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Elljlmäiuen lulni.

Imnlllatoin on korea ja nuhainen, ettei hiin
ketään tottele.

Ps. 10: 4,

Pieni Hannu oli preussilaisen upseerin poika. Isällänsä oli
Pommerissa kaunis maatila, jonne hän perheensä kanssa oli muut-
tanut, »väsyttyänsä waiwaloiseen sotilaselämään. Hän sai sotilas-
wirasta kunniallisen eron majurin arwolla sekä ripustettuansa
miekan ja haarniskan naulaan, sota-aseitten sijaan hän tarttui
auraan. Paawo Mnrnefried, kelpo aliupseeri hänen rykmentissään,
oli noudattanut päällikkönsä esimerkkiä ja uskollisesti seurannut
häntä hänen hoiviinsa. Kreiwi Waldensee otti hänet ilolla was-
tnlln; molemmat oliwat useammat wuodet tunteneet toisensa ja
useamman knin kerran oliwat he toisensa hengen pelastaneet, ottaes-
sansa osaa herttua Ferdinand Braunschweigiläisen sotaretkeen Nans-
tanmaalle. Siellä he urhoollisesti ryntäsiwät ranskalaisia »vallan-
knmoojia wastaan. Molemmat rakastiwat kuuingasta ja isänmaata
ylitse kaiken; heidän mielipiteensä oliwat yhtäläiset; keskenään he
oliwat kuin parhaimmat ystäwat; arwon ja säädyn eroitus tuli
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tuskin kysymykseenkään heidän senrnstcllessa toistensa kanssa. Ma-
juri ja aliupseeri käwiwät yhdessä metsästämässä, pitiwät työ-
wäkeä silmällä, joiwat samasta maljasta, söiwät samasta astiasta
ja aliupseerin käskyjä ja määräyksiä toteltiin yhtä paljon kuin
majurinkin. Näin he eliwät rauhallisina ja tyytywäisiuä homissa,
kuunes majurin louwa äkkiä sairastui ja kuoli. Tämä tuntui
raskaalta majurista, sillä hän oli rakastanut hywää ja lempeittä
waimoansn suuresti. Suru ja murhe riuduttiwat häutä. Loh-
duttaa ja ilahduttaa surcwaa majuria ei woinut kelpo aliupseeri,
eikä picui tzaunukaan, hänen ainoa poikansa, joka lapsellisilla
lörpötyksillään koetti ilahduttaa ratkaau isänsä alakuloista mieltä
ja poistaa ryppyjä hauen otsaltansa. Majuri oli mnrheellincn ja
alakuloinen eikä aikakaan woinut waiknttaa mitään muutosta hä-
nen surullisessa tilassaan. Murhe malliisi howissa, joka ennen oli
ollut ilon ja onnellisimman tyytywäisyyden kotipaikka.

Tästä oli monenlaisia pahoja seurauksia, etenkin Hannulle,
jota aiwaii hywin turmiisi peräänkatsomusta. tzanuusta ei ku-
kaan joutanut kylliksi huolta pitämään. Hänestä laswoi wallatoin
ja huolimatoin poika. Suurimman osan päiwästä hän juoksenteli
kylässä talonpoikain lasten kanssa; tosin hän käwi kouluakin, maan
siellä oppi wähän, etenkin kun opettaja ei tohtinut kohdella häntä
samalla ankaruudella kuiu talonpoikien lapsia. Peljättäwä siis oli
että pojasta aikaa woittaen tulisi marsin kelwotoin ihminen ja
ciiwan toisen-luontoinen kuin hänen äitinsä oli ollut. Hämmäs-
tyttämällä tumalla warttuikin poika rnumiillisesti. Ratsastamisessa,
juoksemisessa, kiipeämisessä ja uimisessa oli häu etewin kaikkia
kylän poikia; hän pysyi isänsä rajuimman hewoscn selässä. Tästä
häneu tuli kiittää Paawoa, joka jo aitasin totutti häntä kaikenlai-
siin ruumiillisiin harjoituksiin ja piti niin paljon kuin mahdollista
siitä hnolta. Paawo tosin oli uskollisin ja kunniallisin ihminen
maailmassa ja isäntänsä sekä pienen Hannun edestä olisi hän ali-
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tanut wiimeiscn weripisaransakin, waan mitäpä tno wanha, hywä
sotilas ymmärsi lapsen kaswatuksesta? Itse hän tuskin osasi lukea
ja kirjoittaa, jonka wuoksi hän piti wähän siitä lukua, jos Hannu
oppi sitä, jota hän itsekään ei ymmärtänyt pitää armossa, tai ci.
Paawosta oli kylliksi, kunhan waan näki sorean pojan iloisena ja
tyytywäisenä. Kaikki mnu oli hänestä yhdentckewä, erittäinkin kun
majurin snru ja ja yhäti kestäwä alakuloisuus ei lähtenyt Paci-
wonklllln mielestä. Tämän lisäksi wielä monenlaiset maanwilje-
lyksen ja talouden toimet ja huolet, renkien ja piilojen perään-
katsominen, tilikirjojen kunnossapito, lyhyesti, kaikki talouden toimet
ja työt oliwat hänen niskoillansa. Oliko siis ihme, jos hywä Paawo
laiminlöikin Hannun kaswatuksen; siitä ei knkaan woinut häntä
nuhdella. Muut howin palwelijat eiwat ensinkään huolineet pojan
kaswatuksesta; tästä seurasi että Hannu yhdeksän wnotiaana tus-
kin osasi nimeänsä kirjoittaa eikä tietänyt jumaluusopin ensimäisia
alkeitaklllln. Miten suureksi pojan »vallattomuus jo oli taswanut,
saamme seuraamasta kertomuksesta tietää.

Eräänä kauniina kesäaamuna Hannu kuljeskeli joutilaana
isänsä tiluksilla. Kirkkaana ja ystäwalliseuä aurinko paistoi sini-
sellä taiwlllllla, hymycllen kaikkialla kylässä ja pellolla wallitse-
walle uutteruudelle. Täysine kuormineen talonpojat jo ftalasiwat
pelloiltaan ja niityiltään, missä oliwat olleet ahkerassa työssä jo
kauan ennen auringon nousua; paimen ajoi karjaa laitumelle;
piiat oliwat askareillaan nawctassa ja kyökissä, pihalla ja pelloilla;
lapset, kirjat kainaloissa kiirchtiwät kouluun; lyhyesti, kaikki oli
ahkerassa työssä, mntta Hannu katseli joutilaana, miten muut
ihmiset työskenteliwät otsansa hiessä. Lörpotellen kaikenlaista ren>
tien kanssa pihalla, heitti hän kiwellä lentäwiä warpusia, jotka
kanojen kanssa kilpailiwat rnoasta tahi ampui kyyhkysiä, jotka
katon räystäillä päiwitteliwät; taikka härsyttcli talonkoiraa, joka
haukkuen kiskoi kahleitaan. Hannu ei pitänyt Malia ottaa csi-
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merkkiä ympärillänsä wallitsewastci ahkeruudesta ja uutterasta
työstä.

Hannu! luului äkkiä ääui howin akkunasta, Hciiui»,
kelwotoiu poika, etkö tahdo mennä kouluun? Jo on aika! Mene
Pian!

Hannu näki wanhan aliupseerin, joka uhaten häristi ha-
uelle kädellänsä. Mitäpä siitä, huudahti häu naurusuin tänään
ei minua haluta! Täällä on ihauata, mitäpä tekisin tomusessa
koulussa!

Mutta sinä olit jo eilen ja toispäiwänäkin koulusta poissa,
mitä siitä tulee? sanoi Paawo pahoillansa. Ethän opi mitään ja
joka talonpojan poika on sinua taitawampi!

Ei siitä waaraa! Hannu wirktoi. Minua wiisaamftia
eiwät he toki ole! Lukea ja kirjoittaa en tarwitse osata.

Sinä kelwoton! mumisi kelpo Paawo. Muista toti, että
laiskuus on kaikkien puheitten alku! Tee mielikseni, Hannuseni,
ja mene kouluun.

Ei, se minua ei miellytä, huudahti Hannu naurusuin.
Mene sinä sinne!

Olen liian wauha siihen, poika weitikka! sanot aliupseeri.
Mutta kuulepfta, jos et sinä lohta mene, niin ilmoitan isällesi!

Hannu tiesi hywin, että hänen isänsä wielä makasi tai oli
kumminkin makuuhuoneessaan ja että Paawo teki ennen kaikkea
mnnta, kuiu häiritsi majuria. Seutähdeu hän wastasi aiwcm kyl-
mästi: Saat ilmoittaa! Minusta se on yhdentckcwä, mutta kou-
luun en tänään mene ensinkään!

Sinä olet tottelematon weitikka! huudahti aliupseeri
suuttuneena. Mene kohta kouluun, mnnten kadut tottelematto-
muuttasi!

Jo piisaa! sanoi Hannu kääntäen selkänsä aliupseerille.
Riehu ja pauhaa tarpeeksesi, wanhus! Miuä lähden ratsastamaan!
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Kimeästi hän wihclsi sormiinsa. Tuskin oli kimakka ääni
kaikunut, kuu raikas hirnnmincn kuului ja lohta juoksi pieni,
kaunis hcwone» tallista laukaten Hannua kohti.

Tule, Nustau, sauoi ftoika silittäen ystäwällisesti hc-
woseu hoikkaa kaulaa tule, lähdemme metsään! Mutta älä uiin
hätäile, ensin pannaan satula ja suitset palloillensa.

Poika, et saa lähteä ratsastamaan. Sinun täytyy mennä
kouluun! liuskasi wanhus akkunasta.

Hannu ei sitä ensinkään kuullut. Hän meni talliin, toi
satulan, pani suitset hewosen päähän ja oli panemaisillaan satulaa
selkään, kuu aliupseeri tulipunaisena tuli äkkiä pihalle, lnnltawasti
aikomuksessa estää nuorta herraa metsälle lähtemästä ja ehkäpä
hänen teki mieli antaa tottelemattoman pojan maistaa wähän
keppiänsätin. Hannu huomasi hänen hywissä ajoissa. Satulaa
kiinnittämättä hyppäsi hän hewosen selkään, antoi lähtomerkin ja

ratsasti portille. Wnan eipä aliupseerikaan ollut kömpelö.
Häu seisoi portilla, sulki sukkelasti neljä jalkaa korkean portin ja
Hannu oli pihaan suljettu.

Miteu uyt on laita poikaseni? naurahti wanhus. Nyt
olet käsissämme ja kauniisti alas satulasta!

Seu saamme nähdä! wastasi Hannu »vastahakoisesti.
Portti auki, Paawo, muute,! karahntan aidan yli!

Oletko hullu, poika? huusi aliupseeri. Ajattele ueljä
jalkaa korkea eikä satulakaan ole kiinni taitat kantasi ja
jalkasi!

Se on yhdentekcwä! sanoi Haunu. Portti auki, muuten...
Hän nlotti jo hyppäystä, ivaan aliupseerin surkea «seis!"

pidätti hänet.
Awaat siis? hän kysyi.
Niin, täytyy jo, kelwoton poika! wastasi aliupseeri ciwa-

ten porttia mutta waropfta, sinulle uppiniskaiselle ja tottele-
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mattomalle käypi wiclä kerran pahoin. Saatpa nähdä, että kerran
opit tottelemaan.

Hannu nauroi, heilutti ohjaksia, ajoi portin lautta ja katosi
kylään. Päätänsä pudistaen katseli kelpo aliupseeri häntä.

Kelwoton poika! Paawo mumisi. Jos Herra Jumalamme
ci korota leipäkoriasi korkeammalle, niin saamme wielä jotain nähdä!
Se on tosin risti ja wahinko, että majuri uiiu wähän pitää huolta
pojasta. Isää hän pelkää, waan meille toisille hän nauraa. No,
Jumala johdattakoon kaikki hywään loppnun. Gi kuri, ei welwol-
lisuudcn tunne eikä mikään waikuta poikaan! Ia kuitenkin täytyy
tuota kolinaa rakastaa! Hän on rohkea kuin .

.
. olisin ties mitä

sanonut! Mutta, mutta, mitä siitä tulee, jos poika näin saapi
jatkaa?

Mielipahoillaan aliupseeri palasi howiiu ja mcui puhumaan
majurille wakaasti. Waau majuri tuski» kuuli häntä ja lorun
loppu oli, että hän alakuloisena sanoi: sinä, Paawo, olet oikeassa,
niin, aiwan oikeassa. Pojalla ei ole äitiä! Pidä sinä huolta hä-
nestä, niin kaikki käy hywin. Itse en woi sitä tehdä, sen sinä näet,
minä en jaksa ajatella mnita asioita. Ei sinuu, Paawo, pidä minua
häiritä!

Paawo kohautti olkapäitään ja kuin majurin surut jnoh-
tuiwat hänen mieleensä, nnohti hän pian pojan.

Hywillä mielin siitä, että hän oli niin sukkelasti wauhan
Paawou pettänyt, ratsasti Hannu kylään. Juuri koulun edessä
hän seisautti hewosensa ja hypähti satulaa tiiunittämään. Kohta
häntä ympäröimät tuikki koululapset, jotka iloisesti sohisten sci-
noiwat hänen terwetulleeksi.

Minne menet, Hannu? tysyi yksi pojista. Etkö jää
kouluun?

En sitä halua, wastasi Hannu. Ratsastan ulos met-
sään! Tulkaa, pojat, mnkacm!
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Kyllä kai, jos ei koulumestaria olisi! pojat hunsiwat.
Ei hän teitä saa kiinni, kerskaili Hannu, Tulkaa waau,

minä otan sen syykseni! Ia jos hän koskee johonkuhun teistä,
hcitäu häucu akkunansa rikki. No, tuletteko?

Muutamien wallattomimftien poikien teki mieli seurata kutsu-
musta ja ell'ei koulumestari olisi samassa siihen tullut, olisiwat he
antaneet Hannun wietcllä itseänsä. Waan tällä kertaa siitä ei tullnt
mitään.

Astukaa kouluun lapset! hunsi kunnon wanhus, astuen
poikien keskeen, katsellen wakaasti ja karsaasti tzanmia. Jos
pahanilkiset teitä hontuttelcwat, niin älkäät heitä seuratko! Ia
sinä, Hannu, tekisit paremmin, jos pitäisit nenäsi kirjassa, kuin
ympäri mäkiä ja metsiä lentcleisit. Häpeä, kun niin wähän ilah-
dutat isääsi! Hänellä on ilmankin jo paljon huolta!

Mitä se teihin, herra koulumestari kuuluu? wastasi
Haulin. Teen mitä tahdon ja siinä kaikki,

Waan sinun tulee tehdä mitä ou oikein ja hywäci eikä
mitä on tyhmää, mitä kerran kadut! snuoi koulumestari. Muista
mitä Syrak sanoo: pahanknrinen poika on isällensä häwäistys!

Sanotteko minua pahanturiscksi? kysyi Hannu ynseästi.
Siitä syytöksestä tahdon olla wapcia!

Sinä olet häwytön, paha poika, kun niin pelkäämättä
wastnstelet opettajaasi! sanoi koulumestari ankarasti. Sinä tiedät
kyllä että isäsi, jolla on sydän täynnä surua, ei sinua kurita ja
seutähdeu sinä olet niin uppiniskainen. Mutta löytyy korkeampi,
jonka witsllll et woi wälttää. Oi, poika, malta mieltäsi! Ole
nöyrä, kuuliainen ja ahkera, niinkuin hywät lapset ainakin, äläkä
näytä, kuten nyt, mallattoniuuden ja hurjuuden esimerkkiä. Pyydän
sinna, Hannu, tottelemaan sanojani ja panemaan pois pahat toi'
mesi! Tarkoitan parastasi ja kerran kiität minua, jos Maan wa°
roituksicmi kuulet!
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Waan mitä pahaa minä teen? kysyi nauraen Hannn,
jossa tunnon opettajan sydämelliset ncnwot ciwcit waiknttaneet mi-
tään. Koko maailma moittii minua, enkä minä tee kellekään
Pahan!

Pahimman teet itsellesi, sanoi opettaja. Mikä sinusta
tulee, kuu et mitääu opi, waan kaswat yhä wallattomammaksi?

Upseeri! wirtkoi Hannu. Ratsastaa, ampua ja tapella
jo osaan, enkä muuta tarwitse tietääkään.

No, Jumala amatkoon sydämesi ja silmäsi! sauoi koulu-
mestari surullisena. Ellet pian itseäsi tutki tai, ell'ci Herra sinua
lasmata knrissa ja hurskaudessa, niiu kerran snrulla muistat men-
neitä, tuhlattuja nuoruuden ftäiwiä. Oi tnlc, Hannu, tule! Seu-
raa minua kouluun! Tahdotko, Hannu, tahdotko?

Tahdon kyllä, wastasi Hannu nauraen konnamaisesti.
Menkää edellä waan, herra koulumestari, tulen kohta jälestä.

Macin antakaa owen olla auki!
Opettaja meni iloisena, kuten näkyi, waZtahakoisen pojan

tllipnwaisuudesta. Tuskin hän oli kouluhuoneessa, kun Hannu
tulikin Mesiä istuen hewosen selässä, joka iloisena astui kyn-
nyksen yli ja seisoi knn seisoikin keskellä konlnsalia. Lapset tämän
nähtyänsä hunsiwat ja pauhasiwat,

Tässä nyt olen, herra koulumestari! hnndahti Hanun
hymyillen ja jos otatte Rnstaninkin kouluun, niin minäkin
jään. Ilman hewostani ei siitä tule mitään, sen sanon teille
kohta!

Nytpä kuuuou koulumestarin kärsiwällisyys loppui ja suut-
tuneena hän astui Mailattoman pojan lno. Mene tiehesi!
hän sanoi. Minä en tahdo sinuun koskea, mutta kyllähän isäsi
saa tietää, mikä tuunotou lapsi häueu poikansa on. Woi sitä poi»
kaa, joka ei huoli wauhemmistacm ja pilkkaa opettajaansa, sillä hän
ei hywää palkkaa saa pahoista töistään!
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Jo riittää, wanha herra! wastasi Hannu naurusuin.
Oleu mieliksenne tehnyt ja kouluun tnllnt; waan nyt kun itse
ajatte minnn pois, ettepä saa minua täällä kohtakaan nähdä.

Hymyillen, knten hän ajoi sisälle, ratsasti hän taas ulos
ja iloitsi että häu oli pettänyt kunnon koulumestarin yhtä sukke-
lasti kuin hywän, Manhan aliupseerinkin.

Hannu ratsasti metsään, ajoi ristiin rastiin, teki ajan kulu-
tukseksi kaikkia ilkitöitä, pelotti pensastosta hirwen, jota hän ajoi
takaa yli laaksojen ja Wuorien, seurasi sitä jocnki yli, kartoitti sen
metsästä ankealle, riensi wiljciwainioillakin sen jälestä, eikä pitänyt
siitä wäliä, että hirwi ja hewonen sotkiwat wihantoja wiljamciita
tehden sunrta wahinkoa, huusi: halloo ja hurraa! hirwelle, joka
kuolon tuskissaan wihdoin juoksi kylään ja katosi maapapin piha-
maalle, jossa portti oli sattumalta auki. Kuui salama saapui
Hannu perässä; sulki portin riemuhuudolla: wangittu, tuossafta olet!

Scnraawassa silmänräpäyksessä seisoi hänen edessänsä itse
pastori, jota hiljaisesta lukukammaristaan houkutteli ulos kylän
lasten rähinä, hcwosen kawion kopse ja rohkean Hannun äänekäs
riemuhuuto. Hän näki heti mitä oli tapahtuuut j» surkutteli hirwi
partaa, joka läähättäen ja wapistcn etsi ulos-pääsöä pihasta. Sanaa
sanomatta ciwosi pappi pian takapihan portin, hirwi yhdellä harp-
pauksella hyppäsi ulos ja oli näkymättömissä. Ennenkuin
Hannn oli tointunut hämmästyksestään sulki pastori portin. Han-
nun täytyi, tahtoi tai ei, antaa hirwen juosta tiehensä.

