lukuiseksi, ja wiist niistä on perämies Martti luwannut
wielä tänään hankkia. Minä tahdon ilmoittaa sen teille,
ja minä katson parhaaksi, että me nyt kohta lähdemme
mesille, waikk'emme enää tuota kuudetta miestä saisikaan.
Aika on jo käsissä, ja mitä waremmin me lähdemme, sitäsuuremman saaliin saamme. Jokainen päiwä, jonka me
lisäksi saamme, on pyyntö-päiwä."

»Olkoon menneeksi, katteini Bertram!" wastasi herra
Rankendorf. „Erittäin kun me jo olemme tuudennenkin
miehen saaneet. Katsokaat häntä, katteini! Tämä tässä se
on." Katteini Bertram lähestyi nyt Leoa, ja katseli kirk-



22

lailla silmillänsä tarkkaan häntä kasvioihin, »No, wielä
hiukan nuori, mutta kullaksi wäkewä ja rintawa," arweli
hän. »Oletkos ennen ollut merillä, poikani?"

„Gn, en wielä, waikt'ei minulta ole halua puuttu-
nut," wastasi Leo. »Minä en ole päässyt pois kotoa,
sillä minun on täytynyt pitää huolta äidistäni."

»Mutta mistä syystä tahdot sinä nyt lähteä?"
»Siitä syystä että minun weljeni Wilho on nyt kyl-

läksi suuri täyttämään minun paikkaani. Paitsi sitä niin
tulenhan minä jo wuoden perästä takaisin."

„Gi niinkään kauwan taida tämä matka kestää," sanoi
katteini. »Noh, jos sinulla waan on hywä tahto, niin
käypi asia kyllä Päisin. Sinä saat kohta tulla minun
kanssani."

»Sitä en nyt, hywä herra, woi tehdä, sillä minun
täytyy ensiksi sanoa jäähywäiset äidilleni," wastasi Leo,
»Mutta laiwa purjehtii meidän huoneemme siwutse, ja sil-
loin saan minä nousta laiwaan."

»Missä teidän huoneenne on?"
Leo kertoi nyt tarkkaan, missä hänen äitinsä huone

siaitsi.
»No hywä, ole waan huomenna tähän aikaan wal-

mis tulemaan. Oletkos muutoin tarpeeksi warustanut it-
seäsi matkaa war-ten?"

Punehtuen täytyi Leon tunnustaa, ett'ei hän, paitsi
niitä waatteita, joihin hän nyt oli puettu, woinut ottaa
mukaansa muuta, kuin wähäisen liina-waatteita.

»Tuollako liina-takilla sinä ai'ot purjehtia Pohjois-
nawalle?" kysyi katteini Bertram. »Kuuleppas, Poika
Parka, nämät tuumat eiwät ole mistään kotoisin. Jääpikem-
min maihin, ja pysy siiwosti tänä talwena lämpimässä
kodissasi. Tuommoisissa waatteissa, kuin nyt olet, sinä et



23

millään muotoa saa tulla mukaan! Ensimäisessä yöwah-
dissa laiwan kannella sinä paleltuisit kuoliaksi,"

Kauhistuksesta lensiwät Leon kaswot wälistä kalman-
karwaisiksi wälistä tulipunaisiksi, ja wähällä oli, ett'ei kyy-
neleet nousseet hänen silmiinsä. Todella oli suuri onni,
että asian-ajaja Liborius oli saattanut häntä herra Ran-
kendorfin ty'ö. Apua anoen loi Leo nyt silmänsä häneen,
ja hymyillen nyykähytti tämä päätänsä »vastaukseksi.

»Katteini Bertram," sanoi hän, »tehtaat hywin ja
antakaat minulle luettelo kaikista kapineista, joita Leo mat-
kalle tarwitsec. Niitä saapi sitten wähintäkään wiipymättä
ostaa ja wiedä alas Delphini'in. Jollemme nyt paikalla
woi maksaa niitä, niin me teemme sen, knn Delphini palaa
ja Leolle maksetaan hänen palkkansa. Siksi menen minä
takaukseen kaikista, ja sillä tawoin tulisi myöskin tämä
wiimeinen wastus rooitetuksi."

»Aiwan ratkaistu asia!" sanoi katteini Bertram.
„ Mutta näyttää siltä, kuin te erittäin hellästi ottaisitteosaa tämän nuorukaisen kohtaloon, herra Liborius."

„Kyllä, ja onhan minulla syytäkin, jonka ai'on
toa teille, kun niin sopii, ystäwä Bertram. Mutta nyt
ei ole enää aikaa tyhjään haastelemiseen. Lähde sinä nyt

Leo kotiin ja rauhoita sinun äitiäsi tuosta meidän yhtei-
sestä asiastamme ja me, katteini, arwelen minä, me-
nemme noiden kalujen ostoon."

»Olkoon Päätetty!" huudahti katteini „nimittäin,
jollei herra Rankendorfilla ole enää mitään sanomista
minulle."

Leo lausui nyt sulimmat kiitokset herra Rankendorfille,
joita tämä kuitenkaan ei tahtonut ottaa wastaan, waan
muistutti, että jokainen on welwoitettu woimiansa myöden
auttamaan hywaä asiaa, ja jätti sitten suuresti iloissaan herra
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Liborius'en ja katteinin seurassa tämän rikkaan kauppiaan
työ-suojan. Ulkona puristi herra Liborius ystäwällisesti
Leon kättä; mutta katteini katseli häntä mietiskellen jaPää-
tänsä pudistaen.

«Kuule, poikani," sanoi hän «tuolla sisällä kaup-
piaan luona en tahtonut Puhua asiaa suoraan suustani,
sillä minä näin selwaän, että tämä tahtoi lähettää sinua
mukaan matkoillemme. Mutta kosket ollenkaan ymmärrä
koko näitä meri-asioitci ja »valaskalan pyytäminen ei ole
mitään jäniksen ajoa, niin annan sinulle sen neuwon, että
ensiksi jollakulla muulla laiwalla totutat itseäsi meri-elä-
mään. Meidän kanssamme sinä et millään tawalla woi
tulla, ja siitä olisi waan wastus minulle, jos sinä sitten
matkalla nääntyisit sen moninaisiin waiwoihin ja waaroi-
hin. Jää kotiin, poikani, jää kotiin!"

„Minä en woi, minä en saa, minun täytyy päästä
mukaan," wastasi Leo. „Minä olenki jo tottunut meri-
elämään, eikä kalastaminen aawalla merellä ole mitään
leikki-työtä. Gi, ei katteini, te ette saa pyytää minua luo-
pumaan tästä yrityksestä."

„Noh, mieltäsi myöden," sanoi katteini Bertram wä-
han äreästi. „ Mutta wielä sinä kadut, ett'et totellut mi-
nua. Tule, Liborius!"

Samassa käänsi hän selkänsä päin hämmästynyttä
nuorukaista. Mutta Liborius kuiskasi tämän korwaan:
,mene wacm huoletonna kotiin, Leo! Kun sinä huomenna
nouset laiwaan, ei tämä kunnon merimies enää murise.
Terweisiä äidillesi, poikaseni!"

Suuresti kiitollisena puristi Leo sydämellisesti asian-
ajajan kättä, ja lähti matkoihinsa. Mutta Liborius kertoi
katteinille ne syyt, jotka oliwat saattaneet Leoa pyrkimään



25

mukaan walaskalan pyynnille, ja tämä kertomus muutti
kokonaan katteinin mielen.

„Onhan siis tämä nuorukainen oikein oiwa poika!"
lausui hän. „Minä olen waan Pitänyt häntä kewytmieli-
senä weitikkana, joka halajaa pois lähteäksensä kotoa, niin-
kuin useat nuoret pojat, jotka waan tahtowat päästä pois
wanhcmpllinsa kurista. Nyt katson asiaa aiwan toiselta
kannalta, ystäwä Liborius, ja hän saa warmaan nähdä,
että hän on joutunut minun ystäwyyteeni. Mikä tuon
hylkiön nimi on, joka niin ilkeästi on poikaparan äitiä
pettänyt?"

»Elshöft, katteini! Minä luulen teidän tuntewan
hänen."

„ Ei, minä en tunne häntä, mutta minä tahdon panna
hänen nimensä mieleeni, jos sattuisi niin, että wast'edes
joutuisin asioihin sen heittiön kanssa. Nai Elshöft hänen
nimensä on? Hywä, sitä nimeä en saa unohtaa. Mutta
nyt olemme jo päässeet perille, ystäwä Liborius, ja saamme
ruweta ostamaan mitä meidän ylewä-mielinen ystäwämme,
Leo, tarwitsee."

He meniwät nyt erääsen kauppapuotiin ja ostiwllt
sieltä kaikenlaisia kaluja. Kun asian-ajaja Liborius oli
päättänyt ostonsa, walitsi kattein! Bertram wielä yhden oi°
wallisen turkin, maksoi sen puhtaassa rahassa, ja pani sen
muitten kapineitten lisäksi.

„Kas," sanoi hän, „tämän tahdon minä antaa hänelle
lahjaksi, ja luulen, ett ei se ole juuri niitä joutawimpia
kaluja. Poika on hywä, ja ansaitsee siis tulla autetuksi,"

Liborius riemastui tästä turkista, aiwan niinkuin hän
itse olisi sen saanut. Lempeästi likisti hän katteinin kättä,sanoen: „ Jumala teitä palkitkoon, Bertram! Tässä on meillä
taas hywä esimerkki, että wielä löytyy sinisen taiwaan alla
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hywiä ihmisiä. Kuinka tämä nuorukainen on riemuitsewa,
kun hän saa tietää, että hänen jalo sydämensä, hänen wil-
pitön, lapsellinen rakkautensa hänen hywää äitiänsä kohtaan on
täysin määrin ymmärretty! Ei ole kuitenkaan yhtä ainoa-
takaan hywää tekoa, joka ei myös kanna hywiä hedelmiä!"

»Eikä mitään pahaa, jota ei kaikkiwaltias Isä tuolla
ylhäällä ennemmin tai myöhemmin rankaise," lisäsi totisesti
katteini Bertram, »Liborius, myöskin tuo Elshöft tulee
kerran edeswastauksen alaiseksi, jos kohta meidän maalliset
tuomarimme eiwät woi häntä rangaista! Nyt, Jumalan
huomaan, ystäwä! Lähettcikäät waan nuot kapineet wielä
tänään laiwaan, sillä huomenna aiwan warhain lähdemme
ankkurista!"

annen ja menestystä matkoillenne, katteini!" was-
tasi asian-ajaja, ystäwällisesti tätä kunnollista merimiestä
katellen. »Lähteköön Jumala teidän awuksenne ja saatta-
koon Hän teitä terweenä takaisin kotiin!"

Molemmat miehet lähtiwät nyt eri haaroille, ja monta
kuukautta kului, ennenkuin he taas tapasiwat toinen toistansa.

Kolmas Lutn.
Illiihywiiiset Kodille.

Sillä wälin kuin katteini Bertram ja asian-ajaja Li-
borius pitiwät huolta Leon warustamisesta, kiiruhti tämä
iloisena joen rannalle, laski wenheensä irti paalusta, johon
se oli kiinni pantu, tarttui airoihin, jariensi nopeasti kotia»
päin. Waikka matka käwi myötä wirroin, eikä Leo hellit-
tänyt soutamasta, waan wiilletteli mesiä wikewästi ja ta-
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saisesti, alkoi jo päiwä iltaantua, ennenkuin hän pääsi
perille.

Wenheen wieriellessä wiheriäisillä aalloilla oli Leo
kauwan ja tarkkaan tuumiskellut, ilmoittaisiko hän äidillensä
kaikki, mitä oli tapahtunut, wai lähtisikö hän salaa kotoa,
ainoastaan Wilholle puhuen aikomuksistaan. Alusta kal-
listui hän ensimmäiseen tuumaan; mutta kun hän ajatteli,
kuinka peräti waikealta eroominen hänestä tuntuisi hänen
hellälle äidillensä, kun hän ajatteli mitä kyyneliä tämä
Vuodattaisi, millä rukouksilla tämä epäisi häntä hänen Pää'
töksestänsä, kun hän aikoi jättää kodin ja antaa henkensä
alttiiksi myrskyiselle walta-merelle ja Pohjan kowalle kyl-
myydelle, silloin rupesi hän horjumaan päätöksessään, ja
katsoi parhaaksi salata häneltä kaikki. Kotiin hän ei saa-
nut, eikä olisi woinutkaan jäädä. Hänen täytyi lähteä pois
äitiänsä warten, joka marinaan olisi katkerasti huonettansa
kaipaawa, jos hänen olisi siitä luopuminen. Lisäksi oli hän
jo luwannut tulla laiwaan, jota lupausta hän ei enää
millään muotoa woinut peruuttaa. Wasta nyt kysyi hän
itseltänsä, oliko se oikein, että hän oli nain tehnyt, äidin
suostumusta edeltäpäin pyytämättä? Mutta tieto omasta
hywästä aikomuksesta rauhoitti häntä, ja paitsi sitä tiesi
hän sangen hywästi, ett'ei hänen äitinsä olisi pidättänyt
häntä, jos hän kerran olisi sanonut itsensä päättäneen panna
tuumansa toimeen. Jo kauwan aikaa sitte oli hän oppi-
nut omin neuwoin menettelemään. Äiti oli aina myönty-
nyt kaikkiin, mitä hän teki, josta syystä hän ei nytkään
epäillyt, että tämä suostuisi tähänkin päätökseen, kun waan
kerran lähdön haikea suru oli asettunut. Arwattawaa
oli myöskin, ett'ei Leo marsin kauwan wiipyisi poissa. En-
nen Joulun-iltaa kenties laiwa jo palaisi, ja täysin määrin
tulisiwat he silloin palkituiksi eron ikäwyydestä ja huolista.
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Leo ei siis ensinkään katunut päätöstänsä, wacm mitä enem-
män hän läheni kotiansa, sitä paremmaksi hän katsoi, wasta
lähdettyään, Wilhon kautta ilmoittaa äidille, mitä hän oli
rakkaudesta häntä kohtaan tehnyt.

Kun hän astui huoneesen, istumat äiti ja Wilho
pöydän ääressä, palawan lampun walossa merkkoja parsien.
Tämä kaunis hiljaisen perhe-elämän kuroa käwi Leon sydä-
melle, ja hänen mielensä synkistyi, kun hän itsekseen sanoi:
„tämä ilta on isoksi aikaa olema wiimeinen, jona sinä saat
istua heidän wieressään." Ankara, tuima miha syntyi hä-
nen sydämessään sitä miestä wastaan, jonka pohjaton kul-
lan-himo pakoitti häntä lähtemään tämän pikkuisen Per-
heen helmoista ulos maailmaan, kenties lomaan kuolemaan-
kin. Mutta pian haihtui hänen wihansa, ja jonkunlainen
jalo ylpeys saattoi hänen sydämensä keweämmin lykkimään,
wuodattaesslllln sitä makuutusta häneen, että hän aina olisi
walmis ilolla kärsimään kaikki äitinsä rauhaa ja onnea
Marten. Tämä tieto antoi myöskin hänelle woimna astua
iloisen-näköisenä sisään huoneesen. Äitiänsä, joka huolestu-
neena ja alakuloisena katseli häntä, lohdutti hän sanoen:
„Alä sure, meidän mainejamme ilkeät juonet eiwät moi
enää meitä mahingoittaa." Weljensa Wilhon kättä puser-
taen, istuutui hän tämän ja äidin wäliin, ja kertoi kuinka
hän oli myynyt kalansa hywällä hintaa, sekä että tuo kun-
nollinen asian-ajaja Liborius oli luwannut hänelle toimit-
taa äidin asiaa niin, ett'ei mitään wahinkoa syntyisi siitä
hänelle. Itsestänsä ei Leo puhunut mitään, ja salasi siis
että hän seuraamana päiwänä aikoi lähteä pitkälle ja mää-
rälliselle matkalle.

Monta kertaa tunkeutui kuitenkin suru tulewasta erosta
häneen, ja hän waipui hiljaiseen sureksimiseen, josta wasta
Wilhon wilkkaat mietteet, taikka joku lempeä kysymys hänen
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äidiltänsä häntä herättiwät. Sitten puhui hän taas riwa-
kasti ja hilpeästi, hymyili, löi leikkiä, ja teki kaikenlaisia
tepposia, kattaakseen sydämensä karmastelemaa haawaa. Mutta
hellän äidin teräwä silmä ei antanut hewillä pettää itseänsä.
Hän hawllitsi hywin Leon kummallisen mieli-alan, ja loi
tuon-tuostakin tutkien silmänsä häneen. Ei hän kuiten-
kaan lausunut mitään, maan päätti wasta seuraamana päi-
wänä ottaa asian puheeksi, kun hän jäisi yksikseen Leon
kanssa. Kukaties ei Leo tahtonut, että Wilho saisi tietää
kaikki, mikä ahdisti hänen sydäntänsä; silla nyt ei äiti enää
ensinkään epäillyt, että ylipäätä joku asia Leoa huolestutti.

Wiimein oli maata-panon aika käsissä. Korkealla
äänellä ilmoitti käki suuressa, yksi-toikkoisesti tikittämässä
seinä-kellossa, että Päiwän kymmenes hetki oli mennyt, ja
äiti nousi istualta. Myöskin Leo nousi, lähestyi äitiä,
suuteli häntä sydämellisesti, ja sanoi hiljaisella äänellä:
»siunaa minua, äiti!"

„Mutta mikä sinun on, Leo?" wastasi äiti leppeästi,
ja syleili hartaasti rakastettua poikaansa. „Sinä salaat
warmaan, Leo, minulta jotain, joka sinua waiwaa."

„Niin, äiti," wastasi Leo „joka minua maiwaa,
mutta myöskin ilahuttaa. Huomenna tähän aikaan saat
sinä tietää kaikki, ja silloin annat minulle anteeksi mitä
minä olen tehnyt."

»Onko se mitään pahaa, poikani?" kysyi äiti tus-
kallisesti.

„G, pahaa se ei ole, mutta kenties se surettaa sinua,
niinkuin minuakin," sanoi Leo. «Tulipa siitä mitä hywänsä,
rakas äiti, minun aikomukseni oli kumminkin rehellinen;
siitä woin Jumalan edessä wastata!"

„Hywä, poikaseni, minä siunaan sinua, niinkuin myös-
kin Jumala on sinua siunaama," sanoi äiti wienolla ää-
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nellä ja pani kätensä poikansa tumman-kihnraisen pään
päälle. „ Jumala ei tuomitse itse tekoa, waan ainoastaan
tahtoa, joka sen synnytti. Teit mitä teit, minä annan
anteeksi sinulle, jos waan sinulla on ollut hywä tarkoitus.
Hywää yötä, Leoseni. Nuku lewollisesti. Huomenna sinä
ilmoitat minulle kaikki, eikö niin?"

„Niin, äiti, kaikki silloin sinulle selwence," wastasi
Leo kaksimielisesti. Sitten halasi hän wielä kerran äitiä,
ja painoi kasvoonsa hänen olkapäitänsä wastaan, salatakseen

kyyneliä, jotka kiilsiwät hänen silmissänsä. Hellittäen
moistansa lausui hän: „hywää yötä, hywää yötä, armas
äiti!" ja riensi ylös suojaansa. Wähän roäliä tuliwnt
siellä hänen silmänsä täyteen kyyneliä, joita hänen suurella
waiwalla täytyi pidättää, ett'ei hänen tuumansa tulisi ennen
aikojansa ilmiin. Mutta kyynel-silmin hän hymyili; silla
hänen äitinsä oli siunannut häntä ja ennaltaan antanut
hänelle anteeksi, mitä hän oli tehnyt ja nyt oli aikeissa
tehdä. Nyt oli hän myöskin päässyt kaitein »vaikeimmasta
kohdasta, eroomisesta äidistänsä, sillä wiimeiset jäähywäiset
oli hän heittänyt äidilleen, kun tämä likisti häntä wasten
tykyttäwää sydäntänsä.

Seuraamana päiwänä auringon noustessa, kun äiti
wielä nukkuisi, aikoi hän weljensä kanssa lähteä ulos me-
relle kalastamaan, ja wenheestänsä sitten nousta Delphini'in.
Sillä wälin kuin hän wartoi laiwaa, mieli hän jutella
Wilholle tuumansa, ja käskeä hänen kertoa äidille kaikki ja
wielä kerran hänen puolestansa anoa häneltä anteeksi tämän
rohkean yrityksen, johon ainoastaan tuon häijyn Elshöft'in
pahat wehkeet oliwat häntä pakoittaneet.

Ennenkuin hän laski yksinkertaiselle Vuoteellensa, lan-
kesi hän poltoilleen, ja rukoili Jumalalta apua itselleen,
suojelusta äidille ja siunausta heille kaikille. Hän pyysi
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myöskin Jumalalta anteeksi, jos hän tässä hankkeessa oli
tehnyt määrin; wasta sitten rupesi hän lewolle, ja oli ennen
pitkää nukuksissa. Hänen omatuntonsa oli rauhassa, ja
ilolla ajatteli hän tuntematonta tulewaisuuttansa, lujasti
turwaten siihen, että Jumala, joka tutkii sydämet ja mu-
nas-kuut, laupillllsti katsoi hänen puoleensa.

Tuskin alkoi päiwa waljeta, ennenkuin Leo nousi
»vuoteeltaan, ja herätti weljensä, joka makasi lähellä häntä
pienessä suojassa. Wilho kawahti ylös ja astui muutamien
mimmttein päästä Leon suojaan.

„Weikkoseni," lausui Leo, „ meidän täytyy lähteä me»
relle. Mene sinä waan edellä rantaan, minä tulen kohta
jälestä."

Wilho lahti, waikka hän kummasteli, ett'ei Leo jo
eilen illalla pannut merkkoja järjestykseen, jota hän ei mil-
loinkaan muutoin laimin lyönyt. Mutta sillä aikaa kir-
joitti Leo muutamia sanoja Paperi-Palaselle wiimeisikfi
terweisiksi äidille pani sen poimuihin, ja pisti sen
wyöhönsä, antaakseen sitä Wilholle, että tämä, kotiin Pääs-
tyään, jättäisi sen äidille. Sitten hänkin meni. Mutta
sen suojan kohdalla, jossa hänen äitinsä makasi, kenties
par'aikaa onnellisissa unelmissa ja mannaan aawistamatta,
ett'ei hiin pitkään, pitkään aikaan saisi nähdä poikaansa,
pysähtyi hän, ja kallisti korwaansa owea wastaan, Voidak-
seen paremmin kuunnella. Äiti hengitti sywästi ja tyy-
nesti. Leo tunsi sydämensä kuohahtaman, ja hän olisi tah-
tonut hiljan aukaista owea Varpaillansa hiipiä äitinsä
wuoteelle, ja wihowiimeisen kerran kiinnittää hänen kuluansa
sielunsa perimpaän pohjaan. Hänen kätensä tarttui jo
kääkkään, ja hän nousi seisaalle walmiina aikomustansa pe-
rille saattamaan. Mutta jos nyt äiti heräisi, jos hän
kysyisi, mikä häntä näin taroattomaan aikaan hänen luot-
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seen saattoi »valheellako hän silloin wiimeisen kerran
wastaist? , Gi, ei, se ei käynyt laatuun! Ei mikään syytös,
ei mikään rikos saisi hämmentää kodin suloisia muistoja,
ivaan iloisalla, puhtaalla sydämellä tahtoi hän aina sitä
ajatella. Taas heittäyi Leo polwilleen, ja rukoili taiwaan
siunausta rakastetulle äidillensä. Sitten suuteli hän kyn-
nystä, jota äidin jalka niin usein oli polkenut, ja sanoi:
„elä terweenä, armas, kallis äiti!" ja nyt nousi hän rauhoit-
tuneena seisaalleen, painoi kättänsä silmiä wastaan, ja lähti
kuulumattomin askelein pois huoneesta. Mutta wiela kerran
hän seisahti, isänsä haudalla rukoillaksensa. Sitten kään-
tyi hän merelle päin, jonka yli auringon kultaiset säteet nyt
kiiltäen wäikkyiwät, ja astui joutuisasti rantaan. Wilho
odotti jo häntä, roalmiina laskemaan wenhettä rannasta.
Äanetönnä hyppäsi Leo wenheesen, tarttui airoonsa, ja
käänsi wenheen nokan naivalle merelle päin.

»Emmekö jo täällä laske Herkkojamme, Leo?" kysyi
Wilho, heidän pitkää äänettömyyttänsä keskeyttäen. „Tämä
paikka on sangen saalihikas, sen jo toissll-päiwäna hawait-simme."

„Ei, Wilho, tänään minä en ole lähtenyt merelle
kalastamisen wuoksi," sanoi Leo, ja souti yhä edemmäksi.

Kummastuneena katseli Wilho weljeänsä, pudisti pää-
tänsä, ja rupesi taas mitään »virkkaamatta soutamaan.Mutta yhtMiä heitti Leo aironsa wenheesen ja sanoi:
„minä olen muuttanut päätökseni, Wilho! Olkoonpa myös'

kin minun wiimeinen tekoni kodissa meidän rakkaan äitimme
hywäksi."

„Muttll minkä tähden puhut sinä tänään niin oudosti?"
kysyi Wilho. «Kummallisia ajatuksia mahtaa pyöriä sinun
Päässäsi, Leo."
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»Sinä saat kohta kuulla kaikki," »vastasi Leo. «Teh-
käämme maan ensiksi telMuämme." Wilho oli hiljainen
ja hanvll-puheinen luonnostansa. Ilman mitään weljeltänsä
kysymättä, käwi hän työhön käsiksi ja laski »verkot mereen.
Muutamien tuntein jälkeen oliivat he työnsä päättäneet.
Leo antoi nyt »venheen »vapaasti ajella aalloilla, kallisti
otsaansa kättänsä »vastaan, katsoi mietiskellen eteensä, ja
kysyi sitten äkisti: „ rakastatko sinä, Wilho, äitiäsi yhtä pal-
jon, kuin minä?"

„Niin minä luulen," »vastasi Wilho,
„ Maikkapa minä en enää olisi teidän luonanne, sinä

et kuitenkaan jättäisi häntä, maan pitäisit yksin huolta hä-
nestä, niinkuin me tähän asti olemme yhdessä tehneet,
eikö niin?"

„Olisin kahta »vertaa ahkerampi, Leo, sinun poissa
ollessasi," »vastasi Wilho teeskentelemättä.

„ Mutta ethän sinä nyt mihinkään lähde, »veikkoni?"
„Minun täytyy, minun täytyy," sanoi Leo innokkaasti,

estääkseen »veljensä »rastaan-sanomista. „ Kuule, mitä minä
sanon, ja sinä itse myönnät, että olen oikeassa,"

Myöskin Wilho laski nyt aironsa kädestään, ja alkoi
tarkkaan kuunnella weljensä sanoja. Leo kertoi suoraan ja
seliuästi, mitä hän lehtimajassa oli kuullut äidiltänsä, il-
moittaen myöskin mihin keinoihin hän oli ryhtynyt, hää-
taaksensa heidän serkkunsa Glshöft'in Pahoja aikomuksia.

»Ratkaise nyt itse, Wilho, olenko minä tehnyt mää-
rin," lausui Leo, kertomustansa päättäen. „ Sinun sydämesi
sanoo kyllä, hywäksytkö sinä minua, wai ct?"

Wilho katseli kirkkailla silmillään weljeänsä, ja sanoi
miettimättä »varman mielipiteen »vakawuudella: „sinä olet
käyttänyt itseäsi jalosti, ja minä kiitän sinua siitä. Ioll'«
ct sinä olisi minua wanhempi, lähtisin minä sinun siaasi;
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mutta minä ymmärrän, että sinun on etu-oikeus tässä asiassa.
Jumala johdattakoon sinua! Hänen siunauksensa ei ole si-
nulta puuttuma. Meidän äitimme wuoksi sinun ei tar-
witse olla suruissasi. Jos kohta minä en ole niin wäkewä
jll taitawa, kuin sinä, niin ei hänen kuitenkaan tarwitse
kärsiä mitään puutetta, sillä minä ai'on olla kahta ahke-
rampi kuin ennen."

„Mntta mitä äiti sanoo, Wilho, kun lähden pois,
jäähywäisiä hänelle heittämättä?"

»Hän marinaan suree ja wuodattaa runsaasti kyyneliä,
mutta hänen siunaustansa sinä et kuitenkan jää waille,"
wastasi Wilho. „ Luota myöskin siihen, että minä woimiani
myöden koetan lohduttaa häntä. Kun kerran hänen su-runsa on wähennyt, kaswaa hänen rakkautensa sinua koh-
taan wielä suuremmaksi. Sinä olet tehnyt hywin, Leo, ja
minä kadehdin sinua tästä jalosta päätöksestä. Mutta
minä olen myös iloinen siitä, että minäkin woin olla hyö-
dyksi, kun sinä olet jättänyt meidän!"

»Tosiaan, Wilho, jos on ansioksi luettnwa, että minä
teen nain, niin suurempi osa siitä tulee sinulle, silla ilman
sinua en woisi tehdä mitään," wastasi Leo. „Minä lähden
nyt tyytywäisenä, koska tiedän, että sinä suostut minun tuu-
miini ja tahdot auttaa minua niiden toimeen panemisessa.
Ainoastaan se saattaa minun wielä lewottomaksi, ett'en tiedä,
antaako äiti siunaustansa minulle matkallani, wai ei! Koko
rohkeuteni, koko iloni ja woimani raukenisiwat tyhjiin, jos
tietäisin että minä lähdölläni olen tuottauut hänelle enem-
män surua kuin iloa."

Wilho pudisti päätänsä, jakatseli ajattelewaisesti huo-
netta päin, joka kaukaa rannalta heijasti, ikäänkuin kiiltäwä
kilpi. „Leo," sanoi hän yht'äkkiä: „mutta jos sinä tietäi-
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sit, lliwan warmaan tietäisit, että äiti täydelleen antaa si-
nulle siunauksensa!"

»Wilho, siinä tapauksessa olisi minulla suuri lohdutus,
suuri ilo," wastnsi Leo. »Silloin en pelkäisi mitään Haa-
raa, waan luottaisin wnnkasti siihen että äitini siunaus ja
rukoukset ainiaan minua warjelewat."

»No, hywä, Leo," lausui Wilho," sydämeni sanoo, että
äiti on siunnawa sinun, sillä sinä teet welwollisuutesi häntä
kohtaan. Mutta minä annan myöskin sinulle »varman tie-
don, ett'ei tämä ääni minun rinnassani ole minua pettänyt."

»Kuinka se olisi mahdollista, weljeni?" kysyi Leo.
»Sen woi helposti tehdä, ja minä olen iloissani, että

tämä ajatus juohtui mieleeni, kun katsoin kotia päin," Ulas-
tasi Wilho. »Kuule, kun sinä olet noussut Delphiini'in, sou-
dan minä kotiin, ja kerron äidille kaikki. Jos nyt äiti an-
taa suostumuksensa matkaasi, kuten lujasti luulen, niin
minä otan suuren, walkoisen waatteen, sidon sen kiinni ai-
roon, ja kiipeen ylös huoneen katolle. Tuommoinen lippu
näkyy selwästi useiden peninkulmien päähän, ja kun sinä
näet sen liehuwan, niin kohta tiedät, että äiti sen kautta
lähettää sinulle tuhansia termeistä ja onnen toiwotuksia."

»Oiwallinen ajatus!" huudahti Leo ilosta punehtuen.
»Ethän sinä, Wilho, minua hywässäkään tarkoituksessa
petä?"

»Ei, sillä minä pelkään semmoista wäärin-tekoa," sa-
noi Wilho suoman. »Mutta soudetaan nyt lähemmäksi ran-
taa, että roäleen.pääsen kotiin, kun sinä olet astunut lai-
waan. Mitä pikemmin sinä näet tuon lipun häilywän,
sitä hupaisempi se on sinulle!"

»Kyllä, rakas weljeni!" sanoi Leo ja tarttui airoonsa,
Päästäkseen likemmäksi maata. „Kun sinä, Wilho, puhut
äitimme kanssa, niin anna myös hänelle tämä kirje, johon
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olen kirjoittanut muutamia jällhywäis-sanoja. Älä millään
muotoa unohda sitä."

Wilho Pisti kirjeen Inkkariin ja lupasi huolellisesti
wieda sen Perille.

Sitten puhuiwat molemmat nuorukaiset kaikenlaisista
heihin koskemista asioista, Leon tulewaisuudesta, niistä waa-
roista, jotka uhkasiwat häntä, ja ilosta, joka hänen kotiin
tullessaan syntyisi; myöskin äidistä he puhuiwat jakaikista,
joita Wilhon tuli tehdä weljensä poissa ollessa, ett'ei äiti
liian paljon kaipaisi häntä, ja erittäin muistutti Leo hä-
nelle, että hän kohta kääntyisi herra Liborius'en puoleen,
jos Glshöft uudestaan koettaisi wainota äitiä, taikka muu-
toin häntä häiritsisi. Näin keskustellen saapuiwat he wa-
hitellen siihen paikkaan rannalla, jonka ohitse Delphiini'n oli
purjehtiminen. Päiwä oli jo lounaalla, japian oli Delphiini'n
määrä tulla. Kotwasen aitaa wielä kului; sitten haa-
moitti taiwaan rannalla wnlkoiset purjeet, jotka likeniwät
polweilewllll jokea myöden, katosiwat lehtewien niemien taakse,
ja taas ilmllllntuiwat, kunnes wiimein koko laiwa tuli nä-
kymiin, weden wäljälla kalwolla komeasti uiskennellen.

