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Ensimmäinen lukn.

Meidän Koulumme ja rehtorimme.
K»..mpa, ...» u,.»mm» wu»d.n .r»n ,«,..« m»»-
tllMllt entiset koulutowerit saiwllt asuntonsa Lontoon
läheisyydessä; suuresti iloiten solmimat he ystäwyys-
siteet uudelleen ja muisteliwat kouluaikoja. He oli-
wat jo kaikki täyttäneet neljäkymmentä wuotta, maan
kun he tulimat toistensa seuraan, oliwat he mielestään
jälleen koulupoikia, joilla wielä oli koko elämä edes-
sään ja joista ei mikään näyttänyt oleman mahdo-
tonta; ja huolet ja waikeudet, joita heillä todellisuu-
dessa oli ollut kestettäwänä, hälwcniwät luin uni.

Melwill, juku nyt oli iloinen, punaposkinen ja
ruskeatulkainen tuomari, oli aiwan sama poika, jota
muinoin leikki koulupihalla, kun hän muistutti meitä
useista hauskoista wehkeistä ja johdatti mieleemme
monta tapausta, jotka me jo aikoja sitte olimme unoh-
taneet. Hän oli leikillisin ja iloisin ihminen, mitä
ajatella saattaa, ja maikkapa emme ennen hänen tu-



loansakaan olleet niin marsin jöröjä, niin toi hän aina
tullessaan jonkunlaista auringonpaistetta, jonka wm-
kutus oli wllstustamaton. Hän puhui aina lakimiehen
äänenpainolla, eikä hän koskaan ollut niin hywällä
tuulella kuin saadessaan muuttaa kokoontumispaik-
kamme, olipa se sitten missä hywänsä, tuomioistui-
meksi, jossa isäntä oli tilapäinen tuomari ja wieraat
wlllamiehiä.

Smith oli lääkäri, jota tarwittaessa ahkeraan
käytettiin. Hänen mustat kiharansa olimat käyneet
harmaiksi uutterista tutkimuksista, ja hänen kasinoil-
lensa oli painunut wakawuuden leima, joka hyruin so-
pikin sille, joka joka päimä oli tekemisissä surujen ja
kärsimysten, sairauden ja kuoleman kanssa. Melwillin
oli tapa sanoa, että „wanha Smith", kuten hän lei-
killä häntä kutsui, aina kulki lansetti taskussa ja ett'ei
mikään tuottaisi hänelle suurempaa huwia, kuin jos
hän heti paikalla saisi meistä kaikista iskeä suonta ja
määrätä meidät elämään kauraliemella wiikon päimät,
maikkapa keskellä joulu-pyhiä.

Lenton, joka hänkin oli ylsi entisiä koulutowe-
reita, oli pappi, ja hänen luonteessaan yhtyiroät erit-
täin sopusointuisalla tumalla sekä wakamuus että iloi-
suus. Hän oli iso, mahmarakenteinen mies; hänen
keltaisenruskea partansa antoi hänen kasinoillensa wä-
häisen leijonaa muistuttaman muodon, maan hän oli
kuitenkin lempeä kuin lapsi. Periaatteissaan ja wa-

kllllntuneissa mielipiteissään oli hän horjumaton kuin
kallio, maan hänen lujassa, miehuullisessa luontees-
saan oli kuitenkin myös paljon tunteellisuutta ja km-



kelle kauniille oli hänen sydämmensä altis, niin kuin
näemme hienoimpien sammalien ja ruohojen nouseman
rosoisen kallion halkeamista.

Majuri Harris kuului myös seuraamme. Hän
oli ottanut osaa useaan taisteluun, maan kuten moni
muukin kunnon soturi oli hän yhtä kaino kuin ur-
hoollinen, eikä ollut niinkään helppoa saada häntä
suutansa amaamaan. Hän kuunteli mielellään, kun
toiset puhuimat, maan oli mieluimmin itse maiti.
Omista seikkailuistaan puhui hän wähän tai ei ensin-
kään; maan kun oli kysymyksessä toisten miehuus ja
heidän urotyönsä, moi hän toisinaan olla kaunopuhe-
liaskin.

Meillä oli myös joukossamme eräs suoraluon-
toinen, kunnon merikapteeni, joka kilpaili majuri Har-
risin kanssa wllikenemis-taioossll, maan joka nautti
sanomattomasti muiden puheesta, Glliot oli todellinen
merikapteeni kiireestä kantapäähän. Hän oli eläessään
ollut useammassa kuin yhdessä myrskyssä, maan hän
ei ollut koskaan menettänyt sitä innostusta, joka jo
poikana sai hänet pitämään merimiehen määrällistä
ammattia parempana luin mainiointakin tointa, joka
hänelle maalla oli tarjolla.

Joukkoomme kuului myös pankkiiri nimeltään
Noss, kauppamies nimeltään Stuart sekä Haroina,, joka
oli rihkamakauppias, Melwill wäitti, että heidän kas-
inoistaan woitiin lukea heidän asioimiswiisautensa yhtä
selwään, kuin jos heillä otsallaan olisi ollut kirjoitus:
„Me olemme liikemiehiä; me osaamme hankkia rahaa



ja parhaimmalla tumalla hoitaa niitä rahoja, joita
meille uskotaan".

Wiimeisenä seuraan minä itse, tämän kirjan te-
kijä ja muuten sanomalehdentoimittllja. Nimeni on
Brandon ja kuta wähemmän sanon itsestäni, sen
parempi.

Ensimmäisena wuonna, jonka asuimme toistemme
naapureina Lontoossa tai sen lähiseuduilla, kutsuimme
toinen toisemme wuorotellen luoksemme päiwällisille.
Minä waadin, että ensimmäiset kestit pidettäisiin mi-
nun luonani sillä perusteella, että olin wanhin, sekä
myös eräästä toisesta syystä, jonka edempänä saamme
nähdä. Ei mikään ollut luonnollisempaa, kuin että
rupesimme puhumaan entisistä koulutowereistamme.
Päiwällisen jälkeen istuuduimme takan ympärille, jossa
luonnollisesti ivanhan tawan mukaan iloinen joulu-
nmlkea räiskyi.

„Meidan koulumme oli airoan erinomainen",
sanoi Lenton sywällä, makamalla äänellään. „Luku-
määrämme ei ollut marsin suuri, maan jos kohta
pienessäkin joukossamme oli muutamia „mustia lam-
paita", niin ylimalkaan oli tuo poikalauma kuitenkin
niin kunnollinen, ett'ei sen parempaa saata missään
löytyä."

„Huwä, hymä!" huusi Melwill ja taputti kä-
siään niinkuin julkisessa kokouksessa, jonkun lausunnon
hywäksymiseksi.

„Luonnollisesti Melwilliä lukuun ottamatta",
jatkoi Lenton hymyillen, „joka oli parantumattomin



ja hämyttömin, maan samalla hywäluontoisin ja hy-
wäsydämmisin poika maailmassa."

„Herra tuomari Brandon ja herrat walamiehet",
sanoi Meliuill teeskennellyllä totisuudella, „minä pyy-
dän, että te erityisesti kiinnitätte huomionne äsken
tuulemamme todistajan esiintymistapaan ja lausun-
toon. loll'ei hänen nimensä olisi Lenton (ja menisipä
häneltä koko ilta todistaessa, miksi häntä sillä nimellä
kutsutaan), niin en epäilisi kutsua häntä nimellä
„Waaka", sillä sittenkun hän toiseen maakakuppiin on
pannut kaksi punnusta, kutsumalla minua parantu-
mattomaksi" ja „häwyttömäksi", panee hän heti toiseen
niinikään kaksi: „hywäluontoinen"jll„hywäsydäminen".
Olen makuutettu siitä, että älykäs walamiehistö, jota
minulla on kunnia puhutella, on huomaama hänen
petoksensa ja antama sille oman armonsa."

„Älä nyt ole naurettllwll, Mel", sanoi Smith
makllwllsti hymyillen. „Kun meillä on ollut sellainen
opettaja kuin meidänrehtorimme, niin on se oma syymme,
ett'ei meistä ole tullut parempia ja Mirassamme tai-
tllwampill miehiä."

„Se oli hymin hupaisa, wanha paikka", jatkoi
Lenton ajattelewasti ja tuijotteli tuleen, ikäänkuin hän
jälleen olisi nähnyt sen silmiensä edessä. Koulura-
kennus oli kai lähemmä sadan wuoden wanha ja se
sijaitsi omalla maallaan, joka käsitti noin kolmekym-
mentä tynnyrinalaa. Kaksi suurta siwurakennusta oli
rakennettu lisään; toisessa oli koulusalimme ja toisessa
makuuhuoneemme. Lehtokuja, jonka muodosti Viisi-
kymmentä sllksanpähkinäpuutll, wei päärakennukselle, ja



sen takana uli kaunis pyökkimetsä, jossa rastaat om-
ivat päästänsä kilpaa lauloiwat."

„Älä unohda satakieltä, Lenton, joka öisin piti
meille laulajnisia", sanoi Melwill, „En ole ensinkään
tunteellinen, maan minulla oli tapana malwoawuoteel-
lllni useampia tunteja kuunnellen tuon pienen laulajan
ihania säwcliä."

„Ia olihan meillä wielä nuo kauniit ruohokentät
ja nntyt kricket-peliä warten kesäisin ja pallisilla oloa
ivarten talwisin", huomautti Glliot, „ja mainio joki
uintia ja luistelua warten. Luwuissani en koskaan
sanottawllsti edistynyt, maan minulla on eläwästi
muistissani kaikki, mikä todella on minua
tanut."

„Mutta", sanoi Smith, „minun mielestäni oli
rehtori itse parempi kuin hänen kouluhuoneensa ja
kauniimpi kuin sen ihanat ympäristöt." Tähän yh-
dyimme kaikki ja istuimme sen jälkeen jokainen hetki-sen ääneti.

„Hän oli »vaatimattomimpia ihmisiä, mitä olen
koskaan nähnyt", jatkoi Smith. „Hän oli aikansa op-
pineimpia miehiä ja olisi yliopistossa professori-istui-
mellensa tuottanut kunniat»; maan koulu oli hänen
yliopistonsa, ja hän teki yhtä uutteraan työtä poikiensa
keskuudessa, kuin hän olisi tehnyt ylioppilasten pii-
rissä. Samalla kuin hänellä itsellään oli tumattoman
hywät tiedot, oli hänellä myös kykyä jakaa niitä toi-
sillekin ja antaa omasta innostuksestaan jokaiselle, joka
todella tahtoi opintoja harjoittaa. Hänellä oli mag-
neetintapllinen waikutuswalta, joka wastustamatto-



mallll woimalla weti poikia mukanaan eteenpäin ja
ylöspäin toisen maikeuksien sokkelon läpi toisensa jäl-
keen, kunnes he wihdoin saawuttiwat sen päämäärän,
jota hän tarkoitti."

„Minä luulen", sanoi Ross, joka nyt ensi kerran
lausui ajatuksensa, „että hän oli etemä kaikissa opin-
haaroissa. En tuntenut kuskaan erityistä mieltymystä
ivanhan ajan kirjailijoihin, maan minun oli jotenkin
helppo lasken, ja rehtori innostutti minua sillä alalla
ja teli kaiken moitawansa parahiten kehittääksensä tätä
taipumustani. Olen kuullut sanottaman, että Harmoin
tapaa samassa henkilössä suurta taitamuutta kuolleissa
kielissä ja perusteellisia tietoja matematiikassa, maan
näin oli ainakin meidän rehtorimme laita."

„Minä yhdyn Rossiin", ehättiwät Stuart ja
Harding yhdestä suusta sanomaan, „wanha opetta-
jamme oli yhtä hywä liikemies kuin filosoofi ja
klassikko."

„Miten kauniit hänen kasinonsa oliwat!" sanoi
Melmill miettiwästi ja tukahutetulla äänellä, joka oli
hänelle tumatonta. „Harmaat kiharat walmwat hänen
hartioilleen; muhkea, korkea ja leweä otsa oli järjen
aarreaitta, ja hänen tummissa silmissään olimme huo-
maaminamme sywää, salaista surua."

„Brandon ja minä tiesimme marsin hywin, mitä
se oli", keskeytti Smith huoaten.

„Waan kun hän opetti meitä ja unohti kaikki,
paitsi sen aineen, johon hän tahtoi meitä innostuttaa,
kuinka ne silloin loistiwatkaan! Woisimmeko koskaan
unohtaa hänen mielenlujuutta ilmaisemat maan kui-



tentin niin ystäwälliset huulensa, joilla hymy, lempeä
kuin äidin, toisinaan päilyi? Erinomaiset kasinot",
jatkoi Melwill ihastuneena, „sillä ne ilmaisiwat täy-
dellisesti, mikä mies hän todella oli."

„Ia kuinka kallisarwoinen olikaan se waikutus,
joka hänellä uskonnollisessa suhteessa oli meihin sekä
koulusalissa että muutenkin!" sanoi Lenton liikutettuna.
„Minä en tiennyt, mitä sellainen waikutuswalta oli,
ennenkuin opin tuntemaan hänen sywän jumalanpel-
konsa. Koulussa ollessani en kuitenkaan pannut sille
niin suurta armoa kuin sen jälkeen. Hänen tullikuluk-
sensa oli wirmoittawan sateen ja lauhkean kasteen kal-
tainen; sekä sade että kaste katoamat ja joutumat pian
unohduksiin, maan jonkun ajan perästä kertomat mi-
heriöitsemät niityt, koreat kukat ja aaltoilemat wilja-
Illihot ihanasti niistä kummastakin. Olen usein aja-
tellut, että kalliin opettajamme waikutus oli samal-
laista; me tunnemme sen woimall enemmän nyt kuin
silloin, kun olimme hänen seurassaan. Minkälaista
luottamusta hän meille osoittikaan! Aina hän uskoi
meidän sanaamme ja sai meidät häpeämään kaikkea,
mikä mahankin wiittasi petokseen ja pikkumaisuuteen."

„Suru, jota hän tunsi, kun joku pojista »vää-
rinkäytti hänen luottamustansa", sanoi Melwill, „oli
warmaankin ankarin rangaistus, joka moi osaksemme
tulla. Tiedän kyllä, että niin oli minun laitani.
Muistan erään päimän, jolloin minä, kuten Lenton
äsken sanoi, olin „parantumaton". Minulla oli wa-
litettawllsti poikana marsin tulinen luonne, ja Lenton
woipi kyllä teille sanoa, ett'en ole wieläkään oppinut



sitä hillitsemään. Kaksi poikaa oli jostakin mitättö-
mästä asiasta riidellyt, ja minun täytyy tunnustaa,
että olin enemmän koettanut heitä kiihoittaa kuin lauh-
duttaa. Rehtori oli ikkunastaan nähnyt kaikki ja muu-
taman minuutin kuluttua tuli hän pihalle, Hän näytti
nuhaiselta, kun hän tuli luoksemme ja kysyi syytä
molempien kiiwastuneiden poikien riitaan. Kumpikin
heistä selitti asian eri tawalla, ja sen jälkeen kääntyi
rehtori, kuten hänen usein oli tapana, katsojien puoleen,
kuullakseen heidän mielipidettään. Hän kääntyi erityi-
sesti minun puoleeni; minä hämmästyin ja maikka en
sanonutkaan mitään, joka ei olisi totta ollut, en kui-
tenkaan sanonut koko totuutta; ja se juuri kieltämättä
oli walhe, miten paljon eräät asianajajat sitä puolus-
tanewlltkin. Rehtori loi minuun tutkiman katseen mi-
nun kertoessani ja käskettyään molempia rikollisia me-
nemään sisään, lähti hän koulupihalta. Se iltapäiwä
oli onnettomin, jonka olen elänyt. Läksyt eimät suju-
neet hywin, sillä omatuntoni oli lewoton ja sananmu-
kaisesti poltti minua. Kun lukutunnit oliwat loppu-
neet, en woinut kestää kauemmin, maan menin rehtorin
huoneen owelle ja wapisewin käsin koputin sitä. „Si-
sään", huusi hän, ja minä astuin huoneeseen; maan
kun minä näin hänen lewolliset, lempeät ja ystäwäl-
liset kaswonsa ja tunsin, että olin menettänyt hänen
luottamuksensa, puhkesin itkuun."

Mikä hätänä, Melmill?"
„Olen tehnyt määrin."
„Mitenkä niin?" kysyi hän hetkisen kestäneen ma-

taman hiljaisuuden jälkeen.
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„Tosin en sanonut mitään walhetta pojista, jotka
riiteliwät, maan en sanonut totuutta itsestäni. Minä
tnhoitin heitä riitelemään."

„Tiesin sen, maan mielestäni oli parasta antaa
omatuntosi puhua; olin makuutettu siitä, ett'et anna
auringon laskea tulematta luokseni ja sanomatta,
mitä nyt olet sanonut." Laskien kätensä olkapäälleni,
jatkoi hän: „Ota tämä opiksi koko elämäsi ajaksi. En
luule, että tahallasi tahtoisit walehdella kenellekään;
maan hämmästyksen hetkenä ei sinulla ollut kylliksi
mielenmalttia sanoaksesi koko totuutta. Muista, että
kun olet määrin tehnyt, un aina parasta sanoa pahinta
eikä parasta itsestäsi."

„En saanut ankarampaa rangaistusta kuin tuon,
maan minä luulen ja toimon, ett'en koskaan sitä
unohda,"

Monet ja herttaiset olimat ne muistot, joita
illan kuluessa mieleemme johdattelimme istuessamme
ja jutellessamme takkawalkean ympärillä. Koulun reh-
torista siirtyi puhe koulutowereihin, jame puhelimme hei-
dän erilaisista luonteistaan kouluaikana ja heidänmyö-
hemmistä elinwaiheistaan.

„Minun mielestäni", sanoin minä, „olemme nyt
ottaneet puheeksi aineen, joka hyödyllisellä tumalla on
pitämä meitä wireillä kaikkina niinä iltoina, jotka me
sopimuksemme mukaan wietämme toistemme seurassa."

„Mita herra tuomari Brandon tarkoittaa?" ky-
syi Melwill.

„Minä tarkoitan, että kertomukset, jotka kosket-
telisiwat muutamien entisten koulutowereittemme elin-
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maiheitll (ja myös omiamme), mitä he poikina olinmt
ja mitä heistä sitte miehiksi wartuttunan on tullut,
sekä miten he omat nousseet tai langenneet, olisimat
mieltäkiinnittäwiä puheenaineita ja että ne antaisiwat
meille muutamin hyödyllisiä opetuksia."

„Tuo ehdotus ei ole tuhmimpia", sanoi Lenton,
„ja jos Melwill, Harris, sinä itse, sanalla sanoen te
kaikki paitse minä tahtoisitte elähyttää muistianne, niin
olen wllrma siitä, että saamme kuulla moniaita erit-
täin merkillisiä historioita. Ehdotan, että Melwill
ulottaa."

„Minä panen jyrkän wastalauseen tätä ehdotusta
mustaan", oli mustaus. „Oman historiani woin ker-
toa muutamin sanoin, jos niin tahdotaan: Sain kas-
matukseni wanhassll koulussamme, tutkin lakitiedettä
Oxfordissa, tulin wihdoin asianajajaksi ja yhä edelleen
toimin sellaisena. Onko niin kunnassa historiassa mi-
tään erityisesti elähyttäwää ja opettamaa?"

„Minun kertomukseni on wielä lyhyempi", sanoi
Smith. „Sittenkun olin suorittanut kurssini sairas-
huoneissa, pääsin haawlllääkäriksi, jona nyt olen."

„Minun on lyhyempi", sanoi Lenton, „halusin
sydämmestäni tulla papiksi ja Jumalan armosta olen
nyt pappi."

„WllllN minun on lyhyin", sanoi majuri Harris,
„jo poikana tahdoin rumeta sotilaaksi ja olen nyt sel-
lainen."

Toiset seuran jäsenet selittiwät, ett'ei heillä ole
mitään kerrottaman elinwaiheistaan; maan minä en
ollut tällä tyydytetty. „loll'ei teidän omassa elämäs-
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siinne ole mitään, mikä ansaitsisi kertomista, jota kui-
tenkaan tuskin woin uskoa, niin tiedätte kuitenkin war-
maan jotakin jannittäwää jonkun koulutowerin elä-
mästä, jonka historia möisi tuottaa meille hyötyä.
Minä tiedän, eitä Smith moi kertoa useamman kuin
yhden liikuttaman kertomuksen."

„Sen woit sinäkin Brandon; minn ainakin tie-
dän, että woit kertoa yhden, jota tuskin kukaan läsnä-
olijoista ennen on kuullut."

„Päättäen niistä kokemuksista, joita minulla on",
sanoi Lenton, „luulen minä, että koulupojan elämä
on marsin selwä alkukuwaus hänen nmstaisesta elä-
mästään. Mitä meihin tulee, jotka nyt olemme tänne
kokoontuneet, niin luulen, että enimmäkseen olemme sitä,
miksi luonnolliset taipumuksemme ja aikaisin kaswa-
tuksemme on meidät tehnyt."

„Siinä suhteessa en ole kanssasi samaa mieltä",
sanoi Melwill, „jos tarkoitat, että sellainen kuin poika
on koulussa, sellainen hänestä myös tulee päästyään
ulos maailmaan. Tiedän monta toimorikasta nuoru-
kaista, joista on tullut huonoja miehiä, ja toisia taas,
joista on tullut kunnon miehiä, maikka heidän nuo-
ruutensa ei ole siinä suhteessa suuria luwannut."

„Wll<in eikö jokaisessa tällaisessa tapauksessa ole
ollut jokin erityinen alkusyy?" kysyi Lenton. „Eikö
sekä toisen lankeemusta että toisen parannusta ole ai-
heuttanut jokin salainen perussyy, jota emme ole huo-
manneet?"

„Emme moi kehua sillä, että joko meistä tai en-
tisistä konlutowereistllmme olisi tullut suuria miehiä".
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sanoi Smith, „maan totuutena pysyy kaikkien ihmisten
suhteen, olkoonpa heidän luonteensa millainen hymänsä
ja toimialansa mikä tahansa, että „lapsi on miehen
isä". Tohtori Watts runoili jo lapsena; Stephenson,
Watt ja kaikki meidän suuret keksijämme koneteollisuu-
den alalla osoittiwat jo lapsina taipumusta siihen,
mitä heistä sitte tuli. Woisin luetella teille suuren
joukon runoilijoita, saarnamiehiä, maalareita, puhujia,
kirjailijoita"

„Io riittää", huusi Melwill; „koko maailma osaa
heidän elämäkertansa ulkoa; jos me nyt moisimme
kertoa joitakuita uusia, niin maksaisi ehkä waiwaa kuun-
nella, waan enpä tiedä joukossamme ketään suurta
miestä oleman."

„Minä en ole niin marina siitä", mustasi Lenton.
„Enkä minäkään", sanoi Smith.
„Minä tiedän sattumalta yhden tapauksen", huo-

mautti Melwill, „joka ei ole omiaan wahwistamaan
teoriillll."

„Ei ollut tarkoitukseni esittää sääntöä, jolla ei
olisi poikkeusta", mustasi Lenton, „ja minä ajattelin
etenkin siweellistä luonnetta, jolle perustus lasketaan
jo lapsuudessa ja joka antaa leiman koko elämälle.
Mitä nyt erityisesti meidän erilaisiin kutsumuksiimme
tulee, niin useimmat meistä äsken tunnustin?at nyt
olemansa sitä, miksi kouluaikana toiwoiwat tulemansa;
ja minä olen makuutettu siitä, että sangen sywässä ja
todellisessa merkityksessä jokainen mielä elämme samaa
elämää kuin lapsuudessa."
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„No, ystäwäni, mitä arwelette?" kysyin minä.
„Koetammeko joka kerta kun kokoonnumme niinkuin
nytkin, kertoa jonkun entisenkoulutowerinelinwaiheet?"

„En pidä siitä", wäitti Melwill, „että selän ta-
kana puhutaan heistä, jotka omat harhateille joutuneet;
mielestäni se aina tuntuu farisealaisuudelta ja saattaa
meidät kiusaukseen pitämään itseämme heitä parempina,
maikka he kenties olisimat olleet paljoa meitä parem-
mat, jos olisimat olleet parempien waikutusten alaisia.
Lentonin ainakin tulisi muistaa erään kuuluisan mie-
hen lausuntoa, kun hän näki rikollista wietämän mes°
tausplliklllle: „Tuossa menee John Bradford sellaisena,
lommoiseksi hän ilman Jumalan armoa olisi joutunut!"

„Ihdyn siihen koko sydämmestäni", mustasi pas-
tori, ja sen jatkeen istuimme kaikki hetkisen hiljaa.
Lopuksi somittiin, että me kaikki, jokainen »vuoros-
tamme, kertoisimme jonkun entisen toulutowerin elä-
mänwaiheet, jotka tunsimme; ja seuraamat kertomuk-
set, jotka juteltiin niinä iltoina, mitkä wielä yhdessä
mietimme, ratkaiskoot, oliko Lentonin teoriia oikea mm
määrä.



Hoinen luku.
Majurin Kertomus.

"Kartoitukseni ei ole tutkistella, mikä lienee syy siihen
surulliseen tosiasiaan, että usein milpittömimmät ja
säwyisimmät nuorukaiset jo elämänsä kukoistuksessa
joutumat harhateille. Kaikkialla nähdään, että jalo-
luontoiset, rikkailla luonnonlahjoilla »varustetut nuo-
ret miehet mastoinkäymisten kautta katkeroittuwat tai
lllmautuwllt sekä käymät tunteettomiksi kaikkien jalojen
pyrintöjen waikutuksille. Te tiedätte kaikki yhtä hywin
kuin minä. että niin on asianlaita; maan jätän tois-
ten tehtamäksi filosoofisesti selittää tämä asia. Me
woimme kuitenkin aina »varmasti wäittää, että jos-
sakin on mikä täytynyt olla, maikka emme »voikaan
»varmuudella sanoa, missä mikä on ollut.

Te muistatte kai kaikki Harry Oweli'in, Jos
kerran on hänet tuntenut, ei häntä niin helposti
unohda, yän oli kolmetoista rouotta wanha, kun minä
olin seitsemäntoista; maan hänen luonteessaan oli jo-
takin niin awomielistä, hän oli niin iloinen ja hänen
käytöksensä niin »viehättämä, että kiinnyin enemmän
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häneen kuin useaan oman luokkani poikaan. Woin
wieläkin, kun main tahdon, nähdä hänen kauniin, muh-
kean ulkomuotonsa, hänen loistamat kasinonsa, hänen
iloiset sinisilmänsä ja ruskeat kiharansa, ja olen kuule-
minani hänen iloisen naurunsa, kun hän hywin on-
nistui kricket- tai pallopelissä. Luulen, että kaikki piti-
wät hänestä sentähden, että hän piti kaikista.

Ia kuitenkin se oli tuo iloinen ja wilkas Harry,
joka useammin kuin kukaan muu pojista, joutui pu-
laan. „Nyt on Harry taas tehnyt jonkun kepposen",
luultiin melkein joka päiwä sanottaman; ja näkyi mel-
kein kuuluman asiain luonnolliseen kulkuun, että hän
aina oli joutunut joihinkin ikäwyyksiin. Wähintäin
kaksi tai kolme kertaa wiikossa nähtiin hänen surullisin
kaswoin lukeman jotakin läksyä, joka oli hänelle mää-
rätty hywin ansaituksi rangaistukseksi jostakin kujeesta
tai ajattelemattomuudesta; ja hän luki aina silloin
niin ahkeraan, että jos hän samalla innolla olisi joka
päiwä harjoittanut opintoja, olisi hän ollut koulun
etewimpiä oppilaita. Sillä aikaa kun tomerien iloiset
äänet kaikuiwllt koulukartanolla, istui hän kädet tör-
missä opettelemassa ulkoa jotakin pitkää runokappa-
letta, tai kuultiin hänen kynänsä nopeinta wauhtia ra-
piseman paperilla autiossa ja hiljaisessa koulusalissa.
Jos hän koulutunneilla olisi työskennellyt sillä la-
malla, luin hänen täytyi työskennellä wapaahetkinä,
olisi hän ollut luokkansa ensimmäinen oppilas; maan
nyt hän sai sen sijaan istua yksinään sisällä monta
iltapäiwllä, kun toiset oliwat wapaat, korjaamassa kir-
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joituksilllln, joista hän ei aluksi ollut wiitsinyt nähdä
wlliwaa, tai lukemassa läksyjä, jotka oli laiminlyönyt.

Ei kukaan muu kuin meidän rehtorimme olisi
myötätuntoisuudesslllln moinut helpommalla päästää
niitä poikia, joilla luonnostaan oli huono ymmärrys;
maan sellaisia kohtaan, joilla oli hywä käsityskyky ja
jotka osoittautuiwllt laiskoiksi ja huolimattomiksi, oli
hän tawallisesti hywin ankara. Ei koskaan nähty
hänen rankaiseman mitään poikaa hänen tyhmyydes-
tään, maan teräwä-älyisiä ja lahjakkaita hän ei sääli-
nyt, jos he laiskuutta osoittiwat. Hän ei senwuoksi
myöskään moinut sääliä Harryä, jolla oli erinomaiset
luonnonlahjat. Rehtori koetti kaikkia mahdollisia kei-
noja kiihoittaakseen häntä ahkeruuteen ja saadakseen
häntä työskentelemään, maan ilman menestystä. Jos
Harry kiinnitti koko huomionsa johonkin tehtäwään,
moi hän sen oppia puolta lyhemmässä ajassa kuin
towerinsa, maan harwinaista oli, että hän pani pa-
rastansa missään asiassa.

Tapahtui yhtä usein, että häntä rangaistiin kou-
lun järjestyssääntöjen rikkomisesta kuin lukujen lai-
minlyömisestä. Ei kenenkään tarwinnut kahdesti pyy-
tää häntä ottamaan osaa hurjimpaankin wehkeeseen.
Wllikka monet muut kieltäytyiwät, aina moi olla
warmll siitä, että Harry Owen tahtoi olla mukana.
Hän ei koskaan wähintäkään ajatellut niitä ikäwyyksiä,
jotka malttamattomasti humista oliwat seurauksena.
Hänelle oli kylliksi, että tarjoutui hetken kestäwä huwi;
eikä hän kysynyt mitä se tulisi hänelle maksamaan.
Kun aremmat tai tunnollisemmat pojat wastasiwat:
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ei, oli hänen wastauksensa poikkeuksetta myöntämä, sil-
loinkin kun oli kysymyksessä mitä julkein koulun sään-
töjen rikkominen.

„Owen", sanoi rehtori eräänä päiwänä hywin
wllkawllsti hänelle, kun hän tamallisuuden mukaan
istui laiskanläksyjensä ääressä, „olen sangen lewoton,
kun ajattelen tulewaisuuttasi, poikani. Näen omin sil-
min, kuinka sinä nyt lasket perustuksen sellaiselle luon-
teelle, joka ei tuo mukanaan muuta kuin surua ja
kärsimystä. Sinä olet saanut hywät luonnonlahjat,
mutta ne sinua tulemaisuudessa marsin mahan hyö-
dyttäwät; ja maikkapa joutuisitkin sille alalle, kuin
isäsi toiwoo, niin et ole kykenewämpi kuin siwistymä-
tön hottentotti ottamaan haltuusi hänen rikkauksiansa.
Woit olla makuutettu siitä, että, jos tällä tamalla
jatkat, olet joutuma haaksirikkoon elämän merellä ja
tulet häpeäpilkuksi perheellesi. Sinä käytät lahjasi
omaksi turmioksesi. Tahtoisin mieluummin olla tuh-
min poika koko koulussa, kunhan minulla main olisi
jonkun werran wastustuskykyä kiusauksen hetkellä, kuin
että minulla olisi runsaimmat ymmärryksen lahjat,
maan ei olisi tahtoa eikä omaatuntoa käyttääkseni
niitä oikein."

Tällaisten waroitusten jälkeen moi Harry tosin
jonkun aikaa olla wähäisen parempi, wieläpä päättää
„tehdä työtä kaikin woimin", kuten rehtorin oli tapa
sanoa; maan hänen intonsa oli aina marsin hetkellistä
laatua, ja pian oli hän jälleen yhtä heikko ja huoli-
maton kuin ennenkin.

Olimme niin hywät ystäwät, että minä useam-
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man kerran wietin osan loma-ajasta Harryn kodissa.
Hänen isänsä, joka oli tyhjästä ulottanut, oli kaupalla
hankkinut melkoisen omaisuuden. Hän oli nyt sm
kauppahuoneen isäntä, jonka palweluksessa hän ensin
juoksupoikana oli ollut, ja hän oli yleisesti kunnioitettu
wilpittömyytensa ja muiden hywien ominaisuuksiensa
tähden. Kun hän moniwuotisen työn ja ponnistusten
kautta oli hankkinut suuria rikkauksia, osti hän itselleen
kauniin maatilan muutamien penikulmien päässä-
Lontoosta ja olisi kokonaan metäytynyt pois liike-elä-
mästä, joll'ei hän olisi toiwonut, että hänen poikansa,
ainakin nimellisesti, jatkaisi tuon ivanhan toiminimen
liikettä ja nauttisi sen runsaita tuloja. Itse ei hän
ollut mitään warsinaistll simistystä saanut ja juuri
senwuoksi piti hän sitä tärkeämpänä, että Harry, hä-
nen tyttärensä Clara ja orpo sisarentyttärensä, jonka
hän oli hoitoonsa ottanut, saisiwat parhaimman kas-
watuksen, mitä rahalla woitiin hankkia. Oli aina erit-
täin hauskaa miettää muutamia päiwiä herra Omenin
maatilalla. Asuinrakennus tosin ei ollut mikään linna,
maan sisustus oli sanomattoman paljon hauskempi kuin
mitä suuremmoisemmissaklllln rakennuksissa tawalli-
sesti on. Nikoakin päin teki se hauskan waikutuksen,
se kun sijaitsi kauniilla kukkulalla tuuheitten puistojen
ja lehtojen, kauniiden ruohokenttien ja kukoistamien
laidunten keskellä. Maikka herra ja rouwa Omenilla
oli enemmän rikkautta kuin simistystä, osasiwat he
kuitenkin onneksi järjestää kaikki niin wiehattäwästi,
että wieraat pian tunsimat kotiutumansa siellä. Har-
ryn ja minun wälinen läheinen ystäwyys oli awain.
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joka ensi hetkestä awasi heidän sydämmensä minulle.
Meillä oli tapana tehdä pieniä ratsastusmatkoja kau-
niiseen ympäristöön, metsästellä lehdossa ja kalastella
joessa, joka hopealangan tawoin luikerteli tuoksuawien
niittyjen halki. Käwimme useissa historiallisesti muis-
tettawissll tai luonnonihanissa paikoissa, joista tietysti
kerrottiin mitä kummallisimpia taruja. Aamusta iltaan
ei meillä koskaan ollut ikäwä, sillä aina löytyi jotakin
millä huwitteleida, ja hywäntahtoisen isäntäwäen yk-
sinkertainen ja sydämmellinen wieraanwaraisuus tuntui
ikäänkuin luoman suloisen auringonpaisteen kaikkialle.

Ensimmäisen wierailuni aikana olin heillä tuskin
ollut tuntiakaan, ennenkuin jo huomasin, mikä oli
syynä Harryn heikkoon luonteeseen tai ainakin suu-

ressa määrin heikonsi sitä. Minä näin, että hän oli
wanhempllinsll silmäterä, kuten olin otaksunutkin; mutta
minä huomasin myös, että hän oli, kuien sanotaan,
„hemmoiteltu lapsi". Waikka hän hellästi rakastikin
wanhempiansll, oli hän kuitenkin heidän herransa, ja
minä olen makuutettu, että rehtorin pieninkin soimaus
koski häneen enemmän kuin mikään heidän nuhteensa.

„No, Harry", sanoi hänen isänsä hemmottele-
malla äänellä, „näytäppä nyt meille palkintosiI"

Minä huomasin, että hänen sisarensa Clara, joka
oli kaunis tyttö ja kolmea wuotta häntä wanhempi,
sekä hänen serkkunsa Alice Raymond, joka oli jokseen-
kin hänen ikäisensä, katsahtiwat ylös työstänsä kuul-
lakseen, mitä hän mustaisi; ja kun hän pian haihtu-
masta häwyn tunteesta punastui ja loi katseensa maa-
han, oliwat he wihaisen ja lewottoman näköiset.
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„Anna hänen olla, isä hywä", sanoi äiti hy-
mäillen poikaansa ja pyyhkäisten hänen kauniit kiha-

ransa pois hänen punastumilta kaswoiltaan; „onhan
hänellä mielä riittäwästi aikaa, hänhän on wasta
neljäntoista wuotias, ja sinä tiedät, että Clara ja
Alice pitämät enemmän kirjoista kuin hän."

Herra Owen kiiruhti jatkamaan samaan nuottiin,
jn muutaman minuutin kuluttua oli Harry jälleen
niin iloinen, kuin jos hän olisi tuonut kotiin laatikol-
lisen palkintoja. Hän tarttui minua käsiwarteen ja
lähti ulos näyttämään kaikkia aarteitaan, pyssyään,
klllastusneuwojaan, koiraansa ja pientä hewostaan, ja
kun me pääsimme pihalle, sanoi hän nauraen:

„Katsoppa, Harris, en saa sen ankarampaa nuhde-
saarnaa; odotan sitä aina ensi päiwänä, maan sehän
on pian ohitse, ja sitte en enää tarwitse kuulla nuh-
teita; maan eihän se ole läheskään niin muikeata kes-
tää kuin rehtorin laiskanläksytunnit, wai mitä?"

Wllikka olinkin nuori, olin kuitenkin pahoillani
nstäwäni puheesta. En woinut muuta kuin toiwoa,
että hänen wanhempansa ja etenkin isänsä, (jonka osoit-
tama epäwiisas lewäperäisyys poikaansa kohtaan mi-
nusta tuntui oleman ainoa heikko puoli hänen luon-
teessaan), olisiwat kohdelleet häntä ankarammin jasiten
niiden Harmojen Miikkojen aikana, jotka hän oli kotona,
tukeneet hywän opettajamme waiwoja hänen koettaes-
saan totuttaa poikaa ahkeruuteen ja järjestykseen.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut; ja seuraus oli se, että
Harryn loma-ajat waikuttiwat häneen enemmän pa-
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haa kuin hywää, ja hän palasi kuuluun huolimatto-
mampana ja kewytmielisempänä kuin koskaan.

Muistan erittäin wiimeiset lupa-ajat, jotka ime-

tin hänen kodissaan. Minä olin päässyt koulusta ja
aijoin siirtyä sota-akatemiaa». Tunsin kummallista
lewottomuutta ajatellessani eroa Harrystä, koska huo-
masin, että hänen luonteessaan oli wähitellen muutos
tapahtunut. Hän oli rumennut puhumaan siihen ta-
paan, että hän wastllisuudessll saa paljon rahoja eikä
hänen tarwitse tehdä työtä. Hänen isälleen, joka ei
ollut nähnyt waimllll läksyistä eikä koulumestareista,
oli kaikki käynyt erittäin hywin ja minkä tähden täy-
tyisi nyt hänen ahtaa oppia päähänsä ja tehdä työtä
niin paljon? Hän ikäwöi sitä aikaa, jolloin hän olisi
oma herransa aamusta iltaan. Ainoastaan ollessaan
huonolla tuulella hän tähän tapaan puhui, maan se
osoitti kuitenkin selwään, mihin suuntaan hänen aja-
tuksensa kulkiwat ja samalla, mikä waara häntä uh-
kasi. Toiwoin sydämmestäni saamani tilaisuuden ma-
tamaan keskusteluun hänen kanssansa, ennenkuin sa-
noisimme toisillemme jäähywäiset ja ulottaisimme eri
elämän-uraamme. Wiimeisena paiwänä istuimme yh-
dessä joen äyräällä onkiwciwat käsissämme. Harry
oli tumattoman makawa, niin että minä kysyin hä-
neltä, mitä oli tapahtunut. Hän ei wähään aikaan
mustannut, maan lopulta sanoi hän wähän harmis-
tuneella äänellä:

„Clara ja Alice omat minulle pitäneet luennon."
Minkä tähden?"
„Oi, tiedäthän marsin hywin; taus tuo wunha
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asia: minä en ole ahkera, minulla ei ole siweellistä
tarmoa ynnä muuta."

„Wai niin; tiedätkö, Harry, se ilahuttaa minua,
että sinulle siitä asiasta on pidetty esitelmä ja että
sen lisäksi kaksi niin rakastettamaa luennoitsijaa on
sen tehnyt. Jos minä sen olisin tehnyt, olisin käyt-
tänyt suorimpia ja ankarampia sanoja, mitä olisin
woinut löytää."

„Ei, Harris, minä pyydän, että et sinäkin alota."
ei ole olla ilkeä tai epäystäwäl-

linen sinua kohtaan, Harry."
„Sitä et möisi, maikkapa koettaisitkin", mustasi

hän, sydämmellisesti tarttuen käteeni.
„Harry, pidän sinusta niin paljon, ja tahtoisin

mielelläni kaikin tawoin osoittaa sinulle, että niin to-
della on laita. Tahtoisin tehdä minkä uhrauksen hy-
wänsä, jos sinä sen kautta woisit tulla sellaiseksi, kuin
sisaresi, serkkusi ja ennen kaikkea manhempasi toiwo-
wat. Minä makuutan, että minä nyt matkustan
täältä raskain mielin sinun tähtesi. Miksi et käännä
lehteä ja huolehdi siitä, että sinusta tulisi lujaluon-
toinen, luotettuina mies?"

Hän tuli liikutetuksi minun hartaasta lehoituk-
sestani ja siinä silmänräpäyksessä olin näkeminäni
wilahduksen jostakin paremmasta tunteesta hänessä.
Hän hypähti seisaalleen, surmaisi onkiwaman maahan
ja huudahti tiiwaasti:

„Toiwon, että moisin sen tehdä; maan minä
olen niin horjuwainen. Jos teen päätöksen tänään.
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rikon sen huomenna. Oi, Harris, et tiedä, miten on-
nettomaksi tunnen itseni, kun niin käy."

„Kylla minä sen woin käsittää", mustasin ysta-
wällisesti ja samalla kun kyynel, joka kuollutta äitiäni
muistaessani nousi silmääni, wasten tahtoani wierähti
hänen kädelleen, toistin hänelle äitini wiimeiset sanat i

„Muista, poikani, kaikissa waikeuksissa, ett'et koskaan
ole yksin; älä koeta taistella omin woimin, maan pyydä
taiwllllllista Isääsi auttamaan itseäsi! Palaa kouluun,
Harry, wakawasti päättäen etsiä woimallisempaa apua
kuin omasi, moittaaksesi itsesi; silloin woit olla warma
menestyksestä."

Hän lupasi, ja hänen äänessään ja käytökses-
sään oli jotakin niin päättäwäistä, että minä sinä
silmänräpäyksenä olin makuutettu siitä, että hänen ai-
komuksensa oli rehellinen; ennenkuin minä seuraamana
päiwänä matkustin, sain tilaisuuden ilmoittaa hänen
sisarelleen ja serkulleen, mitä hän minulle oli liiman-
nut ja mitä uusia toimeita mmussa sen johdosta oli
herännyt.

Kului lähes neljä wuotta, ennenkuin Harry ja
minä jälleen tapasimme toisemme. Alussa kirjoitimme
toisillemme jotenkin ahkeraan, maan wähitellen kirje-
wmhtomme harweni ja loppui. Kuulin, että hän
oli jättänyt koulunsa ja lähtenyt Oxfordiin, Kuulin
myös huhuja hänen elintamastaan siellä, mikä ei
suinkaan kunniata tuottanut. Hän mietti kemntmie-
listä elämää, oli joutunut meltoihin ja sen johdosta
ankarasti weroittanut isänsä kukkaroa. Kuulin myös
puhuttaman, että nyt, kun oli liian myöhäistä, oli
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isän melttous muuttunut ankaruudeksi, niin että hän
oli uhannut tehdä hänet perinnöttömäksikin, jos ei hän
tekisi parannusta. Pelkäsin main, että tämä uhkaus
tuli kymmenen wuotta liian myöhään. Harry oli nyt
jo täyttänyt kahdeksantoista wuotta, ja

.

tuskinpa
oli luultllwllll, että hän ottaisi mälittäaksensä isänsä
uudesta kohtelutawllstll.

Minut oli äsken nimitetty upseeriksi ja olin juuri
lähtemässä rykmenttiini, kun eräänä päimänä sain
herra Omenilta hartaan kutsun saapua lyhyelle wie-
rmlulle hänen luoksensa. Hän pyysi minua niin
sydämmellisesti tulemaan, että wiipymättä persoonalli-
sesti wastasin hänen kirjeeseensä. Sama sydämmellinen
wllstaanotto kuin ennenkin tuli osakseni, maan tuon
ennen niin iloisen kodin yli oli leroinnyt kolkko marjo,
jonka waikutus tuntui sydämmeen asti. Herra jarouwa
Owen näyttiwät muuttuneen wanhoiksi ja wäsyneiksi
ennen aikaansa, ja Claraa seka Alicen, jotka wiime
näkemästäni oliwat kehittyneet kauniiksi ja miellyttä-
miksi neitosiksi, näytti joku suuri suru rasittaman. Niin
pian kuin sain nähdä Harryn, arwasin syyn. Hänen
lapsuudenaikuinen kauneutensa oli haihtunut, iloinen
wilkkaus oli kadonnut ja koko hänen sielussaan oli
jotakin halpamaista, jonka huomasi hänen puheistaan,
hänen toimistaan ja koko olennostaan. Jos wiiniä
oli tarjottllwana, otti hän sitä min paljo, että hän
lopulta käwi sekä kowa-ääniseksi että hämyttömäksi.
Awosydämminen, maikkakin ajattelematon, neljäntoista
wuotias koulupoika oli kypsynyt kewytmieliseksi, oma-
waltaiseksi nuorukaiseksi. Hänen isänsä sanoi hänelle
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tuskin sanaakaan, enkä woinut muuta kuin itsekseni
wertailla sitä tapaa, jolla hän kohteli poikaansa nyt
ja neljä, wiisi wuotta takaperin. Harry oli ajattele-
mattomuutensa kautta joutunut monien petturien uh-
riksi, jotka oliwat häntä narranneet, ja hänen oli
täytynyt häpeällä ja menetetyllä kunnialla poistua yli-
opistosta, kun hänen isänsä jyrkästi kieltäytyi toista
kertaa maksamasta hänen melkojansa. Dhdellä ehdolla
oli tosin isä luwannut sen tehdä, nimittäin että Harry
antautuisi liikealalle ja alottaisi uutta, säännöllistä
elämää; maan Harry kieltäytyi ehtoa täyttämästä ja
niin ollen wallitsi tietysti eripuraisuus isän ja pojan
wälillä siihen aikaan, jolloin minä heillä käwin. Herra
Omenilla oli wielä heikko toiwo, että lapsuudenystä-
wan näkeminen tekisi Harryyn jonkunlaisen waikutuk-
sen, maikka hän itse oli menettänyt kaiken maikutus-
wallan häneen ja tässä toiwossa oli hän niin hartaasti
pyytänyt minua tulemaan.

Niinkuin ehlä jo olette aawistaneet, woin siellä,
kuitenkin marsin wähan aikaansaada. Wietit, jotka
kerran oliwat olleet heikot kuin hämähäkin werkko, oli-
wat nyt lujat luin rautakllhleet. Kuunnellessaan
minua osoitti Harry wielä wähäisen sitä ystäwyyttä,
jota matillamme kouluaikana oli wallinnut; maan sekä
hänen kaikissa ajatuksissaan että puheissaan ilmeni ko-
wuutta, joka niin nuoressa miehessä oli surettawaa
ja luonnotonta.

Istuimme jälleen kuten ennenkin joen äyräällä
entisen kalastuspaikkamme yläpuolella, ja Harry kat-
seli synkkänä ohi kiitäwää wirtaa. Vastaisella ran--
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nallll kaswoi paju, josta yksi murtunut oksa riippui
medessä. Hurjalla innolla alkoi Harry sitä kimittää,
kunnes hänen onnistui eroitta» oksa puusta ja se kulki
pois wirran mukana. Tätä pientä tapausta terwehti
hän jonkunlaisella hurjalla mahinaonilolla.

Eläköön! Harris, tuossa menee rakas lapsuuden
towerisi; tuo kelwoton oksa on ystäwasi Harry; kohta
se joutuu myllynsulkuun ja pirstaantuu pyörteessä.
Kaikki ihmiset omat wiime aikoina heittäneet Harryä
kiwillä, wllnhempani, sisareni, wieläpä Alicekin", sa-
noi hän samalla kun huokaus, melkein nyyhkytyksen
tapainen, pääsi hänen rinnastaan.

„Waan miksi, rakas ostamani, annat aihetta
siihen? Muistatko, minkä lupauksen annoit minulle
wiime kerran tässä istuessamme?"

„Muistan, muistanpa huivinkin, ja wielä pa-
remmin muistan, ett'en kauan lupaustani pitänyt ia
että tunsin olemani wielä huonompi sentähden, että
olin sen antanut."

„Aijotko siis hukata koko elämäsi?" sanoin su-
rullisesti.

„Kuuleppa, Harris; ennenkuin tulin Oxfordiin,
ei minulla ollut käsitystäkään siitä, miten suuren mal-
lan eräät pahat tawat oliroat minussa saaneet. Jou-
duin siellä huonoon seuraan, jonka kautta ne sniioat
yhä suuremman mallan. Monta kertaa olin matkus-
tamaisillani kotiin wälttäälseni kiusauksia, joita en
woinut wastustaa; maan minä en matkustanut. Ia
niin käwi asiain tila yhä pahemmaksi ja pahemmaksi,
ja kaiken lisäksi kääntyy isäni yht'ätkiä minua mustaan.
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kieltäytyen antamasta minulle rahoja, jotka tarwitsen
selwittäakseni asiani."

„Woitko ihmetellä sitä, Harry? Ajatteles, kuinka
hellästi hän on sinua rakastanut ja kuinka katkerasti
hän on pettynyt niissä tonneissa, jotka hän niin mo-
nen ruuoden kuluessa on sinuun liittänyt! Miksi et
nyt tee sitä, mitä hän toiwoo? Miksi et antaudu liike-
alalle ja koeta korwata menneisyyttä ahkeruudella ja
tarmolla?"

„En tahdo koskaan antautua liikealalle", mustasi
hän jyrkästi, ja siten loppui yht'äkkiä keskustelumme
tästä aineesta, sillä en woinut saada häntä jälleen
siihen ryhtymään. Ilmoitin hänen isällensä tuloksen
keskustelustamme ja luulen, ett'en ole koskaan nähnyt
ketään ihmistä surullisempana. Hän taimutti alas
harmaan päänsä ja peitti käsillään ko.swonsa salatuk-
sensa kyyneleensä. „Kiitos!" sanoi hän lopulta; „äl-
kää matkustako täältä siinä uskossa, ett'en rakasta
poikaani. Te näette, minkälaiseksi hän on tullut, maan
hän on kuitenkin minun poikani. Kun ajattelen, mi-
ten lewäperainen olen ollut ja miten hemmuittelullani
olen turmellut hänet, en moi kokonaan itsekään syyt-
teestä wllpautua, maan minä luulin olemani warma

hänen hywästä harrastuksestaan; kuitenkin pelkään
nyt, että olen senkin menettänyt."

Warsin mahan moi» surullista isää lohduttaa,
ja murheellisin mielin otin Mlmwäiset häneltä ja hä-
nen perheeltään.

Sitten olin kolme wuotta rakmenttini kanssa
sodassa, ja sen ajan kuluessa olin monta, kertaa hen-
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genwaarassa, Woinpa kuitenkin totuudenmukaisesti
sanoa, että minä kesken kenttäelämän jyskeenkin usein
muistelin Harry-raukkaa ajatellen, mitä hänestäkin
lienee tullut. Kirjoitin hänelle pari kertaa, maan en
saanut wastaustll, jonka tähden pelkäsin pahinta. Kol-
men wuoden kuluttua saimme määräyksen palata ko-
tiin; meidät sijoitettiin silloin Irlantiin, ja siellä sattui
tapaus, joka sywästi minuun koski. Kamelin eräänä
kesä-iltana paraadikentällä, kun kaksi sotilasta, jotka
näyttiwät painiskeleman keskenään, weti huomioni
puoleensa. Kun menin heidän luoksensa, huomasin,
että urhoollinen, irlantilainen kersanttimme Malony,
joka usein oli seisonut siwullani kuumimmassa taiste-
lussa, koetti niin wähällä melulla kuin suinkin saada
erästä nuorta sotilasta, joka wasta oli rykmenttiin
tullut, seuraamaan itseänsä.

„Oleppa nyt, mies, taipuwainen", sanoi hän
hänelle; „etto näe, että se on kapteeni, joka tulee tänne-
päin? Ia hän lähettää sinut pimeään tyrmään, jos
hän näkee sinut tässä tilassa; ole nyt taipuwainen ja
tule kanssani!"

Nämät sanat kiihoittiwnt kersantin wankia, joka
mannoen ja kiroten selitti tahtomansa mennä takaisin
nmonakauppilllllle; hän oli jo juowuksissa, maan ker-
santin hywä tarkoitus oli ollut saada hänet kasarmiin,
eikä toimittaa häntä tyrmään. Kun hän näki minun
lähestymän, tiesi hän, ett'ei se käynyt päinsä, ja hän
alkoi silloin aika lailla torua manliansa.

„Enkö minä sitä sinulle sanonut, senkin aasi?
Tuossa tulee kapteeni, ja nyt olet kiinni; maan Jumala
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siunatkoon häntä foko elämänsä ijän sekä ijankaikki-
suudessa."

„Mikä on kysymyksessä, Malony?" kysyin minä.
„Han ei tahdo tulla kanssani kasarmiin, herra

kapteeni", mustasi kersantti, nostaen kaksi sormea lakin
reunaan, „hän moi käwellä yhtä hywin kuin kapteeni-
kin, jos hän main tahtoo koettaa."

Tuo hywäluontoinen Malony tunsi sywääkauhua
sekä tyrmää että patukkaa kohtaan, ja jos main löytyi
pienintäkään keinoa, jolla joku onneton raukka moi
ne malttaa, niin oli hän aina ensimmäinen sen keksi-
mään.

„Mitä hän on tehnyt?" aijoin kysyä; maan sa-
nat kuoliwat huulilleni ja weri jäähtyi suonissani;
sillä huolimatta sotilaspunmsta, huolimatta pöhötty-
neistä kaswoista, hurjasta käytöksestä ja hoipertele-
masta käynnistä, olin jälleen tuntenut lapsuudenystä-
wäni Harry Omenin. Samassa silmänräpäyksessä
tunsi hankin minut jälleen, enkä koskaan unohda sitä
epätoimon ilmettä, joka hänen kaswoissaan kuwastui.
Hän tuli heti paikalla selwäksi ja puristi kätensä nyrk-
kiin, ei, niinkuin Malony luuli, lyödäkseen minua,
maan lyödäkseen itseään otsaansa.

„Oi, sinua katalaa", huudahti kersantti suuttu-
neena, „aijotko lyödä kelpo kapteeniamme, sinä? Waan
kyllä hän moi toimittaa sinulle hywän selkäsaunan,
hän, ja minä olen todistajana sinua »vastaan. Hän
on hullu, herra kapteeni; minä makuutan, että hän
on aiwan hullu."
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Harry tuijotti minuun silmänräpäyksen ja kaatui
sen jälkeen tunnottomana kersantin syliin,

„Malony, tunnen tuon sotilaan marsin hywin.
Woitko kantaa häntä?"

Kersantti nosti hänet heti käsiwarsilleen kuin
pienen lapsen ja kantoi häntä mitä Hellimmällä ta-
ivalla, kuullessaan että tunsin hänet.