Mitä ajattelette, herra pastori? huusi hän tulipunaisena,
ratsastaen uhkaawaisena pappia kohden. Tämän kepposen saatte
minulle maksaa, sen, herra saatte nähdä!

Lewollisena seisoi siinä pappi, jouka makaa katsanto waikntti
sen werran kiukkuiseen poikaan, että hän pidätti tuumita puheitaan
ja waikeni.
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Siuä, Hannu, olet wankini, sanoi pastori hymyillen.
Et woi paeta. Se onkin hywci, sillä minulla on wakaita sanoja
sinulle scuiottawaua. Astu alas ja seuraa minua lukukammiooni.
Älä tiellä sinun täytyy totella minua, sitä wciadiu.

Mutta jos en tahdo? kysäsi Hannu ynseästi. Miuua ei
kukaan ihminen woi pakoittaa.

Paha kyllä, että niin luulet, wastasi pastori. Nyt knn
kerran käsissäni olet, tahdon toki näyttää snlle ettet aina saa wal-
lattomuuttasi jatkaa. Alas hewosesta, munten hnudan renkiäni
wäkiwallalla siuut alas nostamaan.

Hannu katseli ympäriinsä löytääksensä pakopaikkaa, waan
ei löytänyt. Suljettu portti oli niin korkea, ettei hänen wilkas
hewoscnsa woinnt sen yli hypätä. Suuttuneena hän totteli, astui
alas satulasta ja sanoi: no hywä! Tänään te olette woittaja,
waan tuleepa kerran minun wuoroni. Lähtekäämme, herra pastori!

Pastori antoi wieda hiesthncen hewosen talliin, otti Hamina
kädestä, talutti hänet huoneeseensa ja läski istumaan. Pahoilla
mielin Hannu heittihe sohwalle. Puoleksi surkutellen ja puoleksi
nuhdellen pastori katseli häntä.

Poika, sanoi hän wihdoin lauhkealla äänellä. Suokoon
Jumala, että minulle onnistuisi herättää sydäutäsi ja saattaa sinua
tuutcmaan Mikojasi ja paheitasi. Mustaa minulle, oletko milloin-
kaau ajatellut miteu tyhmästi ja shnnillisesti olet tuhlannut nuo-
ruutesi? Etkö milloinkaan ole huoniannut tekosi ja toimesi olewcm
ihmisille ja Herralle kauhistus? Oletko milloinkaan katsahtanut
tulewaisuutecu ja kysynyt mihinkä uftpiuiskaisuutest ja »vallatto-
muutesi on sinua saattama? Etkö tiedä tniwaassa olcwau Juma-
lan, joka kerran waatti sinulta tiliä joka hetkestä elämässäsi ja
tuomitsee siuut tekosesi jälkeen?

Mitä se minua liikuttaa? liiastasi Hannu wihaiscnci. Sääs-
täkää saarncume kirkkoon! Minusta se on yhdcutekcwä mitä te sanotte.
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Sinä olet tosin jumalaton: poika! huudahti pastori.
Siuä et siis tiedä, mitä kirjoitettu on Jumalan sanassa, pyhässä
raamatussa: jumalaton: on korea ja wihaiueu, ettei hän ketään
tottele; ei hän Inmalata olemankaan lnule! etkä myös: jumalat-
tomain käsiwarsi särjetään ja jumalattomain täytyy huttua pi-
meydessä? Sillä Jumalan wiha ilmestyy kaiken jumalattoman
menon yli!

Missä niin seisoo? kysyi Hannu.
Tässä! sauoi pastori ottaen raamatun, jonka hän awat-

tniia, pani Hannun eteen. Lue tässä, jos osaat lukea! Tässä,
tässä ja tässä! Ia tuossakin: jnmalatoin hukkuu jumalattoman
menonsa tähden! Älä sitä epäile, poika, sillä tämä kirja on to-
tuuden kirja ja täytettämän pitää, mitä siinä on kirjoitettu!

Wieläpä mitä! sanoi Hannu se on tyhmä kirja!
Samassa IM otti raamatun ja wiskcisi sen likimmaisecn

nurkkaan, niin että lehdet lensiwät ympäri.
Pastori näkyi sunttuwan tästä wallattomcm pojan ilkeästä

käytöksestä. Hän malttoi toki mielensä ja wihan sijaan näkyi
hailea sääliwäisyys hänen lempeillä, kunniallisilla kaswoillonsa ja
kyynel wälkkyi hänen silmässänsä. Poika, sanoi hän, näen kyllä
Herran woiman täytymän sinna taiwuttaa ja hänen kätensä siima
ohjata. Usko minua, tätä hetkeä ja ilkeätä työtäsi olet kerran
muistawa, knn tuska j» hätä tulee ylitsesi kuni haarnistoittu jätti-
läinen sinua maahan lyömään ja uppiniskaista luontoasi muser-
tamaan, kuni heikkoa olkea! Ia hetki on tulema, jolloin Herra
kurittaa lasta, joka ei ihmisiä tottele; mene poika. Nyt ei minulla
enää ole mitään sinulle sanottawana. Mutta muista wiimeiset
sanani: jumalattomain käsiwarsi särjetään ja heidän täytyy hukkua
pimeydessä! Oi, poika, poika, eikö sydämesi wäräjä tätä kuullessasi?

Hämmästyneenä Hannu katseli maahau, sillä pastorin läpi-
tnukcwat sanat oliwat toki sydäntänsä säikähyttäneet, Maikka hän
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uppiniskaisuudessaan ci ollut siitä olcwinaan millääukään. Hän
malttoi pian mielensä ja nousi. Mitäpä mistä! hän huudahti

ei se kaikki ole totta! Antakaatte minun mennä!
Pastori ei estänyt. Hannu juoksi talliin, toi hewosen sieltä,

hyppäsi satulaan ja ajoi pihasta. Wielä terran hän pysähtyi, otti
puusta pari omenaa ja heitti ne pappilan akkunaan, jonka lasit
meniwät rikki.

Tuossa! huusi hän pilkaten, tnossa, herra pastori! Ia
jos wielä kerran tahdotte minua wllngita, täytyy teidän se tehdä
ampumalla!

Kuni salama hän karahntti tiehensä. Surullisena päätä pu-
distaen pastori sanoi: Jumala on sinua, sokaistua poika parkaa,
etsimä. Maan miten kowin se tapahtnneekacm, jospa sen jaksaisit
kärsiä ja karaistuna siitä päästä.

Toinen lnku.

Heidän tiensä on sula hulluus.
Ps. 49: 14.

Äsken kerrotun tapauksen jälkeen tapahtui eräänä päiwänä,
että majuri palasi worsin muuttuneen näköisenä eräältä ratsastus-
retkellä, jouue hän oli lähtenyt ystäwänsä, aliupseerin kehoituksesta
ja pyynnöstä, Hänen surulliset silmänsä oliwat taas kirkkaat,
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rypyt otsaltansa oliwat kadonneet ja kumara wartalousa oli taas
jäykkänä ja suorana satulassa kuten ennenkin. Aliupseeri Paawo,
tullessaan häntä wnstaau howiu pihalla, hämmästyi, eikä tahtonut
silmiänsä uskoa, kun majuri ystäwälliscsti hymyillen terwehti häntä.
Paawon kaswoilla oli wilkas, iloiueu, ihmettelemä ilme, mutta
myöskin epäilys, josko majuri todella olikaan hänen edessään.
Majnri sanoi naurusuin: usko Paawo, tämä ratsastus on ollut
onnekseni ja nyt tiedän, mitä minnn on tehtäwä päästäkseni kalwaa-
wasta, suuresta surustani.

No, Jumalan olkoon kiitos! aliupseeri huudahti, katsellen
loistamin silmin taiwaasccu. Herramme Jumala on tehnyt ihmeen!

Ei juuri niin, wanha kumppani, majuri wastasi, mutta
hän on näyttänyt minulle tien, joka todella on snattawa minua
lepoon ja sisälliseen rauhaan. Lue tuosta lehdestä sota on
julistettu ranskalaisia mustaan. Työtä, toimintaa olen taiwcmuut!
Tappeluun ja taisteluun minun täytyy lähtea, sotimaan Jumalan
awulla kuninkaan ja isänmaan puolesta! Täällä suru minua kalwaa,
mutta siellä löydän joko maineen ja kunnian tai sääliwä kuula
armahtaa miuua ja sitten saan hautani wiheriäisellä kentällä.
Kirkasta aseet kiiltäwikfi Paawo! Pitkä miekka ja haarniska alas
seinältä, missä owat niin kauan tomuttuueet. Kelpo kuninkaamme
on tayttawä hywätsensä sodan waaroihin tottuneen upseerin apua
eitä kiellä pyyntöäni uudestaan päästä hänen urhoolliseen sota-
joukkoonsa! No, Paawo, ethän olekaan iloinen?

Aliupseeri seisoi hämmästyneenä, sillä se oli odottamatonta
hänestä, että majurinsa oli niin pikaisen päätöksen tehnyt.

Iloitsen kyllä, nähdessäni teitä iloisena, hän wihdoin
sayoi, mutta sota, suoraan sanottu, ei minua miellytä. Muistakaa
waau, herra majuri, pientä Hannua! Mitä pojasta tulee, jos
molemmat lähdemme pois? Sepä ei sowi, ei ensinkään!
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Ia kuka sinulle sanoi, että molemmat lähdemme? wirkkoi
majuri. Sinähän jäät täuue taloutta hoitamaan ja poikaa ohjaa-
maan. Sehän, ou luouuollista!

Wai niin? alaupseeri sanoi yuseästi wai uiiu, sen
saamme sitte nähdä! Nöyrä palwelijanue! Minäkö tänne jäisin
ja antaisin teidän mennä yksinään »vihollista wastaan! Sepä
soweltuisi! Ia tnka sitte teistä pitäisi huolta, tun en minä olisi
kanssanne? Olette kai unhottaneet, että minä olen aliupseerinne?
Knka teille hcwoscn toimitti, haarniskan kiillotti ja syötäwciä ja
juotawaa toi, tuu olimme ranskan sodassa? Knka mun kuin Paawo?
Miuakö täällä'laiskuttelisi», silloin kun te seisotte ruudin sawussa
ja tuulaiu sateessa ja wihollisteu miekat wälähtäwät päänne yli?
Saakeli wietöön, sepä olisi ihmeellistä! Immärrättelö, herra ma-
juri, kuningas on käyttämä hywäksensä Manhan aliupseerinkin
heikkoja woimia ja minä tahdon lähteä ranskalaisia wastaan!
Muistattehan wielä wuotta 92 ja saakeli soikoon, jos miuä täuue
yksiu jään! Sen sanon, ja saamme nähdä, jos en perille pääse!

Mutta, Pcmwo, mikä narri sinä olet, miksi suotta tii-
wastut? majuri wastasi hymyillen. Jos tahdot mukaan, niin olen
wiimeinen, joka sitä wastustelee! Tuntekaamme toki toisiamme!
Minä waan ajattelin, että sinä, tottunut luu olet lepoou, eikä
sinulla ole mitään erinäistä surua, niinkuin minulla, että sinä
mieluummin jäisit talouttani hoitamaan. Mutta niinkuin tahdot!
Minusta se on oikein, jos tulet mukaan, sillä en ole wielä unoh-
tanut, miten suojelit minua Walmy'lla ranskalaisia wastaan. Ia
mitä Hannuun tulee uo, siitä kyllä pidämme huolen.

Majurin eusimäiset sanat ilahduttiwat silmiunähtäwästi ali-
upseeria, mutta pian taas alakuloisuus ivaltasi hänen mielensä
kuullessaan Hannusta puhuttaman.

Hm! Niin tosiaan! hän mumisi partaansa. Hannusta
pitää huoli pidettämäu! Msin ei poika woi täuue jäädä se ei
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ensinkään sowi hän on munienkin jo kylliksi wallaton ja me
molemmat menisimme wallan pois ei, totisesti, ei se sowi!
Mutta mitä on tehtäwä? Minä lähden teidän kanssanne, majuri

ja kuitenkin poika kehno juttu!
Mikä kehno juttu, Paawo! huudahti Hannu, joka oli

kuullut toto puheen ylikerran akkunasta. Minä ratsastan myös
sotaan! Ei muu woi tulla kysymykseenkään.

Kaikkea munta! majuri huudahti hymyillen ja uhaten
ratsasftiistalla akkunaan päin. Astu kirjojesi ääreen! Wiiden
wnoden perästä kysy, josko olet kylliksi suuri kantamaan kuninkaan
takkia! Nyt se wielä on liian aikaista! Ia tiedätkö mitä, Paawo?
Lähetämme pojan Berliiniin! Siellä saa hän hywän waimowai-
najlliii sisaren luona olla, siksi kuin sota on loppunnt. Mitä
tuumit? Siellä hänestä pidetään suurempi huoli knin täällä!

Niin, niin, se käyfti laatuun, se kuuluu joltakin, sanoi
aliupseeri iloisena. Ia nyt, herra majuri, kuninkaalle kirjoittamaan!
Älkää unhottako aliupseeri Paawo Marnefricd'iä! Sillä, niin totta
kuin elän, minun täytyy lähteä joko sotamiehenä, tahi maikkapa
waan'pikeutt!nänne!

Ia sinäkin siis lähdet, wanha ystäwä! majuri wirkkoi
ja hyppäsi alas satulasta. Mutta ymmärrätkö, kirjoittaa en tar-
witse. Aamulla warhain lähden Berliiniin wirkatakin ja mnuta
mitä matkalla tarwitseu woit tänä iltana panna kokoon ja sitte
mars! kuninkaan luo! Kelpo herra minua wielä muistaa! Ia jos
kaikki onnistuu, kuten toiwon, niin tulet sinä Hannun ja hewostcn
kanssa kohta jälestä ja lopuu toimitamme sitte Bcrlinissä.

Immärrän, herra majuri! sanoi Paawo.
Seuraamana aamuna warhain waunu, jossa majuri istui,

ajoi holvista. Aliupseeri katseli loistawin silmin sen lähtöä.
Kahden wiikon kuluttua saapui wihdoinkin majurilta toiwottn

sanoma. Kuningas oli suostunut majnrin pyyntöön ja sijoittanut
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hänen kyrasserirykmenttiiu, joka jo oli marssimaan lähtenyt. Ma-
jurin täytyi wiipymättä rientää sen jälestä eitä hänellä ollut aikaa
ennen kirjoittaa aliupseerille, kuin hän oli rykmenttiinsä saapunut.
Hän käski Paawon wiipymättä lähtemään Berliniin, jättämään
pienen Hannun tätinsä huostaan ja sitte niin pian knin mahdol-
lista kiirehtimään rykmenttiin hewosiuecn. Missä rykmentti oli,
saisi hän Verlinissä ja sitte tiellä tietää. Nykyään se oli Thy-
ringissä ja tuli siellä wiipymääuki.

Wiipymättä Paawo warustantni matkallensa, Nolmantena
paiwänä kirjeen saamisesta oli hän kaikki tarpcellisimmat asiat
hoivissa toimittanut ja lähti matkalle Hannun kanssa. Hannn
ratsasti pienellä arapialaisella Heinosellansa, jonka hän oli saanut
isältänsä syntymäftäiwalahjaksi. Matkalla Hannu monta kertaa
pyysi aliupseeria ottamanu häntä mukaansa isäu luo waan
waikka Paawo mielellään olisikin suostunut pojan pyyntöön, ei
hän tohtinut, sillä majuri oli sen selwästi kieltänyt.

Ei, Hannu, hän aina ivastasi, kun poika »vilkkaasti ja
innokkaasti häntä pyysi. Täytyy wiedä sinut tatin lno majuri
on niin käskenyt ja aliupseerin täytyy totella.

Mutta siellä kuolen ikäwääu, Paawo! tzlliinu walitti-
Mitä Verlinissä tekisin naisten seurassa? Tiedän jo, että minun
täytyy aina istua sisällä kirjoihini kurkistelemassa ja sitä en tahdo.
Tahdon isän luo ja jos et ota minua mnkllan, matkustan ylsin ja
löydän hänen!

Tyhmyyksiä! aliupseeri niörisi. Sinäkö käskyjä annat
tai . . . uhkaawa katsanto oli puhecu loppu.

Mitä, tai! Hannu hnudahti hymyillen. Pelkäisiukö sinua,
wanha partasuu! No, se on hywä! Kaikki on mcnestywä ja mikä
tapahtuman pitää, tapahtuu. Eteenpäin, Paawo!

Tällä tawoiu puhuen he wihdoin saaftuiwat Berliniin, ja
Paawou cusimäincn huoli oli jättää Hannun rouwa Stcrnthalin,
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tätinsä, hnoneesen. Hannu seurasi mielellään, näkyi hywin wiih-
tywäu tatin luona, käyttäytyi erityisen siiwosti ja hywäntaplliseZti,
istui Pitkät ajat tirjniu ääressä oppimassa, jota ei kenkään enem-
män ihmetellyt kuin aliupseeri. Mutta tätikään ei laimiinlyöuyt
mitään, mikä teki pojan olon hänen huoneessaan hupaiseksi, sillä
hän rakasti kaunista sisarwainnjansa poikaa ja antoi hänelle kaiken-
laisia leikkikaluja ja lahjoja. Haunua kaikki miellytti, erittäin
ihastunut hän oli kanniiscen preussilaiseen uniwormunnsa ja so-
maan sapeliin, joita lahjoja hän riemuiten näytti wauhallc ali-
upseerille. Tämä naureskeli tyytywäiseuä, toiwoen kaikki aiwcm
hywin käywän, tzllnnunli pian wiihtywän tatin luona ja hän wa-
rnsteleiksi majnrin luo Thyrinkiin. Joukko sotamiehiä lahti siuue
ja Paawo seurasi heitä. Hän ilmoitti rouwalle aikomuksensa ja
tämä pisti hänen käteensä käärön kultarahaja: langolle, joka niitä
hywin tarwitsee, tuumaili häu. Haunu näkyi olewcm hywillään jll
lcwolliscna, ikäänkuin hän olisi jo wallan unohtanut toiwonsa lähteä
Paawon kanssa.

Kauanko wiipyy, ennenkuin tulet isän luo? hän kysyi.
En tiedä, Paawo wnstasi. Katsi, kolme wiikkoa, ehkäpä

cuemmänkin. Se riippuu siitä, missä rykmentti sijaitsee.
Mutta senhän sinä toti tiedät, mitä tietä sinun tulee

kulkea ja niissä yösijaa pidät? kysyi poika.
No, tosin minun täytyy se tietää, Paawo Masiasi, ilmoit-

taen tarkoin koko matkasuunnitelman. Hcmnn kirjoitti sen.
Miksi sitä kirjoitat? aliupseeri kysyi.
No, sen sinä toki woit hywin ajatella, sanoi Hannu lnot-

tawaisesti. Nitö se minua huwittaisi tietää, missä sinä joka ehtoo
olet ja milloin sinä wihdoin tulet isän luo! Sano, Paawo, hänelle
paljon tcrwcisiä ja sano hänelle myös, että Hcmnn häntä ei nnohda
Immärrätko?
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Sen teen! aliupseeri Masiasi. Ia sinä, poika, ole siiwosti
ja opi ahkerasti, äläkä tee harmia tatille, jotta meillä olisi iloa
sinusta, kun sotaretkeltä palaamme! Ia nyt jää hywästi! Jumala
suojelkoon ja warjelkoon sinua!