„Nyt on aika lähteä!" sanoi Leo hiljaisella ja tus-
kasta wawcihtawalla äänellä. „ Soutakaamme likemmaksi,
weikkoseni."

He tarttuiwat airoihin, ja wähän ajan Perästä oli
wenhe laiwan laidalla. Weljet heittäyiwät toinen toi-
sensa syliin. „Glä terweenä ja suojelkoon sinna Jumala!"
lausuiwat molemmat. „Sa»o terweisiä äidille!" lisäsi Leo
sortumalla äänellä, ja irroitti itsensä Veljensä halauksesta,
sydänMisesti ja hartaasti häntä katellen. Parin silmän-
räpäyksen perästä seisoi Leo laiwan kannella, ja sanoi, lai-
wan parrasta wastaan nojauten, wiimeiset jaähywäiset »vel-
jelleen. Wilho pyhkäisi kyynelet silmistänsä, käänsi wenheen
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rantaan päin, ja alkoi kiireesti soutaa. Rannalle tultuaan
kääntyi hnn wielä kerran taaksepäin. Täysin purjein lensi
Delphiini meren lakealla pinnalla. Wilho heilutti kaula-
huiwiansa ilmassa; sitten sanoi hän: «Jumala warjelkoon
sinua, Leo!" ja wiimein lähti hän ripeillä askelilla, mutta
raskaalla ja sorretulla sydämellä äitinsä huoneesen.

NelD Lutu.
Perämies.

.Terwe tultuasi Delphiini'in, poikaseni!" sanoi katteini
Bertram, ja taputti wahwalla kädellänsä Leoa, joka yhä
wielä katseli kotiin rientäwää weljeänsä. „Älä rupea liial-
liselle huolelle. Jumalan awulla saat sinä muutamien kuu-
kautten perästä jälleen nähdä näitä kaikkia. Wai katuisitko
sinä jo tätä yritystä, johon olet ryhtynyt? Wielä on aika
kääntyä takaisin."

„Gi, minä en kadu mitään!" wastasi Leo. „Minä
olen ymmärtääkseni tehnyt oikein, eikä siis mikään katu-
mus taikka takaisin kääntyminen woi tulla puheeksi."

„No hywä, minä käsken sinun roielä kerran olla terwe-
tullut, toiwoen, että sinä rehellisesti teet welwollisuutesi,
niin kauan kuin me olemme yhdessä. Tule nyt minun
kanssani perämies Martin luokse. Minä olen päättänyt,
että sinusta on tulewa oikein kelpo walaskalan Pyytäjä, enkä
woisi koskaan hankkia sinulle parempaa opettajaa, kuin ivan-

han Martin. Hän on suora-sukainen ja jyrkkä, mutta
meren aaltoja ei ole koskaan kunnollisempi merimies kyntä-
nyt, kuin hän. Tule poikani!"

Katteini astui perän puoleen, ja Leo seurasi häntä.
Perää pitämässä seisoi jäntterä, hartewa mies, joka naöl-
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tänsä kyllä hawaittiin meren knlkiaksi. Wähän jylsealtä hän
tosin näytti; karkea, wettä pitäluästä kankaasta tehty takki
oli hänen yllänsä, ja matala huopa-hattu warjosti hänen
leweitä, mutta rehellisiä ja vilpittömiä kaswojcmsa, joista hä-
nen teräwät, harmaat silmänsä säihkyen wälkkyiwät. Hänen
poskensa ja otsansa oliwat muuttuneet mustan-ruskeiksi niistä
komista ilmoista, joiden alituiselle waikutukselle hän isot ajat
oli antanut itsensä alttiiksi. Kesämaiden paahtawa aurinko
ja Pohjan tuima kylmyys oliwnt jättäneet niihin jälkiänsä
ja niiden sywät rypyt kertoiwat julmista waiwoista ja
kärsimyksistä, jommoisia Leo ei wielä woinut arwlltakaan.
Kun katteiui nuoren holholaisensa kanssa lähestyi, loi
Martti silmänsä jälkimäiseen ja ojensi hitaasti, mutta suo-
peasti hymyillen, hänelle ison, tukeman kätensä.

„Wai niin, poikaseni," sanoi Martti matalalla, kumi-
seinällä äänellänsä, „sinä ai'ot siis ruweta merimieheksi,
niinkuin isä-wainajastkin ennen wanhaan oli? Kuuleppas,
minä tunsin sinun isäsi, jakäwin monta matkaa hänen kans-
saan ystawyydestä häneen, ja koska katteini jo on ker-
tonut minulle paljon hywää sinusta, tahdon minä ottaa
sinun huostaani. Älä Iraan määrin ymmärrä sanojani,
poikaseni! Mitään laiskaa heittiötä en ai'o laisinkaan tehdä
sinusta. Jos sinä kerran joudut minun hoimiini, saat tehdä
työtä kahta roertaa ahkerammin, kuin muut, enkä minä ru-
pea ensinkään armoittelemaan sinua, jos et sinä tarkkaan
toimita Mirkaasi. Ajatteleppas nyt tyystin, kumpaisenko
tahdot walita. Minä annan sinulle paljon työtä ja huolia,
ja yöt päiwät sinun täytyy olla walmiina panemaan toi-
meen minun käskyjäni. Jos sinä päinwastoin tahdot olla
niinkuin kaikki muut merimiehet täällä, niin kyllä sinulla
on paljon enemmän aikaa laiskehtia, eikä aina woi pitää
tarkkaa Vaaria sinun töistäsi ja wehkeistäsi. Tuleeko sillä
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tapaa sinusta rehellinen ja kelpo merimies, se on toinen ky-
symys. Saattaa kyllä tapahtua, mutta luultcnuaa se ei
kuitenkaan ole. Kumpaisenko tahdot? Se on ehdon mal-
lassasi." Leo ei epäillyt silmänräpäystäkään. Hän likisti
perämiehen kättä, ja sanoi, hilpeästi ja uskaliaasti hänen
päiwettyneism kasinoihinsa katsoen: „Minä tahdon olla tei-
dän johtonne alla, Martti, niin minä tahdon! Jollen woi
täyttää welwollisuuttnni, niinkuin minun pitäisi, taikka jos
heittäyn laiskaksi ja huolimattomaksi, sysätkäät waan minua
pois luotanne, enkä minä tahdo siitä ensinkään nureksia."

„Hywin lausuttu, poikaseni!" sanoi perämies ja pu-
sersi Leon kättä, ikäänkuin rauta-pihdillä. „los waan sinä
olet puoliksi niin kelwollinen, kuin näytät, niin kyllä meistä
pian tulee hymät ystäwät."

„Niin minä toiwou, Martti, niin minä marinaan toi-
men," sanoi katteini Bertram. „Hän on mielä mallan nuori,
mutta hänessä on hywä alku joka sormen päässä. Tai-
muttakaat häntä kunnollisesti, Martti, ja sinä, Leo, saata
kunniaa opettajallesi älä huoli sanoa mitään, älä huoli,
poikaseni minä woin arwata, mitä a'iot sanoa, ja us-
kon jo edeltäpäin sinun sanasi todeksi. Alä pelkää liian paljon
manhaa Marttia, jos sinulla maan on hywä tahto, ja sinä
aina pysyt siiwollasi, niin sowit hywin hänen kanssaan."
Katteini nyykäytti päätänsä nuorelle holholaisellecn, ja lähti
tiehensä. Mutta Leo jäi perämiehen luokse, katseli esineitä
hänen ympärillänsä, ja kiintyi pian hiljaiseen miettimiseen,
koska wanha Martti näytti marsin wähän huoliman hä-
nen läsnä-olostllnsa. Hetken ajan perästä loi Leo silmänsä
rantaan päin, joka näytti taantumistansa taantuman. Hän
etsi ja löysi pian äitinsä huoneen, joka wälähti rannalla,
ikäänkuin malkoinen maakuna.

„Woi, minun äitini!" Nyt hän ehkä jo tiesi kaikki, ja
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kurotti käsiänsä tawoittaakseen poikaansa, yhä kau-
wemmaksi hänen tyköänsä. Äidin kyyneltyneet silmät etsiwät
häntä turhaan, ääni ei saawuttanut enäan häntä, ja melkein
katui Leo nyt, että hän oli lähtenyt, jäähywäisiä äidillensä
jättämättä, ett'ei hän suoraan kertonut hänelle aikomuksiaan,
eikä jättänyt kaikkia hänen ratkaistciwaksensa. Hän tähys-
teli sitä maltoista lippua, jonka hänen weljensä Wilho oli
luwannut panna katon räystäältä liehumaan. Mutta hän
ei hawainnut sitä, ja synkeämmäffi, mustemmaksi muuttui
hänen sydämensä. Entä jollei äiti antanutkaan hänelle an»
teeksi, eikä hywäksynyt hänen rohkeaa, äkkinäistä päätöstänsä,
jonka hän oli tehnyt, poistaaksensa häneltä suruja ja huo-
lia? Jollei äiti lähettäisikään siunaustansa hänelle hänen pit-
källä, Vaarallisella matkallansa, waan suuttuisi kowasti hä-
neen, ja kieltäisi hänen »veljeänsä lippua nostamasta.

Herkeämättä katseli Leo walkoista, nyt jo hywin etäällä
olewaa huonetta. „Oi, äiti!" huoahti hän „enköhän
minä jättänyt sinua ainoastaan rauhoittacckseni sinua tnon
armottoman miehen »vainoamisesta! Suo minulle anteeksi
tämä työ, johon sydämeni saattoi minun, jonka minä pi-
din pyhänä ja kalliina welrvollisuutena!"

Taas hän rupesi katsomaan, ja katsoi, kunnes kyyne-
let nousiwat hänen silmiinsä, ja sitten rukoili hän Juma-
lalta, että Hän lepyttäisi äidin mieltä, ja huojentaisi hä-
nen omaa, suruisaa sydäntänsä, joka nyt niärisi toiwon ja
tuskallisen epäilyksen waiheella.

Täysin purjein kiiti laiwa meren kiiltäwällä kalmolla,
ikäänkuin lintu, jonka siiwet salaman nopeudellawiiltäwät il-
moja. Vhä ta'emmaksi siirtyi maa; matala ranta oli jo aikaa
sitten mennyt näkymättömiin, ja ainoastaan huone nyt ei
muuta kuin pikkuinen, »valkoinen tipla siinsi kaukaa ilman
rannalta. Wielä silmänräpäys aikaa, sekin oli katoowa ja
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sen kanssa sen tunsi Leo jo nyt koko hänen ilonsa
ja rauhansa.

»Mitä sinä poika wielä awo-suin kurkistelet tuota ran-
taa?" kysyi perämies, ja laski raskaan kätensä Leon olka-
päälle. »Tästä syntyy sinulle kolkko matka, jos rupeat
alati ajattelemaan koti-kultaasi. Anna ajatustesi lentää
eteenpäin, poikaseni! Mitä ihminen kerran tekee, se hänen
täytyy tehdä kaikesta sydämestä, muutoin on koko hänen
työnsä ja toimensa tuuleen rakennettu, eikä hyödytä ketään,
waan pikemmin tuopi wahinkoa tekiälle."

Witkaan käänsi Leo silmänsä Pois rannasta, ja puri
hammasinnsa, salatakseen Martilta sitä surua, joka katke-
rasti kanvllsteli hänen sydäntänsä. Mutta Martti oli huo-
mannut kyynelet, joita Leo koetti pidättää silmän-ripsillänsä,
ja rypisti otsaansa.

»Kuuleppas," sanoi hän tylyllä ja järeällä äänellä, »hie-
not äidin hempeleet eiwät menesty jäämeren matkoilla!
Siihen waaditann urheaa ja taneaa mieltä! Tätä olisi si-
nunkin sopinut ajatella, ennenkuin nousit Delphiini'in."

»Minä en olekaan mikään lapsi enää, Martti!" Masiasi
Leo. »Mutta jos te tietäisitte, mikä huolettaa minua, niin
te ette suinkaan nuhtelisi minua."

Manhan merimiehen ankara muoto muuttui lempeäm-
mäffi, ja lauhkeammalla äänellä kysyi hän Leolta, mikä niin
suuresti masensi hänen mieltänsä. Lyhykäisesti kertoi nyt
Leo sen Martille, joka taas tuli aiwan ystäwälliseksi, ja
sano! leppeästi: „se on toista, poikaseni! Jumalan siunaus
on kaikkein kalliin lahja, ja se on tosi mutta se, jolta
äidin siunaus puuttuu, on yhtä paljon mailla, eikä se ole-
kaan ihmettä, että sinun sydämesi käy raskaaksi. Waan älä
sentään anna liian paljon maltaa tunteillesi. Hetken taikka
Pari me wielä woimme sangen hywästi nähdä huoneen, ja



42

siinä on jo melkoinen aika. Mene kuitenkin kokan puo-
lelle, ja tuo minun tähystimeni kenties meidän täytyy
wielä käyttää sitä."

Kerkeästi juoksi Leo noutamaan sitä, kysyi eräältä nuo-
relta merimiehellä Martin kojua, ja toi tähystimen sieltä.

»Niin, poikaseni," sanoi Martti, „aiwan niin se on.
Ota nyt tämä tähystin ja katso sillä ahkerasti rantaa Päin.
Meidän tulee wielä toiwoa, sillä äidin sydän on kuitenkin
kallis kulta-aarnio, täynnä mitä kauniimpia, jaloimpia tun-
teita, ja minä tiedän, ett'et turhaan koeta hankkia itsellesiosaa näistä aarteista. Aiwan niin se on, poikaseni —ja
jos nyt hawaitset jotain, niin ilmoita se kohta minulle,
silla siitä minä iloitsisin yhtä Paljon, kuin sinä."

Leo pani tähystimen silmänsä eteen ja tawoitti uu-
destansa sitä pikkuista huonetta, joka sisälsi kaikki, mitä hän
rakasti enimmin maailmassa. Aiwan selwään se nyt nä-
kyi hopean-walkoisin seinineen ja »viheriöin wiini-köynnöksi-
neen, jotka somasti ikkunoita umpäröitsiwät. Waikka kau-
kana jo ollessaan, eroitti hän kuitenkin kaikki yksin tii-
letkin katolla ja hän luuli jo näkewänsä ikkunassa äi-
tinsä, mustiin waatteisin puettuna, joissa hän, isän kuoltua,
tawallisesti käwi. Mutta anuattawasti oli hän erehtynyt.
Joku puu oli kenties luonut himmeän marjon kirkkaasti
loistawaan ikkunaan. Kuitenkin alkoi Leon sydän wilt-
kaammin sykkiä, ja hän lähetti tuhansia terwehdyksiä ko-
dillensa. Mutta tuo walkoinen lippn minne se oli jou-
tunut? Woi, sitä ei nyt näkynyt, ja yhä kauemmaksi pur-
jehti laiwa, yhä lyhyemmäksi käwi se aika, jonka kuluttua
jokikinen toiwon kipinä oli sammuma. Wähän aikaa wielä,

puolen hetkeä waan, ja huone katoisi näkywistä, ja tuo
haikea suru syttyi uudelleen hänen sydämessänsä, jäädäkseen
siihen kauwccksi aikaa. Oi, nyt hän jo, waikka wielä oli
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toiwon häiwä jälellä, tunsi tuon kalwawan kärmeen,
jota nimitetään katumukseksi; hän waaleni, hän wapisi, ja
tuskissaan hän waikersi: »woi, Wilho, jospa et ensinkään
olisi esitellyt tuon lipun nostamista! Silloin olisi kummin-
kin toiwo jäänyt minulle, joka, ynnä sen makuutuksen kanssa,
että olen tehnyt Jumalalle mieliksi, olisi lohduttanut mi-
nua. Mutta nyt, nyt ei jää minulle muuta, kuin raskas
ja surullinen tieto, että äitini suuttumus rasittaen seuraa
minua."

„Gi mitään näy, Martti!" sanoi Leo suruisesti wähän
ajan takaa perämiehelle, ja pani tähystimen luotansa. »Huone
on mennyt käteisin aaltojen ta'a, ja sen kanssa kaikki mi-
nun toiwoni."

Näihin wiimeisiin sanoihin sortui Leon ääni, ja hän
käänsi kiireesti kaswonsa toisapäin. Mutta wanha Martti
otti tähystimen, sowitti sen silmänsä eteen, ja rupesi iloi-
sesti nauramaan.

„Woi teitä maan-moukkia!" mutisi hän. „Te ette,
Jumala paratkoon, ymmärrä laisinkaan koko tätä merta,
ennenkuin teitä pari kolme kertaa aika lailla siihen kaste-
taan." „No, Leo," jatkoi hän, »tuollahan tuo walkoinen lippu
warstn hilpeästi liehuu!"

»Ei suinkaan! Se on mahdotonta, Martti!" huu-
dahti nuorukainen epäilystä osottawaUa äänellä, maikka hän
kyllä nopeasti tarttui tähystimeen, milloin punehtuen, mil-
loin waaleten. »Kas äsken en woinnt selittää sitä ensin-
kään!"

»Awaappas waan silmäsi sepposen selälleen, siian
poika!" wastasi Martti, iloisesti hohottaen. »Tuolla se
häilyy, isona ja laweana, kuin ikinä joku amiraalin-lippu.
Maltappas maan mieltäsi, poikaseni! Jos sinun kätesi näin
marisee, niin sinä et woi nähdä mitään!"
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Leo wapisi todellakin kuin haawan-lehti, ja hänen muu-
toin tawallisesti punaiset poskensa oliwat nyt käyneet kcil-
man-kalweiksi. Pian hän kuitenkin toipui, nojasi tähysti-
men laiwan-parrasta wastaan, oikein hywäa tukea saaduk-sensa, ja alkoi nyt katsoa. Hiljainen huudahus kuului hä-
nen huuliltansa. „Se löyhyy, Martti, se liehuu! Woi,
minun äitini, sinä olet antanut minulle anteeksi ja sinun
siunauksesi saattaa nyt minua. Minä kiitän sinua, Jumala,
ett'et ole sulkenut hänen sydäntänsä minulta!"

Wanhll Martti hieroi iloisesti isoja, ahawoittuneita
käsiänsä, ja katseli hellällä osan-otolla nuorta ystäwäänsä,
joka lakkaamatta tarkasti tuota wälkkywää, walkoista lippua.

«Niinpä kyllä," puhui Martti itsekseen, »ihmisten
tunteet owat kuitenkin aina samat, ja owat hamasta maail-
man alusta olleet samat, kuin wielä nyt tänä hetkenä.
Niin ikään oli minunkin laitani, kuin minä kolmekymmentä
ajastaikaa takaperin neljätoistawuotisena poikana ensimäisen
kerran nain koti-kultani waipuwcm aaltoihin! Minä luulin
sydämeni halkeaman surusta! Eipä haljennutkaan, waan tuli
pian taas terweeksi, kun silloin wasta sain aika tawalla ru-
weta työn-tekoon. Työ, sehän se on kaikkein paras rohto,
sitä kaikki sekä sydämen että sielun taudit nöyrästi tottele-
mat. No, ethän sinä nyt enää tainnut eloiltaa mitään?"
kysyi hän wiimeiseltään, kääntyen Leon puoleen, joka nyt
laski tähystimän silmistänsä, ja lähestyi häntä. »Eipä
kummaakaan, johan me olemme tulleet tälle puolen sen nä°
lypiiriä. Mutta, jos sinä waan tahdot, saat kyllä kiiwetä
ylös maston-koppiin, ja kukaties näet wielä tuon lipun haa-
mahtawan, joka niin paljon sinua ilahuttaa. Mene wann

minulla ei ole mitään sitä wastaan sanomista; tällä
erää et woi kuitenkaan auttaa minua, ja no niin, mei-
dän tulee sääliä näin nuoren pojan sydäntä, joka ensi ker-
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rau jättää kodin armaat asemat. Lähdeppäs nyt kapuamaan,
Poikaseni maston-kopissa ei kukaan häiritse sinua, ja siellä
saat rauhassa ajatella omiasi!"

Leo ei jättänyt isällisen ystäwänsä tämmöisenä hän
jo piti tuon kunnollisen Martin lupaa käyttämättä, ja
tuokion perästä näkyi hän jo istuwan mastossa, josta hän,
tähystin kädessä, katseli etäistä rantaa, siksi kuin hänen kä-
tensä, taiwas ja meri täwimät yhteen juoneen, eitä hänen
silmänsä keksinyt muuta, kuin äärettömän awaran meren,
sinisen taiwaan, ja aika ajoin jonkun wesilinnun, joka, sii-
wet hajallllnsll, liiteli kirkkaitten, wienosti lensahtawien lai-
neitten yli. Leo pani kätensä ristiin ja nosti, iloisiin
aatoksiin ja hartaasen kiittämiseen waipuen, silmänsä tai-
wllsta kohti. Sitten Pyyhkäsi hän kädellään kaswojansa,
nousi seisaalleen, ja lausui hiljaisella äänellä: »tässä on
kyllin! Tästä lähtien tahdon minä tarkkaan toimittaa kaikki,
mitä minun wirkaani koskee, ja ainoastaan joutessani ajat-
telen minä kotona olewia. Wcmha, jalo Martti, rolliltapa
olisit jylseä, kuin jääkarhu, eihän se kuitenkaan ole muuta,
kuin ulkonaista kuorta! Eiköhän se ole paras todistus sinun
sydämesi ylewyydestä, että minä nyt seison täällä? Minun
tähteni sinun ei tarwitse milloinkaan joutua minkäänlaisiin
murheisin!"

Wielä hän wiimeisen kerran loi silmänsä niihin seu-
tuihin, joissa arwattawasti hänen äitinsä ja »veljensä nyt
ajlltteliwllt häntä. Sitten pani hän wiktelästi tähystimen
kokoon, kiipesi kepeästi ja taitawasti wantteja alaspäin, ja oli
muutamien silmänräpäysten Perästä kirkkain silmin ja hele-
win otsin wanhan Martin wieressa, joka otti häntä was-
tlllln lujalla, ystnwällisellä käden-Puristuksella.
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Wiidcs Lutu.
Kuuntelin

Tuuli oli myötäinen ja asui alituiseen lounaassa.
Vilkkaasti wiilsi Delphiini aaltoja, ja näytti kilpailewan
kaimojensa kanssa, jotka iloisesti uiskenteliwat oiwallisen lai-
wan-talan ympäri. Katteini Bertram arwcli, ett'ei, asiain
näin olessa, tulisi mitään wahinkoa siitä, että he wähän
myöhään oliwat lähteneet matkalle, ja että, jos tuuli waan
kappaleen aitaa Pysyisi yhtä mieluisana, kuin tähän asti,
olisi warsin kummallista, jos he eiwät parin 'kuukauden
perästä, laiwa lastia täynnä, laskisi takaisin kotiinpäin.
Wanha Martti oli koko ajan hywällä päällä, ja myöskin
kaikki muu laiwa-wäki näkyi oleman mielissänsä. Leo oli
rawakka ja uuttera, eikä wanha Martti pettynyt, kun hän
oli toiwonut, että työ ja toimi pian haihduttaisiwat surut
hänen nuoren ystäwänsä mielestä.

Wähän ajan kuluttua Martti ja katteini Bertram ei-
wät enää olleet ainoat, jotka Leoa suositteliwat. Kaunis,
alati ystäwällinen ja iloisa poika sai pian itselleen ystäwiä
Delphiin'in miehistöstäkin, ja ainoastaan muutamia meri»
miehiä löytyi, jotka yhtä mittaa katseliwat häntä karsain
taikka kumminkin epäilewin silmin, jakadehtimat häneltä esi-
miestensä suosiota. Mutta Leo ei tahtonut pahaa pahalla
kostaa. Hän oli leppeä ja kohtelias kaikkia kohtaan, eikä
se isällinen rakkaus, jota wanha Martti päiwä päiwältä
yhä selwemmin osctti hänelle, estänyt häntä olemasta ahke-
rana ja tarkkana askareissaan. Päinwastoin näkyi hän
enennetyllä uutteruudella koettawan ansaita Martin ystä-
wyyttä.
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Eräänä yönä sattui niin, että Martti ja Leo yhtä
aikaa oliwat wartioina laiwalla. Vö oli tyyni ja kirkas.
Knu kimalsi tähtilöillä, ja walaisi säteillänsä meren läikky»
wiä laineita. Tasaisesti ja kuitenkin joutuisaan liukui
Delphiiui meden maljalla pinnalla. Kohisten puhkesiwat
aallot laiwan kokkaa wastaan ja loiskahtiwat rajusti pitkin
sen laitoja. Maikka jo oli tultu jotenkin pohjoisille seu-
duille, oli ilma lempeä ja raikas, eikä tarwinnut mitään
waaraa pelätä. Martti oli perää Pitämässä ja katsoi huo-miokkaasti ympärillensä. Kun hän ei woinut hawaita wä-
hintäkään waaran haamua, käski hän luoksensa Leon, joka,
tuonnempana kokan puolella lairoan-parrasta wastaan no-
jnuten, näytti ihasteleman kuutamalla wälkkywiä aaltoja,
ja toimitti hänelle siaa wiereensä.

»Painappas wähäisen puuta, poikaseni," sanoi hän
ystäwällisesti. „Iö on kirkas, kun kumottaa, ja laiwa ete-
nee hyrrällä wauhdilla. Kokan puolella pidetään myöskin
hywää mahtia, ja niin muodoin on meillä nyt oikein so°
piwll tilaisuus rumeta kehittämään menneiden aikojen luo-
mia kankaita. Kerro nyt minulle aiwan juurta jaksain,
ystäwäni, mikä oikeastaan saattoi sinun Delphiini'in. Kat-
teinilta olen kyllä kuullut niitä näitä sinusta, mutta yli»
malknin tiedän minä wielä Marsin wähän sinun edellisistä
waiheistasi." Leo oli kohta walmis perin-pohjin juttelemaan
kunnon perämiehelle kaikki, mitä hän ikinä tiesi itsestään
ja omaisistaan, sillä hänen wanhempiensa työt ja teot, niin-
kuin myöskin hänen omat, oliwat aina olleet rehelliset, eikä
hänen siis tarwinnut salata häneltä mitään. Hänen näin
kertoessaan käwcli muuan merimies, joka niin ikään piti
Mahtia, edestakaisin laiwan kannella, ja istuutui wiimein,
ikäänkuin hän olisi wäsynyt käwelemästä ja nyt aikoisi
wähän lewähtää, eräälle ruhmolle, joka oli niin lähellä
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Marttia ja Leoa, että siitä woi marsin selwään tuulla jo-
kaisen sanan, jonka he lausuiwat. Ett'ei häntä luultaisi uu-
teliaaksi kuunteliaksi, nojasi hän päätänsä kättä »vastaan,
lueti ruumiinsa huolimattomasti taaksepäin, ja käänsi »vielä
kaswonsa merelle päin, jott'ei kukaan »voisi helposti häntä
tuntea. Muutoin ei Martti eikä Leo pitänyt laisinkaan
wäliä hänellä, sillä heidän se teki auuan yhtä, knunteliko
»vielä kolinaskin heitä, »vai ei. Eihän se ollut mikään sa-
laisuus, jonka Leo tahtoi kertoa rehelliselle, luotettavalle
ystäwällensä. Koko maailma olisi saanut kuulla sen, sillä
siinä ei ollut muuta kuin pelkkää totuutta.

Näin jutteli Leo tyynesti ja teeskentelemättä ja Martti
kuunteli tarkoin, hänen puhettansa keskeyttämättä, kunnes
Leo kertoi, että hänen isänsä kauppa-kumppani oli »väittä-
nyt, ett'ei tuo upoksiin mennyt laiwa ollut ollenkaan »va-
kuutettu katteini Rembrandt'in, »vaan ainoastaan hänen omilla
«aroillaan, josta syystä myöskin katteinin leski, Leon äiti,
ei suinkaan »voisi waatia mitään osaa makuutus-summasta.
Silloin kawahti wanha Martti seisaallensa, ja ärjähti! „lämä
on wiheliäisin petos, jonka wanha Elshöft on koskaan teh-
nyt. Minä tiedän sen aiwan Marinaan, ja tunnen sangen
hywin koko asian, sillä »vähällä oli, ett'en silloin olisi ru-
mennut sinun isäsi siaan uponneen Uranus-laiwan päällys-
miehekst. Kuten minä jo sanoin, tunsin minä hänen hy-
win, ja kun hän sairastui, pyysi hän minun toimittamaan
laiwan päällikön wirkaa, siksi kun hän itse Parantuisi. Mutta
siihen aikaan minä en woinut ryhtyä koko asiaan, sillä minä
olin jo pestattu perämieheksi toiseen laiwaan, joka juuri oli
Itä-Indiaan purjehtimaisillaan. Silloin, juuri silloin sa-
noi sinun isäsi, tuon konnan Glshöft'in läsnä-ollessa, ett'ei
se edeswastaus, joka siitä tulisi minulle, olisi aiwan suuri,
sillä hän ja hänen kauppa-kumppaninsa oliwat »vakuuttaneet,
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sekä laiwan että lastin, ja sen wahwisti hän, Glshöft,
omilla sanoillansa. Selwä on siis, että hän on pettänyt
sinun äitiäsi. Ilettäwää, todellakin ilcttäwaa on näin wa«
rastaa köyhältä leskeltä ja kahdelta turwattomalta lapselta
heidän ainoan omaisuutensa!"

„Woi, Martti, jospa siinä olisi ollut kaikki, olisimme
kuitenkin woineet kestää onnettomuuttamme," sanoi Leo.
„ Mutta hän ei herjennyt wainoomasta äitiäni, saadakseen
häneltä wielä enemmän rahaa, ja juuri siinä oli syy, että
minä rupesin merimieheksi,"

«Kuinka julkeni hau tehdä niin?" kysyi wanha Martti,
ja istuutui taas witkalleen.

Leo jatkoi meille jo tunnettua kertomustansa, ja Martti,
joka muutoin oli wakawa ja tyyni, joutui siitä niin wihan
kimmaan, että hän päästi julman, hirmuisen kirouksen huu-
liltansa.

„Jumala armahtakoon minua!" lisäsi hän, „mutta
tämmöisiä kuullessa ei tawallisen ihmisen kärsimys enään
riitä! Hän tahtoi siis wielä ajaa sinun äitisi pois hänen
ainoasta turma-paikastansa, sitte kuin hän ensiksi oli ilkeästi
pettänyt häntä? No, ystäwani, sinun altiiksi-antamuksesi äi-
tiäsi warten ei ainoastaan saata kunniaa sinulle, waan hyö-
dyttää »varmaan sinua wielä, ja sinun jalo tekosi tulee kyl-
lin kyllä palkituksi, jos roaan Jumala johdattaa minun ta-
kaisin Bremeniin. Kuule, poikaseni, niin totta, kuin wanha
Martti on rehellinen mies, on tuo konna wielä heittäwä pois
ryöstönsä. Mieleeni tekisi tietää, rohkeneeko hän kaswoista
kaswoihin kieltää sitä, mitä sinun isäsi, hänen läsnä-ollessaan,
lausui minulle. Sen saamme nähdä, ja sitten silla ei
hän suinkaan minun edessäni tohdi nostaa wääräa lippua

sitten pitää hänen antaman pois koko saaliinsa, jonka
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hän jo katsoo warmaksi omaisuudekseen, ja wiimciseen ro-
poon asti maksaa äidillesi takaisin, mitä tämän on oikeus
wllatia. Kärsimystä waan, Leo, kärsimystä! Jumala on
johtanut sinua Delphiini'in, saattaakseen tätä rikosta walkeu-

teen, etkä sinä turhaan tee tätä matkaa jäämerelle. Ole
hnolematta, ystäwäni me hilaamme hai-kalan rantaan,
ja siellä pitää sen antaman meille eränsä, waiktapa wuosia
olisi kulunut siitä, kun se sen nielaisi."

„Ei siihen woi enää mitään, hywä Martti ei niin
mitään," wastasi Leo. „Petos on liian taitawasti sommi-
teltu, ett'emme woi sitä ilmiin saada. Asian-ajaja Liborius
on kyllä tehnyt parastansa, pitääkseen äitini oikeutta woi-
massa, koska hän, kuten kaikki muutkin, oli wcikuutettu siitä,
että äitini todella oli oikeassa mutta eihän tuosta ole
mitään apua lähtenyt. Oikeus ratkaisi asian Glshöft'in
eduksi, joka salawiten nauraa wirnisteli meidän turhia pon-
nistuksiamme. Hänen asia-kirjansa oliwat lainmukaiset ja
kaikin Puolin oikeat, jos kohta ne perustuiwat paljaasen
petokseen."