„Kannll hänet heti asuntooni; ja minä annan
toimeksesi olla ystäwällinen häntä kohtaan ja pysyä
hänen luonansa, kunnes tulen takaisin,"

Olimme siis jälleen turvanneet toisemme niin
moniwuotisen eron jälkeen. Olin niin liikutettu tämän
surullisen ja odottamattoman tapauksen johdosta, että
ensi hetkessä tuntui minusta kuin olisin halwaantunut,
ja tiesin tuskin, mihin pitäisi ryhtyä. Kiiruhdin kui-
tenkin öwerstin luo, kerroin hänelle ystäroäni surulli-
sen historian ja pyysin, että hän saisi jäädä minun
asuntooni lääkärin hoitoa nauttimaan, kunnes minulle
selwiytyisi mitä olisi paras tehdä. Öwersti suostui
epäröimättä pyyntööni ja osoitti suuresti osanotta-
maisuutta. Sen jälkeen kiiruhdin lääkärin luo, joka
heti seurasi minua kotiin. Harry makasi sängyssäni,
eikä ollut wielä tullut tuntoihinsa. Kersantti oli rii-
sunut häneltä takin ja kaulawaatteen ja kostutteli par-
haillaan äidillisellä hellyydellä hänen kasinojansa rait-
tiilla medellä. Lääkäri tarkasti häntä kauan maiti
ollen, Wihdoin aroasi Harry silmänsä, mutta maikka
hän loi ne meihin, näkyi selwästi, ett'ei hän meitä
nähnyt. Hän sammalsi muutamia sanoja, joita ai-
noastaan minä woin ymmärtää. Hän luuli milloin
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olemansa jälleen koulussa, milloin kotona ruöppnäwän
wirran partaalla, ja puhui asioista, jotka oliwat ta-
pahtuneet monta monituista wuotta takaperin,

„Hänellä on aiwokuume", sanoi lääkäri.
En tahdo paljo puhua niistä pitkistä päiwistä,

jotka nyt seurasiwat, seka siitä tuskasta, jota tunsin
kuunnellessani häntä, kun hän oli puhuminaan rak-
kaan ystäwänsä Harrisin, Claran, Alicen ja wanhem-
painsa kanssa. Hourailunsa aikana puhui hän aina
kouluajllstaan. Useammin kuin kerran sanoi hän:
„Mina lupasin Harris'ille rukoilla minun täytyy
rutoilla olen liimannut"; ja sen jälkeen pani hän
kätensä ristiin ja kuiskaili jotakin itsekseen. Niin pian
kuin woin, kirjoitin hänen isällensä ja ilmoitin hä-
nelle kotiintulostani sekä pyysin saada tietoja Harrystä.
En saanut mitään mustausta; kirjoitin wielä kerran,
maan yhtä turhaan. Wihdoin sain töhryisen kirjeen
herra Omenin wanhalta puutarhurilta, joka kertoi,
että perhe oli matkustanut ulkomaille „wain nuoren
herran tähden", eikä hän tiennyt, mihin kirjeet oli
osoitettawa. „Mitä nuoreen Harry-Herraan tulee",
jatkoi hän, „ei kukaan ollut sanaakaan hänestä kuullut
useampaan kuukauteen."

Kuitenkin rupesi Harry osoittamaan parantumi-
sen oireita, maikka lääkäri alussa näkyi pitämän hänen
tilaansa toimottomana. Se päiwä, jolloin hän jäl-
leen tuli tuntoihinsa, oli sangen surullinen. Aikaisin
aamulla hän heräsi ja näki minun istuman sänkynsä
jalkapuolessa. Warjo entisestä hymystä kuwastui hä-
nen huulillaan; hän koetti puhua, maan ei saanut
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sanaakaan suustaan; hän koetti nostaa kättään, maan
ei woinut. Seuraamassa silmänräpäyksessä muisti
hän, kuka hän oli ja missä hän oli, ja puhkesi silloin
rajuun itkuun, jonka jälkeen hän uudelleen meni tun-
nottomaksi. Seuraamana päimänä oli hänellä kylliksi
woimia kuiskatuksensa: „Anteeksi, anteeksil" Puristin
hänen kättänsä ja makuutin hänelle, että hän yhä
wielä oli minulle yhtä rakas kuin ennenkin. Waan
olin määrin ymmärtänyt häntä. „Rukoile Jumalaa",'
kuiskasi hän. Lankesin silloin polioilleni ja rukoilin
hänen puolestaan ja hänen kanssaan (silla katkonai-
sesti luiskaten toisti hän sanat jäljessäni), ja ensim-
mäisen kerran monen wiikon kuluessa maipui hän
sitte rauhalliseen uneen. Samassa määrin luin hän
wahwistui, tuli hän lewottomllmmaksi, ja selwää oli,
että jokin suuri suru rasitti häntä. „Te unohdatte,
hymä herra", sanoi hän eräänä päimänä, „että minä olen
halpa sotilas ja te upseeri. Tästä täytyy pian tulla
loppu, se on ollut ihana uni, maan kuten kaikki poloi-
set uneni päättyy tämäkin pettyneillä toiweilla."

„Miksi niin, Harry?" kysyin hymyillen.
„Siksi, että minun täytyy palata paikalleni, kap-

teeni Harris."
„Ia siinä tapauksessa moit uskollisesti täyttää

roelwollisuutesi ja saamuttaa kaikkien kunnioituksen.
Katsoppa, kuinka kunnioitettu kersantti Malony on."

Malony, joka seisoi sängyn jalkapuolessa, teki
rintaman ja loi hellän katseen Harryyn.

,Mutta, Owen", jatkoin minä, „et ole luotu
sotilaaksi eikä sinusta koskaan reipasta soturia tule."
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„Tahdon koettaa", wastasi hän warmasti; ja
siihen lisäsi hän hiljaa: „tahdon rukoilla apua."

„Se on oikein; maan minä luulen, että jos tah-
toisit antautua liikealalle, sopisi se sinulle paremmin."

„Sehan ei näytä hywinkään uskottamalta!" sanoi
hän katkerasti; „te unohdatte, että olen sotamies, herra
kapteeni."

„En, enpä unohdakaan; Harry, minä en ole ri-
kas, maan tässä saat erokirjasi, jonka olen sinulle os-
tanut. Jos et ennen ole koskaan työtä tehnyt, niin
täytyy sinun ainakin nyt tehdä työtä matsaaksesi wel-
kasi minulle."

Hänen hämmästystänsä, kun hän kuuli nämät
sanat, ei moi kuwata. „Anna minun nousta", sanoi
hän; „pane minut mihin työhön hymänsä; olen jo
wahwll ja tahdon tehdä työtä yöt päiwät maksaak-
seni sinulle jok'ikisen pennin, maan rakas, rakas Har-
ris, anna minun olla läheisyydessäsi, sillä olen niin
heikko; kohtele minua wielä joku aika kuin sairasta
lasta ja auta minua ja tue minua, kun näet minun
oleman waarassa langeta,"

Minä lupasin, että asiat saamat jäädä sille kan-
nalle kuin hän toiwoi, ja siitä piiiwästä lähtien pa-
rani hän nopeasti. Oli mielestäni parasta, että wal-
woin hänen elämäänsä kunnes sain tietoja hänen isäl-
tään. Eräs kaupungissa asumista tuttawistani antoi
hänelle helpon toimen ja maikka hänelle warta wasten
maksettiin hywin pieni palkka, täytti hän welwollisuu»
tensa niin tyydyttämällä tumalla, että hänet pian ylennet-
tiin paremmalle paikalle. Olisin toiwunut, että hänen
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isänsä olisi nähnyt hänen ilosta säteilewät kaswonsll,
kun hän ilmoitti minulle tämän uutisen. Hän katui
nyt katkerasti, että oli ylpeydessään ja wihamielisyy-
dessään lähtenyt kodistaan kieltäytyen noudattamasta
isänsä toiwomuksia, ja nyt hän ikäwöitsi saada sopia
hänen kanssansa. Minä kerroin, mitä olin saanut tietää
wanhan puutarhurin kautta ja kehoitin häntä toiwo-
macm parasta. „Minusta ei koskaan tule, mitä mi-
nusta olisi woiuut tulla", sanoi hän eräänä päiwänä
surullisesti; minkälainen tulemaisuus olikaan edessäni,
kun olin koulussa! Niin kauan kuin elän, tulee mi-
nua kirweltämään se aika, jonka olen tuhlannut; olen
elänyt ilman mitään päämäärää elämälleni ja ilman
waikutinta, joka olisi ollut sen arwoinen, että olisi
maksanut waiwllll olla luja ja wakawa. Ensikerran
elämässäni tunnen, että minulla on päämäärä, nimit-
täin maksaa welkani sinulle, kallis ystäwä, maikka en
koskaan moi palkita sitä meljellistä rakkautta, jota olet
minulle osoittanut; ja anna anteeksi, kun sanon, ett'en
siitä melasta edes tahdokaan päästä wapaaksi."

Tällaisia ajatuksia minä koetin hänessä ylläpitää
niin paljon tuin mahdollista, ja sywää kiitollisuutta
tuntien näin niiden makaantuman hänessä miikko wii-
koltll ja kuukausi kuukaudelta. Hän eli niin säästä-
wäisesti kuin mahdollista, eikä mihinkään turhuuteen
pannut penniäkään, ja eräänä päiwänä antoi hän mi-
nulle ilomielin wiisi puntaa sterlingiä (n, 125 mk.)
welkansll lyhennykseksi, Woin sanoa, ett'en koskaan ole
ottanut rahaa mustaan suuremmalla Vastenmielisyy-
dellä tahi suuremmalla ilolla. Toiwoin yhä, että joku
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niistä kirjeistä, joita aika-ajoin kirjoitin herra Ome-
nille, saapuisi hänen käsiinsä; maan lähes wuosi oli
kulunut, ennenkuin kestäwyydestäni sain nähdä tulok-
sen. Heti ulkomailta palattuaan riensiwät siis herra
ja rouwa Owen, Claran ja Alicen seuraamina, minua
terwehtimään. Ei heillä ollut sanoja ilmaistaksensy
iloaan ja kiitollisuuttaan ja te syyttäisitte minua liioit-
telusta, jos koettaisin kurvata jälleen näkemisen hetkeä
Harryn ja hänen omaistensa wälillä. Hän epäröi
aluksi, jättäisikö hän Irlannin, sillä hän tunnusti, ett'ei
hän ollut warmll itsestään, ja hän pelkäsi, minkälaisen
waikutuksen häneen tekisi palaaminen entisille seuduille
ja entisiin oloihin, mikä pello olikin marsin terweelli-
nen. Wihdoin sanoi hän wakawasti: „Tahdon ru-
koilla apua." Ia hänen rukouksensa tuli kuulluksi;
siitä ajasta lähtien tuli hänestä luotettawin mies,
minkä olen loskaan tuntenut ja sellainen on hän mielii
tänäkin päimänä. loll'ei teillä ole mitään sitä mus-
taan, että saatte tietää muutamia perhesuhteita, niin
tahdon mielelläni antaa teille siinä suhteessa tietoja.
Aikanaan tuli Clarasta rouwa Harris ja Alice Ray-
mondista Harry Omenin puoliso.

Majurin kertomus oli meitä kaikkia sywasti lii-
kuttanut, ja kun se oli loppunut, ei kenkään tahtonut
puhetta aiottua. Hetkisen kuluttua sanoi Lenton:
„On itämä ajatella, miten monta lahjakasta nuoru-
kaista joutuu turmioon, sentähden että omat huonosti
ulottaneet."

„Selitii ajatuksesi tarkemmin", sanoi Melwill.
„Minä luulen, että Harry Omenin ei mäittä-
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mättömästi olisi tarwinnut joutua harhateille. On
löytynyt ihmisia, joiden koko elämä lapsuudesta mie-
huuteen asti on ollut ihana ylistyslaulu Jumalan
kunniaksi, melkein ilman ainoatakaan sora-ääntä, ku-
ten esimerkiksi Joosef, Samuel, Daniel, Timoteus ja
monta muuta. Maan se oli ainoastaan totinen ju-
malanpelko, joka moi pysyttää heidät oikealla tiellä,
antaa heille woimaa kiusausten woittamiseen ja säi-
lyttää heidän waatteensa puhtaana, tahraantumatto-
minll maailman saastasta, Joosefilla oli walpas
omatunto ja kiusauksen hetkellä huusi hän: „Kuinka
minä tekisin niin paljon pahaa ja rikkoisin Jumala-
lani wastaan?" Kun Daniel oleskeli howissa, kes-
kellä sen humeja ja nautintoja, kaukana isänmaansa
warjelewista waikutuksista ja ihanasta jumalanpal-
weluksesta, kieltäytyi hän noudattamasta kuninkaan
käskyä, koska hän kunnioitti Jumalansa lakia. Kun
Dawid kaitsi lampaitansa, oli Herra hänen paimenensa
ja kenties kahdeskymmeneskolnills psalmi jo silloin oli
hänen ajatuksissaan, maikkakin hän wasta myöhemmin
sen kirjoitti. Ia Timoteuksesta luemme me, että hän
„jo lapsuudesta taisi pyhän Raamatun, joka meitä tai-
taa autuuteen neuwoa". On aiwan marmaa, että
iloisen ja onnellisen lapsuuden ei tarwitse muuttua
häpeäksi ja kurjuudeksi, jos lapsi jo alusta oppii usko-
maan Häneen, joka niin hywin lapsuudessaan kuin
miehuudessaan oli meidän korkein esikuwamme."

„Siina sinulla on aiwan oikein", sanoi Harris;
„sillä me muistamme, että Harry raukka katumuksen
hetkellä tunnusti, että joll'ei hän olisi kulkenut omin
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woimin, jos hän olisi muistanut äitini roiimeiset sa-
nat, „ett'ei hänen koskaan tarmitse tuntea itseänsä yksi-
näiseksi, ja että hän luottamuksella saa rukoilla apua
taiwlllllliseltll isältään", niin olisi hän sen kautta woi-
nut säästää itseltään monen wuoden katkerat koke-
mukset."

„Antakaapll minun sanoa sananen Harryn hy-
wäksi", sanoi Melwill, „Mllllilma olisi kaikkina ai-
koina ollut parempi, jos kaikki nmnhemmat olisiwat
olleet hywat ja ymmärtäwaiset. Jokainen ymmärtää,
että poika, jolla oli Harryn kaltainen huikentelewainen
luonne, oli määrässä joutua harhateille; maan mitä
apua hän sai kotonaan? Eikö siellä osoitettu wälin-
pitämättömyys ollut omiaan lisäämään hänen kewyt-
mielisyyttään? Wiisas kuningas sanoo: „itsewaltai-
nen lapsi häwäisee äitinsä."

„
Epäilemättä", sanoi Smith; „ja kuitenkin on

surullista ajatella sitä mielipahaa, jota ihmisen synti
muille tuottaa. Clara ja Alice oliwat ainakin miat-
tomat, ja miten katkerasti saiwatkaan he kuitenkin
kärsiä hänen syntiensä tähden! Minä luulen, että osa
syntisen rangaistuksesta onkin siinä, että hän näkee
tuottaneensa muille kärsimyksiä ja ettei hän yksin saa
kärsiä syntiensä surullisia seurauksia."

„Sywää totuutta oli Omenin lausunnossa, kun hän
tuli tajuihinsa", sanoi Ross, „etta maikkakin hän moi
saada anteeksi, ei hänestä kuitenkaan koskaan moi tulla
samaa miestä, kuin hän muuten olisi woinut olla."

„Niin, se on totta", sanoi Smith, „synti ei
ainoastansa tuo mukanaan surua, maan se myös
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wähentää ja heikontua kaikkia meidän kykyjämme ja
woimiamme. Se saastuttaa koko elinajaksi mielikuwi-
tuksemme riettailla muistoilla; se tylsistyttää järjen
koko elämämme ajaksi ja «laikuttaa, että ihminen tun-
tee itsensä araksi muiden läsnä ollessa, sillä hän ei
ole warma siitä, ett'ei jonakin hetkenä, niin, ehkä hä-
nen elämänsä iloisimpana ja onnellisimpana hetkenä,
jotakin hänen entisestä elämästään tule päiwän Iva-

loon ja tuota häpeätä hänelle."
„Niin", sanoi Lenton wakawasti, „niin on monta

kertaa käynyt. Minä olen aiwan samaa mieltä kuin
sinä sen waikutuksen suhteen, joka synnillä aina on

ihmisen sielunwoimiin. Olemme kuulleet puhuttaman
suurista waltiomiehistä, lakimiehistä, oppineista, wii-
sastelijoista, taiteilijoista, runoilijoista ja puhujista,
joista woipi sanoa, että he omat lorskeilleet hopeal-
laan, samalla kun omat tulleet kuuluisiksi teoistaan,
maikkakin omat antautuneet paheisiin ja hurjisteluihin.
Gi kenkään moi kieltää, että heidän työnsä omat ol-
leet loistamat, että he omat kirjoittaneet kauniita kir-
joja, maalanneet mainioita tauluja, pitäneet woimak-
kaitll puheita ja julaisseet tieteellisiä teoksia, joilla
wieläkin on suuri armo kouluissamme ja yliopistois-
samme. Kaiken tämän täytyy meidän tunnustaa,
maan niin lahjakkaita kuin nämät miehet omatkin ol-
leet, mitä heistä olisikaan woinut tulla, jos he olisi-
wat olleet täytetyt Jumalan armolla? Kaikki heidän
lahjansa olisiwat silloin wahwistuneet ja jalostuneet.
Muutamat heistä tuliwat wanhoilla päiwillään yksin-
kertaiseen totuuden uskoon, sellaisena tuin se on Kris-
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tuksessa, ja silloin he tunsiwllt kuten poloinen Harry
Owen, että heidän takanaan oli menetetty elämä, joka,
tuliwatpll he wllstllisuudessll miksi hywansä, kuitenkin
auttamattomasti oli menetetty, wieläpä heidän omaksi
wahingoksensa. Ei ole epäilystä siitä, että Herran
pelko on wiisauben alku ja että ne omat ymmärtäwäi-
set, jotka sen mukaan tekemät."

Tähän loppui keskustelu, ja erosimme siksi
illaksi.



Aolmas luku.

Wapin Kertomus.

main yhden tapauksen, jolloin rehtorimme
katsoi malttamattomaksi melwollisuudekseen eroittaa
oppilaan koulusta. Niinkuin warmaan muistatte, kat-
seli hän uppiniskaisia poikia samoilla silmillä, kuin
taitama lääkäri' waiwaloisia sairaitaan, niin että hän
heihin koetti käyttää kaiken taitonsa ja kokemuksensa.
Mutta jos hän silloin huumasi, että tauti uhkasi tyhjäksi
tehdä kaikkia hänen ahkeria ja wakawia ponnistuksiaan,
määräsi hän kiiruimman kautta, että hoito ja oleskelu-
paikka oliwat uusiin waihdettawat. Sellaiset oliwat
nekin toimenpiteet, joihin hän katsoi olemansa paloi-
teltu ryhtymään nuoren Nands'in suhteen, kun hän
muutaman kuukauden oli koulussa ollut. Mainitsen
nyt tämän tapauksen sen sywän waikutuksen tähden,
jonka eräs sen yhteydessä olema asianhaara teki ker-
tomukseni sankariin. Kutsun häntä sankariksi, sillä jos
kukaan niin hän ansaitsi sen nimen.
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Rands oli kaswnnut erittäin wahingollisessa ym-
päristössä, ja kouluun tullessaan oli, hauella huonot
taipumukset ja turmeltuneet tawat. Hänen järjen lah-
jansa oliwat marsin wähäiset, maan jos hän main
olisi ollut awomielinen, totinen ja rehellinen, niin
olisi hän tämän seikan kautta joutunut kelpo opetta-
jamme säälin eikä paheksumisen alaiseksi. Hän ei kos-
kaan maatinut mitään erinomaista taitoa niiltä, joilla
ei sitä luonnostaan ollut, maan tunnollisuutta, rehelli-
syyttä ja kunniantuntoa waati hän jäykimmältäkin
oppilaaltansa. Mutta Rands oli yhtä heikko siweelli-
sessä kuin tietopuolisessa suhteessa. Ei edes mähäpä-
töisimmässäkään asiassa hänen sanaansa woinut luot-
taa; hän oli wiekas, halpamainen, petollinen ja pel-
kuri. Hän woi antaa nuorimman meistä tulla ran-
gaistuksi rikoksista, joissa hän itse oli ollut päämie-
henä, jos hän jonkun walheen tai wilpin kautta woi
oman nahkansa pelastaa ja työntää syyn muiden nis-
koille. Sellaisissa tapauksissa hän sitte salamihkaa
nauroi, miten hywin hän oli osannut wetaä nenästä
sekä meitä että rehtoria. Wanhemmat pojat, jotka
inhosiwat hänen käytöstänsä, eiwät tahtoneet olla mis-
sään tekemisissä hänen kanssaan ja uhkasiwat antaa
hänelle hywän selkäsaunan, joll'ei hän heistä pysyisi
loitommalla; sentähden oli hän paloiteltu walitsemaan
leikkitowerinsa niiden joukosta, jotka oliwat häntä pal-
jon nuoremmat, ja näitä hän ei ainoastaan kohdellut
julmasti ja mieliwllltaisesti, maan myös hänen wai-
kutuswaltansll heihin oli erittäin wahingollinen. Hän
lewitti heidän keskuuteensa huonoja kirjoja ja kertoi
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heille rimoja juttuja; lyhyesti sanoen, nykyistä mieli-
pidettä ollen en epäile sanoessani, ett'ei perkeleellä kos-
kaan ole ollut toimeliaampaa työmiestä nuorison kes-
kuudessa kuin nuori Rands.

Kun rehtori monien ponnistusten jälkeen näki,
ett'ei hän edelleenkään mitään wälittänyt hänen neu-
woistllan, maan oli äimän parantumaton, lähetti hän
noutamaan hänen isäänsä ja sanoi hänelle, ett'ei hän
niiden poikien wuoksi, jotka oliwat hänen hoitoonsa
uskotut, kauemmin woinut pitää sellaista oppilasta,
ja pyysi, että hän wiipymättä otettaisiin pois kou-
lusta. En ole koskaan kuullut, mitä hänestä sen jäl-
keen on tullut; maan joll'ei hänestä tullut parempaa
miestä, kuin mitä nuoruutensa ennusti, ja jos hän
wielä elää, niin tuskinpa maailmassa löytyy halpa-
maisempllll ja paheellisempaa ihmistä. Muistan wielä
eläwästi sen iltapäiwän, jolloin hän oli ijäksi lähtenyt
koulusta. Se oli sunnuntai-iltapäiwän kaltainen, ja
me olimme niin hiljaa, että järjestysmies kerrankin
sai olla toimetonna. Kun rehtori astui luokkaan,
huomasimme hänen kaswoissaan ilmenemän sywää
liikutusta, ja tämä lisäsi alakuloisuuttamme; silla hä-
nellä oli yleensä sellainen malta tunteittensa yli, että
hänen kaswonsa tiusallisimmissakin olosuhteissa oliwat
lewolliset ja muuttumattomat. .

„Iltapäiwällä ei ole oppitunteja, pojat", sanoi
hän ystäwällisesti, „paitse raamattutuntiamme." Ih-
mettelimme ensin suuresti, mitä tämä merkitsisi; maan
kun olimme lukeneet sen luwun, jonka hän oli wa-
linnut,' ja hän wwallisuuden mukaan alkoi selittää
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sitä yksinkertaisella, luonnollisella lamallaan, joka aina
waikutti suoraan sydämmeemme, ymmärsimme heti. Hän
neuwoi wanhempill poikia ponnistamaan kaikki woi-
mansll ylläpitääkseen hywää, siweellistä henkeä kou-
lussa ja mieluummin kuolemaan kuin wahingoittamaan
nuorta sielua, joka joutuu heidän Vaikutuksensa alai-
seksi. Hän tumasi ihanin wärein, miten suuri waiku-
tus nuorukaisella moi koulussa olla, jos totinen ju-
malanpelko häntä elähyttää, ja esittäen sellaisen nuo-
rukaisen koko elämän, osoitti hän, miten paljon hywää
ja jaloa hän woisi toimittaa aikakautensa hyödyksi.
Hän kehoitti meitä mitä hartaimmin, jokaista eriksensä,
koettamaan kehittyä sellaisiksi nuorukaisiksi ja sellai-
siksi miehiksi, ja neuwoi meitä isällisellä wakawuu-
della Hänen luoksensa, joka yksistään woi jalostuttua
ja pyhittää sekä meidän lapsuutemme että miehuu-
temme. Hän rukoili kanssamme ja antoi meidän sitte
mennä; maan siitä lähtien hän wäsymättömästi kai-
kissa tilaisuuksissa teroitti mieliimme, miten tärkeä
korkeampi runsaus on, jonka puutteessa loistawimmat-
kin lahjat ja tiedot owat wain kuin „helisewä maski
ja kilisewä kulkunen".

Niiden poikien joukossa, joihin hänen sanansa
etenkin tekiwät sywän Vaikutuksen, oli Ernst Clinton,
ajllttelewllinen, hiljainen, ahkera wiidentoista wuotias
poika, jolle rehtori, hänen päästessään koulusta, lau-
sui: „Clinton, sinä et ole milloinkaan tuottanut mi-
nulle silmänräpäykseksikään huolta; toiwon sinusta
paljon," Miten sywästi nämät ivanhan opettajan
sanat häneen maikuttiwat, sen saamme ruast'edes nähdä;
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maan meistä, jotka hänet tunsimme, näytti hän jo
silloin oleman sen luontoinen, kuin rehtori oli kurvan-
nut. Hän oli lamoiltaan lempeä ja ystäwällinen sekä
maatimaton, melkeinpä kaino, eikä kukaan woinut
llllwistaa, että tuon mitättömän ulkomuodon alla asui
sielu, joka Vaadittaessa moi olla luja kuin kallio, ja
joka antoi hänelle woimaa pelottomasti asettumaan
kaikkea wilppiä ja häpeällisyyttä mustaan. Hänellä
oli luontainen inho kaikkea halpamaisuutta ja wal-
hetta kohtaan. En ole koskaan nähnyt toista poikaa,
jolla olisi ollut ankarampaa kunniantuntoa ja järkäh-
tämättömämpää siweellistä rohkeutta kuin hänellä kes-
kellä kaikkia kiusallisuuksia, joihin hän luonnollisesti
tuon tuostakin joutui.

Mutta siltä emme saa luulla, että Ernstin oli
tapa kuljeskella yksinään haaweilemassa wapaahetki-
nään, maikkakin hän oli ahkera ja hiljainen. Hän ei
ollut niitä, jotka karttamat tomerien iloisia leikkejä ja
käyttämät lomahetkensä kirjojen lukemiseen ja ilmilin-
nojen rakentelemiseen. Tosin karttoi hän rajuimpia
leikkejä, silla hän ei ollut kyllin wahwa ilomielin ot-
taakseen niihin osaa; maan niissä leikeissä, joihin hän
moi ottaa osaa, ei kenkään ollut iloisempi kuin hän.
Hiljaisen käytöksensä kautta oli hänellä paljon suu-
rempi wllikutuswllltll, luin monella pojalla, jolla oli
ruumiinwoimia kahdesti niin paljon luin hänellä.
Muistan erityisesti yhden tällaisen esimerkin. Kulla-
kin koululla on tyranninsa, ja yhteen aikaan oli meil-
läkin sellainen, wieläpä kauhein laatuaan, joka ei kos-
kaan ollut tyytywäinen, joll'ei saanut muita kiusata.
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Eräänä päiwänä oli yksi pikku pojista joutunut
hänen wihansll alaiseksi ja oli wähällä saada mais-
taa hänen raskaan kätensä julmuutta. Tuo pieni
raukka seisoi kalpeana mamisten rotewan tyranninsa
edessä, joka silminnähtäwästi nautti hänen pelostaan,
etenkin kun suuri joukko poikia oli keräytynyt heidän
ympärilleen. Tänä hetkenä astui Ernst esiin ja aset-
tui uhrin ja hänen kiusaajansa wäliin.

„Hill", sanoi hän lemollisesti, kääntyen jälkimäi-
sen puoleen, „sinä olet halpamainen, julma, häwytön
poika; miksi et tappele niiden kanssa, jotka omat yhtä
suuret kuin sinä? Sentähden, että olet kurja pelkuri
jll °tiedät itsekin, että sitä olet."

Tyranni käwi aiwan kalpeaksi nuhasta, joka yhä
yltyi, kun hän kuuli hywäksymishuudot, joilla ympä-
rilläseisowllt näitä sanoja terwehtiwät,

„Pois tieltä", huusi hän, „jos et tahdo, että
annan sinulle kunnon selkäsaunan."

„En mene pois tieltä", mustasi Ernst; „jos
tahdot jotakuta lyödä, niin lyö minua; tiedän, että
olet kylliksi pelkuri uskaltaaksesi sitä tehdä, maikka en
ole puoleksikaan niin wahwa kuin sinä."

Tuskin oli hän nämät sanat lausunut, ennen-
kuin Hill kämmenellään löi häntä kaswoihin, niin että
hän oli mahalla kaatua maahan. Ernst ei sanonut
sanaakaan, ei kynneltäkään wuodattanut, puhumatta-
kaan siitä että hän olisi koettanut kostaa wihamiehel-
leen. Hän pysyi aiwan leiuollisena ja loi leikkikentän
pelkurimaiseen tyranniin sywintä halweksumista ilmai-
seman katseen, joka pani tämän melkein wapisemaan.
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jll tämä oli iloinen saadessaan wetäytuä häpeissään
pois äänekkäiden hyi-huutojen kaikuessa. Wielä no-
lommaksi hän tuli, kun huomasi, että Ernst sen sijaan
että olisi kannellut, teki kaikki mitä moi sallitukseen
punaista jälkeä, jonka luonti oli aikaan saanut.

En tiedä, mitä hänen isänsä, marakas pankkiiri,
olisi sanonut, jos hän sattumalta olisi sinä päiwänn
tullut kouluun, Ernst ei marinaankaan silloin olisi
kiitosta saanut siitä, että oli heikkoa puolustanut, saa-
tikka siitä, että maieten oli solwaisua sietänyt. Herra
Clinton oli näet tunnettu tmuattoman ankaraksi, ku-
luksi ja ylpeäksi mieheksi; ja kärsimättömyyden tun-
teella, jonka ilmenemistä hän ei aina woinut estää,
näki hän pojassaan tällaista tyttömäisyyttä", kuten
hän sitä kutsui, ja ajatteli, miten wähäiseksi hyödyksi
sellainen mielenlaatu tulisi olemaan kolkossa raha-
maailmassa, jossa Ernst hänen päätöksensä mukaan
tulisi toimimaan. Hänen mielestänsä sellainen hiljai-
nen mieliala moi olla marsin hymä niin kauan, kuin
hän oli äitinsä parissa, jolta hän sen oli perinyt;
maan joll'ei hän tulisi wähän jäukemmäksi ja anka-
rammaksi ja enemmän isänsä kaltaiseksi, antaisi hän
warmaan ensimmäisen roiston, jonka pariin hän jou-
tuisi, narrata itsensä. Ernstissä löytywiä sywälli-
sempiä sielunominaisuuksia, tunnollisuutta, joka tuli
yhä pysywäisemmäksi luonteenominaisuudeksi hänessä,
uljuutta, jolla hän mieheksi tultuaan, mieluummin
olisi mennyt kuolemaan, kuin tehnyt jotakin häpeällistä,
tätä kaikkea ei herra Clinton ensinkään huomannut, ja
hän olisi suuresti ihmetellyt, jos joku olisi hänelle
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sanonut, että tästä pojasta, huolimatta hänen lem-
peästä äänestään ja hiljaisesta käytöksestään, kerran
tulee päätteliäs, woimakas mies.

Wasta muutamia wuosia sen jälkeen kuin mo-
lemmat olimme koulusta päässeet, minä oikein älysin
tämän asianlaidan. Olin juuri astumaisillani kirkon-
palwelukseen ja Ernst työskenteli isänsä konttorissa,
oltuaan jonkun aikaa ulkomailla. Tapasimme toi-
semme toisinaan ja mätimme oli edelleenkin sydämmel-
linen ja ystawällinen. Minua ilahutti nähdä, että
Clinton oli wahwistunut lapsuutensa aikuisesta ruu-
miillisesta heikkoudesta, maan muuten kaikessa, mikä
hänet silloin teki niin rakastettamaksi, mielä oli sama
kuin koulun aikana. Hän oli uskollisesti jatkanut
opintojaan liiketehtäwistään huolimatta, ja hänen ym-
märryskykynsä ja sielunwoimansll oliwat suuresti ke-
hittyneet lukemisen ja ajattelemisen kautta; maan wielä
moi tuntea entisen Ernst Clintonin yhtä hywin hä-
nen mielipiteistään ja taipumuksistaan, kuin hänen
kaswoistlllln, joista lapsuuden piirteet wielä pilkoitti-
wat esiin miehuuden piirteiden takaa. Huomasin pian,
ett'ei hän oikein wiihtynyt silloisessa toimessaan. Hän
maltti niin paljon kuin mahdollista puhua siitä. Jos
sattui rahapula tai jos mielet kaupungissa muuten
oliwat jännityksissä rahaolojen tähden, ei Ernstiä saatu
puhumaan paljoa kummastakaan. Häneltä ei saatu
esiin houkutelluksi kuin mitä lyhyimpiä mustauksia.
Wllan muista kirjoista, etemistä miehistä kirkon ja
waltion alalla, ihmisystäwällisistä ehdotuksista wai-
waishoidon parantamiseksi tai maan kirkollisista oloista
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moi hän keskustella lämpimästi.ja kaunopuheliaasti
kuinka kauan hywänsä. Kun kuuntelin häntä, ajatte-
lin monta kertaa: „Tässä on luultamasti jälleen sel-
lainen mies, joka ei ole joutunut oikealle paikalleen
elämässä ja jonka parhaat woimat smtähden jäämät
käyttämättä maailman hymäksi."

Eräänä iltana, sittekun hän lyhyesti oli wastan-
nut kysymyksiini ja kerran toisensa jälkeen waipunut
melkein synkkämieliieen hiljaisuuteen, sanoi hän äkkiä/
maan ikäänkuin emme koko aikana olisi muusta pu-
huneetkaan: „Lenton, joll'ei se olisi määrin, kadehti-
sin sinun tulewaisuuden toimettasi."

„Olen makuutettu siitä, että moni, olkoonpa se
nyt syystä tai syyttä, kadehtii sinulta sinun toiweitasi,
Clinton."

„Ehkä; maan tiedätkö, ne omat kuitenkin minusta
kaikkea muuta kuin waloisat ja ilahuttawat."

„Minua kummastuttaa kuulla sinun puhuman
tuolla tumalla; odotin juuri, että sinä lisäisit kirjalli-
suutta suosimien pankkiirien lukumäärää."

„Woisin ehkä jossakin wähässä määrässä jatkaa
entisiä opintojani ja seurata aikani kirjallisuutta; maan
siihen en moi tyytyä. Sinä, Lenton, saat toimen,
joka on sen arwoinen, että maksaa maimaa työsken-
nellä, niinkuin joku on sanonut, kun sitä mastoin
minä tulen wiettämään elämäni main hankkimalla
rahoja, tekemättä kellekään hywää. Jos harrastai-
sinkin kirjallisuutta, niin tapahtuisi se main oman hu-
wini wuoksi."

„Paljon hywää woidlllln saada aikaan rahoilla
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ja liike-elämässä", wastasin minä, haluten nähdä sy-
wemmälle mitä hänen sydämmessään liikkui; „ja mitä
opintoihin ja kirjallisuuteen tulee, niin pidän sitä
ihmistä komin itsekkäänä, joka lukee main oman hu-
ivinsa wuoksi eikä koskaan ajattelekaan palwella muita
niillä tiedoilla, joita on hankkinut. Ei löydy monta,
jotka omat saaneet sellaisen simistyksen ja warallisuu-
den, kuin sinä, ja molemmilla woit tehdä suunna-
tonta hyötyä."

„Myönnän sen; maan minä toiwon, oi miten
sitä toimonkaan, että Jumalan tahdosta joku toinen,
esimerkiksi nuorempi weljeni, olisi saanut tehtäwäkseen
tehdä hywää isäni rahoilla ja että minä olisin saa-
nut —"

Hän waikeni; huomasin, että waikea taistelu hä-
nessä tapahtui, maan en tiennyt, mitä se koski, ennen-
kuin hän itse sen minulle sanoi.

„Lenton", jatkoi hän, „muistatko sen päiwän,
jolloin onneton nuori Rands ajettiin pois koulusta?"

„Muistllnpll kyllä; maan kuinka tulit sitä nyt
ajatelleeksi niin monen wuoden perästä?"

„Muistatko, mitä rehtori meille sinä päiwänä
sanoi?"

„Kyllä, muistan marsin hywin paasisällyksen
siitä."

„Ia minä muistan sen sanasta sanaan ja olen
usein sen jälkeen itsekseni toistanut niitä sanoja. Siitä
hetkestä lähtien olin toinen poika, maikka kukaties
ei kukaan mitään muutosta minussa huomannut.
Tunsin itseni airoan uudeksi olennoksi ja uudet wai-
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kuttimet minua ajoiwat eteenpäin. Sen, mitä ennen olin
tehnyt main tottumuksesta, tein nyt toisten waikutti-
mien pakoittllmana ja toinen päämäärä silmäini edessä.
Näin elämän aiwan uudessa matossa, kun päiwä päi-
wältä muistelin, miten rehtori oli kuivannut totista
kristittyä sekä koulupoikana että mieheksi tultuaan.
Rukoilin, että tämä kurua toteutuisi omassa elämässäni.
Woitko ymmärtää, Lenton, että, kun rukoukseni tuli
kuulluksi, uiman toiset ajatukset waltasimat sieluni kuin
ne, jotka koskemat liike-elämää tai wieläpä kirjallisuu-
den tarjonmllll nautintoakin?"

Sen woin hywin ymmärtää. Puristin sydäm-
mellisesti hänen kättänsä, eikä hän muuta mustausta
pyytänytkään.

„Käsität nyt, Lenton, miksi en ole onnellinen
tässä asemassani, jota monet kenties kadehtimat mi-
nulta. Omasta puolestani olisin walmis tässä sil-
mänräpäyksessä luopumaan kaikista maallisen waralli-
suuden toiweista, jos, saattamatta isääni murheelliseksi,
näkisin saman tulewaisuuden edessäni kuin sinä."

„No, mutta oletko puhunut isäsi kanssa siitä
asiasta?"

„En, se olisi mallan hyödytöntä."
„Entä äitisi kanssa?"
„Olen, maan hän ei anna minulle minkäänlaista

lohdutusta, sillä hän ei näe mitään mahdollisuutta,
jotta toiwoni koskaan woisi toteutua, ja hän on usein
puhunut kanssani samaan suuntaan kuin sinä tänä
iltana."

„Waan, rakas Ernst, ethän suinkaan tahdo riitacm-
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tllll isäsi kanssa? Ole hnwin warowainen kaikessa
mitä sanot tai teet."

„Toiwon woiwani niin tehdä; mutta", lisäsi
hän sllmallllisella mielenlujuuden ilmeellä, sota jo
kouluaikana teki hänen kasmonsa niin kauniiksi,
„joka rakastaa isäänsä ja äitiänsä enemmän kuin mi-
nua, hän ei ole minulle kelwollinen"; „joka tahtoo
minun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä, ottakoon
ristinsä ja seuratkoon minua". Jos main kerran tu-
len makuutetuksi siitä, että se on Jumalan tahto, että
astun kirkon ja seurakunnan palwelukseen, niin olen
marina, että hän on antama minulle rohkeutta oikeaan
aikaan puhumaan siitä isäni kanssa."

Ojensimme kätemme toisillemme ja sillä kertaa
erosimme; mutta maikka me sen jälkeen tapasimme
toisemme useammin kuin koskaan ennen, ei hän kos-
kaan enää jatkanut sen iltaista keskustelualuetta. Minä
näin, että hän taisteli ankaraa taistelua, ja tunsin,
että oli parasta jättää hänet kaikkitietäwän taimaalli-
sen Isän käsiin.

Jonkun aikaa sen jälkeen wihittiin minut papiksi
ja ensimmäisinä neljänä tai wiitenä wuonna oli mi-
nulla työnalani Länsi-Indiassa; maan heikontunut
terweuteni pakoitti minut jättämään tämän waikutus-
lllan, joka oli käynyt minulle kalliiksi, sentähden että
Herra oli runsaasti siunannut heikkoja' ponnistuksiani.
Niiden Harmojen kirjeiden kautta, jotka olin Grnstiltä
saanut, olin aiwan walmis mastaanottamaan sen
tiedon,, jonka sain, kun minä muutamia päiwiä kotiin
tuloni jälkeen tawoitin häntä isänsä konttorissa»
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Minut opastettiin huoneeseen, jossa herra Clinton ja
hänen toinen poikansa, Edward, istuiwat yhdessä.
Edellinen wastaanotti minut kylmcinkohteliaasti, maan
jälkimäinen melkein sydämmellisesti. Ankara piirre il-
mestyi pankkiirin kasinoihin, kun kysyin Ernstiä ja
missä moisin häntä turnata.

„Anna pastori Lentonille weljesi osoite, Edward",
sanoi hän kylmällä, tunteettomalla äänellä; ja sen jäl-
keen hän heti jätti meidät, sanoen syyksi täytywänsä
tawllta erästä tuttawaa.

„Alkää tuomitko liian ankarasti isääni, herra
pastori", sanoi Edward, sillä aikaa kuin silmäilin kort-
tia, jonka hän oli minulle antanut. „Ernstin papiksi
rupeaminen oli hänelle suuri pettymys."

„Sen woin hywin käsittää", wastasin.
„Niitä kärsimyksiä, joita Ernst sai kestää, ennen-

kuin hän päätti ottaa tuon askeleen, joka niin koko-
naan soti hänen isänsä toiwomuksia mustaan, ei woida
luwllta. Se oli liian sywamielistä minulle Voidak-
seni niitä käsittää. Hän rakasti niin sydämmellisesti
isäänsä eikä pitkään aikaan teidän matkustettuanne sa-
nonut sanaakaan hartaista toiweistaan; maan yht'äkkiä
selwisi hänelle welwollisuuden tie ja lempeällä, maan
samalla päättäwäisellä tumalla, joka oli hänelle omi-
nainen, ilmoitti hän heti isällemme tekemänsä päätök-
sen. Sitä päimää, jolloin hän tämän teki, ei war-
maanklllln koskaan kodissamme unohdeta. Hän sai
osakseen mitä ankarimpia nuhteita ja uhkauksia; maan
hän painoi hiljaa alas päänsä eikä mustannut sanuu-
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taan. Olen makuutettu siitä, että hän omantuntonsa
pakosta otti tämän askeleen."

„Niin, siitä olen warma", mustasin lämmöllä.
„Toiwomme, että sowinto jälleen palajaa heidän

wälillään; isäni ei enään ole niin katkera kuin ennen
ja Ernst on yhtä lempeä ja rakastuwuinen kuin en-
nenkin. Hän antoi parhaimman todistuksen rehellisistä
aikeistaan sen kautta että hän luowutti minulle koko
osansa isäni hänelle määräämistä rahoista ja itse piti
main pienen summan, jonka isoisämme oli hänelle tes-
tamentissa määrännyt."

„Hän on jalo henkilö, herra Edward, ja toiwon,
että hänen isänsä ennemmin tai myöhemmin on sen
tunnustama. Pitkäkö aika on kulunut siitä, kun hän
wihittiin papiksi?"

„Wain pari kuulautta; aiotte luonnollisesti käydä
häntä terwehtimässä?"

„Kyllä, jo tänä päiwänä", mustasin minä ojen-
taen hänelle käteni hywästiksi.

Jo wanhastlllln sanotaan, että jos tahdot oppia
tuntemaan jotakuta ihmistä, tulee sinun tarkastella
häntä hänen kotielämässään. Kaikki eiwät moi kestää
niin läheltä tapahtumaa tarkastusta; mutta minä en
ollut kuin muutamia minuutteja main siinä kylässä,
jossa Ernst Clinton oli komministerinä, ennenkuin
olin makuutettu siitä, että hän kesti koetuksen. Kylä
sijaitsi kiwihiili-seudussa, ja mustat laswot sekä kädet,
matalat, epäterweelliset hökkelit, hiiliä ja tuhkaa täynnä
olemat polut, sekä tukahuttawa, sumuinen ilma oliwat
sen huomattawimpill piirteitä. Ajatellessani, että saan
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nähdä ivanhan ystmväni, täytti sydämmcni sanomaton
riemu; maan minä kuljeskelin kylässä enemmän kuin
puolen tuntia, puhelin asukkaiden kanssa ja sain tällä
tarvoin tietää, mitä hän toimi, ennenkuin tapasin hä-
net itsensä; sillä minun tarroitsi main mainita hänen
nimensä, niin heti sekä nuoret että roanhat alkoiwat
häntä ylistellä. Sain tietää, että maikka hänet oli
nimitetty main komministeriksi, oli kuitenkin koko seu-
rakunnan hoito hänen huolenaan, koska kirkkoherra
sairauden tähden jo useampia kuukausia oli ollut es-
tetty sitä hoitamasta, Ernst oli jo saannittanut raa-
kojen seurakuntlllaistensa rakkauden suuressa määrin.
He kertoiwat hänen ystäroällisyydestään manhoja ja
sairaita kohtaan, miten hän oli walmis heitä palwe-
lemllan mihinkä aikaan wuorokaudesta hywänsä, hä-
nen yksinkertaisista saarnoistaan, koulusta ja lukuhuo-
neesta, jonka hän oli toimittanut, sekä miten hän
monella eri tumalla koetti tehdä heille hywää. Aluksi
melkein surkuttelin, että niin etewälahjainen mies kuin
Clinton ei ollut saanut osaksensa miellyttäwämpää
työalaa. Ajattelin kaikkea sitä loistoa, jonka keskellä
hän jo lapsuudesta lähtien oli ollut, hänen rikasta
kotiansa, hänen hienoa makuansa ja laajoja tietojansa;
maan kun kuuntelin useampaa kuin yhtä kertomusta,
joka uhkui kiitollisuutta hänen toimintansa johdosta,
ja lopuksi sain katsoa hänen ilosta säteilenmn Asmoi-
hinsa, tunsin, ett'ei minulla ollut mitään surkuttele-
misen syytä, waan sitä mastoin paljon ilon aihetta.
Hän oli todellakin saanut kutsumuksen, „jossa maksoi
waiwllll tehdä työtä".
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„Oi, Lentoni" sanoi hän lämmöllä kerran haus-
kasti keskustellessamme, jollaisia tilaisuuksia meillä oli
useita niiden poimien kuluessa, jotka hänen luonansa
mietin, „en tahtoisi waihtaa työalaani Lontoon hie-
noimmassa osassa olemaan seurakuntaan. Kuta köy-
hemmät, syntisemmät ja kurjemmat seurakuntalaiseni
omat, sitä paremmm he tarwitsewat saada kuulla
iloista sanomaa Jumalan Valtakunnasta. Minä pi-
dän toimialastani ja wiihdyn siinä sentähden, ett'ei se
ole mikään laiskurin wirka. Täällä on paljon työtä
tehtäwänä, maan se on kiitollista työtä, eikä waimani
ole hukkaan menewä. Minun täytyy alusta aiottua
melkein kaikki. Täällä löytyy täysikaswuisia miehiä ja
naisia, jotka eiwät osaa lukea; minun täytyy lukea
heille. Lapsia metelehtii pitkin katuja; heidät tulee
minun toimittaa kouluun. Sadoittain on kurjia sie-
luja paheen ja tietämättömyyden raskaissa kahleissa;
Jumalan woimalla tulee minun päästää heidän siteensä
ja mapauttllll kurjat wangit. Enkö olisi kiitollinen
sellaisesta työalasta?"

Tässä piirissä jatkoi hän työtänsä onnellisena,
uutterana ja innokkaana. Noin kahden muoden kulut-
tua kuoli kirkkoherra, jonka wirkaa hän oli hoitanut,
ja hän sai silloin kirkkoherrapllikan. Tämä ei wllikut-
tanut mitään muutosta hänen toiminnassaan; maan
kun hän ilmoitti minulle tämän uutisen, sanoi hän:
„Lisääntyneet tuloni saattamat minut tilaisuuteen teke-
mään köyhien ja tullimaisten hywäksi enemmän kuin
tähän asti olen woinut. Dmmärrän nyt, mikä totuus
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kätkeytyy sanoihisi: „Paljon hywäci woidaan rahalla
aikaan saada."

Koko tämän ajan pysyi hänen isänsä kylmänä
ja leppymättömäna, maikka Ernst tuon tuostakin kir-
joitti hänelle mitä Hellimmällä tamalla; joll'ei tätä
kuilua olisi ollut hänen ja hänen isänsä wälillä, olisi
hän tuntenut itsensä täysin onnelliseksi. Maan monta
wuotta kului, ennenkuin se katosi ja silloin se tapahtui
yhtä ihmeellisellä kuin odottamattomalla tamalla.

Wanhll herra Clinton sairastui äkkiä ankaraan
tautiin, joka todennäköisesti päättyisi kuolemalla. Kun
hän nyt, niinkuin hän luuli, makasi kuolinwuoteellaan,
ajatteli hän paljon sellaista, mikä ei ennen ollut hä-
nen mieleensä tullut. Hänen rikkautensa ei woinut
liewittää edes hänen ruumiillisia tuskiansa, mielii mä-
hemmän hänen sielunsa rauhattomuutta; kuitenkin oli
hän huolimatta rauhattomuudestaan liiaksi ylpeä etsiäk-
sensä apua. ja myötätuntoisuutta ja siten kantoi hän
sielunmurheensa ja pelkonsa yksinänsä. Hän tunsi to-
dellista pelkoa; hän näki, miten kaikki hänen rikkau-
tensa luiskahtiwat hänen käsistään, ja kun hän oli
luottanut yksinomaan niihin, oli hän nyt sanomatto-
man heikko ja onneton. Erittäinkin yksi muisto koski
sywästi hänen sydämmeensä; se oli riitaantuminen
Grnstin kanssa. Aluksi koetti hän tarkoittaa tuota
ajatusta, maan se palasi alituisesti yhä woimakkaam-
min. Hän ajatteli, miten kiltti ja lempeä Ernst oli
ollut sekä poikana että täysikaswuisena miehenä, ja
huokaus pääsi hänen rinnastaan ajatellessaan, ett'ei
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hänen wanhin poikansa woinut olla läsnä hänen kuo-
linwuoteensa ääressä.

„Edward", kuiskasi hän eräänä iltana raukealla
äänellä, „sinä tunnet testamenttiin sisällön; sinä tiedät,
miten minä —", hän pysähtyi äkkiä eikä woinut het-
kiseen jatkaa „miten minä olen kohdellut Ernstiä;
jätän huoleksesi tehdä sen, mikä on oikein," Omi
llwautui ja joku astui hywin hiljaa huoneeseen. „Isäni!"
kuului ääni, jota ei wuosikausiin oltu siinä huoneessa
kuultu, ja Ernst polwistui kyynelsilmin sairaswuo-
teen ääreen ja kiersi hellästi kätensä isän taulan ym-
päri. Monia wuosia kestänyt ero ja eripuraisuus oli-
wat kerrassaan unohdetut, ja wcmhus itki ja syleili
hellästi poikaansa. Nyt seurasi suloinen ja hellä seu-
rustelun aika heidän wälillään; isä, jonka sydän nyt
oli uiman heltynyt, kuunteli halukkaasti niitä toiwon
sanoja, joita hän sai kuulla poikansa huulilta, eikä hän
milloinkaan ollut niin lemollinen ja iloinen kuin
Ernstin ollessa hänen luonansa. Lääkärin ihmeeksi
alkoi se rauha, joka yhä enemmän täytti hänen sie-
lunsa, wirkistäwästi wmkuttaa myös hänen ruumii-
seensa. Hän parantui wähitellen ja kärsimysten jäl-
keen, jotka oliwat kestäneet monta pitkää wiikkoa,
nousi hän tautiwuoteeltll kuten se, jota on tullut kuol-
leista herätetyksi. ' Se oli minulle ilahuttawa näky,
kun minä sinä kesänä, joka seurasi hänen sairauttansa,
näin Manhan, harmaahapsisen herra Clintonin, noja-
ten wanhimman poikansa käsiwarteen, käyskentelewän ky-
lässä, jossa tämä oli niin paljon hywää toimittanut ja
jossa hän wieläkin wmkuttaa wähenemättömällä innolla.
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„Minä luulen, että me kaikki woimme yhtyä
sinuun siinä suhteessa, että se oli erittäin hauska nähdä",
sanoi Melwill hetkisen waitiolon jälkeen, „ja sellainen,
että kaikkikin olisimme mielellämme tahtoneet sen nähdä.
On aina liikuttamaa nähdä kunnioitettawan wanhuk-
sen nojautuman miehuutensa kukoistuksessa olemaan
nuorukaiseen, maan wielä enemmän, kun wanha isä
nojautuu poikaansa, ja kun he molemmat rakastamat
niitä suuria totuuksia, jotka yksin antamat elämälle
oikean armonsa,"

„Minuun teki sywimmän Vaikutuksen tässä ker-
tomuksessa", sanoi kapteeni Elliot »vilpittömällä la-
mallaan, „todellinen sankarimieli niin heikossa ja ki°
wulloisessa pojassa kuin Ernst, Kärsiä sellaista lorma-
puustia koettamatta kostaa ja malittamatta! Niin,
moni sotilas, jota ei epäröisi hyökätä kuumimpaan
otteluun, moni merimies, joka ankarimmassa myrs-
kyssä woisi kiiwetä mastoon käärimään latwapurjetta,
tuskin olisi mitään sellaista kestänyt. Se on main
todisteena siitä, että me, wahwat, komakätiset urhot,
jotka woimme sietää mitä tuulta hymänsä, Harmoin
annamme heikkojen woimalle ja kärsiruällisyydelle oi-
kean armonsa."

„Minä tunsin", huomautti Smith, „kun Lenton
ulotti kertomuksensa ja puhui Rands'in luonteesta, minä
tunsin, miten sywästi pahuus moi olla juurtunut lap-
senkin sydämmeen ja miten todella tarmitaan juma-
lallinen woima sen kukistamiseksi. Ajatelkaapa, miten
turmeltunut hän oli huolimatta nuoresta ijästään!
Miten sitomana todisteena hän olikaan ihmissydämmen
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turmeluksesta ja siitä, mitenkä malttamatonta on, että
ewankeliumia makamuudella nuorisolle saarnataan!
Mitähän filosoofit, jotka sanomat, että kaikki ihmiset
syntymät hyminä, ja ettei heidän tarwitse muuta tehdä
kuin seurata luontaisia taipumuksiaan, mitähän heolisi-
wat sanoneet tämän tapaisesta lankeemuksesta?"

„Olen monta kertaa ollut tilaisuudessa", huo-
mautti Harris, „huomaamaan tosiksi rehtorin sanat,
kun hän puhui siitä Vaikutuksesta, joka hywälla tai
huonolla ihmisellä moi olla. Olen nähnyt esimerkkejä
siitä, että melkein koko komppania on turmeltunut yh-
den ainoan huonon sotilaan waikutuksesta. Hän oli
heidän kiusaajansa yöt päiwät; hän oli aina walmis
keksimään uusia ilkeyksiä, uusia keinoja wälttäälsensä
rangaistusta ja ylläpitääksensä niskoittelua tomerien
keskuudessa. Nuoret, ajattelemattomat sotilaat joutui-
wat hänen Wangiksensa, ja hän teki heidät kymmenen
kertaa pahemmiksi, kuin hän itse oli. Toiselta puolen
olen nähnyt yksinkertaisen, jumalllllpelkllämäisen soti-
laan melkein uudelleen luoman ei ainoastaan komp-
panian maan koko rykmentin. Pysyen wahwana us-
kossa ja rakkaudessa kesti hän tulikoetuksen kesken
tomerien pilkkaa ja parjausta, Wanha ystäwäni Ma-
lony oli yksi sitä laatua. Hän polwistui iltaisin ka-
sarmissa toisten pilkatessa ja tivatessa; hän luki Raa-
mattuansa huolimatta heidän naurustaan ja sanomatta
heille muuta kuin: „olkaapll nyt hiljaa, pojat; olkaa
hiljaa". Hän sai lopulta woiton; moni on koko elin-
aikansa siunaama häntä siitä waikutulsesta, jonka hä-
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nen yksinkertainen, kristillinen ja lujaluontoinen käy-
töksensä heihin teki."