Sydämellisesti suudeltuansa poikaa, jätti hän hänen kaikella
tunnioitnksella tatin suosiolliseen muistoon, jonka tehtyä hän astni
hemoscn selkään menuäkscusä kyrassierijonktoonsa. läähywäiZhct-
tellä Hannn ci itkenyt, Mann katseli hymyillen aliupseeria. Tämän
lähdettyä istui poika tyytywäisesti kirjojensa ääreen. Täti, joka
tuusi pojan rakkauden aliupseeriin, ihnietteli hänen wäliupitämät-
tömyyttänsä, Maan lnuli scu johtuman pojan kewytmielisyydestä ja
toiwoi Hannun sitä helpommin tottuman olemaan hänen luonansa.

Näyttipä siltä, kun Hannu olisi uuohtcmut kodin, kaukaiset
omaisensa ja kaiken. Hän oli erityisen siiwo, teti nöyrästi mitä
täti käski, eikä hän kolmena ensimäiscnä päiwänä antannt mitään
yytä tyytymättömyyteen. Mntta neljännen päiwcin aamuna lausui
hän erään pyynnön.

Taliseni, sanoi hän imarrellen en ole pitkään aikaan
ratsastanut, antakaa minun lähteä wähän ulos.

Uksinko? täti sanoi Heinosesi on raju jos et wacm
joutuisi pulaan.

Olkaa huoletta, Hannu wirtkoi. tzewoseni ja minä tun-
nemme toisemme ja jos tahdon, on se niin hiljaa kuin lammas.
Antakaatte minun mennä wähän tätä seutua tatsomaau! Se on
Mallan tarpeellista, sillä tunnen itseni sairaaksi sisällä olemisesta,
johon en olekaan tottunut.

Poika olikin tawcillista kalmakkaampi ja täti kun tiesi hänen
olcwan hywän ratsastajan, antoi hänelle lnMan lahteä retkellensä.

Hannu, ole siiwo ja worowa, hän sanoi muuten toisten
et saa lupaa mennä yksinäsi.
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Olkaa huoletta, tätiseui, Hannu wastast. - Altäättc olko
lcwoton, jos wähän wiiwyn! Minun täytyy oikei» kauan hengittää
raitista ilmaa, tullakseni terwceksi!

Joutuisasti hän juoksi kammaristaan, pukentui sotapukuunsa,
wyötti sapelin wyöllcnsä, paui sotalaki» päähänsä ja talutti hewo-
sen tallista. Yhdellä hyppäyksellä hän istui satulassa, sanoi W-
hywäisct tatille ja ratsasti pois.

Huolellisena täti katseli hänen menoansa ja odotti lewotto-
maua pojan takaisintuloa. Puolipäiwä, ehtoo tuli eikä Haunua
näkynyt. Hän kulti huoneesta hnoneesen, ja saapui wihdoiu pojanli
kammariin. Hannua ci ollut siellä, waan pafterilippu oli pöydälle
uiin pantu, että jokaisen sisääntulewan täytyi sen nähdä. Paha
aawistus säitahdytti tädin hau otti lipun luti siihen kir-
joitetut kaksi riwiä ja lankesi huutaen peljästytsestä kalpeana ja
wapisewllNll nojatuoliin. Rohkea poika! hän huudahti. Hän
on pois! Ia miten hänen jälleen löydän! Mikä hirweä kewyt-
mielisyys! Hän on pois ja mitä hänen isänsä sanoo?

Hannu oli todella pois pois kaukana. Tiftotiehensä oli
hän mennyt. Lipulla seisoi: woikaa hywin, rakas tätini ja sydäm-
melliset kiitokset hywyydcstänne. Mutta oppiminen minua ei miel-
lytä, ratsastan isän ja wanhan Pcmwon lno. Älkäättc suuttuko
minnun. Kaupungissa eu woi mitenkään wiihtyä. 52annn.

Sen wuoksi kewytmielinen poika niin tarkasti kyseli ali-
upseerin matkasununitelmllll ja Yösijoja! Hän tiesi kyllä, ettei Paawo
olisi ottanut häntä mukaansa. Sentähden hän salaa tuumaili antaa
hänen lcwossa lahteä ja wasta jonknn ajan tnlnttua seurata häntä.
Hannu ei epäillyt saawllusll Paawoa kiinni, sillä hcwosensa oli
kestäwä ja nopea. Ia kerran siuue päästyänsä tiesi häu, ettei
Paawo ajaisi häntä pois. Hywillä mielin ja wircästi hän siis
ratsasti eteenpäin, kyseli tietä paikka paikoin, eikä säästänyt he-
wostansa.
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Kolmantcna päiwänä pakenemisensa jälteen saapui häu pie-
neen kaupunkiin, missä kyrassierit ja aliupseeri oliwat yötä. Paa-
won hän löysi pian. Kunnon aliupseerin silmät suurcuiwat, kuu
rohkea poika yhtäkkiä Pysäytti hewoseusa hänen eteensä, otti lakin
päästä ja sanoi »viekkaasti hymyillen: hywää päiwciä, herra
aliupseeri!

Warjclkoon! huudahti wihdoin aliupseeri kauan kum-
mastuneena tuijottaen poika, lnrjus, kewytmielinen poika, mistä
sinä tulet?

Mistäkö tuleu? Hannu huudahti iloisena syleillen wcm-
haa, hämmästänyttä aliupseeria. Berliuistä, luultawasti! Ia
täti olisi lähettänyt paljon terweisiä, jos hän olisi tietänyt, että
minä ratsastin luoksesi. Paawo, sinä hywiu tiedät, etten minä woi
elää suljettuna neljän mnnrin sisään tun sinä ja isä lähdette so-
taan. Minäkö, sotamiehen poika? Tässä olen ja nyt yösijaa ha-
kemaan, herra aliupseeri!

Woi päiwiäui, mitä poikaweitikka! Paawo huudahti
warsin alakuloisena. Kauniit asiat olet toimittanut! Ia mitähän
isäsi sanoo! Ei, Hannu, ei se sowi, Siuun täytyy jälleen takaisin

takaisin jälleen! Mitä hulluus! Täuä yönä lepäät ja huomena,
mars Berliniin!

Sen sitte näemme! tzannn wirttoi ynseästi. Jos en sna
sinun seurassasi ratsastaa, niin ratsastan yksin ja löydän isänkin.
Berliniin en lähde, siitä saat olla Makuutettu.

Paawo ei säästänyt pyyntöjä eikä kehoituksia, ei waroituksia
eikä uhkauksia, maan kaikki oli kuin tuuleen puhuttu. Hannu pysyi
päätöksessään selittäen mitä itsepäisimmästi, että hän ennen omin
päin etsisi isää, kuin palajaisi tatin luo. Mitä oli kelpo Paawon
tehtäwä? Itse ei hän woinnt Berliniin lähteä, silla hänen täytyi
joukkoa seurata toista saattajaa, joka olisi Hannun kurissa
pitänyt, ei löytynyt siis ei hänellä mitään muuta ollut tehtä-
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wänä, kuiu walita kahdesta pahasta helpomman ja ottaa rohkean
pojan, joka wätisin tahtoi isänsä luo, huostaansa, sillä tawoin pi-
tänksensä häntä silmällä niin paljon kuin mahdollista. Tätä Han-
nukin oli miettinyt eikä hän ollut millänsäkään nuhteista, joita
Paawo hänelle antoi runsaasti.

Mitä se auttaa? hän sanoi. Ole hiljaa, aliupseeri!
Minä lähden mukaan ja sillä hywä. Seurauksista et tarwitse
huolehtia!

Paawon täytyikin wihdoin waijeta, sillä hän näki hywin,
että häneu nuhteensa lankesiwat kiwistöon, eiwätkä waikuttancet niin
mitään. Niin hän wihdoin katseli seikkaa parhaimmalta puolelta
ja teki maan sen wäliftuheeu, että Hcmnu, jos matkalla, mikä oli
paljo mahdollista, tappelu syntyisi wihollisen kanssa, pitäisi itsensä
lankana »vaarasta eikä missään tapauksessa taisteluun sekaantuisi.
Ellei han sitä lupaisi, niin aliupseeri jättäisi kaikki ja weisi hänen
suoraan Berliniin. Hannu, nähtyänsä Paawon yksiwakaisuuden,
teki waaditun lupauksen. Siten oli taas rauha ja Hannu pääsi
aliupseerin yömajaan.

Kunnon Paawo ci kuitenkaan ollut hywillansä pojan tule-
misesta. Hän aawisti pahaa eikä se suru hauta jättänyt, että
pojan kewytmiclisyydellä saattaisi olla Pahoja seurauksia. Kuitenkin
niitä tämä kaikki woi auttaa? Hannu oli saapunut, kaikki muu
sai jäädä tnlewaisuuteen ja Jumalan johdatukseen.

Silloin kuin Pllnwo rypisteli otsaansa eikä woinut oikein
iloita, oli tzanun tyytywäinen ja lapsellisesti, kepposensa onnistu-
misesta, iloitsi. Kyrassierien kanssa, joihin Paawo oli yhtynyt, oli
hän hywä ystäwä, sillä kaikki katseliwat ilolla kaunista poikaa,
joka niin rohkeasti ja taitawcisti istui hewosensa selässä heidän
keskellänsä.

Hänestä tulee kerran kelpo sotamies, he sanoiwat kiittäen
rohkeuttansa paeta Berlinistä ja kiirehtiä aliupseerin jälkeen.
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Pllnwo wacm uiiimisi ja riiteli, mutta hänen uuhtccusa ciwät mi-
tään »vaikuttaneet, Hannu hymyili ja kyrassierit oliwat yhä ystä-
wälliset urhoolliselle pojalle.

No, suokoon Jumala, aliupseeri wihdoiu sanoi, suokoon
Jumala, ettei mitääu pahaa seuraisi. Mutta siitä woit, Hannu,
olla Makuutettu, ettei isäsi ota sinua ilolla wastaan.

Saammepa nähdä, Hannu ivastasi ilkkuen. Ei häu suin-
kaan toru eikä riitele niin kauan kuin sinä, herra aliupseeri. Nyt
ou asia päätetty ja jos et pian tule ystäwälliseksi, niin matkustan,
en Berliniin, waan isää mustaan.

Paawo peljästyi kowin tästä urhoollisen pojan uhkauksesta,
sillä häu tiesi hywiu Hannun woiwan sen tehdä. Hän oli siis heti
waiti, mntta ilmaisi toki tyytymättömyytensä pojan rohkeata ja
kewytmielistä käytöstä wastaan. Mitä Hannn siitä huoli? Hän
laski leikkiä ja lörftötteli kyrassierien kanssa ja hnoletonna hän
ratsasti heidän kanssansa Wuoria ja laaksoja pitkin. Ei mikään
surullisen tulewaisunden anwistus tummentanut hauen iloista ja
kirkasta nykyisyyttänsä.

Monta päiwää kului eikä mikään estänyt sotajoukkojen pi-
kaista eteenpäin menoa. Kuljettiin ystävällisten maitten läpi ja
kaikkialla oliwat hywät majapaikat, joissa ystäwalliset kaswot
sotilaita tcrwehtiwät. Kaikkialla Pnawo kyseli majurin rykmentin
kulkua, ivaan ei saanut missään wannaa tietoa. Rykmenttejä
komennettiin milloin sinne, milloin tänne, tntcn sodassa tapahtuu,
eikä niistä woitu saada mitään tarkkaa tietoa. Epätietoisena
Paawo kulki eteenpäin ja saawntti wihdoin eräänä aamunaSchlcits'in
tienoilla Preussista ja Saksista tulleita sotajoukkoja, joitten ri-
weissä lewottomnus ja hämmästys näkyi wallitsewan. Paawo
kyseli ja sai tietää, että rykmenttiä wastassa seisoi ja sitä kaikilta
puolilta piiritti paljon lukuisampi wiholliswoima.
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Siinäpä sitä ollaan! Paawo hnudahti ärcästi. Nyt on
joko urhoollisesti läpirynnättäwä tai taistelukentällä kuuuiallisella
sotilaskuolemalla luottama. Saakeli soitoo», mitä nyt poika, sinun
kanssasi tehdään? Huomaatko nyt, mihinkä pulmaan olet joutunut.

En sitä ensinkään huomaa, Hannu innokkaasti wirktoi.
Taistelen ja ryntään läpi, knten muutkin. Mitä Marten minulla
ou sapeli? Älä toki luule, Paawo, että miuä pelkään ranskalaisin!

Vi se sowi, sanoi Paawo totisena ja surullisena. En
milloinkaan woi sitä isällesi wastata, jos päästän sinut sellaiseen
waaraan. Olethan minulle luwaunut ettet mihinkään taisteluun
sekaannu ja kuunialliseua poikcma et saa sanaasi syödä. Jää maan
kauniisti tänne tahdon tiedustella, mistä sinulle saisin asuin-
paikkaa.

Surullinen aliupseeri ratsasti siellä ja täällä setä tiedusteli
wauhoilta ystäwiltä ja kumppaneilta asiatansci. Sitten hän palasi
jälleen rykmenttiinsä iloisen näköisenä.

Kaikki on hywin, hän sanoi me rynnämme kaikissa
tapauksissa läpi, eitä se kauan kestäkää» ennenkuin pääsemme
eteenpäin. Sinulle Hannu olen saanut Marinan turwcipaikau.
Seuraa minua pian, mitä ikinä tapahtunee ja päättyköön tais-
telu miten tahansa, olet sinä kumminkin waciratta siitä pciäsewä.
Pian poikani tunnen cntuudesta tämän seudun ja tiedän met-
sässä löytymän mctsäMllhdin mökin, joka nyt Mannaan on tyhjä,
waan ompi kyllä hywä turmapaikka sinulle sillä metsään ei
taistelu ulettune.

En tahdo lymytä, Hannu sanoi. Tahdon taisteluun
lähteä!

Ei suinkaan! aliupseeri huudahti jyrkästi. Tässä
leikki pois, ja jos et, lupauksesi mukaan, hywällä tottele, niin
pakoitan siima. Eteenpäin, eteenpäin! Ei meillä ole aikaa wiipyä.
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Aliupseerin wakawata kieltoa Hannu ei tohtinut wcistustaa.
Paawo otti käteensä Rustan'iu ohjakset, kannusti omaa hewos-
tansa ja ajoi täyttä laukkaa puolen tunnin matkan päässä kuk-
kulalla olewaan metsään. Hän tnnkeusi sinue ja wähäu ajan
kuluttua hän saapni metsäwahdiu mökille.

Tänne jäät, Hannu, hän sanoi. Lupaa minulle, ettet
täältä lähde, ennenkuin palajan tai taistelu on loppunut. Jos
Jumala tahtoo, että sodassa kaadun, niin saat palata suoraa tietä
Berliniin. Jos jään elämään, niin tnlen sinua noutamaa».
Mntta älä enää tee tyhmyyksiä! Jos en auringon laskettua ole
täällä, uiiu ei sinun tarwitse minun palaamistani odottaa ja lähdet
täältä! Ummärrätkö?

Aiwan hywi», Hannu sanoi mutta .
. .

Ei mitään mutta, aliupseeri keskeytti. Sinä lupaat,
muuten niin totta kuin elän, sidon sinut omalla jalushihnallasi
lilimmaiseen puuhun. Lnftaatkos siis tai ci? Tahdotkos?

No täytyyhän minnn, Hannu myönsi. Niin, niin, tahdon
odottaa iltaa, maitta se on minulle kowin waikeata. Mutta, Paawo,
tulethan »varmaan takaisin?

Niin totta kuin Jumala minua auttaa, aliupseeri wiikko!.
Alä waau saata itseäsi pulaan, poika! Ia tuossa, ota rahat jos
kaadun, en niitä tarwitse,ja jos eläwänä palaan, tulen siima nou-
tamaan. Ia nyt Jumalan haltuun, tzanuu. Ole kelpo poika ja
pidä kunniallisesti lupauksesi, silloin kaikki hywin käypi! Jumala
warjelkoon sinua, lapseni!

la sinua, rakas Paawo! sanoi Hauuu, jonka sydäu toki
nyt jäähywäishetkellä heltyi. Älä ole rauhaton minun tähteni
tahdon totisesti totella enkä ennen iltaa mennä paikalta! Sen
lupaan sinulle totisesti!

Hywä, sitte olen lewollinen! Paawo wirkkoi. Ia nyt
pois! Kuule tuolla kuuluu jo ensimäiset kanuunan laukaukset!
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(5-u woi enää wiiphä! Jää hywästi, Hannu! Jää hywästi, Ju-
malan haltuun!

Mielii terran toisiansa syleiltyään, Paawo ratsasti pois.
Surullisena Hauun katseli häntä. Mielellään hän olisi seurannut
aliupseeria, waau antama sanansa oli pyhä ja ennen olisi hän
knollnt, kuiu rikkonut tekemäänsä lupausta.

HolumZ lukll.

Jotta pahaa ajattelewat, niitten sydämessä
on petos.

Saucml. 12: 20.

Tulinen taistelu oli loppunut, kuolon hiljaisuus ja äänet-
tömyys wallitfi lawealla kentällä, niissä muutama tuuti sitten
tykistön jyrinä kaikui, Pyssyjen tuli leimahteli ja ratsujoukon jys-
keestä järisewä maa tömisi. Kuolo oli runsaan saaliin niittänyt
tänä päiwänä. Satoja ruumiita lepäsi Merisellä tanterella ja
niitten joukossa moni parhaassa ijässä olema nuorukainen, jota
aamulla oli lähtenyt Mihailista Mustaan sotimaan, Maan nyt, kuula
rinnassa, jäsenet jähmettyneinä, silmät ummistuneina, makasi hur-
meisella nurmikolla, jolle sydäuwerensä oli wirrannnt. Kaikkialla,
kaikkialla kauhistus, kuolema, häwitys! Ruutirattaita, tanuunia,
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wauuuja, särjettyjä pyöriä ja lawettcja, kaatuneita, kuolleita hc-
wosia, rikotulta aseita tasottani Pyssyjä, sapelia, haarniskoja

taikti sikin sokin ympäriinsä. Kuinka monet toiwcet oliwat
tässä haudattuina! Kuinka monet walituksct ja ilot oli tässä ijätsi
waijennect! Mikä surkea kyynelten wainio, mitä tuhansien surun
ja inurheen keto! Kuinka monet wanhcmmat oliwat tänä surun
päiwänä kadottaneet rakkaan, ehkä aiuoanki pojan, sydämensä koko
lemmen, elämänsä toiwon, wanhuutcnsa tukeen! Giwätla he wielä
aawistancct mitä sydäntä sarkewä näky oli heitä kohdannut
wielä he toiwoiwat armollisen sattumuksen poistaneen kuulan hei-
dän lemmitystänsä heidän mieleensä ehkä knwastuiwat ihanat
unelmat heitä ehkä elähdyttiwät loistawat, pöyhkeat tulcwai-
suude» toiweet. He kuwitteliwat mielessänsä että lemmittynsä
sodan melnsta ftalajaisi, kypärä tammen lehdillä ja kutkaskiehkn-
roilla taunistettnua, heidän sydämensä sykki jo ihastuksesta
waan tässäpä lepäsi nuorukainen, tuuli suhisi kangistuneiden jäse-
nien yli, ennen niin uskollisesti ja kirkkaasti sateilewät silmät oliwat
ijäksi nmmistuneet, ennen rakkautta ja hellyyttä puhuwa snu nyt
suljettuna.