„Saadaan katsoa, Leo," wastasi wanha Martti tyy>
nempänä, kuin ennen. „ Oikeus on sinun äitisi puolella,
ja sen puolella, joka on oikeassa, on myöskin meidän
Isämme tuolla ylhäällä tmwallssa. Kummallista tuo olisi,
jos ci ajan pitkään petos joutuisi tappioon. Koettakaamme,
pannaanko rehellisen, totisen merimiehen sanoihin enemmän
arwoa, kuin tyhjään paperi-palaseen, johon jokainenkonna woi
kirjoittaa, mitä waan hänen mielensä laatii. Kyllä sekin
tapahtuu, että rikokset wuosi-määriä pysywät huomaamatta,
ja ihminen usein jo epäilee, pitääkö Jumala ensinkään
waaria pahoista ihmisistä ja heidän teoistansa, kun kerras-
saan kaikki tulee ilmiin, ja toiwottomat ja heikko-uskoiset
saawat häwetä turhia murheitansa. Kärsimystä, Leo!



51

lumalll tuopi kaikki, mikä on pahaa, ilmiin, waikkapa olisi
maan uumeniin upotettu!"

Epäillen pudisti Leo päätänsä; hän ei kuitenkaan tah-tonut inttää ivanhan perämiehen sanoja wastaan, waan ai-
weli jo sitä suureksi Jumalan armoksi, että hän oli otettu
merimieheksi Delphiini'in, jonka kautta hänen äitinsä oli Var-
jeltu ainaki suurimmasta hädästä. Sillä wälin kuin Martti
wastasi siihen ja molemmat yhtyiwät yhä hartaampaan
keskusteluun, nousi tuo merimies, joka oli kuunnellut hei-
dän puhettansa, witkoin istualtaan, ja alkoi taas käwellä
edestakaisin laiwan kannella; waan Martti ja hänen nuori
ystäwänsä eiwät sitä erittäin huomanneet. Wähän ajan
perästä lähti hän kokallepäin, ja, laskien kätensä siellä wah-
tia Pitäwan miehen hartioille, sanoi hän: „kuuleppas, Jaakko,
johan olet kylläksi kauwan lojunut yhdessä kohden liikku-
matta. lätä siasi minulle, ja lähde wähäisen astumaan,
muutoin joudut kokonaan unen woitteesen."

„Aiwan oikein, Konrad!" wastasi toinen, ja nousi
mieluisasti ylös touwi-läjältä, jonka päällä hän nekosasti
oli wenynyt. Konrad istuikse samaan paikkaan, Jaakko
mitteli hetken aikaa laiwan kantta Pitkin askelin, ja las-
keust juuri sille ruhmolle, josta hänen towerinsa oli tar-
koin kuunnellut Martin ja Leon sanoja. Nämät molem-
mat eiwät pitäneet paljon lukua hänestä, ja tuskinpa oli-
wat hawainneetkaan, että mikään muutos oli tapahtunut.
Mutta Konrad, joka oli ottanut wisun waarin towerinsa
liikunnoista, nyykäytti tyytywäisesti päätänsä, ja sanoi hil-
jaa itsekseen, „ niinhän se nyt on! Minä tahdon hywään
aikaan Pitää huolta siitä, että wältän häpeän ja rikos jää
ilmiin tulematta. Sanottakoon mitä tahansa: saita suittaa
kyllä minun isäni olla, mutta eihän toki ole wiela Pettä-
nyt ketään. Kylläpä se kuitenkin oli pahaa, ett'ei hän jät-
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tänyt tuota leskeä rauhaan! Muutamien halpojen sadan
taalerin tähden pitää nyt kannot ja pilwet kauhuun saa-
tettaman! Woi, tuota rahan ahnetta, itaraa isä-raukkaa!"

Pannen kätensä ristiin, nojautui hän ikäänkuin rau-
haa etsiäkseen ta'appäin ja loi silmänsä äärettömään awa-
ruuteen. Mutta hän ei woinut oiwaltaa, mitä hänen sil-
mänsä näki. Tuhansia ajatuksia ja tuumia ajeli hänen
aiwoissansll, ja esti häntä mitään hawaitsemasta.

Niin kului melkein kokonainen hetki, ja se aika oli
jo käsissä, jolloin wahtia muutettiin. Vähäistä ennen sitä
kääntyi Martti sen merimiehen puoleen, joka istui lähellä
häntä ruhmolla, ja käski hänen tulla luoksensa.

„Kuuleppas," lausui hän hänelle, »kutka pitawät tänä
yönä wahtia paitsi meitä?"

„Ernesti Böhme ja Konrad Elshöft," wastasi mies.
„Enkö minä ole sanonut sinulle sitä?" kysyi wanha

Martti, kääntyen takaisin Leon puoleen, silla wälin kuin äs-
ken puhuteltu merimies kääntyi takaisin ruhmollensa. „Ka-
wahda itsesi Konradista, sillä jos hän tietäisi, että me
ai'omme wirittää ansoja hänen isällensä, koettaisi hän kyllä
saada häntä kiertämään niitä."

„Waan minä en luule, että tämä Konrad Elshöft on
sen miehen Poika, joka on kawllltanut minun äitiäni," was-
tasi Leo. „Wanha Elshöft on rikas, eikä suinkaan lähet-
täisi ainoata lastansa näin waiwaloiselle matkalle. Hänen
ei tarwitstst muuta, kuin warustaa laiwa, ja asettaa poi-
kansa sen paällysmieheksi!"

„Aiwan niin! jos waan ei hänen sammumaton kullan-
himonsa olisi haittana," »vastasi wanha Martti. „Minä
tunnen tuon ketun. No, kenties, jos hän olisi aikeissa lä-
hettää jonkun laiwan »valaskalan pyynnille; tämä kalastuk-
sen keino on nykyjään taas »virkistynyt eloon, jopa ru-
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wennutkin mitä etuisimmalla taivalla kannattamaan, kun
waan sattuu wähäisen onnistumaan. Mutta hänen waro-
maisuutensa on yhtä suuri, kuin hänen halunsa rahan pyy-
tämiseen. Luultawasti on hän nyt lähettänyt poikansa meille,
että hän meidän luona, oppi-rahoja maksamatta, harjaan-
tuisi tähän ammattiin. Jos sitten sopii, warustaa hän ku-
katies jo ensi wuonna laiwan, ja panee poikansa sen kattei-
niksi taikka perämieheksi. Mutta, jos asiat toisinkin muo-
dostumat, ei synnv mitään wahinkoa hänelle, sillä ainaki
ansaitsee hänen poikansa tällä matkalla kolme sataa taaleria.
Senkaltaiset arwelut owat aiwan hänen tapaisensa, sillä suu-
rempaa llhman-karpiota, kuin hän, ei liene koko maail-
massa. Wanha sananlasku sanoo: „ei wesa kauwas kan-
nosta knswa." Tuskinpa poika on parempi, kuin hänen
isänsä."

„ Mutta olisiko katteini Bertram ottanut häntä pal-
welukseensa, jos tuo rikas Glshöft olisi hänen isänsä?" ky-
syi Leo,

„Ei suinkaan, jos waan hän olisi tietänyt sen!" ruas-
tllsi Martti. „ Mutta aiwattawasti katteini ei kysynyt hä-
nen sukuansa, taikka hän ei muutoin tunne hänen isäänsä.
„Parempi koetella kuin kiistää" me kutsumme pojan
luoksemme ja kysymme häneltä itseltä!"

„Gipä siitä taida paljon apua lahteä, jos hän waan
on kuullut jotain meidän puheistamme," arweli Leo.

»Kuinka se olisi mahdollista? Hän on koko ajan is-
tunut kokan puolella lähellä ankkurinkelaa. Saattaa kuitenki
olla parempi, että me lähdemme hänen luoksensa, ennen-
kuin hän kerkii ryhtymään haastamiseen sen merimiehen
kanssa, joka istui ruhmolla, waikta minä luulen, ett'ei hän-
kään ole kuullut mitään. Wnrowaisuus ei haittaa milloin-
kaan. Tule, poikaseni!
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Martti nousi istuiltaan, astui witkalleen pitkin lai-
roan-kantta, ja Leo seurasi häntä. Konrad Elshöft hawaitsi
kyllä heidän tulonsa, waikka hän katsoi tarpeelliseksi olla ase-maansa muuttamatta, ikäänkuin hän ei olisi heitä huomannut.

„Mies, hoi," huudahti Martti, ,sinä näytät jo ole-
wan kiiskiä onkimassa?"

Nyt hyppäsi hän seisaalleen jaPyhki silmiänsä, niinkuin
hän todella olisi ollut nukuksissa.

„Waro itsesi, hulttio!" sanoiPerämies ankaralla äänellä.
„los wielä kerran tapaan sinun kuorsaamasta, kuin sinun
pitäisi oleman walppa walweillaan, niin lämmitän sinulle
aika selkä-saunan. Mikä sinun nimesi on?"

„Konrad Elshöft!"
Mistäs olet kotoisin?"
„Hamburgista!"
„Hm! Sieltä on muuten aina saatu kelwollisia meri-

miehiä!" jupisi roanha perämies. „Minä tahdon imelä toi-
woa, että sinäkin tulet sukuusi, ja jätän täksi kertaa sinun
huolimattomuutesi »inhotuksiin, jos sinä wast'edes pidät tar-
kempaa huolta welwollisuukststast. Silmät aina auki, muista
se! Eihän kukaan wielä ole piloillaan tehnyt matkoja jää-
merelle."

Konrad ei wastannut mitään, ja Martti kääntyi Leon
kanssa takaisin Perän puolelle.

„Mättekö nyt, Martti, että minä olin oikeassa" sa-
noi Leo.

„Hm, niin, ja se olikin parempi," wastast perämies.
„Koko matka olisi tullut minulle wasten-mieliseksi, jos hän
olisi ollut tuon wiheliäisen werikoiran sikiö. Mutta nyt
on jo aika muuttaa wahtia! Lähde nyt kojuusi, poikaseni,
ja heittäy unen waltaan. Täksi päiwää on luullakseni
kyllin puhuttu!"
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Leo katosi kannen alle, mutta Martti istuutui enti-
selle paikallensa peräsimen rattaalle.

„Minä olin liian epäilewäinen!" mutisi hän itsek-seen. „Hän nukkui todellakin, eikä siis woinut olla millä-
kään »valheella Varustettu. Häntä meidän ei suinkaan tar-
witse pelätä. Woi poloista sinun, wanha Elshöft, jos Ju-
mala antaa meidän onnellisesti palata Vremen'iin!"

Sillä wälin kun wanha Martti näin Puhuen saattoi
itseänsä warmuuteen siitä, ettei kenkään ollut kuullut heidän
sanojansa, puristi Konrad Elshöft kokan puolella nyrkkiänsä
wasten häntä, ja sanoi nuhassansa: »Warokaat itsenne, mie-
het! minun isältäni te ette konsanaan saa ryöstää rahoja
taikka kunniaa, jos hän on wiaton. Hän onkin wiaton
hänen täytyy olla! Sillä muutoin woi suuri Jumala!
se olisi kauhistawllll!"

Näin lausuttuaan waipui hän äänettömyyteen, ja an-
taust taas ajatustensa ajoon, kunnes toiset wahti-miehet il-
mestyiwät kannella ja päästiwät hänen hänen toimestansa.

Kuudes Luku.
Konrad Elshöft.

Ihmisen sydän on warsin kummallinen kalu. Sen
tunteet käywät eksyksissä, ikäänkuin aaltojen ajama ruoko,
jollei rehellisyyden ja jumallisuuden lujat peri-ajatukset ja
warckat päätökset ole niitä ohjaamassa. Näin pitiwät tänä
yönä lukemattomat, risti-riitaiset tunteet ja tuumat Kon-
rad Glshöft'iä walweilla. Tuskautuneena ja unettomana
hän wenyi wllikealla wuoteellansa. Hänen sydäntänsä ei to-
siaan lämmittänyt semmoinen rakkaus, millä pojan aina tu°
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lee palkita isänsä helliä huolia ja runsaita waiwoja, maan
kuitenkin karwasteli katkerasti hänen mieltänsä, että hänen
täytyi kuulla isäänsä soimattawan ja sadateltawan, eikä
woinut wähintätaän häntä puolustaa. Hän luuli taikka
kumminkin toiwoi isänsä olewan Puhtaan siitä rikoksesta,
josta Martti ja Leo syyttiwät häntä, eikä hän kuitenkaan
ollut tarpeeksi rohkea astumaan esiin, wakuuttaaksensa heitä
heidän waitöstensä Perättömyydestä, sillä hiljainen ääni hä-
nen rinnassansa kuiskutteli hänelle, että, kun päähän pääs-
täisi, oikeus olisi päälle-kantajien puolella.

Konrad ei kunnioittanut isäänsä, waikk'ei ne tunteet,
jotka taskiwät hänen rakastaa tätä, roielä olleet haihtuneet
aiwan jäljen saamattomiksi. Tähän asti oli hän ainoas-
taan Pitänyt isäänsä ahneena; nyt täytyisi hänen myöskin
luulla häntä petturiksi, leskien ja orpojen Varastajaksi. Tätä
hän ei kuitenkaan millään muotoa olisi sallinut, ei ainoas-
taan isänsä wuokfi, maan myöskin oman itsensä tähden,
sillä, jos kerta hänen isänsä todistettaisiin syylliseksi, olisi
aiwan luonnollista, että myöskin osa hänen häpeästänsa
tulisi hänen pojallensa. Konrad oli kyllä koreasti kietounut
kelwottomuuden wahwoihin werkkoihin, mutta siinä mää-
rässä hän ci wielä ollut paatunut, että kunnia ja häpeä
olisiwat hänestä olleet aiwan armottomat asiat.

Mielikarwautensa kuohumassa kiiwaudessa heittäyst hän
lasillisin ja synkkihin ajawksiin. „los minä estäisin," sa-
noi hän itsekseen, »Martin ja Leon tulemasta takaisin Bre-
meniin, niin wiimeinen todistus minun isääni wastaan ka-
toisi, eikä häpiällinen kiinni-joutuminen enää uhkaisi häntä."
Mutta millä tawoin woisi hän saada sitä aikaan? Hän
ajatteli jo pannaksensa molemmat wäkisin hengeltä
mutta pian kammoksui hän rikosta, joka tahraisi hänen kä-
tensä wiattomalla werellä ja ijäksensä ilmaksensa saattaisi
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hänen surkeaan onnettomuuteen. Gi, mieluisammin tahtoi
hän kärsiä häpeää ja ylenkatsetta, kuin tehdä rikoksen, jul-
minta julmemman, jota ei katuminen, eikä rukoileminen
koskaan woisi sowittaa. Mutta hän ei tietänyt, miten
olla, kuin elää, Voidakseen torjua tätä soimausta isästään
ja itsestänsä! Lewottomana wäänneksii hän siallansa, ja
päiwä hämärsi jo, ennenkuin hän pääsi mihinkään päätök-
seen. Kerta johtui hänen mieleensä, että, jos hänen isänsä
todella oli syypää rikokseen, hän myöskin wielä woisi jon-
kunlaisella tawallll palkita siitä syntynyttä wahinkoa. Ko-
tiin tultuaan mieli hän langeta isänsä jalkain juureen, ja
niin kanan rukoilla häntä antamaan wiekkaudella ansaidun
omaisuuden takaisin oikealle omistajalle, kunnes hänen ko-
wettunut sydämen sä heltyisi ja hän siihen suostuisi. Silla
keinoin sorsittaisi pojan jalomielisyys isän Miat, ja Martti,
kuten myöskin Leo ja kaikki muut, pitäisiwät hänen täh-
tensä asian salassa, ja hänen isänsä rikos jäisi elämäksi
ijäksi unhotuksiin.

Mutta nämätkin hywät ja kauniit ajatukset painui-
wat pakoon hänen aimoistansa, sillä hän epäili, woisiko hän
milloinkaan saattaa isäänsä tämmöiseen päätökseen. Sen»
tähden luopui hän kokonaan näistä tuumista, ennenkuin ne
kerkisiwät juurtumaan sywemmin hänen sydämeensä.

„Hän ei suostu siihen, ei mainen suostukaan!" huusi
hän. »Hänen himonsa on hänelle kalliimpi, kuin ihmisten
arwon-anto ja hänen lastensa kärsimykset!"

Syystä lausui Konrad nämät sanat, sillä pienestä pik-
kuisesta asti oli hän kyllin kyllä saanut kokea isänsä ko-
wuutta ja itaruutta. Tämän lemmetön kaswntuskeino oli-
kin pakoittanut hänen neljäntoista-wuotisena salan jättämään
kotinsa ja rupeemaan merimieheksi Länsi-Indiaan lähtewälle
laiwalle. Kauwan aikaa wiipyi hän poissa, maat mante-
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ret hän kulki, eikä hänen isänsä huolinut senkään wertaa
hänestä, että hän olisi wiitsinyt tiedustella hänen «aihei-
tansa. Kun hän sitten yhdeksäntoista-wuotisena nuorukai-
sena palasi syntymä-paikoillensa, anoakseen isältänsä anteeksi
hairaustllnsa, oli tämä, sen siaan, että hänen olisi tullut
awoimin sylin ottaa wastaan katumaista poikaansa, kowilla
sanoilla säälimättä ajanut hänen pois luotansa uudelleen
retkeilemään elämän myrskyisellä merellä. Muutamien wuo-
sien perästä oli kyllä jonkunlainen sowinto syntynyt isän ja
pojan wälillä, kun nimittäin wanha Elshöft hawaitsi, että
hänen poikansa, isäänsä turwaamatta, kyllä woisi elättää
itseänsä. Ei mitään oikeata sopua kuitenkaan koskaan woi-
nut syntyä. Wähän aikaa kotona oltuaan läksi Konrad
taas merille ja tuli wiimcin, sekä hywiä että pahoja koet-
tuansa, katteini Nertram'in palwelukseen. Nyt toiwoi hän,
»valaskalan pyynnin «auvoista ja waaroista lukua pitä-
mättä, ansllitsewansll pikkuisen pää-oman, jonka nojassa hän

woisi, muiden armosta riippumatta, perustaa hy-
wän tulewaisuuden itselleen. Mutta nämät rakkaat toiwect
eiwät nekään woisi milloinkaan käydä toteen, waan rauke-
nisiwat tyhjiin, jos hänen isänsä, kun Delphiini oli Bre-
meniin palanut, saataisiin syypääksi siihen rikokseen, josta
Leo syytti häntä, ja jonka Martti lupasi täydesti todistaa.
Ei kukaan luottaisi julkisen pahan-tekiän poikaan, ei ken-
kään tahtoisi ryhtyä asioihin hänen kanssaan, ja luonnollista
oli, että Konrad pinnisti aimojansa keksiäkseen keinoja, jotka
saattaistwat uhkaawan turmion häpeinensä huolinensa mi-
tättömiin. Jos olisi ollut luwallisia, oikeita neuwoja tar-
jona, olisi Konrad epäilemättä kohta koettanut käyttää niitä
eduksensa. Sillä luonnostaan oli hän enemmän hywä, kuin
paha, maikka hänen kciswatuksensa oli mitä huonoimmalla
tawallll laiminlyöty. Mutta jollei hän semmoisella keinolla
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woisi Päästä tarkoituksensa perille, ci ollut mitään ta-
keita, mihin neuwoihin hänen intohimonsa ja pelko joutua
ikuisen häpeän alaiseksi pakoittaisiwcit häntä.

Kaikkein paras olisi ollut, että Konrad, walheita kart°
taen, suoraan olisi ilmoittanut itsensä olewan sen miehen
pojan, jota syytettiin tuosta kowasta rikoksesta, sekä tahto-mansa »viimeisiin asti puolustaa isäänsä. Jos sitten olisi
tullut ilmiin, että hänen isänsä todella oli wikapää pahan-
tekoon, olisi hänen tullut taiwuttaa tätä parantamaan teh-
tyä rikostansa ja oikealle hallitsialle antamaan takaisin wn-
rastetun omaisuuden. Mutta jos hänen isänsä ei olisi suos-
tunut siihen, olisi hänen sopinut julkisesti ilmoittaa, ett'ei
hänellä ollut mitään osaa tämän töissä, niinkuin myöskin,
että hän aikoi sowittaa niitä, kun maan tilaisuutta siihen
ilmaantuisi. Jos Konrad olisi tehnyt sillä tamoin, olisi
hän woinut waeltaa kaukana pahuuden poluilta, eikä ken-
kään olisi koskaan woinut moittia häntä siitä, maan itse
olisi hän päässyt wapaaksi monesta katkerasta hetkestä ja
haikeasta oman-tunnon waiwasta. Mutta Konrad oli heikko,
häneltä puuttui miehuutta menetellä rehellisesti ja julkisesti,
ja, kumppaniensa ylenkatsetta peläten, päätti hän pysyä
walheessa, jonka hän kerran oli lausunut Hän toiwoi
jonkun suotuisan sattumuksen tuleman awuksensa. Valas-
kalan pyynti oli määrällinen keino; helposti suittaisi ta-
pahtua, että laiwa miehinensä päiwinensä menisi hukkaan

Martti ja Leo saattaisiwat nääntyä matkan waiwoihin
hän itse menettäisi kenties henkensä lyhyeltä puhuen,

hywin mahdollista oli, että se rikos, jonka ilmiin saaminen
niin paljon peloitti häntä, ijäkst päiwää Pysyisi salassa.
Sentähdenkin päätti hän nntna asiain selwitä itsestään,
niiden juoksua estämättä, ja wasta laiwan tultua kotiin
silloinkin ainoastaan hätätilassa tahtoi hän, jos tarwe
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niin »vaati, ryhty» niihin. Näin rauhoitti Konrad itse-
änsä, ja teki muutoin wäsymättä welwollisuutensa, waikkei
samalla ilolla, samalla wirkoisella innolla, kuin muu mie-
histö, ja nimen-omaan meidän nuori ystäwämme Leo. Su-
ruisena ja äänetönnä hiipi Konrad ympäri, eikä edes kump-
paniensa rattoisin leikin-teko »voinut kuin hetkeksi saattaa
häntä iloisemmaksi.

Seitsemäs Lutu.
Älä johdata meitä Kiusaukseen!

Pitkän, mutta onnellisen matkan Perästä oli Delphiini
wiimein saapunut niille wcsille, joissa »valaskalat parhaasta
päästä asuskelewat. Nyt pidettiin tarkkaa wahtia, ja sekä
kannella että mastoissa »vilisi merimiehiä, jotka katseliwat
ympärillensä, saadakseen nähdä jonkun kojamon wankan,
mustan selän kohoaman wiheriöiden aaltojen lomasta.

Leo ei suinkaan Pysynyt ottamatta osaa tähän yleiseen
intoon. Hiljaan warhaan »venyi hän wanteilla, iskien kaik-
kialle siniset, teräwät silmänsä. Tuskin hennoi hän jättää
tähystys-paikkaansa, kun aterian-aika oli tullut ja miehis-
töä kutsuttiin ru'oalle. Hätäisiltä nälkäänsä asetettuaan kii-
pesi hän kohta taitawasti takaisin mastoihinsa, jopa toisi-
naan aiwan niiden huippuihin asti, ja nauroi »vaan iloi-
sesti, kun wanhll Martti »varoitteli häntä liiallisesta uska-
liaisuudesta.

„Riiwattu Poika, tuo!" mutisi silloin kunnollinen pe-
rämies itsekseen. „Muutamissa unikoissa on hänestä tullut
mitä kelwollisin merimies. No, katteini ei tar-
witse katua, että hän pestasi hänen, ja minä, minä olen
saanut ystäwän, joka on tullut minulle yhtä rakkaaksi, kuin
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jos hän olisi minun oma poikani. Saadaan nähdä, kuinka
hän menettelee, kun kerran käydään »valaskalojen kimppuun!
Hän on kyllä wirma ja woimakas, ja minä toiwon, ett'ei
taitoakaan häneltä puutu, sillä näinä wiimeisinä päiwinä on
hän joka kerta osannut pilkkaan, kun me olemme harjoitta-
neet itseämme harpuunain heittämisessä! Mutta ihmeellistä
on, ett'ei yhtä ainoatakaan walaskalaa wielä ole tullut nä-
kymiin! Taikaahan ne älytä, että wanha Martti on liik-
keillä!"

Tähän asti oli Delphiini tehnyt joutuisan ja kaikin
puolin onnellisen matkan, mutta nyt alkoi jo näyttää siltä,
kuin olisiwat onnettaret kokonaan herjenneet sitä armastele-
masta. Wiikko meni, toinen tuli, eikä unissakaan mitään
walaskoja nähty, waikka kyllä öin päiwin oltiin niitä tä°
hystämässä. Katteini Bertram tuli pahalle tuulelle, wanha
Martti murisi, ja merimiehilta katosi kerrassaan heidän iloi-
set leikkinsä ja pilapuheensa. Kun taas wiikkokauden päi-
wät oliwat wierineet, astui katteini Martin luotsi, ja lau-
sui hänelle, päätänsä pudistaen: „ajan pitkään tämä ci käy
päihinsä, wanha Martti! Aika on jo pian lähteä kotiin,
tuskinpa woimme wiipyä enää kuukauttakaan näillä seuduilla,
ja, jollemme sen kuluttua mitä kiireimmiten suorita läh-
töämme, tulemme suljetuiksi Mielien wälille, ja saamme
wiettää talwea jäämaiden aawoilla kentillä. Siitä ei olisi
mitään hyötyä meille, eikä laiwan isännällekään, jolta lai-
wan warustaminen on wienut paljon rahaa."

„Kyllä se niin on, katteini," wastasi wanha Martti.
„ Mutta mitä siihen woi? Varmaanpa owat nuot wiektaat
wintiöt hawllinneet, että meillä on paha mielessä, ja sen
takia karttamat ne meitä."

„No, Martti, minä tiedän keinon, joka päästää meitä
tästä pinteestä, ja estää meitä tyhjin käsin palaamasta Bre°
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mcn'iin," sanoi katteini. „Sinä tiedät, että kaikki ihmiset
nauraisiwllt meitä, jollei meidän olisi onnistunut tappaa
yhtäkään ainoata »valaskalaa."

„Taitawat niin tehdä, katteini! Mutta ei sitä woi
auttaa, kun kerran nuot weitikat eiwät tule meidän naky-
wiimmekään!"

„Kuuleppas, Martti, meillä ei ole nyt muuta neu»
woa, kuin lähteä wielä pohjoisimmille seuduille, siellä nii-
den kanssa otelluksemme. „Uritykset työn tekewät, ajatukset
ajan wiewät," ystäwäni. Kuinka olisi, jos purjehtisimme
Huippuwuorille asti?"

Martti katseli kummastuneena katteinia, ja sanoi: »tei-
dän tuumanne on liian rohkea, sillä aika alkaa jo käydä
wähiin!"

„Mutta kyllä me wielä ehdimme palata, «jollemme
sielläkään saisi mitään saalista," »vastasi katteini. „Ei tule
elo etsimättä, kala jalan kastamatta," Martti."

„Kyllähän se niin on ja rohkeampi ruo'an syöpi,
mies ujo ohitse käyfti," wastasi Martti, joka jo rupesi tai-
pumaan katteinin ehdoitukseen. Tosi on, ett'ei siellä kos-
laan puutu wlllllskaloja, ja, jos oikein rohkeasti käymme
niitten kimppuun, taitaa mar joku »valaskala joutua meidän-
kin harpuunaimme sakaroihin. Sitten, oikealle —ja kaikki
purjeet nosteluina lähdemme waikka jääsiltojen poikki kotiin-
päin. Hei, katteini, jos te waan luulette sen kannattaman,
ei suinkaan wanha Martti tahdo sanoa mitään wastaan.
Mutta meidän tulee kohta käydä asiaan käsin."

„Olkoon menneeksi, Jumalan nimeen eteenpäin
laiwa pohjaiseen päin, wanha merikarhu!"

Martti tarttui tanakasti peräsimen rattaan puola-pui»
hin, ja käänsi jäntewillä käsillään laiwan karan pohjaista
Päin. Kaikki purjeet hajoitettiin, ja tuulen nopeudella lensi



63

Delphiini lakkipäiden laineiden läwitse. Waikk'ei koko mie-
histössä ollut ainoatakaan, jokei hywin tietänyt, että mää-
rät, jotka uhkasiwat häntä, nyt yhä lisääntyiwät, terwehti-
wät kaikki katteinin miehuisaa, rohkeata päätöstä wilkkailla
ja kaikkuwilla «hurraa"-huudoilla, Kauwan oliwat näitten
urheain meriniiesten sydämet hehkuneet taisteluun meren
ko'oktaita petoja wastaan, eikä edes matkan waarat olleet
heidän mielestänsä minkään weroiset sen häpeän rinnalla,
jos he palaisiwat tyhjinä Bremen'iin. Tosin kyllä rypisti
wanha Martti jo monta kertaa otsaansa, kun hän ajan-
tiedosta näki kuinka myöhäiseksi nika jo oli käynyt, mutta
semmoiset ajatukset saimat pian pötkiä tipo tiehensä, ja
Martti mutisi iloisesti itsekseen: »ilman koskaan koettamatta,
saapi olla Voittamatta!" Oikeastaan onkin meidän welwolli-
suutemme Puolustaa laiwan-isännän etua, maikkapa me sai-
simme sitä warten panna elämät ja edut alttiiksi. Jumala
kyllä Varjelee meitä, jos me joudumme maaroihin!"

Ahkerammin kuin ennen katseliwat kaikki meren wah-
toharjoja aaltoja, sillä, kuta pohjoisemmille seuduille Del-
phiini tuli, sitä todenmukaisempi olikin, että joku »valaskala
yhtyisi tulemaan heidän tiellensä. Mutta wielä ei nähty
mitään meri näytti oleman asujamia mailla, ja katteini
Vertram'in mieli käwi pänvä päiwälrä yhä »ulommaksi.
„Gmme tällä kertaa tapaa mitään," sanoi hän eräänä il-
tana perämiehelle. „Me olemme joutuneet onnen heittiöiksi,
eikä meillä ole nyt muuta tekemistä, kuin joutuisaan lahteä
kotiin!"

„Ei suinkaan, ennenkuin me olemme nähneet Huippu»
Wuorien jyrkät, kärkewät jääkalliot!" mastasi Martti. „Ei
kenkään saa sanoa meistä, ett'emme ole tehneet welwolli-
suuttamme, kattein!. Jollei kuitenkaan ole apua mistään,
on se ollut Jumalan sallimus, ja meidän tulee nöyrästi



64

siihen tajountua. Näin tekin, katteini, arwelette, ja minä
tiedän kyllä, että te tällä ehdoituksella ainoastaan olette tah-
toneet koettaa minua. Mutta waärin tunnette wanhnn
Martin, jollette luule, että rehellinen sydän sykkii hänen
rinnassansa. Niin, katteini, meidän tulee olla sitkeät, ku-
ten aina miesten sopii, ja sillä tawoin koittaa kenties »vie-
läkin meille parempi, anteliaampi aika."

Suruisesti loi katteini silmänsä tauvasta kohden ja
katseli aurinkoa, joka kiireesti aleni aaltoihin. »Lyhene-
mistään lyhenewät päiwät!" lausui hau. „Mutta oli mitä
tahansa! Huippuwuorille täytyy meidän lähteä, maikkapa
meidän tulisi purjehtia jäitä jäätiköitä koko matka! Rawa-
kasti eteenpäin, Martti!"

Martti seisoi perää pitämässä ja suunnitti laiwan kul-
kua alinomaa pohjaiseen päin. Taitawasti wäisti hän
muutamia jääkallioita, jotka jättiläishahmuina werkalleen
uiskenteliwat wahtoisella wesipaltolla, eikä jättänytpaikkaansa,
ennenkuin päiwä alkoi waljeta. Monta ivaama oli tosiaan
Delphiini jo tänä yönä karttanut, silla, mitä lähemmälle
pohjoisnapaa tultiin, sitä useammin ilmestyi näitä jääkal-
lioita, jotka tuulen ja meren-wirtojen ajamina liikkumat,
ikäänkuin uiskentelemat jääluodot, kaikkialta kaikkialle. Mutta,
kun aurinko taas nousi, näkyi meri aiwan jäättömäksi, ja
ainoastaan kaukaiselta ilmanrannalta pilkehti muutamia jää-
pylwäitä, joista ei kuitenkaan enää ollut mitan pelkoa.
Martti kutsui Leon luoksensa, asetti hänen Peräsimen rat-
taalle, ja käski hänen laskea laiwaa entistä ilmaa kohti, ja
ivasta silloin herättää hänen, kun hän hawaitsist jonkun jää-
kallion lähestywän. Leo lupasi sintilleen noudattaa hänen
käskyjänsä, ja Martti lähti laiwankannen alle, pitkällisen
walwomisensll jälkeen yreksi aikaa heittäytyäkseen unen hel-
moihin. Mutta tällä kertaa ei saanut Martti hetkeksikään
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hetkeksikään lepoa, sillä tuskin pääsi hän kojuunsa, kun jo
maston-kopista kaikkuwa ääni kuului, ja Martti eroitti sa-
nat: »walaskaloja! walaskaloja! Koko karja näkyy luoteessa!"