„Minä puolestani", sanoi Haroina,, „olen sitä
mieltä, että olisi marsin surullista ajatella, että ainoas-
taan papit woiwat tässä maailmassa hywää tehdä,
maikka minä suuresti kunnioitankin Clintonin oman-
tunnontarkkuutta ja maikka se ilahuttaa minua, että
hän wiimein pappina löysi oikean työalansa ja kutsu-
muksensa."

„Samoin ajattelen minäkin", sanoiwat Ross ja
Stuart kuin yhdestä suusta.

„Minä luulen", jatkoi Haroina,, „että jokainen
ihminen, jolla on Kristuksen rakkaus sydämmessään,
omassa piirissään moi waikuttaa yhtä paljon kuin
pappi alallaan. Se oli isäni mielipide ja uskon sen
koko sydämmestäni. Hänen oli tapana sanoa, että
me tarroiksemme useampia käytännöllisiä ja wähemmän
teoreettisia työntekijöitä keskuudessamme; ja sen minä-
kin uskon."

„Iksi asia on kuitenkin warma", huomautti Ross,
„nim., että löytyy perin Harmoja nuoria miehiä, jotka
kuten Clinton olisiwat walmiit luopumaan maallisista
eduista ja toiweista seuratakseen taiwaallistci kutsu-
musta, ja minä kunnioitan häntä sanomattomasti hä-
nen itsekieltämisensä johdosta, joka on niin harrvinaista
tänä rahanhimoisena aikakautena."

„On yksi kohta kertomuksessani", sanoi Lenton,
„jota ei kukaan teistä niin huomanneen ja johon mi-
nun sentahden itse täytyy wiitata. Me näemme, että
Clintonilla oli suuressa määrässä sitä, mitä me kut-
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summe „ luonnolliseksi hurskaudeksi", hän oli lempeä,
kärsiruällinen ja uhraanminen; maan tuli aika, jolloin
hän huomasi nämät ominaisuudet riittämättömiksi rau-
hoittamaan sielunsa lemottomuutta. Luulen, että se
on t:ri Chalmers, joka esittää, tuon kauniin kuwan,
että kuten kauneimmassakin hedelmässä on alkuaihe
mädännykseen, niin on myös parhaimmassakin ihmis-
luonteessa jo omassa itsessään alku siweelliseen tur-
mioon. Kun hänen omatuntonsa heräsi ja hän näki,
millainen hän oli Jumalan edessä, silloin huomasi
hän, että kaikki hänen luonnonlahjansa ja hywät omi-
naisuutensa oliwat riittämättömät poistamaan sitä
syntiä, johon hän tunsi olemansa wikapää. Hänen
täytyi paeta Kristuksen luo, joka poisottaa jokaisen
yksityisen ja koko maailman synnit, ennenkuin hän moi
saaruuttllll rauhan. Rakkaat ystäwät, älkäämme kos-
kaan tätä opetusta unohtako, mitä muuta unohtanem-
mekaan."



UeUs luku.

jääkärin Kertomus.

nyt minun wuoroni?" kysyi lääkäri Smith. „No
hyroii; minunkin kertomukseni esineenä on sankari.
Melkein kaikissa suhteissa, jos jätämme huomioon otta-
matta hänen hywäsydämmisyytensä, oli hän wastakohta
majurin sankarille, ja melkein kaikissa suhteissa, jos
emme katso hänen lujaan totuudenrakkauteensa ja
tunnontarkkuuteensa, oli hän wastakohta pastorin san-
karille; maan teidän luwallllime ja warmana siitä,
että täysin siihen suostutte, kun olette kaikki kuulleet,
kutsun häntä jo alussa sankariksi ja kertoessani olen
todistama wäitteeni, kuten ystäwämme juristi tässä
kohden warmllllnkin sanoisi."

Tehän muistanette kaikki Filip Nadfordin eli
„wanhan Filin", kuten häntä yleisesti kutsuttiin jon-
kunlaisella lempinimellä. Ei hänellä ollut kiharaista
tukkaa, ei sinisiä silmiä eikä miellyttäwää käytöstä,
tahi lyhyesti sanoen mitään, joka lisää ulkonaista
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kauneutta. Hän oli eriskummallisin, punatukkaisin,
pitkäsäärisin, muodottomin olento, kuin koskaan mis-
sään koulussa on ollut. En ole koskaan nähnyt toista
poikaa, jolla olisi ollut tuhmempi ulkomuoto ja kum-
mallisemmat kaswonpiirteet; oikea „lörö Jukka", mitä
tukkaan tulee; silmät oliwat himmeät ja ilmeettömät,
nenä tawllttoman pitkä ja suu suunnattoman suuri.
En nähnyt hänen juokseman kuin yhden ainoan kerran,
josta olen aikanaan enemmän kertoma. Kaikki hänen
liikkeensä oliwat raskaat ja hitaat, ja tämä oli sitä
ihmeellisempää, kun hänen ruumiinwoimansa oliwat
harwinaisen suuret. Kun oli tosi kysymyksessä, woi
hän juosta nopeammin, kuin yksikään meistä ja kärsiä
ponnistuksia paljon helpommin kuin me, jotkakehuimme
notkeudestamme ja taitawuudestamme ruumiinharjoi-
tuksissa. Hän nauroi Harmoin ja tawallisesti sellai-
sille asioille, jotka eiwät meitä huwittaneet, ja hänen
raikuma naurunsa kuulosti melkein kolkolta.

Hänen ruumiillista hitauttansa wastasi järjen
jäykkyys. Opinnoissaan oli hän tuhmin poika, mikä
koskaan on opettajan kärsiwällisyyttä koetellut. Sel-
keimmistä selityksistä huolimatta woi hän istua ja
tuijottaa lakkaamatta opettajaansa, ikäänkuin tarwitsisi
hän wielä selwempiä selityksiä kysymyksessä olemasta
aineesta, ennenkuin hän sen woi käsittää. Niin kauan
kuin ei hän itse jotakin asiaa ymmärtänyt, oli se hä-
nelle marsin wählliseksi hyödyksi, että joku toinen sen
ymmärsi. Näin oli asianlaita ei ainoastaan muikeiden
maan myös mitä yksinkertaisimpien asiain suhteen; hä-
nelle ei mikään ollut yksinkertaista, jota hän ei itses-



63'—

tään woinut käsittää. Jos joku hänelle lausui: „Fi-
lip, kaksi kertaa kaksi on neljä", moi hän luoda puhu-
jaan kysymän katseen, ikäänkuin hän olisi roalmis kiel-
tämään sellaisen wäitteen totuuden tai epäilisi, ymmär-
tääkö puhuja oikein mitä lausuu, huolimatta siitä
warmuudesta, jolla asia on esitetty. Häneltä meni
pitkä aika päästäkseen johtopäätöksiin, jotka toisille
oliwat uiman selwät; ja kun näki miten muikeata hä-
nelle oli ymmärtää yksinkertaisimpiakin asioita, jotta
toisille oliwat päiwänselwät, oli todellakin taipumai-
nen luulemaan, että myös mäitteessä: „kaksi kertaa kaksi
on neljä", oli jotakin erikoisempaa, kuin mitä ensi sil-
mäyksellä huomasi, ja kun hän esitti jonkun mutkik-
kaita kysymyksiään, täytyi usein poistua hänen luotaan
woimattll antaa wastausta ja tunnustaa itsekseen itse
asiassa tietämänsä marsin wähäsen.

Ia kuitenkin, kun hän kerran jonkin asian oli
päähänsä saanut, kun hän jonkun merkillisen järjen-
Illin kautta oikein perinpohjin oli ymmärtänyt asian
alusta loppuun, kuten hänellä oli tapana sanoa, mi-
ten itsepäisesti hän silloin pitikään siitä kiinni I Sil-
loin oli turhaa koettaa häntä siitä järkähyttää terä-
mimmilläkään ongelmoilla. Kaikki yritykset siihen
suuntaan oliwat turhat. Minkä hän tiesi, sen hän
tiesi, ja minkä hän kerran oli käsittänyt, siitä hän piti
kiinni samallllisella itsepäisyydellä, kuin jalorotuinen
englantilainen werikoira pitää kiinni saaliistaan. Ku-
ten tiedätte, oli kelpo rehtorimme juuri mies paikal-
laan ohjaamaan sellaista luonnetta. Hän ei koskaan
kiirehtinyt häntä; hän ei koskaan suututtanut häntä
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kärsimättömällä sanalla; hän ei koskaan nöyryyttänyt
häntä soimauksella, jota ei hän ollut ansainnut. Minä
luulen, että ankarimmat nuhteet, mitkä hän rehtorilta
sm, oliwat kun tämä wakawllsti hymyillen sanoi: „Ei
ole kiirettä, Radford, ei ole kiirettä; sinä sen kyllä
wähitellen ymmärrät." Kaikki muut menettelytamat,
paitse juuri tämä, olisiwat ehkäisseet niiden lahjojen
kehittymistä, jotka hänellä todellisuudessa oli.

Löytyy huonopäisiä poikia, jotka myös omat
laiskoja, mutta Radford ei kuulunut heidän joukkoonsa.
Hän aherteli läksyjensä ääressä, kuten pilkallinen Mel-
will ystäwämme lausuisi, „kestämyydellä, joka olisi
ollut kiitollisemman työn armoinen".

„Herra tuomari", sanoi Melwill ja kohosi tuo-
liltaan mahtaman näköisenä, „suokaa minun sanoa,
että oppinut tohtori ei ensinkään tunne niitä tapoja,
jotka tuomioistuimissa omat tumalliset, muuten ei hän
olisi puolustanut sankarinsa hitautta personallisesti
runttaamalla minuun. Minä ihmettelen tuon nuoren
pojan kestäwyyttä enemmän, kuin mitä sanoilla woin
ilmi lausua, herra tuomari."

„Niin minäkin teen", jatkoi Smith nauraen, „ja toi-
won, että minulla itselläni olisi sitä ominaisuutta wähäsen
enemmän. Hän ei työskennellyt ainoastaan päimällä,
maan myös öisin, kuten kiusaksemme usein saimme
kokea. Kun me jo makasimme sikeimmässä unessa ja
uneksimme paljon hauskemmista asioista kuin läksyistä,
oli hänellä tapana maata kauan malmeilla ju ainoas-
taan ajatella, yhä maan ajatella. Tapahtuipa silloin
usein, että meidät herätti suloisesta unestamme Nad-
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ford'in raikuma nauru, joka ilmaisi, että hänelle oli
selwinnyt jokin waikeatajuinen asia. „Nyt hän sen
käsittää", sanoi toinen pojista toisensa jälkeen unisella
ja tuskastuneella äänellä, „ja ehkäpä nyt saamme
maata rauhassa aamuun asti."

Mutta maikka hänen ylipäänsä oli muikea hant-
tia kirjallisia tietoja, tiesi hän kuitenkin marsin paljon
muutamista asioista, joista moni meidän joukossamme
oli aiwan tietämätön. Minä olen nähnyt hänen sei-
soman ja pitämän lehteä kädessään ja tarkastaman sitä
puolen tunnin ajan, ja hänen kasinonsa käwiwät oikein
launeiksi, kun ne loistiwat ilosta ja ihastuksesta, hä-
nen tutkiessa tuota pientä lehteä. Hän moi paljon
kertoa kummallisista hyönteisistä, perhosista ja suden-
korennoista ja hänellä oli pieni kokoelmakin hyönteisiä,
jotka hän itse oli koonnut. Jos koulupihalla leikkiessä
joku pojista loukkasi itsensä, oli Filip kutemin ja awu-
liain olento, jota ajatella moi. Hänellä oli aina jota-
kin oiwallistll lääkettä sekä siniselle silmälle että kricket-
luulan tekemälle mustelmalle y. m. Hän osasi to-
dellisella taitllwuudella panna metolaastaria haamulle
ja hänen oli tapana rauhoittaa „potilastansa" niin
taiwllsta tawoittelewilla sanoilla, että tämä kiwustaan
huolimatta ei woinut muuta kuin nauraa tohtorilleen
wasten kaswojll. Filip ei kuitenkaan walittänyt tästä
naurusta eikä minkäänlaisestakaan naurusta; ja muu-
tamien lukukausien kuluttua ei enää löytynyt ketään,
joka ulisi raaskinut hänelle nauraa, kun kaikki näti-
wät, miten kiltti ja helläsydämminen hän oli kesken
kaikkea jäykkyyttänsä.
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Mainitsin, ett'm nähnyt Filipin juokseman kuin
yhden kerran, ja se oli eräässä muistettawassa tilai-
suudessa. Eräänä kauniina kesäpäiwänä menimme
uimaan, johon nautintoon hän Harmoin otti osaa, ja
me teimme usein pilaa hänestä, kun ei hän tahtonut
uida. Olimme olleet medessä niin kauan kuin oli
sallittu ja kaikki paitse nuori Gordon olimat jo nous-
seet maalle ja olimat melkein walmiiksi puetut. Wann
Gordon jatkoi uintiaan ja kellumistaan, maikka häntä
tuon tuostakin muistutettiin, että se oli wasten sään-
töjä. Melkein kaikki suuremmat pojat olimat jo ran-
nalta lähteneet ja olimat kotimatkalla. Radford, joka
ei silloin mielii kuulunut wanhempien joukkoon, jäi
jäljelle muutamien pikkupoikien kanssa. Himmeilla,
ilmeettömillä silmillään tarkasteli hän uimaria. Nel-
jännestuntia aikaisemmin olimat hänen silmänsä sä-
teilleet ilosta, kun hän tarkasteli lehteä, joka oli pien-
ten hyönteisten peittämä, maan nyt hän oli heittänyt
pois lehden ja hänen kaswonsa synkistyiwät ajatelles-
saan Gordonin tottelemattomuutta ja kuinka hän rik-
koi rehtorille, jota oli osoittanut hänelle niin ehdo-
tonta luottamusta, annetun lupauksen. Äkkiä kuului
joelta sydäntä sarkewä huuto ja uimassa oleman po-
jan nähtiin kauhuissaan ojentaman ylös kätensä ja
sen jälleen katoaman sywyyteen. Uskomattoman no-
peasti oli Radford riisunut päältään suurimman osan
Vaatteistaan ja ui nuolen nopeudella sitä paikkaa kohti,
johon hän oli nähnyt Gordonin waipuwan. Monet
pojista, jotka olimat kuulleet tämän huudon, tuliwat
juosten takaisin ja katselimat rannalta kalpeina kau-
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husta. He näkiwät Gordonin jälleen nouseman me-
den pinnalle ja miten Radford koetti saada kiinni hä-
nestä, maan turhaan. He aikoiwat juuri waatteet
päällä heittäytyä meteen, kun he näkiwät urhoollisen
Filipin tarttuman hukkumaa poikaa hiuksista kiinni ja
werkalleen wetäwän häntä maata kohti. Gordon oli
tunnoton, maan Filip ei ollut wäsynyt, maikkakin san-
gen hengästynyt.

„Pian, pian!" huusi hän innoissaan; „ei ole nyt
silmänräpäystäkään menetettäwänä; käärikää hänet jo-
honkin peitteeseen ja kantakaa heti hänet taloon!"

He nostimat tainnuksissa oleman pojan lasimur-
silleen ja lulkiwat eteenpäin, ikäänkuin kuollutta kan-
taen. Radford wiipyi main niin kauan, että näki
heidän lähtemän liikkeelle, ja sitte hän lähti juokse-
maan. Oi, miten nopeasti hän juoksi! Märkänä kuin
newfoundlandilainen koira saapui Filip koulutalolle
useampia minuutteja ennemmin kuin nopeimmatkaan
meistä, ja kun tuo surullinen kulkue saapui Gordon
matkassaan, oli kaikki järjestyksessä, jotta woitaisiin
mastaanottllll puoleksi hukkunut poika ja saattaa hä-
net jälleen henkiin. Rehtori ei usein kiitossanoja lau-
sunut, sillä hän oli makuutettu siitä, että welwollisuu-
den täyttäminen aina tuo muassaan palkkansa; maan
tällä kertaa tarttui hän Filipin molempiin rotemiin
lasiin ja sanoi wapisewin huulin: „Olet hywin tehnyt,
Radford; Jumala sinua palkitkoon!" Ia me kajahu-
timme sen jälkeen waltawan eläköön-huudon.

Waikka me kaikki olimme walmiit kunniaseppe-
leellä häntä kruunaamaan ja pitämään häntä urhoolli-
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sinta urhoollisimpllna, näkyi Nadford itse tälle tapah-
tumalle paneman marsin mahan armoa. Hänen ja
Gordonin wälillä solmittiin siitä päimästä lähtien ys-
täwyyden side, joka oli luja ja herttainen kuten Dawi-
din ja Jonatanin wälillä, ja jolla oli suuri mmkutus
hänen tulemaisuuteensa; maan wielä jonkun aikaa oli
hän yhtä jäykkä ja tuhma kuin ennenkin. Sitte alim-
mat wähitellen hänen opintonsa menestyä paremmin,
kuitenkin aina hänen oman metoodinsa mukaan, eikä
rehtori sen johdosta puuhannut hänen kanssaan maan
auttoi häntä main paraimmalla tumalla käyttämään
lahjojansa niiden kolmen, neljän wuoden kuluessa, jotka
hän koulussa mietti.

Hän oli nyt wiimeistä lukukautta koulussa ja
oli rumennut ajattelemaan, mille alalle antautuisi,
kun hän eräänä aamuna sai kirjeen, jonka sisällys sai
hänen kaswojensll wärin kerran toisensa jälkeen muut-
tumaan. Usein ei hänen silmissään kyyneleitä nähty,
maan nyt huomasi jokainen, että tarmittiin main hiuk-
kasen aihetta niiden puhkeamiseen; ja sellaista aihetta
ei tarwinnutklllln kauan odottaa.

„Toinion, ett'et ole saanut mitään ikäwiä uutisia
kotoa, Radford", sanoi rehtori ystäwällisesti.

Radford kumartui alaspäin mastllamattll sanaa-
kaan ja puhkesi itkuun. Kaikki tunsiwat osanottoa
häntä kohtaan, sillä kaikki olimat makuutetut siitä, että
sen täytyi olla jonkun suuren surun, joka moi niin
snmästi liikuttaa luonnetta sellaista luin hänellä oli.
Koulutuntien jälkeen ei Filip tullut ulos meidän tois-
ten kanssa, kuten hänen oli tapana, maan jäi sisään
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puhuakseen rehtorin kanssa. Tumaton hiljaisuus mal-
liisi leikkikentällä; me kuljeskelimme pikku joukoissa ja
ihmettelimme keskenämme, Minkähänlainen suru ystä->
määmme oli kohdannut. Filip oli kauan rehtorin
luona hänen huoneessaan; sitte pani hän kiireesti tawa-
ransll kuntoon ja matkusti totiin, emmekä koulussa
enää koskaan saaneet nähdä hänen manhoja rakkaita
kaswojaan.

„Teihin warmaankin koskee kipeästi", sanoirehtori
päiwällispöydässä, että surulliset asian-
haarat owat pllkoittaneet Radfordin wiipymättä palaa-
maan kotiinsa ja että hän jo on matkustanut; hän
pyysi minua sanomaan teille kaikille sydämmelliset jää-
hywäisterwehdyksensa."

Nehtori ei enempää sanonut; maan hänen surulli-
nen ulkomuotonsa osoitti selwästi, että jotakin tumat-
toman ikäwätä oli tapahtunut. Ei myöskään wiipy-
nyt kauan, ennenkuin loko asia oli liiankin hywin
tunnettu. Filipin mnnhemmasta weljestä, jonka tule-
waisuuden waraksi hänen tunnianarwoisa isänsä oli
säästänyt ja järjestänyt kaikki parhaimmalla tawalla,
oli tullut tuhlari, ja mikä pahempaa oli, petturi ja
wäärentäjä. Hän ei ollut arastellut kirjoittaessaan
isänsä nimeä pankin maksumääräyksen alle, maikka hän
tiesi, että isänsä sen lautta jäisi aiwan puti puhtaaksi
kuudenkymmenen wuoden ikäisenä. Hän oli nostanut
rahat ja yhdessä muutamien nuorten miesten kanssa,
jotta oliwat yhtä turmeltuneet kuin hänkin, lähtenyt
kauas „wieraaseen maahan", ei kukaan tietänyt minne,
„hukataksensa" siellä irstaisuudessa omaisuutensa, jonka
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hän niin epärehellisellä lamalla oli hankkinut. Tämä
suru melkein murti isän sydämmen, ja sairaswuoteel-
tnlln, jolta hän ei enää koskaan luullut woiwansa
nousta, kirjoitti hän Filipille pyytäen häntä tulemaan
kotiin ja olemaan äidilleen ja siskoilleen lohdutukseksi,
kun isä oli poissa.

Minä en moi seurata häntä niiden wuosien ku-
luessa, jotka kuluiwat siitä päiwästä, jolloin hän kou-
lusta lähti, siihen asti kun jälleen tapasimme toisemmeuseammassa kuin yhdessä muistettawassa tilaisuudessa,
maan erittäinkin erään unohtumattoman kerran. Waan
niin paljon minä tiedän, sillä olen monta kertaa kuul-
lut Gordonin siitä puhuman, että hän, kokonaan
unohtaen itsensä ja sysäten syrjään kaikki ajatukset
opintojensa jatkamisesta, teki työtä orjan lailla enem-
män kuin kolmen wuoden ajan, pitääksensä mikäli
mahdollista pystyssä isänsä liikettä ja järjestääksensä
niin, että hänen manhemmillansa ja siskoillansa aina-
kin olisi katto päänsä päällä. Tuo tuhma, jäykkä kou-
lupoika (jommoisena me häntä pidimme), osoitti omaa-
mansa niin suuren taidon liikeasioiden hoitamisessa,
pienimpiin yksityisseikkoihin asti, että se herätti kum-
mastusta kaikissa, jotka tuliwat tekemisiin hänen kans-
saan. Ei kukaan, joka hänet tunsi, woinut epäillä sitä,
että se lienee ollut hänelle suuri pettymys, kun hänen
täytyi antautua liike-alalle, maikka hänellä oli ollut
muita suunnitelmia tulewaisuuden waralle; maan ei
kukaan, paitse yhtä ainoata, kuullut hänen koskaan
siitä puhuman, kaikkein mähemmin hänen wanhem-pansa ja siskonsa. Gordonin ja hänen mälinen ystä-
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myytensä oli main lujettunut hänen wastustensa kautta.
Luottamuksella he edelleen seurusteliwat toistensa kanssa
ja heillä oli monta hupaista keskustelua lapsuuden-
lljasta ja sen aikuisista humeista, kun he joskus yh-
dessä lähtiwät kaswia tutkimaan tai perhosia kerää-
mään. Ainoastaan Gordonille hän kertoi, että jos
olot olisiwat olleet toisellaiset, olisi hänen hartain toi-
wonsa ollut rumeta lääkäriksi. „Mutta", sanoi hän
hymyillen, „se on unelma, jolle on määrällistä an-
tautua; welwollisuus, welwollisuus ennen kaikkia, ja
minun welwollisuuteni on olla uskollisena sillä pai-
kalla, johon pakoittamien asianhaarain tähden olen
joutunut." Gordon ei tahtonut kiistää hänen lausu-
maansa totuutta wastlllln, maikka hän usein walitti,
ett'ei hänen wanha nstäwänsä saanut seurata sitä uraa,
joka niin täydellisesti olisi ollut sopusoinnussa hänen
makunsa ja taipumustensa kanssa.

Noin neljän wuoden kuluttua päätti hänen isänsä
palata jälleen konttoriinsa ja kuudenkymmenenneljän
wuoden ikäisenä aloittaa pitkän elämänsä työn uudel-
leen, maikka hän surulla ja häpeällä näyttäytyilin ih-
misten parissa, sillä hän luuli, että poikansa häpeälli-
nen käytös oli kaikille muille yhtä tuttu kuin hänelle
itselleen. Kadonneesta pojastaan ei hän ollut kuullut
mitään sen päiwän jälkeen, jona tämä karkasi. Ehkä
oli isä-wanhus nyt huomannut, mikä Filipin todelli-
nen toiwo oli, ja kun hänkin luonteeltaan oli jalo ja
itsensä kieltämä, ei hän tahtonut, että Filipin pitäisi
uhrata tämä toimeensa. Warmaa on, että hän jälleen
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alkoi työskennellä, wieläpä sellaisella woimalla, joka
oli ihmeteltäwä hänen ikäiselleen miehelle.

Olin jonkun aikaa ollut lääkärinä eräässä suu-
ressa sairashuoneessa, kun kuulin puhuttaman nuo-
resta kirurgista, jonka nimi oli Filip Esmond, ja jonka
maine nopeasti kohosi. Kun luin hänen luentojansa
tai kuulin häntä kumailtaman, muistutti aina jokin
minua entisestä koulutomeristani. Olisin woinut ma-
kuuttaa, ett'ei kukaan muu kuin Filip Radford ollut
woinut esittää näitä malaisemia esimerkkejä, jotka oli-
wat walitut juuri siitä piiristä ja niiltä toimialoilta,
joihin hän poikana oli osoittanut niin milkasta har-
rastusta. Ei ole tarkoitukseni olla salaperäinen tai
pitää teitä jännityksessä odottaessanne jotakin yllä-
tystä. Olisin kyllä paljon ennemmin huomannut
asian todellisen laidan, jos olisin ollut wähän sukke-
lampi; mutta, kuten Melwill sanoisi, lääkärillä ei ta-
wallisesti ole liikaa sukkeluutta. Lyhyesti sanoen, Filip
Esmond ja Filip Radford oliwat sama henkilö, maikka
en sitä saanut tietää ennenkuin monen muoden jälkeen.

Nimenmuutos oli tapahtunut seuraawasti. Lii-
kutettuna Gordonin ystäwällisistä tarjouksista auttaak-
seen häntä tunnusti Filip rehellisesti, että jos hän
main woisi saada waroja muutamia wuosia oleskellak-
seen yliopistossa, tahtoisi hän mielellään rumeta lää-
käriksi. Gordon mastasi, että jos hän main ilmoit-
taisi miten suuren summan hän tarwitsisi, olisi se heti
hänen käytettäwänään. Filip ei kaulaan aikaan woi-
nut sitä tehdä, maan lopulta suostui hän, päästäkseen
tilaisuuteen jatkamaan opintojaan, lainaamaan raha-
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määrän, jota Gordon piti uiman liian pienenä. Kun
Filip kertoi isälleen ystäwänsä anteliaisuudesta ja että
hän nyt saisi kulkea sitä tietä, jota hän niin hartaasti
oli toiwonut, sanoi wanhus kyyneleet silmissä: „Ota
äitisi nimi, poikani; se ei koskaan ole ollut häpeän tah-
raama." Ia niin tapahtui, että wanhan ystäwäni
wähäsen wllstuZteltua Filip Radfordista tuli Filip
Gsmond.

En kuullut puhuttaman ainoastaan hänen maine-
hikkaasta taitawuudestlllln kirurgina ja miten hän suo-
ritti operatsiooneja, joihin nmnhemmat miehet kieltäy-
tyiwät ryhtymästä, maan myös hänen »väsymättö-
mästä awuliaisuudestaan köyhiä kohtaan ja miten hän
heidän keskuudessaan teki työtä. Kuulin iloiten, että
hänen oli tapana lukea Raamattua monelle kuolemalle,
jonka hywätsi tässä maailmassa ei enää mitään woida
tehdä. Koleeran raiwotessa ahdisteli hän kaikkialla
waiwllishoitohallituksia ja termeyslautakuntia ja sai
sen kautta heidän puoleltaan osaksensa tumattoman
paljon moitetta, kun sitä mastoin monet köyhät, jotka
ilman häntä olisiwat kuolleet hoidon puutteeseen, ru-
koiliwat hänelle Jumalan siunausta.

Eräänä iltana tuotiin sairashuoneeseen köyhä
ukko, jolta yli ajettaessa sääri oli pahoin murskautu-
nut. Teimme mitä woimme liewentäaksemme hänen
tuskiaan; maan jo ensi silmänräpäyksestä oli selmää,
ett'ei ollut mitään toiwoa hänen parantumisestaan,
niin ainakin näytti minun silmissäni. Ainoa keino oli
sahata sääri poikki, ja sitäkään ei woitu tehdä, hän kun
oli liian wanha. Hän wirkosi hiukan niiden aineiden
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waikutuksesta, joita olimme käyttäneet, ja koetti puhua.
Panin korwani hänen huulilleen ja kuulin hänen kuis-
kaaman: „Löytyy main yksi, joka moi pelastaa hen-
keni, jos se on pelllstettawissa; muuten ." Hän
waikeni, maan hetkisen kuluttua kuiskasi hän komem-
mallll äänellä kuin ennen: „Tarkoitan tohtori Es-
mondia; hän on usein käynyt minua terwehtimassä."

Luulin ensin hänen houraileman, niin kummis-
sani olin; maan kun muistin kaikki, mitä olin kuullut
tuon nuoren kirurgin työskentelystä köyhien keskuu-
dessa, rupesin ajattelemaan, että ehk'ei se sittekään ollut
niin uskomatonta. „Hän tulee warmasti, jos häntä
lähetetään noutamaan; hän on sen luwannut", lisasi
ukko kuiskaten.

Pyysin häntä olemaan aiwan lewollinen ja lupasin
heti kirjoittaa. „Sanokaa hänelle, että se on wanha
Juhana", kuiskasi hän; ja minä lupasin tehdä hänen
pyyntönsä mukaan.

Kahden tunnin kuluttua sen jälkeen pysähtyiwät
äkkiä waunut sairashuoneen ulkopuolelle, ja kohta seisoi
Filip Esmond huoneeni owella. En tiedä, miksi ma-
pisin tarttuessani lukkoon, maan en moi kieltää, että
niin oli asianlaita, ja mastenmielisesti olisin sinä
hetkenä noudattanut kutsua toimittamaan operatsioonia.
Omi awautui ja Filip Radford seisoi edessäni. Säp-
sähdimme molemmat, ikäänkuin olisimme aaween näh-
neet, ja sen jälteen syöksyimme sylin toinen toiseemme
tllwlllla, joka olisi sopinut ranskalaisille.

„Mitä, sinäkö se olet?" huusin minä. -

„Mita, sinäkö se olet?" mustasi hän.
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„Ajattelin wihdoinlin saamani nähdä tuon kuu-
luisan Esmondin."

„Esmondin tosin näet", sanoi hän samalla tu-
malla hymyillen ja yhtä wertalleen puhuen kuin ennen-
kin; „mutta epäilen suuresti, lieneekö hän niin kuu-
luisa."

„WllllN nimesihän on Nadford?"
„Isäni kehoituksesta olen ottanut äitini nimen";

sen jälkeen lisäsi hän: „Ne omat nyt molemmat
poissa, rakas Smith, he omat menneet sinne, missä
mitään surua ei enää ole. Meidän täytyy jonakin
päiwanä pian tämän jälkeen saada oikein perinpohjin
puhella keskenämme jakertoa toisillemme kokemuksiamme;
maan nyt ei meillä ole aikaa hukuttamana, ja joll'ei
se olisi ollut wanha Juhana raukka, niin luulen, ett'en
tänä iltana olisi moinut tänne tulla."

„Sinä siis tunnet hänet?" kysyin minä tutkies-
samme siihen huoneeseen, johon potilaamme oli
kannettu.

„Niinpä luulen, ja jos hän on se, joksi häntä
luulen, menetän minä hänessä, niin wanha ja köyhä
kuin hän onkin, yhden parhaimmista työntekijöistäni
ja auttajistani siinä kurjassa piirissä, jossa hän asuu.
Se ei ole kaukana täältä; miksi ette hanki parlamentin
päätöstä, joka sen pyyhkäisisi pois maan pinnalta?"

Seisoimme nyt wanhan Juhanan wuoteen ääressä,
ja niin pian kuin lääkärin ja potilaan katseet tohtasi-
wat toisensa, näkyi heti, että he oliwat marsin tutut
keskenään. Filip istuutui sängyn reunalle ja piti wan-
han Juhanan kättä ystäwällisesti omassaan, sillä aikaa
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kuin hän nopeasti otti huomioon kaikki sairaan symp-
toomit, ennenkuin hän rupesi wahingoittunutta jalkaa
tutkimaan. Sillä aikaa kun hän tätä puuhasi, en woi-
nut olla tarkoin häntä katselematta. Istäwällisyyden,
wakllwuuden ja lempeyden puolesta oli hän sama Fi-
lip kuin ennenkin; hänen hiustensa märi ei ollut muut-
tunut, maan hänellä oli nyt muhkea martalo; hänen
silmänsä loistimat ja hänen kaswonsa ilmaisimat mie-
lenlujuutta niin, että hänen tumattoman suuri päänsä
todella oli majesteetilleen näköinen. Hän lausui muuta-
mia ystäwllllisiä sanoja potilaallensa ja siirtyi sen
jälleen tutkimaan musertunutta jalkaa. Tämän työn
hän teki niin taitamasti, että se herätti minun kun-
nioitustani ja ihmettelyäni, maikka olin nähnyt ete-
mimpien leikkausten tekijäimme samaa tekemän. Iksi,
kaksi, kolme kertaa uudisti hän tutkimuksensa entiseen,
hitaaseen tapaansa, ja sen jälkeen sanoi hän iloisella
äänellä: „Ontumaksi jäät, wanha ystämäni, niin kauan
tuin elät; maan jalastasi ei sinun tällä kertaa tar-
witse luopua."

„Olitpa sinä kaunis tohtori, kun et sitä ym-
märtänyt", sanoi pisteliäs Melwill.

Joka tapauksessa tahdon mieluummin olla totinen
lääkäri kuin „kaunis" lääkäri, Melwill; ja totta on, että
wanhll Juhana ei silläkertaa kuollut, maan eli wielä kolme
tm neljä muotta, josta kiitos tulee sille hoitotawalle,
jonka Filip määräsi, hoitotawalle, joka silloin oli mi-
nulle uiman uusi. Filip ja minä tapasimme sitte toi-
semme niin usein kuin meidän tai oikeammin hänen
uutterat toimensa sen sallimat. Minä olin aiwan
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sidottu toimeeni, enkä saanut tehtäwääni jättää, ja hä-
nen aikansa oli niin tarkkaan käytetty, ett'emme mar-
sin usein saaneet toisiamme lamata. Kun se joskus
tapahtui, kuuntelin aina mieluummin ja annoin hänen
puhua. Hänessä oli sellaista sielun jaloutta ja ym-
märryksen woimall yhdistettynä todelliseen sydämmen
nöyryyteen, että aina oli todelliseksi wirkistykseksi wiet-
tää joku hetki hänen seurassansa. Joskus käwin hä-
nen luonaan hänen hauskassa kodissaan, joka hänellä
oli yhteinen molempien sisartensa kanssa; maan ta-
wllllisinta oli, että hän käwi minua terwehtimässä
pienessä kamarissani sairashuoneella niin usein kuin
hän siellä päin liikkui ja hänellä oli siihen aikaa.

Eräässä tällaisessa tilaisuudessa sattui tapaus,
jota warmaanklllln ei kukaan meistä unohda. Olin

ennen yön tuloa käynyt katsomassa potilaitani, ja is-
tuimme yhdessä jutellen, kun apulaiseni äkkiä astui
sisään ilmoittaen, että määrällisesti haawoittunut hen-
kilö wasNlään oli sinne tuotu.

„ Miten hän on haawoittunut?"
„Pääkallo musertunut, tuli kilpa-ajoista juopu-

neena, putoisi waunuista, melkein kuollut, ei moi elää
yli yön." Tämä oli lyhyt, sähkösanomantapainen
wastaus kysymykseeni.

„Tahdotko tulla kanssani?" kysyin Filipiltä.
„Mielelläni, jos moin olla joksikin hyödyksi"; ja

niin menimme yhdessä. Olen aina liittämä Jumalaa
siitä, että Filip oli kanssani sinä iltana, maikka en
koskaan woiklllln unohtaa, miten tuskallinen ilta se
hänelle oli. Kun tulimme wuoteelle tai sairaspaa-
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reille, joilla haawoittunut mies lepäsi werisissä waat-
teissaan, kuulin ystäwäni päästämän heikon huudah-
duksen. Käännyin hänen puoleensa ja nain hänen
peittämän kaswonsa molemmilla käsillään, ikäänkuin
päästäksensä näkemästä jotakin kauheata näkyä. Kat-
sahdus sairaspaareille riitti ilmoittamaan syyn. Siinä
makasi hänen kadonnut Veljensä I Nuori mies, joka
oli warastanut isänsä omaisuuden ja tehnyt kaiken
woitllwansll musertllllkseen hänen sydämmensä, joka oli
tuottanut häpeätä perheellensä ja lyhyeksi ajaksi tehnyt
tyhjiksi meljensä tulewaisuuden toiweet, hän oli nyt
muuttunut tuoksi kurjaksi, langenneeksi olennoksi, joka
makasi edessämme menehtymäisilliiän werenmuotoon.
Suonenwedontapaisellll nyyhkytyksellä heitti Filip ta-
kin päällänsä ja nopeasti, kuin sinä päiwänä, jolloin
hän weti nuoren Gordonin medestä, laskeutui hän
polwilleen ja rupesi hoitamaan onnetonta weljeänsa
ollen samalla kirurgi ja sairaanhoitaja. Kewyellä kä-
dellä, kuten hellä äiti, pesi hän nuo muodottomat tas-
wot, ja suoristeli meristä, wanunutta tukkaa, niin että
kauhea läpi päässä tuli näkymiin. Kyyneltäkään wuu-
dllttamllttll, huokaustakaan päästämättä sitoi hän mi-
nun llwullani tunnottoman meljensä haamut ja riisui
häneltä osan maatteita. Sen jälkeen istuutui hän
sängyn wiereen ja peitti jälleen kaswonsa käsiinsä.
Koko yön istuimme kuoleman miehen luona, joka oli
kylwänyt lihassaan ja nyt sai niittää turmelusta, ja
kuolemassa oli saapa synnin palkan. Päiwä oli jo
rumennut koittamaan, kun ystäwäni sanoi: „Hän ei
enää koskaan tule puhumaan; muutaman silmänräpäyk-
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sen kuluttua on hänen maallinen elämänsä lopussa;
eilen illalla luulin, että niin tulisi käymään, maan
nyt olen warmll siitä." Jälleen laskeutui hän pol-
toilleen sängyn wiereen ja pani kätensä ristiin rukoil-
luksensa. . Hän suuteli kuoleman haawoittunutta otsaa,
ja kun hän nousi, sanoi hän hiljaa: „Hänen äitinsä
olisi tehnyt samaten ja isänsä myös, jos hän olisi
tullut kotiin. Nyt on hänen loppunsa tullut, Smith;
hänet on kutsuttu tilinteolle Jumalan eteen; peitä
hänen wiheliäiset, ruhjoutuneet kasinonsa!" Ia tuon
moimakklllln miehen, joka muuten oli wäkewä kuin
jättiläinen, täytyi nojautua minuun, kulkiessamme sitte
hetkisen edestakaisin puutarhassa, jossa linnut lauloi-
wat ja kukat tuoksuiwat waloisana, ihanana kesä-
aamuna.

„Kerrotlllln Sokrateesta", huomautti Melwill, „että
maikka hän oli rumin ihminen aikanansa, katosi kuiten-
kin hänen rumuutensa melkein silminnähtäwästi, kun
hän rupesi ajattelemaan ja oikein waipui jonkun asian
tutkimiseen. Silloin ei katsoja enää ajatellut nenää
tai silmää; hän näki kaswot, jotka loistiwat niiden
tunteiden maikutuksesta, jotka hänessä liikkuiwat. Jo-
tenkin samallainen lienee ollut laita Filip Radfordin-
kin. Sielu sai lopulta mallan ruumiin yli ja teli sen
samalla eläwämmäksi ja moimakkaammaksi."

„Olen nähnyt esimerkkejä siitä", sanoi Lenton, „että
monelle köyhälle, yksinkertaiselle talonpojalle, joka yksin-
omaan näytti kuuluman siihen maahan, jota wiljeli, on
tullut minun silmissäni puustawillisesti kauniit kaswon-
piirteet uskon ja jumalanpelwonwaikutuksesta, jotka wii-
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saalle Sokrateelle oliwat aiwanwieraat. Silmä käwi kirk-
kaammaksi, poski punakllmmaksi, ääni sointumammaksi,
kun hän kesken raskaan ja yksitoikkoisen arkityön ajatteli
tlliwaallisia asioita."

„Olen huomannut", sanoi Harris, „että nöy-
rimmät ihmiset ja ne, jotka wähimmin kerskaamat
itsestään, useimmiten omat urhoollisimmat, eimätta sel-
laiset, jotka alituisesti kerskailewat tawattomasta woi-
mastlllln; ja usein saamme nähdä, että ne, jotka mei-
dän lyhytnäköisen arwostelumme mukaan koko elä-
mänsä ajan omat olleet pölkkypäitä, woiwat osoittaa
ihmeteltäwää ripeyttä ja neumokkaisuutta, kun tosi on
kysymyksessä."

„Ia minä olen nähnyt", puuttui puheeseen Smith,
„sekä köyhien että rikkaiden, oppineiden ja oppimatto-
mien joukossa sellaisia, jotka omat pitäneet kiinni kris-
tin-opin talleista totuuksista wielä järkähtämättömäm-
mällä mllkaumuksella kuin se oli, jolla Filip Radford
pysyi kiinni siinä, minkä hän kerran suurella wai-
wallll oli päähänsä saanut. Ei maailman nokkelin-
kaan filosoofi olisi woinut järkyttää heitä wakaumuk-
sessaan, että he tarwitsiwat Wllpahtlljan ansiota saa-
dakseen rauhan Jumalan kanssa. Giwät mitkään järki-
syyt woineet hämmentää heidän uskoaan hänen juma-
luuteensa ja somintotyöhönsä. Oppineimmat kirjat,
mitä koskaan on kirjoitettu, eiwät woineet saada heitä
epäilemään Raamatun jumalallista alkuperää, rukouk-
sen woimaa. Pyhän Hengen waikutuksen wälttämättö-
myyttä heidän pyhittämiseksensä ja hurskaan elämän
tarpeellisuutta, jos he tahtoiwat nähdä Jumalan.
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Olen nähnyt monta sellaista esimerkkiä, maan erittäin-
kin käydessäni sairasten ja kuolemien luona."

„Minua ilahuttaa kuulla sinun puhuman niin
wakawasti, Smith", sanoi Lenton, „sillä te lääkärit
näette usein enemmän maailmaa kuin me papit, ja
toisinaan luullaan meidän todistaman main wirkamme
puolesta, kun sitä mastoin teidän todistustanne ei'ku-
kaan moi epäillä. Waan kun puhuit Nadfordin ahke-
ruudesta, en woinut muuta kuin toiwoa, että ihmiset
ylipäänsä olisimat yhtä Väsymättömät taimaallisessa
kutsumuksessaan kuin maallisessa. Joku lausui, kun
toisen kerran olimme koolla, että maailma paremmaksi
tullakseen tarwitsee juuri uuden polwen jsiä ja äitejä.
Minä luulen, että jos nykyiset isät ja äidit main tah-
toisimut etsiä sitä mikä ylhäällä on samallaisella in-
nolla kuin maailmallisia, saisimme pian hengellisessä
suhteessa nähdä asiat aiman toisella kannalla. Mitä
sinä siitä ajattelet, Brandon?"

„Olen nähnyt jotenkin paljon maailmaa ja kuten
sanotaan „seuraelämää". Minä seurustelen kaikkiin
kansaluolkiin ja yhteiskuntakerroksiin kuulumain ih-
misten kanssa ja ylipäänsä on arwosteluni kokonaan
samllllllinen kuin sinun. Luulen,.että meidän aikamme
on yritteliäin, mitä koskaan on ollut, maan en luule,
että se on kärsimällisen ahkeruuden ja työn aika, ja
marsin mähän on taivuttamana lepoa ja hiljaisuutta.
Ei tyydytä siihen, että työskenneltäisiin ja odotettai-
siin; tahdotaan päiwässä ja wiikossa tulla johtopää-
töksiin ja tuloksiin, joiden saawuttamisesta monen
wuoden työn jälkeen meidän esi-isämme olisiwat iloin-
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neet. Samalla olen kanssasi aiwan samaa mieltä
siinä, että paljon enemmän puuhaa pannaan kaikkeen
siihen, mikä koskee kirjallisuutta, taidetta ja tiedettä,
politiikkaa ja liikeasioita, kuin siihen, mikä koskee taiwaan-
waltakuntaa. Tanssisali ja teatteri omat wiehättä-
wämmät kuin kirkko, uusi romaani enemmän mieltä
jännittäwä kuin Raamattu, sanalla sanoen, ihmisillä
on ylipäänsä marsin wähän harrastusta totiseen ju-
malanpelkoon. Jos kymmenes osataan siitä harras-
tuksesta, joka omistetaan näkywäisille ja ajallisille
asioille, omistettaisiin näkymättömille ja ijankaikkisille,
niin hengellisessä suhteessa saataisiin kokea wielä suu-remmassa ja laajemmassa määrässä samallaista me-
nestystä, jota Radford sai ahkeruutensa palkaksi."

„Se mikä minua eniten miellytti", sanoi Ross,
„oli, että Filip hienotunteisesti niin pelottomana an-
tautui liikealalle ja suoritti kaikki todellisella liike-
nerolla. Waan tämä km on taas tuo nmnha juttu.
Tiivistynyt mies moi hoitaa minkä toimen hymänsä,
joko se on suuritöinen tai Vähäpätöinen."

„Hänen weljensä sai surullisen lopun", sanoi
Elliot huoaten.

„Myöskin tässä", huomautti Lenton, ennenkuin
erosimme, „on meillä taas esillä wanha juttu, jota
kertoo synnissä turmellusta elämästä, jonka palkka on
kuolema. Sillä yhtä totta on nyt kuin apostoli Paa-
walinkin aikana, että „se jota lihassa kylmää, hän
lihastansa turmeluksen niittää, maan joka Hengessäkyl-
mää, hän Hengestä ijankaikkisen elämän niittää."



Mides luku.

Juomarin Kertomus.

tiedä, sanoi Melwill, miksi juuri nyt ryhdytään
niin suuriin «valmistuksiin, kun minun wnoroni on
tullut. Te istutte kaikki niin juhlallisina tuoleillanne
ja katsotte minuun niin jännitetyllä huomaawaisuu-
della ikäänkuin minä olisin tuomari ja te minun mala-
miehistöni. Olen tosin keskeyttänyt muutamia oppi-
neista ystäwistäni heidän tertoessansa, mutta panen
jyrkimmän wastalauseeni kaikkea luuloa ivastaan, että
minulla olisi jotakin parempaa kerrottawana kuin heillä.
Herra tuomari Brandon suwaitkoon tumallisella hert-
tllisuudellansll, joka hänelle niin hymin sopii ja jota,
minun täytyy se sanoa, tekee hänen wähimmätkin sa-nansa ja tekonsa niin miellyttäwiksi ja arwokkaiksi,
hän suwaitkoon, toistan sen, nyt heti alussa hywän-
tahtoisesti ottaa tämän huomioonsa. Sen tähden että
olen tuomari, odotatte te minun kertoman jonkun
roswojutun. Tämä ei kuitenkaan ole aikomukseni.
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Minun täytyy mitä jyrkimmästi asettua ajatustanne
wastlllln, että minä kutsumuksessani yksinomaan olisin
roistojen kanssa tekemisissä, sentähden että minulla
sillä aikaa, kun käytännöllisesti olen ammattiani har-
joittanut, olen ollut tilaisuudessa pelastamaan muuta-
mia sellaisia joutumasta hirteen. Tahdon mitä ponte-
wimmin ilmoittaa, ett'en minä ollut, joka heidät
pelastin; laki, joka samalla kertaa on maltiolaitok-
semme kunnia ja warma tuki ja jos joku teistä
maanpiirillä moi löytää erinomaisemman lain, niin
tahtoisin sen mielelläni tietää; olkoonpa se sitte poh-
joisessa, etelässä, idässä tai lännessä, niin tahtoisinsen mielelläni tietää laki, toistan minä, joka on
yhtä armelias kuin majesteetillinen, laki se oli, joka
heidät pelasti, enkä minä; se lienee päinmn selwää.
Mielipiteenne, jotka jo edeltäpäin olette itsellenne
muodostaneet, ja teidän kelwottomat ennakkoluulonne
saattamat teidät tähän johtopäätökseen (johtopäätökseen,
jonka olette liian taipuwaiset hywäksymään); te ette
moi sitä kieltää, sillä näen totuuden selmästi kasinois-
tanne ja olen monta wuotta tutkinut kaswonpiirteitä

olen tutkinut useampia kaswoja kuin kirjoja ja
ne omat ilmaisseet

,Melwill, Melwill", keskeytin minä hänet, „koska
aiot lopettaa lauseesi?"

Herra tuomari, minä aioin juuri sanoa, kun
minut keskeytti ensiksi epäilyksen ilme walamiesten
kaswoilla ja sitte teidän oma huomautuksenne, herra
tuomari, joka todisti kuten turvallisesti teidän suuresta
ja erinomaisesta nmsaudestanne, sillä jokainen lausunto.
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jokll huuliltanne lähtee, maikka ette ole sitä paljonkaan
miettineet, ilmaisee niin sumaa kokemusta, sellaista
loogillista tarkkuutta, sellaista puhtautta

Nyt aloimme kaikki nauraa, maan Melwill py-
syi muuttumatta hywin juhlallisen näköisenä.

„Mina aioin juuri sanoa", jatkoi hän, kun olimme
lakanneet nauramasta, „ett'en ole marsin ihastunut
rosmoihin, maikka olen ottanut tehtämäkseni muuta-
mia puolustaa. Welwollisuuteni oli silloin walwoa,
että, joll'eiwät he olleet, lain mukaan syylliset, laki
olisi heidän ystäwänsä, ja monta kertaa onkin se näyt-
täytynyt heidän parhaimmaksi ystäwäksensä. Ennen-
kuin kerron teille erään merkillisen tapahtuman, joka
marinaankin on teitä miellyttäwä, koska te kaikki olette
tunteneet sen henkilön, jonka asianajajana olin, nimit-
täin nuoren Randsin, joka eroitettiin koulusta ja joka
ei ensinkään tullut pelastetuksi lain kautta, maan mer-
killisen sallimuksen wälityksellä, tahdon teidän tumal-
lanne panna wastlllauseen, en sitä yleistä suuntaa
mastaan, mikä jo kuulemissamme kertomuksissa on
mallinnut, maan sitä dogmaattista wäitettä mustaan,
että poika tulemmsuudessaan aina kehittyy sen mukaan,
minkälainen hän koulussa on ollut. En tahdo kieltää,
että se on yleinen sääntö. Luulen, että teillä ylimal-
kllin on aiwan oikein, maan tahtoisin nyt mielelläni
esittää poikkeustapauksen. Tiedän, kuten jo olen sano-
nut, sellaisia löytymän, ja kiitän Jumalaa, että niin
on laita", sanoi hän wakawasti, eitä meillä sitte koko
hänen kertomuksensa aikana ollut ensinkään aihetta
nauraa.
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Olen nähnyt esimerkkejä siitä, että pojat, jotka
koulussa omat olleet oikein huonoja, sitte omat pa-
rantuneet ja heistä on tullut hurskaita ihmisiä; maan
tämän muutoksen aikaansai silloin niin sanoakseni
jokin tulikoetus, joka äkkiä hillitsi heidät heidän syn-
ninretkillään ja saattoi heidät oikealle tielle.

Lenton on totuudenmukaisesti turnannut, minkä-
lainen Matti Rands oli kouluaikana. Hän oli epä-
luotettawll, itsekäs poika, enkä koskaan hänestä pitänyt;
maan kun minun wirkani puolesta täytyi ryhtyä hä-
nen asiaansa ajamaan, niin ei tullut kysymykseen, mi-
ten paljon hänestä pidin. Hymin aikaisin eräänä
aamuna istuin huoneessani ja työskentelin selwittääk-
seni erästä sangen sotkuista oikeudenkäyntijuttua. Ikku-
nani oli auki ja kuulin pienen suihkulähteemme lirise-
män ja lemmikkirastllllmme lauleleman ulkona; olen
sen jälkeen matkustellut paljon sekä nähnyt ja kuullut
paljon kaunista, maan tähän hetkeen asti en ihanim-
missllkaan lehdoissa ole kuullut iloisempia säweliä kuin
ne, joilla pieni, ruirkeä laululintumme aina terwehti
päimän nousua, kun se koitti Lontoon synkkien katujen
yli, eikä mikään mesiputous ole koskaan tarjonnut
kuullakseni suloisempaa soittoa kuin tuo pieni keskellä
kaupunkia sijaitsema suihkulähde; lintunen ja suihku-
lähde oliwat minun runouteni keskellä yksitoikkoisia
papereitani.

Sinä aamuna, josta on puhe, kuulin minä paitse
suihkulähteen loisketta ja rastaan liritystä muitakin
ääniä, jotka häiritsiwat ja kiusasiwat minua. Henkilö,
jota en woinut nähdä, kulki edes takaisin löytämällä



89

hitain askelin, jotka kaikuiwat kumeina ja yksitoikkoisina
aamun hiljaisuudessa. Jos main olisin woinut nähdä
kulkijan, niin olisin luultawasti jatkanut työtäni sen
enempää häntä ajattelematta; maan oli erittäin häi-
ritsemän näin aikaisin aamulla, kun wielä muuten oli
uiman hiljaista ja minulla oli waikea juttu selwitet-
täwänä, kuulla alituista kaivelua näkemättä ketään.
„Menen istumaan joen rannalle", sanoin lopulta
itsekseni, „ja jälellä oleman osan juttua mietin siellä."
Menin alas ja istuuduin penkille, josta moi nähdä
joelle, mikä jo oli täynnä elämää ja toimintaa; maan
pian sain kuulla samat raskaat, yksitoikkoiset askeleet
takanani. Ne lähemmät lähenemistään ja aloin mel-
kein luulla llllween seuraaman minua. Käännyin ym-
päri ja näin wanhlln harmaapäisen ukon aiman taka-
nani. Hänen kaswoisslllln oli kyyneleiden jälkiä- ja
jokin suuri suru näkyi häntä rasittaman. Hän katseli
minua pari minuuttia ja ojensi minulle sitte kirjeen
sanoen nyyhkyttäen: „Olen käwellyt ja odottanut
teitä, hywä herra, yli kaksi tuntia saadakseni antaa
tämän teille, maan en tahtonut teitä häiritä." Kun
katselin häntä, olin makuutettu joskus ennen eläissäni
nähneeni nämät kaswot tai toiset, jotka oliwat hymin
niiden näköiset, maikka en muistanut missä ja milloin;
maan kun näin kirjeenkirjoittajan nimikirjoituksen oli
arwoitus selwinnyt. Matti Randsin isä seisoi edessäni.
Kirje oli aiman lyhyt ja kuului seuraawasti:

Newgaten wankilll.
„ Rakas isäni!"