Ilta lähestyi. Jalot Preussilaiset ja Saksilaiset oliwat ur-
heasti rynnänneet Vihollisjoukkojen läpi, jotka ajoiwcit heitä takaa.
Sotcikeuttä oli ankeaksi jätetty. Korpit ja hcmkat lenteliwät waak-
lucn sen yli, iloiten runsaasta ateriasta kuolon kedolla. Laskeu-
wau auringon säteet walaisiwat häwitykscn kauhistusta, ei ollut
cnään elon merkkiä kaatuneitten kaswoilla, joitten silmät eiwät
enää milloinkaan nncnncct. Wielä ehkä kuului sywästä, herwot-
tomnsta taiunustilllstll tointuneen haawoitetun kuolewaiscn wii-
nicinen hengähdys joutuc3sa.au kuolon kouriin. Kaikki oli taas
hiljaa, humisemaan iltatuuleen sekaantui kuolewaisen wiimeiset
huokaukset.
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Sotakentän lähellä olemasta metsästä junri auringon las-
kiessa ajoi ratsastaja walkealla hcwosella täyttä laukkaa weriselle
kedolle. Hän ajoi ristiin rastii», katselle», etsien. Wihdoin hän
pysäytti Heinosensa pirstojen ja ruumiitten keskelle, wäänsi tuskal-
lisena käsinään, katsellen kyyneleet silmissä kauhistnttawan kauheata
häwitystä.

Paawo! NakaZ, hywä Paawo! huudahti häu tuskalli-
sesti waftisewallll äänellä rakas, hywä Paawo, missä olet?

Kimeä huuto kuului kauas hiljaisella, werisellä kedolla
waan wastausta ei kuulunut aiuoastaau korppi, peljästyneenä
jalon hewosen jalkojen kapseesta - lewitti siipensä ja lensi waak-
kuen pois, woidllksensa muualla häiritsemättä aterioida.

Paawo, Paawo, Paawo! yksinäinen ratsastaja huusi
uudestaan tuskallisemmalla, wapisewammalla, kimeämmällä äänellä,

Jumalan tähden, Paawo, kunle minua! Gthäu sinä tahdo
minua, poikaparkaa, jättää! Paawo, Paawo, Paawo! Oi Jumalani!

Kaikki oli ääneti ja hiljaa, kuten ennenkin. Kuolleitten to»
wat eiwät enää kuulleet, heidän kalpeat huulensa eiwät enää was-
tanneet ja poika sillä ratsastaja oli nuori, hento poika peitti
molemmilla käsillä kastoonsa ja itki, iiti niin katkerasti, että kyy-
neleensä tunkiwat suljettujen sormien läpi ja tippuiwat wolkecm
hcwoscn harjalle.

Mitä se hyödyttää että itken, hän wihdoin sanoi itsek-
sensä, pyyhkien kyyneleet poskiltaan ja mustat, tiiltäwät hiukset
walkealta otsaltaan. Eu tahdo itkeä, tahdon Paawoa etsiä, etsiä,
kunnes hänet löydän! Hän on täällä, eipä hän muuten olisi »linna
jättänyt!

Hän hypähti wilkkaasti ja nopeasti satulasta alas, silitti
hhwäillen kauniin eläimen kaulaa ja katseli uudestaan etsien, tutkien
taistelukentälle. Hän seisoi kukkulalla loistamassa iltaruskossa, joka
hehkuwaua tulena paistoi lännessä.
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Se oli hoikka, hento poika, tuskin yli yhdeksän wnotinen.
Hän oli puettu siniseen wirkataktiin puuasilla käänteillä, sotaleikki
peitti hänen hiuksensa ja häueu hoikkaa ruumistansa kircästi kiin-
nittämässä wyössä riippui pieni sapeli, aijottu enemmin kaunis-
tukseksi kun suojelusta ja päällekarkaamista Marten, Hywin saattoi
nähdä hänen olewan sotamiehen pojan. Ilma ja aurinko oliwat
päiwetyttäncet hänen kauniit kaswonsn snuriue, loistawiue, mustine
silmineen ja wciikka hänen kaswonsa juonteet oliwat hienot ja wie-
n°t, huomattiin heti ensi katsauksessa, että poika oli jo kauan lapsen-
kammariu jättänyt ja waiwaloisnutsiin tottunut. Me tnnnemme
pojan se oli Hannu.

Hewoneu hänen siwullausa näytti hywin soweltuwau ratsas-
tajallcusa. Picni pää, hoikat jalat, lyhyt, silkin hieno, hopean
tiiltäwä harja, tuuhea, paksu häntä, ilmaisiwat sen arapialaista
rotua yhtä hywin kuin uskollinen mieltymyksensä, mikä sillä oli
nuoreen isäntäänsä. Sääliwäisesti ja lempeästi kaunis hewoucu
katseli tulisilla ja kuitenkin lauhkeilla silmillä poikaa, sowitti pääu
hauen olkapäilleen ja hirnui hiljaa, ikäänkuin olisi tahtonut surul-
lista lohduttaa ja rohkaista. Poika uäkyi hywin ymmärtämän
hewosta; rakkaasi! hän silitti sen päätä sanoen: niin, niin, Nustan,
tiedän hywin tarkoittawasi parastani! Mutta Paawo! Minne
Paawo on jäänyt? Ia mitä meidän pitää tehdä, ellei hän löydä
meitä, emmekä me häntä! Oi, Rustan, olemme siis yksin ja awut-
tomat maailmassa! Ia isä turhaan odottaa tuloamme, sillä Pcia-
wohau yksin tiesi, missä hänet löydämme! Woi ratas, paha Paawo!
Miksi hän ci antanut minun ratsastaa siwullausa taisteluun!
Silloin olisimme toki tienneet, minne hän on jäänyt ja olisimme
uskollisesti häntä seuranneet! Nyt hän on pois ja warmaan
kuollut aiwan warmaau eipä hän muuten olisi jättänyt
meitä llwuttomiksi. Mutta yhtä kaikki meidä» täytyy häntä etsiä,
Riista»! Ehta hän on waan haawoitcttu ja woimme häutä auttaa.
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Tule, Rustan, tule! Puwustausa hänet tunnemme ja jos hän
mataa tällä Merisellä kedolla, löydämme hänet totisesti!

Moisella päättäwäisyydellä, mikä on aiwan tawntonta näin
nuorille pojille, ojeusihe Hannu, katseli yli sotakentäu ja näki pai-
kan, missä kuolema näytti enemmin raiwonneen taistelemien ri-
wcissä. Siinä oli suuri joukko hcwosia, ruumiita ja kirkkaita
haarniskoita päälletysten; kirkkaat aseet loistiwat iltaruskon walossn.

Tuolla häueu täytyy olla, jos hän täällä on! poika mu-
misi. Se on hänen rykmcnttinsä näen sen pitkillä hewoshännillä
koristetuista kypäristä. Minun täytyy mennä sinne etsimään! Ah,
suokoon Znmala, että hänet löytäisin. Se olisi surullista, jos
minä en keksisi mitään neuwoa eikä, apua tässä »vieraassa maassa,
missä nyt »viholliset kaikkialla uhkaawat eikä kukaan minusta huoli.

Tätä puhuessaan hän sukkelasti astuskeli määrätylle paikalle
ja hauen hewoscnsa, seisottuansa hetken hiljaa, katsellen nuorta
isäntäänsä, juoksi sitte äkkiä hirnuen hänen jälkeensä ja oli muu-
taman minuutin kuluttua häneu siwullansa. Poika ei huomannut
uskollista eläintä, sillä hän ajatteli waan Paawo ystäwäänsä, joka
oli hänet jättänyt. Pian hän saapui paikalle, missä kuolleet he-
woset ja pcuitsariin puetut ratsastajat makasiwat toinen toisensa
wieressä ja päällä, kiireesti hän katseli jokaisen kuolleen hiljaisia,
kalpeita kaswoja, käänsi jokaisen Merisen pään ja tutki seu juon-
teita, wapisten ja peljäten ei suiukaa» werisiä kuolleita, ei
waan että hän löytäisi kadonneen yltämän rakkaat, hywät kaswot.
Liituttawllista oli nähdä, miten pieni hewonen aina kulki lähellä
poikaa etsien, tutkistellen kuten tämäkin hiljaa ja iloisesti hirnui
hewonen kun poika wihdoin kewennetyllä sydämellä lausui: Ju-
malan olkoon kiitos! Kuolleitten joukossa ei hän ole siis on hän
pakosalla tai wangittn. Pian hän ehkä palaa ja etsii meitä!

Mutta sitten poikaparka taas itki, sillä eihän Paamon ftalaja-
minen ollut marina, ja »voisihan Paawo lottoa jossakin muualla
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sotokentällä ja jos hän olisi wangittu, ei hän sieltä niin pian
pääsisi jälleen mapaaksi etsimään pientä poika parkaa. Hannusta
näytti aiwan »varmalta, että hän kaikessa tapauksessa oli kadot-
tanut YZtäwän pitkoksi ajaksi, waittei ikipäiwiksi, nyt hän tunsi
itsensä yksinäiseksi, hyljätyksi ja armottomaksi, hän istui nnrmikolle
kuolleiden keskelle; surussaan hän itki niin katkerasti, että surunsa
olisi pitänyt kiwiäkin liikuttaa. Tosin hän koetti malttaa mieltänsä
ja rohwaista itseänsä, maan se ei onnistunut. Istäwäu kadotta-
minen ja Merisen sotatentän hiljaisuus saattoiwat hänen alakuloi-
seksi; suru masensi hänen rohkean mielensä eikä uskollisen, osaa-
ottawaisen hewosen hywäilemiset woineet häntä ilahduttaa. Msi-
naisyyden ja anttamllttomuuden tunue jäysi katkerasii ja surnllisesti
poika paran sydäntä, hän oli niin sywästi liikutettu, ettei hän
mitenkään woinut mieltänsä malttaa.

, lii tuli voita ei sitä huomannut, sillä kyyneleet pimet-
tiwät hänen silmänsä, eitä hän katsellut ympärillensä. Tunti
tunnin perästä kului katkerassa surussa; idässä uousi kalpea
kuu lewittäen Maalean kellertämän walocmsa Meriselle kedolle, Me-
risille ruumiille ja ittewäu pojan yli tämä istui siinä yhä wielä
suruunsa waipnneena, hän ei nähnyt kuun waloa eitä kuullut
hewoien hirnuntaa eikä huomannut sitäkään että eläin kärsimät-
tömänä polki etujalallansa tannerta.

Äkkiä kirkkaassa knniiMcilossa näkyi Miri, musta Marjo pojan
lnona suuri, wahwll nyrkki painoi pienen olkapäitä ja rawisti
niitä ja karhea ääni sanoi: hoi, mitä siinä, poika! Miksi
itket ja mitä täältä yöllä etsit?

Nyt poika peljästyi ja katsahti ylös. Kirkkaassa kmmwalossa
näki hän wihaiset, synkät taswot, niissä pitkän parran ja kuo-
pakkaisct, lewottomat silmät, jotka puoleksi uteliaina, puoleksi
pelkääwinä katseliwat häntä. Hannu ei kuitenkaan tätä outoa
uäkyä peljännyt, se waikutti hänessä enemmin kaunuoa kuin pelkoa,
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rohkeasti wirkkoi hän: mitä te siitä huolitte, ketä etsin? Antakaatte
minun olla rauhassa! Eu tahdo teiltä mitään!

Wain niin, wainenl huudahti mies nauraen karheata
kllhisewää naurua oletpa sinä rohkea poika! Mutta ymmärrä
minua oikein, mitä täältä etsit keskellä yötä? Merisellä kedolla
wainajllin joukossa on kummallista nähdä tuollaista «nortapoikaa!
Ehkä etsit isääsi tai mnuta sukulaista kuolleitten seassa?

Ei, ei, ei isää, mutta hywää, uskollista Paawoa! wirkkoi
poika, puoleksi peljästyneenä nähdessään wieraan ra'at kaswot.
Hän on pois ja olen yksinäni wieiaassll maassa, isäni on kaukana
täältä eikä kukaan woi sanoa missä hänen rykmenttinsä on
Ranskassako wai Mainissa enkä tiedä mitä minun pitää tehdä!

Wai niin! mies tiuskast. Olet siis aiwan yksinäisenä ja
awuttomana? Eikä sinulla ole rahaakaan? Kuinka?

Onpa minulla rahaa kylliksi! poika ivastasi. Paawo
antoi minulle kaikki, ennenkuin lähti sotaan! Hän luuli niitten
paremmin säilywän minulla, kuin hänellä. Rustanin satulaan on
suuri lultajoukko kätkettynä! Ah, kullasta en huolisi, kun waan
Paawo pllllljllist!

Miehen silmät leimllhtiwat kamalasti, kun poika mainitsi
kultaa, ahneuden hymy hetkeksi kirkastuit! hänen synkät kastoonsa.
Kuule, poika, hän sanoi entistä lauhkeammalla äänellä, kuule,
seuraa minua! Tänne sotatautereelle et woi yksinäsi jäädä se
olisi hirwittawllll sellaiselle lapselle, kuin sinä olet, olla täällä yötä
kuutamossa, ihmettelen ettei pelko jo ennen ole sinua mallannut.
Tahdon sanoa sinulle jotain: tule kanssani mokkiini, se ei ole kau-
kana täältä ainoastaan tunnin matkan päässä tuolla puolen
metsää! Olen kunniallinen mies, wuorenkaiwaja köyhä tosin

mutta säälin, surkuttelen sinua tule mutaani.
Entäpä Paawo? wirkkoi poika, jolla ei ollut mitään

halua mennä tämän kamalan, julman miehen seurassa, joka ensin
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oli niin tyly, mutta nyt yht'älltä niin tecskentelewän ystciwällinen.
Sisällinen ääni Maroitti häntä mieluummin jäämään yksinään
ruumiitten kanssa, luin seuraamaan miestä, jota ei wähintäkään
luottamusta herättänyt. Entä jos PaaMo hän sanoi täältä
taistelutantereelta tnlisi etsimään ja huutamaan minua ja miuä
olisin pois, enkä siis mitään Mustaisi hänelle! Ei, ei, mene yksinäsi
mies! Minä jään tänne!

Narrihan sinä olet, tyhmä poika! mies taas huusi enti-
sellä tylyllä ja wihllisella äänellä? Et tiedä, mitkä waarat sinua
täällä uhkaamat, hän jatkoi lauhkeammin. Ei tänä yönä ole täällä
hywä olla rosmot tulemat nyt tänne joka haaralta, kuutamossa
kuolleita rosmoamaan ja hywää saalista saamaan! Niinkuin sudet
he kuleksimat ympäri nuuskimassa taskuja kaatuneitten, jotka eiwät
enää Moi itseänsä puollustaa, ja kun he sinun löytämät, eiwät he
ole sinulle niin kohteliaat kuin minä olen. Lähde siis! Mökissäni
sinua hymin otetaan ivastaan, Mainioni pitää huolen sinusta ja
jos Pllllwosi todella tulee, jota en usko, niin kyllä hän sinun löytää.
Tule, tarkoitan parastasi ja sinun tulisi olla siitä kiitollinen.

Mutta jos en tahdo! poika tiuskllsi.
Niin sinun täytyy, tyhmä poika! mies huusi. Älä toki,

poika, ole mikään narri! hän lempeanä teeskenteli, ymmärräthän,
jos tahtoisin pahaa tehdä, niin woisin sen nytkin tehdä! Kuulan
lähettäisin otsaasi eikä kukaan sinua kysyisi! Sinä tulisit muitten
muassa maahan laimetuksi ja siellä olisit! Seuraa siis minua,
äläkä kauan tuumaile! Uö on kylmä ja kuule ruumissudet
jo iloitsemat! Katso tuonne!

Mies Mutiasi loitommaksi, missä poika kuutamossa näki
muutamia synkkiä haamuja äänettöminä rientämän tasangolla kuni
warjot ja milloin siellä, milloin täällä, kumarrellen kuolleita kään-
tämän. Wähänen wäristys, jopa pelkokin Maltasi pojan. Mies
huomasi sen ja käytti tilaisuntta hymätsensä.
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Näet nyt, poika, hän sanoi hiljaa, en ole sinulle Valeh-
dellut. Sudet olisiwat sinut tappaneet, ellen olisi tullut! Lähde
pian ja seuraa minua! Sinä saat hywän elannon mökissäni;
waimoni pi-tää sinusta huolen. Ole, poika iloinen että minun
käsiini jouduit etkä tullut noiden raatelewien susien kynsiin!

Waikkll poika tunsi yhä suurempaa ja moittlliuattomampaa
wllstenmielisyyttä miestä kohtaan, joka näkyi niin hywäntahtoisesti
ja sydämellisesti hänestä huolta pitäwän, ei hän nyt kuitenkaan
miehen kutsumusta MaZtustanut, waan hyppäsi tottuneen taivalla
hewosensa rikkaasti kaunistettuun satulaan.

Hywä, hän sanoi päcittäwaisesti seuraan teitä, mies,
ja waiwanne hywin palkitaan. Menkää edellä ja näyttäkäätte tietä.

Ihmettelewänä mies katseli poikaa, jota niin äkkiä rupesi
käskewäksi, olipa hewoscnsa selässä sennäkoinenkin kuin jokaisen olisi
pitänyt häntä wastllllnsllnomlltta totella. Mies aikoi jo häntä
nuhdella, waan malttoi mielensä mumisten partaansa muutamia
ymmärtämättömiä sanoja. Sitte hän kääntyi äkkiä, rientäen kiireh-
tinein askelein sotatantereen yli. Poika seurasi hänen jälestään.
Hänen hewosensa juoksi warowaisesti kaatuneitten ruumiitten ja
hyppäsi helposti kärryjen ja luutiwannujen pirstojen yli ja pääsi
muutaman minuutin perästä metsään. Täällä mies hillitsi kii-
rettänsä.

Nyt olemme »vaaratta, hän sanoi. Metsä ow synkkä,
eiwätkä susien silmät woi tuntea sen tiheitten puitten läpi. Oikea
onni, että olemme heistä päässeet.

Jopa! poika wirkkoi wäliä pitämättä. RuZtan on nopea.
Kun satulassa waan olen, ei mikään ruumisioswo minua kiinni
saa eikä Wangiksi ota!

Pyssyn luoti on hewostasi nopeampi, julma mies was-
tllsi, tuimasti ottaen kiinni wahwalla nyrkillä hewosen ohjaksista,
ikäänkuin olisi hän pelännyt pojan woiwan wielä häneltä paeta.
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Tämä huomasi saattajansa tarkoituksen, sillä hän huusi tnwaasti:
Päastätäätte ohjakset! Paikalla! Osaan itse ratsastaa, enkä tarwitse
teidän ohjaamista. Irti, muuten lyön sapelilla päähänne!

Narri, tyhmä, mies hymyisi nyt se on myöhäistä, olet
Mallassani! Pistähän sapelilla, niin saat nyrkkiäni maistaa!

Hänen puhuessaan sapeli lensi suhisten tupestansa. Mies
oli Maroillansa. Päästämättä ohjaksia hän hypähti reippaasti
siwulle ja pojan lyönti meni tyhjään. Ennenkuin hän kerkesi
toisten lyödä, tarttui miehen nyrkki häneen, tempasi hänen satulasta,
paiskasi hänen maahan, otti sapelin, särki sen ja Miskasi kappaleet
pensastoon.

Methän poika, ettei sowi kanssani leikkiä laskea, hän
sanoi Mihaisesti. Ulos nyt ja astu rinnallani! tzewosen selkään
et enäan nonse ja jos wiela Mahankin wastustat, lyön sinut
maahan. Ulos ja eteenpäin!

Te olette konna! sanoi poika tiimaasti. Ensin houkut-
telitte minua luupeilla sanoilla ja lupauksilla teitä seuraamaan ja
nyt kohtelette pahasti minua. Kehno konna te olette, kun niin
kohtelette awutonta poika parkaa!

Woipi olla mahdollista, että olen konna, mies Masiasi
häwyttömasti hymyillen. Saatpa, poika, oppia minua tuntemaan!
Lähde pois nyt! Tässä minun siwullani hewoseu talutan itse

ja piru sinut wie, jos maan pyrit pakoon.
Miehen uhkaus oli niin raaka, niin luja, hänen silmänsä

leimahtiwat niin kamalasti, ettei poika, pahinta peljäten, enää
tohtinut häntä waZtustllll. Hän seurasi miestä, jota kulki halki
metsän. Kokonaan ei hän woinut pahaa mieltänsä hillitä. Hywä
on! hän sanoi. Te olette todellakin konna! Olen teidän Mallas-
sanne enkä woi kostaa, mutta Jumala sen woi!