»Missä?" kysyä jyrähti Perämies, jolta uui ihan kerras-
saan Pujahti pakoon, jariensi kannelle — »missäpäin Juho?"

»Kesäpäiwän laskussa kaksi, kolme, wiisi seit-
semän kappaletta!" kaikkui uudelleen ääni ylhäältä. »Ikään-
kuin - suihkulähteet sinkauttawat ne wettä sieramistansa
ja tuolla hurraa, perämies, on wielä wiisi idässä! Hei,
slllllitonna ei Delphiini'n tarwitse palata!"

Iloisilla huudoilla terwehtiwät merimiehet, jotka heti
oliwat syöksähtäneet muoteiltansa lcmuan kannelle, tätä sa-
nomaa, ja Martti lausui katteinille: „me olemme woitw-
neet, katteini! Hurraa, pojat, harpuunat esiin! Kaikki wen-
heet kuntoihinsa, ja sitten eteenpäin! Tuolla on meidän
harpuunoitcnnme koettaminen! ! Niwakasti eteenpäin, Pojat!
Hurraa!"

Nyt syntyi mitä wilkkain meno Delphiini'n kannella.
Kaikki liikkumat, juoksewat, hyöriwät; muutamat hypähti-
vät wcnheisin, laskiwat ne mereen, ja tarttumat airoihin;
toiset wiskasiwllt köydet ja harpuunat niihin; wieläftä toi-
set paniwat hätäiseltä waatteet yllensä, ett'eiwät wenheiden
lähtiessä jäisi jälellc; mutta katteini Bertram piti neuwoa
perämiehen kanssa, mitenkä päallekarkaus kaikkein parhaiten
tapahtuisi.

«Meillä on seitsemän wenhettä, katteini, ja niiden wa-
rassa woimme Viipymättä iskeä kiinni kolmeen," sanoi
»vanha Martti pikaisesti. „Minä lähden kahdella wenheellä
edeltä; kolmannen saawat ala-peramies Bartels ja kirwes-
mies Koop johtaa. Molemmat oroat taatut harpuunan
heittäjät. Hei, Leo, roitkelästi wenheesesi! Tanäpänä on si
nun tilaisuus näyttää, mitä olet meillä oppinut!"
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Katteini Bertram ilmoitti itsensä olewan tyytywäisen
kaikkiin, mitä Martti oli esitellyt, ja tämä astui Leon kanssa
ensimaiseen, parhaasen wenheesen, joka jo lähtöön walmiina
heilui laiwan laidalla. Merimiehet asettuiwat airoksille,
jll höyhenen kewyisena kiiti wenhe aaltojen huipuilla.

Paitsi Leon oli kolme rotewaa miestä astunut Mar-
tin wenheesen. Silla wälin kuin nämät kiireesti sousiwat,
pani perämies kelan ja köydet järjestykseen, koetti harpuu-
nia, oliwatko ne teräwät ja kyllin lujasti kiinnitetyt köy-
siin, ja opetti wielä kerran Leolle kaikki, mitä oli waarin
otettaman walaskalan pyynnissä. Kiihkeä halu punasi Leon
posket, hänen silmänsä hehkuiwat, ja hänen sydämensä sykki.
Mutta kuitenkin kuunteli hän suurimmalla huomiolla Mar-
tin opetuksia ja painoi ne sywalle mieleensä.

»Sinä pysyt siis koko ajan minun »vieressäni, ja masta
silloin, kun näet, ett'ei walaskala millään muotoa woi malt-
taa meitä, saat omin neuwoin koettaa parastasi," sanoi
wanha merimies. »Pidä myöskin tarkka waari, ett'et kie-
toudu köyteen, jos harpuunasi on käynyt Valaskalaan. Jos
waan kerran takerrut siihen, wie peto sinun muassaan mc»
ren pohjaan, ja sinä olet kun oletkin hukassa! Warowni-
suus on aina hywä, mutta erittäin, kun wnlaskaloja pyy-
detään !"

Martin näin Leoa waroitellessa oliwat molemmat wen-
heei ehtineet marsin likelle Valaskaloja. „ Hyppää nyt omaan
wenheesesi, Leo, ja katso hywin tarkoin, miten minä kar-
kaan ensimaiseen kimppuun," sanoi wanha Martti. „ Sinun
täytyy myöskin muistaa, että pysyt aiwan lähellä minun
wenhettäni, ja maltat mielesi, jotta et ennen aikojaan heitä
harpuunaasi, maikkapa walaskala tulisi kuinka lähelle tahansa.
Silmät auki, Pojat! Rohkeasti eteenpäin! Tuolla minä näen
kuuden- taikka seitsemänkymmenen jalan pitkän otuksen, ja
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sen päälle me ensiksi käymme. Soutakaat tarmokkaasti
mutta älkäät loiskuttako, että se säikähtyy ja ui tiehensä.
Eteenpäin pojat! Hurraa!"

Näin sanottuaan oli Martti noussut teljoltansa sei-
saalleen ja asettui kokan puolelle, pitäen raskasta harpuu-
naansll kädessänsä, ikäänkuin heittokeihästä. Sitten siirsi
hän »vasenta jalkaansa tuonnemmaksi, ja, wähän notkistuen
eteenpäin, katsoi hän teräwillä silmillään, kuinka suunnatto-
man suuri eläin liikkui edestakaisin, iloisesti ja huoletto-
masti uiskennellen, ikäänkuin ei olisi ollut mitään »vaaraa
käsissä. Nhä enemmän säihkyiwat Martin silmät hän
jännitti jäntäreitänsä, ja kohotti harpuunalln »varustettua
kättänsä.

„Antakllllt nyt," lausui hän matalalla ja »vastoin hä-
nen tahtoansa »väwähtäwallä äänellä „wenheen edistyä
syrjittäin, ja laskekaat se niin lähelle petoa, kuin suinkin
on mahdollista. Wielä »vähän enemmän sen etupuolelle, ett'ei
se saa purstollcmsa rusentaa meidän »venhettämme, ja nyt

onni ohjaksille!"
Wielä kerran nosti hän oikean kätensä wartoi muu-

tamia silmänräpäyksiä, sillä wälin kuin kumppanit hengittä-
mättä katseliwat milloin häntä, milloin Valaskaloja, ja heitti
yht'äkkiä harpnunansa pedon mustan harmaasen selkään sem-
moisella »voimalla, kuin se olisi ollut joutsen lennättämä
nuoli. Harpuunan teräwä, »väellä warustettu teräskärki
tunkeusi sywälle summattoman suuren pedon ruumiisen, ja
heiton ankaruudesta wärisi sen warsi kauan haaluassa. Ilois-
sansa wäänsi wanhll Martti suutansa hiljaiseen nauruun,
tarttui nopeasti köyteen, jossa harpuuna oli kiinni, ja sa-
noi enemmän itselleen, kuin kumppanillensa: „tuo ei taida
enää päästä meidän käsistämme heitto oli hywä, eikä
Delphiini ole turhaan tehnyt tätä matkaa!"
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Muuta Martti tällä kertaa ei tullut sanoneeksi; silla
tuskin tunsi walaskala haawansa karwastelcwan, ennenkuin
se jo julmasti wärwäytti ruumistansa, ja kohotti pursionsa
korkealle ilmaan, paiskataksensa sitä heti jälleen mereen sem-
moisella pamauksella, kuin jos olisi yhtä haawaa laukaistu
monta kanuunaa. Ikäänkuin rankkasateella parskui west kaik-
kialle, wenhe waapui wäkewästi, ja syystä iloitsi Martti,
ett'ei pursto ollut osannut wenheesen. Tuskissansa puus-
kasi walaskala werensekaisen wesisoiton sieramistann, ja su-
jahti salaman nopeudella weden alle, johon hänen wihollisensa
eiwät woineet seurata häntä, wälttääkseen näitten turmiok-
kaita aseita. Mutta turhaan ponnisti se woimiansa henkeänsä
paolla pelastaa. Harpuuna oli liian huolellisesti pantu
kiinni köyteen, ja niin suurella woimalla heitetty, ett'ei kala
olisi millään tawalla woinut wapauttaa itseään siitä. Mutta
kauhean nopeasti juoksi köysi kelalta, joka pian rupesi suit-semaan sauma, ja oli tuleen syttymällänsä. „Wiskatkaat
wettä sen päälle!" huudahti Martti, ja sieppasi kaksi har«
puunaa wenheen pohjasta, niitä heitääkseen walaskalann,
kun se nousisi merestä, joka luultawasti pian oli tapahtuma.

Uksi merimiehistä waloi ehtimiseen perämiehen käskyn
mukaan wettä kelan siiwille, ja toiset kaikki sousiwat jou-
tuisasti sitä suuntaa, jonka Martti jotensakin suurella Var-
muudella ilmoitti samalla kuin hän tarkkaan katseli Valas-
kalan liikuntoja köydestä, jossa se oli kiinni. Muutamia
minuuttia kului sywimmässä äänettömyydessä. Kaikki tar-
kasteliwat weden pintaa, saadakseen kohta nähdä petoa, kun
se taas hengittämistä »varten tulisi ilmoille, ja kaikki sou-siwat tarmonsa takaa, päästäkseen niin lähelle sitä, kuin
suinkin oli mahdollista. Leo Piti koko ajan wenhettänsä
warsin lähellä Martin wenhettä, ja katseli hartaasti jahdin
edistymistä.
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„Ole Maroillasi, poikaseni!" huusi perämies hänelle.
»Meidän koytemme on kohssillään purtaunut, ja, jollei wa-
laskala pian ilmaannu, pitää meidän liittämän sinun köy»
tesi jatkoksi. Likemmäksi tänne, Leo, kaiken mokomin likem-
maksi pari silmänräpäystä Vielä, ja se on liian myö-
häistä meidän pitää katkaista köysi, taikka saamme kaikki
tyyni kuolla, sillä haawoitettu walaskala wiepi wenheen,
miehistön ja kaikki Ahdin hautaan! Leo, tuolla se näkyy!"

Noin Viidenkymmenen kyynärän päästä kohosiwat me-
ren aallot, ja, ikäänkuin hämyssä hanmoittawa kallionrinta,
ilmestyi haawoitetun pedon selkä svwyydestä. Erityistä käs-
kyä odottamatta, sousiwat merimiehet woimansa tiestä sitä
kohden, ja kaksi Martin kädestä lentänyttä harpuunaa puh-
kaisi sen kupeita. Samalla herkesi Leokin perää pitämästä,
tempasi yhden harpuunan, hyppäsi wcnheen kokan puolelle,
jn noudatti Martin esimerkkiä. Harpuuna lentää Viuhahti
ja sattuikin kohdallensa mntta samassa huljahti wenhe

Leo horjahti huudahus waan ja nuorukainen ko-
hahti suin silmin mereen, sen Vahtoharjaisiin, »valaskalan
kuohuttlliniin aaltoihin tadotakseen. Kaikki merimiehet, jotka
oliwat hänen wenheessänsä, kirtaisiwat isolla äänellä; aino-
astaan yksi istui äänetönnä ja Vaaleana, eikä mitään huu-
toa päässyt hänen huuliltansa, maikka hänen kaswoissansa
kyllä ilmaantui säitähys ja kauhu.

„Mitä »n tapahtunut?" huusi Martti semmoisella
äänellä, että se woitti aaltojen hirmuisen pauhinan.

„Leo putosi mereen!" wastasiwat merimiehet toisesta
wenheestä, ja wanhn Martti, jonka kaswot jahdin kiihko ja
ponnistukset oliwat punanneet, muuttuiwat kohta kalman-
karwaisiksi.

»Suuri Jumala!" huusi hän — »poika poloinen on Hu
kassa! Mutta ei menköön walaskala menoansa! Kalliimp
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on aina ihmisen henki, kuin kaikki kulta-romu maailmassa!
Takaisin miehet! Katkaiskaat köydet, jos »valaskala rupeaa
wetämään meitä perästänsä!"

Jollei Leo rehellisyydellänsä, ystäwällisyydellänsä, ja
aina osoitetulla miehewyydcllänsä olisi »voittanut melkein kai»
kien merimiesten sydämet, olisi hän näin tärkeällä hetkellä,
jolloin jahdin himo oli walloittanut kaikkien mielet, »var-
maan ollut Tuonen omana. Mutta hywäksi onneksi oli
hänen kumppaniensa rakkaus häntä kohtaan »voimakkaampi
kuin muut tunteet. Wenheet alkonvat »viipymättä peräytyä,
puistoansa hurjasti paistellen meni »valaskala uudestaan
umpisukkulaan, ja meren pauhaawat, loiskuivat aallot aset-
tuiwat. Tuskan täynnänsä katsoiivat kaikki kadonnutta
kuinppanilliisa. Wnnn hänestä ei nyt hituakaan nähty.
Nht'äkkiä ilmestyi kuitenkin inhimillinen mnoto aaltojen hel-
masta. Kalweat, märkien hnuusten peittäinät kns»vot nä-
kyilvät —ja oitis syöksähti Martti mereen. Muutamissa sil-
mänräpäyksissä saapui hän Leon tunnottoman ruumiin luokse,
ja ui, pitäen sitä toisella kädellänsä yli »veden pinnan, »ver-

kalleen ja »varoivaisesti »venhettä kohden, joka mitä kii-
reemmin lähestyi häntä. Gi kukaan niistä merimiehistä, jotka
oliwllt Leon »venheessä, nyt näyttänyt suurempaa intoa ja
nuttawaisuutta, kuin se, joka turman tapahtuessa oli toime-
tonna istua ällistellyt. Kun Leo nostettiin wenheesen, hy-
rähti sama »nies itkuun, peitti kaswonsa käsillään, ja mu-
tisi, sywästi liikutettuna, muutamia sanoja, joita ei kenkään
»voinut oikein ymmärtää. Tällä »välin Leo »vähitellen »vir-
kosi. Hän oli »vaan »vähän huumeissaan, sillä »valaskala
oli kerran siivauttanut häntä purstollaan, »vaikka se kaikeksi
onnelsi jo oli uuwuksisslllln. Leo karisti nyt »veden pois
ruskeista kiharistaan, ja huusi perämiehelle: „ minun on hy»vä
olla Martti!" Tämän kasviot kirkastuiwat taas, kun hän
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näki silmäteränsä olewan pelastettuna ja, kuten hän toiwoi,
wapaana kaikesta »vaarasta. „Katsokaat waan, kuinka ininä
jo heilutan harpuunaani! Toinen ci saa tunkea tuumaa»

kacm »vähemmän sywälle »valaskalan kylkeen, kuin ensimäi-
nen! Minne nyt peto joutui?"

»Wai niin, koska sinä semmoisia puhut," riemuitsi
jalo perämies, «tahdomme taas rmueta taistelemaan petoja
»vastaan! Kaikki harpuunat pois! Gnstmäinen on jo saa»
nut kylliksi, ja meidän tulee nyt tappaa se keihäillä! Eteen-
päin taas kaikki »venheet! Katso itsesi waan, Leo! Sinä
olet jo nähnyt, elt'ei nyt jäniksessä olla." Näin sanottuaan
hypätä heipahti Martti takaisin omaan, lähellä olemaan
»venheesensä, ja alkoi katsoa puoliksi jo »voitettua »vihol-
listansa.

»Eteenpäin, pojat, Jumalan niineen!" huusi hän,
„Köytemme on taas melkein kokonaan purkaunut kelalta!
Wasemmallepäin! Wasemmallepäin! Hei, aiivau niin! Nyt
se ei enää »voi kumota »venbettämme, ja meidän on takaisin
saaminen, mitä olemme »viipymisellämme menettäneet.

Soutakaat nyt, pojat, mitä ikinä teidän kouristanne
lähtee! Ei se ole koskaan ollut niin tarpeellista kuin nyt

ja niin totta knin ininä olen »vanha Martti, saatte
tänä iltana kahta »vertaa suur»unan määrän grog/ia, kuin
tawallisesti, jollette »vaan päästä häntä »välttymään!"

Näiden »viimeisten sanain »vaikutus soutomiehiin oli
todellakin tehokas. Lupaus tuosta kaikkein merimiesten mieli»
juomasta ja kiiwaimmillaan olewa jahdin into näkyi anta-
man näille terhakoille pojille jättiläiswoimat. Ei ole »ve-
den kalwossa keloilnva kala koskaan »väleeinmin wiiletellyt
wesiä, kuin se »venhe, jota »vanha Martti nyt johti. Nh-
dessä wilauksessa oli jo monen sadan jalan roäli soudettu,
ja hywää» aikaan saapuiiuat »venheet niille paikoin, joissa
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Valaskalan pitäisi perämiehen oikeata aiwelua myöden uu-
destaan tuleman estin. Se näkyi jo weden pinnalla, jonka

se oli awaralta punannut werellänsä. Raswansekaista werta
wuoti sen haawoista, ja sieramistansa se purskutti punai-
selta wiwahtawaa wettä. Vhä lähemmäksi riensiwät wen-
heet. Martti ja Leo heittiwät wielä kerran kumpikin har-
puunansa woipuneen wenkaleen selkään, ja nyt wiskasiwat
kaikki merimiehet, paitsi kaksi, jotka pitiwät perää, airot
luotansa, ja tarttniwat keihäisin, joita he työnsiwät sywälle
walaskalan kylkeen.

Hirmuisa oli tämän wankan walaan kuoleman-kamp-
pllus, Wäkewällä puistollansa se lyödä leimahutti puner-
taman merta niin hurjasti, että aallot, wuoren korkuisina,
wyöryiwät kaikille haaroille, ja olisi luullut olewansa sota-
tantereella keskellä jytisewiä kanuuuia. Merimiehet, jotta
pitiwät perää, oliwat pahemmassa kuin pulassa, Varjelles-
saan wenhettä Valaskalasta, joka yhdellä ainoalla purstonsa
sätkähykscllä olisi kohta lyönyt jen murskaksi. Mutta päälle-
karkaawat merimiehet kayttiwät kahta kiiwaammin keihäi-
tänsä, eiwätkä huolineet laisinkaan kuoleman maarasta, joka
yhä uhkasi heitä, ivaan hätvyttiwät Valaskalaa niin, että se
uudestaan sukaisi pakoon. Kaksi kertaa katosi se wielä me-
ren sywyyteen; mutta käwiwät loma-ajat,
joiden kuluttua sen taas täytyi palata henkeä uudestaan we-
tääksensä, ja yhä hermottomammiksi muuttniwat sen liikun-
not. Nyt wielä kerran se kawahti pystyyn tumajawa
korina kuului sen awoimesta kidasta sitten moiskahti se
jälleen mereen, tärisytti wielä pari kertaa jättiläisruntoansa,
ja wääntyi wiimein, henkensä heittäen, witkoin selälleen.

Kolme kaikkuwan hurraa-huutoa kuului merimiesten suusta,
kun he kumppaneilleen ilmoittiwat Voittonsa; walkoinen lippu
uostettiin, ja hywillänsä lausui wanha Martti, hikihelmia
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otsaltansa pyyhkien: „nyt, pojat, olette tehneet kelpotyön,
kun te, toisten auttamatta, tapoitte tuommoisen tönkäleen,
joka epäilemättä tuottaa laiwan isännälle pari tuhatta taa-
leria. Todella rehellisesti olette ansainneet kaksinkertaisen
määränne grog'ia, ja wanha Martti takaa sen, että ne
äärin wierin taritaankin teille. Kuinka te woitte nyt, po-
jat? Viedäänkö ensiksi saaliimme Delphiini'in, wai autam-
meko wielä meidän kumppaniamme, jotka tuolla tuonnem-
pana taistelemat petoja Vastaan? Tämä ei suinkaan enää
pääse mihinkään meidän käsistämme, kuten tekin näette,
mutta nuot tuolla liputtamat wielä wahwasti uimuksiaan."

Merimiesten jahdin into oli nyt yltynyt korkeimmil-
leen, ja yhteen ääneen waatiwcit he, eitä Martti uudestaan
weisi heitä taisteluun, johon wanha Martti, sydämellisesti
nauraen, wastasi: „Sen minä kohta nrwasin! Hywintin
ennallaan jo tiesin! Niin, niin, kun ihminen kerran snnpi
yhden otuksen pyydyksiinsä, ci hän malta mieltänsä, ennen-
kuin hän on pannut kaikki hengeltä. Nyt, pojat, on meillä
silmänmääränä welwollisnutenune täyttäminen, ja sentähden
iloisesti eteenpäin!"

Riemuhuudoilla rupesiwat merimiehet taas soutamaan,
ja jouduttiwat wenheen toisten kumppaniensa luokse, jotta
tällä wälin uiin ikään oliwat ryhtyneet jahtiin, ja karan»
neet muutamien ko'okkainten walastalojen päälle. Wanha
Martti suoritti sillä aikaa harpuunausa köyttä, tarkasti aseita,
oliwatko ne ottelussa tylsyneet, taikka muutoin wiottuneet
ja niin muodoin joutuneet erikseen pantawien lukuun, ja
kääntyi, kun kaikki oli järjestyksessä, Leon puoleen, häneltä
kysyäkseen, mikä syy oli siihen, että hän äsken oli suljah»
tanut mereen, Leo ei woinut selittää sitä millään tyydyt-
tämällä tawalla, ja myöskin toiset kaikki kumppanit wa-
kuuttiwat, ett'ciwät hekään woineet ymmärtää sitä, Aino-
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astllllu merimies perän puolella pysyi äännetönna, ja hä-
nen ruskeat poskensa lensiwät tuota hätää waaleiksi, kun
Martti kääntyi häneen ja sanoi: „No, Glshöft, teidän on
sieltäpäin ollut parempi tilaisuus katsoa asiaa, kuin kenen-
kään muun, ja sen wuoksi te taidatte tietääkin, kuinka tämä
oikeastansa käwi."

„Mina ei suinkaan tiedä siitä mitään!" wnstasi meri-
mies pikaisesti. „Mina katselin ainoastaan walaskalaa,
enkä hawainnnt laisinkaan, että Leo putosi mereen!"

Wanha Martti lennätti teräwän säteen silmistänsä Gls-
höft'iin, joka, milloin punehtuen, milloin waaleien, nopeasti
käänsi päänsä toisapäin, mielensä mustia mietteitä sala-
takseen,

»Minä tahdon pitää tarkkaa waaria hänestä," jupisi
perämies itsekseen, „Mies näyttää minusta siltä, kuin hä-
nessä ei olisi aiwan puhdas omatunto; ja wiimeistä lu-
kua tuntee hän wanhan Glshöft'in paremmin kuin hän tah-
too myöntää."

Muista merimiehistä ei kukaan epäillyt mitään, waan
jokainen arweli, että Leo, harpuunansa heittäen, oli luis-
kahtauut ja näin ikään pyörähtänyt mereen. Mutta Kon-
rad Glshöft lausui hiljasti itsekseen: „ Herra, älä johdata
minua kiusaukseen, waan päästä minua niistä pahoista aja-
tuksista, jotka yhä enemmän owat saaneet fiaa sydämessäni!"

Konrad-raukka teki kyllä hywin, kun hän pyysi tai-
waalta woimia itseään parantanksensa. Hän oli tuskin tun-
tuwasti liikahuttanut airoansa, ja se saattoi Leon suin päin
mereen. Tekikö hän sitä tahallansa, wai ei? Sen tiesi yk-
sin Jumala, joka tutkii sydämet ja munaskuut. Mutta tar-
jona oli kuitenkin se ajatus, että Konrad oli koettanut käyt-
tää tätä tilaisuutta, päästäksensä siitä nuorukaisesta, jota
hän kowin pelkäsi.
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Sangen hywiu woi hän edeltäpäin arwata, että Martti
heti syöksähtäisi mereen, lemmittyänsä pelastaakseen, ja Mar-
sin todennäköistä oli myöskin, että molemmat siellä saist-
wat surmansa. Ainoastaan se seikka, että »valaskala oli
mennyt umpipäahän meren sywyyteen, päästi molemmat
hengissä »vaarasta.

Wikkelään rienstivät »venheet eteenpäin, ja oliwat en-
nen pitkää taas uudessa taistelussa ja uusissa »vaaroissa.
Wiela kaksi mitä suurinta »valaskalaa tapettiin. Toiset
pelastuvat itsensä pakenemisella, eikä kukaan enää edes aja-
tellutkaan ajaa niitä takaa, koska miehillä oli yltäkyllin
työtä, päiwän runsasta saalista laiwaan »medessänsä. Köy-
siä kiinnitettiin kuolleiden köntysten puistoihin, ja niistä ne
laahattiin Delphiini'in, jossa sillä aikaa oli laitettu niin,
että sopi kannelle hilata kaupoiksi käylvät saaliin-osat, ni-
mittäin raslva ja parrat*). Kaksi kokonaista päiwää ku-
lui umpeen, ennenkuin siitä työstä päästiin, ja ivasta
silloin »voi ajatella uutta jahtia. Ei kukaan enää sal-
linut, että paluu-matkasta puhuttiin, »vaikka »vuoden aika
jo oli käynyt kowiu myöhäiseksi; ei kenkään pelännyt jää»
kallioita ja jääkentäitä, »vaikka helposti saattaisi tapahtua,
että ne sulkisiiuat Delphiini'u palaamattomiin, jos waan
talwi sattuisi tulemaan pikkuista warenunin, kuin taivalsi-
sesti. Rohkeasti käännettiin waau laiwan nokka pohjaiseen-
päin, kaikki purjeet »viritettiin, ja suotuisa lounainen tuuli
tuuitteli oiwallista laiwaa Huippuwuoria kohden.

') Valaskalan parroiksi nnnitetään sm kidassa tiheissn
riweisfa olewia sarlveis-säikäleita l, kaupassa n, k, kalan-
luita.
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Kahdeksas Lulu.
Karhun-ajo

Kolmena wiikkona sillä niin kauwan kesti wielä
Delphiini'n kalastus-retki tapettiin wielä seitsemän wa-
laskalaa, ja laiwa oli nyt lastia täynnä. Par'aikan se
oli ankkurissa Huippuwuorien etelärannikolla, ja kattcini
Bertram sanoi päättäneensä seuraawana päiwänä ruweta
kotimatkaan, kun hän waan ensiksi saisi laiwan wähän kor-
jatuksi, sillä aiwan Vikaantumatta se ei kuitenkaan ollut
päässyt yli-ympäri uhkaawista waaroista. Kaikki oliwat
nyt iloissansa. Hywin oli tähän sankka kaikki Delphiin'ilta
käynyt, eikä kenkään epäillyt, että myöskin matka kaukaiseen
isänmaahan käwisi hnokeasti ja joutuisaan. Toinen osa
merimiehistä oli laiwan tilkitsemisen ja laittamisen puu-
hassa; toinen latoi tarkalla huolella saalista laiwan alus-
taan. Ainoastaan mnutamat näitten joukossa myöskin
Martti, Leo ja Konrad, käweliwät edestakaisin kannella,
kosk'ei heidän apuansa enää tarwittn, ja he ylimnlknin jo oli-
wat rehellisesti tehtäwänsa tehneet.

Martti laski leikkiä Leon kanssa heidän onnellisesta
kalastuksestansa, kohta tapahtumasta paluumatkasta, ja siitä
ilosta, joka tulisi Leon äidille, kun hän taas saisi syleillä
rakastettua, kanwan poissa wiipynyttä poikaansa. Ei kumpi-
kaan heistä woinut arwata, että wielä monta riemutonta
päiwää koittaisi, ennenkuin kodin lempeä aurinko jälleen lois-
taisi heille.

Oli kaunis, kirkas, wnikka kohta kylmähkö päiwä. He-
leästi paistoi aurinko pilvettömältä taiwaalta ja sen säteet
heijastuiwat takaisin läheisen saaren teräwistä, jäisistä wuo-
ren kulmista, jotka sätenöitsiwät, ikäänkuin kalliit kiwet.
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Ilma oli tawattoman selkeä ja kunlakas ja antoi toisinaan
esinetten aiwan selwään ilmaantua peninkulmien päästä.
Kiinteästi katsellen ympäröitsewää seutua, jok'ei autionakaan
ollut kokonansa snloa mailla, loi Leo silmänsä milloin ää-
rettömän awaroiksi jääkentiksi muuttuneesen meren pintaan,
milloin kummallisesti uurretuu saaren lukuisiin lahtiin ja
rantamllloihin, taikka sen lumisiin Wuoriin, jotka, hopean
hohtllwina, huipuillansa tapailiwat taiwaan himmeätä st-
nilnkea.

„Kaikki on kuollutta, elotonta ja autiota!" lausui Leo.
„Gi mikään heinänkorsi kaunista näitä jylhiä, tuimia jää»
selkiä, ei mikään puu tuudittele wihantaa latwaansa ilta-
tuulessa, ei lintu liwertele näillä jyrkillä jääwuorilla, eikä
perhonen lehahtaen lennä kukasta kukkaan; waan kuitenkin
on tämä luonto niin ihana, niin jalo, kuitenkin muistut»
taa kaikki Jumalan suuruutta ja »voimaa."

„Se on tosi, ystäwäni," Masiasi wanha Martti.
»Kaikki, mitä meidän taiwaallinen Isämme on luonut, on
suloa täynnä. Älä mainen luule, että tämä luonto on
niin kolkko, kuin se nyt näyttää sinulle. läämaittenkin
synkeillä seuduilla wilisee luontokappaleita. Jääkarhu etsii
lumikedoillll elatustansa; rannikoilla liikkuu mursuja ja hyl-
keitä; ketut, naalit ja sopulit eiwät pelkää pohjoisnawan
hirmuisintakin kylmyyttä; eikä edes lintuja puutu täältä,
maikka ne eiwät ole niin loistamissa jakirjawissa puwuissa,
kuin heidän heimolaisensa kesämaiden kauniissa metsiköissä.
Kajllwat, ruokit, myrskylinnut ja isot harmaat hanhet kaja-
hnttelemat kareja hurjilla huudoillansa, ja lukemattomiin
asti wilskun kaloja jäämeren suurilla sywänteillä. Niinpä
kyllä, poikaseni, kaikkialla ilmaantuu Jumalan näkymätön
käsi, joka on luonut elämää ja liikettä, jossa ihmisen tylsä
silmä ei luule näkemänsä muuta, kuin Kalman kalpeita kan
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kaita. Katso tuonne, tuolla näet jääkarhun pörheän ruu»
mun luikertelewnn jääwuoren helmalla!"

»Minä näen sen, näen aiwan selwään!" huudahti
Leo, pitäen kättänsä silmiensä edessä, heikentääkseen huikai-
sewien, jäälnikoilta kilpistywien auringon soittojen kimal°
lusta. «Katsokaat, Martti, pikkuinen penikka on kintereissä
kiinni sen perässä! Woi jos saisimme ne ammutuksi!"

„Hm, saattaisi sangenkin helposti tapahtua," mutisi
Martti, ja tähysteli tarkkaan teräwillä silmillänsä kauhean
eläimeu liikuntoja.

„los se waan lähtee aukealle jäälcckeudelle, jossa yltä
ylitse ei ole muuta, kuin paljasta jääkalloa, ja meidän wielä
onnistuu estää sitä palaamasta, joutuisi se pian käsiimme.
Hm! Hm! Karhunpaisti ei olisi hullumpaa, ja sen röyheä
talja sopisi hywin tuliaisiksi laiwan isännälle. Hei, Leo, se
astuu todellakin jäälle, ja, jos me waan pääsemme tuulen
puolelle, että sopii takaapäin tuolta wuoren kulmalta rien-
tää sen päälle, niin on peto pentuinensll päiwinensä pää-
semättömässä! Katteini, sananen waan!"

Katteini Bertram, joka kokan Puolella johti korjaus»
töitä, kuuli perämichensä äänen, ja lähestyi nopeasti häntä.
«Mikä hätänä on, Martti?" kysyi hän.

„Hm, Leo ja minä näimme äsken ison jääkarhunkäydä
köntystäwän rannalla, ja, jos wacm lähdemme ajamaan
sitä, ei se suinkaan pääse wälttymään" wastasi Martti,
jonka silmät jo alkoiwat innosta säihkyä. „Koko retki kes°
täisi hetken taikka korkeintaan kaksi, ja paitsi nahkaa sai°
simme melkoisen määrän tuoretta lihan laiwaan. Mitä te
arwelette asiasta, katteini?" „Gn ainakaan minä kieltäisi
sitä," wastasi tämä, „jollen tällä hanwaa tarwitsisi kaikkia
merinuehiäni, Martti. Mutta missähän se nyt on koko
karhu? Minä en «oi eroitta» sitä ensinkään,"
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»Tuolla, niwan oikoiseen jäätanterella, yhtä juonta
peräsimen rattaan ja tuon pihtipuolen kanssa —" wastasi
Martti kiiwaasti. „Katsokaat, kuinka se pentunsa kanssa
kömpii tuota solaa päin."

»Aiwan oikein nyt minä eroitan sen karmaisen
nahan »valkoisesta lumesta," lausui katteini, ja lisäsi, kah-
den mielen waiheella ollessaan: „ei suinkaan se pääsisi mi-
hinkään teidän kynsistänne, mutta minulla ei nyt olisi jou-
tawaa wäkeä, ja aikakin käypi jo täpärälle!"