Usko minusta mitä tahdot; älä main usko minun
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oleman syypään siihen rikokseen, jonka tähden nyt olen
wangittu. Jos joku moi auttaa minua todistamaan
miattomuuttllni, niin se on entinen koulutowerini Mel-
will. Lähetä wiipymättä asianajaja hänen luoksensa!
Uskollinen maan onneton poikasi

Matti Nands."
Luin kirjeen uudelleen kaksi tai kolme kertaa ja

lukiessani oli Matti Randsin kuwa, sellaisena kuin hän
ennen oli, yhtä selwäna silmäini edessä, kun nyt näen
jonkun teistä tässä edessäni.

„Antakllll wanhlllle miehelle anteeksi hänen le-
mottomuutensa, joka on waikuttanut, että tulen itse.
Tiedän, ett'ei se ole tumallista; maan Matti on ainoa
poikani, herra Melwill, ainoa poikani."

Hän otti hatun päästänsä, maan minä panin
sen heti muitta mutkitta jälleen hänen päähänsä.

„Tulkaa ylös asuntooni, herra Nands, ja kerto-
kaa minulle, mistä oikeastaan on kysymys."

Hän totteli kuin lapsi ja kertoi minulle historian,
jota kuuntelin jännitetyllä tarkkuudella. Kuten Len-
ton jo on huomauttanut, jatkoi Rands samaa uraa,
jota oli ulottanut, ja warttui mieheksi, jolla oli mitä
turmeltuneimmat tawat ja taipumukset. Kun hän
jätti koulun, pääsi hän walitettawasti itsenäiseksi mie-
heksi, mikä aina on hyroin wahingollista sellaiselle
nuorelle miehelle, jolla ei ole kristillisiä periaatteita.
Hänen wanhemmillansll ei ollut häneen mitään mm-
kutuswllltaa; hän teki mitä tahtoi, oli ulkona öisin
niin kauan kuin tahtoi, tuhlasi niin paljon rahoja kuin
tahtoi. Pian joutui hän muutamien pelaajien ja
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petturien seuraan ja hänestä tuli hurja pelaaja. Hän
ei woinut antautua mihinkään rehelliseen ammattiin;
hänellä ei ollut tahdonwoimaa edes tunninkaan aikaa
kestääkseen missään työssä; tyhjäntoimittaminen oli
hänen elintehtäwänsä ja omasta kekseliäisyydestänsä
eläminen toisena päiwänä rikkaana ja toisena rutiköy-
hänä, se oli sitä elämää, joka eniten häntä miellytti.

Eräänä iltana oli hän mennyt sellaisten nuorten
miesten kokoontumispaikkaan, joiden kanssa hän seu-
rusteli, kun kauhea murha-uritus ja ryöwäys siellä
tapahtui. Erästä nuorta herraa haawoitettiin mää-

rällisesti ja häneltä warastettiin suuri summa rahaa,
sittekuin hän ensin oli tehty tunnottomaksi jollakin nuku-
tusaineella. Kun hänet lamattiin makaamassa tunnotto-
mana lattialla, seisoi Rands hänen wieressään jakäyttäy-
tyi ikäänkuin olisi hän menettänyt järkensä. Poliisia lä-
hetettiin noutamaan ja hän wangittiin heti. Hänen
wlllltteensa tutkittiin ja hänen taskustaan löydettiin
seteli ja kultainen kynänwarsi, joiden huomattiin kuulu-
man herra Norburylle, tuolle nuorelle miehelle, jonka
kimppuun salaa oli hyökätty. Asia ei näyttänyt
Randsille hywinkään edulliselta ja marsinaisena rikok-
sentekijänä tuli hänen wllstata oikeudessa, maikka
epäiltiinkin hänellä oleman useampia rikostowereita;
ja jos herra Norbury kuolisi, möisi Nands hengellään
saada sen maksaa. Ia asian teki wielä enemmän epä-
luulonlllaiseksi se seikka, että, maikka herra Norbury
ei ollut wielä tullut tajuntaansa, hän satoja kertoja
oli toistanut: „Rands, Rands", ja näiden katkonais-
ten huudahdusten katsottiin oleman marinana todis-
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tuksena syytetyn rikollisuudesta. Rands itse ei näyttä-
nyt muistaman mitään siitä mitä puheena olemana
iltana oli tapahtunut. Kaikki näytti hänelle oleman
kiedottuna hämärään marjoon; maan hän makuutti
mitä juhlallisimmin wiattomuuttansa.

Tämän kertoi minulle hänen surullinen isänsä.
En woinut häntä paljo lohduttaa; pyysin häntä niin
pian luin mahdollista lähettämään asianajajan luokseni
ja lupasin tehdä kaikki mitä sellaisissa asianhaaroissa
woidaan tehdä, sanalla sanoen, latelin koko joukon tu-
mallisia puheenparsia, koska en tiennyt, mitä muuten
sanoisin. Asianajaja tuli, ja kun hän katseli asiata
ammattimiehen näkökannalta, oli se hänen mielestään
mainio juttu, oikein mainio juttu, josta moi ansaita
paljon rahaa ja tulla kuuluisaksi.

„Olkoon niin", sanoin harmissani; „waan minun
täytyy sanoa ett'en näe tässä ainoatakaan kohtaa, jo-
hon woisimme iskeä kiinni."

„Ei ole", wastasi asianajaja, herra Miller, tyyty-
wäisenä, „ja se se juuri tekeekin jutun niin wiehätta-
wäksi."

„Todellakin", mustasin kylmästi.
„Katsoppa, sellaisessa asiassa tuin tämä ja

lun puhun nuorelle ja lupaamalle ammattitowerilleni,
en moi olla liian rehellinen", lisäsi hän tutta-
wallisesti.

„En wälitä rehellisyydestäsi, Miller, jos main
tahdot ryhtyä itse asiaan; nilani on tänään wiiden
punnan arwoinen tuntia tohti, eikä minulla ole waraa
tuhlata sitä,"
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„Wiisi puntaa tunnissa, sepä todella hauskaa
kuulla; maan woin helposti kumuilla —"

„Pyydän, ett'et nyt puhu kumitteluistasi, maan
että ryhdymme itse asiaan. Mitä tiedät tästä ju-
tusta?"

mahan."
„Sepä lupaamaa", mustasin minä tyytymättö-

mänä, „wlllln kuuleppa, Miller; minulla ei ole syytä
tunteakseni erityistä mieltymystä Randsiin; pelkään,
että hän lapsuudesta lähtien on ollut huono ihminen.
Maan kun hän yhteen aikaan oli samassa koulussa,
jossa minä sain kaswatukseni, ja kun en moi nähdä
wanhan miehen itkemän epätoimon kyyneleitä, niin
tahdon tehdä mitä woin tämän nuoren miehen hy-
mäksi; maan sinun tulee ottaa asia wähän wakawam-
mnlta kannalta, jos tahdot että minun tässä tulee jo-
takin toimia."

„Nakas ystäwäni", sanoi asianajaja, joka sil-
mänräpäyksessä muutti sekä kaswojen ilmettä että käy-
töstapaansa, „tahdoin main innostuttaa sinua menettely-
tapani kautta; minä tiedän, että kun kerran ylipääse-
mätön muuri waikeuksia kohoaa eteesi, teet main sitä
lujemman päätöksen murtaa sen. Meillä on nyt sel-
lainen muuri edessämme. Minulla ei ole pienintäkään
todistusta esille tuotawana, joka möisi Randsille olla
joksikin hyödyksi. Hän ei muista mitään muuta kuin
että hän kolmen tomerin kanssa oli Norburyn seurassa
tuona onnettomana iltana; hän luulee, että eräs roisto
nimeltä Fletcher, sekoitettuaan jotakin huumaawata ai-
netta hänen lasiinsa, oli pistänyt setelin ja kynän-
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warren hänen taskuunsa poistaaksensa epäluulot to-
dellisista rikollisista. Minulla ei ole mitään syytä
uskoakseni Randsin puhetta; maan tässä tapauksessa
ei minulla myöskään ole syytä epäillä hänen selitys-
tänsä. Pahinta on, että Norbury on maannut kuole-
mankielissä siitä hetkestä lähtien, jolloin mäkimaita ja
ryöwäys tapahtui; sillä selmäii on, että häneltä on
warastettu suuri rahamäärä."

„Mistä se tiedetään?"
„Saman päiwän aamuna oli hän rahakaup-

piaalta saanut kaksisataa puntaa sterlinmä (n. 5,000
mk.) ehdolla, että hän tunnustaisi neljänsadan pun-
nan wekselin."

,Minkälaisissll rahoissa tämä määrä maksettiin?"
„Kullassa ja seteleissä."
„Tiedetäänkö setelien numerot?"
„Ei, minulla on ollut poliisi liikkeellä lähes kaksi

wiikkoa, maan emme ole mitään saaneet tietää ja niin-
muodoin, sanoi herra Miller, käyden jälleen iloiseksi ja
asettaen kaikki kymmenen sormenpäätä wastakkain,
niin muodoin ei meillä ole mitään mihin nojata;
maan jos asianajaja mihinkään nojaamatta moitok-
kaasti moi ajaa perille tällaisen jutun kuin tämä, niin
se on olema onnen alkuna hänelle, sen minä ma-
kuutan."

„Oletko koskaan nähnyt Fletcheriä?" kysyin het-
kisen kuluttua.

„Olen."
„Kuwaile hänet minulle, hitaasti ja min tarkkaan

kuin main woit."
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„3tuori mies, juutalaisen näköinen, jolla on
pitkä, musta tukka, matalan otsan alapuolella melkein
toisiinsa yhtymät silmät, paksut huulet ja yleinen ke-
wytmielisyyden leima koko kaswoissa. Sitä pnitse ka-
ivelee hän ikäänkuin toinen sääri olisi toista lyhyempi
ja sammaltaa hiukan pulmesfaan."

„Ia huolimatta tästä tarkasta kumauksesta
sillä olen makuutettu siitä, että se on todellinen ei
lähettiläittesi ole onnistunut saada miestä kiinni?"

.Ei."
„Olen tekemä kaikki mitä woin; urki kaikki, mikä

moi olla nuoren miehen eduksi, ja tule luokseni joka
päiwä! Waikka se ei ole tumallista, tahdon käydä
hänen luonansa koettamassa, moisiko entisten aikain
muisteleminen palauttaa jotakin hänen muistiinsa.
Minkälainen hän tähän asti lieneekin ollut, niin on
nyt kuoleman marjo hänet saawuttanut ja meidän
tulee sentähden olla lempeitä ja laupiaita häntä koh-
taan."

Myöhemmin puimalla menin wankilaan. Se ei
walitettawasti ollut ensimmäinen käyntini siellä. Mo-
net katkerat jäähywäiset awiopuolisoiden wälillä olin
nähnyt sen synkkien muurien sisäpuolella; monta toiwo-
tonta katumuksen huutoa olin kuullut niiden suusta,
jotka lopultakin oliwat huomanneet, että „synnin palkka
on kuolema", ja että „ne, jotka lihassa kylwäwät, ne
lihastansa turmeluksen niittämät". Rands ei wälMn
aikaan woinut minua puhutella, maan wihdoin hän
sanoi: „Melwill, olen wiaton, olen todellakin wiaton".

Olin makuutettu siitä, että hän puhui totta.
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„Olen ollut huono ihminen, hywin huono ihminen",
jatkoi hän kyynelten waluessa pitkin poskia; „ei sinulla
eikä kellään toisellakaan ole syytä pitää minusta; maan
tätä rikosta en todellakaan ole tehnyt."

„Uskon sinua, Rands", sanoin minä, tarttuen
hänen käteensä; „waan jos kuolemantuomiosi neljä-
toista päiwää tämän jälkeen langetetaan, woitkohan
silloin siirtää syyn kenenkään toisen hartioille?"

„En, en kenenkään", oli surullinen wastaus;
„alotin huonosti, Melwill, en muista sitä aikaa, jolloin
en olisi pitänyt huonosta seurasta; ja kun tulin omaksi
herrakseni, en tyytynyt lukemaan huonoista ihmisistä
ja heidän elintamoistaan, maan halusin nähdä todelli-
suutta, ja nyt olen sitä saanut omaksi roahingokseni."

„Rands, minua ilahuttllll nähdä sinut tässä mie-
lentilassa; etsi Jumalan luona anteeksi antamusta
menneisyydestä, rakas ystämä, ja jos —"

„Mitä?" sanoi hän, kaswojensa käydessä kalman
kalpeiksi, kun minä waikenin.

„los sinun täytyy kuolla —"

Hän hypähti kauhistuneena ylös, huudahtaen:
„Minä sanon sinulle, että olen wiaton".

„Waan kuka sen moi todistaa? Jos nuori
Norbury kuolee, saat hengelläsi sen maksaa; se on siis
main hywäntahtoisuudestll kun minä walmistan sinua
pahimmankin waralle."

Puhuessani edelleen hänen kanssansa, huomasin, että
kuten Miller oli huomauttanut, hän ei ensinkään muista-
nut, mitä oli tapahtunut sinä iltana, jolloin hänet wangit-
tiin. pllitse että hän moi kuivata towerinsa ja miten he oli-
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nmt mieltäneet suurimman osan iltaansa. Siitä hän ei
tiennyt mitään, mistä se johtui, että hänet oli tomuttu
seisomassa tunnottomana oleman miehen wieressä, jota
malasi vitkallaan lattialla, tai mistä kynänmarsi ja
seteli oliwat hänen taskuunsa tulleet; ja kun hän ivas-
tasi niihin kysymyksiin, jotka tein hänelle, tunsin itseni
jälleen makuutetuksi siitä, että hän puhui totta. Waan
miten woitaisiin hänen wiattomuutensa todistaa? Tuon
onnettoman wangin isä jakeli herra Millerille ja hä-
nen apulaisilleen runsaasti rahoja ja he tekimät wä-
symättä työtä. Minulla oli silmät ja korwat auki
joka puolelle keksiäkseni wähimmänkin wiittauksen ja
kuiskauksen, josta möisi olla hyötyä; maan se oli tur-
haa. Se tuotti minulle enemmän lewottomuutta,kuin te
ehkä luulette minun woiwan tuntea. Kuljeskelin kaikkialla
etsien tuota juutalaisen näköistä nuorta miestä, jonka
silmät melkein yhtyiwät toisiinsa matalan otsan ala-
puolella, maan en saanut hänestä wihiä. Te ette moi
ajatellakaan, miten tumaton koneisto pannaan käyntiin,
kun jotakuta epäiltyä henkilöä ajetaan takaa. Mitä
mahdottomimmat paikat urkitaan, antaudutaan kes-
kusteluihin mitä epäilyttäwimpien henkilöiden kanssa
toiwossa, että ilmautuisi jotakin, mikä woisi johtaa
löytöihin; luonnollisesti nuuskitaan wähän milliä kaikki
huonojen ihmisten tyyssijat, kellarista ullakkoon saakka.
Kaikilla rautatieasemilla, kaikissa laimatelakoissa, kai-
killa Lontoosta lähtewillä teillä löytyy lähettejä etsi-
mässä rikollista; hänen on melkein mahdotonta päästä
pakoon. Waan huolimatta kaikista ponnistuksistannne
ei meidän onnistunut löytää mitään todistetta Randsin



98

wiattomuudesta. Ainoa lohdutukseni oli, maikkakin
tonneistani aina tehtiin pilkkaa, että herra Norbury
wielä eli, jos sitä elämäksi woidaan kutsua, kun hän
oli tninnoksissa eikä muistanut wähintcikäcin siitä mitä
me halusimme tietää.

Lopullisesti, sittenkuin juttu kahdesti oli lykätty
toistaiseksi, että hän möisi todistajana olla läsnä,
walkeni se päiwä, jolloin Rands oli tuotawa oikeuden
eteen. Iksi maamme wilpittömimpiä tuomareita is-
tui tuomioistuimella, maan minulla oli yksi Lontoon
teräwimpiä ja taitawimpia juristeja wastustajanani.
En tahdo koettaa tumata kuulustelua. Ainoa seikka,
mihin woin luottaa, oli ett'ei herra Norbury tuntisi
syytettyä siksi henkilöksi, joka wäkiwaltaa hänelle oli
tehnyt. Hänen huutoonsa: „Rands! Rands!" pantiin
hywin suuri paino. Eikö se olisi mahdollista, minä
kysyin, että tämä oli awun huuto? Todistaja wa-

wahti äkkiä ja siweli kädellä otsaansa, ikäänkuin koet-
tcillksensa selwittää sekamia ajatuksiansa. Hän silmäili
tuijottamin katsein ympärillensä oikeussalissa, kunnes
hänen silmänsä pysähtyiwät lehterille, josta kohta kuu-
lui melua, ikäänkuin joku nopeasti olisi koettanut
poistua.

„Katsokllll, katsokaa!" huusi hän kaikumalla ää-
nellä, sillä aikaa kuin sumin hiljaisuus malliksi salissa.
„Tuossa hän on, tuo, jolla on punaiset hiukset, kalpeat
kaswot ja sisään painuneet silmät!"

En moi kuwata, minkälainen melu tämän joh-
dosta nousi tuomioistuimessa. Silmänräpäyksessä nä-
kyi aistimien woima Norburnlle palanneen. „Minä
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luulen", jatkoi hän äkkiä, „että Rands pelissä petti
minnt; kuitenkaan ei minulla siihen ole mitään todis-
tusta; maan Fletcher warasti rahani, nukutti minut
ja koetti tappaa."

Lehteriltä kuului kiimasta ottelua, maan pian
laahattiin nuori mies, jonka herra Miller niin tarkkaan
oli kuwannut, tuomioistuimen eteen. Hiukset oliwat
leikatut aiwan päänahkaa myöten ja wärjätyt punai-
siksi. Vastustamaton woima oli wetänyt häntä niin-
kuin monta muutakin rikollista sille näyttämölle, josta
olisi luullut hänen tahtoman paeta niin kauas kuin
mahdollista. Luottaen walepukuunsa, oli hän luullut
marinaksi, ett'ei häntä tunnettaisi, ja siten tullut katso-
maan wiimeistä näytöstä siitä näytelmästä, joka niin
kauheasti kiinnitti hänen mieltänsä. Hänen wapisewat
huulensa, kauhun ilme hänen kasinoillaan ja hänen
wärisewä ruumiinsa näkyiwät ääneensä huutaman
sanan: „syyllinen!" Tutkimus keskeytettiin, ja seu-
raamana päiwanä seisoi Fletcher Nandsin mieressä
tuomioistuimen edessä. Edellisen näkeminen näkyi
palauttaman koko joukon asioita jälkimmäisen muistiin,
niinkuin oli ollut Norburynkin laita, ja hänet hywäk»
syttiin sentähden todistajaksi Fletcheriä ivastaan. Tämä
ajettiin maanpakoon elinajaksensa; maan kun tuomio
oli langetettu, kääntyi tuomari Randsin puoleen, pu-
huen muutamia wakawia, melkeinpä isällisiä sanoja:
„Olkoon tämä teille opiksi niin kauan, kuin elätte;
olette kulkeneet niin lähellä äkkijyrkännettä kuin mah-
dollista syöksymättä sinne alas; joll'ei armollinen kait-
selmus olisi ehkäissyt sitä, olisitte kenties häpeällä saa-
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neet puimanne päättää. Uskon tosin, että olette seu-
rustelleet sellaisten kanssa, jotka omat olleet teitä
itseänne huonommat; maan se ei ole teille mikään
puolustus. Te walitsitie heidän seurapiirinsä sentäh-
den, että he woiwat saattaa teidät „iloisllan elämään",
kuten tällaiset nuoret miehet sitä kutsumat. Waan se
ei ole elämätä, se on kuolemata, ei löydetä muuta
kuin myrkyllisiä ja turmelemia hedelmiä sillä tiellä,
jota te olette kulkeneet, en tiedä miten kauan. Wielä
on aikaa hyljätä entinen tie ja alkaa kulkea uutta.
Ei ole wirkawelwollisuuteni puhua teille, kuten nyt
teen; maan olen nähnyt harmaapäisen isänne surun
ja murheen tähden oleman haudan partaalla, olen
kuullut jotakin enempää kuin main ammattimiehen
äänen, kun oppinut asianajajanne, joka muutamia
wuosia on ollut koulutowerinne, teitä lämpimästi on
puolustanut; kun toiset niin mielellään tahtomat
teidän parastanne, ettekö itsekin sitä tahtoisi? Olen
istunut tuomioistuimella monta wuotta, ja olen näh-
nyt monen nuoren miehen waipuwan Lontoo-elämän
pimeään kuiluun; maan jos te, joka nyt olette pelastu-
neet kuolemasta pahantekijän kuoleman, jos te, kun
rakastaman isänne kädet omat ojennetut joksikin aikaa
tarjotuksensa teille pakopaikan, jossa moitte olla tur-
massa häpeältä ja saada aikaa ja tilaisuutta tullak-
senne paremmaksi ja jalommaksi, kuin tähän asti olette
olleet; jos te sellaisen ystäwän seistessä siivullanne,
jollaisen tiedän ammattinieljeni Melwillin tahtoman
teille olla, kun ette main työnnä häntä pois tyköänne;

jos te kaikesta tästä huolimatta ette ota mitään



101

oppiaksenne siitä kauheasta ajanjaksosta, jonka nyt
olette eläneet, armahtakoon silloin Jumala teidän sie-
luanne; sillä tässä maailmassa ette silloin mitään
armoa ansaitse. Te olette wapautettu."

En ole milloinkaan nähnyt minkään nuoren mie-
hen niin äkkiä kuin Randsin pysähtymän synninretkel-
laän ja joutuman oikealle tielle sen määrällisen mur-
rosajan kautta, jonka hän oli elänyt, kuten oppinut
tuomari lausui. Wiipyi kauan, ennenkuin hän häpeän
wuoksi moi pitää päänsä pystyssä, ja kun hän sen
teki, tunsi hän kuitenkin miela hädin tuskin pelastu-
neensa pahantekijän kuolemasta. Nyt hän hoitaa luot-
tamuswirkaa ja on kaikkien niiden kunnioittama, jotka
hänet tuntemat. Woisin kertoa tapahtumia, jolloin
laki on wapauttanut sellaisia, joiden minä sydämmes-
säni luulin oleman syyllisiä; tässä tapauksessa ei se
woinut pelastaa miestä, joka, huolimatta kaikista
muista wirheistään, kuitenkaan ei ollut syypää siihen
rikokseen, josta häntä syytettiin. Minun käsitykseni
mukaan osoittaa tämä tapaus, että huonojen ja rikol-
listen ihmisten on mahdollista parantua ja Jumalan
awulla kerrassaan luopua, kaikesta, mikä nuoruudessa
oli heidän luonteensa merkillisin piirre. Ettekö ole
kiitolliset siitä, että se on mahdollista?"

„Pysyn alkuperäisessä waitteessäni", sanoi Len-
ton, kun Melwill oli lopettanut, „että lapsuuden aika
on jotenkin selmänä enteenä, minkälaiseksi miehuus on
muodostuma; en tahdo tätä kuitenkaan minäkään sään-
tönä esittää, ja olen makuutettu siitä, että katsoen pu-
heenaolewaan tapaukseen me kaikki olemme kiitolliset.
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että säännöstä löytyy poikkeuksia, jos sitä edes sään-
nöksi woidaan sanoa. Kuitenkin täytyy Melwillin
myöntää, että Rands pelastui kuin tulikokeen kautta."

„Ia", huomautti Ross, joka hymin tunsi Lon-
toon elämän, miten suureen maaraan joutua perika-
toon hän antautuiklllln heittäytyessään suuren kaupun-
gin pauhinaan ilman minkäänlaista luonteenlujuutta!
Satoja nuorukaisia, jotka kemytmielisyydessä eimät ole
joutuneet niin pitkälle kuin hän, on waipunut Lon-

toon elämän synkkään kuiluun, kuten tuomari oikeu-
denkäynnissä huomautti, sentähden ett'ei heillä ollut
Herran pelkoa silmäinsä edessä, maikkakin he oliwat
elintawoisslllln säännölliset ja joskus kämiwät kir-
kossa."

„Minä pelkään aina", sanoi Stuart, „tun kuu-
len nuorukaisten, jotka omat jonkun kauppahuoneen
plllmeluksessll, ikamöiwän sitä uikaa, jolloin he saamat
olla omat isäntänsä, joll'ei heillä ole elämää uskoa,
joka tekee heidät kykenemiksi kunnialla siinä asemassa
olemaan. Ainoastaan totinen Kristuksen palwelija
kytenee olemaan muiden isäntänä."

„Nuori mies, joka seurustelee huonojen tomerien
kanssa, ei ole koskaan turmassa", sanoi Haroina;
aamistllmattomllna hetkenä, kuten wasta kuulimme, oli
Rands menettamllisillllän henkensä. Wanha sanan-
lasku: „Sano minulle, kenen kanssa seurustelet, niin
minä sanon sinulle, kuka sinä olet", pitää paikkansa
wielä tänäänkin. Miten toisellaiset olisiwatkaan hänen
nuoruutensa päiwät olleet, jos hän olisi ollut elämä
jäsen kristillisessä kirkossa ja etsinyt iloansa kristilli-
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sessä toimeliaisuudessa, kristillisessä seurapiirissä ja
seurustelussa Jumalan kanssa! Olen usein ajatellut,
että jo yksistään maailmalliselta näkökannaltakin kat-
soen tulisi kaikkien nuorten miesten alottaessaan elä-
mänsä matkaa pitää uskoa meidän Herramme ja Va-
pahtajamme kalliina aarteena, kuten pienessä laulussa-
kin sanotaan: „Monesta maarasta pelastut. Jos
nuorena Herralle antaudut."

,Hhdyn tässä kohden täydellisesti sinun mieli-
piteeseesi", sanoi Lenton, „Olen tuntenut nuorukaisia,
jotka eiwät suinkaan olleet korkeasti oppineita, maan
joita monet pitiwät tyhminä ja ahdasmielisinä, mutta
jotka kuitenkin sen kautta, että he rakastiwat Jumalaa,
lukiwat Hänen sanaansa, pitiwät salmiin pyhänä, ei-
wlltkä laiminlyöneet rukousta, pysyiwat lujina tu-
hansien kiusausten keskellä wuodesta wuoteen; jota
mastoin toiset, joiden mielestä maalliset nautinnot
oliwat korkein onni ja jotka enemmän pitiwät huolta
wlllltteista, huwituksista ja huonosta seurasta kuin
mistään muusta, usein lankesiwat kiusauksissa jo ensi
wuonna. Edelliset eiwät ainoastaan säästäneet niitä
rahoja, jotka toiset tuhlasiwat turhuudessa, synnissä
ja kewytmielisyydessä, maan he saiwat myös osaksensa
monen hywän, kunnon ihmisen kunnioituksen, joiden
kodit aina oliwat heille awoinna, ja sitä paitse nautti-
wat he lepoa ja omantunnon rauhaa,"

„Oi", sanoi Melwill huoaten, „en moi loskaan
unohtaa sitä hetkeä, jolloin kohtasin onnettoman koulu-
towerini wankilassa. Se kohtaus opetti minulle, jos
tarwitsin sitä oppia, miten surkuteltawaksi, arlamieli-
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seksi olennoksi synti moi muuttaa sen ihmisen, jossa
se saa hallita. Tuo onneton wanki ei woinut katsoa
minua silmiin; hän pelkäsi omaa ääntänsä ja oli wal-
mis nelinkontin ryömimään minun edessäni. Toimoi-
sin, että jokainen kewytmielinen, nuori tuhlari Lon-
toossa sen olisi nähnyt."

„Ia kuitenkin", sanoi Smith, „kuinka armollinen
Jumala olikaan hänelle! Ihdennellätoista hetkellä
astui Hän wäliin ja antoi hänelle uuden tilaisuuden
kääntymykseen ja elämään sekä, kuten tuomari lausui,
luopumaan wanhalta tieltä ja ulottamaan uutta.
Omasta puolestani olen iloinen, ett'ei Lentonin ja mi-
nun oma teoriiani aina pidä paikkaansa; ja wielä
enemmän ilahuttaa minua se, että „Herran luona on
anteeksiantamus, että häntä peljättäisiin", ja „että le-
suksen Kristuksen, Jumalan Pojan meri puhdistaa
meidät kaikista synneistä."

„Mutta", kysyi Ross, „mW pitäisi nuorten mies-
ten wiipyä, kunnes he joutumat johonkin suureen
maaraan, kunnes he menettämät ei ainoastaan hywän
nimensä ja wapautensll maan kenties henkensäkin, en-
nenkuin he> tahtomat oppia sen totuuden, jota heille
alusta asti Zmakawasti mieliin teroitetaan, nimittäin
että he ainoastaan elämän uskon kautta woiwat py-
syä lujina niissä kiusauksissa, jotka joka puolelta heitä
ympäröimät? Puhun sen kokemuksen nojalla, jonka
kaupunkilaisena olen saanut, ja uskon, että monessa
meidän suurissa nuoria mie-
hiä, jotka omat menettäneet kaiken siweellisen moi-
mansll sen kautta, että usein omat antaneet kiusauk-
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sille mallan, niin että tarwitaan yksi ainoa tuulen
henkäys, niin sanoakseni, suistamaan heidät perikadon
kuiluun. Alppiseuduissa tapahtuu, että muoriwuohen
kewyt askel moi panna liikkeelle jääröykkiön, joka tuot-
taa surua ja häwitystä alempana olemaan laaksoon.
Luulen warmasti, että moni, joka kohtaa meidät ka-
dulla hymyhuulin, iloiten mapaudestansa, minä sil-
mänräpäyksenä hywänsä moi olla pakoitettu Vaihta-
maan tämä wllpautensa wangin ahtaaseen koppiin.
Jumala herättäköön heidät ajattelemaan tilaansa, en-
nenkuin se on liian myöhäistä!"

„Amen!" wastllsimme kaikki.



Kuudes luku.

Kapteenin Kertomus.

olette kaikki niin ihmeteltäwän taitamia miehiä
ja osaatte kertoa main taitamista pojista, jotka pääsi-
wat eteenpäin maailmassa hywän päänsä awulla
j. n. e.", sanoi kapteeni Elliot, joka istui pää kumarassa
ja meihin katsomatta, hitaasti simellen kädellään päi-
wän polttamaa poskeansa, „Minulla nyt ei ole hymää
päätä eikä sitä myöskään ollut Gdmard Thomsonilla,
parhaimmalla ystäwällä, joka minulla on ollut poi-
kana tai miehenä. Me emme koskaan woineet oppia
läksyjämme, me olimme molemmat hywin tukemia ja
kuitenkin on meillä molemmilla tähän hetkeen asti
wanhll koulumme ja kaikki hupaiset muistot koulu-
ajalta yhtä rakkaassa muistissa kuin jollakulla teistä
suurine oppinenne. Jos minun tulee kertoa joku kerto-
mus, niin ette saa odottaa siitä mitään henkistä nau-
tintoa, sillä ei Edwardilla eikä minullakaan ollut mi-
tään hengellisiä lahjoja. Luulen kyllä, että meillä oli



107

kummallakin rehellinen sydän powessamme; maan
kreikan ja latinan kieliin, aritmetiikkaan ja algebraan
ei meillä ollut wähintäkään halua, lyhyesti sanoen,
me haameilimme main saadaksemme tietää, miltä suuri
maailma meidän pienen alueemme ulkopuolella näytti.
Matkllkuwllus tai kertomus jostakin merkillisestä meri-
seikkailusta tai määrällisestä walaskalan pyynnistä
tai taistelusta haikalaa ja krokotiilejä mustaan moi
saada poskemme hehkumaan ja sydämmemme sykkimään
ihastuksesta, joka oli wieras teille suurine oppinenne.
Meidän keskustelujemme aiheena oliwat mieluimmin
myrskyt ja haaksirikot, ihmeelliset pelastumiset hengen-
waaroista, wieraat maat ja kansat. Halumme saada
nähdä jotakin parempaa kuin kaupungin kadut jylhine
taloineen ja jotakin eläwämpää kuin hymin puettuja
herroja ja naisia, jotka kämeliwät ja ajeliwat puis-
toissa, tuli wibdoin niin woimakkaaksi, että teimme
päätöksen lähteä merille, jos main saisimme siihen
wanhempaimme suostumuksen.

En tiedä meillä kummallakaan olleen aihetta
katua sitä päätöstä, jonka yht'aikaa teimme, maikka
waiwllt, joita saimme kestää jungmanneina, ja mää-

rät, joille alituisesti olimme alttiina, usein paniwat
meidät huoaten ajattelemaan „Englantia, kotia ja rak-
kaita omaisia", kuten wanhassa laulussa lauletaan.
Me olemme matkustaneet maapallon ympäri ja käy-
neet melkein kaikissa sen seuduissa. Me olemme saa-
neet oleskella melkein kaikissa eri ilmanaloissa, naut-
tineet niiden wiehätyksestä ja tuskistelleet niiden
epämiellyttäwäisyydestä. Napaseuduissa olemme
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olleet paleltumaisillamme kuoliaiksi ja kuumassa wyö-
hykkeessä olemme kalojen lailla paistuneet. Olemme
kiipeilleet wuorten rinteillä, joiden huipuilta lumi ei
koskaan sula, ja purjehtineet pitkin wirtoja, jotka pu-
tousten kohdalla muodostiwat waahtoawill pyörteitä,
ja niin leweitä ja suuria jokia myöten, että ne muis-
tuttiwat merta pienoiskoossa. Olemme nähneet iha-
nia auringonnousuja ja mieltäneet monta yötä erä-
maassa, kun kuu ja tähdet nauttimat oleman niin
lähellä maata, että melkein olimme halukkaat lähte-
mään ilmaretkelle tehdäksemme hawaintoja tälläkin
alalla. Olemme kulkeneet eksyksissä tuntikausia pi-
meissä luolissa, joihin auringon walo ei ole koskaan
tunkeutunut. Olemme kuljeskelleet hiljaisissa metsissä
tuuheiden puiden marjossa, joissa mitä koreimmat
linnut, mitkä eiwät kuitenkaan osanneet laulaa, kahisi-
mat päämme päällä ja antoiwat koko taululle aawe-
maisen ja salaperäisen leiman; metsissä, joissa siellä
täällä boakäärme oli kietoutunut puunrungon ympäri
niin liikkumattomana, että moi luulla sen kierteiden
oleman main rungon epätasaisuuksia, kunnes sihisewä
ääni, pään nuolennopea kääntäminen ja äkillinen, kie-
murtelema liike pedon koko ruumiissa osoitti meidän
oleman määrällisessä seurassa ja warowaisuuden tässä
kohden oleman urhoollisuutta paremman. Olemme
taistelleet willikissojen ja käärmeiden kanssa ja mo-
nena iltana panneet maata shakaalin kimakasti ulis-
tessa kehtolauluamme. Olemme wiikkokausia oleskel-
leet kansakuntien keskuudessa, jotka omat olleet ihmi-
syyden alimmalla kehitysasteella; olemme kuunnelleet
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heidän julmia laulujansa ja satujansa seka nähneet
heidän wielä julmempia tanssejansa, kunnes tuskin
tiesimme, olimmeko todella ihmisiä ja olimmeko todella
saaneet kaswatusta siwistyneessä maassa.

Te tiedätte syyn, miksi minä niin sydämmelli-
sesti kiinnyin Edward Thomsoniin, Ei kukaan teistä
woine unohtaa sitä kauheata hetkeä, kun tuli puolen-
yön aikana pääsi irti siinä fiwurakennuksessa, jossa
me makasimme sikeimmässä unessa. Ei koskaan tullut
ilmi, miten tuli oli syttynyt, ja ainoastaan Jumalan
armon kautta me kaikki pelastuimme joutumasta tulen
uhreiksi. Kaikki hyökkäsiwät rappuja alas tukahutta-
wllssa sawussa, waan siinä sekasorrossa en minä ehti-
nyt mukaan; omi suljettiin tulen lewiämisen estämi-
seksi ja minä olin siellä sisällä. Syöksyin ikkunan luo
hypätäkseni sitä tietä ulos, maan huomasin, että kai-
kista ponnistuksistani huolimatta en saanut sitä auki.
Olin tukeytumllisillllni sawuun, joka täytti huoneen,
waan woin kuitenkin selwästi kuulla kaikki, mitä ta-
pahtui ruohokentällä ulkona.

„Oletteko kaikki täällä, pojat?" kysyi rehtori,
„wastatkaa uimiinne."

„Missä on. Elliot?" kuulin Edwardin kysymän
tuskastuneella äänellä. Olisin tahtonut antaa koko
maailman, luulen minä, jos olisin woinut mustata,
maan olin menettämäisilläni tajuntani. Äkkiä kuulin
äänen, joka antoi minulle uutta elämää; se oli Ed-
ward, joka huusi:

„Tuolla hän on, tuolla hän on; särje ikkuna,
Elliot; älä lasista wälita! Pistä pääsi ikkunasta ulosl
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Minä tulen." En woinut wastata, en woinut sor-
meakaan liikahuttllll, maan waiwuin tunnottomana
lattialle. Se tapa, jolla minä pelastuin, oli sitte, ku-
ten tiedätte, yksi niitä juttuja, jotka kerrottiin jokaiselle
uudelle pojalle, joka kouluun tuli. Kun Edward näki
minun katoaman ikkunasta, arwasi hän heti, miten
laitani oli. Salaman nopeudella, kuten olen kuullut
kerrottaman, tarttui hän maassa olemaan köyteen ja
alkoi ketterästi kuin kissa kiiwetä wesiränniä myö-
ten ylös.

„Tule alas jälleen, Thomson; tuo on sinulle
kuolemaksi," Waan kerran eloissansa oli Edward,
kuten Nelson eräässä muistettamassa tilaisuudessa,
maikkakaan ei sokea toiselta silmältään, kuitenkin kuuro
molemmilta karmiltaan kuullaksensa rehtorin käskyä.
Hän oli hidas opinnoissansa, maan hän oli koulun
ketterimpiä poikia, ja minulla ainakin on syy kiittää
Jumalaa siitä, että, maikka hän olikin pölkkypäa, joksi
Melwill häntä marmaankin kutsuisi, hänellä kuitenkin
oli jotakin, joka oli minulle paljon suuremmaksi hyö-
dyksi, nimittäin neuwokkaisuutta ja ripeyttä.

„Pyydän saada huomauttaa", sanoi Melwill pai-
nokkaasti, „ja saan kunnioittaen anoa, että herra tuo-
mari Brandon suwaitsisi ottaa makuutukseni huo-
mioonsa, ett'en ole koslaan sanonut Edward Thom-
sonin olleen pölkkypään; hänen sydämmensä oli enemmän
arwoinen kuin monta meidän päätämme, ja mitä ruu-
miinwoimiin tulee, niin toimon wain, että olisin yhtä
wahwa kuin hän. Kun todistaja tässä näkyy oleman
wähän hämmentynyt ja kun hänen todistuksensa pe-
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rustuu main siihen, mitä hän on kuullut kerrottaman,
joka, kuten tiedämme, ei ole pätewä todistus, niin
pyydän jalon ystäwäni suostumusta, hänhän oli
imenyt itseensä niin paljon sawua, että hän tuskin
kyennee totuudenmukaisesti kertomaan, mitä puheena-
olemassa tilaisuudessa tapahtui, maikka hän siitä onkin
jo puhunut marsin onnistuneesti tahdon pyytää
hänen suostumustansa kertomaan mitä näin. Pyydän
saada huomauttaa, että Edward Thomson kuulematta
rehtorin muistutuksia kiipesi wesiranniä ylös pikemmin
orawan kuin kissan lailla. Hän oli sitonut köyden
myötäisillensä ja weti sen siten mukanansa kiiweten
yhä ylemmä ja ylemmä. Uskalsimme tuskin hengittää
emmekä koettaneet häntä hillitä tai peloittaa, sillä se
olisi woinut maksaa heidän molempain henkensä, ainoas-
taan toisen sijasta. Me näimme punaisten liekkien
walllisewan ikkunaa ja olimme makuutetut siitä, että
Glliot raukka oli loppunsa saanut. Heti sen jälkeen
kuulimme, miten ikkuna särjettiin ja liekit, jotka siitä
tunkeusiwat ulos, wlllllisiwllt ruohokentän niin, että
oli maloisllta kuin päiwällä. Waan ennenkuin kauhun
huuto, johon olimme puhkeamaisillamme tämän näh-
dessämme, oli huuliltamme päässyt, kuulimme Thom-
sonin huutaman: „Pojat siellä alhaalla, katsokaapa
ylös, katsokaa ylös!" Katsahdimme jälleen ikkunaan
ja siinä hän istui liekkien keskellä, melkein yhtä lewolli-
sena, kuin olisi puussa istunut, ja piti Elliotia käsi-
marsillaan.

„Oletteko siellä alhaalla walmiit ottamaan mus-
taan hänet?" kysyi hän käheällä äänellä, joka oli
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aiman erilainen kuin hänen äänensä tawallisesti. Las-
ken hänet nyt alas."

Tumallisella ripeydellään oli hän kiinnittänyt
köyden koulutowerinsa myötäisille ja laski hänet waro-
wasti alas; sitte kiinnitti hän köyden siellä ylhäällä,
laskeutui itse alas ja kaatui tunnottomana maahan,
jossa hän kauan makasi pyörtyneenä. Jälkeenpäin
kolosimme pienen rahamäärän antaaksemme hänelle
mitalin, joka hänellä lienee mielii jälellä, joll'eiwät
hänen hywat ystäwansä, hyenat ja tiikerit, ole sitä
nielaisseet."

Kiitos, Melwill, että kerroit tämän tapahtuman,
jota en koskaan moi unohtaa, maan jonka muistami-
nen aina tuottaa minulle tuskaa. Hänellä on mitali
tallella ja se on yhtä kirkas nyt kuin sinä päiwänä,
jolloin hän sen sai.

Siitä hetkestä lähtien olimme Edward ja minä
weljiä, niin, imeläpä enemmänkin, ja olemme yhdessä
kärsineet hymiä ja huonoja painua. Olen nyt ulotta-
nut kertomalla yhden seikkailun ja jos minun jota-
kin tulee teille kertoa, niin sen täytyy käsitellä
seikkailuja, ja tuskinpa tiedän minkä malitsen, silla
meillä on niitä ollut niin paljon. Olkoon menneeksi;
tahdon kertoa teille ne molemmat seikkailut, joiden
kautta hänestä tuli ensimmäinen perämies ja minusta
ilman mitään ansiota kapteeni; hänellä oli paljon suu-
rempi syy ylennykseen kuin minulla. Jos kaksi kerto-
musta malitettawasti sotkeutuisi toisiinsa kirjallisen
taitawuuden puutteessa, niin ei minulla ole muuta
puolustusta, kuin että molemmat tapahtumat, joista



113

aion puhua, viimat hywin läheisessä yhteydessä-keske-
nään. Olimme kotimatkalla Kiinasta kallisarwoisella
lastilla ja koko joukko kultaa mukanamme. Minä olin
ensimmäinen ja Edward Thomson toinen perämies.
Olimme saaneet niin roistomaisen miehistön, että
päälliköllä oli täysi syy sitä epäillä, ja me huoma-
simme, että kapteenimme, herra Bunting, alusta lähtien
oli tumallista walppaampi. En tahdo sanoa erityi-
sesti mitään pahaa kiinalaisista; maan jos sattumalta
tapaa joukon konnamaisill kiinalaisia, niin on warmn,
että he todella owai konnia. Ollen äärettömän pelku-
reita, wiektllllmpia ja kamalampia kuin miksi heitä
woi kuwllta, owat he juuri sentähden sitä julmempia
ja tunnottomampill. Olimme olleet pari päiwäii me-
rellä, kun Edward,! jolla oli aina silmät ja korwat
auki, alkoi käydä makamaksi kuin tuomari.

„Elliot", sanoi hän minulle eräänä kauniina
tähtikirkkaana yönä, kun meri säteili fosforiwalon maiku-
tuksesta, joka mainisi jok'ainoan aallon, „en pidä mie-
histöstämme."

„En minäkään, Edward; maan miksi sanot sen
minulle juuri tänä yönä? Tiedäthän, ett'ei koslaan
moi liikoja odottaa kiinalaisilta merimiehiltä."

„Odotan heidän puoleltaan aina pahinta ja wa-
rustaudun sen mukaan", nmstasi hän lewollisesti.
Katsoin häntä ja huomasin, että hän oli hywin aseilla
warustettu. Toiwoisin, että sinä warustnutuisit sa-
malla lamalla", lisäsi hän paljon merkitsewästi.

„Edward, mitä tämä tahtoo sanoa?"
„Se tahtoo sanoa, että olemme joutuneet sati-
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meen, 'josta ainoastaan Jumalan laupeus moi meidät
pelastaa. Osaan hiukan kiinankieltä ja kuuntelemalla
heidän keskustelujansa myöhään ja warhain olen saa-
nut tietää, että nuo roistot aikomat murhata meidät
ja anastaa lairoan lastineen," Sen jälkeen ojensi hän
minulle yökiikarinsa ja sanoi: „Sano minulle, mitä näet
noin puolen peninkulman päässä peränpuolella." Otin
kiikarin ja näin kiinalaisen laiwan, niin sanotun jun-
tin, joka seurasi meitä. „Minun ei tarwinne sinulle
sanoa, mitä se merkitsee", sanoi Edward hiljaa.

„Ei, sitä sinun ei todellakaan tarmitse; he aiko-
mat sllwustaa ja polttaa meidät ja nuo julmat meri-
rosmot aikomat pitää hauskuutta meidän tappiomme
johdosta."

„Ole muroillasi, Elliot; se on jo herättänyt epä-
luuloa, että olemme näin kauan keskustelleet keske-
nämme."

„Tietääto kapteeni tämän?" kysyin minä.
„Tietäa kyllä; olen osoittanut hänelle tuota pe-

tollista laiwllll kahtena wiime päimänä ja olemme
pitäneet tarkasti waramme koko ajan."

„Mitä me woimme kaikkia näitä roistoja mus-
taan, Edward? Meitä on main miisi englantilaista,
sinä ja minä, kapteeni, Natan Dorling ja wanha Dut-
ton, kahtatoista murhanhaluista meriroswoa wastaan,
joita nyt näen heidän selwästi oleman."

„Oletko unohtanut, mitä rehtorilla ennen aikaan
oli tapana meille sanoa?" kysyi tuo oppimaton koulu-
poika. „Etto muista, miten hän aina koetti juurrut-
taa meihin ajatusta, ett'emme koskaan ole yksin ja
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että me, niin kauan kuin teemme welwollisuutemme,
woimme rukoilla Jumalan apua ja saamme olla war-
mat, että rukouksemme tulemat kuulluiksi?"

Hänen nain sanoessaan lewisi hänen kasinoilleen
hiljaisen rauhan ja woiman piirre, ikäänkuin heijas-
tuksena tywenestä, tähtikirkkaasta yöstä, ja minä tun-
sin, että minulla oli wieressäni jalo, rohkea mies.

„Nyt on welwollisuutemme tällä hetkellä pelas-
taa llliwamme henkemme uhalla. Mene alas ja sano
kapteenille, että junki kohta saawuttaa meidät ja että
parin tunnin kuluttua saamme panna wiimeisetkin
woimamme liikkeelle."

„Edward, miksi et ole ennen sanonut minulle
tätä? Tiedäthän, että olen ensimmäinen perämies ja
että minun olisi tullut olla mukana neuwottelussanne."

„Rakas Elliot", mustasi hän, „jos tunnen sinut
oikein, niin sinä olet main sitä parempi ja woimak-
kaampi, sentähden ett'et ole mitään siitä tiennyt, en-
nenkuin hetki on tullut, jolloin jotakin on tehtäwä.
Tiedän, ett'et moi kelvottomuutta kestää; maan jos
main saat jotakin tehdäksesi, niin ei kenkään woi olla
rohkeampi ja reippaampi kuin sinä sekä sydammessäsi
että teoissasi. Kuule! Mitä se oli?"

„Se oli pistoolin laukaus, jota seurasi heikko
nmlitushuuto; molemmat kuuluiwat kapteenin hytistä.
Syöksyin sinne alas ja löysin kapteeni Buntingin ma-
kaamassa kuolleena lattialla, sillä mälin kun yksi kapi-
nallisesta miehistöstämme perkeleellisellä ilolla tanssi
hänen ympärillään. Pistoolin laukaus houkutteli heti
useampia miehistöstä alas hyttiin. Tein niin paljon
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wastarintaa kuin moin, maan jouduin pian yliwoiman
alle ja minut pantiin raskaisiin kahleihin. Kuulin
kiimasta taistelua kannelta muutaman minuutin aikana;
sitten oli aiwan hiljaista, maan pian kuului kauheinta
ulwontlla, mikä koskaan on ihmiskorwaan tunkeutu-
nut. Aamistin, niinkuin asianlaita todellisuudessa oli-
kin, että nuo konnat oliwat anastaneet laiwan mal-
toihinsa, enkä luullut enää koskaan saamani nähdä
rakasta Thomson ystäwääni ja noita kahta uskollista
matruusia, jotka niin usein oliwat kanssamme pur-
jehtineet. Olin saanut määrällisen miekaniskun käsi-
warteeni ja olin tuiki wäsynyt limusta ja werenwuo-
dosta. Menin tainnoksiin, niinkuin sinä yönä, jolloin
oli tulipalo.

Näin mitä kauheimpia unia; olin tunteminani
rikin hajua ja näkeminäni liekkien loistaman ympä-
rilläni, kun kasi äkkiä kosketti minua ja ääni, lempeä
kuni äidin, sanoi: „Elliot, rakas poikani; pian, pian,
jos woit liikkua." Luulin wielä näkemäni unta,
maan se ei ollut mitään unta, että minut nostettiin
miehen selkään ja kannettiin kannelle. Oli tähtikirkas
yö, kuten silloin kun Edmard ja minä keskustelimme
kannella ja se oli Edward itse, joka nyt niin ystä-
wällisesti minuun katsoi ja katkaisi minulta kahleeni,
kuten hän olisi ollut elinkautensa seppänä. Kuulin
hirweätä naurun rähättaä alhaalta, aiwan kuin sinä
yönä, jolloin nuo petolliset meriroswot oliwat yliwoi-
malllllln meidät maittaneet.

„Heräjä, Elliot", sanoi Edward; „nuo roistot
omat tunkeutuneet palowiinan säilytyshuoneesen; olemme
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naulanneet luukun kiinni; Natan Dorling on heittä-
nyt sen roiston, jonka he oliwat jättäneet perää pitä-
mään, mereen. Kas, tässä omat Natan ja wanha
Dutton, ja laiwa on jälleen mallassamme."

Heräsin horroksistcmi ja kysyin: „Miten pitkä
aika on tähän kaikkeen mennyt?"

„Kaksi wuorokautta", oli wastaus. Edward ei
sinä aikana ollut hetkistäkään maannut, maan oli lak-
kaamatta odottanut tilaisuutta wiekkaudella Voittaak-
seen Vihollisensa. Kun hän huomasi, että meriroswot
aikoiwat rumeta juomakemuja pitämään, onnistui hä-
nen päästä wapaaksi kahleistaan ja sitte wapauttaa
myös Dorlingin ja Duttonin. He telkesimät heti
palowiinahuoneen owen, ja sitte riensi Edward minun
annikseni.

„Missä on onnettomuutta uhkaama junki?" ky-
syin hetkisen kuluttua.

„Aiwan kintereillämme", sanoi wcmha Dutton;
„minulla on täällä jotakin tumattoman hauskaa sen
murulle. Pidä perää wakawasti, Natan, makamasti;
kas niin." Juuri kun hän lausui wiimeiset sanat,
näin salaman, jota seurasi jyrisewä, murhaama kuula-
sade ainoasta kanuunastamme.

„Hywä, Dutton!" sanoi Edward, joka ollen pal-
jain päin ja paljain läsiwarsin yökiikarillaan oli tai>
kastanut laukauksen Vaikutusta. „Sen annoksenwoimme
uudistaa omaksi eduksemme." Ia wiipymättä auttoi
hän Duttonia puhdistamaan ja uudelleen lataamaan
kanuunan. Kuulimme yön hiljaisuudessa juntilta hir-
weätä kirkumista ja tuskanhuutoja ja saimme aimo
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laukauksen wastaukseksi terwehdykseemme. Wankiemme
raiwoa alhaalla kannen alla ei rooida kuwata; kirku-
misellaan tekiwät he yön oikein kamalaksi.

„Pida kokka suoraan tuulta kohti, Natan, waka-
wasti", sanoi wanha matruusi lauaistessaan uuden
murhaaman laukauksen »viekkaiden seuraajiemme junkia
kohden; „nyt he omat kyliänsä saaneet, luulen minä."

He oliwat saaneet kylliksi, sillä uudistaen
kamalan kirkuntansa lakkasiwat he meitä takaa aja-
masta.

„Kapteeni Elliot", sanoi Thomson.
„Edward, mitä tarkoitat?"
„Tarkoitan main sitä, että kun Bunting raukka

nyt on kuollut (oli meidän surullinen melwollisuu-
temme muutamia tunteja sen jälkeen heittää hänen
ruumiinsa meren sywyyteen), sinä nyt olet laiman
päällikkönä ja me odotamme käskyjäsi."

„Me neljä", mustasin minä silmänräpäyksen
waitiolon jälkeen, „emme kuitenkaan moi johtaa tätä
laiwllll Englantiin; minun neuwoni on, että me, jos
se on mahdollista, palajamme, tai ohjaamme lähintä
satamaa kohti niin pian kuin mahdollista, Jumalan
armollisella muulla."

„Hywin puhuttu, herra kapteeni", sanoi wanha
Dutton kunnioituksella, „waan jos en erehdy, olemme
malttaneet yhden waaran joutuaksemme toiseen."

Mitä tarkoitat?"
„Sllllmme parin tunnin kuluessa pahempien was-

tusten kanssa otella kuin noiden murhaajien kanssa
tuolla sisällä, luulen minä", mastasi wanhus hitaasti.
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„Dutton on oikeassa", sanoi Edward; „katso tui-
masta; ei näy ainoatakaan tähteä; ja kuule miten
tuuli unhoissaan winkuu köysissä! Tulee myrsky, ja
olkoon Hän, joka kulkee myrskyn siiwillä, meidän
suojelijamme!"

„Amen!" sanoimme Dutton ja minä yhteen
ääneen. Iö käwi yhä pimeämmäksi ja kirkkaat sala-
mat risteiliwät synkällä taimaalla. Ukkonen jyrisi
kauheasti ja tuuli kiihtyi hirmumyrskyksi- maan myrs-
kyn ulwontllll ja aaltojen loisketta kauheampaa, kun
ne wyöryiroät yli laiwan, oli kuulla kapinallisen mie-
histön ulwontaa alhaalla, kun he nyt oliwat huoman-
neet olemansa satimessa. He löiwät kaikin woimin
luukkua ivastaan, maan se oli liiankin hywin suljettu
ja he tunsiwat olemansa kuten petoeläimet häkissä;
eiwätkä petoeläimet tosiaankaan olisi raiwonneet pa-
hemmin kuin he. Myrskyn raiwo yltyi; ne wähät
purjeet, mitkä meillä oli, meniwat säpäleiksi ja joutui-
wllt tuulen saaliiksi yön pimeydessä. Laiwa natisi ja
ratisi joka liitoksestaan ja etumasto meni keskeltä
poikki, ikäänkuin se olisi ollut mätä. Minä en moinut
paljon tehdä sairaan käteni wuoksi, maan Edward ja
Dutton työskenteliwät niin uskomattoman reippaasti
ja woimakkllllsti, että he saiwat aikaan enemmän kuin
neljä muuta. Äkkiä kuului hätähuuto. Natan Dor-
ling, joka seisoi peräsimessä, oli kaatunut suuren aal-
lon wllikutuksesta, maan Jumalan armollisesta salli-
muksesta oli se heittänyt hänet eteenpäin kannelle sen
sijaan että olisi huuhtonut hänet mereen.