Sen saamme nähdä, ivastasi mies. Nyt olet Mallassani,
ole siis hiljaa. En tarmitse lörpötyksiäst. Immärrättö?
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Poika wllikem. Allapäin hän kulki miehen rinnalla. Surun
ja murheen kyyneleet eiwat yön pimeydessä näkyneet, puoleksi
pidätetty nyyhkiminen ja huokaus ilmaisi waan hänen tuskaansa.
Hänen saattajansa ei ollut siitä milläänkään. Sywissä ajatuksissa
hän kulki äänettömänä ja alakuloisena. Metsä loppui ja äänet-
tömät waeltlljat tuliwat tiwiselle, hedelmättömälle maalle. Tie
kulki kukkuloita myöten. Wihdoin mies Pysähtyi ahtaassa, pimeässä
laaksossa olewan yksinäisen mökin eteen ja sanoi: olemme perillä!
Uösi saat maata; huomenna puhumme enemmän toistemme kanssa.

Poika ei wastannut mitään. Mies kolkutti huoneen owea,
se aukeni waimo astui ulos.

Wie poika sisään, sanoi mies hänelle. Älä päästä häntä
karkuun panen waan hewosen kiinni ja tulen kohta jälestä.

Hän sysäsi pojan sisälle, wei hewosen katoksen alle, sitoi sen
kiinni, otti kullasta raskaan satulan ja meni wihdoin itse huo°
neesen, jonka owen hän lukitsi.

Neljäs luku.

Älii seuraa pahaa, waan hywää.
3 loh. 11.

Kurja, köyhä mökki se oli, minne sattumus johdatti pojan
taistelutantereelta. Kaikkialla köyhyys ja puute, neljä paljasta
seinää, ei mitään koristusta, tarfteellisimmat huone- ja työkalut.
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Huonosti Meistetty pöytä seisoi keskellä tupaa, penkki pitkin seinää,
takan ääressä wanha nojatuoli kuluneella ja rewitylla päällyksellä,
laudalla uwen päällä muutama saMiastia, nurkassa terätuotka,
temmirauta, wasara, suuri tiMenmurtaja ja muutamia muita työ-
kaluja, mitkä wuorityössa tarMitaan se oli kaikki, mitä poika
lampun heikossa walossa moi nähdä tultuansa tupaan, jonne mainio
hänet talutti. Äänettömänä Mainio osoitti penkkiä/ poika istahti,
tutkimana ja uteliaana he katseliwat toisiansa.

Waimo oli noin kolmekymmentä »vuotias. Kurjuudesta,
surusta, nälästä ja puutteesta oliwat hänen kaswousa kalpeat ja
kärsimän «ätöiset, joka teki hänen wanhemman näköiseksi kuiu hän
oli. Siniset silmänsä katseliwat totisina; pitkään aikaan ei mikään
iloinen, onnellinen hymyily ollut kirkastanut hänen surullisia kas-
tuojansa. Köyhä pukunsa ilmaisi mökin puutetta. Karhea, mil-
lancii hame ja paksu liina taulassa, oli koko hänen waatteuksensa.
Hänen muotonsa toki herätti jonkinlaista luottamusta pojassa; Hannu
ei niin paljon peljännyt lommoa kuin hänen miestänsä, joka satula
kädessä juuri tuli tupaan ja meni kammarin owesta sisään. Sinne
hän heitti satulau, palasi jälleen tupaan, istui takan ääressä ole-
maan nojatuoliin ja tähysteli syntkämielisena laattiata. Painos-
tama äänettömyys Malliisi hetkisen pienessä tumassa.

Kuka on tämä poikanen? kysyi wciimo wihdointin lo-
pettaen tämän rasittawan äänettömyyden. Mistä löysit, Wentsel,
pojan? Hän näyttää hienolta eitä sowellu meidän mötkimme asuk-
kaaksi.

,Soweltnu tai ei, ivastasi mies katsahtamatta ylös hän
jää tänne. Saata hänet lcwolle ja sitten tahdon kanssasi puhella,
Sabina! Tee se pian nyt on jo myöhäinen ja minä olen
wäsynyt.

Missä hän saa maata? mainio kysyi. Meillä on waan
yksi kamman eikä ole liikoja makuusijoja.
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Menköön yliselle, siellä hän maatkoon heinillä, mies
wastllsi. Poika saa siihen tottua. Mutta pane owi lukkoon
poika on rohkea ja karkaa mielellään sieltä pois.

Tnle siis, pienoinen, sanoi waimo pojalle. Saatan sinut.
Mikä on nimesi?

Hannu, poika wastllsi nousten penkiltä. Menkää edellä
seuraan teitä.

Waimo awasi owen porstuaan osoitti nurkassa seisowia
tikapuita ja sllnoi: tuonne ylös sinun täytyy kiiwetä. Äänettömänä
poika kiipesi yliselle. Waimo seurasi häntä lamppu kädessä.

Katso eteesi poika! hän sanoi, kun Hannu oli yliselle
päässyt ja korotti lamppua korkealle, jotta hän näkisi. Oikealla
nurkalla on heiniä oletko löytänyt? Pane pitkällesi ja mataa
hywin. Älä pelkää. Jumala on joka paikassa, eikä hän täälläkään
sinua unohda. Hywää yötä.

Odottamatta pojan wastausta, sulki hän yliseen menemän
owen kiinni, pani sen lukkoon, kuten mies oli käskenyt, astui tika-
puita myöten alas, otti ne pois luukun alta, asetti toiseen nurk-
kaan jäi sittc hetkeksi seisomaan sywissä ajatuksissa, katsella
tuijottaen maahan ja pudisti päätänsä. Ei woi muuten olla
hän mumisi hiljaa itsekseen. Wentsel nitoo pahaa pojalle. Waan
ei se saa tapahtua, jos waan sen estää woin. Säälin poika parkaa

hän on ylhäisten lapsia ja . . .

Sabina! Sabina! Mihin niin lanaksi jäit? huusi hänen
miehensä tulvasta. Älä jaarittele pojan kanssa, muuten tulen
sinua hakemaan!

Waimo peljästyi ja kiirehti tupaan.
Ole toki lewollinen, Wentsel, hän sanoi minun täytyi

lukita owi ja rastaat raput panin silmille. Nyt ei poika pääse
pakoon.
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Se on hywci, sanoi mies leftpeämmin ja wähän ystä-
wällisemmin. Jos hän pääsisi pakoon, piru meidät perii! Tuo
nyt satula kammarista katselkaamme mitä siinä on.

Kuuliaisena wllimo täytti käskyn ja toi satulan, jonka hän
pani pöydälle. Wentsel nousi sitä tutkimaan ja weti sen taskusta
raskaan kukkaron. Hän kaatoi sen sisällyksen pöydälle ja hänen
silmänsä kiilsiwät, nähtyänsä joukon kultarahoja, jotka kellastua
sllwuawan lampun walossa kiilsiwät.

Ha! hän huudahti, poika ei walehdellut. Tämä on suuri
rikkaus, wllimo! Tämä tlltaa tulewaisuuden huolettomia päiwiä.

Pian hän laski rahat ja pani ne kasoihin toisen toisensa
wiereen. Kaksisatllll kolmekymmentä! hän sanoi erityisellä riemulla.
Nyt woimme ostaa pienen tilan lilimmäisessä kylässä entä enää
tarwitse wasarlla, enkä teräkuoktaa käyttää. Menköön wuorimiehen
elämä nyt menojaan! Olen siihen kyllästynyt! No, ethän sinä
iloitsekllllii hywästä saaliista, Sabina? Tämä kultajoutto on
meidän! Immärrätkö?

Wllimo pudisti päätä ja »vastasi: älä anna pirun sinua
pettää, äläkä unohda Herraa eikä hänen käskyjänsä! Kulta ei ole
meidän, waan pojan omaisuus.

Hulluutta, sinä hupsu! huudahti Wentsel pilkallisesti
nauraen. Kulta on hywä saalis ja tekee minulle hywää.

la poika? Sabina kysyi.
Poika, poika, mies matki rypistäen synkkää otsaa niin,

pojan täytyy sen uskoa! Täytyy! Hänen täytyy lähtea maahan,
mistä ci enää palata! Kuta pojasta tietää? tzäu katoaa! Ken woipi
sanoa, että hän on minun mökissäni kadonnut? Ei kenkään ole
minna nähnyt!

Niin, kenties ci kukaan muu tuin Jumala! wllimo
sanoi wakawalla äänellä, waitka hänen sydämensä wapisi ja weri
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hakkasi suonissa. Älä unohda että Jumala näkee kaikki ja saattaa
ilmi laitti pahat teot! Waro itseäsi, Wentsel! Waro itseäsi!

Waimon yksinkertaiset sanat tunkiwat niin miehen sieluun
että hän peljästyi. Mutta kun hän näki kullan houkuttelemana
kiiltämän, oli hän taas rohkea kuin pahantekijä. Tyhmyyksiä!
hän huudahti, pilkallisesti hymyillen kuta poikaa kysyy? Löysin
hänen yksinään taistelutantereella hänen saattajansa on tuullut
tai wangittn hänen isänsä kaukana sodassa, missä niin
monta kaatuu, olisi kuula woinut tawata pojankin! Ole waiti,
waimo! Mitä sinä sellaisissa asioissa ymmärrät! Se on tosi, en
minäkään sitä ensin tahtonut werta wuodattaa on paha työ
olisinhan woinut hänen kohta taistelutantereella ampua se olisi
ollut wiisainta et sinäkään olisi sitä tiennyt waan pidätin
itseäni en woinut en woinut pientä poikaa »vahingoittaa

enkä tietänyt, jos se maksoi waiwaa mutta nyt hänen
täytyy kuolla!

Ei täydy, ei! waimo sanoi wakaisella äänellä; kas-
wonsll oliwat kuolon kalpeat, muista omaatuntoasi, Wentsel,
Jumalan tuomiota wiimeisenä päiwänä ja ijankaikkista autuuttasi!

Synkkänä ja umpimielisenä Wentsel katsella tuijotti kulta-
kasaa. loutllwia! hän sanoi mitä se poikaan koskee? Ei tätä
toisten tarjota! Ia jos annan pojan elää, ilmiantaa hän että
kultarahansa on käsissäni ja minun täytyisi antaa kaikki takaisin
ja mennä wankillllln ei, ei minä lopetan hänen! Silloin
olen turwassa! In nyt ei enää sanaakaan siitä!

Wielä kymmenen, wiela sata sanaa, sinun, Wentsel, täytyy
minulta, mainioltasi kuulla! waimo huudahti ja lankesi miehen
jalkoihin syleillen hänen pulunansa. Olet paljon tehnyt, jota en
ole ilmi antanut, mutta tässä waitioleminen olisi murha ja
ennenkuin pojan tapat, täytyy sinun astua minun ruumiini yli.
Malta mieltäsi, Wentsel! Älä anna pahan sinua tuletella eikä hou-
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kutclla, maan muista että meillä on kaiktiwaltias Jumala, jota
kaikki tietää ja näkee, salaisimmat pahat teotkin.

Jumala ei ilmi anna mitään, mies sanoi, kamalasti
nauraen, mutta poika, jos hän jää elämään, ilmi antaa minun.
Sanon sinulle, waimo, hänen täytyy kuolla ja se paikalla! Päästä
minua täytyy loppu tulla.

Wäkiwllllalla hän irroitti itsensä waimon syleilewistä käsistä,
heitti hänen syrjään ja otti kirween, joka muitten työkalujen seassa
oli nurkassa. Sabina huusi wäantäen käsiänsä. Sitte hän riensi
kiireesti owelle, seisoi sen edessä sanoen: hywä, jos tahdot mur-
hata, niin murhaa ensin minut, muuten kiirehdin ilmoittamaan
pahaa tekoasi kaikille ihmisille. Ei sinun pidä tappaman! Minä
en sitä kärsi, niin totta kuin meillä on Jumala!

Waimo, pois! tiuskast mies wihansa wimmassa. Pois,
minä sanon, muuten unohdan että olet mainioni ja teen mitä
kadun! Pois paikalla!

Ei, ei, en mene, Wentsel, ennen tahdon kuolla! sanoi
heikko, wapisewci waimo wakamasti. Mutta tottele minua, Wentsel!
Sielusi himoitsee kultaa! tzywä, kulta olkoon omasi, ilman »vaa-
ratta, ilman hirMeätä rikosta, jota aiot tehdä! Ota se Maan
säästä pojan henki pidä häntä täällä sano hänen olewan
kaukana asuman sisareni lapsi, poika on olewa waiti onhan
helppo häntä peljästyttää ja peljättäwä synti jääpi sinulta te-
kemättä. Ota häneltä lupaus waitiolemisesta ja kaikki läypi
hywin!

Miettiwäisenä mies jäi seisomaan, laskien maahan jo uh-
kaamana korotetun kirween. Mutta et sinä tunne poikaa hän
wihdoin sanoi hän on rohkea ja päättämä hän löi minua
sapelilla hän ei ole waiti, eipä olekaan ja silloin on tulta
kadonnut sitte tulee tuo Päämökin, josta poika on puhunut,
ehkäpä isälisäkin! Ei Sabina, anna minun tappaa poika!
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Gi min rohkeasti, Wcntsel, ei niin pikaisesti waimo
ivastasi, katkerasti itkien. Ota toki tulta, ota, waikka edeltäpäin
tiedän, ettei sillä ole mitään siunausta ota se waan älä
tapa pottaa! Ajattcleppa, jos liänen isänsä todella tulee hän
on ehkä rikas ja hän kuulee, että olet pojan luoksesi ottanut
ja holhouut, ja annat hänen jälleen eläwänä ja terweenä isälle
mitä hän silloin pitää rahasta lukua? Kunhan waan saa nähdä
poikansa ei muusta lukua ja ehta hän palkitsee sinua, Wentsel,
kyllä runsaasti ajattele sitä! Poika woipi olla sinulle siunauk-
seksi, kun waan säästät hänen henkensä mutta jos hänen mur-
haat, niin tulet ijäisesti sidotuksi ja Jumalan kirous tulee aina
ja ijankllikkisesti ylitsesi, eikä sinulla enää milloinkaan woi olla
rauhallista hetkeä! Muista se, Wentsel! Tarkoitan parastasi!
Ajattele sitä!

Hurskaan waimon rukous tuuli pahantekijän kowaan, juma-
lattomaan sydämeen, äänettömänä hän kääntyi ja pani tirween
taas nurkkaan, josta hän oli ottanut sen. Sinä woit olla oikeassa,
Sabina, hän sanoi. Murha on tosin paha työ! Minun täytyy
miettiä! Tahdon aamulla warhain puhutella poikaa! Woipi olla
mahdollista, että hänen isänsä on rikas, mutta woipi olla päin
Mastoinkin! Ehkä, niin, jos hän tulisi, olisi kaikki hywin! Mutta jos
tuo Paawo tulee, jota poika etsi? Hän kysyy totisesti rahoja, ciiwan
ivarmaan ja päätteeksi minun tuumani on päätteeksi parahin.

Gi, ei, se on määrällisin, se on pahin! Sabina huudahti.
Jospa Pääroolin tulisi, mitä se haittaisi? Sinun tarwitsee

waan sanoa, että olet löytänyt rahan! Piilota se! Woihan poika
ne huklltllkin sinä olet kaikessa tapauksessa waaratta. Oi, Wentsel,
kaikki, kaikki muu ompi murhaa parempi, sillä sitä ei woi jälleen
palkita!

Se on hywä, sanoi mies sywallä huokauksella. Poita
saakoon elää! Mutta woi häntä, jos hän ilmiantaa minut. Silloin
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hän surmansa saa, selwitä se hänelle. Ia nyt mene nukkumaan.
Oipä mar, eihän woi tietää ensin panen rahat talteen.

Hän totosi kultarahat, pani ne kukkaroon ja meni ulos kät-
kemään niitä piilopaikkaan.

Sinä jäät tänne! hän käski waimoa ei kenkään, et
sinäkään, saa tietää, minne olen aarteen kätkenyt. Älä katsele,
minne menen se olisi sinun ja pojan onnettomuus!

Hän meni, eikä waimo ajatellutkaan katsella minne hän meni.
Kun miehensä oli lähtenyt, laski hän Palmillensa, kätki nyyhkien
tllswonsa käsihin, kiitti Jumalaa hartaassa rukouksessa, että Hän
antoi hänelle woimaa estämään pelottamaa ja hirweätä rikosta.
Hän oli näin polwillansll Mielä silloin kuin miehensä palasi. Hänen
tomu huutonsa velotti waimoa, hiljaa hän meni lemolle. Pian
kaikki mökin Mäti makasi sitteintä unta, poika ylisellä, jossa
Jumala hänen tietämättä warjeli.

Päiwä tuskin koitti, kun hewosen raikas hirnuminen herätti
Hannun. Hän nousi ja katseli ihmetellen ympärinsä. Edellisen
yön tapaukset oliwat tuni unen näkö hänen edessään, pian hän
heräsi uuen houreista ja muisti kaikki mitä tapahtunut oli, tais-
telun, tappion, Pallwon turhan etsimisen, wastenmielisen Wentselin
kohtaamisen. Ei siis mikään unen näkö waiwannut häntä, waan
kauhistama totuus siitä että hän oli peljättawän, ra'an miehen
Mallassa. Sitä hän ei woinut epäillä: turja yösijansa, kaiken-
laisella romnlla täytetty ylinen, hewosen hirnuminen ja kopina,
jonka hän kuuli selwästi, kaikki Makuutti häntä tuiwattomastll ja
määrällisestä tilastansa. Aluksi häntä pyörrytti se täydellinen
awuttomuus, mihin hän oli joutunut, wääutäen käsiään hän huo-
kaili: O Jumala, mikä minulle tapahtuu! Waipuen heinäsijallensa,
hän itki waan hänen mieleensä juolahti jotakin, joka häntä
jälleen rohkaisi. Se oli pako! Hewonen seisoi pihalla, odottaen,
huutaen ratsastajaansa. Jos hänelle onnistui päästä salaa yliseltä
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uskollisen Rustan'insa luokse ja hypätä sen selkään, silloin hän oli
pelastettu, sillä hän tunsi hewosen nopeuden ja wikkelyyden. Went-
selin täytyisi paljon juosta, ennenkuin hän saisi heitä kiinni. Syk-
kimällä sydämellä, pidätetyllä hengähdyksellä Hannu hiipi ylisen
luukulle, kallisti korwansa siihen ja tuumeli. Kaikki oli wielä
hiljaa mökin alakerrassa, ei jyskettä, ei askeletta kuulunut. Hän
huoahti, onnistumisen toiwo sykki hänen sydämessään. Äkkiä hän
kumartui nostaatsensa ylisen luukkua waan se oli kuuni, se ei
hiewllhtanutklllln, Maikka häu pani kaikki woimansa liikkeelle. Ra-
kosen kautta tzannn wihdoin näki etecnpannun salwcin, hän näki
että tikapuut, joita myöten hän eilen kulki yliselle, eiwät enää
olleet paikoillaan ja mielipahoillaan nousi hän ylös. Toimeensa
oliwat pettyneet.

Wangittu siis! hiin mumisi itseksensä. Wangittu! Eitä
woi »vankihuoneen owea murtaa! Ilkeä ryöwäri on hywin wa-
rowainen!

Katkerat tunteet tunkeusiwat poika paran sydämeen, waan
hän malttoi toki mieltänsä.