„ Mutta, Leo ja minä ja Konrad Glshöft meissä
kolmessa olisi jo kylläksi," wastasi wanha Martti. „Tuot-
tllkaat waan esiin Pyssyt, ja luottakaat meihin! Olenhan
minä ennenkin otellut jääkarhujen kanssa."

„Entä waara, Martti," waroitti katteini. ,los te
ampuisitte syrjään —"

„Niin on ainaki Leo waraksi, ja hädän tullen tur-
maamme harpuunoihimme!" ivastasi Martti, joka melkein
enemmän, kuin Leo, halusi päästäksensä kahakkaan Pohjo-
lan hirmuisimnilln nsujamen kanssa, „Antaknat meidän nyt
lähteä, katteini, ja minä takaan, että kahden hetken kuluttua
sekä emäkarhu että Pentu owat hywässä tallessa laiwassa."

Katteini Bertram myöntyi voinnein, ja juoksi kiireesti
alas laiwan kastariin, josta hau otti kolme pyssyä ynnä
kruutia ja kuulia. Mutta Martti hyppäsi wenheesen, laski
sen mereen, otti wastaan katteinin tuomat pyssyt ja kolme
mitä kelwollisinta harpuunaa, ja alkoi, Konrad'in ja Leon
myöskin wenheesen astuttua, juuri työntää tämän irti lai°
wllsta, kun katteini wielä kerran huusi hänelle.

„Hoi, Martti," sanoi hän — „heittäkäät kuitenkin koko
matka tekemättä! Tuolta ilmalta nousee harmaita pilwiä,
ja minä pelkään aika tuiskun tulewan, ennenkuin kerkee



80

kättänsä kääntämään! Katsokaat nyt, myöskin aurinko me-
nee sumuun!"

Martti alkoi tarkoin katsoa taiwasta, ja pudisti pää-
tänsä. »Eihän tuosta ole wielä mitään hätää, katteini!"
ivastasi hän wenheestä. »Ennenkuin nuot pilwet pääsewät
puhkeamaan, olemme jo tulleet takaisin, sillä tästä ei ole
kuin neljänneksen meripenikulman matka wuorcn kulmalle.
Mutta kylmän waraisi antatnat heittää meille turkkimme,
katteini!"

Katteinin käskyn mukaan toi muuan laiwapoika jou-
tuisasti kolme paksua sudennahkaista turkkia, ja wiskasi ne
wenheesen. Nytkös wasta miehet soutamaan, ja wähem-
mällä aikaa, kuin puolena hetkenä oliwat he jo tulleet wuo-
ren kulmalle.

Karhu ei näyttänyt hawainneen heidän tuloansa
lewolliscna käweli se ivaan ympäri jäätanteretta, arwatta-
wasti etsien itselleen ja pennulle jotain syötäwaä.

„Se ei woi wälttyä," lausui Martti, kun wenhe pu-
jahti wuoren kulman ohitse, ja saapui jäiseen rantaan.
„ Joudu nyt Glshöft! Wiskciappas harpuunat rannalle, ja
sinä, Leo, kanna Pyssyt ja ampuwarllt wenheestä! Kas niin,
wetäkäät nyt se ylös jäälle. Kaikki hywin! Urheasti
eteenpäin!"

Itsekukin heistä otti yhden ladatuista pyssyistä, ja lll-
koiwat nyt, Martti etupäässä, hitaisesti ja warownsti astua.
Tultuansa siihen paikkaan, josta heidän piti tehdä kierros,
saadakseen uudestaan nähdä saalistansa, Pysähtyi Martti
tuokioksi, jarupesi, päätänsä kurottaen, tähystelemään karhuja,

„ Kaikki hywin!" lausui hän. „ Tuolla jään reunalla
seisoo emäkarhu, wäijyen luultawasti jotakuta hyljettä päi-
wällis-ateriakseen. Mutta kyllä me wielä hänestä ruokaha-
lun otamme. Hywin warowaisesti nyt, Pojat! Kun me
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kerran olemme päässeet pyssyn kannolle, ennenkuin se on
meistä wainoa saanut, niin tähtäkäät huolellisesti, ja tar-
koittnkaat päätä taikka rintaa, mutta altaat laukaisko, en-
nenkuin te warmaan tiedätte, ett'ette ammu siwutse. Pen-
nusta teidän ei tarwitse huolia laisinkaan sillä se ei
pääse meistä karkuun, kun kerta emäkarhu on tapettu, jota
wastann tämä kauheasti hirmustuisi, jos me hänen silmänsä
edessä, ampuisimme pojan kuoliaaksi. Ei kukaan saa am-
pua kuin wiidenkymmeneu kyynärän päästä! Jos se ennen
sitä wainuisi meitä, joka on hywin mahdollista, koska jää-
karhun aistimet owat erittäin tarkat, niin seisahtnknat ja
wartokaat sen päälleknrkaamista. Kun se sitten on lähes-
tynyt meitä kymmenen kyynärän päähän, ammun minä en-
siksi, sen jälkeen laukaiset sinä, Leo, ja wiimein, jos on tar-
peellista, sinä, Elshöft. Mutta minä luulen, ett'ei se ole
tarpeellistakaan, sillä jollei se kaadu ensimaiseen laukaukseen,
saa se epäilemättä surmansa toisesta laukauksesta. Jos pe-
räti suureen hätään joudumme, on meillä wielä harpuunoita
»varanamme. Nyt tiedätte, miten meidän on menettelemi-
nen siis rohkeasti eteenpäin!"

Kun tuosta oliwat wähäisen aikaa ripeästi kulkeneet,
seisahtui Martti yht'äkkiä, ja alkoi katsoa eteensä. „Minä
olen päättänyt toisin," lausui hän, muutamien silmänräpäys-
ten kuluttua. ,M woi milloinkaan edeltäpäin arwata, niitä
on tapahtuma, ja, oli mitä hywänsä, aina saattaa joku tur-
wapnikka olla tarpeesen. Knuleppas, Elshöft, jää sinä tä-
hän, ja estä karhua palaamasta. Siinä tapauksessa, että se
karttaisi taistelua ja puikkisi tiehensä, suittaisi kyllä tapahtua,
että me hädissämme ampuisimme syrjään, ja silloin menisi
sekä paistit että taljat alimmaiseen kattilaan, jollei kukaan
olisi tältä puolelta sitä häätämässä. Niinpä niin, jää wann
tänne! Kyllä me kahden kesken saamme sen masennetuksi,
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ja, jollei yritys luonnistuisi, juoksee se oikopäätä sinun
llmpujuontaasi. Gsi roaan itsellesi hywä asema, ett'ei hä-
tätilassa julmistunut karhu pääse tukkaasi hairoertamaan ja
että sinä ammut warmemmin, kun ei pelko wawistuta kä-
siäsi, ja odota siellä tyyneesti, mitä tapahtuu. Tuo kallio
on siihen omansa kupee sinne! Siellä saat sinä olla
kokonaan rauhassa karhusta, ja woit mitä tarkimmalla ta-
walla tähdätä, ennenkuin laukaiset. Nopeasti, poikaseni!"

Alusta werukkeitä «edettyään, suostui kuitenkin Kon-
rad Glshöft pian Martin ehdoitukscen. Kumppaniensa awulla
nousi hän kalliolle, käski Leon antaa itselleen ladatun Pys-
synsä, ja lupasi pitää tarkkaa wahtia. Mutta Leo ja Martti
rupesiwat uudestansa astumaan eteenpäin jäällä, ja hiipi-
wät kyykistyneinä, Pyssyt ja harpuunat tanassa, siihen paik-
kaan, jossa jääkarhu seisoi, liikkumatta kurottaen silmiänsä
suiweloon, johon nähtäwasti hylkeitä tawcm takaa kokoon-
tumat uutta ilmaa hengittääkseen. Jo oliwat molemmat
erämiehet noin sadan kyynärän matkan päässä karhusta, eikä
se wielä hawainnut uhkaawaa waaraa. Mutta nyt nosti
se yht'äkkiä päätänsä, katsoi sille puolelle, josta Martti ja
Leo likeniwät, kohotti nenäänsä, ja imi wainoen ilmaa sie-
rämiinsä. Hiljaa wiljuen lähestyi sitä pentu kiireesti
ja painui sen kylkeä wastaan. Nyt kiljahti emä julmasti,
ja awasi ammollensa hirmuisen, tuliwerewan kitansa, josta
kaksinkertainen riwi teräwiä hampaita kammottawasti ir-
luisteli.

„Pitkälleen, Leo!" kuiskasi Martti nuorelle kumppani!»
lensa. „Älä hiewahda paikaltasi! Ei se wielä tiedä meistä
mitään, taikka se ei kumminkaan ole nähnyt meitä. Hil-
jaa! Kenties pääsemme wiela lähemmäksi sitä. Katso, se
kääntyy toisaalle, ja pentu Pyörii niin iloisesti sen ympäri,
kuin ei enään löytyisi ensinkään ampumiehiä koko maail-
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massa. Hetken aikaa me wielä odotamme, sitten taas
eteenpäin."

Liikahtamatta makasiwat Martti ja Leo pittallänsä
jäällä, sillä wälin kuin emäkarhu selkäänsä heitä päin kään-
täen uudestaan painoi päätänsä sulaan. Mutta pikkuinen
pentu löntysteli iloisesti ympäri jääkalloa, taikka kelletteli
lumella, jonka tuuli oli ajanut aallottain kinoksiin, ja laski
aika ajoin suustansa äänen, joka kileästi kaikkui raikkaassa
tlllwi-ilmllssll.

„Tuo pieni peto on meille lujin liittolainen!" lausui
Martti tuskin kuuluwalla äänellä. „Anna sen waan hei-
jäillä ja leijailla mieltänsä myöten, sitä rohkeammin woimme
liikkua. Eteenpäin, Leo waan kawahda itsesi Mnhileestä,
joka murtuessa ilmoittaisi meidän täällä olomme, ja seuraa
minua peräwilkkaa."

Hiljasti ja waioen nousiwat molemmat pystyyn ja
astuiwat kyykistellen werkalleen eteenpäin. Joka epäwa-
kaista paikkaa karttaen, koetti Maitti aina päästä jonkun
nietoksen warjoon, ja ehti sillä tapaa onnellisesti wielä nyt-
kin kolmekymmentä kyynärää etenpäin, eikä karhu huoman-
nut häntä. Mutta äkkiä hän seisahtui.

»Mikä waltaa?" kysyi Leo Hiljaan. „Katsoppas tuonne!"
ivastasi Martti. „Tuo penikka hylky on niin kauwan hil-
wannut täällä edestakaisin, että se on joutunut ihan lä-
helle meitä. Soisin melkein harpuunani iskewän siihen
tuon rohkeuden tähden. Ei, hiljaa, Leo! Kukaties mennä
sipsuttelee se takaisin, meitä hawaitsematta. Näin saattaa
karhunpoika useasti olla tyhmää tyhmempi!" Hiiskahtamatta
katseliwllt Martti ja Leo pentua, joka hämmästyneenä kat-
soa töllisteli paikallansa. Pelosta se ei näyttänyt tietäwän
pikkuistakaan, waan päinwastoin alkoi se, tuokion molem-
pia erämiehiä tarkattuani!, roitkalleen lähestyä heitä, kunnes
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se noin wiiden kyynärän päässä Martista seisahtui jarupesi
murisemaan.

„Tuo konnan mietäwä saattaa meidän mielä pahaan pintee-
sen, jollemme tuossa paikkaa tapa sitä!" sanoi Martti. „Gi nyt
ole muusta apua irroita minun harpuunnniwyöstäni,Leo!"

Leo teki hänen tahtonsa; mutta tuskin oli hän kurot-
tcmut kättänsä, kun jo pikkuinen karhu, joku wihdoin wii-
mein alkoi oudostua, Pelästyneenä perähtyi, ja äristen juosta
lylleröitsi eminsä luokse.

„Nyt kahakka alkaa!" sanoi Martti nureissaan. „Ole
Maroillasi, poikaseai ennen kahden minuutin kuluttua töyt-
tää emakarhu meidän päällemme. Älä waan ammu, en-
nenkuin warmaan tiedät osaamasi. Kah, tuolla se jo tulee!"

Wanha Martti ei tällä kertaa erhettynyt. Pentunsa
kanssa tulee hölkyttää cmakarhu, ja rupec hirmuisesti kilju-
maan, kun se hawllitsee molemmat miehet, jotka järkähtä-
mättömän jäykkinä odottamat sen hyökkäystä. Ei kumpi-
kaan heistä tuntenut mitään pelkoa. Leo ei kuitenkaan Moi-
nut aiwan tywenellä mielellä katsoa karhujen tuloa, sillä
hänen piti nyt ensi kertaa taistella semmoisia ivastaan.
Waikka rohkea ja uljas sydän asui hänen rinnassansa, maikka
monta onnellisesti woitettua waaraa oli kylläksi terästänyt
hänen hermojansa, ett'ei joka outo olisi moinut hämmästyt-
tää häntä, tunsi hän kuitenkin nyt kätensä Mapisewan, kun
hän nosti pyssynsä, ojentaakseen sitä lähestywää karhua koh-
den. Werkalleen tuli tämä heitä wastaan. Noin kolmen-
kymmenen kyynärän päässä heistä nousi se pystyyn, asettui
takajaloillensa, awasi punaisen kitansa ja huimi hurjasti
etujaloillaan ympärillensä.

„Tarkkaa Maaria nyt!" huusi Martti. „Minä am-
mun ensiksi, ja, jollei se kaadu, niin laukaise sinä! Waan
älä Jumalan tähden hätäile, Leo!"
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»Olkciat huoleti, Martti/ wastasi tämä lujasti, waikka
hänen äänensä wnhäsen wärisi ja hänen werekset kaswonsa
käwiwät kalmeiksi. »Henkeen kuolemaan saakka seuraan
minä teitä."

Martti wiipyi wielä silmänräpäyksen silloin pau-
kahti hänen pyssynsä, ja werinen jnomu, joka punasi kar-
hun pörröistä rintaa, todisti kyllä, että hän oli osannut.
Karhu rämpsähti ryömilleen, kieritteli wähän aikaa jäällä,
mutta karkasi sitten yht'äkkiä hurjassa wimmassa Martin
Päälle, jonka tuo woimakas sysäys paiskasi selälleen.

„Ammu, Leo, taikka olemme molemmat hukassa!" kar«
jahti Martti.

Kerrassaan kokosi Leo rohkeutensa: hän ei ampunut
etäältä, hän lähestyi wakawin askelin, waikka waaleana,
karhua, joka, tulipunaisia silmiänsä kauheasti mullistaen, ir°
wisteli häntä wastaau. Laskien Pyssyn suun ihan lähelle
karhun päätä, Leo laukaisi. Hirmuisesti kiljuen, hypähti
karhu taaksepäin, ja pudisti weristä Päätänsä. Leo oli osan-
nut hywin, mntta kuolemaksiko wai ei, sitä hän ei kohta
woinut eroittaa. Kerkeästi hypähti Martti, joka kaikeksi
onneksi oli eheänä päässyt waarasta, ylös maasta, otti har-puunansn käteensä, ja heitti sen woimainsa takaa emäkar-
huun, joka uudestaan haawoitettnna ärjyi hirweällä tawalla.

„Pidä Paikkasi, Leo! ei se kauwan enää woi wastusta
tehdä, ennenkuin se hoipertuu maahan! Harpunna käteesi,
poikaseni!"

Leo tarttui molemmin käsin harpuunaansa, ja odotti
karhun uutta päällekarkaamista, sillä wälin kuin Martti
kaappasi laukaistun pyssynsä maasta, otti sen piipusta kiinni,
ikäänkuin nuijan-warresta, ja katseli tuimasti karhua, wal»
miina rusentamaan tämän pääkalloa, jos se waan jatkaisi
taistelua.
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Mutta karhu oli jo uuwukfissa, eikä näyttänyt enää
haluaman ottelemista wihollistensa kanssa. Se maanitteli
maan pentuansa luokseen, joka takajaloillansa seisoen osaa
ottamatta oli katsonut taistelua, käänsi selkänsä molemmille
erämiehille, ja juoksi tiehensä.

„Nyt se ei woi päästä meidän käsistämme!" huusi
Martti iloisesti. „Lataa nopeasti pyssysi, Leo, ja sitten
kohta perässä! Se ei woi millekään haaralle mälttyä,
jollei se heittäydy mereen, jossa me weneellä ajamme
sitä takaa. Kyllä se jo on henkitoreissaan, muutoin se ei
olisi pakoon pötkinyt!"

„Gnkö minä huuda Elshöft'iä awuksemme?" kysyi Leo.
„Gi, ei, kyllä me tulemme toimeen ilman häneltäkin!-"

wastasi Martti. „ Mutta sinä saat huutaa hänelle, että
hän soutaa wenheen tänne, jotta se on saapumissa, kun
sitä tarwitaan. Mutta joutuisasti, sillä muutoin saaliimme
roälttyy!"

Wikkelästi juoksi Leo täyttämään Martin käskyä, ja
tuli jo takaisin, ennenkuin tämä oli päättänyt lataamisensa.

„Nyt ripeästi eteenpäin!" sanoi Martti. „lätä har-
puunat tähän; ne olisimat ivaan esteeksi, ja takaisin tul-
lessamme saamme ottaa ne mukaamme. Missä karhu nyt
on? Hei, tuolla se juoksee jäätikköä kohti, ja pentu on sen
wieressä! Raisusti, poikani!"

Näin puhuen alkoi Martti ajaa sitä takaa, pikaisesti
juosten jäälakea poikki. Leo seurasi häntä aiwan läheltä,
ja muutamien minuutien perästä oliwat he jo ehtineet mel>
toisen matkan eteenpäin.

"Se uupuu!" lausui Martti. „Werenwuoto ja haa-
wat owat näännyttäneet sitä, ja se on ennen pitkää kuole-
man omana!" Molemmat erämiehet riensiwät nyt kahta
tiireemmiu silmillänsä tarkaten karhun liikuntoja, kunnes
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tämä yht'äkliä poikkesi jostakin kulmanteesta ja meni näky-
mättömiin.

„Han on kadonnut!" huusi Leo.
„ Mutta kohta me näemme hänen taas! Rikencesti

waan eteenpäin!" »vastasi Martti.
Wähän ajan perästä saapuiwat he siihen paikkaan,

josta karhu oli kadonnut, ja hämmästyksestä ja suuttumuk-
sesta päästi Martti huudon suustansa, kun hän hawaitsi
soukan halkeaman jäätikössä, jonka kautta karhu oli puikki-
nut piiloon. Jäällä ja lumella olewat weriset jäljet to-
distivat kylläksi, että niin oli asian laita.

„Tuo riiwiö on pahasti pettänyt meidän!" huusi
Martti. „ Mutta sillä se ei lvoita mitään! Nähtäwästi se
ei ole wielä joutunut etäälle, ja me ajamme sitä jälest»,
kunnes saamme sen kiinni!"

Leo wiiwähti, ja katseli arwelewaisesti taiwasta, joka
sillä wälillä oli mennyt umpipilween. Synkeä sumu peitti
kokonaan auringon, ja sitä ilmaa kohden, jossa Delphiini
oli ankkurissa, kohosi sakea, läpinäkymätön pilwen jänkä-
Äanetönnä osotti Leo sormellansa taiwaan rantaa.

„Ei se tee mitään!" sanoi Martti, ja tarkasti niin-
ikään taiwasta. „Ennenkuin myrsky nousee, ja nuot
lumipilwet rupeawat sirottamaan sohjuansa, saamme olla
kokonaan pelwotta. Eteenpäin! Eteenpäin! Leo! Neljännek-
sen hetkeä saamme ainakin panna tähän työhön, ja silloin
wasta on aita palata! Waik'emme woisikaan toimittaa koko
karhua laiwaan, wiemme kuitenkin sen oiwallisen taljan
muassamme!"

Samaa Päätä syöksähti tuo muutoin aina warowainen,
mutta nyt jahdin himoon tykkänäusä heittäytynyt perämies
halkeamaan, ja Leo seurasi häntä, waikka kyllä hänen sy-
däntänsä ahdisti. Tosin hän olisi hillinnyt Marttia, sillä
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pahat aaweet iskiwät hänen mieltänsä, mutta hän pel-
käsi, että tämä halweksisi häntä ja pitäisi häntä pelku-
rina, eikä hän myöskään olisi millään tawalla tahtonut M
tää hhwää suopaa ja uskollista ystäwäänsä pulaan. Hän
pysyi sen wuoksi Martin kintereillä, lohduttaen itseään sillä
toiwolla, että haawoitettu karhu tuskasta ja werenwuodosta
arwattawasti oli niin woipunut, ett'ei se enää woisi etäälle
paeta. Niin olikin, sillä tuskin kului wiisi minuuttia, kun
jo molemmat erämiehet tulnuat halkeamasta aawalle, ja
Martti riemuiten ilmoitti taas näkemänsä karkurit. Emä-
karhu makasi pitkällään lumella, jonka hän ympärillänsä
oli punannut werellään, ja inuen hääräsi pentu hänen edes-
sänsä. Martin ja Leon lähetessä, yritti emä nousemaan pys-
tyyn, etäämmäksi karatakseen. Mutta jäntiä puuttui, ja
uikutellen sortui hän kohta rötkälleen. Hywin osattu lau-
kaus Martin pyssystä teki lopun sen julmista tuskista.
Kuula tunki silmän läwitse aiwoihin, ja Pari kertaa ruu-
mistansa wäwähytettyään heitti karhu henkensä. Pennun
ympärille heitti Leo harpuunan köydestä tehdyn lämsän, ja
kietouneena siihen makasi se kohta awutonna jäällä.

»loutuiwatpa molemmat pedot wiimein meidän kä-
siimme!" lausui Martti, ja weti suutansa riemuisaan hy-
myyn. «Helposti woimme taluttaa pentua wenheelle, mutta
emäkarhun me letistämme. Käy työhön käsiksi, Leo, sillä
kauwan aikaa emme tosiaan saa enää wiipyä!"

Puukkojansa esiin ottaen, ryhtyiwät molemmat erä-
miehet karhun nylkemiseen, ja oliwat jo melkein päättäneet
työnsä, kun wanhll Martti äkisti nousi seisaalleen ja kal-
listi, tarkasti kuunnellen, päätänsä. Myöskin Leo heitti
työnsä kesken, jakatseli kummastuneena kumppaniansa, jonka
kaswoissa tuskallinen ahdistus nähtäwästi kuwnutui.

»Etkös kuule mitään, Leo?" kysyi Martti.
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„Kyllä, tohisewau huminan, joka lähenemistään lä-
henee/ ivastasi Leo. „Se ei ole muuta, kuin Wihuri, joka
ajaa jäälakcoita myöden jaon ahdistunut Wuorien rotkoihin."

»Suokoon Jumala, että sinä olet oikeassa!" lausui
wanha Martti. »Mutta ei" lisäsi hän, ja hänen rus-
keat poskensa lensiwät waaleiksi — »tämä on jotain pahem-
paa, kuin paljas Wihuri. Kuule, tuolla se jo wiukuen tu-
lee yhä enemmän on taiwas synkistynyt laupias lu-
mala, jo tupruu läämältä lumihiuteita! Takaisin, kiirnim-
man kautta takaisin, poikaseni! lätä kaikki silleen, ja pane
wiimeiset woimasi alttiiksi, että me ehdimme wenheelle ja
saamme peittää itsemme turkeillamme. Juokse nyt mitä
suinkin jaksat!"

Muuta kehoitusta ci Leo tarwinnutkacm, sillä hän tiesi
yhtä hywin, kuin Martti, että tämä tuisku weisi mo-
lemmilta hengen, jolleiwät pääsisi johonkin marjoon. Jos
he kerran ehtisiwät »venheelle, olisiwat he pelastetut; heidän
tarwitsi ainoastaan wetää se jäälle, panna se alassuin ja
käydä sen alle. Siellä heidän sopi istua, ikäänkuin ko-
telot kuorissansa, ja tuulispää saisi riehua mieliu määrin,
eiwätkä he siitä piittaisi laisinkaan. Siitä jähmetyttävästä
kylmästä, jonka tuommoiset tuiskut Pohjan päiwättömillä
penkereillä tawallisesti tuowat muassaan, warjelisi heitä
kylläksi heidän paksut turkkinsa, ja sillä tapaa olisiwat he
päässeet eheinä waarasta, jahka waan Glshöft oli käyttä-
nyt itseään kuin uskollinen ja rehellinen kumppani ja sou-
tanut wenheen määrätylle paikalle rannalla.

Sanaakaan wirkaamatta, eikä myrskyn wonkunalta
olisi mitään kuullutkaan, juoksiwat Martti ja Leo hal-
keaman läwitse, jonka korkeat seinät jotenkin hywin suojeli-
wat heitä kauhean raju-ilman tuimuudesta. Kun he tuli-
wat aawalle jääkedolle, taukosi myrsky yht'akkiä raiwoomasta,
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lumen höyhet tulla leijailiwat harwemmalta, ja näytti mel-
kein siltä, kuin aiwan äkkiä syntynyt pyry yhtä waleen her-
keisikin.

„Me olemme pelastetut!" sanoi Leo ja huokasi sy'
wältä. „ Myrsky asettuu, jopa taiwaskin kaihentelee."

»Eteenpäin waan poikaseni!" wastasi Martti. »Ul-
komuoto pettää. Areksi aikaa on tämä Jumalan ilma lauh-
tunut, waan kohta se taas kiintyy, raiwotakseen wielä jul-
memmin kuin äsken. Suokoon Jumala waan, että Els-
höft on wienyt wenheen oikealle paikalle."

Uhä kiireemmin riensiwät molemmat ystäwät jäälakean
poikki. Wähällä aikaa saapuiwat he sen reunalle, ja ta-
hysteliwät tuskissansa kumppaniansa. Mutta niin pitkältä
kuin silmä kannatti ei näkynyt mitään wenhettä, ja ham-
masta purren, suuttumustansa Leolta salatakseen, sanoi
Martti: „me olemme hukassa! Tuo kawala koira on jät-
tänyt meitä oman onnemme nojaan! Woi Leo parkaa, min-
kätähden houkuttelin minä sinua turmioon!"

Leo käänsi nyt silmänsä merellepäin ja hiljainen huu-
dahus joukahti hänen waalenneilta huuliltansa. »Mitä se
on?" kysyi Martti.

»Katsokaat tuonne" —»vastasi Leo — »tuolla heiluu
wenhe merellä, ja Elshöft soutaa sitä kiireesti laiwaan päin.

Sumu, joka tähän asti oli wankkana waippana wer-
hoillut wesiä, alkoi jo haihtua, ja selwästi eroitti nyt Martti
wenheen. Se oli wielä kuulumissa, ja, molempia käsiäänsuunsa edessä pitäen, huusi Martti jyrähtäwälla äänellä:
„wenhe hoi!"

Epäilemättä oli Elshöft kuullut Martin huudon,
sillä hän käänsi päätänsä jäänyttä rantaa päin ja taukosi
soutamasta, ilmeisesti kahdenwaiheisena, kääntäisikö hän ta-
kaisin wai ei.



91

„Tuo ilkeä konna pettää meidän warmacm!" sanoiMartti.
«Omaa wiheliäistä henkeänsä pelastaakseen, antaa hän mei-
dän menehtyä täällä, sillä muutoin hän ei wielä olisi läh-
tenyt odotuspaikasta, jossa hänen olisi welwollisuutensa ja
kunniansa puolesta pitänyt pysyä! Mutta kuule, mitä tuo
merkitsee?"

Kaitkuwll kumahus mcreltäpäin tärisytti ilmoja. Toi-
nen pamahus seurasi kohta, ja mahan- ajan takaa wielä
kolmaskin.

„Ne on Delphiin'in tykin laukauksia, jotka kutsumat
meitä takaisin!" sanoi Leo.

Min onkin," lisäsi Martti, „ja Glshöft on kuullut
ne yhtä hywin, kuin mekin! Katso, hän on taas alkanut
soutaa, ja heittää meidän olemille onnillemme! Tuo järjetön,
Jumalan kosto saawuttaa kerran hänenkin, jos kohta tässä
maailmassa ei woi häntä rangaista. Nyt, Leo, ei auta
mikään muu, kuin kestäwäisyys. Meidän Pitää palata ta-
petun karhun luo, että saamme sen taljan peitteeksemme,
kunnes myrsky, joka epäilemättä kohta ruvee uudestaan rai-
woomaan, on mennyt ohitse. Tule, joka hetki on tässä
tilassa meille kallis!"

Martti ja Leo riensiwät nyt takaisin halkeamaan, ja
oliwat tuskin saapuneet sinne, kun jo Wihurit alkoiwat winh-
kllta ja lumipilwet laskettiwat suurissa määrin kiteitänsä
maahan. Samalla ilmakin muuttui niin jäätämän kyl-
mäksi, että pakenemien henki kohta huurahti, ja kohmetut-
tavia wilu kangiötutti Leon hermoja, jotka eiwät wielä ol-
leet pakkaseen tottuneet.

„Minä en jaksa edemmäksi!" waikeroitsi hän, ja no-
jautui, lopen uupuneena, jääseinää ivastaan. «Pelasta
itsesi, Martti, ja anna minun maata täällä."

„lumala warjelkoon minua siitä!" wastasi Martti.
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„ Paina itsesi minun olkapäitäni »vastaan niin
ja nyt eteenpäin!"

Leo ylitti nyt astumaan, mutta jo muutamien sil-
mänräpäysten perästä turtaniwat hänen jalkansa, ja »voipu-
neena meni hän tainnoksiin.

„Snuri Jumala, mikä nyt neuwoksi?" huusi Martti
tuskaa täynnänsä. „Leo, Leo, sinun Pitää liikkuman, taikka
olet jo »viiden minuutin perästä aiwan paleltuneena!"

„Anna minun kuolla tähän!" ohkasi Leo. „Woima»i
owat minusta wilpistyneet."

Martti katseli tuimasti taiwasta, ja hykersi käsiänsä.
„Gi, ei!" »nutisi hän sitten itsekseen— „ minä tahdon

pelastaa sinun, taikka kuolla sinun kanssasi! Jumala aut-
taa »varmaan minua, ja antaa minulle uudet »voimat!"

Hän notkistui nyt puoliksi jähmettynyttä nuorukaista
»vastaan, kohotti häntä seisaalleen, nosti hänen hartioillensa,
ja alkoi uudestaan juosta. Hengistyneenä ja koroin »väsyk-
sissä pääsi hän »vihdoin siihen paikkaan, jossa tapettu karhu
makasi. Tuota pikaa ketti hän siltä nahan, peitti itsensä,
Leon ja pennun tällä, ja hawaitsi pian nuoren ystäwänsä
»virkoowan. Kerran huo'aten kysyi Leo: »missä minä olen?"

„Tur»vallisessa paikassa nykyjään kumminkin! Kar-
hun talja ja pentu owat pelastaneet meidän! Täydelli-
sesti peitetyinä makaamme tässä, ja tuo pieni Pörröinen
pentu uumaa lämmintä, ikäänkuin kunma kimvas. Kärsi-
mystä waan, Leo! Kaikki muuttuu »vielä hywäksi, jollei »vaan
tätä raju-ilmaa kauwan kestä ja Delfthiini riisty ankkuris-
tansa. Kylmyyttä ja tuiskua meidän ei enää tanvitse
peljätä!"

Maikka myrsky ei ennän erittäin haitannut ystäwiämme,
ei kumminkaan mitä heidän ruumiilliseen oloonsa koski, tun-



93

keusi kuitenkin sen kauhea pauhina heidän kormunsa. Aika-
lomasta kuului myöskin hirmuinen jyry, joka tuntui järi-
syttämän maan sisimpiä perustuksia. Ei Martti eikä Leo
Moineet käsittää, mistä tämä outo jyske, jonka rinnalla tu-
hansien kanuunllin pauke olisi tuntunut »vähäpätöiseltä, sai
alkunsa. Nasta jälestäpäin hawaitsiwat he sen tulleen jäii-
kallioista, joita aallot wähitellen oliwat uurtaneet altapäin,
ja, jotka, tasapainosta joutuessaan, irtautumat rannasta ja
rojahtiwat mereen *).

Huolia ja tuskaa täynnänsä odottiwat Martti ja Leo
julmasti riehumien luonnon woimien wiihtyunstn. Mutta
monta pitkää hetkeä wieri, ennenkuin he rohkenimat jättää
turmapaikkansa ja rumeta pyrkimään esiin niistä tiwiöistä
lumiläjistä, jotka oliwat kertyneet heidän päällensä.