Ajatuksen nopeudella seisoi Edward peräsimen
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luona ja tarttui rautakouralla siihen. „Pian! pian,
Dutton", kuului hänen äänensä läpi pauhaaman myrs-
kyn, „tule ja köytä minut kiinni peräsimeen, heti!"
Hänen käskyään toteltiin ja koko tuon kauhean yön,
sillä aikaa kun aallot wyöryimät ylitsemme ja joka
hetki uhkasiwat niellä meidät, kun mesaanimasto mur-
tui ja kauhealla ryskeellä putosi kannelle, seisoi Ed-
ward lujana paikallaan. Hän oli läpimärkä ja wäsy-
nyt nälästä ja janosta, maan mieluummin tahtoi hän
kuolla kuin laiminlyödä welwollisuutensa; sellainen on
hän aina ollut. Kun aamu koitti, heikkeni myrsky
äkkiä ja maikka meri yhä mielä komin lainehti, niin
ei meidän enää kauemmin tarwinnut otella ankaraa
tuulta wastaan. Englantilaisen merimiehen masentu-
mattomalla reippaudella pyysi Natan Dorling jälleen
päästä paikallensa peräsimen ääreen, ja Edward Thom-son sai siten tilaisuuden lewätä ja wirkistää itseään.
Puoliyön aikana tuuli kääntyi ja meistä näytti
dolliselta kääntää laiwa ja palata siihen satamaan,
josta olimme lähteneet. Jumalan armon awulla oli
asia pian ratkaistu. „Näetkö tuon pienen mustan pis-
teen taimaanrannllllll, Elliot?" kysyi Edward; „en ole
uiman warma, waan luulen, että se on höyrylaiwa,
olen hetkisen sitä tarkastellut."

Tuo musta piste käwi yhä suuremmaksi ja me
näimme, että Edwardin luulo oli oikea.

„Herra kapteeni", sanoi Dutton, „rupeanko ampu-
maan hätälaukauksill?"

„Mitä sinä arwelet, Edward?"
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„Se ei liene liian aikaista", wastasi hän; „aawalla
merellä ne kuulumat hywin kauas."

Dutton alkoi ampua sydämmensä pohjasta, jnEd-
ward ja minä autoimme häntä. Kun laima tuli lä-
hemmäksi, naimme, että se oli suuri höyrylaiwa. Mei-
dän hätäsignaalimme oli kuultu ja laima riensi awuk-
semme. Kun se oli tullut kyllin lähelle, juoksi Ed-
ward sille pirstaleröykkiölle, joka peitti kannen ja siana-
leerasi: „Lähettäkaä meille mene; kapina laimassa."
Nytpä alkoi liike höyrylaiwan kannella, mene lasket-
tiin heti mesille ja täytettiin miehistöllä, joka oli wll-
rustettu miekoilla ja pistooleilla. Tuskinpa mitkään
merimiehet omat reippaammin soutaneet, kuin he sen
tällä kertaa tekiwät, sillä he tiesiwät mitä kapina niillä
seuduin tahtoo sanoa. Ensimmäinen perämies ja
muutamia englantilaisia merimiehiä oli pian laimamme
kannella ja he kuunteliwat suurimmalla mieltymyksellä
kertomustamme, miten wiekkaudella olimme meriros-
wot woittnneet.

„Minun mielestäni", sanoi perämies, „on pa-
rasta että otamme teidät hinattawaksemme niin pian
kuin se on mahdollista, koska me juuri olemme mat-
kalla siihen satamaan, josta te tulette. Kuitenkin lä-
hetän tänne neljä miestä nivuksenne raiwaamaan lai-
noan kantta,"

Parin tunnin kuluttua olimme paluumatkalla ja
muutaman päiwän jälkeen olimme jälleen satamassa.
Minulla ei nyt enää ole muuta lisättäwää, kuin että
tuiman isännät osoittiwat meille suurinta kiitollisuutta;
he nimittiwät minut kapteeniksi ja Edwardin ensimäi-
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seksi perämieheksi (hänkin on nyt jo kauan sitte päässyt
kapteeniksi) ja antoiwat manhalle Duttonille ja Natan
Dorlingille runsaan palkinnon. Kapinoitsijat tutkit-
tiin ja mestattiin. Meillä on sen jälkeen ollut monta
seikkailua, maan kenties emme koskaan ole olleet suu-
remmassa hengenwaarassll, kuin silloin, kun jouduimme
kiinalaisten meriroswojen käsiin.

„Elliot", sanoi Melwill, „sinä olet tehnyt meille
aika yllätyksen. Alussa olit oleminasi niin hiljaa
main huomatuksesi miten monta tuhmuutta me lör-
pöttelijät sanoisimme. Sitte paäsiwät kielesi siteet
malloilleen ja sinä lausuit muutamia hywin arwokkaita
huomautuksia, niin, erittäin arwokkaita huomautuksia'
ja nyt olet tehnyt meille suuren palweluksen muistut-
taessasi meille, että käytännölliset ihmiset omat paljon
paremmat kuin toimettomat haameilijat. Me olemme
kaikki sinulle siitä kiitollisuuden melassa."

„Ei suinkaan kukaan meistä", sanoi Lenton, „ole
ollut niin hullu että olisi ajatellut, ett'ei poika, maikka
hänellä ei olekaan hymää päätä, moi olla kelpo poika
ja miehenä tehdä suuria tekoja. Jos joku meistä olisi
niin ajatellut, niin lienee sinun kertomuksesi saanut hä-
net täydellisesti makuutetuksi erehdyksestään. Sinussa
ja Edward Thomsonissa ainakin oli lapsi miehen isä."

„Minun mielestäni", sanoi Smith, „owat toi-
mettomat hllllweilijat, kuten Melmill äsken lausui, oi-
kein turmioksi ihmiskunnalle. He omat aina mitä
itserakkaimpia ja hyödyttömimpiä ihmisiä, missä heidät
tllwanneekin. He istumat tyynen Välinpitämättömyy-
den korkealla wuorella ja katselemat koko maailman
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suruja, taisteluja ja murheita liikuttamatta sormea-
kaan liewittaäkseen tai poistaakseen hätää. Wieläpä
silloinkin kun he astumat alas kukkulaltansa, tekemät
he sen ainoastaan kuunnellakseen jotakin surullista
kertomusta tai nähdäkseen jotakin raskasta kärsimystä,
ja sitte kiiruhtamat he takaisin rauhalliselle kukkulal-
lensa kirjoittllllksensa siitä siellä jotakin kaunista,
joka moi koota heille rahaa kukkaroon."

„Nlä ole liian ankara, Smith", huomautti Mel-
will hymyillen.

„los olenkin ankara", jatkoi Smith, „niin ei se
ole ilman syytä. Tieteen, kirjallisuuden, filosofiini: ja
uskonnon alalla olen huomannut näiden haaweilijoi-
den oleman warsinaiseksi esteeksi kaikille niin hywin
maallisille kuin kirkollisille edistyspyrinnöille."

miehenä", sanoi Harris, „saan
minä huomauttaa, että näistä henkilöistä pidetään ui-
man liian suurta melua, sillä mätin kun tärkeimmät
asiat unohdetaan."

„Tahtoisimpa mielelläni nähdä jotakin intoa
niissä, jotka eimät wielä ole mastaanottaneet Herraa
lesusta Vapahtajanansa", sanoi Lenton. „Harrastan
enemmän niiden pelastusta, jotka omat marinat syn-
nissä (tai jos niin tahdotte, warmat Siionissa, sillä
sellaisethan omat wielä maarallisemmassa merkityksessä
marinat synnissäkin) kuin runoilijoiden ja filosoofien
turhia unelmia."

„Siinä teet oikein", sanoi Harris. „Ollen soti-
las tiedän hywin, miten sanomattoman tärkeitä into
sa nopeus woiwat olla, kun tosi on kysymyksessä.
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Tiedän, että tottelemisen tulee seurata käskyä yhtä
nopeasti kuin pamaus seuraa liekkiä, kun kanuuna
lauaistlllln. Tiedän, että silmänräpäyksenkään epä-
röiminen moi saattaa ei ainoastaan rykmentin maan
kolo armeijankin «naaroille ja tappioille alttiiksi. Mi-
nua on monta kertaa surettanut nähdessäni monen
runsailla lahjoilla warustetun nuorukaisen epäröimän,
kun he omat saaneet lähtökäskyn kuningasten kunin-
kaalta. He tiesimät marsin hywin, että heidän wel-
wollisuutensa oli totella ja että he tottelemattomuu-
tensa seuraukseksi joutuisiwat häpeän ja rangaistuksen
alaisiksi;' maan yhtä kaikki, maikka he ymmärryksessään
oliwat makuutetut ilmestyksen totuudesta ja mailta
heidän omatuntonsa kehoitti heitä seuraamaan Herraa
Kristusta, ontuiwat he kuitenkin molemmille puolille
niin kauan, että he eiwät koskaan päättäneet seurata
häntä."

„Miten hauskaa onkaan", sanoi Lenton, „nähdä
kristillis mielistä nuorukaista. En tarkoita hempeä-
mielistä, uneksimaa nuorukaista, joka istuu loukossaan,
eikä tahdo ottaa osaa samanitaistensä huwituksiin ja
puuhiin. Wielä wähemmän tarkoitan sellaista, joka
mielestänsä on paljon parempi tomereitansa ja joka
on nuori farisealainen, aina walmis puhumaan omista
hymistä töistänsä. Tarkoitan sellaista, joka on toweriensa
mertainen kaikessa, mikä on luonnollista ja wiatontll,
maan kuitenkin samalla kertaa paljon parempi kuin he.
Jos he sanomat hänelle: 'me osaamme uida', niin tu-
lee hänen woida mustata: osaanpa minäkin, mieläpä
yhtä hywin kuin te; 'me woimme juosta neljännes-
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wirstan pysähtymättä'; 'ivoinpa minäkin ja ehkä imelä
sukkelammin kuin te'; 'me osaamme ampua'; 'osaanpa
minäkin sitä tehdä ja osaanpa ehkä ampua kolme 'lin-
tua, sillä wälin kun te ammutte kaksil"

„Riittääl riittää!" sanoi Melwill, „teetpä kristi-
tyn nuorukaisesi sittekin pieneksi farisealaiseksi; sillä sen
mukaan mitä sanot, on hänet pidettawä kaikkia muita
parempana."

„En tarkoita, että hänen tulisi olla farisealainen;,
ivaan sitä kyllä tarkoitan, että hänen tulee olla pa-
rempi kaikkia niitä, joilla ei ole hänen uskoansa. Hä-
nen tulee olla iloisempi, woimakkaampi ja rohkeampi
kuin he, ja luulenkin, että hän ajan pitkään sitä on.
Jos sellaisia nuorukaisia nmosi nmodelta pääsisi ylei-
sistä oppilllitoksistamme, niin ei kirkon eikä waltion
koskaan tarwitsisi olla kunnon miesten puutteessa."

„Mikä estää, ett'ei niin ole laita?" kysyi Har-
ris. „Iksi syy, pelkään minä, on siinä, että pojat yli-
päänsä eiwät osoita samaa harrastusta jumalanpel-
koon, kuin Thomson ja Elliot, kun meriroswot heitä
ajoiwat takaa ja myrsky heitä ahdisti."



Seitsemäs luku.

MnKKnrw Kertomus.

VZ/len sanonut teille alusta asti, sanoi Ross, ett'ei
minulla ole mitään kerrottamalla itsestäni; ja kuiten-
kin, jos minun jotakin tulee kertoa, joka teitä moi
huwittaa, niin täytyy minun sankarini ja minun seu-
rata toisiamme. Minun elämäni on ollut niin yksi-
toikkoista ja wähän romantista, kuin moi otaksualin.
Nousta ylös aamulla kello kahdeksan, syödä aamiaista
puoli yhdeksän, saapua pankin konttoriin kello yhdek-
sän, tehdä muistiinpanoja miili- ja pääkirjoihin, tar-
kastaa wekseleitä, ottaa wastaan ja maksaa rahoja;

onkohan sellaisessa elämässä mitään runollista?
Olla käyttämättä wapaapäiwää, tietäen että toisilla
se on, olikohan tämä hywin wirkistäroää ja ila-
huttawaa? Löytää mojaus kassassa laskuerehdyksen
johdosta ja mieluummin kuin että siitä tekisi selkoa
pistää käsi omaan taskuunsa saadakseen laskut käy-
mään yhteen, tahdon kysyä, olikohan sellainen
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omansa tekemään ihmisen hywäntahtoiseksi lähimmäis-
tänsä kohtaan? Jos epätoiwoissaan puhui johtajalle
siitä pulasta, johon oli joutunut, ja pyysi häneltä
apua, niin kuunteli hän marsin lemollisesti ja mustasi
toiwowansll, että toisella kertaa olisin warowaisempi
ja ottaisin oppiakseni siitä erehdyksestä, jonka olin teh-
nyt; tällainen oppi, makuutti hän leppeimmällä kat-
sannolla, möisi olla satojen, wieläpä tuhansien puntien
arwoinen. Kaikki tämä waikutti, ett'ei kukaan hänen
huoneestaan lähtiessään ollut iloisemmalla mielellä,
maikka hän lisäsi: „los se olisi tapahtunut jollekulle
toiselle kuin teille, olisi ehkä ollut welwollisuutemme
lähemmin tutkia asiaa; maan ottakaa nyt tästä oppiak-
senne, ottakaa oppiaksenne; hywästi!" kaikki mitä
tyytywäisimmin hymyillen.

Olisi kuitenkin määrin antaa teille sellainen ku-
maus, että elämä pankin konttorissa aina on koneel-
lista ja yksitoikkoista; päinmastoin on se usein marsin
elähyttäwää, etenkin kun on päässyt rahastonhoita-
jaksi. Täytyy olla erittäin walpas osoittamatta kui-
tenkaan mitään erityistä tarkkanäköisyyttä, jos tahtoo
leimata rahastonhoitajaksi. Täytyy warmasti woida
tuntea kllswoja ja käsialoja; täytyy olla lemullinen
pulpettinsa takana, miten paljon lewottomuutta sitte
wallinneekin toisella puolella. Se joka jättää wekselin
sellaiselle rahastonhoitajalle, moi huomata, miten tämä
ensin luo silmäyksen wekseliin ja sitte pikaisen katseen
antajaan. Jos hän on toimeensa kelwollinen, niin
ne kaksi sekuntia, jotka hän on käyttänyt näihin kah-
teen katseeseen, wnrmaankin saamat teidät mapisemaan.
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jos aikomuksenne on pettää häntä. Hän on tarkasta-
nut joka kirjaimen nimikirjoituksessa; ja mitä teihin
itseenne tulee, niin olette walokuwattu hänen muis-
tiinsa yhtä tarkkaan, kuin jos olisitte istuneet todelli-
sen roalokuwlllljlln edessä. Wielä monta wiikkoa sen
jälkeen moi hän, jos niin waaditaan, kuwata hiustenne
ja silmienne wärin, kaswonpiirteenne, äänenne ja toko
ulkomuotonne. Ihtä tarkan kumauksen moi hän myös
antaa sadoista muista, jotka hän päiwän kuluessa on
nähnyt.

Maan nytpä jo sywennyn in re», ku-
ten oppineet ystäwäni sanoisimat, sen sijaan että ker-
toisin sen pienen tapahtuman, jonka teidän kertomuk-
senne, niin hywin surulliset kuin iloiset, omat mieleeni
johtaneet. Kuten jo olen sanonut, ei minulla ole mi-
tään kerrottaman» itsestäni, maan minä olisin kiittä-
mättömin ihminen maan päällä, jos en suurimmalla
ja sydämmellisimmällä ystäwyydellä puhuisi Martin
Walterista. Hän olisi kyllä mielellään tahtonut olla
hauskassa seurassamme, maan hän on nyt eräällä
llsioimismatkallll mannermaalla. Kiinnyimme toisiimme
koulussa, luultawasti sen johdosta että meillä oli tai-
pumusta samoihin oppiaineisiin; se mikä toiselle me-
nestyi, menestyi myös toiselle ja päinwastoin. Tah-
don kuitenkin teille ilmoittaa, että me sittemmin olemme
oppineet antamaan armon useille niistä aineista, joissa
useimmat teistä oliwat niin etewät, maan kouluaikana
piditte te meitä, ja ehkäpä syystakin, laskukoneina.
Me olimme aiwan kykenemättömät oppimaan kuolleita
kieliä ja hitaat yleistietojen hankkimiseen, maan päässä-
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laskuun ja ylipäänsä aritmetiikkaan olimme hywin
perehtyneet. Martin etenkin moi muutamassa minuu-
tissa päässä suorittaa tehtäwän, jonka ratkaisemiseen
moni olisi tuhlannut koko paperiarkin.

Niitä, joilla on laskupää, pidetään toisinaan kyl-
minä, tunteettomina ihmisinä, joiden suurimpana hu-
mina on laskea ja etsiä tuntemattomia suureita; maan
Martin oli kaikkea muuta tuin kylmä ja tunteeton.
Olkoonpa että klassillisten kirjailijain lukeminen tuot-
taa teille romantistll mieltymystä; olkoonpa että olette
nauttineet wanhojen jumalaistarujen haameellisesta
salaperäisyydestä; enkä sano mitään siitä innostuksesta-
kaan, jota te tunsitte entisiin opintoihinne; maan sen
minä sanon: ei mikään ole niin omansa opettamaan
poikia totuudenmukaisesti ja tarkasti lausumaan aja-
tuksiaan kuin perusteelliset matemaattiset opinnot. Jos
Natan Well raukka olisi saanut wähäsen enemmän sitä
laatua, olisi hän sen kautta wälttänyt monta waileutta,
ja minä olen makuutettu siitä, että Martin mate-
maattisen kaswatuksensa kautta sai siweellistä woimaa,
joka hänessä kehitti harrasta totuuden rakkautta; jos
minulta kysyttäisiin, mikä poikana oli hänen merkillisin
luonteenominaisuutensa, niin esittäisin juuri tämän;
ei koskaan kuultu hänen mitään liioitteleman. Jos-
kus moi tuntua siltä, että hän oli kylmäluontoinen,
kun hän ei nähnyt asioita samassa kultaisessa wa-
lossa, jossa ne esiintyiroät muiden mielikuwituksessa,
tai kun hän parilla sanalla lausui sen, mitä toinen ei
olisi moinut ilmaista wähemmällä kuin kahdellakymme-
nellä. Hänellä oli tapana aiwan lakoonisesti wastata
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„niin" tai „ei", kun joku toinen olisi mustannut pit-
källä lauseella. Harmoin, jos koskaan sai hänet houku-
telluksi puhumaan paljon yhdellä kertaa. Rehtori piti
paljun hänen luonteestaan ja seurasi sen kehitystä
erityisellä mieltymyksellä. Siitä sai olla warma, että
kaikki, mitä Martin sanoi, oli niin lähellä totuutta
kuin mahdollista; ja kun hän ei ollut oikein warma,
turwautui hän maitioloon, jota rehtori usein ylisteli
parhaimmaksi kaunopuheisuudeksi.

Mutta maikka hän oli niin warowainen ja it-
seensä sulkeutunut, oli hauella kuitenkin lämmin ja
rnkllstamllinen sydän. Tiesin sen ja kouluaikana nau-
tin siitä monesti; maan wasta muutamien wuosien
perästä sain sitä täydellisesti kokea. Jos ei häntä olisi
ollut, en nyt eläisi ja istuisi tässä tänä iltana. Palwe-
limme molemmat eräässä pankkikonttorissa, jonka
omistajat oliwat kaukaista sukua meille molemmille.
Olimme työllämme kohonneet rahastonhoitajiksi ja sekä
herra Oswald että herra Ewerett nauttimat oleman
tyytywäiset meihin ja maksoiwat meille tawallista
korkeamman koron niistä rahoista, jotka joka Vuosi-
neljännes heille talletimme. Luulen, että he oliwat
tyyneimmät, maan samalla hywäntahtoisimmat ihmi-
set mitä olen tuntenut. Oli mahdotonta häiritä hei-
dän rauhaansa. Ainoa pieni, turhamaisuus, johon he
muutamllin mielestä tekiwät itsensä syypäiksi, oli, että
he kerran naulasiwat tumattoman suurelle rahamää-
rälle kirjoitetun wekselin silmäänpistäwälle paikalle
konttorissaan, näyttääkseen miten rikkaat heidän kassa-
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kaappinsa olimat, ja wahwistaaksensa asioimisystä-
wäinsä luottamusta.

He eiwät olisi sitä koskaan tehneet, joll'ei paria
pcnwllä ennen tuota onnetonta maanantaita tm per-
jantaita, en oikein muista kumpaa, olisi yritetty mäki-
rynnäköllä ahdistaa pankkia. Toinen kauppahuone
toisensa jälkeen lakkautti maksunsa tai teki muodollisen
wararikon. Säikähtyneet wanhat wirkamiehet, lesket
ja wähissä waroissa elämät henkilöt, jotka olimat
uskoneet kaikkensa meidän toiminimellemme, hyökkäsi-
wät pankkiin ja ottimat ulos kaikki säästönsä. En
moi sanoa, miten paljon oli ulos otettu, maan kun
kello oli neljännestä mailla neljä, moi rahastonhoita-
jista huomata, että heidän mielenmalttinsa alkoi hor-
jua. He nostiwat kullan pöydälle epäwarmemmalla
kädellä kuin tawallisesti; wieraat eiwät sitä huoman-
neet, maan me, jotka istuimme aitauksen sisäpuolella,
huomasimme sen. Omi sisempään huoneeseen oli
awoinna, ja me woimme nähdä molempien harmaa-
päisten pankkiirien istuman siellä yhdessä, jutellen ja
kirjoitellen, ikäänkuin liikeasema ei milloinkaan olisi
ollut suotuisampi; maan koko ajan seurasiwat he suu-
rimmalla tarkkuudella kaikkea, mitä ulommassa huo-
neessa tapahtui. Kello oli wiittä minuuttia maille
neljä, kun herra Oswald tuli ulos ja ystäwällisesti
sanoi pääkllsöörille: „Te olette wäsynyt, eikä se ole
ihmeellistä, sillä tämä on ollut erittäin rasittama
pmmä. Menkää hetkiseksi wierashuoneeseen, sillä aikaa
kun minä hoidan tointanne." Rahastonhoitaja näytti
hywin kiitolliselta, maan makuutti, että hän marsin



132

hymin jaksaisi ehtooseen asti; herra Osmald työnsi hä-
net kuitenkin syrjään ja istuutui hänen paikalleen.
Heti sen jälkeen tuli herra Ewerett wierashuoneesta
pieni kassakirstu kädessä, antoi yhden toisista rahas-
tonhoitajista mennä ja asettui liikekumppaninsa wie°
reen. Kello oli kahta minuuttia mailla neljä, kun
eräs henkilö häwyttömällä katseella, joka oli liiankin
tuttu pörssissä, astui sisään. Ensi silmänräpäyksessä
näytti hän wähän hämmästymän, kun huomasi mo-
lempien pankkiirien lewulliset katseet ja näki heidän
toimiman rahastonhoitajina; maan ilkeästi hymyillen
allekirjoitti hän wekselin eräälle määrälle, jokaoli sisään
pantu ja jonka maksamisen hän warmaan luuli saatta-
man pankin perikatoon.

.Herra Ewerett laski heti kätensä kassakirstulle;
maan kun herra Osnmld huomasi sen, pani hän hil-
jaa wasemman kätensä hänen kädelleen hillitälseen
häntä, sillä aikaa kun toinen, nyrkkiin puristettuna
lepäsi tiskillä,

„Teillä on aikomus saattaa meille suurta tap-
piota", sanoi hän lewollisesti; „te olette salaisessa lii-
tossa monen muun kanssa saattaaksenne liikkeemme
perikatoon; wieläpä olette te uskaltaneet panna alt-
tiiksi sen suunnattoman rahamäärän, sonta olette meille
tallettaneet, Voidaksenne saattaa perikatoon, ei ainoas-
taan meidät, waan myös ne, jotka kauan omat meille
luottamustansa osoittaneet. Tiesimme teidän aikeenne
jo kuukausi takaperin; te olette huono ihminen. Nyt,
Ewerett", sanoi hän surullisella äänellä, jonka jälkeen
tämä awllsi kassakirstun. „Kas tässä omat rahanne".
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sanoi herra Osmald, „samassa kunnossa, jossa te ne
annoitte; niitä ei ole koskaan waihetettu; ottakaa ne
ja menkää matkaanne; toiset ehkä eiwät olisi teitä niin
helpolla päästäneet, kuin me olemme katsoneet oleman
syytä tehdä."

Sen jälleen naulattiin wekseli seinälle, niin että
kaikki, jotka tuliwat pankin konttoriin, moiwat sen
nähdä ja tulla makuutetuksi siitä, että ne henkilöt,
jotka kahden minuutin irtisanomisen jälkeen moiwat
suorittaa sellaisen summan, hywin ansaitsiwat kaikkien
asioimisystäwiensä täyden luottamuksen. Makuutukseni
on, että molemmat liikekumppanit pitämät tuota wekse-
liä jonkunlaisena muistomerkkinä, joka todistaa juma-
lallisesta awusta ja pelastuksesta hädän hetkellä.

Maan tahdon nyt palata kertomukseeni, miten
minä erityisellä tumalla sain kolea Martinin hellää
amuliaisuutta wailean toettelemuksen aitana. Tapahtui
eräänä iltana, että minä jäin konttoriin noin tuntia
myöhemmäksi tumallista työaikaa, koska tahdoin pu-
hua herra Oswaldin kanssa yksityisasioistani, Mas-
toin tawllllisuuttansll ei hän ollut wierashuoneessa,
johon katsoin useampia kertoja; mihdoin astuin sinne
sisään nähdäkseni oliko hän jossakin muualla kuin tu-
mallisella paikallaan; ja sukulaisuuden perusteella,
josta jo olen puhunut, istahdin siellä ilman mitään
epäilystä tuolille ja luin sanomalehtiä. Tämä oli
kuitenkin, niinkuin myöhemmin näyttäytyi, waromatto-
minta, mitä woin tehdä. Herra Osmald ei tullut ta-
kaisin ja kun olin odottanut enemmän kuin tunnin,
menin kotiini. Seuraamana aamuna huomattiin, että
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warkllus oli tapahtunut; suuri määrä kultaa ja seteliä
oli kadonnut kassakaapista, joka oli taitcimasti awattu,
maan ei yhtä taitawasti suljettu. Ensimmäinen kysy-
mys oli silloin heti, kuka wiimeiseksi oli ollut nneras-
huoneessa, ja mastaus kuului: „Krister Ross", kuten
minua pankissa nimitettiin. Sywä hiljaisuus wallitsi
huoneessa, kun minut kutsuttiin Vierashuoneeseen ja
omi suljettiin jälkeeni. Molemmat isäntäni istuiwat
pöydän ääressä wakawan ja huolestuneen näköisinä.

„Istukllll, herra Ross", sanoi herra
marjastaen kädellä silmiänsä, jonka jälkeen hän jälleen
waipui äänettömyyteen, jota hän ei näkynyt tahtoman
katkaista, -

„Oletteko kuulleet puhuttaman Warkaudesta, joka
on tapahtunut?" kysyi hän wiimein, katsoen minuun
tutkimalla katseella.

„Olen kyllä", mustasin minä, ja ääneni wapisi,
en tiedä miksi; ehkä sen aiheutti herra Oswaldin muuttu-
nut ääni tai ehkä läpitunkema katse, jonka hän mi-
nuun loi.

„Te lähditte eilen wiimeisenä pankista, kuten
olen kuullut, mai miten?"

„Niin tein."
„In te olitte uksinanne täällä sisällä yli puolen

tunnin ajan; jotakin mitä ei koskaan ennen ole ta-
pahtunut."

„Niin; mutta, herra Oswald ja herra
jos te epäilette —"

„Älkää nyt olko liian pikainen; tahdomme saada
tietää totuuden, jos mahdollista; emme tahdo mie^
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lelliimme epäillä henkilöä, johon niin suuresti olemme
luottaneet ja joka sen lisäksi on sukulainen; mutta —"

,Mutta mitä, hywä herra?" kysyin minä, kun
näin, että hän epäröi.

Wanhll pankkiiri huokasi ja jatkoi: „Iksi maraste-
tuista seteleistä on löydetty teidän pulpettinne lä-
heltä."

„Herra Osmald!" huudahdin minä kiukustu-
neena.

Hän ei antanut huudahdukseni häiritä itseänsä,
maan jatkoi: „Portinmartija löysi sen ja parin tun-
nin kuluessa sen tietämät kaikki täällä pankissa, jos
eiwat sitä jo tiedä. Neuwon teitä pysymään kotona
pari »äimää; muuten teille warmaan koituu paljon
ikäwyyttä."

„Mutta, herra Oswald", huomautin minä, „tulee
näyttämään aiwan siltä, kuin minä olisin syyllinen."

„Se ei merkitse mitään, että joku näyttää ole-
man syyllinen", kuului lewollinen ja mielestäni tyl-
mänlainen mustaus, „jos hänellä main on puhdas
omatunto."

Lähdin wierashuoneesta horjumin askelin ja sy-
dämmeni pamppaili niin kowasti, että kaikki meri kas-
moista pakeni, kun minä enemmän tunsin kuin näin,
miten kaikkien katseet oliwat minuun tuntuneet. Loin
heihin kaikkiin närkästyneen katseen mustaukseksi ja sen
jälkeen menin polttamin poskin kadulle. Portilla sei-
soi Martin Wulter ja odotti minua kyynelsilmin ja
ojennetuin lasimursin puristaakseen minut rintaansa
mustaan. Hän ei puhunut, maan hän loi minuun
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katseen, joka sanoi, ett'ei mikään woima maailmassa
woinut järkyttää hänen luottamustansa minuun.

„Rakas Krister", sanoi hän hetkisen jälkeen,
„tämä on kauheata; maan toiwo Jumalaan, kallis
ystäwäni, niin hän on antama kaikelle hywän lopun,"

„Seuraa minua kotiin, ei, anna minun yksinäni
ajaa kotiin", sanoin minä kiimaasti kutsuen luokseni
ajurin, joka samassa silmänräpäyksessä ajoi ohi,

„KriZter, rakas ystiimcini, en tahdo jättää sinua,
seuraan sinua."

„Sinullahan on työsi pankissa; sinua tai kohta
myös rumetaan epäilemään; mieluisiapa muistoja
wien täältä mukanani,"

„Gn mälitä tänään muista welmollisuuksistci
kuin osoittaa nuoruuden ystciwälleni kaikkea rakkautta,

Harmoin teen laskuissa erehdyksiä, maan tänään jou-
tuisin alttiiksi tekemään mitä pahimpia wirheitä, jos
menisin takaisin. En tahdo mennä takaisin; minä,
wanhll lapsuuden ystäwäsi, joka koulussa nautin niin
paljon ystäwällisyyttä sinun puoleltasi, seison horju-
matta siivullasi, miten sitte käyneekään; se waikutus,
joka sinulla on minuun ollut, on ollut enemmän
arwoinen kuin kaikki pankin rikkaudet. Tule nyt,
nouse maunuihin."

Ensi kiiwauteni oli haihtunut ja tottelin nyt
kuin lapsi. Kun olimme päässeet maunuihin, pani hän kä-
tensä kaulaani, kuten hän usein oli tehnyt koulussa, ja sil-
loin kyyneleet kemensiwat pakoittawaa sydäntäni, maan
minä tunsin sen alentaman armoani ja työnsin luotani wie-
läpä rakkaimman ystäwänikin hellyyden ja lempeyden.
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„Neumon teitä", oli herra Oswald sanonut,
„pysymciän kotona pari päimää." Oi, kesti kaksi koko-
naista wiikkoa, ennenkuin edes woin jälleen tuntea
ystäwäni tai ajatella muuta, kuin kaikkea sitä mikä
kauhean hourailun aikana ajatuksiini tuli.

Jo samana iltana sairastuin määrälliseen kuu-
meeseen; siinä makasin ja heittelehdin tuskallisella wuo-
teellani, milloin syyttäen koko maailmaa rahojen wa-
rasramisestll, milloin taas ollen oleminani itse häpeälli-
sessä maanpaossa, koska minä olin ryöstön tehnyt.
Jos minulla joskus oli rauhallisempi hetki, niin se oli
silloin, kun minä jonkunlaisessa hämärässä unennäössä
tunsin hellän käden otsallani ja kuulin äänen, joka
muistutti koulullikaa. Tuo käsi lepäsi otsallani, tuo
ääni kaikui törmissäni, kun ensi kerran heräsin tajun-
taani; se oli Martinin käsi ja Martinin ääni. Kun
näin hänen hymyilewän minulle, muistin heti sen su-
rullisen tapahtuman, joka oli sairauteeni syynä. En
ollut tajuissani wiittä minuuttia kauemmin, jonka jäl-
keen jälleen, muutamia wäliaikoja lukuun ottamatta,
makasin tunnottomana useampia wuorokausia. Eräänä
aamuna, kun heräsin ja tunsin »voimistuneeni, seisoi-
wat sekä Martin että herra Oswald sänkyni wieressä.
Sain pian tietää, että Martin oli ollut uskollinen
hoitajani koko sairauteni aikana ja hän hoiti minua,
kuten hellin sisar hoitaa meljeänsä. Hänen äänensä
oli niin lempeä ja hänen kätensä kosketuksessakin oli
jotakin niin rauhoittamaa, että miten paljon Melwill
sitä epäilleekin —"

„Hymät herrat walamiehet", sanoi Melwill, „minä
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saan sanoa, että oppinut ystämäni tekee minulle suurta
wäaryyttä. Hän on liikuttanut tunteitamme kertomalla
nuoruuden aikaisesta ystäwyysliitosta, maikka tuo
kertomus epäilemättä on liioiteltu waikkei minulla
kenties olekaan mitään syytä niin sanoakseni maan
asia näyttää todellakin epäiltäwältä, ja kun hän kenties
on nähnyt meidän ottaman esille nenäliinamme useam-
man kuin yhden kerran, on hänen kaunopuhelimsuu-
tensa siitä yhä enemmän yltynyt minä aioin juuri
sanoa maan parasta mitä osaan sanoa, on epäile-
mättä: Jatka; olit ehtinyt rauhoittamaan käteen asti."

„Niin, se oli Martinin rauhoittama käsi, joka
antoi minulle rohkeutta katsoakseni wanhaa pankkiiria
laswoihin. Hän katsoi minua isällisellä hellyydellä,
joka lausui enemmän, kuin kaunopuheisimmat sanat
olisiwat woineet ilmaista.

„Teidän ei olisi tullut antaa tämän asian niin
sywästi koskea teihin, rakas ystäwäni, olkaa rauhalli-
nen", lisäsi hän kohottaen sormeaan, kun hän näki
meren kohoaman kasmoihini muistaessani katkeran syyn
sairauteeni; „kaikki on nyt tullut ilmi, ja niin pian
kuin te parannutte, saatetaan rikolliset oikeuden eteen."

„3tikolliset?" sanoin minä heikolla äänellä; „kutn
on heidät saanut ilmi?"

„Sinä itse ja herra Walter."
„Olenko minä sen tehnyt?" huudahdin kummastu-

neena.
„Rakas Krister, tunnetko itsesi kyllin woimistu-

neeksi, kuullaksesi pientä kertomusta?" kysyi Martin.
„Olen kyllin moimistunut luullakseni kaikkea.
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mikä moi pelastaa minut epäluulosta, että olen
waras."

„En ole milloinkaan epäillyt teitä", sanoi herra
Oswald, „waikka welmollisuus ja hywäntahtoisuus,
jota teitä kohtaan tunsin, pakoitti minua tekemään,
niinkuin tein."

„Kuuntele nyt, Krister", sanoi Martin, hou-
railusi aikana toistit sinä kenties satoja kertoja nel-
jännestunnin kuluessa kahta nimeä. Toinen oli „Lax-
ton", pankin portinwartijan nimi, kuten tiedät, ja toi-
nen „Sanders", joka on yksi ensimmäisistä kirjanpitä-
jistä. Alussa en paljoa kiinnittänyt huomiotani sii-
hen, että alituisesti huusit näitä nimiä; maan kun lä-
hemmin kuulustelin näiden molempien henkilöiden
mainetta, aloin epäillä, että sinulla oli syytä niin ra-
justi huutaa heidän nimiään. Eräänä aamuna astuin

rohkeasti herra Oswaldin huoneeseen ja sanoin jyr-
kästi ja Valmistelematta: „Tiedän, kutka martaat
omat." Herra Oswald ei mustannut.

„Tiedän, kutka martaat omat."
„Kutka ne omat?" kysyi hän levollisesti.
„Laxton ja Sanders", mustasin minä,
„Epäilin sitä; olen hymin, hywin pahoillani,

että herra Ross on saanut niin paljon kärsiä tämän
asian tähden; laittakaa nyt niin, että hän paranee
niin pian kuin mahdollista, niin saamme sitte julistaa
hänet wiattomaksi koko pankin kuullen."

„Niin, jospa se seikka main möisi hänet terweeksi
saattaa; jos hän kuolee, niin en tahdo enään koskaan
puuttua mihinkään pankkitoimeen."
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Martinin kertomus wanhan pankkiirin luotta-
muksesta ja hywäntahtoisuudesta waikutti minuun
enemmän hywää, kuin te moitte kuwitellakaan. Tä-
hän hetkeen asti on se minulle arwoitus, miten tulin
hourailuni aikana maininneeksi noita kahta nimeä,
joll'ei sentähden, että minä wähän sitä ennen olin
alkanut epäillä näiden henkilöiden rehellisyyttä, ja tämä
ajatus oli niin sywäiin minuun juurtunut, että se
kuumeen houreessakin esille tunkeutui.

Seuraaman kahden wiikon aikana oliwat herra
Osmald ja Martin joka päimä luonani; mikäli he
woiwat, ensin sairaswuoteeni ääressä ja sitte wieras-
huoneessani, kun woin istua, Wihdoinkin walkeni se
päiwä, jolloin minä Martinin suureksi iloksi olin kyl-
lin woimistunut woidakseni mennä hänen kanssansa
pankkiin, Wanhat ystäwäni siellä mastaanottimat
minut sydämmellisillä onnentoivotuksilla, maan maikka
he wakuuttiwat minulle osanottawaisuuttansa, olin
huomaaminani lewottomuuden ilmeen kaikkien kas-
woilln. Mitä se moi merkitä? Wähitellen tuli ilmi,
että huolimatta siitä ankarasta malmonnasta, jolla
heitä oli pidetty silmällä, ei Laxtonia eikä Sandersia
ollut näkynyt wiimeisten neljän tai wiiden tunnin
kuluessa, eikä kukaan tiennyt, mihin he olimat jou-
tuneet.

Nyt uli hywä saada llwuksi sellainen tyyni,
malttawainen ja harminaisen lämminsydämminen ja
tunteellinen henkilö kuin Martin. „Herra Osmald",
sanoi hän, „kuten tiedätte, tunnen minä sen poliisikomi-
sariuksen, jolla on tämä asia tutkittawanaan; sallikaa
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minun heti käydä hänen luonansa." Herra Oswald
suostui siihen ja tunnin kuluessa oli mainittu poliisi-
komisarius pankissa.

„Minnekähän he omat woineet lähteä?" oli herra
Oswaldin ensimmäinen kysymys.

„Luultawllsti Rotterdamiin ja sieltä Amsterda-
miin", oli lyhyt mustaus.

„Woitteko saada heistä tietoa?"
„Kyllä, jos maan woin löytää heidät."
„Tehkää siis parastanne, älkääkä menoja säästäkö",

sanoi herra Oswald, ottaen esille setelitukun.
„Krister", sanoi Martin, „jaksatko olla mukana

metsästysretkellä? Luulen, että huwimatka tekisi sinulle
hywää."

„Kaikki, mikä moi olla awuksi todistamaan wiat-
tomuuttani, on minulle huwiksi eikä rasitukseksi."

„Teidän wiattomuutenne on jo todistettu", sa-
noi wanhll pankkiiri Painokkaasti. „Komisarius, es-
tääkö mikään näitä nuoria herroja lähtemästä seu-
raksenne?"

„Päinwastoin, heidän seuransa olisi minulle
suureksi hyödyksi; mutta", lisäsi hän tyytywäisesti kat-
sahtaen setelitukkuun, jota hän piti kädessään, „tästä
tulee ankara metsästys ja nämät rahat merkitsemät,
että menoja ei säästetä. Jos nuori herra", tässä
hän loi syrjäsilmäyksen minuun, „ei tunne olemansa
kyllin woimistunut —"

„Nuorella herralla", mustasin minä hymyillen,
mikä heti poisti hänen epäilyksensä, „on kylliksi woi-
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mia mihin hymänsä tällaisessa tapauksessa." Ia niin
lähdimme matkaan.

Se oli todellakin ankarata ajoa, maikka meidän
kokemattomien mielestä komisarius näytti liian kauan
wiiwyttelewän lähtöämme. Hänellä oli niin paljon
kysyttämällä hatuista, myssyistä, tekotukista, takeista
ja kaswoistll, että näytti siltä kuin emme koskaan
pääsisi lähtemään Lontoosta, maikka meillä oli pari
oiwllllista heroosta waunujemme edessä. Kun uskal-
simme tehdä muutamia huomautuksia ja sanoa, että
he marinaan oliwat matkustaneet jo useampia tunteja
sitte, wastllsi hän hyroin lewollisesti: „Niin kyllä,
mutta mihin? Siitä juuri on kysymys. Msityinen
arweluni on, että he omat lähteneet Hollantiin; maan
muutaman kerran eläissäni olen erehtynyt, ja tahdon
mielelläni karttaa tehdä sitä wielä kerran. Wiimei-
nen juna Harwichiin, jolla woimme matkustaa, lähtee,
ellen erehdy, wasta neljännestunnin kuluttua, niin
että minulla on wielä aikaa wähäsen tiedustella."
Puheensa mukaan toimien oli hän melkein joka toinen
minuutti alhaalla Maunuista, kadoten näkymistämme
taloihin ja kujiin sekä meidän mielestämme puhellen
jokaisen kanssa, jonka tapasi. Wihdoin hyppäsi hän
reippaasti wiimeisen kerran ajurin istuimelle, ja kun
hewoset heti lähtiwät liikkeelle täyttä juoksua, huoma-
simme, että nyt wasta lujille otettaisiin.

„Pian, hyroät herrat, meillä ei ole aikaa mene»
tettäwänä", sanoi hän pysähtyessämme asemalle. Mi-
ten kiiruhdimmekaan, tulimme kuitenkin liian myöhään;
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ivaan se ei näkynyt mahaakaan huolestuttaman seura-
laistamme.

„Hankkikllll meille heti ylimääräinen juna!" sa-
noi hän lemollisesti asemapäällikölle.

„Ratll ei tule selwäksi ylimääräistä junaa war-
ten ennenkuin tunnin kuluttua kaikkein pikimmin",
sanoi päällikkö.

„Te tiedätte, että woitte sen saada selwäksi puo-
lessa tunnissa tai pikemminkin, jos tahdotte", oli le-
wollinen wllstaus; „tehkää mitä woitte; ei tule kysy-
mykseen, mitä se maksaa." Komisariuksemme oli ase-
malla hywin tunnettu ja noin puolen tunnin kuluttua
olimme matkalla Harwichiin kulkien wauhdilla, joka
waihteli kuuden ja seitsemän peninkulman wälillä tun-
nissa. Waan mitä auttaa edes ylimääräinen juna-
kaan, kun kaikki esteet ja wiiwytykset otetaan huo-
mioon? Me sllllwuimme Harwichiin tuntia myöhem-
min kuin säännöllinen juna ja huomasimme, että
laiwll Rotterdamiin oli jo lähtenyt. Komisarius teki
wirkamiehille muutamia kysymyksiä, joita emme kuul-
leet, ja sanoi sitte lewollisesti: „Ei ole kiirettä; kyllä
me heidät saawutamme. Me woimme lähteä yölai-
wassa."

Se oli ensimmäinen matkani merellä, jos Elliot
suo anteeksi, että sanon merellä, kun maa oli niin lä-
hellä; maan kaunis tähtikirkas yö, monet ohipurjehti-
mat laiwllt, haluttomuuteni nukkumaan ja sywä kii-
tollisuus, jonka tunsin sydämmessäni siitä, ett'ei minua
enään epäilty warkaaksi, waikuttiwat, ett'ei se matka
mene mielestäni. Komisarius meni heti hyttiinsä.
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maan Martin ja minä mietimme yön kannella puhel-
len monesta asiasta; ja aina johdatti hän keskustelun
sellaisiin asioihin, jotka olimat eniten miellyttäwät ja
wirkistäwät. Aurinko nousi, kun Rotterdam tuli nä-
kymiimme. Enemmän kuin tunnin ajan oli kaupunki
jo ollut kapteenin näkymissä, joka kolo ajan oli seiso-
nut komantosilllllla kiikari kädessä waroaksensa likaisia,
hollantilaisia matteja (aluksia) ja hän oli useamman
peninkulman matkan ohjannut suoraan eteenpäin main
muutaman kyynärän syrjään poiketen matkalla.

Kaikki, mitä näimme, wiehätti meitä molempia
uutuudellansa niin, että toisinaan unohdimme mat-
kamme tarkoituksen. Surisewat tuulimyllyt, korkeat,
huojumat poppelit, purjelaiwoista kuulumat kummalli-
set huudot ja ennen kaikkea tieto siitä, että muutaman
tunnin kuluessa olimme tulleet toiseen maailmaan, sai
aikaan sen, että tällä lyhyellä matkalla oli runsaasti
yllätystä ja miehätystä tarjottamaua. Lähestyimme
laituria ja olimme juuri tekemässä huomautuksiamme
niistä kummallisista olennoista, joita siellä näimme,
kun kuulimme tutun äänen wieressämme.

„Hymää huomenta, hywat herrat." Siinä seisoi
tomisarius, joka näytti hymin wirkistyneeltä, yön le-
wättnään. „Tuolla", sanoi hän osoittaen sormellaan,
„on rautatieasema ja minä neuwon herroja hankki-
maan mahan aamiaista, sillä aikaa lun minä wähä-
sen tiedustelen. Jos olen saanut oikeita tietoja, niin
ei meidän tarwitse täällä kauan wiipyä ja parasta on
wähäsen wahwistllll itseään sen waralle, mitä on kes-
tettäwä." Seurasimme hänen neuwoansa ja söimme
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manian aamiaisen, joka oli runsaasti höystetty tupa-
kansllwulla, sillä hollantilaiset näkyiwät syömän ja tu-
pakoiman samalla kertaa; ja sitte taas jatkoimme mat-
kaamme rautateitse. Juna kulli jokseenkin hitaasti,
maan komisarius sanoi: „Ei ole kiirettä; maikkapa
ajo kestäisi kolme, neljä päiwää, ei se siitetään tee
mitään. He omat meidän edellämme ja me olemme
heidän jäljessänsä; katselkaamme ulos ikkunasta ja
nauttikaamme näköalasta." Aukeat tienoot, joiden
halki kuljimme matkalla Amsterdamiin, eiwät kuiten-
kaan tarjonneet paljoa riautittamaa, lukuun ottamatta
lukuisia karjalaumoja, jotka tyytywäisesti märehtien
mukawllsti makllsiwat kirkkaassa auringonpaisteessa.
Sen sijaan, että seuralaisemme olisi käynyt, kuten luu-
limme, hywin wakllwaksi Amsterdamiin tullessamme,
muutti hän pulua, käytöstapaansa ja ulkomuotoansa-
kin sellaisella lamalla, että aloimme epäillä herra Os-
waldin erehtyneen uskoessaan hänen haltuunsa niin
paljon rahoja. „Herrat kai haluamat wähäsen kat-
sella kaupunkia ennen päimällista?"

Kun aloimme panna tätä ehdotusta mustaan,
mustasi hän entiseen tapaansa: „Wakuutan teille, hy-
wät herrat, ett'ei ole kiirettä; woimme käydä mähän
kaupunkia katselemassa ja hywä olisi panna mähän
hajuwettä nenäliinallensa ja pitää sitä nenän alla,
sillä Amsterdam ei ole hywaltä tuoksuwa kaupunki.
Sitä nimitetään Pohjolan Venedigiksi kanawiensa täh-
den, maan hywältä tuoksuawill ne eiwät ole. Tuossa
on linna, joka oli kuninkaan asuntona, ennenkuin hän
muutti Haagiin, ja kun tehtäwämme on toimitettu.
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tahtoisin mielelläni wiedä herrat sinne. Tuossa on
kuuluisa taulugalleria, ivaan sinne emme nyt moi
mennä; tuossa on kirkko, jossa on suuret urut ih-
meelliset urut. Waan huomaan, että herrat omat
mäsyneet, joten tahdomme nyt mennä juutalaisten
kaupunginosaan, jossa saatte nähdä sellaista, mitä ette
koskaan ennen ole nähneet ja jossa —" Nyt hän
pysähtyi ja käwi äkkiä niin totiseksi, ett'emme mustan-
neet sanaakaan. Se oli epäilemättä likaisin, epäter-
weellisin sokkelo, jossa ihmisiä moi asua, tämä juuta-
laiskortteli. Joka askeleella kuulimme karkeita, käheitä
ääniä, jotka osaksi tulimut symällä maan alla olemista
kellareista, ja kaikki ihmiset, joita siellä tapasimme,
näyttiwät niin hirwittämiltä, että mielikuwituksessamme
tämä paikka oli kuoleman marjon laakso. Komisarius
koputti yhden lurjimman rakennuksen owea, jos niitä
edes moi rakennuksiksi sanoakaan, ja kun ei kukaan
mustannut, potkasi hän owen jalallaan auki ja pyysi
meitä seuraamaan itseään, jonka me teimmekin erään
hollantilaisen poliisin saattamina, joka meihin oli
liittynyt. Koko tuossa kurjassa hökkelissä ei kuulunut
ainoatakaan ääntä; maan wähääkään epäröimättä al-
koi seuralaisemme nousta kerroksesta toiseen ja hänen
raskaat askeleensa kaikuiwat melkein kamalasti autiossa
talossa. Kun olimme tulleet ullakkokerrokseen, pot-
kasi hän muitta mutkitta auki erään owen ja siellä
sisällä näimme kaksi miestä istuman kokoon kyyristy-
neinä nurkassa. Toinen oli puettu englantilaiseksi ta-
lonpoikaisrengiksi, toinen hollantilaiseksi käsityöläiseksi.
Kun astuimme sisään, nousimat he unhoissaan ylös
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jll tuo teeskennelty hollantilainen käsityöläinen kysyi
hywällä englanninkielellä, mitä me tahdoimme.

„Sen olen teille sanoma", sanoi komisarius, „jos
tahdotte antaa minun riisua yllänne tuon punaisen
tekotukan ja tuon takin, joka ei näy teille sopiman sen
paremmin kuin työmiehen puserokaan tomerillenne,"
Sen jälkeen pani hän kätensä kummankin heidän olka-
päällensä ja sanoi: „Minä wangitsen teidät, Sanders
ja Laxton; antnudutteko mapaaehtoisesti wai täytyykö
minun pyytää apua?" Sitä ei tarmittu; rikollisille
ominainen säikähdys maltasi heidät; hän pani käsirau-
dat heidän käsiinsä ja heidät mieliin laiwaan, joka oli
samana iltana lähtewä. Komisarius pyysi anteeksi,
ett'ei hän tällä kertaa woinut näyttää meille Hollan-
nin merkillisyyksiä, maan hän toiwoi saamansa siihen
tilaisuuden toisen kerran.

Paljoa minulla ei enään ole lisättäwänä. San-
ders ja Laxton ajettiin pitkäksi aikaa maanpakolaisuu-
teen, ja Martin Walter ja minä kohosimme wähitel-
len, kunnes lopulta pääsimme pankin osakkaiksi, joka
nyt kokonaan on meidän käsissämme. Jos joku kysyy,
miten minä oikeastaan tahdon siweellisessä suhteessa
sowittaa kertomukseni elämään, niin tuskin luulen
moiwani sitä sanoa; maan niin paljon minä tiedän,
että Martinin taitawuus laskutaidossa poikana ollessa
auttoi häntä kehittymään totuutta rakastamaiseksi ja
rehelliseksi mieheksi, ja minä olen walmis puolusta-
maan häntä milloin hywänsä niitä klassillisesti oppi-
neita miehiä ivastaan, jotka tahtomat mäittää, että ne,
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joilla on hywä laskupää, omat sydämmettömiä ja
tunteettomia."

„Minä ainakin", sanoi Melwill, kun Ross oli
kertomuksensa päättänyt, „yhdyn koko sydämmestäni
ajatukseen, joka lausuttiin kertomuksen alussa, että
maitiolo on paras launopuheliaisuus. Warmaan te
heti maitatte: Niin ei sowi sinun sanoa, kun puhu-
minen juuri on sinun ammattisi. Kuitenkin on se
makuutukseni, sillä olen nähnyt esimerkkejä siitä, että
puheliaat ihmiset omat puheellaan saaneet enemmän
wahinkoa aikaan, kuin minä yhtenä iltana moisin
kertoa."

„Taito sanoa 'on' tai 'ei', lausui Lenton, „on
suuri lahja. Me tiedämme, että Herra sanoi: „Tei-
dän puheenne olkoon on, on ja ei, ei." Olen laman-
nut monta nuorta henkilöä, joilla on ollut taito suju-
wasti puhua; se oli määrällinen lahja. Heidän wan-
hempansa ja ystäwänsä luuntelimat heitä ihastuneina
ja siten he joutuiwat kiusaukseen poikkeamaan totuu-
desta ja puhumaan main pulmaksensa. Puhetaito on
yksi jumalallisimpill lahjoja, mitä olemme saaneet;
koko luomakunnassa omat main ihmiset saaneet kywyn
sanoin ilmaista toisilleen tunteitaan ja ajatuksiaan; on
surullista, että tätä jumalallista lahjaa niin usein
määrin käytetään."

„Miten selwästi osoittikaan meille tämä kerto-
mus", huomautti Smith, „että totuutta rakastamasta
pojasta kaswllll luotettawa mies, johon kaikki woiwat
luottaa ja jonka puhetta aina moi uskoa. Ross lau-
sui, ett'ei hän tiennyt, woiko hänen kertomustansa
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mitenkään siweellisessä suhteessa elämään sowittaa;
maan minun mielestäni se sisältää erittäin tärkeän
opetuksen: „loka mahassa on uskollinen, se on myös
paljossa uskollinen." Se poika, joka warjelee huul-
tensa owea, joka on rehellinen ja luotettawa wähim-
missätin asioissa, hän on, sanon sen mielii kerran,
aina saama osaksensa kaikkien kunniallisten ihmisten
totisen kunnioituksen.."

„Minun kokemukseni", sanoi Melwill, „on, että
on marsin muikeata saada ihmisiä puhumaan totta."

Mitä tarkoitat?" kysyi Lenton.
„En tarkoita, että he ylipäänsä tahallaan sano-

mat sitä, mikä on wlllhetta, maan he eiwät sano to-
tuutta, koko totuutta ja ainoastaan totuutta. Jos
heidän tulee puhua yksinkertaisimmasta asiasta maail-
massa, miten he näkimat lapsen lankeaman kadulla,
että he omat saaneet pääsylipun ystäwältään tai että
tuttawll on käynyt terwehtimässä, niin on luultamaa,
että me tarkan kertomuksen sijaan saamme kuulla main
jotakin sinne päin. Olen todellakin toisinaan ajatellut,
että silloinkin kun parhaiten puhutaan, on asianlaita
sama kuin meidän tirjoitusharjoitustemme ennen ai-
kaan."