Ia kuitenkin, kuitenkin tahdon koetella, josko pakeneminen
on mahdollinen, hän sanoi, katsellen ympärinsä, josko jotakin aukkoa,
luukkua eli muuta sellaista olisi mankilassansa. Oikein, siellä
olikin pieni akkuna, jonka kautta aamuauringon sateet paistoiwcit
Hannu pisti päänsä aukkoon. Hän toiwoi tätä tietä pääsewänsä
pakoon. Waan taas hän pettyi toiwossaan. Akkuna oli liian
ahdas hänen ulosmennätsensa, ja katsellessaan pihalle hän näti
tawllllisen korkean muurin ympäröimän sitä. Kyllä hän itse olisi
woinut kiiwetä sen yli, waan miten hän saisi hewosen munrin yli?
Ia Maikka hän olisi jättänytkin uskollisen hewosensa tänne olisi
pakenemisensa ilman sitä ollut turha; takaa-ajaja olisi hänen kohta
kiinni saanut.
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Sen Hannu ymmärsi ja heittäysi alakuloisena heinäsijallensa,
jolla hän odotti nöyränä tulewia tapahtumia.

Noin tunnin kuluttua kuuli hän ylisen luukkua jyskytettäwän.
Luukku aukeni ja waimo, joka eilen oli saattanut häntä kurjaan
yösijaansa, kaski suloisella äänellä häntä tulemaan alas.

Älä pelkää, poikaseni, hän lisäsi hiljaa. Ole turwassa
ja toiwo" Jumalaan! Pahin waara on ohitse ja lopusta pitää
taiwaallinen isä huolen. Tule pian ja ole kärsiwällinen, niin kaikki
parhaaksi kääntyy.

Poika hywin ymmärsi ettei mikään muu auttanut, kuin
mennä. Hän lähti yliseltä, astui rappuja alas, meni tupaan,
missä Wentsel otti hänen ystäivällisemmin wllstaan, kuin hän woi
toiwoa ja odottaa.

Noh, siinäpä olet, poika! tämä huudahti. Ajattelin, ettet
kuolisi, 'ivailla sinulla olikin waan heiniä makuusijana. Nyt
olet terwe ja tahdomme keskustella mitä kanssasi on tehtäwä. Gnnen
kaikkea minun täytyy saada tietää mikä sukusi oikeastaan on ja
miten yön aitana tulit taistelutantereelle. Nimesi on Hannu, sen
tiedämme, waan mitä muuta? Mikä on isäsi nimi ja mikä hänen
Mirkansa on?

Tahdon kertoa taikli, wirtkoi poika wakawasti, mutta
ensin luwatkaatte, että laskette minut taalta Vapaaksi.

Sen saamme sitte nähdä, ivastasi Wentsel. Älä pelkää,
jos se on sinulle hyödyksi, en tahdo sinua pidättää, waan ensin
minun täytyy saada tietää, miten asiain laita on. Sinun, poika,
pitää ottaa hywä ueuwo ivastaan, silla sinä olet liian nuori itseäsi
hoitamaan. Mikä on isäsi nimi?

Hannu kertoi kaikki mitä olemme edellisissä luwuissa kuulleet
ja Wentsel kuunteli tarkasti.
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Viides luku.

Herra Jumala, sinä olet meidän turmamme,,
sulvusta sukuun.

Ps. 90: 2.

Siis ratsastit auringon laskiessa sotatantereelle Paawoast
etsimään, sanoi Wentsel miettiwänä, saatuansa poikaa tutkittuansa
selwän tiedon hänen «aiheistansa. Kaikki on aiwan hywin, mutta
ymmärrätkö, poika, Berliniin et woi, asiain näin ollessa, yksin
lähteä, sillä ranskalaiset kuleksimat kaikkialla näillä paikkakunnilla
ja sinulle woisi pahaa tapahtua, jos joutuisit heidän käsiinsä.
Immärrätko?

Tosin, tosin sen ymmärrän, Mustasi Hannu, jonka entinen
rohkeus oli »vähentynyt saattajansa kadottamisen ja wielä enemmin
Merisen sotatantereen hirwittäwän näön kautta, joka näkö oli hywin
hänen mielehensä painnnut sekä häntä peljästyttänyt. Waan mitä
nyt ön tehtämä? Tänne en woi jäädä, enkä Berliniin woi mennä!
Mikä on tehtäwä? Ah, jospa toki Paawo olisi täällä!

Pllllwon takaisintuloa ei sinun pidä toiwoman, wastasi
Wentsel kylmästi. Hän on sodassa kaatunut tai kuoliaaksi am-
muttu. Parempi on, että jäät tänne odottamaan sodan loppua tai
siksi kunnes se muutetaan toiseen paikkaan. Kauan ei se woi wiipyä
ja sitte sinulla on wapaa tie tätisi luokse.

Maan minä en saa täällä mitään rauhaa, sauoi tzaunu
kyyneleet silmissä. Ah, hywä mies, wiekää minut Berliniin! Te-
tunnette warmlllln kaikki tämän seudun polut ja tiet eikä se ole
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waikea teille wiedä minua ranskalaisten huomaamatta. Tehkää
se, sitä pyydän ja runsaasti waiwanne palkitaan.

loutawill! sanoi Wentsel kukapa sen tietää, jos olet
kaikessa totuutta minulle puhunut, jos et waan ole tekosyitä ja
wlllheita lasketellut. Tahdot minua runsaasti palkita? Millä?
Missä owat rahat, joista olet puhunut? Näytä ne minnlle, niin
jatkamme keskusteluamme.

Rahat? Satullltllskussa ne owat! Hannu huudahti.
Etsikää waan, kyllä löydätte.

Hae itse, Wentsel wastasi ja toi satulan kammarista.
Tuossa se on eupä ole siihen koskenut, jos olet totta puhunut,
niin rahat löytywät. Katsokaamme.

Hannu kouristeli satulan taskua, waan weti hämmästyneenä
kätensä pois. Nahat omat pois! hän sanoi warsin hämmästyneenä.

Senpä minä lunlinkin! Wentsel iwaili. Eiwät ne ole
siinä olleetkaan, olet waan pitänyt minua narrinasi! Nyt sen sel-
wästi huomaan! Kunnoton olet, tnn olet wanhemftaisi luota
paennut! Kelwoton poika, joka ei muuta tarwitse tuin keppiä ja
piiskaa! Odotaftftas, kyllä minä saan walheen sinusta menemään.
Jäät tänne, siksi knin tiedän mitä sinulle teen ja katso luitasi, jos
waan aiot täältä paeta, tzuliwili olet et muuta mitään. Gn
usko saunakaan kaikesta, mitä olet minulle jutellut!

Hannu itki, »valitti, ja Makuutti käsiä »vääntäen, että hän
oli totuutta, eikä muuta kuin totuutta puhunut, ivaan Wentsel,
joka ei ollut poika paran puheita uskominaan, ei enää kuunellut
häntä, Maan kasti häntä karhealla äänellä »vaikenemaan ja jälleen
pötkimään yliselle. Kun Hannu sitä wastusteli, kun hän, epäillen
että Wentsel oli häneltä »varastanut, pyrki Mäkisin hewosensa luo,
niin tuo raaka mies otti hänen kiinni, löi häntä nyrkillään ja
piteli häntä niin pahasti että hänen »vaimonsa Sabina wihdoin
kiirehti mäkisin ottamaan itkewää poikaa miehensä käsistä.
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Päästä hänet! hän tiuskasi. Ei sinun pidä lapsi parkaa
pahasti kohdella! Jos hänen täytyy tänne jäädä, niin tahdon
häntä kumminkin kynsistäsi suojella. Mene, mene, poika! Ilös
yliselle! Siellä ei hän sinua lyö!

Kalpeana ja wapisewana, surusta ja tuskasta nyyhkien
Hannu lähti ja katkerasti itkien hän lymyi yösijansa heiniin. Wa-
pisten hän kuuli miehen selwän, kiimaan äänen; Mainion ääntä ei
hän selwästi eroittanut; nyt pojan mieleen muistui miten kewyt-
mielisesti ja tyhmästi hän oli tehnyt, kun Mastoin isänsä käskyä
oli salaa lähtenyt tätinsä huoneesta Berlinistä. Nyt, rumettuansa
huomaamaan kewytmielisyytensä, tottelemattomuutensa, ajattelemat-
tomuutensa pahoja seurauksia, nyt hän näki Mikojansa eikä enää
pilkannut eikä nauranut hywän, Manhan aliupseerin, koulunopetta-
jan eikä pastorin nuhteille. Hän piti nykyisen surkean ja awut-
toman tilansa Jumalan rangaistuksena, jonka hän hymin tiesi
ansainneensa ja tämä tieto teli hänen arkaluontuiieksi ja alakuloi-
seksi, mailla hän ennen oli ollut uljas ja rohkea. Tämän hirmuisen
miehen, jonka Mallassa hän oli, ankaruus, »välinpitämättömyys ja
raakuus, oli häntä kokonaan peljästyttänyt, hän tunsi itsensä uiman
turwllttllmaksi ja onnettomaksi, hän miltei kadehti kuolleitten onnea
sotatentällll. Hänen mielestään olisi ollut parempi joutua ruumiita
roswoawien ihmissusien, kuin kynsiin tämän miehen, joka häntä löi
ja ryösti häneltä ei ainoastaan omaisuutensa, maan wapautensakin.
Miten hänelle käwisikään, jos hänen täytyisi tämän miehen luokse
jäädä? Mitkä kärsimykset, mitkä nöyryytykset, mitkä pahoin pitele-
miset häntä odottiwatklllln. Hänen oli ollut niin hywa olla rakkaan
tätinsä luona, jota teti kaikki hänen mielikseen, jota häntä kantoi
käsissään, joka mielellään suojeli häntä kaikesta maarasta. Woi
miten sywästi ja katkerasti hän kaipasi kaikkea hywää, jota hän
oli tätinsä luona nauttinut, huomaamatta, miten kiittämätön hän
oli ollut! Miten selwästi hän nyt ymmärsi isänsä olleen aiwan
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oikeassa sanoessaan hänen wiiden wuoden kuluttua saawan kysyä,
jos hän oli kylliksi iso kuninkaan takkia kantamaan!

Mitä tiiwaimmin hän nuhteli itseänsä tyhmästä käytök-
sestään. Niin, hänen tilansa olisi nyt woinut olla aiwan toisen-
lainen waan itsepäisyytensä oli hänen nuoren, eunen niin ur-
hoollisen ja rohkean sydämensä toiwottomuuden tilaan saattanut.
Gi mitään lohdutuksen kipinä ilahduttanut hänen alakuloista ja
murtunutta mieltänsä; taitamatta sille mitään täytyi hänen olla
waiwllllwllssa, hiwuttawllssll, tulisessa tuskassa, hänellä kun ei
enää ollut ketään, joka olisi häntä rakastanut ja suojellut, eipä
hän edes hurskaan onnettoman tawalla woinut katsahtaa taiwaal>
liseen isään eikä luottaa Jumalaan, joka ei milloinkaan anna niitten
tulla häpeään, jotka häneen turwaawat. Hannu parka kun oli
wapllllna ja huoletonna ollessaan pitänyt niin wiihän taiwaalli-
sesta isästään wäliä, ei nytkään onnettomuuteen ja awuttomuuteen
tultuansa häntä rukoillut eitä etsinyt sydämelleen woimaa ylhäältä,
mistä yksin siunaus ja lohdutus woi tulla. Wääntäen käsiään hän
kyyneleet silmissä tuumaeli haikeasti waikeroiden, eikä pojalla ollut
toiwoaklllln päästä rasittamasta tuskastaan. Isässään ja Paa-
wossll oli hän kaiten turmansa kadottanut eitä hänellä ollutkaan
muuta turmaa. Siinä hän nyt sai tyhmyytensä ja hulluutensa
palkan, ei woinut itseänsä neuwoa eikä auttaa, ei woinut muuta
tehdä kuin turhaan walittaen wuodattaa kuumia kyyneleitä.

Näin taisi pari tuntia kulua katkerassa surussa, kunnes hän
katsellen ympärillensä huomasi paperilipun kiwimuraläjässä ylisen
nurkassa. Alussa ei hän pitänyt siitä wäliä; mutta luukusta
tulewa ilmanwetll liikutteli sitä sinne tänne ja paperiliuska näkyi
kutsuwan häntä tulemaan sitä ottamaan. Lakkaamatta lippu wiittlli
pojalle, jopa wetitin hänen huomionsa puoleensa. Usein hän katseli
lehteä, halu hakea sitä syntyi hänessä, paperi yhä wielii liikahteli
wihdoin hän nousi kun nousikin heinaläjaltänsä, otti paperin, kat-
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seli ja näki siihen jotakin painetuksi. Wcnkkei hän ollut halukas
lukemaan, luki hän sen nyt hämmästyi luki edelleen pyyhki
kyyneleitään ja jatkoi lukuansa. Poskensa pnnastuimat, hän
tuli iloisemman näköiseksi, hymykin näkyi hänen surullisilla kas-
woilllllln, sitten hän suuteli lehteä. Tämän tehtyänsä heittihe hän
heinäsijallensll. Siinä istui hän kotwasen sywästi miettien. Lehteä
luki hän niin kauan kunnes osasi sen ulkoa. Rauhallisemmaksi ja
rohkeammaksi tuli hänen mielensä, surunsa näkyi kokonaan häwin-
ncen, sydämensä oli lewollinen ja iloinen, kyyneleensä oliwat kui-
wuneet, walituksensll loppuneet ja tulinen tuskansa oli ikään kuin
loihtimalla muuttunut suloiseksi, hiljaiseksi ja luottawciiseksi iloksi.

Tuo likainen, mitättömältä näyttämä lehtikö, jonka onneton
poika oli muraläjästä ottanut, waikntti tällaisen ihmeen? Miten
se oli mahdollista? Miten todellakin! Ia kuitenkin hän sywästi
miettien katseli lehteä, painoi sen sydämellensä, suullensa ja taas
sydämellensä sitte hän katseli ylös, ensin ujolla ja pelkäämällä,
waan sittemmin ilosta loistamalla katsannolla ja maromasti pan»
tuansll lehden kuni kalliin aarteen sydämelleen, korotti hän kätensä

lankesi polioillensa hänen huulensa hymisiwät ja lomitetuilla
käsillä ja kiittäwällä sydämellä rukoili hän Herraa suloinen, pyhä
rauha loisti hänen ennen niin kalpeilla, niin murheellisilla, waan
nyt niin iloisilla kaswoillansa.

Ia oliko lehti, likainen paperilehti tuon muutoksen tehnyt,
tuo kurja lehtitö? Woi ei, ei suinkaan waan siihen painetut
puoleksi kuluneet, likaiset ja tomuset, waan wielä luettawat sanat.

Hannu oli nämät sanat lukenut, ne oliwat lohdutuksen ja siu-
nauksen sanoja poika paralle, jota toiwottomana ei enää uskaltanut
odottaa lohdutusta eikä siunausta, waan luullen olemansa hyljätty
oli toiwonut kuolemaa, sillä hänen sielunsa oli runneltu ja Voi-
maton kärsimään waiwojaan. Tuossa lehdessä, jonka Hannu taas
otti esiin, oliwat nämät hänen sydämeensä tunkeuwat sanat: Herra,
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wäkewä Jumala, puhuu ja kutsuu maailman hamasta auringon
koitosta niin laskemiseen asti. Siionista antaa Jumala täydel-
lisen kirkkauden paistaa. Hän kutsuu taiwaat ylhäältä ja maan,
tuomitatsensll kansaansa. Ia taiwaat pitää hänen »vanhurskauttansa
ilmoittaman, sillä Jumala on tuomari, Sela! Uhraa Jumalalle
kiitosuhri ja maksa ylimmäiselle lupaukses; ja awukses huuda minua
hädässäs, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioit-
taman minua. Ummärtäkäät siis näitä te, jotta Jumalan un-
hotatte, etten minä tempaisi joskus pois ja ei olisi wapahtajata.
Jota liitosta uhraa, se ylistää minua ja siinä on se tie, että minä
osoitan hänelle Jumalan autuuden. Jumala ole minulle armol-
linen sinuu hywyytes tähden. Pese minua hywin Vääryydestäni
ja puhdista minua synnistäni. Sillä minä tunnen pahat tekoni
ja minun syntini on aina edessäni. Jumala, luo minuun puhdas
sydän ja anna minulle uusi wahwa henki. Älä heitä minua pois
kaswois edestä ja älä minulta ota pois sinuu pyhää henkeäs.
Anna minulle taas sinun autuutes ilo ja sillä hywällä hengelläsi
tue minua.

Nämät ja monta muutakin sanaa oli- lehdessä, johon oN
painettu Tawidin 50 ja 51 psalmi, se oli kaikkein kirjain kirjan,
pyhän raamatun yksi ainoa, ja sekin puoleksi rewitty lehti ja kui-
tenkin, minkä lohdutuksen ja wahwistuksen eikö Hannu, tuo yksi-
näinen ja hyljätty poika parka, saanut tästä lehdestä! Nämät
sanat tunteutuiwat hänen sydämeensä, ne antoiwat hänelle roh-
keutta, woimllll ja toiwoa. Ne. ilahdutttwat hänen surullista sie-
luansa ja wirkistiwät hänen mieltänsä, ne wahwistiwat hänen
henkeänsä, joka äsken wielä oli niin heitto ja horjuwainen, kuten
olkikorsi myrskyssä.

Awukses huuda minua hädässä? ja minä tah-
don auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaman minua!
huudahti hän, uudelleen korottaen silmät ja kädet taiwaasen päin.
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Rakas Jumala, armahda minua ja auta minua poika parkaa
murheessani! Ah, minä tunnen pahat tekoni ja minun syntini on
aina edessäni! Ole sentähden minulle armollinen ja älä heitä
minua pois kaswois edestä! Olen pahasti tehnyt, kuten ajattele-
maton lapsi, mutta katso, minä en sitä enää tee! Kuule siis minua»
ratas Jumala! Hätäni ja tuskani on niin suuri, huudan sinua
awutseni, pelasta minua, Jumala, pelasta minua pahan täsistä,
johon olen joutunut!

Näin hän rukoili ja sai lewon ja rauhan rukouksessa, ih-
meellistä oli miten toiwo ja ilo täytti pojan sydämen ja waikutti
hänessä hiljaisen, wakawcm ja järkähtämättömän uskalluksen. Hän
oli sen tukeen ja sauwan löytänyt, jonta hän suuressa surussansa
tarwitsikin; siihen hän nyt turwausikin. Murheen, tuskan ja epäi-
lyksen mustat warjot katosiwat hänestä äkkiä, niin äkkiä, kuni yön-
pimeys katoaa, kun aurinko säteilewine loistoincen nousee taiwaalle
Pieni, likainen, rikki rewitty raamatun lehti oli tullut pojalle kal-
liiksi aarteeksi, sellaisena hän sen pitikin, yhä uudelleen sitä lukien
ja mitä enemmin se hänelle selkeni,' että hän oli tyhmästi ja njat-
telemllttomasti tehnyt sukulaisillensa ja ystäwillensä, sitä enemmin
sekin hänelle selkeni, että nykyinen tilansa oli hänelle rangaistuksena'
jota hänen täytyi kärsiwällisesti kantaa ja kärsiä. Waan samassa
hän tuli rohkeaksi ja walaaksi, se oli hänestä helppoa, niin helppoa,
kuin hän katseli raamatunlehteänsä, sillä siinä oli kirjoitettu:
„awuksesi huuda minua hädässiis, niin minä tahdon auttaa sinua
ja sinun pitää kunnioittaman minua!" Niin siinä oli kirjoitettu
ja lupaus täytti pojan koko sydämen, niin ettei hän ensinkään
epäillyt tämän lupauksen pettämän häntä, waan toiwoi tulemansa
pelastetuksi.