*) lääkallioin sanotaan syntymän seuraamalla tawalla.
Ne summattoman suuret lumijoulot, jotka Peittämät Pohjois-
nawan autioita seutnja ja wuonna wuotuisena enentymät, sulaa-
wat kesäpäiwän helteestä medeksi, joka kokoontuu lukuisiin pu-
roihin jn juomiin, jotka sitten wipajamina wirtoina juosta
suilertelewat laakeille rantamaille. Siellä niiden kirkas, kylmä
Mesi pian jäätyy, ja joka ajast'aika kaswaa uusi jääkuore li-
säksi, jotta muosisatojen kuluessa sukcuu tuhausien jalkojen kor-
kuisia jäätiköitä. Lumi, joka tuommoisilla jääwierr oksilla piir-
tyy ja sulaa, kartuttaa niitä yhä isommiksi, täyttää lomakot
ja haljenteet, ja tekee nämcit tiimeiksi ja sileiksi. Meren aalto-
jen lakkaamaton liikkuminen ja läiskyminen syopi sitten nilaa
woittain niiden juuria, eikä tarwita wiimein kuin wähäinen
tärähys, esimerkiksi joku myrsky, luu ue jo hirmuisella räjäyk-
sellä sysääntywät mereen. Saarentapaisina uiskentelemat ne sit-
ten wllltamerellä, kunnes tuuli ja wirrat ajamat niitä etelään-
päin, jossa ne wähitellen hupenewat, ja wiimein kokonaan
riutumat.
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Metsiis Lutu.
Wenhe.

Lähes »vuorokausi oli kulunut siitä hetkestä, jolloin Martti
ja Leo oliwat niin sanoaksemme elämältä haudanneet it-
sensä, kun Martti yht'äkkiä mirkosi siitä horrostilasta
sillä uneksi ei sopinut sitä sanoa johon hänkin wiimein
oli waipunut. Hän oli tuntenut jotain kylmää ja kosteaa
kaswoillansa, ja, kun hän kawahti seisaalleen, kuuli hän mä-
haisen tarinan, joka kuitenkin kohta hiljeni.

„Oletkos malmeilla, Leo?" kysyi hän matalalla ää-
nellä. »Joku kettu on minun herättänyt."

„Minä olen ihan hereillä," wastasi Leo, jota hänen
kumppaninsa äkillinen kapsahus niinikään oli häirinnyt.

»Minun luullakseni on myrsky laantunut," lisäsi
Martti. „Gn minä kumminkaan kuule muuta, kuin pikkuisen
karhumme hengityksen, joka muutoin näyttää sangen hywin
menestymän äitinsä taljassa. Koettakaamme nyt pyrkiä
ulos haudastamme, Leo!"

Pimein Päisin haparoiden löysi Martti pian toisen
pään taljasta, ja kehitti itsensä siitä. Kättänsä kurottaen
haappasi hän lunta, ja yritti luomaan sitä syrjälle. Mutta
tämä ei ollut mikään helppo työ, sillä lumi oli hywin hie-
noa ja kehkeätä, eikä paltaantunut ensinkään, maan wieri
ehtimiseen takaisin, ikäänkuin hiekka, kun Martti oli mättä-
nyt sen luotansa. Leo rupesi myöskin hänen awuksensa, ja
wihdoin miimein onnistui heidän päästä muutamia kyynä-
riä ylöspäin.

„On tainnut sataa kauhean paljon lunta," lausui
Leo lewottomasti. „Emmekö pian pääse ilmoille?"

„Wähaisen malttia maan!" wastasi Martti. »Minä



95

näen jo jotain haamahtawan, jok'ei liene muuta, kuin päi-
wän waloa! Hei, tuolla on ilma, mutta kylmä kuin jää!"

Todellakin wastasi se ilina kylmältä, joka kaiwetun
aukon läwitse tunkeutui luolaan, jos siksi sopii sanoa sitä
Paikkaa, joka oli molempia ystäwiämme myrskyltä suo-
jellut. Martti nytkäsi kohta käteusä takaisin, eikä näyttä-
nyt enää hllluawan jättää lämmintä wuodettansa.

„ Mutta tämä on ilmeistä hulluutta wacm!" jupisi
hän wähän ajan takaa itsekseen. „ Tästä meidän kuitenkin
pitää lähtemän, jos me tahdomme ehtiä Delphiini'in, ja
sentähden rawakasti eteenpäin!"

Enentyneellä innolla kiinnitti hän nyt äsken keskeytet-
tyä työtänsä, ja Pääsi muutamien minuuttien perästä il-
moille. Leo seurasi häntä joutuisaan.

Muutto pimeästä piilopaikasta päiwän hemeään wa-
loon, joka lisäksi heijaistui äärettömän wäljältä, häikäise-
wältä lumikentältä, oli niin äkkipikainen, että melkoinen
aika kului, ennenkuin he woiwat awata silmiänsä. Kun he
sitten katseliwat ympärillensä, he eiwät nähneet muuta, kuin
awaran lumikedon edessänsä ja takanansa Huippuwuorien
kärjekkäät jäätuntnrit, jotka loittoa heloittiwat, ikäänkuin
suunnattoman suuret kultahelmet. Jäätikkö, jonka halkea-
man kautta he oliwat juosseet lymypaikkaansa, oli kokonaan
kadonnut, ja yksin merikin näytti ainoastaan kapealta, sini-
seltä juomulta kaukaisessa etelässä. Isot lumiset jäälaikat
ja muutamat wähäläntäiset jMalliot, joita myrsky oli aja-
nut yhteen, täyttiwät nyt koko wälin. Aht'äkkiä syntynyt
kowa pakkanen oli saumannut yksityiset jäälohkot lujaksi,
kiinteäksi joukoksi, ja nuijalta tupruilewa lumi oli lewinnyt
tämän yli, ikäänkuin huikaisewnn walkoinen, wilahtelewa
waippa.
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„lesus Kristus!" huusi Martti, kotwan aikaa säitä»
hyisissään tuijoteltuaan — »minne on Delphiini joutunut?
Jos myrsky on ajanut sen eteläänpäin, olemme ijäksi päi-
wää hukassa!"

„Se olisi kauhistuttawaa!" sanoi Leo hämmästyneenä.
„Woi rakasta äitiäni! Wnrmaan hän murtuisi murheesen,
jos hän kadottaisi minun! Mutta me emme saa wielä heit-
täytyä toiwottomuuteen. Jos Elshöft on onnellisesti pääs-
syt laiwaan, arwaa katteina Bertram kyllä, että me olemme
hengissä, ja odottaa meidän tuloamme. Meidän pitää nyt
lähtemän jäälakean poikki, päästäksemme meren äärelle."

Suruisesti pudisti Martti Päätänsä. „Se on mahdo-
tonta!" lausui hän. »Peräti mahdotonta! Koettappas waan
kahlata tämän jäälakean poikki, jossa joka askeleelta wajoot
poimia myöden lumeen. Koko päiwä kuluisi, ennenkuin me
pääsisimme perille. Ei, heitä nuot tuumat sillensä, poika-
seni! Ennenkuin matka olisi puoliwäliin kuljettu, olisimme
jo uupuneet, ja joko nääntyneet nälkään, taikka wilusta jäh-
mettyneet. Emmekä edes saa toiwoa, että katteini Bertram
odottaa meitä. Talwi on jo käsissä, ja joka hetki, jonka
hän wielä wiipyy, saattaa syöstää hänen, miehistön ja lai-
wan perikatoon. Jumala auttaa meitä hädässämme! Mei-
dän ei ole nyt muuta ueuwoa, kuin rohkaista mieltämme
ja jännittää kaikkia monniamme, kestääksemme talwen jul-
muutta, joka uyt jo meitä uhkaa. Me olemme joutuneet
Wangiksi, rakas poikaseni, eikä ole meillä wähintcikään toi-
woa Päästä »vankeudestamme ennen kesän tuloa. Jumala
auttakoon meitä! Kowa on se koetus, jonka alaisiksi me nyt
olemme tulleet!"

Alakuloisesti katsoi oiwallinen perämies maahan pain,
mutta Leo wäänteli käsiänsä. Kuitenkin surkutteli hän »lä-
hemmin omaa lomaa onneansa, kuin äitiänsä, joka hartaasti
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rakasti häntä ja epäilemättä kuolisi surusta, jos Delphiini
palaisi, hänen poikaansa muassaan tuomatta. Hän hyräy-
tyi itkulle, äidin sywää surua ajatellessansa. Säälien kat-
seli Martti häntä.

„Nnn, niin, rakas poikaseni, sinun on kyllä syy itkeä,"
hän lausui. „lumala yksin tietää, mitkä kowat kärsimyk-
set kohdcmnewat meitä, ja woimmeko kestää tätä talwea,sen pitkiä öitä ja haikeaa kylmyyttä. Mutta minä wannon
pyhän walan, ystäwäni, että minä pidän huolta sinusta,
ikäänkuin isä lapsestansa, ja sattukoon minuun kaksin werroin
kaikki waiwllt, kaikki kärsimykset, jollen aina etupäässä katso
sinun hywääsi. Älä sure, rakastettu poikani! Wielä meidän
tulee toiwoa! Lujalla tahdolla ja woimiensa ponnistamisella
woi ihminen poistaa esteitä, jotka muutoin kokonaan hä-
nen kukistaisiwat. Minun mieletön jahdinhimoni on saat-
tanut sinun tähän kowaan onnettomuuteen; mutta minun
kokemukseni ja hywän tahtoni kautta olet sinä wälttäwä sen
pahimpia seurauksia. Jos minä waan olisin woinut aa-
wistnll, että tämä Glshöft oli yhtä suuri konna, kuin hä-
nen kaimansa Bremenissä, emme olisi koskaan joutu-
neet tämmöiseen surkeaan tilaan; mutta kuka olisi saatta-
nut edes ajatella semmoista inhoittawllll ilkeyttä? Tuom-
moinen ystäwiensä pettäminen, ja heidän jättämisensä kuo-
leman komiin kouriin, waikka kyllä olisi käynyt heitä pelasta-
minen hyi, se on todellakin wiheliäistä!"

„ Mutta ainoastaan oman henkensä kaupalla olisi hän
woinut sitä tehdä," sanoi Leo, häntä puolustaen.

„Mitä sinä sanot, poikaseni? Sinä olisit siis hänen
siassaan tehnyt samaten? Ei! En minä olisi tehnyt niin!
Siinä yksistänsä on jo kyllin syytä halweksia häntä. No,
kyllä hänkin toisella puolen hautaa saa rangaistuksen teois-
tansa. Mutta lähtekäämme pois tästä! Meidän ei tule pa-



98

hoittllll mieltämme hänestä puhumalla. Etsikäämme sen
siaan itsellemme semmoinen paikka, jossa me, pohjais- ja
itätuulen warjossa, saamme pitää talwimajaamme. Älä
sure, poikaseni! Tosin nyt koittaa meille kowat kuukaudet,
mutta nekin terran loppumat."

»Maan emmekö sentään koeta päästä takaisin Del°
phiini'in?" kysyi Leo. »Kiiwetkäämme tuolle wuoren kul-
malle, Martti. Se ei ole aiwan korkea, ja sieltäkäsin woimme
kaikkein parhaimmin selittää laiwan."

»Siitä ei ole mitään hyötyä, sen minä ennallaan tie»
dän, waan tehdään kuitenkin tahtosi," wastasi perämies, ja
alkoi samassa astua mainittua wuoren kulmaa kohden. Puo-
len hetkeä waiwaloisesti kuljettuaan saapuiwat he sinne, ja
Martti yritti juuri kiipeemään sen loiwinta kylkeä ylöspäin,
kun Leo äkisti huusi häntä takaisin.

' »Mikä tuo on, Martti?" kysyi hän, osoittaen sormel-
lansa mustaläntäistä, eriskummaista esinettä, joka lumesta
pisti wähäisen näkywiin.

„Mikäkö se on?" wastasi Martti, »Hajonnut laiwa,
jonka tuuli on ajanut tänne ja joku hyöky-laine on pais-
kannut rantaan. Näethän sinä ihan selwään, että me nyt
olemme aiwlln meren wieremällä, waikka kaikki täällä on
jäässä. Kun ensiksi warmaan huomaamme, ett'ei Del-
phiini'stä enään ole mitään toiwoa, saamme tarkemmin
sitä tutkia."

Sanomattoman suurella waiwalla kiipesiwät tällä ker»
taa nuot muutoin kapuamiseen ylen tottuneet merimiehet
kalliota ylöspäin. Monen turhan yrityksen Perästä pääsi-
wat he wiimein sen huipulle, ja alkoiwat tarkoin tähystellä
merta, joka siinsi kaukaa taiwaan rannalta. Kerran luuli
Leo jo uäkewänsa laiwan, ja ilmoitti sen Martille. Mutta
tämä näytti pian hänelle todeksi, että hän oli erhettynyt.
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Hän oli nimittäin pitänyt uiskentelewaa jäakalliota lamana.
Delphiini oli kadonnut, ja purjehti cmvattawasti aikaa sit-
ten tuolla puolen sitä sincrtäwää juonina, joka lewisi mei-
dän ystäwiemme silmien eteen.

Wielä kermn walloitti sum Leon jo toiwowcm sydä-
men. Mutta pian rohkaisi hän mielensä, ja sanoi: «olkoon
menneeksi! Kaikki, mitä Jumala sallii, on hywä, ja mei-
dän, joita hän äsken pelasti myrskyyn kuolemasta, tulee
aina wieroa »valitusta. Meidän sydämemme owat niin»
tuin waha Hänen kädessänsä; mutta jos Hän tahtoo, Hän
karaisee ne terästä lujemmiksi. Minun rakkaan äitini
täytyy lohduttaa itseään, turwaten Häneen, ja me, Martti,
me pysymme wahwassa luottamuksessa siihen, että se on
Jumalan tahto, joka on saattanut meidän näille autioille
saarille. Sillä tawalla kestämme helposti kaikki koetukset.
Luottamus Jumalaan ja toiwo, että Hän auttaa meitä, ol-
koon se wankkll kallio, jolle me perustamme tulewat pai-
niamme!"

„Hywä, kunnon poika," wastasi Martti syroästi liiku-
tettuna. „Kosket sinä, heikko nuorukainen, epäile meidän
hädässämme, täytyy minunkin, wanhan kokeneen merimiehen,
Pysyä lujana. Mutta tästä meidän nyt pitää lähtemän,
sillä ilta jo pimenee, ja meillä on wielä paljon tekemistä,
ennenkuin yö joutuu. Mennään nyt tutkimaan tuota
hajonnutta laiwaa, jonka löysit tuolla alhaalla. Waikkei
se nyt kohta juuri hyödytä meitä, saatamme kuitenkin käyt-
tää sitä poltoksikst lumimajassamme, jonka meidän kylmän
waraksi pitää rakentaman."

Molemmat erokkaat, sillä siksi sopii nyt syystä sanoa
heitä, koska heidän täytyi, erotetuina koko muusta maail-
masta, wiettaä yksinäistä, kolkkoa elämää näillä kauheilla
erämailla, molemmat erokkaat astuiwat wuoren kulmaa
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alaspäin, ja saapuiwat, koska alaspäin kulkeminen kawi huo-
keammin kuin kiipeeminen ylöspäin, wähan ajan päästä sen
juurelle. Pian tuliwat he myöskin luullun haaksi-hylyn
luokse, ja ajoiwat käsin jaloin syrjälle lumen, johon se oli
wajonnut.

„Kas, mitä tämä on?" huusi Martti yht'äkkiä, työ-
tänsä keskeyttäen. „ Turkin kappale! Mitenkä se on tänne
joutunut? Sen saamme pian tietää, sillä, kuten minä nyt
näen, ei tämä oletkaan mikään laiwa, waan ainoastaan pik-
kuinen, aiwan eheä wenhe. Ahkerasti, Leo, että me pää-
semme selwille tässä asiassa, ennenkuin yö yllättää meitä."

Parannetulla innolla alkoiwat he taas luoda lunta
syrjälle, ja se hyöty oli kumminkin heidän työstänsä, ett'ei
yhä ankarammaksi kiintynyt pakkanen woinut enää Pystyä
heihin. Heidän kätensä, jotka äsken oliwat aiwan iljan-
teessa, hohtiwat nyt kuin tuli, ja hikihelmet waluiwat hei-
dän otsastansa.

„Tämä työ wiiwoittaa meitä suuresti!" lausui Leo,
silmänräpäykseksi lewähtäen ja sywältä hengittäen.

„Kyllä!" wastasi Martti. «Liikkuminen ulkona onkin
ylimalkllin ainoa keino, jolla woimme warjella itseämme
wastapäin tulewasta pakkasesta, jonka rinnalla tämä on
kuin lempeän syys-illan wieno wäristys. Mutta katso, Leo,
jollen kiween kowaan olisi wakuutettu siitä, että Glshöft
pakeni meidän Venheellämme, olisin minä nyt walmis wan-
uomaan, että tämä wenhe on juuri sama."

„ Minunkin silmissäni se näyttää kummastuttaman
tuttawalta," sanoi Leo. „ Mutta owathan ylikanteen Valas-
kalan pyytäjien wenheet, kuin kaksi marjaa, toinen toisensa
näköiset. Minä luulen muutoin, että me jo saamme kään-
tää sen ylössuin."

„Gi wielä ensiksi meidän pitää tekemän wenheen
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wiereen sywennys, johon se sitten helposti suljahtaa. Ole
wann awullinen minulle, se on pian tehty."

He kaiwoiwllt nyt kuopan, ja nostiwat sitten »voimi-
ansa ponnistain toiselta puolen wenheen ylös.

Hitaisesti se kohosi, huojui, ja luiskahti wiimein, talla
alaspäin, omasta painostansa svwennykseen. Kowin häm-
mästyneinä huudahtiwllt nyt yhtä aikaa molemmat ystäwät,
sillä, kuu se paikka, jonka wenhe tähän asti oli peittänyt,
tuli aromaiseksi, hawaitsiwat he osaksi turkilla werhotun ih-
mishahmon makaawnn jäällä jn tunsiwat sen Glshöft'iksi,
joka taannoin oli ilkeästi heidän pettänyt. Hän oli nyt
kaswoiltansa waalea, jähmettynyt, ja, kuten näytti, kuol-
luffissa.

„ Jumalan täsi on temmannut hänen pois kesken hä-
nen pahoja tekojansa!" lausui Martti, katkaisten sitä pitkää
äänettömyyttä, joka seurasi tätä odottamatonta löytöä,

„ Jumala on hurskas! Uskollisuudesta ja jalomielisyy-
destä luopuen yritti tämä konna pakenemaan, mutta Ju-
mala heitti hänen takaisin tälle autiolle saarelle, ilmoittaak-
seen meille, että Hän on muistanut meitä meidän hädäs-
sämme. Niinpä kyllä, Jumala on hurskas, eikä kukaan
pahnn-tekiä woi wälttää Hänen rangaistustansa."

»Mutta, Martti, kukaties hän on wielä hengissä," sa-
noi Leo. »Meidän tulee koetta pelastaa häntä!"

„Miuä en kumminkaan sitä tee! Minun käteni ei saa
kajota siihen, jota Jumalan kosto on kohdannut!" wastast
rehellinen, mutta leppymätön perämies. „Ma'atkoon hänen
ruumiinsa ilman alla jääkarhujen ja kettujen syötäwäksi!
Minun ei tule häneen mitään!"

„Woi, Martti —> entä jos hän nyt olisi hywästä eh-
dosta palannut tänne, meitä pelastaakseen, meitä auttaak-
seen, taikka kumminkin ottaakseen osaa meidän onnettomnut-
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teemme?" lausui Leo jalomielisesti. „Käskeehän Jumala
meidän rakastaa yksin wihnmiehiämmekin, eikä tämä edes
ollut wihollinen meille, waan kenties hywä ja uskollinen
kumppani!"

Martti ei wcistannut näihin sanoihin mitään, waan
käänsi selkänsä päin nuorta ystäwäänsä. Mutta Leo tart-
tui haaksirikkoiseen, hieroi hänen käsiänsä ja kaswojansa lu-
mella, ja jatkoi noita alusta turhia ponnistuksiansa, siksi
kun wiimein hiljainen huokaus kuului tyrmistyneen miehen
huulilta.

„Hän elää, Martti! Hän elää!" riemuitsi Leo. „lu-
malan tähden, auta nyt nunna. Jos nyt hylkäämme hä-
nen, joudumme murhaajiksi Jumalan ja omien omatunto»
jemme edessä!"

Samalla lisäsi Leo ahkeruuttansa ja hawaitsi mielihy-
wällä, ctt'eiwät hänen sanansa olleet aiwan turhat. Wanha
Martti lähestyi, kyllä hitaisesti ja nurpalla nenin, mutta
käwi kuitenkin wiholliseensa sillä semmoisena piti hän
Glshoft'iä käsiksi, kuoleman kidasta häntä pelastaakseen.
Kun hän kerran oli siihen toimeen ryhtynyt, haihtui wähi'
tellen wihll hänen mielestänsä, ja jääkuori sulasi hänen sy-
dämestänsä, ikäänkuin lumi, jolla hän hieroi Elshöft'in jä-
seniä. Hänen tylyt kasvoonsa kajastivat, hänen huulensa
meniwät hymyyn, ja wähän ajan perästä lausui hän iloi-
sesti: »tosiansa, hän tointuu tainnoksistaan! Noh, koska se
on Herran tahto, että tämä pahan-teliä taas tulee henkiin,
kenties «koksiansa katnakseen ja sowittaakseen, en minäkään
enää tahdo siitä nurkastua! Katso, Leo, hän awaa jo sil-
miänsä! Hiero waan wahwasti hänen rintaansa; minä hi-
wutan hänen aimojansa! Hurraa, jo hän on ilpo elämänä!"

Todellakin toipui Glshöft toipumistansa armeliasten
kumppaniensa huomassa. Äsken kokonaan kangistunut nm-
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mis elpyi; hän awasi silmänsä, kaskotteli, niinkuin ihmi»
nen, joka herää pitkällisestä unesta, ja hänen kalwettuneilta
huuliltansakuului sanat: „hywä Jumala, missä minä olen?"

»Haahkan untuwilla et wainen makaa," wastasi Martti;
»mutta pelastettu sinä kuitenkin täksi kertaa olet, ja siinä on
enemmän, kuin minä itse kymmenen minuuttia takaperin
olisin woinut uskoakaan. Suokoon Jumala, että tämä on
onneksi sinulle, että sinä rupeat ajattelemaan entistä elä»
maasi, ja muutat paatuneen mielesi. En minä nyt kuiten»
taan tahdo nuhdella sinua; siihen ilmaantunee wast'edeskin
sopiwaa tilaisuutta. Juo nyt kerta!"

Samalla laski hän wielä woimattoman kumppaninsa
huulille wiini-pullon, jonka hän muitten kapineitten
joukosta oli löytänyt wenheestä, ja antoi hänelle siitä kelpo
siemauksen, Vhä enemmän wnurastui Konrad. Uusia elin-
woimia wirisi hänen ruumiissansa, ja hän nousi seisaalleen.

»Martti Leo tekö minun olette pelastaneet!"
hän ohkasi »vuorotellen heitä katsellen. „Woi Jumala, tätä
minä en olisi ansainnut!"

,Se on kyllä totta!" mutisi wcmha perämies; ,ja
minun puolestani olisit ikipäiwiksi saanut maata tuossa,
jollei Leo olisi rumennut sinun awuksesi ja saattanut minun»
kin siihen yhdistymään. Häntä sinun tulee kiittää henkesipelastajaksi; itse-altani minä en olisi yrittänytkään sinua
pelastamaan!"

Näitten komien sanojen ohessa kiilsi kuitenkin Martin
silmät ilosta Koniad'in pelastumisesta, ja kenties piti hän
juuri nyt enemmän hänestä, kuin ikinä ennen. Sangen
usein tapahtuu niin, että me kaikkein enimmin rakastamme
niitä, joille olemme tehneet jotain hywäa, ja kun Jumalasanoo: rakastakciat teidän wihamiehiäune. tarkoit»
taa Hän sillä, että meidän tulee tehdä niille niin paljon
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hywää kuin mahdollista on, josta sitten rakkaus itsestään
syntyy. Elshöft oli kyllä kuullut Martin sanat, mutta ym-
märsi niitä ainoastaan himmeästi. Milloin punehtuen, mil-
loin Vaaleten katseli hän ruaan kummallisella tawalla Leoa,
kunnes hän yht'äkkiä tarttui awuliaan nuorukaisen käteen,
pusersi sitä kowasti, ja lausui tukehtumalla äänellä, kuumat
kyynelet poskillansa: „minä kiitän sinua! Minä kiitän si-
nua, ylewämielineu ystäwä! Niin totta kuin Jumala on,
tahdon minä palkita sinulle mitä olen rikkonut sinua ja
omaisiasi ivastaan! Oi Jumala, tässä on mittaus minulle
elämäni muuttamiseen!"

Leo hymyili ystäwällisesti ja pusersi sydämellisesti
Elshöft'in kättä, mutta Martti murisi karkealla äänellä:
„ Jumala suokoon sitä ja wnhwistakoon Hän sinua hyroässä
aikomuksessasi! Konnan työn teit, kun jätit meidän nwutto-
miksi tälle kolkolle saarelle! Mutta katumus sowittaa kaikki,
ja tuo päätetty muutos itse suhteesi todistaa parhaimmin ka-
tumuksesi vilpittömyyttä. Pysy waan rehellisenä, niin kau-
wan kuin meidän täytyy olla täällä, eikä kukaan ihminensaa koskaan tietää koko asiasta mitään. Kuunon kumppa-
nista ei kenkään kieliä kanna, ja tosiansa meidän tarwitsee
elää ystäwallisessä sowussa keskenämme woidaksemme kestää
Huippuwuorien pitkän pitkää talwca. Mutta nyt sinun pi-
tää lähtemän liikkeelle, jos sinulla waan on woimia siihen.
Aurinko on jo mennyt maillensa, ja meidän pitää pääse-
män Vanhalle turmapaikallemme, ennenkuin nenämme ja
korwamme kokonaan paleltuwat. Tuuli käy Pohjasta ja
huokuu jäädyttäwää kylmyyttä."

Suurella waiwalla uousi Elshöft taas seisaalleen ja
ylitti Martin ja Leon nojalla astumaan. Mutta hän oli
wielä liian heikko kestääkseen niinkään suurta waiwaa, ja
muutamien askelten perästä lannistui hän maahan.



105

', Jättäkää: minua tänne, ystäwät!" rukoili hän tus-
kin kuuluwalla äänellä. »Peittäkäät minua turkilla jakaa-
takaat wenhe minun päälleni, niin minä kyllä tarkenen täällä
huomiseksi."

Martti ja Leo katseliwat toinen toistansa, ja edelli-
nen heistä kohotti hartioitansa.

„Hm, wenhe on kukaties yhtä hywä, kuin karhun
talja, semminkin kun jo löysimme turkkimme, jolla woimme
peittää itsemme," lausui Martti, wähän aikaa mietiskel»
tyään. „ Jospa waan tuo pikkuinen karhu olisi täällä!
Meidän maatessamme se paljon lämmittäisi meitä. Noh,
jää sinä, Leo, tänne ja kata Elshöft'iä huolellisesti hänen
turkillansa; minä lähden karhun Pentua noutamaan, leik-
kaan palan wanhasta karhusta paistiksi ja tuon kaikki tänne.
Kokonaisena wuorokautena emme ole syöneet mitään, eikä
asioiden niin ollessa karhun paisti maistune aiwan pahalta."

Leo intti kyllä tätä ehdoitusta wastnan, tahtoen itse
lähteä pentua ottamaan ja jättää Glshöft'in Martin huos-
taan, mutta Martti ei suostunut siihen, waan ryhtyi kohta
ehdoituksensa toimeen panemiseen. Sillä aikaa saattoi Leo
aiwan woipuneen Glshöft'in takaisin wenheelle, peitti häntä
huolellisesti hänen turkillansa, jn laittoi hänelle makun-sian
wenheen wiereen, jossa ei tuulen henki päässyt koskemaan
häneen. Muutamien silmänräpäysten perästä waipui jo
Konrad sitkeään uneen, ja myöskin Leoa rupesi nyt rau-
kaisemaan. Wajottaen itseään puoliksi lumeen, pani hän
turkkinsa yllensä, ja odotti sitten Martin tulon, joka ta-
pahtuikin parin hetken perästä. Pikkuisen karhun oli hän
sitonut kiinni köyteen, ja kuljetti sitä edessäusä, ikäänkuin
se olisi ollut joku lammas taikka wuohi. Seitissänsä kan-
toi hän wanhan karhun taljan, johon hän oli käärinyt li-
han palan, ja kädessänsä piti hän wielä lisäksi pyssynsä.
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jonka hän oli aiwan sattumalta löytänyt, emäkarhua lu-
mesta esiin kaimaessaan. Taakkaansa wenheesen laskien,
hengähti Martti huokeasti, sillä kuorman melkoinen paino
ja mnimaloinen matka kyynärän korkeassa lumessa oli suu-
resti häntä rasittanut.

„Se on jo tehty!" hän sanoi. „Nyt, Leo, tulee mei-
dän kaataa wenhe taas alassuin, ja wirittää walkea, tätä
karhun lihaa paistaaksemme. Se on tuota hätää tehty, ja
makeammalta maan maistunee sitten nukkuminen. Mihin
sinä olet GlshöfNn laskenut?"

„Hän nukkuu!" mastasi Leo, sormellansa Konradia
osoittaen. „Mies raukka on roarmaan julmasti uupunut."

„Noh, antakaamme hänen nukkua, kunnes me moimme
pistää palan karhun Pöystistä hänen suuhunsa," lausui
Martti, ja alkoi wiipymättä puuhata walkean «lirittämistä.
Pari soutamaa airoa, jotka löydettiin wenhcestä, katkaistiin, ja
kourallisen tappuran ja kruudin awulla räiskyi pinn suuri,
suihkiwa walkea heidän mieressänsä. Pyssyn rautaista
llltllsinta käytettiin martaan asemesta. Muutamia makeita
kappaleita karhun lihasta leikattuaan pisti Martti ne lata-
simeen, ja paahtoi niitä niin taitawasti, kuin olisi hän koko
elin-aikansa toimittanut keittäjän Mirkaa. Äänetönnä autti
Leo häntä, ja myöskin Martti teki ainoastaan muutamia
muistutuksia yhä mielä nukkumasta Konradista, ilmoittaen
Leolle mielipidettänsä niistä syistä, jotka oliwat saattaneet
tämän lähtemään pakoon ja jättämäänkumppaninsa pulaan.

»Pelosta hän sen teki, Leo, pelosta ja miehuuttomuu-
desta!" hän lausui. „ Kun hän näki myrskyn nouseman, hän
säikähtyi, ja pötki pakoon, omaa henkeänsä pelastaakseen.
Kenties luuli hän myös, että me olimme saaneet surmamme
taistelussa karhua mastaan, ja kaikissa tapauksissa sopi hä-
nen ajatella, että hänen petoksensa jäisi ilmiin tulematta,
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jos hän waan, laiwaan päästyään, woisi antaa jonkunlaisen
tyydyttämän selityksen käytöksestänsä. Mutta Jumala ei
antanut hänen töittensä hedelmän joutuman hänen omiin
käsiinsä. Joku tuulispää sieppasi hänen wenheensä ja wis»
kasi sen takaisin »vasta jätetylle rannalle. Noh, saadaan
nähdä, mitenkä hän tästä lähtein käyttää itseään. Jos
hän waan puoliksikin parantaa itseänsä, emme enää huoli
pitää »vihaa hänelle."

Rehellinen perämies ei «ähintäkään aawistanut, että
ihan toisenlaiset syyt oliwat saattaneet Glshöft'in tähän il-
keään tekoon; hän ei »vähintäkään armannut, että tämä
Glshöft oli jonkunlaisessa yhteydessä sen Elshöft'in kanssa,
joka oli pettänyt Leon äidin ja kotvalla wainoomifellaan
ollut syypää siihen, että Leo sai wiettää hirmuisen talwen
ja kenties pysyä wielä kauemman aikaa Huippuwuorien jyl'
hilla seuduilla. Leokin luuli, että halu omau hengen pe»
lastamiseen oli ollut syynä Konmd'in häpeälliseen pakoon,
ja hänen ylewämielinen ja anteeksi antamiseen taipunut sy-
dämensä tahtoi mielellään unohtaa tämän pelkurimaisuuden,
joka oli Konrcid'in itse hukkaan saattamaisillaan.

Kun liha oli lylläksi paistunut, herätettiin Glshöft,
ja kolmen kesken söiwät nyt erokkaamme yksinkertaista, mutta
sangen rawitsewaa ruokaansa. Aterioittuaan kaatoimat he
yhdistyneisin »voimin »venheen kumoon, meniwät sen alle,
peittiwät itsensä turkeillaan, asettuvat pikkuisen karhun,
sola niin ikään oli saanut osan paistista, wäliinsä ja nuk»
kuiwat häiritsemättä kaiken yötä, kunnes päiwä alkoi wal>
jeta, kutsuen heitä uusiin »vauvoihin ja ponnistuksiin.
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Kymmenes Lutu.
EroKKllllt.