Mitä tarkoitat?"
„Seuraamme mallia niin hywin kuin woimme,"
„Wlllln et kai tahtone sanoa, että on mahdo-

tonta puhua totta?" huudahti Lenton; „te juristit
olette tosin ylipäänsä epäluuloisia ihmisiä, maan aina-
kin sinun tulisi tietää paremmin."

„Olinpa epäluuloinen tahi en", ivastasi Melwill,
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„niin tiedän kuitenkin, että niin on todellisuudessa
laita. Wiisain todistaja, jota milloinkaan olen kuu-
lustellut, oli eräs henkilö, joka mustasi main yksita-
wuisilla sanoilla ja joka kiusallisimmissakin olosuh-
teissa moi kaksi minuuttia olla maiti, 'Oliko asian-
laita niin ja niin?' kysyin minä. 'Ei,' 'Oliko se
sitte sillä tumalla?' jatkoin minä toisella kysymyksellä.
'Oli.' 'Olkaa hywä ja kertokaa minulle, miten asian-
laita oli!' 'Sitä en moi.' Ia maikka minä mitä
hartaimmin tehoilin häntä puhumaan, oli hän yhä
edelleen maiti, enkä minä saanut häntä äänettömyyt-
tänsä katkaisemaan. Se henkilö saawutti todellisen
kunnioitukseni, maikka hänen päättäwäisyytensä oli
epäedullinen asiani menestymiselle."

„Minun mielestäni", sanoi Lenton wakawasti,
„pitäisi meidän alituisesti seurustelemalla totuuden Ju-
malan kanssa moida kehittyä yhtä tarkoiksi kaikissa
puheissamme, kuin olemme laskiessamme tai ratkais-
tessamme jotakin Euklideen probleemia. Moni poika,
joka häpeäisi tehdä wirhettä algebrassa, ei haikaile
suurentaesslllln tai pienentäessään yksinkertaista tosi-
asiaa. En moi muuta kuin sydämmestäni yhtyä sii-
hen, mitä ystäwämme äsken lausui matemaattisesta
kaswatuksestll. Luulen, että jos kaikki meidän aikamme
etewät miehet olisiwat saaneet sellaisen kaswatuksen ja
olisiwat käyttäneet sitä oikeaksi hyödykseen, niin olisi
meiltä siten säästynyt monta mihanpurkausta joka
aamu, kun luemme sanomalehtiämme. En tiedä, mistä
se johtuu, maan näyttää siltä, kuin ihmiset ylipäänsä
eiwät osaisi puhua totuutta, koko totuutta ja ainoas-
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tllllN totuutta. WllllN siihen waaditlllln jotakin paljoa
enempää kuin matemaattista kaswatusta; meidän tu-
lee, kuten äsken sanoin, rukouksen kautta ja seurustele-
malla Jumalan kanssa alituisesti säilyttää lewollisuu-
temme ja makaa mielenmalttimme, jos tahdomme, että
sanamme todella ilmaisemat sitä mitä ajattelemme. Kun
on kysymys korkeammista asioista, woiwat parhaim-
mat ja wiisllimmatkin sanamme olla main ikäänkuin
aamistusta totuudesta, maan myös jokapäiwäistssä
puheissa koulussa ja leikkikentällä tulee pojan tuntea
olemansa totuuden Jumalan lapsi. Jumalan, joka nu-
haa walhettll ja tuomitsee kaikki nmlehtelijat heitettii-
wiksi siihen järween, joka tulesta ja tulikiwestä palaa.
Jos malehtelewa poika on halweksittawa omissa ja
koulutoweriensa silmissä, mitä hän silloin onkaan Ju-
malan silmissä!"

„Mdyn täydellisesti sinuun", sanoi Melwill.
„Ei matemaattinen taswatus eitä mikään muukaan
ole koskaan ihmistä tehnyt totuudenmukaiseksi. Ju-
malan armo moi sen yksistään tehdä."



Kahdeksas luku.
MHKamaKauppiaan Kertomus.

te, hywät oppineet herrat, sanoi Harding, tah-
dotte luulla yksinkertaisen kauppiaan kertomusta, olen
käytettäwänänne. Olen nyt ollut kauppiaana yli
kaksikymmentä wuotta; siihen minut kaZwatettiin, ja
toinwn saamani elää ja kuolla tässä kutsumuksessa.
Minun isäni oli ollut rihkamakauppias lähes kolme-
kymmentä wuotta, kun minä jouduin kouluun. Hä-
nen siwistyksensä ei tosin mustannut nykyajan maati-
muksia, maan hänen lahjomaton oikeudentuntonsa, hä-
nen sywällinen kristillinen wakawuutensa ja hänen
tapansa katsoa kaikkea omalta kannaltaan ja puhua
kaikesta omalla tawallaan herätti minussa jo lapsena
paljon hartaamman halun tulla armokkaaksi yhteis-
kunnan jäseneksi, kuin hienompi siwistys ehkä olisi teh-
nyt. Erittäin eläwästi muistan hänen wakawan mie-
lipiteensä, että kauppiaan tiskinsä takana tulee olla
yhtä todellinen gentlemanni, kuin tuomarin tuomiois-
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taimellansa, papin saarnastuolissaan tai aatelismiehen
ylähuoneessa. Hänen suurin ilonsa oli nähdä jokaisen
uskollisesti ja halukkaasti tekemän tehtäwänsä, olipa
se sitte mikä hywansä; ja hänen oli tapana sanoa mi-
nulle jo lapsuudessani: „Minä tahdon että sinusta
tulee kauppias, maan samalla myös gentlemanni; sen-
tähden olen minä, niin pian kuin tulet kyllin man-
haksi, lähettämä sinut parhaimpaan kouluun, jonka
moin löytää. Siellä saat mitä parhaimman kaswa-
tuksen ja kun olet oppinut niin paljon kuin siellä moi
oppia saada, niin tulet takaisin tähän wanhaan puo-
tiin, poikani, ja näytät, miten on mahdollista joka
alalla saattaa parhaimmat lahjat ja tiedot hedelmää
kantamaan."

Herra Well oli usean wuoden isäni liikekumppani
ja ystäwä. Huomaan, että nimi tuntuu teistä tu-
tulta; warmlllln muistuttaa se teitä entisestä koulu-
tomeristanne, Natan Nellistä. Niin, se oli juuri
Nlltanin isä, joka oli minun isäni liikekumppani, ja
heidän kauppansa kämi marsin hymin. Heillä oli sama
maku ja samat tawat; mitä mieltä toinen oli, sitä oli
tawallisesti toinenkin ja mitä toinen teli, sen hywäk-
syi aina toinen. Heidän toiwomuksensa oli, että Nata-
nista ja minusta tulisi yhtä hywät ystäwät luin he
oliwat ja että me aikanaan ottaisimme kaupan halt-
tuumme ja hoitaisimme sitä samallaisella järjestyksen
ja oikeudentunnolla kuin he. Sentähden me olimme
aina yhdessä ja toisen koti oli aina toisenkin koti.
Me nautimme samallaista opetusta, me luimme sa-
moja kirjoja, me otimme osaa samoihin huiveihin, me
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olimme aina samalla taivalla puetut ja meillä oli
kummallakin samat ystäwät ja tuttawat, ja lapselli-
sessa mieltymyksessämme katsoimme toinen toiseemme
ja kumpikin piti toista esikuwanansa. Tämä johtui
yhtä paljon totisesta ystäwyydestä kuin wanhempiemme
toiwomuksesta ja huolenpidosta. Natan oli hymin
rakllstettawll poikana ja nuorukaisena, ja kaikessa
tapauksessa olisin minä häneen kiintynyt.

Wihdoin meidät molemmat samana puimana
jätettiin wanhan opettajamme käsiin. Te muistatte
kaikki, minkälainen Natan siinä ijässä oli. Hänellä
oli ollut iloinen ja onnellinen lapsuus, eikä yhtäkään
marjoa ollut wielä hänen tiellensä langennut. Hän
oli mlllkeakiharainen, punaposkinen ja sirowartaloinen;
hän toimi silmänräpäyksen wailutuksen mukaan ja
hänellä oli erittäin milläs mielikuwitus.

„Niin, tumattoman wilkas mielikuwitus", kes-
keytti Melwill makamasti.

Se on totta, ja minä muistan, että sinä olit
sangen kummissasi ja mielissäsi, kun keksit sen. Jo
hänen llikllisimmassll lapsuudessaan olin minä huo-
mannut tämän mainion ominaisuuden hänessä ja se
wiehätti minua suuresti; myöhemmin olen monta ker-
taa toiwonut, että hän ennemmin olisi ollut tuhmin
poika maailmassa. Hän kummastutti kaikkea ei ainoas-
taan puhekykynsä kautta, maan myös niiden asiain
kautta, joista hän puhui. Hän oli ylsi niitä poikia,
joille näkyy oleman mahdotonta pitää kieltään paikal-
laan wiittä minuuttia; aina oli hänellä jotakin sanot-
tamaa. Hän moi kertoa mitä kummallisimpia juttuja
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ja ympäröi ne aina ihmeellisellä todellisuuden lois-
teella, maikka ne oliwat saaneet alkunsa main hänen
omasta mielikuwituksestaan. Hän ei ollut marsin kär-
käs lukemaan kertomuksia, maan hän eli näkymättö-
mässä maailmassa, jonka hän asustutti oman mieli-
kuwituksensa luomilla olennoilla. Näytti siltä kuin
tämä olisi todistanut pojalla olleen runoilijalahjoja
ja jos se olisi loppunut lapsuuden unelmiin, niin sillä
ehkä ei olisi ollut wahinaollisia seurauksia. Wäan
tämä tllipuwaisuus elämään mielikuwituksen maail-
massa ja unohtamaan wieläpä nekin pienet tositehtä-
wät, jotka kuulumat koulupojan elämään, tuotti ajan
pitkään Nlltanille suurta wahinkoa. Hänestä itsestään
tuli aina wähitellen kaikkien kertomustensa sankari.
Hän oli se urhoollinen poika, joka eräänä pimeänä
talwiyönä, kun hän oli yksin kotona, puolusti taloa,
en tiedä, miten monta ryömäriä mustaan. Hän oli
se merimies, joka oli pelastanut, en tiedä, miten monta
henkeä kauheasta haaksirikosta ja jonka koko kansa,
hänen kotiin tullessansa, mustaan otti lunnianosoi»
tuksilla. Hän oli tuo uljas, paljo matkustanut
jota oli raiwannut itselleen tien läpipääsemättömien
metsien halki ja oli taistellut tiikerien, leijonien ja
käärmeiden kanssa. Ei mikään kertomus häntä miel-
lyttänyt, joll'ei hän itse ollut sen sankari. -

Olin huomaaminani, että tämä oli ensimmäinen
syy siihen, että Natan alkoi käydä wähemmän tar-
kaksi tehtäwissänsä, olipa kysymys wähimmistätin
asioista. Hän ei woinut kertoa yksinkertaisimpiakaan
tapahtumia yksinkertaisella taivalla, maan liioitteli aina
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ja esitti kaikki siinä matossa, jonka hänen mielikuwi-
tuksensa asialle antoi. Hän tahtoi että uskomatto-
mimpiakin juttuja pitäisi uskoa ja suuttui kowasti,
jos joku uskalsi epäillä hänen juttujensa todenperäi-
syyttä tai nauraa niille, etenkin jos oli kysymys hä-
nen kotielämästänsä. Hän sai minut usein ajattele-
maan erästä leikkiä, jota tawallisesti leikitään joulu-
kesteissä. Koko seura istuu riwissä; ensimmäinen
kuiskaa lyhyen lauseen naapurinsa korwaan, sittekuin
hän on ensin kirjoittanut sen paperilipulle erehdyksen
maittamiseksi; naapuri kuiskaa kolmannelle ja niin
edespäin, kunnes kuiskattu lause on saapunut seuran
wiimeiselle. Tämän tulee silloin ääneensä sanoa,
mitä hän naapuriltansa on kuullut ja iloisen naurun
kaikuessa werrataan tätä alkuperäiseen lauseeseen. Toisi-
naan on eroitus ensimmäisen ja wiimeisen lauseen
wälillä niin suuri, ett'ei niiden mälillä moi huomata
mitään yhteyttä.

Nlltanin kertomukset, wieläpä hänen jotapäimäi-
set puheensakin alkoimat yhä enemmän tulla tällaisiksi,
niin että kun main jotakin ihmeellistä ja mahdotonta
poikien parissa kerrottiin, sanottiin heti: „Se on Nll-
tanin juttuja." Ia kuitenkin luulen minä, ett'ei Natu-
ralla, siten liioitellessaan mitättömimpiäkin asioita,
ollut mähintäkään tietoa siitä, että hän puhui wlll-
hetta tai että hän teki suuren synnin Jumalaa mus-
taan; maan minä näin, mihin tämä onneton tapa
ajan pitkään hänet saattaisi, ja ystäwänä waroitin
häntä. Minä näin, että hän sitoi mitsakimppua omaa
selkänahkaansa warten, joka teko ajan pitkään tuottaisi
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hänelle paljon tuskaa, ja minä koetin kaikin moimin
auttaa häntä luopumaan tästä pahasta tumasta, joka
päiwä päiwältä sai yhä suuremman mallan hänessä.
Nyt ajattelen, että se oli suureksi wahinaoksi, että nau-
roimme hänen malhejutuilleen sen sijaan että olisimme
rehellisesti hänelle sanoneet, ett'ei lopuksi kukaan moi
häntä uskoa ja että hän tällä taivalla menettäisi kaikkien
ystäwiensä kunnioituksen ja luottamuksen; maan hän
oli niin hymaluontoinen ja moi uskomattomimmille
ja mllhdottomimmille jutuille antaa sellaisen todelli-
suuden marjon, että olimme niistä huwitetut, kun
meidän olisi tullut olla suruiset.

„Nlltan", sanoin minä eräänä päiwiinä, „koska
aiot sinä luopua tästä pahasta tumasta?"

Mistä pahasta tumasta?"
„Siitä, että sepittelet niin monta juttua, joiden

tiedän oleman malhetta; sinä tiedät, että kaikki mitä
eilen illalla kerroit pojille, miten muhkeasti aiomme
elää, kun meistä tulee liikekumppanit, känneistä Heino-
sistamme ja Maunuistamme, komeista ajureistamme
ja plllwelijoistllmme ja muhkeasta elintawastamme
ylipäänsä sinä tiedät, Natan, että kaikki tyyni oli
main tuulentupia, joita olit rakennellut mielikuwituk-
sessasi."

„Miten olet siitä niin warma?"
„Ainakin mitä minuun tulee, ei se pidä yhtä to-

tuuden kanssa."
„Mitä sinuun tulee; maan eikö se moi olla

totta, mitä minuun tulee?"
„Se moi tosin olla; mutta —"
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„Annappll minun sitte kuulla, mikä on liioi-
teltua."

„Meidän wanhempllimme warallisuus, miten
suuri se lieneekään, ei riitä sellaiseen ylellisyyteen, etkä
sinä koskaan moi toteuttaa yhtäkään erinomaisista
unelmistasi."

Miksi en?"
„Sentähden että meidän kauppahuoneemme täy-

tyisi olla yhtä rikas kuin waltiopankki, woidakseen
saada sellaista aikaan", wastasin minä, tarttuen häntä
olkapäihin ja pudistellen häntä saattaakseni hänet ta-
juihinsa.

„Ia miksi ei meidän kauppahuoneemme möisi
tulla yhtä rikkaaksi kuin waltiopankki?"

„Sentähden että se on mahdotonta, sinä houktio."
„En ole siitä niinkään warma. Jos tahdot het-

kisen tarkkaawaisesti minua kuunnella, niin esitän
sinulle ehdotuksen, jonka kautta —"

„Seis! Nyt riittää." Siten loppuiwat keskuste-
lumme useammin kuin kerran. Olen usein toiwonut,
että ystäwämme Melmill siihen aikaan olisi woinut
hänelle teroittaa mieleen, miten tärkeätä on puhua
totuutw, lausua koko totuuden ja ainoastaan totuuden.

„lokainen, joka ei sitä tee", sanoi Melmill mata-
mana, „tekee itsensä walheeseen syypääksi."

Niin, tosiaankin; ja jos Natan jo lapsena olisi
tämän oppinut, miten paljon tuskaa häneltä olisi
säästynytkään, kun hän wanhemmaksi warttui!

„Anna anteeksi, että keskeytän sinua wielä ker-
ran", sanoi Melmill, „se on olema wiimeinen kerta;
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minä tiedän pettämättömän parannuskeinon tätä pu-
hetta mustaan."

„Mikähän se lienee?"
„Se on se keino, jota aina käytän erittäin pu-

heenhaluisill todistajia kohtaan: pyydän heidän pitä-
mään suunsa kiinni; ja armelematta panisin muna-
lukon minkä pojan suun eteen hywcinsä tai kieltäisin
häntä kokonaan puhumasta, kunnes hän oppisi, miten
pahoin ja syntistä walehteleminen on; maan ole nyt
hywä ja jatka."

Kun olimme koulusta päässeet, perehdytti eräs
kunnioitettllwa ja luotettuina kirjanpitäjä meitä liike-
elämän salaisuuksiin, ja kun wähitellen saimme tiedon
niistä runsaista muroista, jotka löytyiwät, ei Natan
woinut olla ilmaisematta suurta ihastustansa siitä,
että liikkeen asema todella wastasi hänen toimeitansa.
Se paha tapa, joka oli ollut hänen silmiinpistäwin
wirheensa koulussa, seurasi häntä miehuudenikään asti,
maan silloin se luonnollisesti tuli paljon Voimak-
kaammaksi ja teki enemmän wahinkoa. Se näyttäytyi
useammalla tawalla. Ei koskaan moinut luottaa sii-
hen, että hän laski oikein, maan hän teki alituisesti
wirheitä, jotka saattoiwat hywäluontoiselle, wanhalle
kirjanpitäjällemme paljon huolta ja jotka muosittain
olisiwat woineet maksaa kauppahuoneellemme marsin
suuria summia, joll'ei kirjanpitäjä olisi pitänyt wel-
wollisuutenlllln tarkastaa kaikki herra Natanin laskut.

„Herra Natani Herra Natani" sanoi ukko huo-
lestuneena, „koskahan te opitte muistamaan, että kaksi
kertaa wiisi on kymmenen eikä yhdeksän, ja että kaksi-
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toista kertaa kaksitoista on sataneljälnmmentäneliä eikä
slltllkaksikymmentä? Jos tämä lasku olisi lähetetty,
paljoko luulette, että sen kautta olisimme menettäneet?"

Toisinaan tapahtui myös, että laskuerehdys oli
päinwastaistll laatua ja että manhosa asioimisystawiä
meloitettiin wiisi prosenttia enemmän, kuin mitä he
oliwat tottuneet maksamaan.

„Herra Natan! Herra Natani" huudahti opetta-
jamme, wanhll kirjanpitäjä, sellaisissa tapauksissa ja
työnsi kaikki kymmenen sormeansa ohueen, harmaaseen
tukkaansa, „ettekö näe, mitä teette? Nämäthän omat
parhaita ostajiamme; he tekiwät kauppaa meillä, kun
isänne oli melkein yhtä nuori, kuin te nyt olette; ja
te kohtelette heitä tällä tumalla. Minä pyydän teitä,
herra Natan, olkaa tarkka liike-asioissa, ja mitä teh-
nettekin, niin muistakaa, että kaksi kertaa kaksi on
neljä."

Nlltan tamallisesti nauroi tällaisille neuwoille;
muutamia päiwiä hän kenties ponnisteli ollakseen
warowaisempi, maan ainoastaan erehtyäksensä sitte
taas pahemmin kuin koskaan ennen.

Samoin oli kaikkien tehtäwien laita, jotka hänelle
uskottiin.

Jos hänet lähetettiin sen tai sen henkilön luo
muutamin sanoin ilmoittamaan, että he woiwat tai
eimät woineet suorittaa jotakin tilausta tai muuta
semmoista, niin Harmoin hän tarkasti toimitti tehta-
inansa. Hänen ei-sllnansll ei koskaan ollut ei, eikä
hänen on-sanansll koskaan ollut on, maan hänellä
oli aina oma liioiteltu käsityksensä kysymyksessa ole-
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masta asiasta. Samoin oli niiden kirjeiden laita,
joiden kirjoittaminen jätettiin hänen tehtäwälseen, maikka
kaikki kohdat oli mitä tarkimmin selitetty johteeksi hä-
nelle. Hän ei woinut pitää kiinni niistä, hän esitti
aina asiat omalla tumallaan, joka aina oli määrä; ja
jos hänen kirjeensä olisi lähetetty sen enempää niitä
tarkastamatta, niin olisi meidän pian täytynyt tehdä
wararikko. Immärtämättömässä hywäntahtoisuudes-
sllan salasi wanhll, kunnon kirjanpitäjämme Naturiin
mirheet sekä herra Nelliltä että minun isältäni. He
oliwut osaksi wetäytyneet pois Varsinaisesti osaa otta-
masta liikeasioimisiin, maan roähitellen alkoiwat he
jälleen näyttäytyä konttorissa, useammin kuin moneen
muoteen. Siihen asti olinmt asiat kulkeneet ikäänkuin
omustu menestyksen edistämästä rooimusta ja uskol-
listen palwelijllin awustaessa oli noilla molemmilla
isännillä tuskin ollut muuta tehtäwänä kuin kirjoittua
nimiään wekseleihin ja ottaa ivastaan rahaa. Mutta
wiime aikoina oliwat he saaneet koko joukon käsittä-
mättömiä wastauksill kirjeisiin, joita ei koskaan oltu
kirjoitettu, ja tllmuratilauksill, jotka eiroat ensinkään
kuuluneet heidän alaansa. Muutamat henkilöt puhui-
wat heille asioista, ikäänkuin ne olisiwat olleet
päätetyt, maikka he eiwät olleet kuulleet sellaisista ole-
man kysymystäkään; ja useamman kuin yhden kerran
tapahtui, että wanhat ystäwät katsoiwat heihin kie-
roon, kun muutamia annettuja lupauksia ei oltu täy-
tetty. Liike alkoi käydä huonosti; ja sentähden mo-
lemmat liikekumppanit pitiwät welwollisuutenaan joku
päiwä tulla konttoriin.
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Tuntien katkerata tuskaa, joll'en sanoisi wihaa,
huomasi herra Well, että Natani» saimme kiittää kai-
kesta tästä salaperäisestä sekasotkusta, näistä ikäwyyk-
sistä ja tappioista.

„Emme huolehdi niin paljon rahatappioista, Na-
tan, maikka se tosin on melkoinen; me mamisten pel-
käämme niitä seurauksia, joita tämä tapasi
lopuksi on mukanaan tuopa. Ei kukaan moi sinuun
luottaa, poikani, saatat häpeätä itsellesi, minulle ja wan-
halle, hywin tunnetulle kauppahuoneellemme ja kaikkein
meidän suunnitelmaimme sinun tulewaisuutesi suhteen
täytyy raueta tyhjiin. Sinä luulet, että sinä ainoastaan
menettelet ymmärtämättömäsi:, maan itse asiassa me-
nettelet syntisesti, etkä koskaan moi tulla siksi, mikä sinun
tulisi olla, ennenkuin olet jättänyt tämän pahan
tllwan. Tiedätkö, miksi minä sitä kutsun?"

„En, isäni."
„Walheellisuudeksil" wastasi hänen isänsä anka-

ran wakawasti.
„Kutsutko sinä minua —?" alkoi Natan hehku-

min poskin, waan hänen isänsä keskeytti hänet sanoen:
„Gn kutsu sinua miksikään; Hän, joka on kor-

keampi kuin minä, kutsuu sinua siksi mitä olet. Minä
woin sinulle antaa anteeksi mitä olet rikkonut minua
mustaan saattamalla nimeni halweksituksi; maan ensi
sijassa olet rikkonut Jumalaa wastaan ja Häneltä
tulee sinun etsiä woimaa tullaksesi uudeksi ihmiseksi.
Jos ihmisten kesken on häpeällistä olla walehtelija,
miten paljo enemmän sitte Hänen silmissään!"

Se päiwä, jolloin tämä keskustelu tapahtui isän
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ja pojan wälillä, oli sangen ikäwä; maan mielii kar-
wllllmpi päiwä odotti herra Welliä ja isääni. Kenen-
kään meistä siitä mitään tietämättä oli Natan muuta-
mia wiikkoja ennen yllämainittua keskustelua tutustu-
nut joukkueeseen huonoja nuoria miehiä, jotka kiihoitti-
mat hänen turhamaisuuttansa ja määrää katsantokan-
taansa, kun he huomllsiwllt, että hänellä oli paksu
kukkaro, joka aina oli heille amoinna. Liioittelemis-
tapa oli johtanut hänet walheellisuuteen ja tämä lop-
pui walitettllwllsti epärehellisyyteen. Noss kertoi wiime
kerralla, miten tarkkaan kasöörit tutkimat niitä wekse-
leitä, jotka heille annetaan, ja kuinka he melkein
waistomaisesti huomaamat Väärennykset. Iksi tarkka-
näköisimpiä kasöörejä, mitä koskaan olen tuntenut,
tuli kuitenkin narratuksi, ei wäärennyksen, maan hä-
wyttömän julkeuden kautta, jonka täytyi sokaista
tarkkanäköisimmätkin silmät. Natan oli joutunut suu-
reen metkaan niille pelaajille, joiden kanssa hän oli
alkanut seurustella, ja eräänä aamuna tuli hän pank-
kiin, meni pääkasöörin luo ja sanoi: ,Minun isäni ja
herra Hardingin täytyi eilen illalla aiman äkkiä mat-
kustaa pois muutamien tärkeiden asioiden tähden.
Olimme odottaneet tänään saamamme periä suurem-
man rahamäärän, maan rahoja ei ole kuulunut ja
meidän täytyy nyt maksaa melkoinen welka. Olenhan
täällä tunnettu olemani toiminimen omistajan poika,
tahdotteko lunastaa wekselini?"

„Mielellämme", wastasi kasööri epäröimättä;
sillä Natan oli usein ennen ollut siellä ja se intokin.
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jota hän tässä tilaisuudessa osoitti, oli kasöörin mie-
lestä hänen eduksensa.

Muutamia minuutteja sen jälkeen lähti hän pan-
kista suuri rahasumma taskussa; tunnin kuluessa oli
suurin osa siitä maksettu melkojille jamuutamia tunteja
myöhemmin oli Natan jättänyt isänmaansa. Aamu-
päimän kuluessa tuli herra Well pankkiin jollekin
asialle.

„Oletteko kaupungissa, herra Weil?" sanoi pää-
kasööri, „olen kuullut sanottaman, että olisitte mat-
kustanut pois."

„Oi ei", sanoi herra Well hymyillen, „se on
huwi, joka on suotu wain teille, onnellisille kontto-
risteille."

„Eikö ole totta, että teidän ja herra Hardingin
täytyi aiwan äkkiä eilen illalla matkustaa muutamien
tärkeiden asioiden tähden?" kysyi kasööri totisena.

„Mitä tarkoitatte? Emme ole olleet kaupungin
ulkopuolella, emmekä myöskään tule täältä lähtemään
useampaan kuukauteen."

Kasööri kalpeni, ojensi herra Weilille sen »vekse-
lin, jonka hänen poikansa oli allekirjoittanut, ja kertoi
hänelle koko jutun. Nyt oli onnettoman isän wuoro
käydä kalmankalpeaksi. Hänen täytyi pitää kiinni tis-
kistä, jott'ei kaatuisi. Hän hengitti pari kertaa sywään
ja sanoi sitte kalpein, nmpisewin huulin: „Tämä ei

saa koskaan tulla tunnetuksi; minä otan tämän wekse-
lin, ja antakaa minulle toinen, niin allekirjoitan sen
samalle määrälle."

Suurella waiwalla sai hän sen tehdyksi, sillä
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hänen kätensä wapisi kuin haawanlehti; niin pian kuin
hän oli nimensä kirjoittanut, lähti hän pankista ja
hän, parhaissa moimissa olema mies, näytti yhdessä
silmänräpäyksessä muuttuneen heikoksi, wapisewaksi
ukoksi.

„Niin pitkälle on hän nyt mennyt", sanoi hän
matalalla äänellä isälleni, herätessään pitkästä pyörty-
myksestä, johon hän kotiin tultuaan waipui, pojas-
tani on tullut waras, oltuaan ensin Valehtelija. Har-
oina,, wanha, koeteltu ystäwtini", sanoi hän liikutettuna,
„tänään täytyy meidän erota, sinun kunniallinen ni-
mesi ei loskaan saa tulla saastutetuksi olemalla yhdis-
tettynä nimeen, joka on tullut niin häwäistyksi."

Isäni koetti kaikin mahdollisin keinoin lohduttaa
ja rauhoittaa ystäwäänsä, hän hywäili häntä melkein

kuten wanhempi weli hywäilee nuorempaa weljeansä,
tun tämä kärsii, ja tuskinpa woinee nähdä mitään
liikuttawampaa kuin tällaiset wanhojen miesten toi-
silleen osoittamat rakkauden ilmaisut. Istäwällisin sa-
noin ja sellaisilla pienillä hellyyden osoituksilla, jotka
itsestään lähtewät rakastamasta sydämmestä, sai hän
murtuneen isän surun lauhtumaan, kuten jokainen,
joka tunsi isäni, hymin ymmärsi tapahtuman.

Kaikki, jotka oliwat kauppahuoneemme palwe-
luksessa, tunsiwat, että suuri suru oli kohdannut
kunnianarrooisaa miestä, ja me otimme kaikki koko
sydämmestämme osaa hänen katkeraan murheeseensa.
Kun päiwiä ja wiikkoja kului, eikä Natania kuulunut,
käwi hänen isänsä pää yhä Valkoisemmaksi, ja toisi-
naan näytti hän oleman menettämaisillään järkensä.
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„lospa main moisin hänet löytää tai jospa tietäisin,
että hän on katunut ja kuollut uskossa lesukseen!"
niin kuulin minä hänen usein puhuman itseksensä.
Waan Miikoista tuli kuukausia ja kuukausista wuosia,
eikä kuitenkaan tullut mitään tietoja onnettomalta
nuorukaiselta.

Wiimein tuli eräänä aamuna pappi, jolla oli
päimän polttamat kaswot, käymään luonamme,
sinä tunnet hänet marsin hywin, Lentun, wanhan
koulutowerimme, joka heti ensi alusta tahtoi rumeta
lähetyssaarnaajaksi.

„Oi, Williams?"
„Niin; ja hän pyysi puhutella herra Hardingia."
„Herra Welliä moitte tamata; herra Harding ei

tällä kertaa ole kotona."
Sen kuullessaan hän näytti wähän lemotto-

maltll, maan minä, joka olin tunteminani kasinot,
pyysin häntä astumaan sisään. Niin pian kuin hän
kuuli minun puhuman, tunsi hän minut jälleen ja
olimme molemmat sydämmestämme iloiset saadessamme
tllwllta toisemme. Hän oli alussa liiaksi liikutettu
woidakseen puhua, maikka huomasin, että hän tahtoi
jotakin minulle ilmoittaa.

„Sinulla on jotakin enemmän minulle sanotta-
mana, rakas ystäwäni, kuin ainoastaan, että olet iloi-
nen saadessasi jälleen minut nähdä", minkä hän oli
toistanut useampia kertoja.

„Minulla on surullinen ja kuitenkin iloinen asia
kerrottaman», maan en tiedä miten aloittaa."

„Onko se Nlltanistll?" kuiskasin minä.
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„On, hänestä se on", mustasi hän yhtä hiljaa.
„Oi, minä pyydän teitä, hymä herra, antakaa

minun silloin kuulla, mitä teillä on kerrottaman»",
sanoi ääni, joka sai meidät kummankin säpsähtämään.

Herra Well oli meidän huomaamattamme tullut
huoneestaan ja seisoi nyt edessämme kyynelsilmin ja
ristissä käsin.

„Herra Well", sanoi Williams, „olen jokseenkin
liikutettu ja sellaisissa tapauksissa on minulle suureksi
awuksi mieltää hetkinen hiljaisessa rukouksessa; eten-
kin waikuttaa se rauhoittawnsti minuun, jos tunnen
että kaksi tai kolme henkilöä yhtyy rukoukseeni. Ru-
koilkaamme siis hiljaa kukin itseksemme pari mi-
nuuttia."

Teimme hänen toiwomuksensa mukaan, ja hetki-
sen jälkeen puhui hän jälleen makamalla maan sa-
malla lempeällä äänellä. „Herra Well", sanoi hän,
„olen matkustanut monta sataa peninkulmaa ja tuon
teille termehdyksen pojaltanne. Koettakaa olla lewolli-
nen, muuten en moi jatkaa. Minun täytyi matkustaa
kotiin sairaloisuuteni tähden; muuten en olisi woinut
saattaa teille perille hänen wiimeistä rukoustansa."

„Hänen wiimeistä rukoustansa, hänen wiimeistä
rukoustansa", toisti tuo wanha isä ja kätki kaswonsa
käsiinsä. „Illtkakllll, hymä herra, jatkakaa", lisäsi hän
heikolla äänellä.

„Eräänä iltana sain kuulla, että siinä satama-
kaupungissa, jossa olin saarnaajana, nuori englanti-
lainen, jota useita kuukausia oli käynyt kirkossani ja
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joka oli tunnettu hywäntahtoisuudestaan ja awuliai-
suudestaan, oli sairastunut määrälliseen kuumeeseen,
eikä luultu, että hän eläisi yli yön. Joku kysyi, tah-
toisinko käydä hänen luonansa. Tahdoin sen tietysti
mielelläni tehdä ja teinkin. Hän makasi waikeassa
kuumehoureessa eikä tuntenut ketään ympärillä ole-
mista. Ainoat sanat, mitkä hän lausui, oliwat nämät:
„Olen katunut. Herra, minä uskon, auta minun epä-
uskoani!" Hänen kasmonsa ja äänensä eimät olleet
niin muuttuneet monien muosien eron aikana, ett'en
olisi tuntenut entistä koulutoweriani."

Herra Well nyyhkytti ääneensä ja Williams oli
hetken maiti nähdessään hänen sywän, sydäntä särke-
män surunsa.

„Hankin hänelle heti parasta lääkärin hoitoa,
mitä oli säätämissä, ja hoidin häntä kuten weljeä."

„Kiitos! Kiitos!"
„Kun hän jälleen alkoi tulla tajuihinsa, toisti

hän usein erästä raamatunlausetta, joka minulla oli
ollut saarnatekstinä monta kuukautta takaperin: „Kai-
kille walehtelijoille pitää osa oleman siinä järwessä,
joka tulesta ja tulikiwestä palan, joka on toinen kuo-
lema." Kun hän wiimein tunsi minut, pyysi hän
minua wiemään teille terwehdyksen."

„Ia mikä se oli?" kysyi isä wapisemalla äänellä.
„Sanokaa isälleni, että olen saanut oppia, mi-

hin walheen tie wie, maan kuten toiwoN, että Jumala
on antanut anteeksi, niin pyytäkää myös häntä anta-
maan anteeksi." „Annatteko hänelle anteeksi, rakas
ystäwam?"
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„Miten woitte sitä kysyä? Katsokaa ennen ai-
kaansa harmaantunutta päätäni; katsokaa kyyneleitäni.
Miten woitteklllln sitä kysyä?"

„los siis main tietäisin, ett'ette liiaksi häm-
mästy —"

„Mitä tarkoitatte, hywä herra? Sanokaa mi-
nulle, mitä tarkoitatte!"

„Teidän poikanne ei kuollut. Hän on seurannut
minua tänne langetuksensa isänsä jalkoihin ja pyytääk-
seen anteeksi, mikä olikin hänen ensimmäinen melwolli-
suutensa kääntyneenä kristittynä."

Omi arvattiin, ja isä ja poika syleiliwat toisiansa.
Natan ja minä olemme nyt liikekumppanit ja liike

käy ylipäänsä marsin hywin.
„Hymäksyn täydellisesti sen mielipiteen, jonka

ystllwämme lausui kertomuksensa alussa", sanoi Len-
ton, „että kauppamies moi ja hänen tulee olla todelli-
nen gentlemanni." Kuka tahtoo maittaa, ett'ei Paa-
wllli ollut todellinen „gentlemanni", maikkakin työ oli
tehnyt hänen kätensä karkeiksi ja komiksi? Minun mie-
lestäni on jo aika, ett'ei tätä samaa sowiteta ainoas-
taan muutamiin yhteiskuntaluokkiimme, maan että
jokainen totinen kristitty tahtoisi saada tämän nimen
ja näyttäisi olemansa sen arwoinen."

„Woisi ehkä näyttää luultawalta, että tahtoisin
tehdä jonkun wäitteen tätä katsantokantaa wastaan",
sanoi Harris, „waan minun täytyy yhtyä sinuun.
Olen tuntenut halpoja sotamiehiä, jotka, sentähden
että he oliwat uskowaisia kristittyjä, oliwat paljoa
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paremmat upseereitansa niiden ominaisuuksien puo-
lesta, jotka omat gentlemannin tunnusmerkkinä. Waan
palatkaamme kertomuksen pääkohtaan. Et kai yli-
päänsä ole sitä mieltä. Haroina,, että milläs mielikuwi-
tus on jotakin pahaa? Sillä minkälainenhan on se
poika tai mies, jolta mielikuwitus kokonaan puuttuu?"

„En tahdo tosin liian wähaiseksi sen merkitystä
arwostella, maan minä luulen, että, kun mielikuwi-
tus ei ole kristillisyyden waikutuksen alaisena, on se
pojan luonteessa jonkunlaisena magneettina, joka aina
uhkaa wetää hänet walheen ja petollisuuden määrälli-
selle karille."

„Minä luulen", sanoi Smith, „että hywin paljon
riippuu niistä aiheista, joissa mielikuwitus liikkuu,
onko se olewa wahingoksi waiko siunaukseksi. Jos
main aiheet omat hymät ja wakawat, ja unel-
mia myös mikäli mahdollista toteutetaan, niin luonne
sen kautta heikkenemisen sijasta karaistuu elämän wai-
keimpien welwollisuuksien täyttämiseen. Miten haa-
weksiwainen olikaan Josef! Miten suuret toiweet
täyttiwätkään hänen nuoren ja wilkkaan mielensä, kun
hän näki meljiensä lyhteiden kumartaman hänen lyh-
dettansä, joka seisoi kuten kuningas niiden kaikkien kes-
kellä, ja kun hän näki auringon, kuun ja yksitoista
tähteä kumartaman häntä! Ia kuitenkin, onkohan kos-
laan löytynyt totisempaa, toimeliaampaa ja Voimak-
kaampaa miestä, kun toimimisaika oli käsissä? Minä
olen makuutettu siitä, että Dawid eli hywin paljon
mielikuwituksen maailmassa, paimentaessaan lampai-
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taan wiheriöillä niityillä ja wiedessään niitä wirkistä-
wälle lähteelle tai martioidessaan niitä yöllä, kun
taiwllllt ilmoittiwat Jumalan kunniata ja wahwuus
julisti hänen kättensä töitä. Ia kuitenkin se oli Da-
wid, joka nuorukaisena tappoi karhun, leijonan ja
jättiläisen; se oli Dawid, joka miehenä kirjoitti psal-
meja, jotka aikojen loppuun asti tulemat olemaan kir-
kon lauluja; hänen sydämmensä moi tuntea Hellintä
ystäwyyttä ja sywintä isänrakkautta; ja toiminnas-
saan, taisteluissaan ja kärsimyksissään, woitoissaan ja
tappioissaan osoitti hän useampia hywiä ominaisuuksia,
mitä kenties koskaan on nähty yhdelläkään toisella
ihmisellä oleman. En aikonut olla niin monisanai-
nen, kun rupesin puhumaan; maan minulle on mieli-
kuwituksen woima sulostuttanut niin monta pitkää
tuntia, ett'en woinut olla sitä puolustamatta."

„Olemme sinulle suuressa kiitollisuuden melassa,
Smith", sanoi Lenton, „ja meille olisi ehkä ollut hyö-
dyllistä kuunnella sinua wielä kauemmin. Luulen
sinun esittäneen asian oikeassa malossa. Natanissa
oli wirhe siinä, että hänen mielikuwituksensa ei liikku-
nut hywissä ja hyödyllisissä asioissa, maan sellaisissa,
sotka antoiwllt hänen elämälleen rualheellisen leiman;
hän sai sen kautta ensin tawan liioitella ja sitten sa-
noa sellaista, jonka hän marmasti tiesi oleman wal-
hetta. Olen marina siitä, että jos hänelle heti alussa
olisi sanottu, miten tämä paha tapa päättyy, niin
hän olisi sitä kauhistunut; maan kuten Jumalan sana
sanoo: „Synnin alku on kuin mesi, joka murtaa itsel-
leen uoman", maan loppu —"
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„Edward Thomsonilla ja minulla", sanoi Glliot,
„oli aina kallis aarteemme Jumalan sanassa kaikissa
niissä waaroissa, soille olimme alttiina ja josta en-
nen olen puhunut. Synkissä erämaissa, joissa kenties
ennen meitä ei yksikään ollut käynyt ja joissa kaikki
oli omansa meitä masentamaan, kun ajattelimme
omia ajatuksiamme, siellä oli meillä tapana lukea
psalmi tai luku Uudesta Testamentista ja me saimme
siitä wirkistäwää rawintoa mielellemme ja sydämmel-
lemme. Se antoi meille jotakin lljateltamaa ja mei-
dän pelkomme ja synkät aawistuksemme katosimat ku-
ten sumu auringon noustessa. Tahdoin main esittää
tämän ajatuksen."

„Se ajatus ansaitsee miettimistä", sanoi Len-
ton. „Smith on meille muistuttanut Dawidin histo-
riaa ja me tiedämme hänen monessa paikassa puhu-
man siitä, miten suloista on tutkia Jumalan sanaa.
„Minä puhun hänen laistansa setä päiwät että yöt",
sanoo hän. „Sinun sanasi omat minun suulleni
makeammat kuin hunaja ja mesileipä. Sinun suusi
laki on minulle otollisempi kuin monta tuhatta kappa-
letta kultaa ja hopeata."

„Harris on meille kertonut kuoleman äitinsä
miimeiset sanat", sanoi Ross. „Minulla on, Juma-
lan kiitos, kunnioitettu äitini wielä elossa; maan kuu-
dentoista wuotiaana seisoin rakkaan isäni kuolinwuo-
teen ääressä, ja hän otti minulta sen lupauksen, että
joka päiwä lukisin luwun Raamatusta ja rukoilisin
siihen Jumalan siunausta."



173

„Hywä olisi", sanoi Lenton lopuksi, „jos joka
poika tahtoisi aloittaa jokaisen elämänsä päiwän tällä
rukouksella: „Herra, warjele minun suuni ja warjele
minun huuleni!"



MdMs luku.

Kauppamiehen Kertomus.

Elotta te oikein ymmärtäisitte yhden suosikeistamme,
tarkoitan Benjamin Longin, historiaa, täytyy minun
siirtyä muutamia wuosia takaperin siitä ajasta, jolloin
ensin opitte hänet tuntemaan. Hän kunnosti itseään
ensi kerran koulussa tutkintopäiwänämme, jolloin wan-
hemmat ja sukulaiset ylpeydellä katseliwat, miten hei-
dän rakkaat poikansa mastaanottiwat palkintonsa.
Johdattakaamme ensin mieleemme tuo päiwä, nähdäk-
semme mitä Benjamin silloin oli, ennenkuin puhun
siitä, mitä hän oli muutamia wuosia aikaisemmin.
Meidän tuli kuten tumallista lausua kukin kappaleemme,
jonka itse saimme walita. „Brutus ja Cassius", „An-
toniuksen monoloogi", „Henrik Vmnen puhe armei-
jallensa", y. m. m. mäkinaista englanninkieliseen lau-
suntoon sopimaa näytekappaletta oli jo luettu, tehden
suuren maikutuksen ainakin meidän, poikien mielestä,
ja olimme saaneet osaksemme hywäksymishuutoja, jotka
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todistiwat enemmän kuulijain hywäntahtoisuutta kuin
heidän arwostelukykyaän. Kun tuli kreikkalaisten,
latinalaisten ja ranskalaisten kappaleiden ruuoro, il-
moitti rehtori, että eräs poika, joka main lyhyen ajan
oli ollut koulussa ja jolla läsnäolijain joukossa ei
ollut ketään sukulaista, oli ilmoittautunut lausumaan
jonkun kappaleen, jos kuulijat tahtoisiwat parin mi-
nuutin ajan häntä kuunnella. „Minulla ei ole ollen-
kaan aawistusta siitä, minkä kappaleen hän on «va-
linnut", lisäsi rehtori, „joten jätän hänelle itselleen
tehtäwäksi ilmoittaa se." Sen jälkeen huusi hän Lon-
gia nimeltä; kalpea, wakawan näköinen poika astui
esiin ja häntä termehdittiin kehoittamilla kättentaputuk-
silla. Pikaisella silmäyksellä katsahti hän yli koko
kuulijakunnan; ei yksikään lihas liikkunut hänen kas-
woissaan, ja hän näytti pikemmin marmoripatsaalta
kuin kolmetoistllwuotiaaltll pojalta, jolla on nuoruu-
den raitista merta suonissaan. „Annappa meidän
nyt kuulla. Long", sanoi rehtori kehoittawasti. Benja-
min weti sywaän henkeään ja alotti sitte lewollisella,
warmallll äänellä, joka wähitellen käwi yhä wilkkaam-
maksi ja innokkaammaksi: „Hywät herrat ja naiset!
Se lyhyt kappale, jonka aion lukea, on ote Macaulay'n
kirjoituksesta, joka käsittelee Warren Hastingsia."

„Warren Hastings syntyi 6 p. jouluk. 1732.
Muutamia päimiä sen jälkeen kuoli hänen äitinsä, ja
poika jäi kokonaan riippuwaiseksi nmnhasta isoisästään.
Hänet lähetettiin aikaisin kyläkouluun, jossa hän istui
talonpoikaislllsten rinnalla ja oppi aakkoset. Ei mi-
kään hänen puwussaan eikä ruoassaan roiitannut siihen.
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että hänen elämänsä tulisi saamaan aiwan toisen
suunnan luin hänen koulutoweriensa. Waan jo sil-
loin huomattiin alku siihen neroon ja kunnianhimoon,
jotta sittemmin oliwat huomattamat piirteet Warren
Hastingsin luonteessa, Talonpoikaisrengitkin muisti-
wat kauan, miten ahkera pikku Warren oli luwuis-
slllln. Se seikka, että hän joka päiroä näki ne tiluk-
set, jotka hänen sukunsa oli omistanut, maan jotka sit-
temmin oliwat joutuneet wierasten haltuun, täytti
hänen nuoren päänsä julmilla mielikuwilla ja suunni-
telmilla. Hän kuuli mielellään kerrottaman esi-isien
mahtllwuudesta, heidän muhkeasta elintawastaan, hei-
dän urhoollisuudestaan ja uskollisuudestaan maata ja
kuningasta kohtaan. Ollessaan seitsenwuotias makasi
hän eräänä kauniina kesäpäiwänä sen puron rannalla,
joka wirtllll hänen esi-isiensä tilusten läpi ja sitte las-

kee Isis-jokeen. Silloin, kuten hän seitsemänkymmentä
wuotta myöhemmin kertoi, teki hän päätöksen, josta
hän waiherikklllln elämänsä aikana ei koskaan luopu-
nut. Hän tahtoi saada haltuunsa sen maatilan, jonka
hänen esi-isänsä oliwat omistaneet; hän tahtoi olla
Hastings Daylesfordin herra. Tämä lapsuudessa ja
köyhissä oloissa tehty päätös tuli yhä woimakkaam-
maksi kuta enemmän hänen ymmärryksensä kehittyi ja
hänen asemansa parantui. Hän pani sen täytäntöön
tuolla tyynellä, musertumattomalla tahdonwoimalla,
joka oli etewin piirre hänen luonteessaan. Kun hän
troopillisessa seudussa hallitsi miittäkymmentä miljoo-
naa aasialaista, oli hänen toimeensa kesken uutteria
hallitustoimia yhä kiintynyt Daylesfordiin. Ia kun
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hän päätti pitkän, toimeliaan elämänsä, jonka aikana
hän oli saanut osaksensa wuorotellen myötä- ja was-
toinkäymistä, kiitosta ja moitetta, wetäytyi hän juuri
Daylesfordiin kuollakseen siellä."

Kappaleen loppua kuunneltiin jännitetyllä tark-
kllllwaisuudella, sillä selwästi oli huomattamana, että
nuori lausuja koko sielustaan oli kiintynyt siihen elin-
tehtäwään, jonka kunnianhimoisa Intian kuwernööri
oli itselleen asettanut, ja woi hawaita, että hänen niin
nuorena tekemä ja niin warmasti täytäntöön panema
päätöksensä yhdestä tai toisesta syystä oli tehnyt sy-
wän waikutuksen nuoreen poikaan. Nasta kun Benja-
min nopeasti oli palannut paikallensa, toipuimat kuuli-
jat ihmettelemästä hänen sywällista, melkein luonno-
tonta wllkawuuttansa, ja häntä palkittiin nyt äänek-
käillä hywäksymishuudoilla, joita hän ei kuitenkaan
ollut kuuleminaan.

Sallikaa minun nyt kertoa, mikä oli syy tähän
sywään wakllwuuteen kalpeassa, hinterässä nuorukai-
sessa, joka oli kolmea wuotta minua wanhempi. Ta-
pahtui kerran joululomalla, kun ankara pakkanen wal-
litsi ja keli oli tumattoman liukas, että minä seisoin
sisällä isäni konttorissa ja odotin jotakin humia, jonka
hän oli luwannut minulle; en nyt ensinkään muista
mitä se oli, maan sen tiedän, että olin hywin kärsi-
mätön ja itämällä odotin hetkeä, jolloin isäni olisi
lopettanut keskustelunsa niiden monien herrojen kanssa,
jotka oliwat hänen puheillaan. Wähitellen har-
mein odottajien lukumäärä ja isäni nyykähytti mi-
nulle mölistä päätänsä, ikäänkuin sanoaksensa: „Nyt
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ei enään ole monta jälellä." Wihdoin olimat kaikki
menneet ju mekin wurustuuduimme lähtemään, kun
eräs kirjanpitäjä tuli sisään ja sanoi: „Tuolla ulkona
on poika, joka pyytää suudu puhutella herru Stuartia."

„Mikä on hänen nimensä ja asiansa?" kysyi
isäni wähän kärsimättömästi.

„Hän ei tahdo sanoa nimeänsä eikä asiaansa",
wastasi kirjanpitäjä.

„Sanokllll sitte hänelle, ett'ei minulla ole aikaa
puhun hänen kunssuun, tui ei, odottukua!"

Isäni ei tuwullisesti koskuun kieltäytynyt was-
tuunottllmllstll ketään, maikkapa hänellä toisinuun ei
olisi häntä wurten ollut uikuu tuhlattawana enemmän
kuin yksi tui ehkä puoli minuuttia.

„Antakaa hänen tulla sisään!"
Omi nwautui ja tuossa seisoi kalpea poika, jolla

oli suuret, kirkkaat, mustat silmät. Hän oli puettu
siistiin surupukuun ja seisoi isäni edessä lakki kädessä.

„Minulla on hywin kiire; mitä tahdot, mikä on
nimesi ja kuka on lähettänyt sinut luokseni?" Lapsi
(sillä hän oli silloin wielä uiman pieni) näkyi uiman
hämmästymän näistä monista äkillisistä kysymyksistä
eikä woinut heti mustata. Isäni, jolla oli hywin
hellä sydän lapsia kohtaan, kysyi häneltä mielä kerran,
mitä hän tahtoi. „Minä tuhdon unsuitu leipäni",
sanoi poika päättäwäisesti, „ja minun äitini —"

Isäni llllwisti, että nyt seuraisi tumallinen juttu,
ja päästäkseen sitä kuulemasta pisti hän kätensä tas-
kuunsa ja ojensi pojalle hopearahan; maan kohteliaasti
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kumarwen kieltäytyi tämä wastaanottamasta rahaa
ja lähti huoneesta.

„Tuopa oli kummallinen poika, tuo", mutisi
isäni, alkaen panna syrjään papereitansa. Samaa
mieltä olin minäkin, minusta oli aiwan käsittämätöntä,
että poika joulu-aikana moi kieltäytyä ottamasta ra-
haa, Wiimeisessä silmänräpäyksessä, juuri kun isäni
pani päällystakkia yllensä, tuli wielä yksi herra häntä
puhuttelemaan, ja minä hiiwin silloin ulos etsiäkseni
poikaa, sillä hänen surupukunsa ja murheellinen ulko-
muotonsa oli symästi minuun koskenut. Korkeat por-
taat johtiwat rakennuksen owelle, ja siellä alhaalla
seisoi tuo merkillinen poika, ikäänkuin hän ei mielel-
lään tahtoisi mennä saamatta sanoa mitä tahtoi. Hän
seisoi siinä pakkasessa yhtä liikkumattomana kuin sinä
päiwänä, jolloin hän esiintyi lukeakseen otetta Macau-
layn teoksesta, sillä, kuten jo warmaankin olette aawista-
neet, ei se ollut kukaan muu kuin Benjamin Long.
Tahdoin mennä alas hänen luoksensa, maan kuten jo
olen maininnut, oliwat kadut sinä päiwänä liukkaat
kuin lasi, ja meidän kiwiportaamme oliwat jos mah-
dollista wielä liukkaammat. En ollut ehtinyt edemmä
kuin toiselle porrasaskeleelle, kun jalkani luiskahti ja
minä putosin, ja epäilemättä olisin marsin pahasti
loukannut itseäni, joll'ei poika nähdessään minun
waarani, olisi asettunut tanakkaan asentoon »voidak-
seen ottaa minua wastaan. Putosin sellaisella mnuh-
dilla, että pudotessani kansin hänetkin kumoon, ja hän
loukkasi itsensä pahasti, niin että hän silmänräpäyk-
seksi melkein menetti tajuntansa, waan minä olin jää-
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nyt wllhingoittumattll. Samassa silmänräpäyksessä
tuli isäni ulos ja sai hämmästyksekseen nähdä meidän
kummankin makaaman maassa.

„Oi, isä", nyyhkytin minä, „emme tänään mä-
ittä mistään humista; luulen että hän on kuollut.
Olisin warmaan lyönyt itseni kuoliaaksi, joll'ei häntä
olisi ollut olemassa; putosin alas kolo portaiden pi-
tuuden."

Isäni auttoi meidät kumpasetkin ylös ja talutti
konttoriin. Huumattiin, että poika oli pahoin wahin-
goittunut, maan hän ei siitä walittänyt.

„Nyt on minulla enemmän aikaa", sanoi isäni,
kun tllkkawalkea oli sytytetty ja me wähän olimme
toipuneet, „ja nyt tahtoisin mielelläni saada kuulla,
miksi tulit luokseni."

„Aitini sanoo, että herra Stuart tunsi hänet,
kun hän oli tyttö, ja ehkä tahtoisi auttaa minua an-

saitsemaan leipääni, kun isäni nyt on kuollut; hänen
nimensä oli Long, maan äitini nimi oli ennen naimi-
siin menoa Lambert."

„Ei suinkaan hän ole siitä Lambert nimisestä
perheestä, joka asui Dowerissa?" keskeytti isäni hänet.

„On, herra Stuart."
„Sinun nimesi on siis Benjamin?"
Min."
Isani kameli muutamia minuutteja edes takaisin

huoneessa. Sen jälkeen istuutui hän jälleen ja hou-
kutteli wähitellen Benjaminin kertomaan koko histo-
riansa. Benjaminin äiti oli tuonut pesään melkoisen
omaisuuden ja isä oli ahkeruudella ja säästäwäisyy-
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della yhä sitä kartuttanut toimien maanmittarina.
Hän osti pienen talon, jota kerran oli kuulunut hä-
nen isoisälleen ja hän ajatteli ikäwöiden sitä aikaa,
jolloin hän saisi jättää maanmittarisauwansa ja
asettua rauhaan maimonsa ja kolmen lapsensa kanssa,
Waan äkillisesti hänet kuoleman kautta kutsuttiin pois
main muutamia päiwiä kestäneen sairauden jälkeen;
ja silloin huomattiin, pääasiallisesti erään petollisen
asianajajan amulla, jos Melwill suo anteeksi, että
siten lausun, että —"

„Sallikaa minun huomauttaa", sanoi Melmill
pllinanmsti, „että petollisia markaita löytyy kaikissa
säädyissä ja ammateissa eikä enemmän juristien kuin
muiden ihmisten joukossa."