Tuntikausia hän oleskeli hiljaisesti miettien itseksensä leh-
dessä olcwia siunauksen sanoja, ja kun sen jälestä luukusta kuuli
kiduttajansa ja »vainoojansa karhean, towan äänen Vaatiman häntä
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tulemaan alas, niin ei hän ensinkään peljästynyt, waan tallensi
illllmatnnlehtensä poweensa, pistäen tatin napit kiinni. Rohkeana
hän meni alas, Maikka tiesikin että Wentsel taas pahasti kohteleisi
häntä. Waan onneksi ei niin tapahtunuttaan. Wentsel kutsui
häntä ruualle, eilä sen enempää pitänyt pojasta wäliä. Äänet-
tömänä hän istui tuwan ainoan akkunan edessä, synktämielisenä
katsellen muutamia kuusia, jotka hänen mökkiänsä warjostiwllt.
Lewollisena Hannu söi puuastiastansa laihaa ruokaa, jonka Sabina
pani hänen eteensä ja nousi syötyänsä mennäksensä jälleen »van-
keuteensa. Waimo wiittasi häntä jäämään.

Säälin sinua, poika parka, Sabina kuiskasi hiljaa. Waan
ole kärsiwällinen, äläkä pelkää, niin kanan kuin ininä elän, ci
sinulle tapahdu mitään wahintoa. Wcntsel ci tiedä itsekään, mitä
hän tekee sinulle, ja ehkä hän päästää sinut wapaaksi. Waan
sinun pitää häntä totteleman että saa häntä Unhoittaa wnsta-
hllkoisuudclla. Sitä hän ei kärsi, ei minullakaan! Muuten ei ole
mitään peljättäwää sinulla, rakas poika!

En ole enää tuskissani, rakas waimo, wastast Hannu,
katsellen pelkäämättä ja ujostelematta synkkämielistä Wentseliä.
Joka on niin hywän Jumalan kädessä, kuin minä heikko poika,
häntä Jumala warjelee, sen saatatte uskoa; olen häntä hädässäni
awutst huutanut ja Jumala auttaa minua ja minä kunnioitan
häntä.

Ihmetellen Sabina huomasi mikä muutos oli tapahtunut
pojassa, joka wielci eilen oli niin ynseä ja alakuloinen, waan nyt
niin lewollinen, niin watawa ja uskalias. Ennenkuin hän kerkesi
ilmoittamaan ihmettelemistänsä, kääntyi hänen miehensä äkkiä
tiustateu: mitä te siellä kuiskailette ja mumisette? Ia sinä, waimo,
waro itseäsi! Jos huomaan sinun auttawan poikaa, niin paha sinut
perii. Pois, Poika ylisille!
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Kyllä, Hannu wirtkoi lewollisena ei teidän sentähoen
tarwitse mitään melua nostaa, Wentsel! Hywä waimonne on pa-
rilla sanalla lohduttanut minua. Uhkauksenne owat tarpeettomat.

Oletko hullu, poika? mies ärähti. Tahdotko wielä kerran
keppiäni maistaa? Mitä?

Olen tosin heikko lapsi ja woinmton sellaista miestä
ivastaan kuin te olette, sanoi Hannu yhtä lewollisena kuin ennenkin

mutten nyt enää pelkää woimaanne enkä wimmaanne. Tur-
inaan Jumalaan! Jumala on teitä wahwempi. Hän kyllä suo-
jelee minua.

Sinäkö, koira, tohdit wastustella minua! huusi Wentsel
karaten akkunan edestä Hannun luo. Otsansa oli rypyissä ja
korotettu nyrkkinsä näytti uhkaawaltll. Wielä yksi sana waan
ja lyön sinut maahan!

Hannu ei enää peljännyt. Kirkkain katsein hän katseli waan
miehen silmiin ja ivastasi lewollisena, melkeinpä surtuttelewana:
pauhaa waan! Parjaa waan! Lyö minua waan! Jumala on an-
tanut minulle woimllll kärsimään kaikki. Ia jospa tahdot minua
heikkoa lasta tappaa, niin en sitäkään pelkää, sinä saattaisit waan
itseäsi suurimpaan suruun, sillä Jumala sanoo: „sen sinä teet ja
minä waikenen! Sinä luulet minun olewan samallaisen kuin itse
olet! Waan minä tahdon sinua rangaista ja silmällä pitää!" niin
on pyhässä raamatussa kirjoitettu ja waro siis hywin ettet Ju-
malan wanhurskllstll tuomiota saa tuta.

Nämät sanat kuultuansa Wentsel kalweni. Uhkaawa nyrk-
kinsä waiftui herMottomana alas ja hän peräytyi pari askeletta
kuullessaan korkeamman olennon puhuman pojan kautta. Häm-
mästyneenä hän tähysteli ympäri huonetta eikä tohtinut katsella
lapsen lewollisiin, loistamiin silmiin. Tätä ennen oliwat Hannun
kaswojen ilmeet olleet awuttoman ja alakuloisen näköiset, waan
nyt ilmeni niissä wakawuus ja pelkäämättömyys. Mene! Wentsel
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liuskasi wihdoin karhealla äänellä. Jos et saata minua raiwoon,
ei sinulle mitään tapahdu! Mene! Mene!

Hannu meni. tzywin hämmästyneenä Wentsel katseli häntä,
mumisi muutamia ymmärtämättömiä sanoja ja istahti taas ak-
kunan ääreen. Siinä hän kauan istui sywissä mietinnöissä. Hä-
nelle ei wielä selwinnyt, mitä hänen oli tehtäwä pojalle. Jollei
hänen ahneuttansa kiihoittawia rahoja olisi ollut, niin hän olisi
päästänyt pojan wapaaksi, sillä hän rupesi pelkäämään poikaa.
Mutta rahat kietoiwat hänen sielunsa pauloihinsa.

Minun täytyy pitää poika täällä, hän mumisi. Täytyy!
Jos lasken hänet menemään, niin hän antaa ilmi ryöstöni,
minä joudun wanteuteen ja kaikki tulee ilmi. Hänen täytyy jäädä
ja sitten noh kuinka usein eiwätkö aukot ja käytawät wuori-
taiwoksissll wyöiy sisään! Jos hän surmansa saisi, tcn woisi
syyttää minua siitä. Niin, niin, wuorityöhön hänen täytyy lähteä
ja loppu kyllä selwenee. Onhan sinne moni mennyt, eikä koskaan
palannut. Ia sitten sitten rahat owat minun eikä kenkään
woi rikostani ilmiantaa.

Hannu ylisellä ei aawistanut mitä petollisia aikeita hänen
suhteensa tuumittiin alikerrassa. Hän luki raamatunlehteänsä.
Siinä oliwat lohdulliset sanat: „awukses huuda minua hädässäs,
niin minä tahdon auttaa sinua!" Ia kun Jumala niin puhui hä-
nelle, mitäpä hänellä oli peljättäwänäl
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Hlllldes luku.

Jumalattomat etsiwiit wiiiiryyttii hiljaisia wastaan.
Psalm. 35: 20.

Wmtkll Wentsel oli päättänyt wiedä Hannun wuorityöhön
maan sywyyteen, ei hän kuitenkaan tohtinut panna päätöstänsä
toimeen. Ihä hän pelkäsi että aliupseeri Paawo palajasi ja etsisi
poikaa. Jos näin tapahtuisi ja hän olisi pahasti kohdellut Hannua,
niin hän ei ainoastaan menettäisi toiwotun palkinnon, waan hänen
täytyisi luultawllsti antaa ryöstamänsä rahatkin takaisin, maitta
hän nyt kielsi niitä waiastaneensa. Toisin hänelle käwisi, jos hän
tyytyisi pitämään poikaa wankeudessa. Jos Paawo todella tulisi,
niin woisi Wentsel puolustaa Hannun kowaa wankentta sillä, että
poika tahtoi lähteä pois, jonka tähden häntä täytyi wäkisin pidättää,
jottei hänelle näin lewottomina aitoina mitään wahintoa tapah-
tuisi. Tätä kowuuden puolustusta täytyisi kaikessa tapauksessa
todeksi uskoa ja silloin Wentsel aina woisi sen ansiokseen lukea, että
oli pojan luoksensa ottanut ja mökissään suojellut. Ia saatuansa
sellaisen ansion, ei »varmaankaan kukaan kysyisi »varastettuja ra-
hoja; jos sekin tapahtuisi, kukapa saattaisi epäillä Wentselin wakuu-
tusta, ettei hän rahoista tietänyt mitään, waan että poika oli ne
häwittänyt.

Lewollisena Hannu istui ylisellä, mistä hän ei lähtenyt alas
muulloin kuin niukkaa einettänsä nauttimaan. Tämä odotusaika
pian kului.

lenan tappelu *) oli paruillaan. Kannnnain kowa jyske kuului
sen seudun wuorisolissa ja laaksoissa, missä Wentselin mökki oli.

°) Lolaluun 14 p, ILO6.
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Se kiihoitt hänen uteliaisuuttansa. Hän kiirehti sotatantereelle ja
palasi seuraamana päiwänä ilmoituksella, että preussilaiset joukot
oliwat kotonaan Maitetut ja oliwat mitä kiireimmässä paossa.
Iwllilleu hän ilmoitti sen Hannulle, joka siitä näkyi, towin häm-
mästyneen.

Ia isäni! hän sanoi. Wentsel, aimahtllklla minua
ettekö mitään tiedä isästäni?

- Kuka sellaisessa hälinässä kysyy yksityisiä? Wentsel wiikkoi.
Jos isäsi oli taistelussa, niin on hän joko kuollut, wangittu,

tai paossa. Sen woit ymmärtää. Jos hän ei siinä ollut, niin on
hänen kuitenkin täytynyt seurata woitettuja sotajoukkoja, etkä aluksi
saa mitään hänestä kuulla. Kiitä Jumalaa poika, että hän on
johdattanut sinut mökkiini. Täällä on sinulla tumminkin ruoka
ja katto, ulkona ollessasi olisit jo aikoja sitten kuollut. Mutta
ymmärrä minua oikein, nyt sinun täytyy rumeta ansaitsemaan
leipäsi. Olen köyhä mies enkä woi laiskuria elättää, tzuomena
lähdet kanssani wuorityöhön.

Jos tahdotte, Wentsel, minua siihen pakottaa, niin täy-
tyyhän minun totella teitä, Hannu Masiasi wakaasti, maikka hän
komin pelkäsi Wentselia. Mutta miettikää, eikö se olisi parempi,
jos laskisitte minut wapaakst. Menisin sitte tätini luo Berliniin
eikä se olisi reille, Wentsel, wahingoksi! Luottakaa minuun, että
pitäisin huolta mierasmaraisuutenne palkitsemisesta eitä kukkarosta
satulani taskussa tulisi kysymystä milloinkaan, Maikka te paraiten
tiedätte, miten rahat owat häwinneet. Miettikää, mies!

Niin, jos wcian woist luottaa noihin kauniisin sanoihisi,
sanoi Wentsel epäluuloisesti. Kun waan olet näkymistäni päässyt,
niin oletkin lupauksesi unohtanut, wieläpä syytät minua, että olen
pahasti sinua kohdellut ja sinulta warastanut. Niin, niin, älä
waan walehtele! Etkö juuri sanonut minun tietämän rahoistasi!
Luuletko todella minun niitä »varastaneen?



59

Niin, Wentsel, Hannu »vastasi suoraan en ainoastaan
luule M, wlllln tiedän sen! Olen sittemmin miettinyt ja muistan
lliwan selwllän, että kukkaro oli wielä silloin satulan taskussa, kuin
te metsässä weditte minut satulasta. Ia nyt olette satulan pitäneet
kammarissanne ja ottaneet rahat sieltä. Sitä ette, Wentsel, woi
kieltää! Eikä teidän tarwitsetaan sitä kieltää! Sillä minä sanon
teille, te saatte pitää rahat ja saatte wielä enemmänkin, jos waan
sallitte minun mennä tätini luo.

Hulluutta, tyhmyyksiä, huusi Wentsel karheasi!. Gn tiedä
mitään rahoistasi ja jos wielä sanaakaan niistä puhut, niin sinulle
käypi pahoin. Ia tätisi luokse et pääse. Sinä jäät tänne työtä
tekemään ja leipääsi ansaitsemaan! Ia nyt ei enää sanaakaan!
Asta on päätetty. Mars! yliselle ja huomen aamulla waihain
wuorityöhön! Ei mitään »vastustelemista, muuten saat nähdä
olewasi wallassani.

Hannu meni sanaakaan sanomatta. Hän oli tylliksi wiisas
tottelemaan eikä huonoa oloansa wastahllkllisnndella pahentamaan.
Se oli hänestä sangen surullista olla tämän miehen orjana, joka
häntä niin tylysti ja towasti kohteli, muttei hän sentään roh-
keuttaan menettänyt, waan turwausi Herraan, josta oli kirjoitettu:
„minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaman minua!''
Nämät sanat ihmeellisesti lohduttiwat pahanilkisen miehen Mal-
taan joutunutta, awutontll lasta. Näistä sanoista tiesi hän Ju-
malan suojeleman häntä; niistä hän sai rohkeuden kärsiä kaikkia
ajattelemattoman ja tyhmän pakonsa seurauksia eitä hän wieläkään
heittänyt toiwoa pelastuksesta, jonka hän luuli piankin saamansa,
kunhan waan kylliksi oli katunut Untojansa. Sen lisäksi hän tiesi
läheisyydessään löytywän tumminkin yhden sydämen, joka osoitti
hänelle llslliiottllwllisuuttll. Se oli hywä Sabina. Häneltä hän
toiwoi kowan kohtalonsa helpoitusta ja tämä toiwo häntä rohkaisi
ja wahwisti.
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Sabina tarkoititkin sydämestään hänen parastansa. Tuskin
Hannu oli mennyt tumasta, kun hän jo pyysi miestänsä suomaan
pojalle wapauden, jota hän »armaan ei Määrin käyttäisi. Wali-
tettaMasti hän ci mitään waikuttanut miehensä päätökseen, joka ei
ollut kuuleminaan hänen pyyntöänsä. Hän oli sitä tylympi eikä
tahtonut kuulla sanaakaan päätöksensä muuttamisesta.

Gt sinä siitä mitään ymmärrä, hän sanoi. Ole sentähden
waiti, muuten sinulle käy yhtä pahasti kuin pojalle! Poika ei saa
mennä näkymistäni! Etkö kuullut, kuinka hän suoraan syytti minua
rahojensa martaaksi? Tultuansa sukulaistensa luo, hän kertoisi
kaikki tarkoin ja syöksisi minut turmioon! Sepä wielä puuttuisi!
Poika jää tänne ja kylliksi masentuu wuorityössä. Ei enää sa-
naakaan asia on päätetty!

Ia niin se olikin. Wentsel, epäluuloinen, kuten kaikki pa-
hantekijät ja pahat ihmiset, ei uskonut pojan Makuutuksia, Huoli
omasta turwllllisuudestansll oli woimakkaampi kuin paadutetun
sydämensä heikko ääni. Hän tukeutti mäkisin sen soimaukset. Mitä
hän pojasta huoli, kunhan Maan sai hänen rahansa? Paha sydä-
mensä ajatteli pojan turmiota ja hän tiesi hywin ettei sen aikaan-
saaminen ollut muikeata hänelle tulematta itse ilmiannon waaraan.

Seuraamana aamuna warhain Hannu huonoon nuttuun
puettuna, seurasi Wentseliä wuorityöhön waltaan sanomatta, hywin
tietäen ettei wastusteleminen mitään muuta waikuttaisi tuin sen
että hirmuinen ja ilkeä tiskiänsä pahasti häntä kohteleisi. Mentiin
alas maan sywyyteeu, pimeisiin käytäwiin ja penkereihin, minne
päiwän ystäwällincn walo ei wielä milloinkaan ollut tunkeutunut,
missä wuorimiehen lampun himmeä malo walaisi pimeätä yötä.
Hannukin oli saanut sellaisen lampun. Sen walo walaisi märkiä
seiniä ahtaissa käytäwissä, joitten lautta hänen täytyi kulkea
pclottawa kauhistus teki hänet surumieliseksi. Oli hiljaista ja
kamalaa täällä maan sywyydessä. Kostea, ummehtunut ilma
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ahdisti rintaa ja hengittämistä. Kuni warjot riensiwät miehet
lamppnineen holwikkaitten, kellarin kaltaisten käytäwien läpi, no-
jautuiwllt äänettöminä mahtawia tallioseiniä wasten ja koettiwat
ankaralla waiwalla purasimen ja kairan awulla irroittaa kalliosta
rastaita, komia kiwilohkareita. Kolkko, toinen toiselle ohimennen
lausuttu terwehdys oli kaitli mitä puhuttiin. Hannu ei muuta
kuullut kuin wasllrain ja teräkuokkien kalsketta, rätisewien koneiden
jyrinää sekä symyydessä tulkewan Meden kumisemaa tohinaa. Kaikki
mitä hän näki ja luuli waitutti hänessä salaisen kauhistuksen.
Hänestä tuntui tuin olisi hän kulkenut suuressa haudassa salaisten
woimien mallassa, kuin ei hän enää ikinä saisi nähdä ftäiwän kir-
kasta wllloa, sinistä tuimasta eikä ystäwällisesti loistamia tähtiä.
Wlllln Hannu ei antanut näille tunteillensa Maltaa; hän koetti
päin Mastoin niitä Moittaa ja se onnistuikin hänelle, kun hän
muisti raamatunlehteänsä. Eikö Jumala ollut häntä yhtä läsnä
täällä maan alla, kuiu maan päälläkin? Mitä hänellä siis oli
peljättämää? Miksi hänen pitäisi antaa tuskan Mallita itseänsä?
Hannu muisti Herraa ja luottamus Herraan auttoi häntä kauhis-
tuksessaan, joka uhkasi häälyttää hänen kestäwäisyyttansä. Wakawin
askelein hän kulti Wentselin wieressa, kunnes tämä seisahtui wuori-
taiwoksen loitoimmassa osassa, ripusti lamppunsa ulospistäwälle
kallion kärjelle ja rupesi äänettömänä työhönsä, notkistaen yhden
polwen pienelle, puiselle penkille. Hiljaisena Hannu seisoi wie-
ressa, sillä hän ei tietänyt, mitä hänen oli tehtäwä, tun Wentsel
ei antanut mitään käskyä. Jonkun ajan kuluttua hän olikin kallion
seinästä irroittannt muutamia suurempia kiwilohkareita ja kääntyi
sitten pojan puoleen.

Ota wasara, hän sanoi, ja hakkaa tiwet pieniksi. Mutta
ole ahkera, sillä laiskuria en ole mutaani ottanut.

Kuuliaisena Hannu lasteust polioilleen lohtareitten wiereen,
koetellen heittoja woimiansa. Kanan ponnistettuansa hän wihdoin
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onnistuikin. Vasarallaan murensi hän rikki kotvia kappaleita ja
tottumattomasta työstä wäsyneenci hän hiki päässä lewähti toi-
wossa että oli jo päiwätyöusii tehnyt. Mutta Wentsel työnsi hä-
nelle toisia lohkareita, Hannu paran täytyi taas ottaa »vasara
ja hakata, tunnes hänen kätensä wihdoin niin wäsyiwät, ettei
hänellä enää ollut woimia Masaraa nostaa. Sangen suur! läjä
pieniksi hakattuja malmikappaleita oli hänen ympärillänsä.

Pane joutumaan! Wentsel käski häntä.
En woi enää en woi! Hannu wirkkoi. Se on mah-

dotonta!
Wai niin, oletko jo wäsynyt wahäsestä hakkaamisesta?

Wentsel sanoi iwaillen. Niinpä kyllä, hienot kädet eiwät ole tot-
tuneet sellaiieen työhön. Waan maltahan. Nyt onkin päiwällis-
aika, saat wähän lewätä ja sitte Ulrikin kanssa kannat malmin
maalle. Tuossa on syö!

Hän heitti pojalle leipä- ja juustopalasen, lopetti työnsä ja
rupesi päiwälliselle. Syötyänsä hän heittäysi nnrkkaan pitkäkseen
ja makasi koko tunnin, jolloin Hannu oli hiljaisessa mietinnössä.