Sywällä wäikkyi wiclä aurinko alipuolella taiwaan ran-
taa, waikka sen sateet jo alkoiwat walaista yön pimeyttä,
kun Martti äänekkäästi huutaen herätti kumppaninsa. Hän
tiesi paremmin, kuin he, että wielä oli Paljon tehtäwää, jos
mieliwät menestyksellä taistella talrom kylmyyttä wnstaan,
eitä wanha Martti ollut se mies, joka saamattomuudesta
taikka huolimattomuudesta olisi tämmöisessä tilassa laimin
lyönyt mitään tarpeellista warowaisuuden keinoa. Hän huo-
mautti kumppaniansa, että heidän tuli ennen kaikkia hank-
kia itselleen jonkunlainen warma turwapaikka ja ehdoitteli,
että he rakentaifiwat samankaltaisen lumimajan kuin Grön-
lantilaiset käyttämät tnlwen aikana asuntopaikaksi. Sekä
Leo että Konrad oliwat kohta walmiit ryhtymään työhön.
Kuitenkin mainitsi Konrad, että hän Hollannissa ollessaan,
jossa hän oli palwellut merimiehenä eräässä laiwassa, oli
kuullut puhuttaman, että kauwau aikaa sitten muutamat
Hollantilaiset walnskalan pyytäjät oliwat koettaneet pitää
talwea täällä, ja että he sitä warten oliwat parsista ra-
kentaneet wahwan tuwan, joka arwattawasti wielä olisi
hymässä kunnossa ja niin muodoin kelpaisi asuntopaikaksi.
Sen ohessa esitteli hän, että he koettaisiwat etsiä tätä tu-
paa, joka epäilemättä olisi kaikin puolin parempi, kuin joku
lumesta ja jäästä waillinaisesti kyhätty hökkeli.

„Te olisi hywä Jumalan sallimus," wastasi Leo
„ mutta mitenkä me woisimme löytää tämän tuwan? Huip-
puwuoret owllt laweat, ja, ennenkuin olisinlme kulkeneet ne
ristin rastin, saattaisimme jo paleltua kuoliaaksi taikka näl-
kään nääntyä."
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Wähän aikaa neuwoteltua, päätettiin kuitenkin ruweta
tutkimaan edes saaren eteläistä rantaa, jossa ystäwämme
par'aikaa oleskeliwat, ja jossa nähtäwästi tuwan pitäisi
löytyä, jos semmoinen waan koskaan oli olemassa ollut.

»Saadaan nähdä!" lausui wanha Martti. „Jos Hol-
lantilaiset kerta tarwitsiwat tämmöistä tupaa, rakensiwathesen warmaan semmoiseen paikkaan, josta he kaikkein par-
haimmin woiwat hawllita siwutse kulkewia lniwoja, ja jossa
he myöskin saiwat olla suojassa hirmuisilta Pohjois- ja koil-
lismyrskyiltä. Tätä kaksinkertaista tarkoitusperää woiwat
he ainoastaan sillä tapaa saawuttaa. että he rnkensiwat tu-
pansa jonkun wuoren juurelle, joka siaitsi saaren eteläis-
puolella. Jos katsomme ympärillemme, näemme täällä kaksi
wuorta, toisen oikealla kädellä, toisen wasemmalla. Tuo pe-
rimmäinen, joka tuolta etäältä kangastaa, on niin kaukana
rannasta, että olisi ilmeinen hulluus asettua sen wiereen.
Kuulkaat nyt, hywät ystäwät, minä ehdottelisin, että raken-
taisimme majamme oikealla kädellä olewalle wuorclle, ja
juuri tuon kallion seinän luokse, joka kokonaan suojelee meitä
kaikilta pohjan myrskyiltä, ja myöskin yhden kulmansakautta estää koillistuulen meihin koskemasta. Paikka on
epäilemättä kaikkein sukewin koko eteläpuolella, ja minä
olisin suuresti erehtynyt, jolleiwät nuot tolkukkaat Hollanti-
laiset olisi ymmärtäneet sitä yhtä hywin, kuin minä. Jos
he kerta owat rakentaneet jonkuntuwan tänne, seisoo se war-
maan tnon kallion seinän äärellä, ja sen wuoksi katson minä
parhaaksi, että lähdemme sinne tarkemmin vaikkaa tutkimaan.
Jos löydämme tuwan on se suuri Jumalan siunaus, josta
polwillamme saamme Häntä kiittää; wastakohdassa emme ru-
pea laisinkaan enää sitä hakemaan, sillä minä olen wakuu-
tettu siitä, ett'ei se löydy muuallakaan näillä seuduilla. Kai-
kissa tapauksissa emme ole laimin löyneet mitään, sillä me
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rupeamme kohta jälcstäpäin rakentamaan omaa majaamme,
joka kyllä tulee ahtaaksi ja Vaillinaiseksi, mutta sentään
»varjelee meitä pahemmista kärsimyksistä. Eteenpäin, ys°
täwäni!"

Ne syyt, joita wanha kokenut perämies toi esiin, oli-
wat niin selwät ja tukewat, ett'ei Leo eikä Konrad woinut
sanoa mitään niitä wastaan, waan alkoiwat wiipymättä
astua hänen neuwomaansa tietä myöden. Puolen hetkeä
käytyänsä saapumat he mainitulle rouorelle, jonka lumiset
huiput ja jyrkät kupeet ruilkkuen kimalsiwat auringon sä-
teissä, ja aloittiroat kohta tutkimuksiaan. Martti oli par-
haasta päästä ottanut tartastaaksensa sitä paikkaa, joka oli
kallion seinän ja kulman wälillä, mutta hänen wciiwansa
oli warsin turha. Giwät myöskään Leo ja Konrad, jotka
kulkiwat wuoren rinnettä myöden, löytäneet muuta, kuin
lunta, jota tuuli oli mättänyt suuriin kinoksiin, ja palasi-
wat nyt alakuloisena Martin luokse.

„Ältäät panko tätä tuoksennekaan, ystäwäni!" lausui
Martti heitä lohduttaen, „Minä eu ole alusta älläinkään
luullut semmoista tupaa enää löytywän, koska Hollantilai-
set, jotka owat tunnetut säastäuiäisyydestänsa ja tyyskyy-
destänsä, eiwat millään muotoa olisi jättäneet sitä tänne,
jos he joinkin waan woiwat wiedä sen muassaan. Altaat
enään koko asiaa ajatelko, waan auttakaat sen siaan minua,
kun luon lumen syrjälle, jotta me saamme perustuksen ma»
jallemme. Tämä on kaikkein paras paikka koko rannalla,
ja meidän täytyy kaiken mokomin käyttää sitä hywäksemme.
Ahkeraan nyt, Pojat! Työn nojassa haihtuivat kaikki surut
ja synkeät mieli-alat."

Koska wahwaa pemstusta warten arwattawasti tar-
witsisi wngeksia lumen läpi maahan asti, oliwat kolme ys°
täwäamme ottaneet mukaansa aironlapoja, joita he aikoiwat
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täyttää lapion asemesta. Ahkerasti käwiwät he työhönsä
käsiksi, waikka oliwat toiwoissaan pettyneet, ja oliwat jo
hetken perästä kaiwaneet sywän aukon lumeen. Mutta maa-
perä ei tullut wieläkään näkywiin, ja Martti ehdoitteli jopak-sua jäälaikkllll Perustaksi, kun onneksi juohtui hänen mieleensäkoputtaa sitä airolla ja näin koettaa sen kestäwäisyyttä.
Woimansa takan hän loukutti sitä airollansa; se jyskyi, sär-
keyi ja wajosi rotewcm perämiehen alta, joka kowasti huu-
taen katosi sywyyteen.

„Laupias Jumala, Martti!" huusi Leo, karmeana las-
kien polwilleen ja katsoa tuijotti mustaan sywänteesen, jo-
hon hänen paras, hänen ainoa ystäwänsä oli äkki-arwaa-
matta pudonnut. Kun hän näin seisoi kyyryllänsä ja tus-
kissaan wäänteli käsiänsä, waikka hän muutoin oli jäykis-
tynyt, »vaalea ja liikkumaton, ikäänkuin kiwipatsas, lähes»
tyi Konrad häntä takaapäin, otsa ryppyyn «edettynä, pos-
ket ja huulet werettöminä, ja silmät hurjasti mullistuneina.
Käsi nostettuna astui hän aiwan lähelle Leoa, ja jupisi
kolealla, wawahtawalla äänellä: „ hauta peittää kaikki, eikä
mikään ääni woi koskaan sieltä kuulun. Sinun kunniasipysyy saastuttamatta, jos hänkin katoo, niinkuin hänen ys-
täwänsä.'

Hän kohotti taas kättänsä tawoittaakseen Leoa sy-
säys waan, ja Leo olisi päätähawin sortunut sywänteesen.
Kun häntä ei ensinkään aawistanut, mitkä kauheat ajatuk-
set pyöriwät Konradin aimoissa, ei hän myöskään olisi woi»
nut tehdä mitää wastarintaa. Hänen wiimeinen hetkensä nä-
kyi jo tulleen, kun Konrad yhi'äkkiä heittäysi taaksepäin,
lankesi polwilleen lumelle, peitti kaswonsa käsillään ja oih>kasi: „ei, minä en woi sitä tehdä! Pakene pois minusta,
kiusaaja, ja Sinä Jumala! Jumala! pelasta minua itses-
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täni! Minun käteni ei saa koskea sinuun, joka äsken pelas-
tit minun kuolemasta!"

Konrad'in ääni muuttui nyt kowaksi nikotukseksi, ja
koko hänen ruumiinsa wapisi, ikäänkuin tuulen tuudittelema
haawan lehti.

Leo ei pitänyt ollenkaan waaria Konradeista, eikä hän
edes ollut kuullut niitä sanoja, joita tämä tapaturmaa oli
lausunut. Ihä wielä seisoi hän waan kyykistyneenä sy-
wänteen äärellä, ja woihki ääneen, isot kyynelet kalweilla
poskillansa.

Martti! Martti!" hän huusi. „Woi Jumala ar-
mahtakoon minua, ja antakoon minulle takaisin kadonnut
ystäwäni! Martti! Martti! etkös enää kuule minua?"

Kaikki oli Hiljallansa, ei mikään ystäwällinen ääni
wastannut hänen tuimiin huutoihinsa, ja katkerasti itkien
heittäyfi hän pitkälleen kylmään, jäätyneesen maahan. Nuo-
rempana oli Leo kuullut kerrottawcm, että jäässä usein löy-
tyy isoja halkeamia ja sywänteitä, joita ainoastaan ohut
jääkuori Peittää, ja jotka wälttämättömästi saattawat sur-
man suihin jokaisen, joka waromatta yrittää astumaan nii-
den yli. Sellaiseen halkeamaan oli, Leon luullen, Martti
nyt pudonnut, ja hänen sydämensä oli surusta pakahtumal-
llllln tämän äkkiä tapahtuneen onnettomuuden wuoksi.

Tällä wälin oli Konrad jälleen tointunut, ja astui
waaleana, mutta kuitenkin aiwan tyynenä Leon puoleen,

„Nlös ystäwäni!" hän lausui. „Ällös waipuko su»
ruhusi! Päiwitteleminen ja itkeminen eiwät tässä auta mi»
tään meidän täytyy koettaa pelastaa häntä!"

«Pelastaako häntä?" huusi Leo, jakawahti kerrallaan
pystyyn. „Hei, Konrad, sinä saatat minun takaisin hen-
kiin! Luuletkos olewan mahdollista pelastaa häntä?"
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„Niin minä kumminkin toiwon!" wastasi Konrad.
„Tämä jäähalkeama ei ole kukaties peräti sywä, ja, jos me
ahkerasti luomme jään ja lumen syrjälle, woimme kenties
päästä sen pohjaan! Meidän tulee kumminkin koettaa sitä."

Kuumeen tapaisella innolla tarttui uyt Leo airoonsa,
ja aloitti, mitään hiiskumatta, työtänsä. Jäät ja lumet
lensiwät ilmaan; mutta yht'äkkiä herkesi hän työstänsä, ja
seisoi hengittämättä, ikäänkuin halwautuneena.

„Leo! Konrad! Hei, ystäwäni, kuinka jaksatte?" kaikkui
sywänteestä ääni, johon Leo riemuhuudolla wastasi.

„Hän elää! Suuri Jumala, hän elää!" hän lausui,
ja hänen silmänsä loistiwat kirkkaasti, kun hän kiitollisuutta
täynnänsä loi ne taiwasta kohden. »Martti, oletkos aiwan
»vahingoittumatta? Mitenkä woimme kaikkein parhaimmin
auttaa sinua?"

„Wähaisen sahjaantunut jarusentunut minäkyllä olen,"
wastasi ääni —

„ mutta en ole kuitenkaan jalkojani taitta-
nut, ja tainnoksista olen kokonaan wironnut. Makasinko
jo kauwankin täällä?"

„Ei ikään tuskin wiisi taikka kymmenen minuut-
tia," viastasi Leo. »Mutta kuinka woimme nyt auttaa teitä?
Laskenko minä alas köyden, wai luommeko, Konrad,ja minä,
lumen syrjälle, että pääsemme teidän luoksenne?"

„Gi kumpaakaan, poikaseni," wastasi Martti. „Syr-
jäy Ulaan ensiksi aukolta, että wähaisen päiwän waloa moi
päästä tänne. Nykyjään woin minä warsin hywin, waikken
oikein ymmärrä, mitä minun on ajatteleminen tästä luo-
lasta."

Leo astui nyt muutamia askelia taaksepäin, ja odotti
malttawaisesti uusia käskyjä sywänteestä. „Oi Konrad,"
lausui hän tälle, „mika suuri Jumalan armo, että uskolli-
nen, rehellinen ystäwämme on saanut jäädä eloon! Ilman
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häneltä, ilman hänen kokemuksettansa ja awnttansa emme
woisi koskaan päästä takaisin meidän isänmaahamme, waan
nääntyisimme «armaan täällä surkeaan kuolemaan!"

„Aiwan niin, Leo, ja myöskin minä kiitän Jumalaa
sisimmästä sydämeni pohjasta!" wastasi Konrad. „Sinä et
woi aawistaa mitenkä mutta tosiansa, Jumala on tänä
hirmuisena hetkenä säilyttänyt minulle eiismmän, kuin si-
nulle, ja sinullekin enemmän, kuin itse luulet. Mutta nyt
minä wannon sinulle, ett'ei milloinkaan wast'edes kiusaaja
saa minua maltoihinsa, ja käteni ja omatuntoni pysywät
tästä lähin puhtaana, maikka minun täytyisi kuolla siitä!"

Miksi sinä näin puhut? Mikä sinun on, Konrad?"
kysyi kummastuen Leo, jok'ei woinut ymmärtää kumppa-
ninsa himmeitä sanoja, »Mikä sinun on kiusaukseen saat-
tanut?"

„Pllha sisuni, hywä ystäwä!" wastasi Konrad. „ Mutta
ollaan nyt siitä puhumatta wast'edes saat sinä tietää
kaikki, ja silloin, niin minä toiwon, annat sinä minulle an-
teeksi, kun näet, että suon hywää sinulle. Hiljaa nyt
minä kuulen taas Martin äänen."

Todellakin kuului taas Martin ääni sywänteestä, ja
molemmat nuorukaiset lähestyiwät nopeasti aukkoa.

„Mitä tahdotte, Martti?" kysyi Leo. „Kuulkaat, ys-
täwät," wastasi perämies „minä luulen löytäneeni sen
tuwan, josta Konrad äsken puhui. Kumminkin olen minä
nyt jossakin salwoksessa, ja, sitä myöden kuin tässä hämä-
rässä woin selittää, näyttää kaikki olewan hywässä kun-
nossa. Kas, tuolla on owikin kukaties saa sen auki!"

Samalla kuului sywänteestä kotva kolkutus, joka kui-
tenkin wähän ajan takaa kokonaan taukosi.

„Gi se käy päinsä/ huusi Martti. „Sitä ei woi
nwata kuin ulkoapäin, Mä isot lumi-joukot, jotka owat sen
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edessä, estawät minua sitä liikuttamasta. Multa nyt on
warmaa, ystäwäni, että tämä tupa on juuri se, jonka Hol-
lantilaiset rakensiwat, ja tämmöinen löytö Palkitsee yltäkyl-
lin minun mustelmani ja jäsenteni pakotuksen. Tämä
näyttää olewnn aiwan wcchwa rakennus, ja minä luulen,
että kiekcchdin tänne juuri takan torwen kautta. Kuullani

menkäät nyt kymmenen jalkaa aukolta lounaasenpäin, ja
luotaat sieltä roolinanne takaa lumi syrjälle. Kun olette
päässeet kylläksi sywälle, tulette warmaan owen kohdalle, ja
sillä tapaa woimme saada sen auki. Ensiksi katson kuiten-
kin wähän ympärilleni, josko minäkin woisin täällä jotain
toimittaa. Heittäkäät sentähden minulle yksi airo!"

Tuota pikaa tehtiin hänen tahtonsa, ja riuhkeasti ai-
komat Konrad ja Leo kaiwaa juuri siltä kohdalta, jonka
Martti oli heille neuwonut. Heillä oli kyllä paljon was-
tuksia, sillä wälistä tuli heidän tunkea aiwan kehkeiden lumi-
kerrosten läwitse, wälistä ilmestyi heidän eteensä isoja, yh-
teen liittyneitä jäälohkoja, joista heidän aironsa kalahtaen
lalpistuiwat. Mutta heidän Väsymättömät ponnistuksensa
woittiwat kuitenkin kaikki esteet, ja kahden hetken perästä
hawaitsiwat he iloksensa, että oliwat päässeet wallan lähelle
Marttia. Nyt kuului myöskin kowa, yhtämittainen kopu-
tus siltä kulmalta, jossa he luuliwat owen olewan, ja he
päattiwät siitä, että Marttikin jännitti «onniansa wapaut-
taakseen itseänsä.

»Meidän tulee nyt kääntyä siwullepain, koska nähtä-
wästi jo olemme tulleet kylläksi sywälle," lausui Konrad.
»Ryhdy sinäkin Leo, siihen!"

„Ei wielä, ei wielä," »vastasi tämä, „ei ole luultawaa,
että tupa olisi rakennettu lumelle, emmekä siis saa muuttaa
suuntaa, ennenkuin pääsemme maahan asti."

Konrad katsoi Leon wäitteitä oikeiksi, ja molemmat
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nuorukaiset rupesuvat uudestaan kaiwamaan. Muutamien
minuuttien perästä alkoi jäätynyt maa ilmaantua, ja Leo
näki siis nrwelunsa olleen aiwan oikean.

„Nyt oikeallepäin!" hän riemuitsi. »Lumikerros, joka
eroittaa meidän Martista, ei woi olla kuin toista jalkaa
paksu!"

Sen siaan että he olisiwat ruwenneet ylhäältä tunke-
maan tämän lumikerroksen läpi, kowersiwat he sitä altapäin
siinä toiwossa, että se pian oman painonsa kautta lotkah-
taisi maahan. Todellakin luonnistui heidän yrityksensä en-
nen pitkää. Koko lumiseinä alkoi hetkua, muutamia wä>
hempiä lumilohkareita kapsahti jo alas, ja hädin tuskin
kerkesiwät molemmat nuorukaiset hypähtämään syrjälle, pääs-
täksensä lumijoukkojen alta, kun yht'äkkiä nämät romahti-
wat maahan, ja samalla jalan paksu, parsista tehty owi,
joka wiimein antoi perään Martin sysäyksistä, lensi se-
lälleen.

Muutamia silmänräpäyksiä kului, ennenkuin taas yhdis-
tetyt ystäwät saiwat nähdä toinen toisensa, sillä höllä, wah-
wasti tuoksuwa lumi peitti kaikki, ikäänkuin synkeä sumu.
Mutta, kun ilma taas selkeni, seisoiwat roanha Martti ja mo-
lemmat nuorukaiset wllstakkain, ja ilopäissään heittäysi Leo
jalon ystäwänsä awoimeen syliin. Waan Konrad seisoi
äänetönnä heidän Vieressänsä, kyynel-silmin heitä katsoen,

„Oi Jumala," sanoi hän hiljalleen »kuinka minä
hartaasti kiitän Sinua, että olet antanut minun elää tänä
hetkenä. Minä olen nyt iloa täynnä mutta mitkä hir-
muiset omatunnon waiwat olisiwat kalwaueet minun sy-
däntäni, jollen olisi kestänyt tuota kiusausta! Ei, ei, eiwät
milloinkaan enää semmoiset ajatukset saa jalan siaa minun
sydämessäni!"

„Noh, Konrad, etkös sinä ole ensinkään iloinen siitä,
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että jälleen olemme tawanneet toinen toisemme?" kysyi
Martti, keskeyttäen Konrad'in mietteitä.

»Kaikesta sydämestäni minä iloitsen!" ivastasi Kon-
rad, ja lähestyi häntä wilkkaasti, pusertaakseen hänen ys-
tawällisesti ojennettua kättänsä. »Minä riemuitsen, ikään-
kuin itse olisin tnllut kuolemasta pelastetuksi!"

„Hywä, ystäwäni, onhan sinusta siis lopulta tullut
kunnon kumppani meille, waikka minä alusta sitä epäilin,"
lausui Martti, ja taputti ystawällisesti Konrad'ia olkapäälle.
„ Sinun wilpitön intosi tänään on kylläffi palkinnut kon-
nan työsi, eikä milloinkaan saa meidän keskenämme puhe
syntyä siitä, että jätit meidän pulaan. Jääköön se iki päi-
wiksi unhotuksiin, ja eläkäämme täällä hywässä scwussa,
kunnes tulemana kesänä pääsemme takaisin isänmaahamme.
Olkaat huoleti, ystäwäni koska olemme löytäneet tämän
oiwallisen tuwan, en minä enää pelkää talwea, waan toi-
won, että Jumalan awulla woimme helposti kestää sen
ankaruutta. Sanomattoman tärkeä oli todellakin tämä
löytö, ja nyt knn päiwän walo woi hywin tunkea sen si-
sään, woimme tarkemmin sitä tutkia!"

Erotkaamme astuiwat nyt isojen lumijoukkojen ylitse
tupaan, ja pikainen, mutta tarkka tutkimus wakuutti heitä
pian siitä, ett'ei parempaa asuntopaikkaa olisi woinut näillä
seuduin toiwoa itselleen. Maikka arwattawasti monta wuotta
oli kulunut siitä, kuin ihmisjalka oli sen permantoa polke-
nut, oli se kuitenkin aiwan eheä, sillä lumi, joka wuosien
kuluessa oli kerttynyt sen päälle, oli suojellut sitä ilman
kaikkia turmelemasta waikutuksesta. Toisessa Päässä oli siiuä
hywin mukawa, keittämistä ja paahtamista warten kudottu
kiuwas, ja eräästä «ara-paikasta löysi Leo ison läjän hiiliä
ja halkoja, joita Hollantilaiset nähtäwästi tahallansa oli»
wat lähteissään jättäneet sinne, noudattaen jotakin sääli-
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wäisyyden tuntoa, joka nyt kantoi hywia hedelmiä. Muu-
toin se oli jotensakin tyhjä. Ainoastaan jykeä laiwan hir-
stcn pirstaleista kokoon kyhätty pöytä ja kaksi yhtä yksin-
kertaisesti tehtyä tuolia nähtiin sen seinuksilla. Toisessa
päässä oli tuwllssa rautainen takka, ja juuri sen torwen
kautta oli Martti, onnellisesti kyllä, tehnyt äkillisen mat-
kansa. Niinkuin muutamat warustukset wielä todistiwat,
oli tätä takkaa käytetty lihan ja kalan sawuttamista war»
ten, ja Martti muistutti, että heidän nytkin warsin hywin
sopisi käyttää sitä samalla tapaa, koska heillä oli wielä run-
saasti karhun lihaa jälellä. Heti päätettiin hankkia tapetun
emakarhun tähteet sinne, paloitella ne ja panna ne takan
torween sawuttumaan. Sen ohessa katsoiwat he parhaaksi
tappaa pennun, kosk'eiwät muutoin woisi saada kylläkst
ruoka-aineita pitkän ja kowan talwen tarpeeksi, niinkuin
myöskin tuoda wenheen liiemmaksi tupaa ja hädin tullen
hakata sen polttopuiksi. Nyt wiritti Martti wälkkywän wal-
tean takkaan, katti tämän, estääkseen lämmintä ilmaan haih-
tumasta, rautaisella juskalla, jonka he löysiwät laattialta,
pani sawi-astian, joka uiin ikään oli aiwan eheänä maan-
nut eräässä nurkassa, täyteen lunta, nosti sen takan ari-
nalle, ja kantoi molempain nuorukaisten awulla, karhun li-
han tupaan. Muutamia palasia siitä pantiin sawi-astiaan,
jossa tällä wälin lumi oli sulanut medeksi, ja sen kie-
huessa lähti Martti roenheelle, pientä karhua tappaaksensa.
Kun hän palasi tästä ikäwästä toimesta, johon ainoastaan
loma Pakko oli hänen saattanut, liha oli jo kypsynyt, ja
erokkllllinme söiwät nyt yksinkertaista, mutta terweellistä ruo-
kaansa, suuresti kiittäen Jumalaa, joka sinä päiwänä run-
saasti oli antanut heille apunsa. Tupa oli nyt airoan läm-
min, ja nauraen arweli Martti, että, jos asiat wast'edeskin
pysyisiwät niin hywälla kannalla, moni ihmis-raukka heidän
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isänmaassansa, jolta puuttui sekä walkea takasta että kar-
hun liha pöydältä, warmaan mielellään waihtaisi elämänsä
tähän.

»Mutta," lisäsi hän wakaMasti „emme kuitenkaan
wielä woi tietää mitä «aimoja ja kärsimyksiä saamme kes-
tää. Kun kerran sydän-talwi hirmuisin pakkasineen ja ko-
min tuiskuineeu tulee, taitaisi seutääu olla harwakselta niitä,
jotka kndehtisiwat meiltä kohtaloamme!"

„Käwi miten käwi," lausui Leo, „epätoiwoon emme
milloinkaan heittäy. Jumalan apu ei puutu meiltä kos-
kaan, sen takaa siunaus, jonka minun äitini minun kotoa
lähteissäni antoi minulle. Woi, Martti, kuinka onneton
minä nyt olisin, jos kaikissa kärsimyksissä, jotka kohtaamat
meitä täällä, minun wielä lisäksi täytyisi kärsiä pahan oma-
tunnon kalwawia kipuja! Todellakin oli hywä, että wcljeni
tuolla lipulla ilmoitti minulle äitini suostumuksen!"

„Se oli warsin hywä ajatus!" lausui Martti. »Äi-
din siunaus tuopi aina onnea lapsille, ja minä luulen war-
maan, e!tä sinun äitisi siunaus on awannut meille tien
tälle tumalle. Turwatkaamme ainiaan siihen, ja Jumala
on meitä auttama!"

Konrad ci sanonut mitään mutta, ennenkuin hän
sinä iltana pani maata, lupasi hän wielä kerran Jumalalle,
ett'ei hän koskaan enää poikkeisi oikeuden poluilta, ja lau-
sui hiljasti itsekseen: „jcs kerran onnellisesti pääsemme ta-
kaisin Bremen'iin, tahdon minä näyttää teille, Martille ja
Leolle, että minunkin rinnassani sykkii rehellinen sydän.
Sinä olet pelastanut henkeni, Leo; on kumminkin tulewai-
suus todistawa, ett'cn ole aiwan kiittämätön sinua kohtaan!"



120

Yhdestoista Lutu.
Kattein: Bertram.

Waikea, waiwaloinen ja suruisa oli se elämä, jota ret-
keiliännne wiettiwät Huippuwuorien jymeillä seuduilla. yk-
sitoikkoisesti ja witkalleen wieriwät päiwät, taikka oikeammiu
yöt toinen toisensa perästä, ja ainoastaan Harmoin tuotti kar-
hun taikka peuran ja hylkeen ajo jonkunlaista waihetusta
heidän ikäwyydessänsä. Niin kauwan kuin wuoden aika
wielä oli jotensakin lauhkea, käyttiwät he sitä kulkemiseen
ympäri saarta, hankkiaksensa itselleen elatus-aineita, ja sem-
minkin haproja, jotka paikottain lumen alla kaswaa rehoit-
tiwat. Kaikeksi onneksi oliwat he jälleen löytäneet Pyssynsä,
ja wenheessä, joka nyt oli tuotu liiemmaksi tupaa, oli ol-
lut kylläksi kruutia ja lyijyä, jott'ei heidän tarwinnut pelätä
mitään ampuwarojen puutetta. Ilman näitä olisi heidän
toimeen-tulonsa ollut kowin täpärällä, koska he parhaasta
päästä saiwat elatuksensa niistä eläimistä, jotka aika ajoin
yhtyiwät heidän tiellensä. Wnnhan Martin mielestä oli
tuo heille suureksi hyödyksi, kun heidän joka päiwä piti te»
kemän erämatkojll. „Sillä," lausui hän, „jos meillä olisi
kylläksi ruokawaroja, olisimme luultawasti liian hitaat ja
laiskat tekemään matkoja saarella, waikka ainoastaan joka-
päiwäinen liikkuminen ulkona woi pitää jäsenemme noreina
ja terweytemme hywässä kunnossa.

Kun ei ollut otuksia heidän tarjonansa, käwiwät he
pitkin rantoja ja keräsiwät itselleen wesiajo-halkoja ja haaksi-
hylkyjä polttopuiksi. Marsin kosolta löytyikin näitä, waikka
heidän usein suurella waiwalla täytyi kaimaa ne esiin sy°
wältä lumesta, Mouta halko-taakkna kannettiin jo heidän
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selssssansä kotiin, samassa Varapaikassa säilytettäwäksi, josta
hiiliä oli löydetty.

„Mitä enemmän halkoja meillä on, ystäwäni, sitä
paremmin woimme tulla toimeen täällä," lausui Martti
useat kerrat, kun he, isot taakat hartioillansa, tulla rassaili-
wat kotiin. »Tähän asti ei ole pakkanen juuri haittanut
meitä mutta ennen pitkää' saatte nähdä, mitä talwi jää-
merellä on. Kcmwan meidän ei enää tarwitse sitä odottaa!"

Martti olikin oikeassa. Lokakuun alkupuolella syntyi
ankara pakkanen, sola paiwä päiwältä muuttui yhä tui-
memmaksi. Waikka he lämmittiwät tuota hywällä paikalla
olewaa ja muutoin hywin Varustettua tupaansa niin ko-
wasti, että rautainen takka yhtenään tulipunaisena hohti,
eiwät he sittenkään woineet saada sitä enää mieltänsä myö-
den lämpimäksi. Ainoastaan takan kohdalla tarkeni soiseen-
kin hywin. Waikka walkea öin Paiwin siinä räiskyi, tun-
keusi kuitenkin pakkanen niin wahwasti seinän raoista sisään,
että kaikki wetewät aineet, sotka eiwät olleet aiwan likellä
takkaa, hyytyiwät. Kun he awasiwat owen, waikka waan
silmänräpäykseksi, käwi tupa kohta niin kylmäksi, että siinä
olewat wesihöyryt tuota pikaa muuttuiwat lumi-hiuteiksi,
jotka heijuen laskiwat laattialle. Ulkona oli tietysti wiela
kamalampi. Henki meni kohta härmäksi, kun se sekaantui
ilmaan, ja heidän täytyi erittäin huolellisesti wcrhota itse-
ään turkillansa, woidakseen jotenkin hywin kestää pakkasen
hirmuisia waikutuksia. Matkoilla oli heidän aina yhdessä
ryhmässä kulkeminen, että saattoiwat toisilleen ilmoittaa,
kun joltakulta nenä taikka korwa oli paleltunut. Tämän
hawaitsiwat kyllä toiset niiden waaleasta wäristä, mutta
itse olisi jokaisen ollut mahdotoin sitä huomata, ennenkuin
kaikki apu olisi ollut turha. Pari kourallista lunta, jolla
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wioittuneita ruumiin-jäseniä aika lailla hierottiin, saattoi ne
sentään aina kuntoihinsa.

Vhä huonommaksi käwi ystäwiemme tila, kun Loka-
kuun keskipalkoilla aurinko meni kokonaan näkymättömiin,
wasta pitkän ajan Perästä taas ilmaantuaksensa. Synkkä»
mielisinä kaipasiwat he sen ystäwallista waloa, jota eiwat
pohjois-taiwaan wilkkuwat tähdet ja soilehtiwat rewontulet
likimainkaan palkinneet. Marraskuulla kiihtyi pakkanen
korkeimmilleen, jotta ystäwämme tnwassansakin ainoastaan
silla tapaa woiwat pysyä jähniettymättä, että he täydelleen
peittiwät itsensä turkeillaan ja tapettuin karhuin taljoilla,
ja jalat wasten tulikuumaa takkaa istuiwat taajassa tois»

tensa roieressä. Ulkona ei woitu juuri ollenkaan kulkea,
eikä metsästämistä tähän aikaan ajateltukaan. Saadakseen
sentään wähäisen liikkua, juoksiwat he wälistä noin puolen
hetkeä taikka wähemmin tuwan ympäri, siksi kuin ei cnään
kowa juokseminen eiwätkä heidän paksut turkkinsa woineet toi-
jua kylmää heistä, jolloin he tuota hätää puikahtiwat si-
sään. Todellakin oli suuri onni, että he aikanansa oliwat
pitäneet murhetta elatus-aineista japolttopuista, joitten puut-
teessa he ennen pitkää olisiwat nääntyneet nälkään taikka
kylmään kuolleet.