„No hywä", jatkoi Stuart, „erään juristin amulla
saatiin selwille, että lesken omistusoikeutta taloon ei
woitu laillisesti näyttää toteen, ja sittekuin rouwa
Long niin kauan kuin mahdollista päättämäisesti oli
puolustanut oikeuksiansa, tarkoitettiin hänet kodistaan
kolmen lapsensa kera. Näissä oloissa se oli kun hän
oli lähettänyt poikansa minun isäni luo pyytääkseen
häneltä neuwoa ja jolloin poika niin päättämäisesti
oli sanonut tahtomansa itse ansaita leipänsä.

Woisi ehkä näyttää siltä kuin tahtoisin kehua,
jos kertoisin kaikesta, mitä isäni teki huojentaaksensa
tämän lapsuudenystäwänsä murhetta. Olkoon se kyl-
liksi sanottu, että hänen käsissänsä se wähä, mitä les-
kellä oli, siunautui samaten kuin jauhot makkasessa,
jotka eiwät loppuneet, ja öljy astiassa, joka ei puuttu-
nut, siihen asti kun hätä jälleen oli maasta poistunut."
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„Minä tiedän, mitä nyt seuraa", sanoi Melwill
hitaasti, „muistan marsin hywin koko asian."

„Sinulla on täysi syy muistaa se; silla sinulla
oli sen kanssa paljon tekemistä ja se oli pääasiallisesti
sinun pontewan —"

„Waiti, älä puhu siitä, jatka kertomustasi."
„No yywä; Benjamin lähetettiin sopimaan kou-

luun. Me tapasimme toisemme usein ja minä pi-
din hänestä sydämmellisesti, maikka hän minusta aina
tuntui oleman kaksi kertaa niin wanhan kuin minä.
Hän ei ollut marsin halukas leikkimään ja joll'en olisi
tiennyt, miten hellästi hän rakasti äitiään ja siskojaan,
olisin pitänyt häntä kylmänä ja tunteettomana. Hän
moi istua puolen tunnin ajan ja heitellä kiwiä seinää
tai kalliota ivastaan ja jos minä silloin kysyin: „Mitä
sinä teet, Benjamin?" niin oli hänen tapana mustata,
ajattelema ilme kasinoilla, kuten hän olisi ollut wanha
mies: „Minä ajattelen, mitenkähän pitkä aika menisi
tuon seinän rikkomiseen tai tuon kallion murtami-
seen."

„Sellaisia tuhmuuksia! Mitä sinulla on teke-
mista tuon seinän tai tuon kallion kanssa?"

„Minulla on seinä rikottawa; minulla on kallio
murrettllwllna, ennenkuin kuolen."

Minä en häntä ymmärtänyt ja olin aina hywin
onneton, lun hän oli tällä tuulella. Myös näkyi hän
hlllmelsiwan sellaista, jolle minä panin hywin suuren
armon; mansikoita ja kermaa esimerkiksi ja muita
herkkuja ei hän koskaan tahtonut maistaa. Kun me
lupapäiwinä olimme yhdessä ulkona ja minä mahaakaan
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epäröimättä tuhlasin kaikki kuukausrahani, ei hän tah-
tonut ostaa mitään; ja minä pidin häntä ahneena,
kunnes me eräänä naimana yhdessä teimme pitkän
käwelyretken maalle. Sen päimän jälkeen en enään
koskaan ajatellut, että hän oli ahne. Me istuimme ja
lepäsimme mäkirinteessä, kun wanha ukko, pienen,
noin meidän ikäisemme tytön saattamana, tuli ja astui
luoksemme. He oliwat paljain jaloin, heidän waat-
teensa oliwat tomun peitossa ja he nauttimat oleman
menehtymäisillään wäsymyksestä.

Mntakaa meille armosta pieni ropo!" sa-
noi ukko.

„Te näytätte hywin wiisyneeltä", sanoi Benja-
min ystciwällisesti; „istukaapa hetkiseksi!"

„Olemme kulkeneet tänään pitkän matkan", sanoi
tyttö, „eikä ole meillä ollut mitään syötäwää."

Pistin käteni pieneen laukkuuni; mutta, moi, se
oli jo tuntia sitte tyhjennetty.

„Benjnmin", kuiskasin minä, „onko sinulla mi-
tään?" Hän mustasi hymyillen ja hänen kasinonsa
loistiwat ilosta. Sen jälteen otti hän esille laukus-
taan tukun woileipiä, joita nähdessään ukon ja tytön
silmät loistiwat kiitollisuudesta. „Te saatte ne kaikki",
sanoi hän hiljaa, „istukaa tässä, niin juoksen hake-
maan teille mettä." Sen jälleen juoksi hän lähellä
olemaan mökkiin ja tuli pian takaisin kantaen maito-
ruukkua. „lumnla siunatkoon teitä hymäntahtoisuu-
destanne wanhusta kohtaan, joka on nähnyt parempia-
kin päiwiä", sanoi ukko liikutettuna. Waan Benjami-
nin hywäntahtoisuus ei wielä ollut lopussa; hän juoksi
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wielä kerran mökkiin ja tuli takaisin kantaen kimi-
watill ja riepua, jonka hän oli ripustanut kaulaansa.
Hän heitti pyyhkeen maahan ja täytti sitte kiwiwadin
raikkaalla medellä pienestä purosta, joka lirisi lähellä.
„Kas tuossa", sanoi hän, „peskciä nyt jalkanne; tässä
on pyyhe, jolla woitte ne kuiwata ja tässä on wan-

hat kengät, jotka sitte woitte panna jalkaanne. Olen
pahoillani, ett'en moi antaa enemmän kuin tämän",
lisäsi hän, pistäen hopearahan tytön käteen, „waan
tämä on kaikki mitä minulla on." Lapsi tarttui
hänen käteensä ja suuteli sitä ilokyynelten waluessa
poskia alas, maan hän itse näkyi pitämän luonnolli-
simpanll asiana maailmassa toimia niinkuin hän oli
tehnyt. Sitte en enaän koskaan pitänyt Benjaminia
ahneena; ja tun minä näin molempien waeltajien le-
munneina ja wirkistyneina jatkaman matkaansa katsel-
len tuon tuostakin kiitollisina taaksensa, toiwoin minä,
että itse olisin ollut wähän säästäwäisempi, että minä-
kin olisin woinut saada tuntea samaa tyydytystä, jota
Benjaminin sydän tässä tilaisuudessa marinaankin
tunsi.

„Stuart", sanoi hän, kun jälleen olimme istuu-
tuneet ja hän tapansa mukaan oli alkanut heittää ki-
iviä jotakin näkymätöntä muuria ivastaan, joka mieli-
kuwituksessa kohosi hänen eteensä, „kerran kyllä olet
minua ymmärtämä. Sinä olet rikas ja sinä pidät
äidistäsi ja kalliista, rakkaasta isästäsi. Minä olen
köyhä, maan minäkin pidän rakkaasta, kalliista äidis-
täni. Minulla on elintehtäwä, jolle kaikki naurmsiwat
paitse sinä, joka nyt, olet ollut ystäwäni kolme wuotta."
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„Mitä tarkoitat, Benjamin?"
„Sinä naurat sille, että alituisesti heittelen kiwiä."
„Niinpä kyllä teen."
„Mutta minä en todellakaan tähtää niitä ketään

ihmistä wastlllln, mikäli tiedän, maan ainoastaan
erästä wastusta wastaan, joka nyt näyttää minusta
nwittllMllttomalta, maan joka kuitenkin kerran on
wäistnwä kuten Jerikon muurit, siitä olen warma."

„Waan mitä tarkoitat, Benjamin?"
„Sen olen sinulle sanoma, kun olemme olleet

pari nmotta yhdessä uudessa koulussa, jonne minä
isäsi hynmydestä saan sinua seurata."

Kuten tiedätte, alkoi rehtori erityisesti tutkia
Benjaminin luonnetta, etenkin mainitun tutkintopai-
wän jälkeen. Olen kuullut puhuttaman taiteilijasta,
jonka tuli maalata erään herran muotokuwa ja antoi
tämän istua edessään kaksi tai kolme tuntia päiwässä
miikon ajan ilman että kankaalla moi huomata mitään
sen wlllmiimpaa. Herra käwi lopulta kärsimättömäksi
ja selitti, että hän oli odottanut saamansa muotoku-
wan walmiiksi kehyksineen kaikkineen puolta lyhyem-
mässä ajassa. „Wai niin", sanoi taiteilija lewoM
sesti, „jos herra tahtoo nähdä main kaswonsa kumat-
tuina, niin menkää malokumaajalle; minä en koskaan
maalaa muotokuwaa koettamatta kuwata luonnetta."
Samaten tutki rehtori hiljaisuudessa jamelkein kunnioi-
tuksella tämän mataman pojan sielua saadakseen tietää,
mikä hänen elintehtäwänsä oli, ja woidakseen oikein
johtaa ja kaswattaa häntä. Hänellä olikin todella
sielu, jota turmiisi tntkia ja jota osaksi täytyi hillitä
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innokkllimmissa pyrinnöissään, jott'ei se aiwan kuluta
taisi itseään loppuun. Kouluopetuksessa ei löytynyt
yhtään alaa, jolla Benjamin ei olisi työskennellyt sel-
laisella innolla, että moitti kaikki waikeudet. Eräänä
päimänä uskalsin minä tehdä hänelle sen johdosta
muutamia huomautuksia: „Tiedäthan sinä, Benja-
min, ett'en moi maalia, että me kunnostaisimme
itseämme kaikissa suhteissa; sitä ei edes rehtorikaan
pyydä. Kuten tiedät, olen minä oikea pölkkypää lati-
nassa ja kreikassa, ja sittekuin rehtori sen huomasi, on
hän lakannut reutomasta kanssani merbeistä ja sa-
nanwartllloistll."

„Minä tulen kyllä tarwitfemaan kaiken sen opin,
minkä nwm saada", wastasi hän, „ja tahdon oppia
niin paljon kuin mahdollista; ei tiedä, mitä tietoja
wllstllisuudessa olisi paras omistaa."

Kuten kaikki tiedätte, oli hän kuitenkin nöyrä ja
waatimaton lujasta päättmomsyydestään huolimatta,
joka minun mielipiteeni mukaan ennen aikojaan tuotti
wllkoja hänen nuorelle otsalleen. Rehtorilla, joka
Benjaminin ollessa toista lukukautta koulussa oli saa-
nut tietää sen elintehtäwän, jonka hän salaa oli itsel-
leen asettanut, oli hywä ja suuri waikutuswalta hä-
neen. Nyt ei enää ole mikään salaisuus mikä tämä
elintehtäivä oli, kuten Meliuill

„Pyydän saada juhlallisesti selittää", sanoi Mel-
will, „että ne asiat, jotka henkilö luottamuksessa on
uskonut asianajajalleen, omat hänellä yhtä marinassa
tallessa, kuin jos ne olisiwat upotetut meren sywyy-
teen."



18?

„Gn minäkään aikonut sitä mastaan maittaa;
jos olisin saanut lopettaa lauseeni, niin loppu olisi
kuulunut: kuten Melwill hywin tietää."

„Minä hymäksyn kaupparuhtinlllln selityksen",
wastasi Melwill, „ja peruuttamatta sitä, mitä äsken
lausuin, saan sanoa, että mielestäni se on täysin tyy-
dyttämä."

Se päämäärä, jonka nuorukainen oli itselleen
asettanut, oli saada jälleen haltuunsa isänsä maatilan,
juka hänen warman makaumuksensa mukaan täydellä
oikeudella oli isälle kuulunut. Tässä pyrkimyksessä ei
ollut mitään itsenäisyyttä, maan Vaikuttimena siihen
oli hänen sydämmellinen rakkautensa äitiään kohtaan.
Kaikissa rakastettannssa ominaisuuksissa, lämpimässä
uskollisuudessa ja jalossa itsensäkieltämisessä oli
hän minun ajatukseni mukaan paljoa parempi tuin
Warren Hastings, jonka päättawaisyys ja ennen kaik-
kea menestys kuitenkin oli hänelle niin wäkewänä kii-
hottimena kestäwyyteen; niin, hän oli niin paljon
Intian kuwernööriä etewämpi, kuin auringon malo on
kuun wllloa kirkkaampi. Se oli rakkaus, symällinen
ja totinen rakkaus, joka pakoitti hänet useampaan kuin
yhteen itsensäkieltäwään tekoon; se oli rakkaus, joka
teki hänet niin ahkeraksi opinnoissaan; se oli rakkaus,
joka antoi lempeämmän leiman hänen lujalle, horju-
mattomalle päättäwäisyydelleen, jota hän ei koskaan
menettänyt, ja se oli rakkaus, joka pakoitti häntä
wllkawasti etsimään korkeampaa apua kuin omaansa
saadakseen woimaa päämääränsä saawuttamiseen.

Kun hänen äitinsä ja siskonsa oliwat käyneet
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hänen luonansa, oli hän sitte aina tumallista ystä-
wällisempi ja lempeämpi monta päiwää. En tiedä
hänen koskaan olleen mukana missään wallattomissa
kujeissa, ei hän koskaan saanut rangaistusta, aina
osasi hän läksynsä sujuwasti. Jo yhdentoista wuo-
tiaanll poikana otti hän elämän matamalta kannalta
ja wielä enemmän, kun hän kuudentoista wuoden
ijässä pääsi koulusta.

„Tahdotko sinä nyt lopettaa kertomukseni, Mel-
will?"

„En luule woiwani tehdä sitä samallaisella in-
nolla ja kaunopuheisuudella kuin oppinut ystäwäni,
maan lun pelkään, että hän moi liiaksi innostua ja
ennen kaikkea, että hän erittäin sopimattomalla tawalla
tulee käyttämään minun nimeäni, niin ei minulla ole
mitään sitä wastaan että koetan."

Istuin eräänä iltana työhuoneessani ja ajattelin
erittäin muikeata juttua ja mietiskelin todisteita, pään-
waiwaa itsepäisimmlllle walamiehistölle, mikä koskaan
on ollut olemassa. Silloin kuului äkkiä naputus
owelta, ja kun minä amasin, seisoi Benjamin Long
edessäni sama wakawa ilme kasinoillaan, mikä hänellä
oli ollut lapsuudessaankin.

„Sinäkö se todellakin olet, Benjamin?" huudah-
din minä, loimottaen hänet terwetulleeksi ei ainoas-
taan lämpimällä kädenpuristuksella, maan myös sy-
dämmellisellä syleilyllä, joka yksistään moi ilmaista
sywää ystäwyyttäni häntä kohtaan, sillä hän oli aina
ollut suuri lemmikkini. „Rakas ystawä, mikä tuuli
sinut tänne toi? Astu sisään, astu sisään!"
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Benjamin oli tosin nyt nuori mies, maan hän
oli sama Benjamin kuin ennen, ja hän katsoi minuun
samalla wakawuudella kuin ennen kuulijoihinsa, kun
hän lausui muistopuhettaan Warren Hastingsista.
Aluksi istui hän paikallaan liikkumattomana kuin
marmorikuwa, enkä minä woinut saada häntä sano-
maan enempää kuin „on" ja „ei".

„Miten woiwat äitisi ja siskosi, Benjamin?"
Tämä kysymys sai muutoksen aikaan; kuwa käwi

yht'äkkiä elämäksi ja lämpimäksi. Hän nousi ylös,
pisti käden taskuunsa ja otti esille pussin, jonka hän
pani pöydälle.

„Rakas Melwill", sanoi hän, „tamä pussi sisäl-
tää kaksisataa sterlingipuntaa (n. 5,050 mk.), sotka
omat tulos useamman wuoden säästöistä. Herra
Stuart on ollut erittäin hyroä minua kohtaan ja san-
gen antelias, ja tämän määrän olen woinut panna
talteen, sittekuin olin antanut kalliille äidilleni ja sis-
koilleni mitä he tarwitsiwat toimeentullakseen."

„Sina olet kunnon poika, Benjamin; Jumala
sinua siunatkoon!" huudahdin minä, tarttuen hänen
käteensä.

„Gi, äläpä nyt ole liian ystäwällinen, muutoin
en moi tuoda esille asiaani; ole kylmä ja wirallinen,
niin se käy paremmin."

„Kylma en moi olla, kun lapsuuden ystäwäni
seisoo wieressiini, waan koetan olla niin wirallinen
kuin mahdollista. Annappa siis kuulua I"

„Meidän wanha tilamme, rakkaan isäni oma
talo, jossa minä olen syntynyt, on nyt wieraiden
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käsissä, joilla ei ole siihen wähintäkään oikeutta. Ra-
kastettu äitini on raihnaisen näköinen ja pienet sisa-
reni (sanon wieläkin „pienet", maikka he nyt omat
tänsikllswuisia neitosia) omat myös liiaksi rasittuneet
uutteran työn kautta, maikka he koettamat kaikin ta-
woin näyttää reippailta, kun käyn heitä terwehtimässä.
Nyt tahdon pyytää sinua, Melmill, tekemään mitä
woit, saadaksesi niiden todistusten awulla, jotka olen
sinulle antama, wanhan talomme jälleen haltuumme,
niin että minä wielä kerran saisin nähdä iloisen hy-
myn rakkaan äitini kaswoilla ja että sisareni pääsisi-
wät kauemmin ahertamasta ja työskentelemästä kuin
tähän asti."

Tässä nousiwat kyyneleet hänen silmiinsä ja
minun oli maikea pidättää omiani. „Tässä on palk-
kiosi ja wähäsen mahdollisiin menoihin", sanoi hän
osoittaen pussia. Olin iloinen saadessani syytä osoit-
tautua wihastuneeni, siten salatakseni liikutusta, jota
todella tunsin. Nousin ylös, tartuin Benjaminia mo-
lempiin olkapäihin ja rawistin häntä kelpo lailla, sillä
wälin kun useampia kertoja kysyin, oliko hän tullut
soimaamaan minua j. n. e. Waan tämä kaikki ei
tehnyt mitään maikutusta Benjaminiin, joka lakkaa-
matta main miittnili pussia.

„Ei, rakas ystäwani", sanoin minä, „jos kosken
yhteenkään kultarahaasi, olkoon oikea käteni unohdettu.
Minä lupaan sinulle", lisäsin minä, kun näin marjon
laskeutuman hänen kasinoilleen, „että sinä saat mak-
saa kaikki muut kulut, maan et sutun walmistamista
ja perille ajamista,"
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Ei teidän nyt sentähden tule luulla, että minä
olen niin marsin antelias, en suinkaan. Jos joku
teistä tulee huomisaamuna luokseni pyytämään neuwoa
jossakin asiassa, niin otan täyden maksun. Waan
minä pidin sydämmellisesti'Benjaminista, ja knn minä
ajattelin kaikkea sitä uhraamaisuutta, jonka nämät ra-

hat oliwat hänelle tuottaneet ja miten hän silla wälin
myös oli auttanut äitiään ja siskojaan, niin olisin
yhtä mielelläni woinut ottaa hehkuman hiilen käteeni
kuin rahat. Keskustelimme pitkän aikaa, jolloin Ben-
jamin minulle esitti monta hymää todistetta waati-
muksensa pätewyydeksi, maikka siinä toiselta puolen
myös oli monta waikeutta woitettawana. Waan en
aio wäsyttää teitä kertomalla tuota pitkää oikeuden-
käyntiä. Minulla oli marsin kuuma ottelu oteltamana,
maan tätä nykyä omistaa meidän nuori „Warren
Hastingsimme", kuten häntä sen jälkeen olen nimittä-
nyt, isänsä talon ja hänellä on äitinsä ja siskonsa luo-
nansa. Oletko nyt tyytywäinen, Stuart?"

„Kyllä, jokseenkin; maan jos minä olisin kerto-
nut loppuun, niin olisin mielelläni tahtonut puhua
wähäsen enemmän sinusta itsestäsi?"

,Mkö se ollut sir Thomas Buxton, jonka oli
tapana sanoa", kysyi Smith, „että ilman wakarouutta
on mahdotonta tulla kunnon ihmiseksi? Waan sanoipa
hän sen tahi ei, niin olen warma siitä, että asia niin
on. Maailma on täynnä sellaisia, jotka, maikka he
omat warustetut kaikilla niillä lahjoilla, jotka waadi-
tllun woidakseen päästä eteenpäin maailmassa, kuiten-
kin omat hyljättyjen alusten kaltaisia, jotka ohjaamatta
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ajelehtimat merellä ilman peräsintä. Jos niitä ter-
wehtii, ei saa mitään mustausta; jos rohkenee astua
niiden kannelle, ei tapaa päällikköä ja täytyn jättää
ne siihen, missä on ne lamannut. Niillä ei tee mi-
tään. Olen tuntenut lahjakkaita nuoria miehiä, joita
ei mikään maikutusmalta, olkoonpa ystäwien, wan-
hempien tai siskojen puolelta, moi saada olemaan to-
tuudenmukaisia itseään kohtaan ja sitä elintehtäwää
kohtaan, jota he omat olleet kutsutut täyttämään.
Toiwon sydämmestäni, että heillä olisi ollut wähäsen
Benjamin Longin intoa. „Ia kuitenkin", sanoi Smith
miettiwäisenä, „on sellaisella pontewuudella kaksi puolta,
waloisa ja pimeä. Olen nähnyt sen waikuttawan kah-
teen eri suuntaan ja loppuman kahdella eri tumalla.
Tässä nähdään ylioppilas, joka on päättänyt suorit-
taa tutkintonsa ja käydä yliopiston läpi kunnialla; hän
onnistuu, maan se tapahtuu terweyden ja elämän
kustannuksella; hänet lusketuun ennenaikaiseen hautaan.
Tuossa nähdään alhaista sukua olema liikemies, joka
on päättänyt kohota elämässä, tulla etemäksi mieheksi
syntymäkaupungissaan ju hankkia perheelleen muhkean
kodin; hän onnistuu, mutta ainoastaan tunteuksensa
itsensä paljon onnettomammaksi, kuin hän oli halpana
ollessaan, Maikka hän on ylellisyyden ja rikkauden
ympäröimä, ei hän kuitenkaan moi siitä nauttia; hän
näkee nälkää, maikka hänen pöytänsä huojuu wali-
tuimpien herkkujen painosta; hän on tyytymätön, sillä
wälin kuin sadat ihmiset kadehtimat häneltä hänen
koreita waunujaan ja liwrea-pukuisiu palmelijoitaan."
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„Se on tosiaan pimeä puoli asiasta", sanoi
Lenton.

„Nim, maan meidän tulee tehdä itsellemme tarkka
selko siitä, mitä menestys maailmassa tahtoo sanoa.
Löytyy eräs laji niin kutsuttua menestystä, joka itse
asiassa on suurin tappio, jonka ihminen woi kärsiä,
menestys, joka jättää ihmisen ilman Jumalaa ja ly-
hyeksi ajaksi tekee hänet oman itsensä jumalaksi."

„Walln löytyy kai tällä taululla myös toinen
puoli?"

„Löytyn kyllä, minä tiedän, ett'ette kaikki ajattele
samoin kuin minä, maan minun käsitykseni mutaan
omat monet, joilla toisten silmissä ei ole ollut mi-
tään menestystä tässä maailmassa, kuitenkin olleet
onnellisimpia ihmisiä."

„Selitäppä ajatuksesi tarkemmin."
„Sen tahdon tehdä", ivastasi Smith ja otti tas-

kustaan pienen Raamatun. kai jättäisin
lämän teytäwän sinulle, Lenton", lisäsi hän hymyillen,
„waan tässä minulla on luettelo sellaisista, joilla on
ollut mitä suurin menestys, maikka ei maailma ole
tahtonut heitä tuntea."

Sen jälkeen luki hän sydämmellisellä lämmöllä
ja symällä painolla muutamia wärssyja Hebrealais-
kirjeen yhdennestätoista luwusta: „Waimot omat saa-
neet takaisin kuolleensa ylösnousemisen kautta; toisia
on pantu lidutuspenkille, eiwätkä he ole tahtoneet nms-
tllanottllll wllpautustll, jotta he saisiwat paremman
ylösnousemuksen. Muutamat owat saaneet kärsiä hä-
wäistystä ja ruoskimista ja sen ohessa kahleita ja
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mankeutta, heidät on kimitetty, sahattu palasiksi, pantu
koetukselle, ja miekalla mestattu; he omat kuljeskelleet
puettuina lammasnahkaan ja wuohentaljaan, puutetta
kärsien, waiwattuina ja rääkättyinä; jotka eiwät maail-
malle olleet otolliset, harhailimat erämaissa ja muo-
rilla ja rotkoissa ja maaluolissa," „Ia", sanoi Smith,
„uskossa omat nämät kaikki kuolleet."

Me istuimme hetkisen hiljaa. Wihdoin sanoi
Lenton: „Ei ole, ei moi olla mitään epäilystä siitä,
että asia todella on, niinkuin sinä sanot. Ihmisille
moi käydä hymin tuhansin tawoin heidän omaksi wa-
hingoksensa, niin, heidän ikuiseksi turmiokseen. He
hankkimat itselleen oppia, maan ainoastaan kieltääk-
sensä Jumalan ja etsiäkseen ramintoa sielunelämälleen
ja siweelliselle elämälleen omista teoriioistaan, jotka
werrattuina sielun sywään tarpeeseen omat kuten
ruumenet nälkäiselle ihmiselle. He saamuttamat kun-
niata ja ihmisten suosiota, maan ainoastaan peittääk-
seen itseltään todelliset rikkaudet ja salatun unisuuden.
He woiwat jälleen hankkia itselleen taloja ja tawaroita
ja täyttää latonsa ylellisyydellä, maan kuitenkin Juma-
lan silmissä olla tomppeleita."

„Sano meille lyhyesti", sanoi Harris, „mikä on
elämämme todellinen päämäärä ja miten woimme sen
sllllwuttaa,"

„Sen tahdon tehdä; maan silloin sen täytyn ta-
pahtua sen kirjan awulla, josta Smith äsken niin
sattumalla tumalla luki otteen." Sen jälkeen luki hän:
„Sentähden myös me, että meillä on näin suuri to-
distusten joukko meidän ympärillämme, niin pan-
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kaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka aina meihin
tarttuu ja hitaaksi tekee, ja juoskaamme kärsiwällisyy-
den kautta siinä kilwoituksessa, kuin meidän eteemme
pantu on, ja katsokaamme uskon alkajan ja päättäjän
lesuksen päälle, joka, koska hän olisi kyllä taitanut
iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa ja nyt istuu oi-
kealla kädellä Jumalan istuimella,"

Se mies tai poika, joka kokonaan antautuu Her-
ralle ja uskollisesti seuraa häntä kuolemaan asti, hän
sllllwuttaa korkeimman, todellisen onnen jamenestyksen.



Hymmmes luku.

Minun Kertomukseni.

v)llen kaukainen sukulainen rehtorille nautin minä
etuoikeutta, jota te kaikki olisitte minulta kadehtineet.
Minä sain olla Välikappaleena tuottamassa hänelle
lohdutusta ja iloa muikean ja katkeran koetuksen jäl-
keen, joka teki hänet wanhaksi ennen aikoja. Kuten
tiedämme, ei hän ollut niitä, jotka näyttämät, mitä
he kärsimät; maan kärsimyksiä hänellä kuitenkin oli,
wieläpä katkerintll laatua. Toisinaan huomasi, tun
hän istui wllipuneena ajatuksiinsa, että äkillinen tus-
kan ilme marjasti hänen jalot, muuten niin lewolliset
kaswonpiirteensä. Sen huomasi myöskin, kun hän
otti mustaan uuden oppilaan ja sydämmellisellä hel-
lyydellä sanoi: „Anna minun kaksikymmentä wuotta
tämän jälkeen nähdä sinulla sama awoin, kirkas katse
kuin nyt, poikani; Jumalan awulla olet woipa sen
säilyttää." Ia sywä huokaus seurasi tätä ensimmäistä,
kehoittawaista neuwoa. Saman surullisen ilmeen
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huomasi myöskin hänen kasmoillaan, niin usein kun
hän tapasi jonkun pojistaan wähimmässäkään mää-
rässä poikkeaman totuudesta tai salliman jotakin lewä-
peräisyyttä itseään kohtaan, joskin se ensi katsannolla
moi näyttää oleman wiattominta laatua. Hän laski
silloin kätensä pojan olkapäälle, katsoi häntä silmiin,
niinkuin yksin hän moi tehdä, ja sanoi: „Sinä et
tiedä, mihin tämä moi sinut wiedä, maan minä tie-
dän sen; tuollaisella pienellä alulla moi olla suuret
seuraukset ja se, minkä sinä tänään pidät mähäpätöi-
senä asiana, on ehkä muutamien wuosien kuluttua kieto-
nut sinut wietti-nimiseen mahmaan werkkoon, josta
sinun moi olla mahdotonta paeta."

En luule, että kukaan teista tiesi, mikä oli salai-
nen syy siihen suruun, joka alituisesti painoi hänen
sydäntään. Koulussa luultiin yleisesti, että rehtori
melkein samaan aikaan kuoleman kautta oli menettänyt
wllimonsa ja poikansa ja että tämä tappio oli hänelle
elinaikuiselsi suruksi. Tämä oli totta, mikäli se koski
hänen waimoaan; poika oli tosin kadonnut maan ei
kuollut, ja hänen halunsa saada tietää, mitä hänestä
oli tullut, oli kyntänyt niin monet sywät waot isän
poskille ja täytti alituisesti hänen sydämmensä sano-
mattomalla tuskalla. Jos hänen poikansa, Reinhold,
olisi ollut kuollut, niin olisi rehtori wahitellen woinut
woittllll surunsa, maan ajatus että hän eli syntistä ja
häpeällistä elämää poltti hänen sieluansa kuin hehkuma
rauta. Muutamat meistä tietämät nyt omasta koke-
muksestaan, että ei ole niin katkerata saattaa lastansa
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hautaan kuin tietää sen ruumiillisesti elämän, maan
oleman kuolleen kunnialle ja totuudelle.

Minä sain erään tapahtuman kautta tietää Rein-
hoidin historian taksi tai kolme muotta ennenkun jätin
koulun. Tahdoin eräänä päiwänä pyytää jotakin mu-
roon rehtorilta erään kirjeen johdosta, jonka olin kotoa
saanut, ja koputin hänen huoneensa owelle. Kuulin
silloin jotakin ääntä sisältä, jonka luulin oleman ke-
hoitus astumaan sisään, ja awasin owen, maan olisin
heti metäytynyt takaisin, joll'en olisi ollut ikäänkuin
säikähdyksestä kiinni naulittu sen johdosta mitä näin.
Rehtori oli pulmillaan mainionsa wieressä, joka ma-
kasi kylmänä ja kalpeana, ikäänkuin hän olisi ollut
kuollut; toisella kädellään tuki hän mainionsa päätä ja
toisella löi hän otsaansa tuskallisessa epätoiwossa.
En ole koskaan nähnyt kasmoja, jotka yhdessä silmän-
räpäyksessä woiwat ilmaista niin sywää tuskaa kuin
hänen. Hän ei minua huomannut ja minä seisoin
paikallani kuin kiinni naulittuna, kuten äsken sanoin.

„Onneton lapsi, siis olet nyt lopuksi tappanut
äitisi ja minä olen jätetty yksinäni suruineni",
huudahti hän wlllittarualla äänellä, jonka mieläkin
olen tuuleminani, kun muistelen sitä hetkeä. En näh-
nyt kyyneleitä hänen silmissään, maan hänen kas-
inonsa ilmaisiwllt sanomatonta tuskaa.

„Raklls herra rehtori, ivoinko tehdä jotakin?
Mitä woin tehdä?" sanoin minä, kyynelien wirtail-
lessa pitkin poskiani. Hän tuijotti minuun silmän-
räpäyksen kuin houraillen.

„Naklls herra rehtori, paras, jaloin ystäwäni.
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sanokaa minulle, mitä moin tehdä", toistin minä,
kunnioittawnsti suudellen hänen kohotettua kättänsä,
jolla hän julmasti huitoi ympärilleen ja repi harmaita
hiuksiaan, Wiimein moi hän kyyneleillä suruansa lauh-
duttaa ja kun kuulin hänen nyyhkimän, luulin sydäm-
meni halkeaman.

„Pian, pian!" huusi hän nousematta ylös voi-
miltaan, sillä wälin kuin hänen kyyneleensä mirtaili-
wat kuolleen puolison kaswojen yli; „juokse hakemaan
lääkäriä niin pian kuin mahdollista!" Minä tottelin
ja melkein ennenkuin hän oli puhunut loppuun, olin
matkalla lääkärin luo. Minulla oli jotenkin pitkä
matka juostamllNll ja maikka onneksi tapasin lääkärin
kotonaan ja hän heti tuli kanssani ja läski ajuriaan
ajamaan niin nopeaan kuin mahdollista, oli kuitenkin
lähes tunti kulunut, ennenkuin olimme siinä huoneessa,
jossa äsken olin nähnyt niin paljon tuskaa. Opetta-
jamme oli wielä voimillaan, hellästi tukien puolisonsa
päätä käsinmrrelllllln; palmelijat seisoiwat itkien hä-
nen ympärillään ja pyysiwät saada ottaa kuolleen
mainajan haltuunsa; maan hän osoitti päättäwäisesti
heidät pois luotansa. „Hän on main pyörtynyt; minä
makuutan teille, että hän on main pyörtynyt. Kas,
hänen huulensa liikkumat; kyllä hän heti puhuu; Ju-
mala ei tahdo yhdellä kertaa ottaa heitä molempia
pois minulta."

„Rakas ystäwäni", sanoi perhelääkäri, „anna
minun lulla paikallesi muutamaksi minuutiksi."

„Kyllä, kyllä", oli pikainen mustaus, „sinä kai
huomaat, että hän on main pyörtynyt." Ilewä ja



200

pyhä mielenrauha, jota rehtorimme muuten min suu-
ressa määrässä osoitti, oli nyt kokonansa järkytetty,
ja hänen suureen sieluunsa sattui ikäänkuin salama
toisensa jälkeen ja pirstasi sen. Tohtori Markham
huomasi heti ensi katseella, jonka hän loi kuolleen kas-
inoihin, kun hän hiljaa lepäsi miehensä käsiwarrella,
ett'ei hän mitään woinut tehdä; ja puhui main saa-
dakseen rehtorin nousemaan polmiltaan. Hän tarttui
toisella kädellään kuolleen kylmään käteen ja laski toi-
sen kätensä hänen sydämmelleen, joka jo hetki sitte oli
lakannut tykyttämästä. Suloinen hymy oli mainajan
kaswoilla, ikäänkuin jokin ihmeellinen ilo olisi kohdan-
nut häntä ijankaikkisuuden kynnyksellä, ja todisti sure-
malle puolisolle, että nyt wihdoinkin kaikki oli hymin,
ikuisesti, ikuisesti hymin; että Jumala oli antanut au-
ringon paistaa sateen jälkeen. Tohtorin mielestä oli
se marsin waikeata kun täytyi laskea jälleen alas
kylmä käsi, jossa wihkimäsormus loisti kirkkaammin
kuin koskaan, woimatta auttaa; maan mielä waikeam-
paa oli itkemistä palwelijoista sulkea rakkaan emän-
tänsä silmät, nuo silmät, jotka aina niin kauniisti
oliwat kuwastaneet hänen sydämmellistä hellyyttään
ja rakkauttaan, Vaikeinta oli kuitenkin makuuttaa
wanhaa opettajaamme siitä korwaamattomasta tap-
piosta, jonka hän oli kärsinyt. Hän ei huolinut mis-
tään llwusta eikä sallinut kenenkään toisen kuin
itsensä koskea wainajaan. Muutaman minuutin maiti-
olon jälkeen nosti tohtori Markham juhlallisesti kä-
tensä korkeutta kohti, ikäänkuin muistutukseksi siitä.
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että hänen aikansa oli loppunut ja hän nyt oli saanut
muuttaa ijaisyyteen.

„Hän on nyt mennyt lepoonsa", sanoi hän hil-
jaa, „hän sai kuolla helpon kuoleman, eikä hänen nyt
enään koskaan tarmitse itkeä. Kaiken, mikä on katke-
ratll ja tuskaista, on hän nyt ikuisiksi ajoiksi taaksensa
jättänyt, ajattele sitä ja olkoon se lohdutukseksesi! Tule

kanssani", lisäsi hän tarttuen hänen käteensä.
„Mitä sinä sanoit?" kuiskasi rehtori ikäänkuin

unessa puhuen. „Helponko kuoleman? Minä sanon
sinulle, että hän kuoli murtuneella sydämmellä, hänen
sydämmensä murtui surusta."

Tohtori Markham ei häntä wastustellut, maan
piti ainoastaan hänen kättänsä ystäwällisesti omas-
saan; hän ei koettanut poistaa horrostilaa, johon hän
näki wanhuksen hiljalleen waipuwan, sillä wälin kuin
hän nyyhkyttäen kerran toisensa jälkeen lausui: „Onne-
ton, onneton lapsi!" Hetkisen jälkeen muuttui horros-
tila täydelliseksi tunnottomuudeksi, ja elämä ja kuollut
matasiwat kumpikin hiljaa toistensa wieressä.

Jäin huoneeseen, sillä en woinut siitä lähteä; kun
kuollut oli kannettu ulos ja rehtori asetettu sohmalle,
tahdoin mennä, maan lääkäri esti minua,

„Brandon", sanoi hän, laskien kätensä olkapäälleni,
„sinci olet nähnyt hywin surettaman tapahtuman, olet
kuullut useita lausuntoja, joita ei tämän huoneen
ulkopuolella saa toistaa, Woinko luottaa sinuun?"

„Minä toiwon sitä, herra tohtori."
„Minä luotan sinuun; tulee kenties aika, jolloin

olet ymmärtämä tämän surettaman salaisuuden ja
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jolloin se moi sinulle tulla opetukseksi koko elämäsi
ajaksi; oi, poikani", lisäsi hän ja kyyneleet nousiwat
silloin hänen silmiinsä, „ole totuuden mukainen, ole
muruillasi wähintäkin kiusausta wastaan, joka hou-
kuttelee sinua lewäperäisyyteen itseäsi kohtaan, aiwan
samoin kuin warot myrkyllistä käärmettä; älköön
sinun omaatuntoasi koskaan rasittako se, että olet mu-
sertanut äitisi sydammen."

En lausunut kenellekään sanaakaan niistä aawis-
tuksista, joita rehtorin huudahdukset oliwat minussa
herättäneet. Kun hän wihdoin jälleen näyttäytyi tu-
mallisella paikallaan koulussa, «vanhentuneena ja ku-
martuneena karsimansa surun waikutuksesta, ei hän
näkynyt ensinkään muistaman, että minä olin ollut
näkemässä hänen katkeraa tuskaansa. Wasta kun
minä pääsin koulusta, puhui hän siitä.

„Brandon", sanoi hän, kun tulin ottamaan hä-
neltä jäähywäisiä siinä huoneessa, jossa hänen ruu-
mansa oli kuollut, „minä kiitän sinua sydämmellisesti
siitä wllitelillisuudesta, jota olet noudattanut sen suh-
teen, mitä kerran täällä näit ja kuulit. En ole ennen
mitään siitä puhunut, maan totuuden rakkaus ja kun-
nian tunto, jota olet osoittanut, antamat minulle
rohkeutta pyytääkseni sinulta erästä palwelusta."

„Tahdon mielelläni tehdä taitki mitä woin,
herra rehtori, nanttääkseni kiitollisuuttani niin monen
wuotisesta hyruyydestä ja kaswatuksesta, jota tulee
olemaan minulle suuremman arwoinen kuin mauil-
man suurin rikkaus."

„Istu muutamaksi minuutiksi." Hän kätki kas-
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monsa käsiinsä ja istui hetkisen ajatuksiinsa waipu-
neena; sen jälkeen alkoi hän puhua nostamatta pää-
tänsä: „Brandon, minulla on poika, joka on mähän
sinua manhempi; olen marma sinä, että hän wielä
elää jossakin, maan en ole kolmeen wuoteen mitään
hänestä kuullut. Woihan olla mahdollista, että sinä
tapaat hänet, kun tulet asumaan Lontoossa."

Pudistin epäillen päätäni; enhän ollut loskaan
häntä nähnyt.

„Minä en luule", sanoi rehtori, ottaen esille pie-
noismuotokuwan powitllskuswan, „että hän on
nut paljon muuttua siitä lun tämä otettiin. Hänen
äitinsä laswoissa oli wielä tuollessatin jälellä jotakin
nuoruuden kauneutta, ja minkälaista elämää hän lie-
neekin wiettänyt, ei Reinholdin ulkomuoto kuitenkaan
ole woinut niin marsin paljon muuttua kolmessa
wuodessa. Katso muotoluwaa, Brandun, katso sitä
tarkkaan."

Tein, kuten hän käski; se oli Reinholdin muoto-
kuwll noin seitsemäntoista wuotiaana ja huomata moi
että taiteilija oli tehnyt tehtäwänsä hywin eikä main
onnistunut saamaan kuwaa totuuden kanssa yhtäpitä-
wäksi, maan myös ilmaissut nuorukaisen luonteen.
Kolo taswoissll, otsasta leukaan, oli hempeyden leima.
Ei löytynyt pienintäkään woiman merkkiä yhdessäkään
piirteessä; himmeät, ilmeettömät silmät, päättämättö-
myyden piirre suun ympärillä ja yleinen ilme heikosta
luonteesta pilasiwat taswot; jotka olisiwat olleet kau-
niit ja wiehättäwät, jos henkinen ja siweellinen woima
niitä olisi elllhyttänyt. Minunkin tottumaton silmäni
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moi nähdä, että tämä oli sellaisen nuorukaisen kuma,
jolla oli lahjoja kehittyäkseen suureksi ja jaloksi mie-
heksi, maan joka oli heikontunut ja turmellut nämät
lahjat itseänsä kohtaan osottamansa lewäperäisnnden
kautta.

„Luulen kyllä woiwani tuntea hänet", sanoin
minä, „missä hywänsä ja koska hymänsä tapaan
hänet,"

„Tahdon muutamin sanoin kertoa sinulle hänen
historiansa", sanoi rehtori sumaan huoaten. „Hän
oli runsailla luonnon lahjoilla mnrustettu lapsi, mit-
käs ja ustäwällinen. Kahdennentoista ikäwuoteensa
asti ei hän saattanut äidilleen eikä minulle mitään
surua. Pidimme monesta suusta toimottamana, ett'ei
hänen kllsmlltustansll päätettäisi kotona, ja minä lä-
hetin hänet sen wuoksi erään entisen yliopistotowerini
luo. Ensimmäisen kerran tullessaan sieltä kotiin loma-
ajallll huomasin minä hänessä taipumuksia, jotkatuotti-
wat minulle paljon lewottomuutta. Hän ei ollut
wielä kolmeatoista wuotta wanha, maan oli tarvoil-
taan tullut tuhlllllwaiseksi ja käytti kaikki säästö-
rahansa makeisten ostoon. Hän osoitti mieltymystä
niihin poikiin, jotka oliwat häntä wanhemmat ja jotka
pitiwät itseään minkä miesten wertaisina hywänsä.
Hänellä ei enään ollut teeskentelemätöntä käytöstä
kuten lapsena ja hänellä oli salaisuuksia, joita hän ei
uskonut wanhemmillensa. Hän käwi ensin umpi-
mieliseksi ja sitte wähitellen petolliseksi jn kaikki muu
seura oli hänelle mieluisempaa kuin se, mitä hänellä
oli omassa kodissaan. Kuten hywin moit ymmärtää,
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en mielelläni tahtonut pojastani uskoa muuta kuin
hywaä; maan joka kerta kun hän tuli kotiin, näin
yhä selwempia todisteita hänen itsenäisyydestään ja
miten hän ei mitään muuta halunnut kuin saada
millä hinnalla hywänsä kaikkea, mikä hänelle itselleen
oli mieluista. Koetin kaikin tawoin todistaa hänelle
sitä mahinkoa, jonka hän sen kautta itselleen saattoi ja
miten hän teki syntiä Jumalaa ivastaan. Hänen äi-
tinsä puhui hänelle myös suurimmalla rakkaudella ja
hellyydellä; maan emme woineet mitään hänen itse-
päisyydelleen. Sain wanhalta yliopistotoweriltani monta
kirjettä, jotka koskiwat häntä ja tuottiwat minulle
sanomattoman paljon surua. Sen sijaan että olisi
mennyt sokurileipurille, oli hän nyt rumennut käy-
mään rawintoloissa ja mietti sellaista elämää, josta
en uskaltanut antaa hänen äitinsä saada mitään tietoa.
Otin hänet kotiin ja osotin hänelle kaikkea mahdollista
huolenpitoa ja rakkautta; maan miten malwoinlin hä-
nen elämäänsä ja puhelin hänelle, onnistui hänen kui-
tenkin pettää minut ja hankkia rahoja tyydyttääkseen
huonoja taipumuksiaan. Sinä luulet warmaan, kun
kuulet tämän, Brandon, että minulta itseltäni puuttui
sitä luonteenlujuutta, jonka aina olen pojilleni esittänyt
oleman erittäin tawoiteltawan."

„Oi ei, rakas herra rehtori; se tekee teidät main
sitä suuremmaksi ja jalommaksi silmissäni, että te,
sellaisen raskaan surun painaessa sydäntänne, siihen
määrin olette woinut unohtaa itsenne ja marttyyrin
uskollisuudella täyttää welwollisuutenne meitä kaikkia
kohtaan."



206

„Minulla oli iloa siitä kuten myös tuskaa",
wastllsi rehtori; „tuskallisin on ollut se tieto, että, sillä
wälin kun niin moni runsaslahjainen, rehellinen nuoru-
kainen menestyi hymin johdantoni alla, minun Rein-
holdini ei koskaan möisi tulla sellaiseksi kuin he; minä
näin heidän kasmaman ahkeruudessa, rehellisyydessä
ja luotettawuudessll, kammoen kaikkea, mikä Vähim-
mässäkään määrässä moi näyttää halpamaiselta ja
walheelliselta; minä näin hänen yhä enemmän ja
enemmän kietoutuman wilppiin ja petokseen sekä alentu-
man lainaamaan rahoja palwelijoiltamme ja welkaan-
tuwan kylän kauppiaille; sanalla sanoen, hänestä tuli
yhä paatuneempi wilpistelija ja walehtelija."

Nehtori peitti kaswot käsillään ja wuolaat kyy-
nelwirrat wuosiwat pitkin poskia.

„Päätin hiljaisuudessa", jatkoi hän, „tehdä kai-
ken moitllwani pelastaakseni muita poikia joutumasta
samoille harhateille kuin hän ja säästääkseni muilta
wanhemmilta sen surun, joka oli meidän osaksemme
tullut. Et moi kuwitella, minkä ilon se on minulle
tuottanut, että olen nähnyt toisen oppilaistani toisensa
jälkeen menestymän hywin ja onnellisesti malttaman
luodot ja karit, joilla poika raukkani on kärsinyt
haaksirikon; wieläpä olen toisinaan woinut unohtaa
oman tappioni iloitessani heidän woitostaan. Ahke-
rassa työssä woin suruni unohtaa; maan niin pian
kuin minulla oli silmänräpäyksenkään wapautta, tun-
keutui mieleeni joukko surullisia muistoja ja rauen-
neita toimella. Viimeisenä keinona panin Reinholdin
kouluun erään toisen ystäwäni luo ja siellä hänen
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pahat juonensa wasta oikein ilmi puhkesiwat. Bran-
don, hänestä tuli waras, hän warasti yön aikana
kultarahan towerinsa taskusta woidakseen sen kautta
mähäsen lyhentää suurta metkaansa, johon hän naapu-
ristossa oli joutunut ja josta oli uhattu ilmoittaa
koulun rehtorille. Waan hänet tawattiin itse rikos-
työssä. Hän oli warowaisesti, kuten tottunut warcis,
hiipinyt sängystä; maan häntä oli kauan epäilty epä-
rehellisyydestä ja hän meni nyt siihen satimeen, joka
oli häntä warten asetettu. Poika, jonka taskussa
kultaraha oli, oli nukkuminaan; maikka hänen silmänsä
oliwat kiinni, oliwat hänen korinansa auki ja tarkkasi-
vat wähintäkin ääntä. Hän kuuli Reinholdin nouse-
man ylös ja tiesi, että hän seisoi hänen wuoteensa
ääressä, maikka hän ei häntä nähnyt. Taskuwarkaan
tmtllwuudellll pisti Reinhold kätensä siihen taskuun,
jossa tiesi kultarahan oleman, Waan tuskin oli hän

sen saanut käsiinsä, ennenkuin walo äkkiä walaisi huo-
neen ja useat kädet tarttuiwat häneen kiinni. Hän
oli puoleksi puettu, ja kun hänellä oli jommoisetkin
ruumiin woimat, työnsi hän towerit syrjään, aukaisi
ikkunan ja hyppäsi ulos, Brandon, siitä hetkestä
lähtien en tiedä, mitä hänestä on tullut. Tieto hä-
nen rikoksestansa tuotti hänen äidilleen kuoleman; sinä
olit silloin läsnä ja olen makuutettu siitä, ett'et kos-
laan moi sitä hetkeä unohtaa. Onhan se mahdollista,
että woit tawllta hänet jossakin, eläessäsi sitä elämää,
jota sinä huwän isäsi toiwomuksesta tulet imettämään,
ennenkuin sinusta tulee sanomalehdentoimittaja; en
tiedä, maan onhan se mahdollista, ja jos niin tapah-
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tuisi, ole silloin armelias häntä kohtaan, ole armelias
minua kohtaan", lisäsi hän kyynelsilmin, „ja tuo hä-
net kutiin jälleenI"

„Herra rehtori", mustasin minä lämpimästi,
„teidän miimeiset sananne eiwät koslaan lähde mieles-
täni. Minun makaa pyrintöni tulee olemaan etsiä
Reinhold käsiini, jos hän on Lontoossa, ja Jumalan
amullll tuoda hänet teidän luoksenne pyytämään an-
teeksi. On waikeata sanoa teille hywästi; te olette
ollut todellinen isä minulle; teitä tulee minun kiittää
kaikesta hywästä ja hyödyllisestä, jota wastaisuudessa
woin toimittaa. Jos woin pysyä tahraantumatta kes-
kellä suuren pääkaupungin kiusauksia, niin se tapahtuu
teidän hywyytenne ja wilpittömän jumalanpelkonne
wllikutuksesta; jos tulen olemaan armelias eksyneitä
kohtaan, äwulias kärsimiä ja onnettomia kohtaan,
joista niin Harmat wälittäwät; jos minulla on ma-
haakaan sydämmellisyyttä, omantunnon ääntä ja, rak-
kautta powessani, niin on tuikki lähinnä Jumalaa tei-
dän ansiotanne; ja te olette ilman mähintäkään kor-
wausta antanut minulle kaikkea, mikä moi auttaa mi-
nua tulemaan hywäksi ihmiseksi. Jumala teitä siitä
siunatkoon", sanoin minä painaen pääni hänen pol-
wealln wasten.

„Riittää, riittää, ystäwäni", sanoi hän nostaen
ylös pääni ja suudellen minua otsalle hymyn lois-
taessa hänen kasinoillaan taivalla sellaisella, joka main
Harmoin nähtiin, „tällä tumalla ei tule elämäänsä
ulottaa; täytyy olla wähän rohkeampi, poikani";
ja sittekuin me wielä olimme toisillemme lausuneet
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muutamia ystamällisiä sanoja, erosimme me, emmekä
lamanneet toisiamme moneen wuoteen.

Kun en omaa elämäkertaani aio kertoa, niin
tahdon puhua itsestäni niin wähän, tuin mahdollista.
Isäni oli monta wuotta ollut sanomalehden toimittaja
ja maikka se olikin maiwaloista työtä, joka ei marsin
paljoa tuottanut, niin oli kuitenkin harrastus, jota
hän siihen osoitti ja kykynsä kiinnittää yleisön huo-
miota tärkeisiin kysymyksiin antanut minulle wastusta-
mattoman halun walita sama työala.

„Tiedätkö mitä sanomalehden toimittajana ole-
minen merkitsee, poikani?" sanoi hän eräänä naimana.
„Se merkitsee unettomia öitä ja waimaloisia päiwiä,
uutterata työtä, joka kuitenkin tuottaa marsin wähän
ansiota, joll'ei sattumalta tee onnenkauppoja, jotka
ehkä paremmin kuin työni moiwat tehdä nimeni ar-
wokkllllksi. Se merkitsee, että aina täytyy pitää kor-
inat auki kaikelle, mitä tapahtuu, että silmän alituisesti
tulee olla walpas huomaamaan kaikki, mitä ympärillä
sattuu ja että kaikkina wuorokauden aikoina tulee olla
walmis selwällä tajulla ja hywällä kielellä kirjoitta-
maan mistä aineesta hywänsä. Se tahtoo sanoa, että
tulee istua huoneessa, jossa iso höyrykone alituisesti
on käynnissä, ja tarkkaan pitää waaria siitä, ett'ei se
tuli, joka sitä pitää käynnissä, koskaan saa sammua.
Nyt minä tiedän, että olet taitama pikakirjuri; ja
muutamat etemimmistä sanomalehdentoimittajistamme
omat ulottaneet uransa pikalirjureina; maan tämän
he tekiwät hankkiaksensa itselleen tietoja ja kokemusta
sekä oppilltsensa tuntemaan eräitä oppineita miehiä.
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niin että, kun he milloin hyvänsä myöhemmin luki-
nmt heidän pitämiään puheita, he woisiwat ei ainoas-
taan lukea sanat maan myös kuulla äänen, jolla ne
lausuttiin, ja nähdä puhujan selmästi silmäinsä edessä.
Minulla ei ole mitään sitä wastaan, että sinä koetat,
maan sanon ennakolta, että se ehkä tulee olemaan
waiwllloisin ala, jonka woit walitn. Moni poika nyky-
aikana pitää itseään täysin kykenemänä rupeamaan
pääkaupungin suurimman lehden toimittajaksi, sentäh-
den että osaa pikakirjoitusta; maan ollaksensa joksikin
todelliseksi hyödyksi sanomalehdelle, maikkapa main refe-
renttinä, tulee miehen tietää kysymyksessä olemasta
asiasta yhtä paljon kuin ne, jotka toimeliaasti otta-
mat siihen osaa, ja hänen tulee osata pariin lauseeseen
supistaa pääsisällys siitä, mitä enemmässä kuin tun-
nissa on puhuttu. En tahdo veloittaa sinua, kun
näen, miten suuresti mielesi tekee koettamaan tätä
alaa, maan aluksi täytyy sinun oman kokemuksesi
kautta tutustua siihen elämään, joka täällä Lontoossa
sinua ympäröi. Waro luottamasta kulkupuheisiin;
jokaisen tawuun, jonka kirjoitat, tulee olla omasi, olla
tuloksena siitä, mitä olet itse nähnyt ja kuullut; tulet
kyllä alussa monesti erehtymään; maan se on kuiten-
kin parempi kuin ainoastaan kopioida ja tarjota ylei-
sölle muiden ihmisten ajatuksia. Olet kyllä usein
huomaama, ett'et moi ilmi lausua, mitä tahtoisit sanoa;
maan pysy lujasti kiinni totuudessa; kuta totuuden
mukaisempi ja yksinkertaisempi olet, sitä suuremmaksi
tulee waikutuksesi. Tämä on paras neuwu, jonka
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muin sinulle antaa, poikani, koettuani tämän kaupun-
gin elämää lähes kolmekymmentä wuotta."

Se olikin paras neuwo, jonka woin saada, ja
minä seurasin sitä puustawillisesti. Simuutan monta
muuta kohtaa tullakseni pian siihen osaan työtäni,
joka on yhteydessä alkamani kertomuksen kanssa. Isäni
toimomus oli, että näkisin niin paljon kuin mahdol-
lista Lontoon köyhien elämää, Käwin sentähden usein
sellaisissa paikoissa, joissa he woiwut suudu tilapäistä
suojaa, niin kutsutuissa köyhien majoissa ja muissa
sumullllisissll laitoksissa, ja isäni seurasi minua toisi-
naan näillä matkoilla. Usein sain näillä retkilläni
nähdä näkyjä, joita ei woida kuwata.

Eräänä pimeänä talwi-iltana istuin minä sih-
teerin Vastaanottohuoneessa Lontoon suurimmassa
köyhainmajllssa, johon, kuten tiedätte, otetaan mustaan
ainoastaan suurimmassa hädässä ja leiman puutteessa
olemia. Oli satanut runsaasti lunta ja kolkko pohja-
tuuli winkui pitkin katuja. Wieläpä nekin, jotka «li-
mat lämpimästi puetut, kietoiwat paallysmlllltteensa
wielä paremmin ympärilleen ja kumarsiwat alas
päänsä, ett'ei läpitunkema tuuli niin paljon tuntuisi,
ja köyhät kietoiwat ryysynsä ympärilleen sellaisella tu-
malla, jota oli surkea katsella. Liikkeessä olemia, Har-
moja ajoneuwoja weti raskaan kelin tähden kaksikertaa
niin monta hewosta kuin tawallisesti.

„Tnmä tulee olemaan muikea yö köyhille", sanoi
sihteeri säälien, „saamme kohta täyden huoneen."

„Tämä suojapaikka", mustasin minä, „jossa saa
nauttia räiskimästä takkamalkeasta, lämpimästä kuh-
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mistä ja siisteistä, joskin komista muoteista, on to-
dellakin pakopaikka rajuilman maralta sellaisena iltana
kuin tämä. Kuulkaa, miten myrsky ulwoo!"

„Olen oikein iloinen siitä, että nyt on aika awata
owet", sanoi hän. „los nyt amaatte silmänne ja
kormunne, niin saatte kuulla merkillisiä juttuja, paljoa
merkillisempiä kuin koskaan olette kirjoista lukeneet ja
saatte nähdä surullisempia näkyjä kuin minkään maala-
rin siwellin wiela koskaan on woinut kumata."

Hän oli oikeassa. Niin pian kuin owet awattiin,
astui sisään joukko ryysyisiä, nältaäntyneitä ihmisiä,
kylmästä maristen. Siinä oli wanhoja ukkoja, wan°

huuden ja puutteen rasittamia, jotka kylmästä kolisteli-
wat hampaitaan niin, ett'ei woinut ymmärtää mitä he
sanoiwllt, kun he koettiwat puhua. Siinä oli myös
nuoria miehiä, joilla ei ollut paitaakaan päällään eikä
kenkiä jaloissaan; heidän päänsä riippui kumarassa,
heidän kaswonsll uliwat nälkiintyneen näköiset ja sil-
mänsä himmeät ja ilmeettömät, kun he astmmat sisään.
Siinä oli joukossa äitejä, jotka lasimursillaan kantoi-
wllt puoleksi paleltuneita lapsiaan, joiden kimakat
huudot yhtyiwät myrskyn malittamaan ulwontaan ja
tekiwät surullisen näyn wieläkin säälittäwämmälsi ja
liikuttawllmmllksi.

Sihteeri puhui muutamia sanoja jokaisen sisään
astuman kanssa, kysyi heiltä heidän niiniänsä, missä
he oliwat mieltäneet edellisen yön ja mitenkä he oli-
wat joutuneet nykyiseen puutteeseensa. Mustaukset
näihin kysymyksiin ilmaisiwat niin suurta hätää ja
kurjuutta, että te tuskin woitte sitä kumitellalaan.
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Moni oli kärsinyt wastoinkäymisiä, mielii useammat
oliwat olleet huolimattomia ja rikollisia ja siten itse
olleet syypaät kurjuuteensa ja symään lankeemukseensa.
Nälkäiset ja puolialastomat kun oliwat, iloitsiwat he
nähdessään lämmittawät takkamalkeat ja oliwat kii-
tolliset löytäessaän täällä pakopaikan tuona ankarana,
myrskyisenä yönä. Olin jo kuunnellut useampia kerto-
muksia, jotka sywästi oliwat minua liikuttaneet, ja is-
tuin nyt hiljaa kuunnellen myrskyä, joka ulwoi sawu-
torwessa, ja rakeita, jotka löiwät ikkunoita wasten,
kun äkkiä sain kuulla äänen, joka pani minun säpsähtä-
mään. Siinä äänessä oli jotakin, en tiennyt mitä,
joka ikäänkuin taikaiskun kantta siirsi minut siltä pai-
kalta, jossa nyt olin, ja siltä näyttämöltä, jota enem-
män kuin tunnin ajan olin katsellut, wanhaan kou-
luumme kauniine, ihanine puistoineen. Näinkö Minä
unta? Tai oliko rehtori itse tullut tänne wapisewin
äänin pyytämään yösijaa? En woinut sormeakaan
liikuttaa, oli kuin olisi painajainen minua pitänyt wanki-
nalln; jonkunlaisessa puolihorros-tilassa olin näkemi-
näni tulisijan hehkumissa hiilissä kumia entisiltä ajoilta,
ja kaikki teidän wanhat tutut kastoonne oliwat yht'äktiä
edessäni. Kun myrsky malittaen winkui ikkunassa,
olin uudestaan kuuleminani rehtorin wiimeiset sanat
minulle, kun hän rukoilemalla äänellä sanoi: „Ole
urmelias minua kohtaan ja tuo hänet kotiin!"

„Mikä on nimesi?" kysyi sihteeri.
„Ei minulla ole mitään nimeä", kuului jotenkin

tyly mustaus.
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„Totta kai joksikin kutsut itseäsi", jatkoi jälleen
ystäwäni.

„Gi ole minulla ollut mitään syytä kutsua itseäni
miksikään näinä wiime wuosina; olen tehnyt sen työn,
mitä minulla on ollut, olen saanut siitä wähän mak-
sua ja sillä hywä,"

„Mitä sitte olet tehnyt?"
„Paljo, jota nyt surettaa muistella; maan

huomaan, ett'ette sitä tarkoittanut. Olen laulanut
rawintoloissa, näytellyt teaattereissa, puhdistanut ken-
kiä kadulla; auttanut laiwojen lastaamisessa ja purka-
misessa; olen mieronliertäjänä kulkenut läpi kokomaan;
olen kerjännyt ja olen lainannut; olen maannut
aukealla kentällä öisin ja monta päiwää elänytrunoilla
nauriilla ja porkkanoilla. Olen ollut wangittuna irto-
lllisuudesta, olen useampia kertoja ollut sairashuo-
neessa; niin, on main muutamia päiwiä kulunut siitä,
kun sieltä pääsin."

»Kokemuksesi omat todellakin olleet katkeria", sa-
noi sihteeri. „eikä minulla ole mitään sitä mustaan
että saat täällä yösijan, jos main tahdot sanoa ni-
mesi; se on täällä wastaanoton ehto."

Ei mitään mustausta kuulunut. Kun tuli hil-
jaisuus, selwisi minulle lumous, joka piti silmäni tu-
leen kiinnitettyinä. Käännyin ja katsoin puhujaa, ja
melkein ensi silmänräpäyksessä tunsin noiden turwottu-
neiden kasinojen, wanuksissa oleman tukan ja ryysyi-
sen, kuihtuneen olennon oleman sen muotokuwan ai-
heena, jota rehtori oli pyytänyt minua tarkoin katso-
maan. Se oli hänen lewäperäisyytensä itseään kohtaan.
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joka oli tehnyt hänet siksi, mitä hän nyt oli; kaikki
loisto silmistä oli kadonnut, suu oli saanut wielä ke-
wytmielisemmän ilmeen ja koko kaswoissa oli alen-
nuksen leima, joka todisti pitkällisestä seurustelusta
huonojen ja paheellisten tomerien kanssa. Hypähdin
ylös tuoliltani ja katsoin tutkinmsti häntä. Sen jäl-
teen astuin hänen luoksensa ja sanoin ystäwällisesti
maan warmasti: „Nimesi on Reinhold".

Nyt oli hänen wuoronsa säpsähtää ja näytti
siltä kuin hän olisi tahtonut syöstä ulos owesta; maan
minä hillitsin häntä ja sihteeri sulki owen estääkseen
kaikkia asiaan kuulumattomia sisään tunteumasta.

„Reinhold", sanoin minä, tarttuen hänen kä-
teensä ja puhuen kaikella sillä hellyydellä, jonka hänen
surettllwa tilansa minussa herätti, „sinä runtelit äitisi
sydämmen. Minä näin hänen kuoleman tai heti sen
jälleen kuin hän oli wetänyt wiimeisen henkäylsensä.
Hän näytti jos mahdollista silloin wielä lempeäm-
mältä ja kauniimmalta kuin eloissansa." Tämän kuul-
lessaan kohosi Reinholdin powi symän nyyhkytyksen
wllikutuksestll. „los hän olisi woinut puhua, niin
luulen, että hän olisi sinulle lähettänyt sanoman an-
teeksiantamuksesta. Reinhold, sinun tähtesi harmaan-
tuimat kalliin isäsi hiukset muutamassa päiwässä, sinun
tähtesi hän manhentui ennen aikojaan. Hänen minulle
lausumat wiimeiset sanansa ilmaisiwat sen toimomuk-
sen, että, jos löytäisin sinut, tekisin hänelle sen ilon,
että weisin sinut kotiin. Saanko sen tehdä?" kysyin
minä, yhä pitäen hänen kättään omassani.

„Kotiin!" huudahti hän epätoiwoisella äänellä.
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„mitäpä kotia minulla olisi? Minä katkoin kaikki ko-
din siteet monta, monta wuotta sitten, ja nyt saan
niittää katkeria hedelmiä, joita itse olen kylwänyt.
Päästäkää minut, hywä herra! Luulen kyllä, että
tarkoitatte puheellanne hywää, maan en minä ole mi-
kään manki; antakaa minun mennä täältä."

„Reinhold", sanoin minä rukoilemalla äänellä,
sillä wälin kuin sihteeri, kun hän näki miten asian-
laita oli, asettui selin omen eteen, „minulla ei ole
oikeutta pidättää sinua; maan olen sinulle kaukaista
sukua ja tahtoisin mielelläni olla ystäwäsi. Minun
tulee kiittää sinun isäsi hywyyttä ja jalomielisyyttä
kaikista elämäni toiweista; anna minun nyt tehdä
jotakin hänen poikansa, hänen ainoan poikansa hy-
wäksi. Sinä olet sairas ja nälkäinen. Mitenkähän
sinun käwisi, jos antautuisit alttiiksi yön ankaralle
pakkaselle?"

Hän oli nyt tyyntynyt ja istuutui takkawalkean
eteen. Istäwäni sihteeri riensi hankkimaan wirmoitta-
wllll juomaa, karkeita maan siistiä waatteita sekä soi-
kon lämmintä mettä, jolla hän sai pehmittää jääty-
neitä käsiään ja jalkojaan; sen jälkeen waipui hän
sikeään uneen.

„Hän näyttää hywin sairaalta", sanoi ystawäni;
„woi nähdä melkein jota luun hänen ruumiissaan.
Luulen, että hänelle olisi parasta päästä sairashuo-
neeseen, ainakin muutamaksi päiwäksi."

„Siinä suhteessa olette kyllä oikeassa, rakas
ystäwä, ja tahdon wiipymättä wiedä hänet sinne."

„Smith, muistatko sen illan, jolloin minä tulin
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tuoden suirustu, joka oli enemmän kuollut kuin elämä,
siihen sairashuoneeseen, johon sinut äskettäin oli otettu
lääkäriksi?"

„Sitä iltaa en loskaan unohda", mastosi Smith.
„Oli tumattoman rajuilma, ja sairaanikin tunsiwat
sen, mieläpa lämpimissä huoneissuankin; kun he kuuli-
wllt rakeiden rapiseman ruutuja mustaan, ajatteliwat
he niitä, jotka olimat ulkona ja he huokasiwat säälien
niitä kulkijaraukkojll, jotka läpiwäsyneinä luuhautui>
wat eteenpäin sywien lumikinosten läpi tai ehkä lus-
keutuimat alas nukkuaksensa wiimeiseen uneensa jon-
kun pensaan juurella, jossa nopeasti lisääntyivät lumi-
kinokset tulisiwat olemaan heidän peitteenänsä."

„Niin, oli uiman sellainen ilma, kuin sinä sitä
kuwailet; elämä kuwa siitä kylmästä, synkästä tai-
mesta, johon turmeltu elämä päättyy. Sinä otit ivas-
taan onnettoman Reinholdin tumallisella ystämällisyy-
delläsi, Smith; ja kun sait tietää, missä suhteessa hän
oli rehtoriimme, osoitit kaksinkertaista intou ja huo-
lenpitoa."

„Ulä wiiwy silmänräpäystäkään", sanoit sinä,
„woit huoleti jättää hänet tänne minun luokseni; tällä
hetkellä ei ole mitään wuurua; luulenpa, ett'ei ole mi-
tään määrää ensinkään. Hänen kuihtunut ulkomuo-
tonsa on seuraus siitä, että hän on ollut alttiina
pakkaselle, nälälle ja kaikellaiselle puutteelle. Kiiruhda
kotiin hänen isänsä luo ja sano hänelle, maan hywin
marowaisesti, että hänen poikansa, jonka hän on luul-
lut kuolleeksi, wielä elää, että kadonnut on jälleen
löydetty,"
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Aikaisin seuraamana aamuna, jo päiwän koit-
taessa, astelin minä lehtokujaa pitkin wanhalle koulu-
talollemme. Sllksanpllhkinäpuut olimat ikäänkuin ho-
pean peittämät ja huikaisewa lumi kimalteli kuin tu-
hansien timanttien lailla jalkojen alla. Pieni, yksinäi-
nen lintu, joka oli säikähtynyt narisemista askeleistani
lumessa, lensi ohitseni päästäen kimakan, walittawan
huudon. Wiydoin seisoin pihalla, rehtorin huoneen
ikkunan alla. Huoneessa näin kynttilän palaman.
Nyt oli joululoman aika, eikä yhtään ääntä kuulunut
koko rakennuksesta. Kun nostin käteni tarttuakseni
portin kolkuttimeen, menetin rohkeuteni ja kesti pari
minuuttia, ennenkuin rohkenin hiljaa kolkuttaa. Kohta
kuului askelten ääni, portti awautui ja rehtori itse
seisoi edessäni, puettuna yönuttuun. Hän loi minuun
kysymän katseen ja weti minut sitte nopeasti sisään.
Hän pyysi tuskin kuulumalla äänellä minua seuraa-
maan itseään ja wei minut sitte huoneeseensa, jossa
iloinen takkllwlllkea räiski.

„Älä puhu mielii", sanoi hän wapisewalla äänellä,
katsoen minuun, ikäänkuin hän olisi pelännyt ensim-
mäistä sanaa, jonka lausuisin.

„Herra rehtori, älkää olko lewoton; hän on löy-
detty ja on nyt hywissa käsissä, sen moin teille ma-
kuuttaa. Hän on entisen oppilaanne, tohtori Smithin
luona,"

Saadessaan tämän tiedon, päästi isä wanhus
huudahduksen, joka ilmaisi tuskaa, hämmästystä ja
kiitollisuutta; maan sanaakaan ei hän woinut sanoa.

„Hän odottaa nyt saamansa taivuta teitä, herra
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rehtori, ja luulen, että hän on katunut. Kun puhuin
hänen kanssansa siitä surusta, jota hän on teille tuotta-
nut, siitä —"

Rehtori pani nyt sormensa huulilleni, merkiksi
ett'en puhuisi enempää, ja hetkisen kestäneen sisäisen
taistelun jälkeen oli hän jälleen tyyni. Kuulimme
nyt, että talonwäki oli liikkeessä, ja kun rehtori soitti,
tuli hänen wanhll uskollinen palmelijansa, Robert,
huoneeseen. „Toimita meille aamiaista niin pian kuin
mahdollista, Robert", sanoi rehtori, „ja pidä
että Reinhold-herran huone laitetaan kuntoon ja pide-
tään walmiina; matkustan pois muutamaksi päiwäksi."
Robertin kaswot loistiwat ilosta ja hän tahtoi
maan rehtori sanoi lewollisesti: „Niin pian kuin mah-
dollista!" Ia palwelijll totteli ja meni. Kun hän
oli mennyt, kääntyi rehtori minun puoleeni, tarttui
molempiin käsiini ja katse, jonka hän minuun loi, il-
maisi sanomatonta kiitollisuutta.

„Onko hän paljon muuttunut?" kysyi hän hetki-
sen kuluttua,

„Kuten muistatte, en minä ole ennen häntä
nähnyt, maan tunsin hänet äänestä, niin pian kuin
kuulin hänen puhuman ja huomasin myös jotakin
yhtäläisyyttä, maikka mitättömän wähän, sen muoto-
kuwan kanssa, jonka kerran minulle näytitte."

Silloin otti hiin esille muotokuman powitaskus-
taan ja katseli sitä kauan ja hellästi; ja minä ajatte-
lin, kun näin hänet, minkälaista häpeätä ja nöyryy-
tystä sen lapsen tulisi tuntea, joka itsenäisyytensä ja
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lottelemattomuutensll kautta on niin hymälle ja hel-
lälle isälle tuottanut niin katkerata surua.

Pian me olimme matkalla sairashuoneeseen, ja
kun me iltapäiwällä saawuimme sinne, nukkui Rein-
hold sileätä unta, jonka kautta luonto näkyi tahtoman
kiirehtiä niiden nwimien palauttamista, jotka hän niin
monen unettoman yön kautta oli menettänyt. Hänen
sänkynsä wieressä istui Smith, ja airuan hänen rin-
nallaan näkyi yksi noita hiljaisia, kärsiwcillisiä ja äi-
dillisiä sairaanhoitajattaria, joita on hywä saada nähdä
siivullaan sairauden päiwinä. Hän oli hiljaa pessyt
huonosta hoidosta turmeltuneet kasmot; tukka oli
kammattu ja harjattu, ja sittekun hän oli saanut pääl-
lensä siistit ja puhtaat alusmaatteet, oli wäsynyt
waeltaja saanut suloisemman lewon, kuin hän oli
odottanut koskaan enään saamansa tuntea. Pienet
lapset näkymät unessakin tunteman, että heidän äitinsä
on heitä läsnä; heidän unensa on silloin rauhallisem-
pi, heidän unennäkönsä iloisemmat. Olkoonpa, että
tämä on main mielikunntusta, maan sen minä tiedän,
ett'emme olleet kauan seisseet sairaan wieressä, ennen-
kuin hän näkyi oleman tietoinen siitä, että hänen isänsä
oli häntä läsnä. Äkkiä amasi hän silmänsä ja loi ne
silmänräpäykseksi isäänsä, sitte sulki hän ne uudelleen
ja luiskasi hiljaa: „Tuollaisena olen minä nähnyt hä-
net monta kertaa; aina samalla lamalla, aina samalla
lamalla." Smith piti warottaen sormeaan pystyssä
ja wiittasi rehtoria siirtymään hänen paikalleen. Reh-
tori teki niin, ja parin minuutin kuluttua amasi Rein-
hold jälleen silmänsä ja käänsi ne sitä paikkaa kohti.
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jossa hän äsken oli nähnyt isänsä seisoman. Kun hän
ei häntä nähnyt, käwi hän leivättömäksi; maan isä
tarttui hiljaa hänen laihaan, kuihtuneeseen käteensä,
Reinhold kääntyi äkkiä ja heidän katseensa kohtasiniat
toisensa.

Isän laswot ilmllisiwllt main sydämmellisintä
muötätuntoisuutta ja täydellistä anteeksiantamusta-
pojan kaswoilla ilmeni sanomatonta tuskaa ja häpeää.

„Isäni, isäni!" huudahti hän kiiwaasti, „puhu
minulle!"

Wastaus oli lämmin ja hellä syleily sekä kyy-
nelwirta, joka tulwaili pojan kasmojen yli, joita isän
harmaat hiukset estiwät meitä näkemästä. „Tämä
minun poikani oli kuollut ja mirkosi jälleen, hän oli
kadonnut ja on taas löydetty."

Muutamain päiwien jälkeen, niin pian kuin kat-
sottiin Reinholdin woiwan sairashuoneesta lahteä,
mieliin hänet kotiinsa ja siihen huoneeseen, joka siitä
aamusta asti, jolloin me. sieltä matkustimme pois, oli
ollut walmiina häntä warten. En tiedä, mitä kah-
denkeskisiä asioita isä ja poika keskenään haastelinmt,
miten katkeria kyyneliä ja tunnustuksia poika puoles-
taan wuodatti tai miten helliä kehoituksia isä lausui;
maan sen minä tiedän, ett'ei ainoatakaan nuhteen sa-
naa tullut rehtorin huulilta ja että koko hänen huo-
lenpitonsa tarkoitti auttaa Reinholdin yhtä hywin
käyttämään tulemaistll aikaa, kuin hän huonosti oli
käyttänyt kulunutta. Reinholdin laita oli samoin kuin
Randstn, josta Melwill kertoi; hänellä oli ankara
taistelu tllisteltllwllna. Huonot tawat, joille hän oli



222

antautunut, oliwat saaneet hänessä suuren mallan, ja
toisinaan oli hän toimottomana luopumaisillaan taiste-
lusta; maan kun hän näki isänsä, hänen rukouksensa ja
neuwonsa ja oli hänen seurassaan, sai hän uutta roh-
keutta ja toiwoa, pimeimpinakin hetkinä.

„Oi!" sanoi hän minulle useamman kuin yhden
kerran surullisella äänellä, „jospa pojat main tietäisi-
wät miten paljon surua ja häpeätä he tuottamat it-
selleen, kun he myöntywät ensimmäisiin, ulkonäöltään
niin wähäpatöisiin kiusauksiin, jotka houkuttelemat
heitä walheeseen ja itsenäisyyteen, silloin he mäistyisi-
wät takaisin kuten määrällisen jyrkänteen reunalta, ei-
wätkä seuraisi kiusausta. Brandon, se oli yksistään
Jumalan armo, joka pelasti minut päättämästä elä-
määni ranllllistuswllnkinll ja murtamasta isäni sydäntä,
tuten musersin äitini sydämmen."

Sellaiset ajatukset, joita seurasi sywä nöyrtymys
ja sydämmellinen rukous, wahmistiwat häntä oikealla
tiellä, ja kun hän monta wuotta sen jälkeen seisoi
isänsä kuolinwuoteen ääressä, oli hänen elämänsä jo
kauan ollut todisteena siitä, että hänen jokapäiwäinen
rukouksensa oli joka päimä tullut tuulluksi: „Älä joh-
data meitä kiusaukseen, maan päästä meitä pahasta!"

Olemme kertomuksissamme nimittäneet rehtoria
manhaksi, maan hän ei todellakaan ollut kuollessaan
wanhll. Ankara työ ja suru, jota hän koetti muilta
salata, oli kuitenkin loppuun kuluttanut hänen woi-
mansa jo siinä ijässä, jolloin hänellä muuten olisi
ollut täydet woimansa ja kykynsä jälellä. Kuukauden
ajan, jolloin Reinhold ei koskaan häntä jättänyt, maan
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yöt päiwät mitä hellimmin häntä hoiti, makasi rehtori
tyynesti odottaen wiimeistä hetkeänsä. Hänen huo-
neessaan mallitsi suloinen rauha, kuten ihanana kesä-
päiwänä, jolloin pilwisen ja myrskyisen aamun jälkeen
taiwas jälleen on seljennyt ja kaikki pilwet kadonneet.

Monet hänen entisistäoppilaistaan käwiwät häntä
termehtimässä ju hän iloitsi sanomattomasti tietöissään
heidän kulkeman oikealla tiellä hyödyllisinä ju kunnioi-
tettuina yhteiskunnan jäseninä. Kun toinen toisensa jäl-
keen alkoi puhua siitä, mistä heidän tuli häntäkiittää, hä-
nen hywyydestään, kärsimällisyydestaän ja omantunnon
tarkkuudestaan, nähtiin heikon punan nouseman hänen
kalpeille kasinoilleen, jotka sen jälkeen käwiwät mielii
entistä kalpecnnmiksi ja woipunut kätensä kohosi kieltä-
mään enemmät kiitokset. „Se on kiltisti tehty teiltä,
poikani (niin hän kutsui meitä loppuun asti), se on
hymin kiltisti tehty teiltä, ja minä kiitän taimaallista
Isääni kaikesta siitä ilosta, jota hän wiimeisinä hetkinä
minulle suo; maan minä olen tehnyt liian wähän tei-
dän hywäksenne. Olisin woinut tehdä enemmän; maan
olkaa makuutetut siitä, että teidän rakkautenne ja ystä-
myytenne ja ennen kaikkea kunnia, jolla jokainen teistä
täyttää welwollisuutensa yhteiskunnassa, omat minulle
hymin kallisarmoiset, niin, hymin kallisarwoiset."

„En ole koskaan unohtama niitä hetkiä, jotka
mietin hänen kuolinwuoteensa ääressä", sanoi Melmill
liikutettuna. „Mikä minuun teki erittäin sywän waiku-
tuksen, oli se kristillinen lujuus, jolla hän kesti kaikki
muikeat kärsimyksensä. Hänen kärsiwällinen kestäwyy-
tensä, hänen tyyni rohkeutensa ja luja uskonsa herätti-
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wät minussa sywää ihmettelyä ja mielä enemmän se
woima, jota hänen sisäinen ihmisensä osoitti kuoleman
ja katoawllisuuden lähestyessä. En milloinkaan ole
niin eläwasti kuin silloin tuntenut eroitusta ihmisen
ja hänen sawimajllnsa wälillä, kuoleman jakuolemat-
toman wälillä. Minä näin ruumiini päiwä päiwältä
tuleman yhä heikommaksi, sillä mälin kuin sisäinen
ihminen kaswoi kirkkaudessa, sen päiwän koittaessa,
jonka aurinko ei koskaan laske."

„Hän sai wiimeiseen hetkeen asti säilyttää kaikki
sielunwoimansa kauniissa, häiritsemättömässä sopu-
soinnussa; ja kun minä katsoin hänen jaloja kasino-
jansa, kuin hän ikäänkuin kokosi kaikki aistikykynsä
ollaksensa walmis wastaanottamaan ensimmäistä sä-
dettä ijankaikkisuuden määrättömästä kirkkaudesta, ajatte-
lin itsekseni: ,Miten armottomat, miten alhaiset ja
halweksittawat omatkaan materialistien teoriiat, jotka
tahtomat haudata ja häwittää koko ihmisen siihen hau-
taan, joka odottaa saamansa wastaanottaa main hä-
nen maallisen werhonsa!" Lähdin hänen huoneestaan
wahwemmlllla wllkaumuksella kuolemattomuuden to-
dellisuudesta, kuin minulla koskaan ennen oli
enkä koko puimana woinut tehdä työtä, maan istuin
ainoastaan ja katselin ylös pilmiin, joiden keskellä
enkeleitä näytti liitelewän, ja useamman kuin yhden
kerran olin näkeminäni taiwaan awoinna ja lesuksen
seisoman Jumalan oikealla kädellä. Te tiedätte", lisäsi
Melwill, puoleksi pyytäen anteeksi ja wähän nolona
siitä, että niin suurella lämmöllä oli ilmaissut tun-
teensa, „että kun joku on kadottanut rakkaan ystäwän.
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on hän joksikin ajaksi siirretty ikäänkuin henkimaail-
maan; sekä ulkona meluawilla kaduilla ja sisällä
pimeässä kamarissa näyttämät silloin taiwas ja maa,
aika ja ijankaikkisuus yhteen sulautuman. Wielä useam-
pia päiwiä rehtorin kuoleman jälkeen en olisi häm-
mästynyt, jos olisin tawannut hänet kadulla tai jos
hän olisi astunut tuomiosaliin, jossa työskentelin."

„Mikä minuun teki erittäin sywän waikutuksen",
sanoi Lenton, kun hetkisen olimme istuneet ääneti,
„oli hänen yksinkertainen kristillinen uskonsa, „Len-
ton", sanoi hän useampia kertoja, „sinä olet pappi,
eikä löydy mitään korkeampaa kutsumusta, jos se to-
della on kutsumus eikä main ammatti. Salli minun
sanoa sinulle yksi asia; kesken kaikkia opintojasi, kesken
kaikkia jokapaiwäisiä keinotteluja, joiden kanssa et moi
olla tekemisiin joutumatta, pidä sudämmesi kiinnitet-
tynä ensimmäiseen uskoosi ja rakkauteesi. Sodi mie-
hen lailla laikellllistll epäuskoa ivastaan, maan ole
kuitenkin lapsi sydämmeltäsi! Sillä aikaa kun tässä
olen maannut, on suloisin kokemukseni ollut, että olen
ikäänkuin uudelleen saanut maistaa sitä rauhaa ja kii-
tollisuutta, joka täytti sydämmeni, kun ensi kerran to-
della uskoin, että lesus oli pelastanut minut kuole-
masta ja antanut minulle ijankaikkisen elämän. Siitä
ajasta lahtien olen lukenut monta kirjaa, Lenton,
maan ainoa kirja, joka nyt tuottaa minulle lohdutusta,
on tämä." Ia sen sanoessaan hän otti esille Raama-
tun, joka oli hänen pään aluksensa alla. „3teinhold
on saapa sen, kun minä olen poissa; se pelasti hänet,
kun ei mikään muu kirja maailmassa olisi woinut
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olla hänelle miksikään hyödyksi. Kutsumustasi hoi-
taessasi pidä kiinni siitä, rakas Lenton; kuta enemmän
woit antaa sen itsensä esittää sanottamansa ilman mi-
tään lisäystä sinun puoleltasi, sitä enemmän hywää
moit toimittaa elämässäsi ja sitä onnellisemmaksi
olet tuntema itsesi luollessasi. Hywästi, hywästi!
Sinä tiedät, kuka se oli, joka sanoi: mähän aikaa, lisäsi
hän, kun hän näki kyyneleeni; „ja kun elämä pisinkin
on, kestää se main mähän aikaa".

„Minun", sanoi majuri Harris, „täytyi suuresti
ihmetellä sitä pelkäämätöntä rohkeutta, jolla hän kesti
muikeat kärsimyksensä. Minä olen taistelukentällä näh-
nyt marsin paljon niin kutsuttua rohkeutta, jolloin
syöksytään taisteluun ensinkään maaraa ajattelematta
ja wälittämättä kanuunankuulista, jotka korwissa
minkuwat, enempää kuin jos ne olisiwat kricketpalloja.
Waan tällaista liiaksi jännitettyä rohkeutta ei woida
werrata siihen kärsiwälliseen kestäwyyteen, jolla sairas
wuoteellaan kärsii kipua ja tuskaa."

„Waikkll hän oli monipuolinen mies", sanoi
Smith, „niin oli hänen luonteensa samalla kuin yh-
destä kappaleesta walettu, mikä seikka antoi sille iha-
nata kestäwyyttä ja lujuutta. Usein tapaa henkilöitä,
joilla jollakin määrätyllä alalla on runsaita lahjoja,
waan hänessä oli monta lahjaa yhdistyneenä, jotka
kaikki oliwat täydellisessä sopusoinnussa keskenään."

„Kuten kiertotähdet wanhurskauden auringon
ympärillä", sanoin minä. „Oan oli se, mikä hän oli,
yksinkertaisen uskonsa kautta, ja kun minä näin hänen
kuoleman, oli minulla main yksi rukous sydämmessäni
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ja huulillani: „ Minun sieluni kuolkoon wanhurskas-
ten kuolemalla, ja minun loppuni olkoon niinkuin hei-
dän loppunsa!" Maan hän ei ole kuollut; myös
taalla maan päällä elää hän ruielä niiden poikien
luonteessa, jotka hän on kasnmttanut. Me woimme
hänestä sanoa: „Hän lepää töistänsä ja hänen tekonsa
seuraamat häntä".



Mdestoista luku.
Mimeinen yhtymämme.

yllemme siis kokoontuneet wiettämään wiimeistä il-
taa", sanoi Melwill tumattoman surullisella äänellä.
„Se on wahinko; sillä meillä on ollut oikein hauskaa
toistemme parissa, ju meidän kertomuksemme ja kes-
kustelumme omat, ainakin mitä minuun tulee, osal-
taan tuottaneet wiehättäwää wuihteluu jotenkin yksi-
toikkoiseen olemassaoloon, käyttääkseni ystäwämme
Ross'in puheenpartta. Toiwon, että saamme jälleen
joskus wastllisuudessu tuwutu toisemme."

Oli wielä talwi, lunta oli paljon Lontoonkin
kaduilla ja pohjatuuli puhalteli winhasti ja kylmästi
ulkona. Waan takkawalkea, jonka ympärillä istuimme
hauskassa seurassa, räiski iloisesti ja meidän keskinäi-
nen ystäwyytemme täytti meidän sydämmemme läm-
möllä, joka uhmaili ulkomaailman kylmyyttä mustaan.

„Toiwon sydämmestäni, että me jälleen saamme
tawata toisemme", mustasin minä, sillä me olimme
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nyt uudelleen kokoontuneet minun kotiini. „Warmaan-
kin on teillä wielä useampia kertomuksia kerrottawana
wanhoista koulutowereistamme; maan me woimme
kaikki saada hyötyä niistäkin, jotka jo olemme kuulleet.
Ne omat marsin huomaamatta wieneet meidät sangen
laajalle tutkimusalalle, ja me olemme tarkastelleet
useita periaatteita, jotka osaltaan jalostuttawat tai
turmelemat ihmisen luonteen."

,Minulla ei ollut aamistustakaan siitä, että. esi-
tin joitakin „periaatteita", kuten sinä lausut", huudahti
Melwill; „minä kerroin main aiwan yksinkertaisesti
historian poikaraukasta, joka näytti oleman kaikkien
muiden paitse isänsä hylkäämä ja joka itse oli syypää
omaan turmioonsa. Ei minulla ollut aikomustakaan
mennä sen symemmälle."

„Lenton", sanoin minä, „sinä ymmärrät, mitä
minä tarkoitan, sillä se on yhtä paljon sinun ajatuk-
sesi kuin minunkin. Minä toiwon, että sinä tahtoisit
Pitää meille pienen yksinkertaisen esitelmän kaikesta
siitä, mitä näinä iltoina olemme tarkastelleet."

„Sita en moi ottaa tehdäkseni", wastasi Lenton,
melkein säikähtyneenä.

Mkö sinä sitte tahdo sitä tehdä, Melwill?"
„Tahdon suostua kuulustelemaan teitä kaikkia,

niin kauan kuin tahdotte", wastasi tämä; „mutta olisi
liiaksi uskallettua tehdä yhteenmeto kaikesta ilman en-
nen tehtyjä muistiinpanoja."

„Minun ammattiani harjoittamien henkilöiden
tehtäwiin kuuluu", sanoin minä, „muistaa paljon,
joita toiset unohtamat, ja muistuttaa meitä asioista.
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jotka jo kauan sitte owat heidän mielestään häipyneet.
Nyt sanon teille, että minä tahdon saada yhteenwedon
kaikesta mitä olemme ajatelleet ja puhuneet wiimeis-
ten neljän tai wiiden wiikon kuluessa."

„Nyt minä kllswoista näen hänen ajatuksensa",
huusi Melwill muille wieraille; „hän aikoo painosta
julllista kaikki, mitä me olemme puhuneet."

„Ia olisikohan sinulla mitään sitä mustaan, jos
se möisi olla joksikin todelliseksi hyödyksi?"

„Eipä suinkaan", wastasi tuomari wakawasti;
„päinwastoin olisin hywin kiitollinen, jos se, mitä
täällä ja muiden ystäwiemme luona on puhuttu,
woisi tulla monen tuhannen nuoren henkilön tiedoksi.
Walln miten se woi tapahtua? Minä olen unohtanut
jok'mnoan sanan, jonka olen puhunut enkä sitä tuntisi,
maikkapa näkisin sen painettuna."

„Älä siitä ole huolissasi, Melwill, sillä kaikki se,
mitä on puhuttu, on minulla täällä", sanoin minä,
ottaen esille pienen muistiinpanokirjan.

„Hyn>ät herrat", sanoi tuomari mitä iloisimmin
hymyillen, „jos löytyy ketään henkilöä, jota inhoon
enemmän kuin ketään muuta, niin se on walepukuista
jesuiittaa. Isälläni oli sama tunne ja minä luulen,
että minä häneltä olen perinyt suuren inhoni jesuiittoja
kohtaan"; näin sanoessaan hän puristi sydämmellisesti
kättäni. „Lapsuudessa kun uusi palwelija, kotiopettaja
tai lastenhoitaja tuli taloomme, niin moi isäni tut-
kistelewasti katsoa wiatonta maalaistyttöä, joka ei
elämässään ollut sanaakaan lukenut ja joka oli itse
hywyys ja rehellisyys, nähdäkseen, eikö hän ollut nai-
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seksi pukeutunut wakooja. Samallaisella tutkimalla
silmäyksellä katseli hän ajuria ja miespalwelijaa; ja
kotiopettaja sekä lastenhoitaja saiwat alistua wielä
ankarampaan tutkimukseen. Waan palatakseni nyt
asiaan toiwon minä, että joku, joka tuntee Brandonin
sekä koko hänen elämäkertansa, tahtoisi sanoa meille,
mitä hän tarkoittanee paljastuessaan meidät tällä tu-
malla; kukapa tietää, maikka hän olisi tuollainen wale-
pukuinen jesuiitta."

Sydämmellinen nauru seurasi tätä selitystä, ja
kun se oli tauonnut, tartuin minä Melwillin käteen ja
sanoin: „Alottakaamme nyt alusta, älkäämmekä lopet-
tako, ennenkuin olemme lopussa, niinkuin meidän oli
tapa sanoa poikina ollessamme ja pimeässä juttuja
kertoillessamme."

„Kaikkein ensiksi", sanoi Lenton, „oli se suuri
ilo, että niin monet meistä saiwat kokoontua niin
monen wuoden eron jälteen ja elähyttäa niin mo-
nia wanhoja muistoja. Meille kaikille on tehnyt
hywää olla uudelleen lapsia. Oi, jospa me todellakin
jälleen olisimme lapsia, jospa koko elämä wielä olisi
edessämme, miten paljo paremmin silloin käyttäisimme-
kään sitä! Ainakin nyt olemme sitä mieltä,"

„Älä nyt ole melankoolinen, Lenton", huudahti
Melwill, „ silloin täytyy minun turwautua nenälii-
naani. loll'emme ole sitä, mitä toiwoisimme ole-
mamme, kenenkäpä syy se on, joll'ei omamme? Me
olemme olleet parhaimmassa koulussa, saaneet par-
haimman kaswatuksen ja meillä on ollut paras opet-
taja, mitä toiwoa moi; ja joll'emme kaikkia näitä
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etuja ole käyttäneet parhaiten hyödyksemme, kenenkapä
syy se on, kysyn mielä kerran, joll'ei omamme? Toi-
set woiwat ottaa oppiaksensa meidän erehdyksistämme
ja laiminlyömisistämme; maan minulla ei ole syytä
uskoa, miten houkuttelema sellainen luulo meille lie-
neekin, että me tulisimme toisellaisiksi, jos saisimme
elää elämämme uudelleen. Kypsyneen miehen koke-
muksia ei woida suwittllll lapsuuteen; se mitä me
woimme tehdä, supistuu kokonaan siihen, että sanomme
nuoremmille, mitä me elämästä tiedämme ja pyy-
dämme heitä karttamaan niitä waaroja, joihin me
olemme joutuneet, maan myös antamaan sen menes-
tyksen, jota wlliwoistamme olemme saaneet, olla kii-
hottimena hänelle itselleen. Kun minä nyt ymmär-
rän Brandonin tarkoituksen, tahdon ehdoittaa, että jo-
kainen, joka on kertomuksen kertonut, tahtoisi muuta-
min sanoin esittää, miten se siweellisessä suhteessa
elämään sowitetaan. Älä nyt kursaile, Harris, maan
aloita sinä."

„Ottakoon jokainen", sanoi majuri, „waarin
siitä, ett'ei häneltä puutu luonteenlujuutta. Sellainen
puute tylsistyttää ja turmelee paraimmatkin sielun-
kywyt. Poika, joka päättää tehdä työtä, maan ei sitä
tee, tulee tahdonwoimiltaan heikommaksi päiwä päi-
wältä. Hän ei ole pitänyt itselleen tekemäänsä lu-
pausta, ja sentähden hänelle pian ei merkitse paljoakaan
rikkoa muille antamansa lupaukset. Poika, joka sy-
wällisten hengellisten liikutusten ja omantunnon äänen
waikutuksen alaisena sekä tuntien iankaikkisuuden to-
dellisuuden ja tärkeyden, päättää omistaa elämänsä
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Herralle, maan ei sitä tee, hän on huomaama, että
toimomulsensa woida niin tehdä päiwä päiwältä heikko-
nee. Lujuuden puute on enemmän kuin mikään muu
turmioksi nuorille ihmisille, se riistää luonteelta kaiken
moiman ja tuottaa surua ja häpeätä. Jos minulla
nyt olisi kaikki maailman pojat edessäni, niin sanoisin
heille: Olkaa Jumalan woimassa lujat ja päättäwäi-
set; kammokaa jokaista kiusausta, joka houkuttelee teitä
lykkäämään asia toistaiseksi, kuten kammotte kuoletta-
maa tautia; kiirehtikää silloin kun on kysymys niin
hywin opinnoistanne kuin muistakin welwollisuuksista,
jotka woiwat olla täytettämänänne, maan ennen kaik-
kea kun on kysymys sielujenne ijanlaikkisesta autuu-
desta. Olkoon nyt juuri mielilauseenne sekä maalli-
sissa että hengellisissä asioissa."

„Hywä, nyt on sinun wuurosi. Lentoni"
„Tottele aina Jumalan sanan Valaiseman oman-

tunnon ääntä äläkä koeta loskaan wähimmässäkään
määrässä poiketa siitä, mitä se käskee. Se on Juma-
lan ääni sinussa, joka armossa todistaa Hänestä, wa-
roittaa sinua maarasta ja osoittaa sinulle oikean tien.
Woit olla huoleta, jos seuraat sen osoittamaa tietä,
mihin hywänsä se wieneekin. Jos omatunto sanoo:
„kieltäydy tästä huwituksesta, luomu näistä suunni-
telmista tai näistä rikkauksista", tottele silloin sen
ääntä; ja joskin tottelewaisuus alussa tuntuu rasitta-
malta, niin olet kuitenkin lopuksi saama runsaan pal-
kinnon. Waro leikkimästä omantunnon kanssa tai
heikontumasta sen woimaa! Ihminen moipi sen kyllä
tehdä, hän moi saada sen kokonaan waikenemaan.
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maan kun sen olet tehnyt, olet sen miehen kaltainen,
joka pimeänä yönä tuntemattomassa seudussa on sam-
muttanut walon lyhdystään. Omatunto käskee sinua
usein kulkemaan ristin ja itsensäkieltamisen tietä, maan
kaikki, jotka Kristuksen tähden kantamat ristiä, tulemat
myös kerran kantamaan kruunua."

„No, Smith, mitä meillä on opittamaa Filip
Radfordista?"

„Käytä niitä lahjoja, joita olet saanut, millaiset
ne sitte lienewät. loll'et ole saanut yhtä leimiskää
enempää, älä sitäkään kuitenkaan waatteeseen kääri,
maan käytä sitä parhaimmalla tumalla kuin woit.
Älä kadehdi muilta heidän saamiansa lahjoja, äläkä
menetä rohkeuttasi sentahden, että he woiwat hankkia
itsellensä enemmän tietoja kuin sinä. Se on Jumala, joka
on antanut kymmenen leimiskää ja sinulle yhden; hän
waatii ainoastaan sitä, että sinä uskollisesti teet kaup-
paa tällä yhdellä. Tiedän ainakin yhden leiwiskän,
joka on jokaisella ihmisellä kuolematon sielu, joka
un sanomattoman arwokas; ja jos se annetaan Her-
ralle, kutsutaan tuo uskollinen palwelija menemään
Herransa iloon, maikkapa hänellä ei olisikaan suuria
järjenlahjojll tai erinomaisia tietoja. Jumalan sana
sanoo, että hän, joka hymin käyttää sen, mitä hänellä
on, hän on saama enemmän, ja hän, joka on mahassa
uskollinen, wlllmistautuu olemaan enemmassäkin us-
kollinen."

„ Siitä ei tosiaankaan ole mitään epäilystä. Nyt,
Melwilll"

„Tiedän lauseen, jonka ehkä useimmat pojat
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omat malliwihostaan kirjoittaneet, waan jonka marsin
Harmat kätkewät sydämmeensä, kirjoittaessaan sitä.
Tarkoitan tätä: „Syntiä seuraa suru." Miten mah-
tuma totuus! Oi, jospa jokainen poika sen niin oppisi,
että hän möisi mälttää ne kärsimykset, joita synti
malttamattomasti mukanaan tuo! Jos pojat kaikkina
aikoina oikein olisiwat ajatelleet tätä totuutta, miten
paljon häpeätä, miten paljon hätää ja surua sen
kautta olisikaan säästynyt! Silloin ei niin monia
harmaapäisiä wanhempia olisi surulla hautaan saa-
tettu; silloin ei niin monen äidin sydän olisi murtu-
nut ja niin monen sisaren täytynyt punastua kuulles-
saan weljensä nimeä mainittawan, „Syntiä seuraa
suru", se on kertomukseni sowitus; maan tahtoisin
wielä sanasen lisätä. Kun lähimmäisraukka on wa-
jonnut syntiin, niin älä hänelle silti selkääsi käännä;
jos tietäisit kaikki, niin ehkä huomaisit, että hänellä on
fylliksi huolta kannettllwllNll, ilman että sinun tar-
mitsee sitä halmeksimisellasi lisätä. Auta häntä, jos
woit; ota häntä kädestä ja sano: „Ei kuskaan ole
myöhäistä palata takaisin, ja minä tahdon tehdä kaikki
mitä woin auttllllkseni sinua." Poika, joka siten kohte-
lee langennutta tomeria, seuraa silloin Wu.pahtajo.nsa
esimerkkiä, joka armossa tuli tänne maan päälle pe-
lastamaan langenneita jn sanomaan heille: mene ja
älä silleen syntiä tee."

„Nyt on sinun wuorosi, Elliot!"
„Mitä sinun tulee tehdä, tee se heti. Älä seiso

ja uneksi siitä, kuten joku kerran keskustelussamme
lausui, maan tartu työhön käsiksi, olkoon se sitte läksy
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tai muu welwollisuus kouluelämän tai kotielämän
alalta. Mielilauseeni on tuo wanha puheenparsi:
„Mitä tänään woit tehdä, »älä sitä lykkää huomiseksi",
sillä huomispäiwällä on kyllä oma taakkansa, joka on
kyllin raskas kannettmvaksesi ilman että lisäät sitä sel-
laisella, jota sinun tänään tulee tehdä. Käy ripeästi
jokaiseen työhön, joka sinulle annetaan, äläkä koskaan
huomiseksi lykkää sitä, minkä tänään tulee tapahtua!"

„Nyt, Harding!"
„Puhu totta wähäpätöisimmissäkin pikkuasioissa;

älä milloinkaan liioittele! Ajattele aina sellaista, mikä
on hywää, puhdasta ja hyödyllistä. Muista wanhaa
sananlaskua: „Tyhjä sielu on perkeleen työpaja."
Silloin kun mielemme ei ole kiintynyt siihen, mikä
on totta, awaamme me sydämmemme owen sille, mikä
ei ole totta. Älköön kukaan luulko, että liioittelu, ta-
pahtukoonpa maikka wähäpätöisimmissa asioissa, on
wiatonta; älköön kukaan kiihoittnko kenenkään taipu-
waisuutta siihen, sentähden että toisinaan moi sen
kautta muita huwittaa. Liioittelu moi pian wiedä
suoranaiseen malheeseen ja tuottaa mitä wahingollisim-
pia seurauksia. Jos kertomuksessani on mitään siweel-
listä sowituskohtllll, niin on se se, johon nyt olen wii-
tannut."

„Nyt, Ross!"
„Minä woin ainoastaan toistaa sen, mitä äsken

niin sattuwllsti sanottiin siitä, miten tärkeätä on nou-
dattaa totuutta wähäpätöisimmissäkin asioissa. Eräs
meidän aikamme filosoosi lienee, kauheata kyllä, eh-
dottanut, että kaikkien ihmisten kielet katkaistaisiin,
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niin että ainakin yhden sukupolwen aikana »vallitsisi
äänettömyys. Tämä on tumattoman hullu, ell'en sa-
noisi jumalaton, ehdotus. Dawid nimittää kieltä
„kunniaksensa". Ei ole tarpeellista, että kielet katkais-
taan, maan että puheessa on totuutta, miisautta ja
puhtautta. Kuitenkin on äänettömyys todella jotakin
suurta ja hywää, etenkin sellaisilla henkilöillä, jotta
omat taipuwaiset laajasti kaikesta puhumaan. Kun
olin pieni, oli mielestäni marsin lomaa, kun lasten-
hoitaja mustaukseksi lapselliseen jokeltamiseeni sanoi:
„Pikku poikia mielellään katsellaan, maan ei kuunnella."
Waan olen todellakin myöhemmin toiwonut useamman
kuin yhden kerran, että tuhansia puheliaita ihmisiä,
nuoria ja wanhoja, saataisiin maikenemaan yhtä hel-
posti, kuin hän waroittawallll sormellaan sai minut
olemaan ääneti. Me elämme meluamassa maailmassa,
joka käy wieläkin meluawammaksi niiden sanojen kautta,
joita täällä puhutaan ilman mitään tarkoitusta. Älä
koskaan puhu, joll'ei sinulla ole mitään sanomista, ja
olkoon kaikki mitä sanot yhtä totta kuin „kaksi kertaa
kaksi on neljä".

„Nyt, Stuart!"
„Alota elämäsi warma päämäärä silmäisi edessä.

Jos aiot liikemieheksi, ole liikemies jo poikana. Minkä
uran wlllinnetkin, niin olkoon kutsumuksesi selwänä
silmäisi edessä. Waan muista ennen kaikkea, että
tuolla puolen maallisen elämäsi päämäärää löytyy
jotakin korkeampaa ja parempaa, jola enemmän an-
saitsee tawoittelemista. Se on sielusi pelastus; ja us-
kon lautta Herraan lesukseen on maallinen elämäsi
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olema kaswlltusta taiwasta warten, jonka kautta tu-
let kykenemäksi pyhän perinnön osallisuuteen malkeu-
dessa. loll'ei sinulla olisikaan menestystä maallisessa
kutsumuksessasi, niin moi sinulla kuitenkin aina olla
menestystä tässä ja lopulta woit päästä autuuteen,
jota ei yksikään silmä ole nähnyt, ei yhdenkään korwa
ole kuullut ja joka ei yhdenkään sydämmeen ole as-
tunut."

„Nyt on sinun muorosi, Brandon!"
„Ota tarkka waari jokaisesta sellaisesta tapauk-

sesta, joka, jos se saa kaswaa, moi ohjata jalon elä-
män suunnan määrälle taholle. Woidaanko mitään
nautintoa, joka tyydyttää main ulkonaisia aistimia,
werrata siihen hiljaiseen iloon, joka seuraa pyhitettyä
mieltä ja sydäntä? Edellinen kestää main silmän-
räpäyksen; tuskin on ehtinyt sitä maistaa, ennenkuin
se on loppunut. Jälkimäinen on pysywä; se un
lähde, josta wuotaa elämätä mettä ijankaikkiseen elä-
mään. Luonteeltaan heikot, itsekkäät pojat tulemat
miehinäkin olemaan heikkoja ja itsekkäitä. Jos he saa-
mat jonkun toimen, jonkun luottamuswiran, ei heihin
koskaan moi luottaa. Heidän ajatuksensa omat kaik-
kialla muualla, maan ei heidän warsinaisissa welwolli-
suuksissaan; kaikesta muusta he woiwat puhua mitä
wilkkaimmalla mieltymyksellä, maan siihen asiaan, joka
warsinaisesti on heidän tehtäwänsä, joka moi tuottaa
heille kunniakkaan aseman yhteiskunnassa, ei heillä ole
wähintäkään harrastusta. Kaikille pojille, jotka tah-
tomat minua kuunnella, tahtoisin minä ystäwällisesti
sanoa apostoli Paawalin sanat: „Olkaat mahwat!"
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Karttakaa kaikkea sellaista, mikä uhkaa heikontua tei-
dän siweellistä ja hengellista elämäänne; pitäkää kiinni
siitä, mikä tekee teidät kykenewiksi aikanaan osoittautu-
maan miehiksi! Olkaat wäkemät sen armon kautta,
joka on lesuksessa Kristuksessa! Jos rakkaus Häneen
on liikewoimanll elämässänne, niin teistä tulee jaloja
poikia ja jaloja miehiä,"

„Tamä on siis miimeinen kerta, jolloin täten
olemme koossa", sanoi Melwill jälleen; „se on todella
wahinko. Olen tuntenut itseni uudelleen nuoreksi, ikään-
kuin en koskaan olisi tuomioistuimella istunut. Mi-
ten hauskaa olisi aina olla poikana! Tahtoisin antaa
mitä hywänsä, luulen minä, saadakseni panna pois
kaikki asiakirjat ja riitapaperit ja olla jälleen wanhassa
koulussamme."

„Se on pelkurimaistll sinun puoleltasi, Melnnll",
sanoi Lenton; „kouluaikamme tulee walmistaa meitä
sitä työtä warten, joka on edessämme, ja miten mui-
keata tuo työ lieneekin, kun sen aika tulee, niin tulee
meidän olla siitä kiitolliset eikä nurkua."

„Niin, niin, kyllä minä sen tiedän; maan lap-
suus pikku huweineen ja suruineen on kuitenkin elämän
iloisin aika, sen kewätaika, jolloin kaikki on kaunista
ja ihanaa. Minä en sille armoa pannut, kun itse
olin lapsi, maan nyt minä huokaillen ja ikämöiden
sitä toisinaan ajattelen. Jos pojat, jotka ikämöiden
odottamat tulemansa suuriksi, main tietäisiwät, mitä
miehen elämä ja työ merkitsee, niin he toiwoisiwat
saamansa olla koulussa koko elämänsä ajan."

Istuimme yhdessä myöhään yöhön ja juttelimme
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uusista ja wanhoistll asioista, ja wihdoin lauloimme
käsi kädessä, kuten meidän oli ollut tapana tehdä koulu-
aikana: „Unohtuuko wanha ystäwyys! Ei." Ia me
tarkoitimme todella sitä, mitä lauloimme. Ei kenellä-
kään näyttänyt oleman halua sanoa: „Nyt on aika
lähteä." Me wiiwyimme wiipymistämme ja nautimme
toistemme seurasta, puhumatta sanaakaan. Lopuksi
sanoi Lenton hiljaisella ja makamalla äänellä: Mu-
kailkaamme!" Me polwistuimme kaikki yhdessä, ja
hän rukoili, että, joll'emme maan päällä enään kos-
kaan saisikaan nähdä toisiamme, kuitenkin kerran kaikki
saisimme tawata toisemme taiwaassa.
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