Kuitenkin päiwä kului toisensa perästä, ilma muut-
tui leutosammllksi, ja Tammikuun loppupuolella alkoi tai-
»vaan rannalla ilmcstywä päiwän salo huojentaa heidän
sydäntänsä. Aurinko oli pian palaawa. Neljä wiikkoa
myöhemmin tuli todellakin jo sen ylireuna näkywiin, ja
riemuhuudoilla terwehtiwät ystäwämme tämän wankan täh»
den ilmaantumista. Maaliskuulla alkoiwat he taas käydä
otustelemassa, kowin huwentuneita ruoka-warojansa kartut-
taakseen, ja onni soi heille jääkarhun ja muutamin hylkeitä.
Nyt oli heille taas Pitkäksi aikaa ruoka-aineita, ja lewolli-
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sinä sllimat he odottaa niitä aikoja, jolloin walllsklllan pyy-
täjien laiwat uudestaan alkoiwat saapua Huippuwuorien
rannikoille. Waikka waaroja ja kärsimyksiä oli ollut yltä-
kyllin, oliwat ystäwämme sentään kaiken aikaa Pysyneet ter-
meinä, josta heidän etupäässä tuli kiittää taiwasta ja Mar-
tin wiisaita, moninaisia neuwoja ja opetuksia.

Koko ajan oli Konrad jalolla ja urhoollisella käytök-
sellä koettanut sowittllll entisiä rikoksiansa, ja kerran hänen
onnistuikin pelastaa sen henki, jonka hän alusta oli aiko-
nut surmata. Hän riisti nimittäin Leon jääkarhun käm-
menistä, jotka jo syleiliwät häntä kuolemaksi ja siitä
hetkestä asti pitiwät Martti ja Leo häntä täydelleen wel-
jenänsa.

Huhtikuu meni ohitse, Toukokuu niin ikään, ilma
muuttui yhä lempeämmäksi, ne äärettömän isot jääjoukot,
joiden päähän ei mikään silmä kantanut, lohkesiwat tuulen
ja uurtojen ajeltawiksi möhkäleiksi, ja awoinna wälkkyi wäljä
meri, jota ystäwämme tuska sydämessä alituiseen katseliwat,
tähystellen laiwoja, jotka paästäisiwät heidän heidän pit-
kästä »vankeudestansa. Usein he jo riemastuiwat, kun piti-
wät jotakin walkoista, ilman rannalla nousemaa pilwen
kaunaa purjehtiman laiwan hajotetuina purjeina ja yhtä
usein muuttui heidän ilonsa suruksi, kun he wähän ajan
perästä hawaitsiwat, että toiwottaret oliwat pahoin heitä
pettäneet. Suurin parwin wesilinnut jo tulla sinkuiliwat,
näillä kaukaisilla rannikoilla pesiänsä rakentaakseen; meressä
wilisi kaikenlaisia kaloja, jotka näyttiwät iloitseman lauhkeam-
masta wuoden-lljasta; walaskalat ja delphiinit paineskeliwat
ilakoiten wiheriöillä aalloilla; mutta ei mitään laiwaa
wielä näkynyt, ei mikään tuulessa hilpeästi liehuma lippu
ilmoittanut heille, että wapauttamisen hetki wihdoin oli
tullut.
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„He luulewat meitä turpeen alaisiksi!" lausui Leo soi»
tuwalla äänellä. „Ei kukaan tule meitä noutamaan, ja
wielä kerta pitää meidän kestämän tämän pitkän, hirmui-sen pohjois-talwen kaikki kauhut! Armas äitini!"

»Kärsimystä!" wastasi Martti lohduttaen. „Katteini
Bertram on kunnon niies, ja hän toimittaa warmaan, että
tullaan meitä noutamaan. Lukemattoman monet tapaukset
omat woineet wiiwyttää heidän matkaansa jäämerellä, eikä
olekaan wielä Valaskalan pyynnille sopiwa aika käsissä. En-
nen Kesäkuun keskipaikkoja meidän ei sowi heitä odottaa."

Uudet toiweet uudet surut. Lniwa ilmestyi taiwaan
rannalla tällä kertaa oikein todellinen laiwa, eikä mi-
kään erehtyminen nyt ollut mahdollinen, ja ystäwämme
itkiwät ilosta, hartaasti toisiansa syleillen. Mutta woi!
pian katosi laiwa näkywistä, ja heidän ilonsa mnuttui
haikeaksi suruksi.

„Hän ei tule!" lausumat alakuloisesti Leo jaKonrad.
„Hän tulee!" wastast Martti wcckawasti „jollei

hän jo ole mennyt mättääseu. Katteini Bertram ei woi
jättää meitä."

Päiwät päätätysten seisoiwat ystäwämme rannalla,
kauwas merelle päin katsoen, saadakseen nähdä jonkun lai-
wan tulewan. Kesäkuun neljästoista päiwä tuli, ja Martti»
kin pudisti nyt päätänsä.

„Hywät ystäwät," lausui hän, ennenkuin he illalla
pcmiwat maata, „aika on jo tullut, jolloin woimme auttaa
itseämme. Wenheemme on jotenkin hywässä kunnossa. Huo-
menna lykkäämme sen wefille, ja soudamme rohkeasti cia-
walle merelle. Etelämpänä löytynee jo walaskalau pyytäjiä,
ja, jollei Jumalan apu meiltä puutu, woimme epäilemättä
onnellisesti päästä heidän luoksensa. Katteini Bertram'ista
minä en enää toiwo mitään, olkoonpa hänen Viipymiseensä
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mikä syy hywänsä. Mitä te tästä anuelette? Tahdotteko
ruweta matkalle?"

„Tahdomme kyllä!" wastasiwat Leo jaKonrad. »Mei-
dän tulee koettaa kaikki, päästäksemme tästä «ankeudesta,
jossa emme enää woisi wiettää tulewaa talwea."

«Olkoon menneeksi, Jumalan nimeen me lähdemme!"
lausui Martti. „Laittakaat itsenne siis walmiiksi huomiseksi!"

Jos ihminen kerta kowassn hädässä ollessaan on teh-
nyt lujau päätöksen, jota hän pitää oikeana ja hymänä,
tuntuu hänen sydämensä jo huokeammaksi, ja toiwoa tavu-
nansa lähtee hän tulevaisuutensa tuntemattomia teitä Pol-
kemaan. Niin käwi nytkin ystäwiemme. Se raskas kuorma,
jonka tuskaloineu odottaminen ja useasti pettyneet toiweet
oliwat laskeneet heidän hartioillensa, poistui nyt heistä, ja
pitkästä ajasta nauttimat he ensimäiscn kerran lewollista ja
wirwoittawaa unta. Päiluän waljetessa heräsi Martti
yht'akkiä unestansa, ja kawahti seisaalleen. Hän oli kuul-
lut ihmis-ääniä, mutta siinä luulossa, että Leo taikka Kon-
rad oli puhunut unissaan, pani hän uudestaan maata. Tus-
kin kerkesi hän ummistaa silmiinsä, ennenkuiu hän uu-
destaan kuuli ääniä, tällä kertaa roarmaan aiwan outoja,
ja samalla ruwettiin oruea kolkuttamaan.

„Suuri Jumala!" huudahti Martti, ja hypähti ilois-
sansa pystyyn —„Leo, Konrad, paikalla ylös! Meidän pe-
lastajamme owat tulleet!"

Molemmat nuorukaiset heräsiwät kohta, ja oliwat tuota
pikaa pystyssä. Owi aukaistiin, ja lausuen: „ kiitos Juma-
lan, he owat elossa!" astui katteini Bertram riemuiten tu-
paan, Martti heittäysi hänen awoimeen syliinsä, Leo jaKon-
rad milloin itkiwät milloin nauroiwat tästä nkki-arwaamatta
tapahtuneesta pelastuksesta, ja ulkona kajahuttiwat ilmoja
raikkailla, iloisilla »hurraa"-huudoilla, ne merimiehet, jotka
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oliwat soutaneet katteinin maihin, ja auttaneet häntä, kun
hän etsi erokkaitamme.

Melkoinen aika kului, ennenkuin ystäwämme woiwat
toinen toisellensa ilmoittaa woimakkaita, äkillisestä ilosta
kuohuwia tunteitansa. Wihdoin wiimein ryhdyttiin selityk-
siin ja kertomuksiin, ja kummastuen kuunteli katteini Ber-
tram, kun wanha Martti kuwaili kaikkia kärsimyksiä ja wcii-
woja, joita he Jumalan awulla onnellisesti oliwat kestä-
neet. Ennen, kaikkia kysyi Leo, eliwätkö hänen äitinsä ja
weljensä wielä, ja Vilkkaasti sykki hänen sydämensä, kun
hän kuuli, että molemmat oliwat elossa, ja.lujasti toiwoi-
wat saadakseen wielä nähdä häntä kodissansa. Katteini itse
oli wahwistanut heitä heidän toiwossansa, koska hän oli
lliwan warma siitä, että wanha Martti, jahka hän waan
kerta oli Päässyt eheänä jääkarhun kämmenistä, kyllä keksisi
neuwoja, »voidakseen kestää Huippuwuorien ankaraa tcilwea.
Katteini kertoi wielä, että, kuten Martti oli arwannut,
mennä wuonna tuo hirmuinen myrsky oli ajanut Del»
phiini'n eteläänpäin, ja että silloisella myöhäisellä wuoden-
ajlllla olisi ollut aiwan mahdotonta edes yrittää heitä pe-
lastamaan. Mutta Bremen'iin tultuansa oli hän kohta
antanut laiwan isännälle täydellisen kertomuksen onnetto-
masta tapauksesta, niinkuin myös sanonut itsensä olewan
wakuutetun siitä, että sekä Martti että Leo ja Konrad
wielä eliwät. Herra Melchior Rankendorf oli silloin heti
luwannut, että hän tulewana wuonna, kun waan meren-
liike oli alkanut, lähettäisi laiwan heitä Huippuwuorilta
noutamaan. Maaliskuun loppupuolella oli hän lähtenyt
matkalle, waikka wllstlliset tuulet ja kowat myrskyt, joiden
käsissä hänen oli koko aika täytynyt taistella, oliwat suu-
resti wiiwyttäneet hänen tuloansa. Asian-ajaja Liborius oli
hänen kauttansa lähettänyt Leolle sanoman, että asiat ko°
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tona oliwat hywällä kannalla, ja ctt'ei tuo konnamainen
Elshöft enää woinut luahiugoittaa hänen äitiänsä, koska
Jumala oli kutsunut hänen toiseen maailmaan «listaamaan
rikoksistansa.

Kun Konrad kuuli isänsä nimeä mainittawan, hän
punehtui ja waaleni, mutta äkisti kääntyen toiscipäin, esti
hän toiset sitä hawllitsemastll. Gi Martti eikä Leo puhu-
nut mitään Konrad'in omista wehkeistä, kuinka hän, jättäen
heidän rannalle, oli koettanut wenheellä pelastaa henkensä;
ci näistä mistäkään wirkattu sanaakaan, ja asia olisikin iki
päiwiksi saattanut Konrad'in noitten jäykkien, nuitta perin
rehellisten merimiesten ylenkatseen alaiseksi. Sen siacm pu-
sersi Martti ystäwällisesti hauen kättänsä, ja lausui hil-
jasti: „ole huoleti, Konrad! Kaikki, mitä täällä on tapah-
tunut, jääköön kuuksi päiwäkst unhotuksiin, sillä sinun kun-
nollinen käytöksesi meidän täällä ollessamme on tehnyt mei-
dän sinnn ainaisiksi ystäwiksesi!"

Sydän heltyneenä wastasi Konrad: „mina kiitän teitä,
jalo Martti! Kuu tulemme takaisin Bremen'iin, saatte nähdä,
ett'ei teillä ole uskollisempaa, rehellisempää ystäwää, kuin
Konrad Elshöft. Sen tahdon näyttää teille!"

Tällä wälin oliwat katteini Bertram ja hänen saarta»
jansa ruwenneet hankkimaan saarelta lähtöänsä. Kaikki ys-
täwiemme tawarat wietiin rantaan, ja ainoastaan halot jä-
tettiin tupaan, että, jos wast'edes näillä seuduilla joku laiwci
joutuisi haaksirikkoon, onnettomat merimiehet saisiwat käyttää
niitä eduksensa. Kcitteini Bertram lupasi wielä lisätä tähän
pari sataa naulaa merihiiliä, ja ivasta nyt meniwät kaikki
wenheelle, wähän ajan perästä saapuakseen Delphiini'in.

Martti oli jäykkä, karkeanluontoinen ja terästynyt me-
rimies mutta, kun hän taas nousi oiwallisen laiwan
kannelle, josta hän kauwan aikaa oli ollut eroitettuna, kun
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hän näki kaikki wanhasta perin tutut esineet, jotka oliroat
tulleet hänelle rakkaiksi, mieluisiksi, kun hän astui peräsimen
rattaalle ja tarttui sen puola-puihin, ikäänkuin olisi hän
wahwalla käden-puristuksella terwehtinyt rakasta, lauman
poissa wiipynyttä ystäwää silloin joutui hän tunteit-
tensa woitteesen, ja kyynel, todellinen kyynel lualui hänen
ruskeille, rypistyneille poskillensa. Leo ja Konrad itkiwät
myöskin; mutta heidän kyynelensä todistiwat, että heidän
sydämensä oliwat täynnänsä iloa ja kiitollisuutta heidän
taiwaallista Pelastajaansa kohtaan. Kummallisella kalvalla
oli Jumala warjellut heitä, runsaasti antanut heille siu-
nauksensa heidän koroissa kärsimyksissään. Siitä yksistään
olisi heidän tullut kaikkina elin-päiroinänsä kiittää Häntä;
maan kuitenkin oli 3eo ennen pitkää wielä suuremmassa
määrässä näkewä Hänen hywyyttänsä, kuitenkin oli hän
hawaitsewa, että se seikka, joka oli pakoittanut hänen pit>
täksi aikaa lähtemään kodistansa, ja jota hän oli pitänyt
lomana onnettomuutena, se juuri oli häntä saattama niin
onnelliseksi, ett'ei hän olisi moinut sitä aawistaakaan.

Näin me ymmärtämättömät ja lyhyt-näköiset ihmiset
usein pidämme ansaitsemattomana rangaistuksena mitä Iu»
mala roiisaitten, käsittämättömien päätöstensä mukaan on
säätänyt meille pelastukseksi ja onneksi.

Ei rakkauden ja laupeuden Jumala koskaan liian ko-
wasti meitä koeta.

Kahdestoista Lulu.
Loppu.

Oli ihana syksy-ilta. Purjeet leweinä lähestyi eräs
lairoa witkoin rantaa, jonka ylimmäisestä kohdasta soma,
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wiiniköynnösten werhoilema huone ystäwällisesti haamoitti.
Kun laiwa oli tullut noin puolen peninkulman Päähän
rannasta, laskettiin wenhe mereen, ja rehewä nuorukainen,
jonka silmät sädehtiwät ilosta, hyppäsi taitawasti siihen.
Wanhanläntäinen mies seurasi häntä wähän hitaammin, ja
istuutui wenheen perän puolelle, mutta nuorukainen tarttui
airoihin, ja alkoi kiireesti soutaa.

„Onnea matkalle!" kuului laiwan kannalta ääni.
„Toiwon pian saawani kuulla jotain teistä!"

„Sen te warmaan saatte, katteini Bertram," wastasi
wanhanläntäinen mies wenheestä. „ Ennen kahdeksan päi-
wän kuluttua tulemme Bremen'iin palkkojamme perimään.
Elätäät terweena siksi!"

Lujat »hurraa"-huudot kajahuttiwat ilmoja molempain
lähtewien kunniaksi; sitten muutti Delphiini suuntaansa, ja
lensi, maikka se oli lomassa lastissa, linnun nopeudella We-
ser-joen suuta kohden.

Wenhe, jonka kuljettajat suosiollinen lukia on war-
maan tuntenut entisiksi ystäwiksensä, wiilsi joutuisaan aal-
toja, ja laski rantaan juuri siihen kohtaan, jossa tuo pikkuinen
huone siaitsi. Pian karskui hiekka wenheen alla; Martti
hyppäsi rantaan, pani wenheen kiinni paaluun, ja ojensi
kättänsä nuorelle ystäwälleen, joka kiireesti seurasi häntä.

„Terwe tultuasi isänmaahan, Leo!" lausui hän sydämel-
lisesti. „Oli suuri Jumalan armo, että me kerran wielä
saimme nähdä sen jälleen. Kuinka äitisi on riemuitsewa,
kun hän taas saa syleillä kauwan kaiwattua poikaansa!"

„Totta tosiansa, Martti!" wastasi Leo, ja hänen ää-
nensä wawahti ilosta, „Gntä Wilho! Hän on epäilemättä
totona, koska minä näen wanhan, rakkaan wenheeni, jolla
ennen aina lähdin kalaan, hilpeästi heiluwan aalloilla. Kui-
tenkin minä wapisen! Woi, jospa äitini waan olisi elossa!"
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„Älä sitä ensinkään epäile, poikaseni!" wasla si Martti
wakawasti, kuu he nstuiwat wierimää ylöspäin. »Muuta-
mia silmänräpäyksiä wnan, ja sinä lepäät hänen p owellansa.
Kas, täältä näkee jo huoneen!"

Leo kiiruhti askeliansa; hän hengitti taajaan, hänen
poskensa hohtiwat, hänen silmänsä säihkyiwät ja hänen sy-
däntänsä sykähteli wilkkaasti, kun hän ajatteli pian lähes-
tywää onneansa. Huoneessa oli kaikki Hiljallansa; kaikki sen
ympärillä oli Pysynyt entisellään. Ainoastaan wiini-köyn-
nökset, jotka werhoiliwat laskewan auringon kullassa kiillä-
wiä ikkunoita, oliwat yhä muhkeammiksi wersoneet. Huoneeu
owi oli auki, niinkuin myöskin yksi ikkuna, josta wiileä ilta-
ilma wirwoittaen tunki huoneesen. Ripeästi astui Leo oluesta
sisään, ja katsahli siihen snojaan, jossa hänen äitinsä tawal-
lisesti oleskeli. Se oli tyhjä. Hän riensi puutarhaan.
Täällä seisoi Wilho, lapio kädessä, kuktawierteitä laittamassa.

„ Wilho! Armas weljeni!" hän huusi.
Nuorukainen katsoi ylös; ilon leimaus lensi hänen

kaswojensa yli, hän wiskasi lapion luotansa, ja huudahtaen:
„we!jeni! Leo!" heittäysi hän Leon awoimeen syliin.

„lumalll on siis onnellisesti saattanut sinun kotiin,
rakas, kallis weljeni!" riemuitsi Wilho. „Aiti ja minä
olemme joka päiwii rukoilleet Hänen apuansa sinulle, ja
olethan sinä nyt terweenä ja woimakkaana meidän luo-
namme. Kuinka äiti on ihastuwa, kun hän saa nähdä
sinun. Joudu kohta hänen luoksensa".

„Aiti on siis elossa? Hän on terwe ja rakastaa mi-
nua?" kysyi Leo.

„Hän on terwe ja täynnänsä rakkautta sinua kohtaan"
wastasi Wilho. »Kuinka sinä woit sitä epäillä. Tule, tule,
Misuojassa saamme tawata hänen. Siellä hän tawallisesti
iltaisin istuskelee, sinua ajatellen. Tule, Leo!"
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Molemmat nuorukaiset Mutyiwät takaisin hnoneen
puoleen. Kun he MPuiwat tämäu tuoksi, seisahtui Leo
yht'äkkiä, ja huudahti: „äiti!"

Todcllakiu seisoi äiti huoneen owella Maaleann,
wapisewana, kyynel-silmin, mutta hymyillen, ja ihmeen lem-
Peällä tnmalla Leoa katsellen.

Hän kurotti käsiäusä Leoa ivastaan - mutta hän oli
liian heikko moidnkseen lähestyä häntä. Äkki-arwaamattci
syntynyt ilo rakastetun pojan takaisin tulosta oli kokonaan
massoittanut hänen. Mutta seuraamana silmänräpäyksenä
seisoi Leo jo hänen mieressänsä syleillen häntä „oma
äitini" „kallis poikani" oliwat ainoat sanat, jotka
pääsiwät heidän »vapisemilta huuliltansa. Nyt hyrähti äiti
itkuun, suuteli kauwcm kaimnttua lempilastansa, ja lausui:
„minä kiitän Sinua, Jumala! mirck kiitän Sinua tästä
äärettömän suuresta ouuesta! Minun Poikani, minun ra-
kastettu, kallis poikani lepää taas minun pärinöilläni."

Itkein seisoi Wilho äidin mieressä, ja pusersi hartaasti
weljensä kättä. Mutta mcmha Martti Pyyhki kyynelet sil-
mistään, ja lausui hiljaisella äänellä: „noh, Jumala sen
tietää saadakseni tämmöisiä nähdä, tahtoisin mielellään
Mielii kerran mieltää taimea Huippuwuorten kolkoilla saa-
rilla! Ei taimaau saleissakaan möisi suurempaa iloa syntyä!"

Suuren suuri olikin se ilo, joka nyt asui ystäwiemme
rinnassa. Eron pitkät, haikeat hetket, kaikki äidin kyynel»
yöt, kaikki Leon kowat kärsimykset ja surut, kaikki oli nyt
unhottunut tänä onnellisena hetkenä.

Wasta pitkän ajan takaa muisti Leo isällisen ystä-
wänsä, ja kertoi nyt äidille ja weljelle, kuinka suureen kii-
tollisuuden welkaau hän oli joutunut tälle jalolle, oiwalli-
selle perämiehelle. Ennen pitkää tuntui jo siltä, kuin olisi
Martti aina elänyt tämän pikkuisen perhekunnan helmoissa,



132

waikka hän tosiaan wälistä oli puoli-häpeissään, kun äkkiä
syntynyt rakkaus häntä kohtaan liian Voimakkaalla tawalla
ilmaantui. Hämmennystänsä salatalseen laski hän silloin
tällöin merimiesten tawalla muutamia kokkapuheita, mutta
ei hän oikein oleentunut, ennenkuin hän oli päättänyt ker-
tomuksensa menneistä kowista ajoista, heidän kärsimyfsis-
tänsä ja wniwoistaan. Wasta silloin rupesi hän iloisesti
leikkiä laskemaan, eikä laimin lyönyt mitään tilaisuutta ylis-
tää nuoren ystäwänsä rohkeutta, miehuutta ja kummallista
kestäwäisyyttä.

Tällä taftllll kului wiisi taikka kuusi päiwää umpeen,
ja Martti arweli, että llikci lähteä Bremeniin nyt oli kä-
sissä. Lupa-aika, jonka katteini Bertram oli antanut
heille, alkoi jo loppua. Sekä Martin että Leon oli nyt
palkkaansa periminen.» Huolestuneena kysyi äiti, aikoiko Leo
taas lahteä merille, mutta hau rauhottui kokonaan, kun Leo
kertoi, että hän päinwastoin oli päättänyt erota palweluk-
sestansa ja jäädä kotiin, niinkuin ennenkin kalastajan kei»
noa harjoittaakseen. Heidän oli nyt määrä lähteä seuraa-
mana päiwäna Bremeniin, sitten kuin wanha Martti oli
luwannut wiettää tulcwan talwen nuoren ystäwänsä per-
heessä, jota lupausta hän ei kuitenkaan aiwan Vastuste-
lematta heille antanut.

Kun he seurnawana aamuna par'aikan söiwät yksin-
kertaista einettänsä, kuuli Martti yhtÄkiä waunujen rati-
nan. Hän riensi ikkunan luokse ja ilmoitti, että isot
wnunut lähestyiwät huonetta. Kummastuneina kiirehtävät
muutkin ikkunasta katsomaan. Joutuisaan wieriwät tällä
wälin waunut mäkeä ylöspäin ja Pysähtyiwät wähän ajan
perästä pihaan. Korkeimmilleen nousi Martin ja Leon
kummastus, kun heidän ystäwänsä Elshöft hyppäsi ulos
Vaunuista. Tuskin woiwat he alusta tuntea häntä, sillä
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hän oli nyt koroin hienoissa »vaatteissa, ja hänen kaswonsa
oliwat tawallista Vaaleammat. ÄuitenkinMoksnvat he ilois-
sansa pihalle ottamaan häntä wastaan, ja saattoiwat hänen,
hänen käsiänsä sydämellisesti pusertaen, sisään huoneesen.

»Mikä tuuli sinun tänne tuopi?" kysyi Martti, sitten
kuin hän cli esitellyt Elshöft'in Leon äidille ja »veljelle.
»Minä luulin, että sinä »uaiwaloisen matkamme perästä
lepäisit omaistesi luona Glsfleth'issä, mutta sen siaan sinä
täällä ajaa karcchuttelet komeissa »vaunuissasi. Mitä uuti-
sia sinä tänne saatat? Warmaan hyrviä!"

»Etuisia Leolle ja hänen omaisillensa, »vaikka minulle
surullisia ja haikeita," »vastasi Konrad hiljaisella, matalalla
äänellä. »Minä tulen Pyytämään teiltä anteeksi ja palkit-
semaan teille sitä »vääryyttä, joka on teitä kohdannut. Minä
tahdon" lisäsi hän korkeammalla äänellä — „minä tah-
don ilmoittaa teille rikokseni, waikka joutuisinkin teidän
ylenkatseenne alaiseksi,"

„Ken kerta rikoksensa tunnustaa ja koettaa niitä sowit-
tac>, hänt,'. eiwät koskaan rehelliset ihmiset ylenkatso," lausui
Martti. „Puhu suusi puhtaaksi, poikaseni: Sinä olet
ollut meille hywä kumppani, ja sen wuoksi saat täydelleen
luottaa ystäwyyteemme. Eikö niin, Leo?"

Leo ei »vastannut mitään, waan pusersi sen fiaan sy-
dämellisesti Konrad'in kättä. Mieltänsä tästä rohkaistuaan,
aloitti Konrad kertomuksensa, »Ensiksi tulee minun tun-
nustaa, että kowasti »valehtelin teille, kun kielsin itseni ole-
wan sen miehen pojan, joka on ilkeästi tätä romvaa pet-
tänyt. Se mies oli juuri miuun isäni, ja minä olen hänen
poikansa ja laillinen perillisensä."

Totisena pudisti Martti päätänsä, Leo rypisti ot-
saansa, ja tuskastuneena lähestyi äiti häntä. Mutta lem-
peästi lausui Leo: „älkäät tuomitko! Se ei ole Konrad,
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joka on saattanut meidäu suruihin ja kärsimyksiin, eikä
hänen tule wastata isänsä rikoksista."

„Se on tosi!" mastasi Martti. „Sinun ei ole syytä
siihen, että sinuu täytyi häwetä isääsi. Tästä meidän tulee
surkutella sinua, mutta meidän ei ole oikeus halweksia sinua
siitä. Noh, entä muuta?"

„Kun tulin takaisin kotiin," lausui Konrad tyynem-
pcinä, »katselin minä isäni papereita ja asiakirjoja, ja ha°
waitsin, että hän että hän mutta totuuden täytyy
tulla ilmiin että hän oli kowasti pettänyt teitä, rouwa
Rembrandt. Uponnnt Uranus laiwa oli kahdeksaankymme-
neen tuhanteen taaleriin makuutettu, ja tämän summan
oliwat teidän mies-wainajanne jn minun isäni yhdessä mak-
saneet. Sentähden annan minä nyt teille, hywä rouwa,
teidän osanne näistä rahoista. Tällä paperilla on maini-
tun summan arwo, ja te woitte koska hywänsä muuttaa
sen puhtaaksi rahaksi."

Äänettöminä katseliwat kaikki toisiansa, sillä wälin
kuin Konrad antoi Paperin Leon äidille. Tätä pitkää maiti-
oloa wihdoin wiimein keskeyttäen, nousi Martti seisaalleen,
tarttui lujasti Konrad'in käteen, ja lausui syrocisti liikutet-
tuna: „Konrad, sinä olet kunnon mies! Sen sanoo wanha
Martti, ja onneton se, joka tahtoo wäittää sitä wastaan.
Maikka olisit kuinka paljon rikkonut meitä wastaan, oman
itseni puolesta annan sydämen pohjasta sinulle anteeksi!"

„Woi en! kuulkaat minua ensiksi, ja tuomitkaat
sitten!" wastasi Konrad wapisewalln äänellä. »Toinenkin
rikos, taikka oikeammin rikoksen yritys kalmaa miuun omaa-
tuntoani. Te muistatte, että Leo yhtäkkiä rutosi mereen,
kun käwimme tuon enstinäisen walaskalan kimppuun. Minä,
juuri miuä se olin, joka äkki-arwaamatta airollani liikahu-
tin »venhettä, ja sillä tapan sain hänen mereen hoipertu-
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maan, Minä luulin, että hän aalloissa saisi surmansa,
jonka kantta minun isäni ja minä olisimme ijäksi päiwää
päässeet »vapaiksi tuosta rikoksesta. Suuressa armossaan
teki Jumala yritykseni mitättömäksi, mutta syyn-alninen olen
kuitenkin, jos kohta malmisiin kuinka kalliisti tahansa sitä
palkitsemaan."

„Woi Konrad!" huudahti Leo, katumaista ystäroäänsä
syleillen „ yltäkyllin olet sinä palkinnut rikoksesi, kun
näin rehellisesti niitä tunnustat. Olethan sinä paitsi sitä
Pelastanut minun henkeni, kun taistelin tuota jääkarhua
wastaan. ja yksistään sillä työllä olisit ansainnut Jumalan
anteeksi antamuksen. Minulla ei ole »vähintäkään »vihan
kaunaa sinua wastaan, Konrad, ja Jumala, joka tuntee
meidän ajatuksemme, tietää, että minä nyt rakastan sinua
enemmän, kuin ikinä ennen! Ei, ei, sinä et ole enään syy-
pää mihinkään rikokseen. Sinun jalo katnmuksesi on koko-
naan wapauttanut sinun niistä."

„Niin, tosiaan, Konrad, aiwan niin minäkin arwelen!"
lausui Martti. „ Sylelle minua, poikaseni! Sinä olet jalo
mies, ja ijän-iltaani saakka pidän minä sinua ystäwänä!"

Samanlaista ystäwällistä, leppyisää mieltä ilmoitti'
wat myöskin Leon äiti ja Wilho, ja raskas kuorma pois-
tui Konradin surmsesta sydämestä. Huokeammin hengit-
täen hän lausui: „Oi, koska te, joita wastaan olen ko-
wasti rikkonut, annatte minulle anteeksi, toiwon minä, ett'ei
Jumalakaan äärettömän suuressa armossansa ole minua
pois luotansa sysääwä. Minä tiedän sen, ja uusilla toi-
weilla woin nyt rukouksissani lähestyä Häntä! Taiwas siu-
natkoon teitä jaloudestanne te olette saaneet minun
mieleni muuttumaan, te olette opettaneet minun tuntemaan
Jumalaa!"

Uudestansa wakuuttiwat he toinen toistansa rehelli-
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sestä, wilpittömästä rakkaudestaan, ja roasta sitten otti Leo
Konrad'iu tarjoaman paperin, ja piti sen kaksimielisenä kä-
dessänsä.

„Konrad" hän lausui „wähäinen osa näistä
rahoista täytyy minun ottaa, että Ivoin elättää armasta
äitiäni, mutta, jos tarwitset nämät rahat, ota niistä niin
paljon, kuin ikinä tahdot."

„Gi, minä en tarrvitse mitään", wastasi Konrad.
„Isäni, joka elin-nikanansa oli oleminaan kowin köyhä, on
jättänyt minulle perinnöksi suuren rikkauden. Minä en tnr-
witse muuta, kuin teidän ystäwyyttänne ja anteeksi nnta-
mustanne!"

„Me annamme nämät sinulle, -ja tulewaisuus on to-
distama, että ne lahtewät rehellisestä mielestä," lausui hän.
»Joka näin rikoistansa katuu ja palkitsee, hän ansaitsee
kaikkein rehellisten ihmisten ystciwyyttä ja kunnioitusta.
Mutta meidän on nyt Jumalaa kiittäminen! Hän siunasi
meitä, kun Hän näytti rankaisewcm meitä suruilla, kärsi-
myksillä ja waiwoilla,. ja kauniisti owat toteen käyneet
Apostolin sanat: „jota Herra rakastaa, sitä Hän
myöskin rankaisee!"

Sywasti liikutettuina ajatteliwat kaikki näitä sanoja,
ja suuri, luja, järkähtämätön luottamus taiwnnn Herraan
oli kalliin hedelmä näistä koivista koetuksista, joita he hor-
jumatta oliwat kestäneet. Eikä Jumalan siunaus koskaan
puuttunut heiltä. Heidän elämäänsä kaunistiwat nuo iki-
wihannat kukat, joita ainoastaan todellinen jumalisuus ja
hyroät nwut woiwat kaswattaa.