Työ, jota hän oli pakoitettu tekemään, oli kowll ja wciikea;
mutta hän ei kuitenkaan epäillyt, eikä ollut kärsimätön, eikä toi-
woton. Jumala on minua auttama ja pahan mallasta paästäwä,
kun aika tulee, hän ajatteli. Siihen asti minun täytyy käistä
wlliwaa, jonka Herra panee päälleni. Suuresti hän kaipasi hywää
isäänsä, uskollista, kunnon Paawoa ja wapaata hauskaa koti-
elämäänsä, jonka hän ehkä pitkäksi ajaksi oli menettänyt muttei
hän sitäkään unohtanut, että hän itse oli syypää sen kadottamiseen
eikä nurissut. Hiljaa hän weti raamatunlehtensä kätköstänsä ja
nyt kun suru ja alakuloisuus uhkastwat walloittaa hänen mielensä,
luki sen lohdullisia sanoja. Tästä hän jälleen tuli rohkeaksi ja
tahtoi koto elinaikansa kaikesta sielustaan ja mielestään luottaa
Jumalaan ja turwata hänen apuunsa, jonka hän totisesti oli
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saapa. Wihdoin Weutsel peljästytti hauet hiljaisesta mietinnös-
tään, käskien häntä kutsumaan Ulrikia, joka oli jossakin lähei-
syydessä. Hänen piti waan huutaman Ulrikin nimeä ja sitte
paikalla palata työhön. Hannu meni huusi kuuli Mustauk-
sen ja kohta sen jälkeen nousi eräästä pimeästä, sywästä taytä-
wästä nuori poika, joka mallan hämmästyneenä katseli Hannua.

- Kuka sinä olet? hän kysyi. Miten tänne tulit? En ole
milloinkaan sinua täällä nähnyt? Ia mitäs minusta tahdot?

Wentsel, jonka luona olen, käski minun kutsua sinua,
Hannu ivastasi ystciwällisesti, sillä hän mielistyi poikaan, joka oli
hänen ikäisensä.

Woi niin, sinä olet Wentselin luona! sanoi Ulrik sääli-
mällä äänellä. Siellä ei sinun mahda hywci olla! Wentsel on
pahin kaikista wuorimiehistä ja jokainen wäistyy häntä. Mitä
hän minusta tahtoo?

Meidän pitää toimittaman malmi maalle, wirkkoi Hannu.
Niin hän kumminkin sanoi.

Wni niin! Minun pitää siis sinua auttaa! Ulrik sanoi.
Noh, sen teen mielelläni. Tule waan, ettei Wentselin tarwitse

niin kauan odottaa. Hau ci sitä kärsi, waan parjaa ja lyö ym-
pärinsä kuni wimmattu. Kun olemme työssä, saat kertoa minulle
itsestäsi. Gn tiedä, sinä et minusta ainakaan ole näiltä seuduilta,
sinä puhut toista murretta kuin pojat tässä maakunnassa. Noh,
tule waan. Saanhan kuulla, miten asian laita on.

Kiirehtiwin askelein pojat riensiwät paikalle, missä Wentsel
odotti heitä.

Wedä, Ulrik, „toira" tänne, hän huusi pojille. Kantakaa
malmi maalle ja wiekää se tulelle. Mutta pankaa joutumaan,
älkää laiskotelko! Sinä, Hannu, et saa sanaakaan puhua pojalle,
muuten sinun käypi pahoin. Tiedät hywin etten mitään leikkiä
kärsi. Ia sinä, Ulrik, pidä waari pojasta. Hänellä ci ole wan-
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hempia elossa enemmän tuin sinullakaan, olemme häntä armah-
taneet ja mökkiimme ottaneet! Älä usko mitään, mitä hän puhuu,
sillä hän on wallaton poika ja walehtelee ylen määrin. Ia nyt
menkää te tiedätte tehtäwänne.

Ulrik ei enää kerinnyt mustaamaan. Työhön! hän sanoi
Hannulle. Sukkelaan! Minulla on wielä työtä Jeremian rotkolla!
Pannaan joutumaan!

Ulrikin lyhyttä käskyä selitti hänen silmänsä räpytykset Went-
seliin päin eitä Hannukaan, joka sen hywin ymmärsi, ollut sitä
huomioonsa ottamatta. Kuumasti hän otti kiinni, heitti malmi-
kappaleet pieneen, matalaan Maunuun, jota wuorimiesten kesken
kutsuttiin ..koiraksi", ja knn se oli täynnä weti sen Ulritin awulla
monien käytawien läpi siihen paikkaan, missä malmi kopissa we-
dettiin köysillä ylös suuren aukon kautta. Äänettöminä he tyh-
jensiwät ..koiran" koppaan, jota kohta merkin saatua wiwutettiin
ylös, ja palasiwat sitte Wentselin työpaikalle. Tiellä Hannu tahtoi
puhua pari sanaa maan osottawana Ulrit räpytti, pudisti pää-
tään ja kulki kiirehtien kaytäwissä. Hänen waroitukseusa ei ollut-
kaan turha. Maanalaisissa, puoleksi pimeissä kaytäwissä Hannu
tunsi Marjon, joka kiirehti heidän edellänsä. Se oli Wentsel, joka
uli salaa seurannut poikia, nähdäksensä heitä ja kuullaksensa heidän
puhettansa, jos he mastoin hänen käskyänsä pnhelisiwat keskenään.
Ulrik, joka jo kauan tunsi Weutselin, aawisti jotakin sellaista ja
oli erittäin warowainen.

Ainakin kymmenen, kaksitoista kertaa molemmat pojat we-
tiwat »koiraa" edes takaisin; yhä kesti äänettömyys; joka
kerta huomasi Hannu marjon, joka aameentapaisena luiskahti käy-
täwissä, kadoten siihen paikkaan, missä Wentsel työskenteli. Wasta
wiimeisen kerran wietyänsä malmia, seisahtui Ulrik hetkeksi ja
kuiskasi pikaa ja hiljaa: tänä iltana odota minua! Minun
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täytyy kuulla, kuka olet ja kuiuka tänne tnlit. Ghkä woin sinna
auttaa. Siuä makaat ylisellä, eikö niin?

Niin, Hannu wirkkoi waan miten luokseni pääset?
Siitä pidän huolta, Ulrik sanoi. Älä ole huomaaminasi

hiljaa! Ia taas eteenpäin! Wentsel ou kamala ja täytyy olla
sukkela, jos tahtoo häntä pettää.

Mä maanalaisia täytawiä kulettiin, siksi kuin työ oli tehty.
Wentsel antoi Ulrikin mennä pois ja Hannun täytyi ehtoosm asti
hakata kiwiä, joka oli Marsin Muikeata hänelle, joka ei ollut työhön
tottunut. Wihdoin Wentsel heitti wasciran ja purasimen pois ja
äänettömänä wiittasi Hannulle, että hänkin jo sai lopettaa työnsä.

On kylliksi! hän sanoi. Tänään olet leipäsi ansainnut;
tule nyt huoneesen.

Hannu ei suinkaan paheksinut tätä käskyä. Hän seurasi
Wentseliä. Päästyänsä ulos wnorikaiwokseZta, oli jo pimeä. Huo-
neesen tultuansa soi hän pian niukan illallisensa, jonka Sabina
pani hänen eteensä ja luikahti sitte ylös yliselle, missä hän heittäysi
heinästjllllensa ja odotti kärsiwällisenä Illrikia, joka oli liiman-
nut tulla hänen luokseen.

Seitsemäs luku.

Uskollinen ystäwä on wahwa turlva.
Sir. 6: 14.

Hetket oliwat pitkät. Alhaalta knnlui Wentselin kamarissa
riippuman Schwarzwaldilaisen kellon lyönti ja Hannn, pannen
korwansa lattiaa masten, kunli joka äänen. Hän luki kahdeksan—
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yhdeksän—kymmenen lyöntiä. Jyske ilmoitti hänelle, että Wentsel
nyt meni lewolle. Kello löi yksitoista kaikki oli lewollista ja
hiljaista huoneessa ja lähiseudulla ja Hannu yhä mielä walmoi,
odottaen pienen ystäwänsä tuloa.

Puoli kaksitoista! hän mumisi, kun kello alhaalla taas
löi nyt ei hän enää tulekaan! GM hän on jo minut uuoh-
tauut eikä euää huoli minusta poika parasta.

Huokaillen hän wenyi kowalla sijallansa, ylensi ajatuksensa
Jumalan puoleen, kuteu hän, löydettyänsä raamatunlehden, teki
joka ilta, ja hän oli juuri nukkumaisillaan, kun hiljainen kapse
tarkoitti kaiken uneu hänen silmistänsä. Pian hän nousi ylös ja
kuunteli tarkasti. Rapina yhä kuului törmissänsä suhisi
kaikki oli taas hiljaa kohta sen jälkeen kuului taas hiljainen
ääni ylisen luutusta ja nimi: Hannu! Hannu! kaikui ylisessä.
Iloisena Hannu hypähti ylös ja seisoi seuraamassa silmänräpäyk-
sessä luukun ääressä.

Oletko Ulrik? hän kysyi hiljaa. Miten iloitsen! Pelkäsin
jo, ettet tulisikaan!

Niin, olen kauan wiiftynyt, Ulrik wirkkoi waan en
uskaltanut ennen tänne pujahtaa, sillä wielä kello yhdentoista
aikana näkyi walo Wentselin kamarissa. Mutta kerro nyt pian
mitä mielelläni tahdon tietää. Tee se pelkäämättä; minä en petä
sinna, sillä heti mielistyin sinuun; Walkeista käsistäsi huomasin
hywin, ettet woi olla jonkun köyhän miehen lapsi. Koko juttu on
warmaan taas Wentselin kehnoja kepposia.

Hannu ei hetkeäkään miettinyt, waan kertoi, huolimatta
kaikista Wentselin uhkauksista, tarkasti kaikki entiset elämänsä »vai-
heet. Ulrik kuunteli hiljaa ja tarkasti, keskeyttämättä kertomusta
hämmästyksen tai inhon äänellä.

Katsos, hän wihdoin sanoi, mitään sellaista en olisi
woinut ajatellakaan. Wentsel on rahasi warastanut ja pelkää nyt
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että ilmiannat hänen. Sentähden hän pitää sinna kiinni, ettes
pääsisi pakoon sentähden hän kieltää sinua minuu kanssani pu-
humasta. Mutta hauen maromaisuuteiisll ei auta häntä. Ole
Maan tarsiwällinen, Hannuseni! Olen ystäwäst ja teen mitä taidan
sinulle! Mutta todellakin, miten sinna autan, siitä täytyy tyystin
keskustella - sillä jos se ei onnistu, niin Wentsel taivalla tai
toisella hukuttaa sinut. Minä tunnen weijarin ja kcutki wnori-
työmiehet tuntemat hänen eikä kukaan kunnon työmies enää Muosi-
tausiin ole pitänyt seuraa hänen kanssansa. Täytyy, täytyy paeta,

ja Jumalan awulla on se onnistuma. Sinuu, Hannu, täytyy
paeta! Ia minä pakenen kanssasi! Mutta meidän pitää oleman
warowaiset, niin, Marowcnset! Sillä Wentselin teräwä silmä on
meitä aina katselema sitä tarkemmin kuin hänen täytyy peljätä
meitä. Gtto huomannut, miten hän aina pujahti perässämme, tun
wedimme ~koiraa" aukolle? Niin, niin, hän on kamala - mutta
huolimatta siitä on hänen kamaluutensa muuttuma häpeäksi.
Mutta kuule mitä se on? - Hiljaa, - luulen hänen tnlewan

hiljaa, Hannu, älä liiku!
Owi alhaalla narisi todellakin, Wentselin askeleet knuluiwat.Peloissaan pojat odottiwat muutaman hetken hengittämättä. Hannu

wavisi kuin haawanlehti ystäwänsä tähden. Jos Wentsel huomasiheitä, oliwat he molemmat hukassa. Onneksi yö oli pimeä ja
tunn heiton walon peittiwät paksut pilwct.

- Kuka siellä on? Wentsel huusi äkkiä kowalla äänellä. -

Wastaa, muuten ammun!
Ei wllstnusta kuulunut. Ulrik painoi ruumistansa maatu-

neisiin olkiin ja tzannn oli kylliksi warowainen ääntämään.
Saakeli soikoon! Wentsel mumisi. On synkkä pimeys

ei woi tättäusäkäön nähdä silmiensä edessä - kuitentiu woinwannoa, että kuulin rapinan ja äänen!
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Hän kulti pitkin pihaa wacm ei siellä löytynyt mitään,
joka olisi woinut antaa aihetta epäluuloonsa. Wielä wcihcm mu-
misten itsekseen, hän wihdoin palasi mökkiin, pannen owen Mes-
iänsä kiinni.

Pian nyt sijallesi! Uliit luiskasi Malvalleen. Hän tulee
sinua katsomaan! Ole makaaminasi, lahden piiloon.

—Wacm miten ja minne? Hannu tuskissaan kysyi, unohtaen
oman waaransa muistaessaan ystäwänsä hätää.

Noh, minä luiskahdan katon kautta, josta tulinkin, Ulrik
äkkiä wastasi. Kiipelin alas petäjää myöten, lymyyn ulkona ja
tun kaikki taas on hiljaa, palaan takaisin. Pian pane pitkällesi

ei ole wiiwyttelemistä!
Hiljaa, kuin kissa, hän hiipi sieltä. Hannu heittäysi sijal-

lensa ja kuunteli hänen hiljaista rapinaansa katolla. Sitte hän
kuuli huudon alhaalta huoneesta: Hannu! Hannu! Mutta hän
oli hiljaa kuiu hiiri eikä wastannut. Luukulle menewät tikapuut

natisiwllt Wentsel tuli hän oli pannut tuleu lyhtyyn ja
walaisi sillä matllllwata silmiin. Hannu ei liikahtanut ei räpäyt-
tänyt silmiänsä eikä liikahtanutkaan, waikka sydämensä tykytti
kuni Masalan lyönti. Wentsel katseli poikaa hywän aikaa. Han-
nusta se tuntui ikuisen pitkältä.

Hän mataa, Wentsel wihdoin mumisi ja kuitenkin
eipä wlllln hän makaa todellakin!

Hitaasti hän kääntyi pojasta, meni luukulle mutta palasi
taas takllisiu, katseli wielä kerran tarkasti Hannn-paran silmiin.
Wacm poika woitti toisenki koetuksen. Wihdoin epäluuloinen ilkiö
meni tiehensä ja Hannu huokasi sywästi, niin sywästi, ikäänkuin
olisi hän päässyt rastaasta kuormasta, Waan liikahtaa ei hän
uskaltanut olisihan Wentsel woinut tulla jälleen. Hän ei toti
tullut raskaat askeleensa kuuluiwat porstuassa hän awasi
wielä kerran owen ja walaisi lyhdyllä pihaa. Hauuu kiitti hiljai-
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suudcssll Jumalaa että Ulrik oli päässyt pakoon. Tarkasti hän
knnntcli jokaista tolinata, hän tuuli Wentseliu hiljaa mumiscwan
ja tiroilcwan itseksensä tuuli hänen mcuewäu pihalta pa-
laaman huoneeseu mencwän tupaan! Nyt hän wihdoin asettui.
Wentsel ei »varmaankaan huomannut mitään epäluulon alaista,
muutcu hän epäilemättä olisi wielä kerran tullut yliselle. Hannu
kiitti Herraa, jota oli pahau miehen silmät pimittänyt.

Noin tunnin kuluttua, tun kaikki taas oli hiljaa ja lcwol-
lista, rapisiwat taas oljet katolla. Kohta sen jälkeen Ulrikin ääni
tuulni ylisen luukulta:

Hannu! hän kuiskasi - Hannu, oletko wielä walwcilla?
Kohta Hannu nousi ja pujahti hiljaa luukulle. Jumalan

tähden Ulrik, hän sanoi, jos Wentsel wielä kerran tulee?
Ei suinkaan! Ulrik »vastasi warowasti. Ennenkuin kii-

pesin katolle, panin korwcmi makuukamarin akkunan luukulle ja
kuulin hänen kuorsaaman. Nyt olemme turmassa ja täytyy käyttää
tilaisuutta puhelluksemme miten lähtisimme pakoon. Sillä pakoon
meidän täytyy lähteä, se on sclwä asia.

« Mutta olethan juuri nähnyt, miten walpas Wentsel ou,
Hauuu wirkkoi. Minusta se on mahdotonta hänestä paeta ja jos
hän saa meitä kiinni, niin olemme hukassa. Luulen että hau cusi
wimmasslllln tappaa meidät!

Sentähden ei hänen pidä saaman meitä kiinni, Ulrik
ivastasi. Eikä hän saakaan. Pidä waari, Hannuseni! Kolmantena
yönä tahdomme koetella. Se on lauantai ja silloin Wentsel juopi
kapakassa niin paljon, että häu ci näe eikä kuule enempää kuiu
tuolleettaa». Sitte lähdemme, otamme hewosesi satulan ja ohjakset,
murramme läwen tallin seinään, missä hewosesi seisoo ja sitte pois
kedolle!

Mutta ethau sinä tiedä, että satula ja ohjakset riippumat
Wcutselin makuukamarissa wuotcen yläpuolella, Hannu wirltoi.
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Saadaksemme molemmat, täytyy yhden meistä mennä sisään, ja
sen sanon sinulle, että ennen menen sudcu kuoppaan, tuiu sellaisessa
tarkoituksessa Wentselin kamariin.

Pah, ei mitään pelättäwää, Hannuseni! Ulrik sanoi.
Tiedäthän, hän on silloin jnopunnt ja woit häntä torwastll ni-
pistää, eikä hän mitään huomaa. Pahimmassa tapauksessa miuä
kuitenkin menen sisään kaluja tuomaan! En pelkää!

Mutta Sabina, Hannu sanoi. Jos hän herää! Hän
makaa myöskin kamarissa! Ehkä hän ilmiantaa meitä! Ehkä
hän herättää miehensä!

Sitä en usko, Ulrik ivastasi. Hän on kelpo, hywä waimo
ja kammoo kaikesta sydämestään miehensä synnillistä tekoa! Ei,
ci, häntä ei meidän tarwitse peljätä, waan luulen hänen olcwan
meille ennen awuksi kuin esteeksi. Onpa hän ollut ystäwälliucu
sinua kohtaan, kuten olet kertonut.

Niin, hän on ollut, entä niinäkään sitä unohda, Hannu
sanoi. Jos waan saisin tilaisuutta osuttaa hänelle kiitollisuuttani,
niin minä wielä muistaisin häntä. Niin, niin, ei hän ilmianna
meitä! Mutta, wielä jotakin, Ulrik. Miten ai'ot päästä talliin
hewoscn luo!

Enkö ole wuorimiehen poika? Ulrik kysyi. Se on wähä-
pätöistä! Seinä on sawcsta ja kun pari kertaa isken siihen kuo-
kallani, niin on portti auki.

tzywci! Ia sitte? Minne pakenemme, jos kaikki meille
todella onnistun? En tunne teitä, enkä polkuja tällä seudulla
ajamme piau yöllä eksyksiin ja jos Weutsel kaipaa ja lähtee
minua etsimään! Woi meitä, jos hän näkee jälkemme ja löytää
meidät.

Älä sitä sure! Ulrik wirtkoi luottawnisesti. Tunnen
joka tien ja polun parin tunnin matkan päässä ja ennenkuin
Wentsel snnnnntllina herää pöhnästään, olemme jo jos jossakin
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Älä ole suruissasi, tzauuuseui! Kuulehan, tänuc Wentselin haltuun
et woi, etkä tarwitse jäädä! Siis reippaasti eteenpäin! Mitään
pahempaa ci sinulle woi missään tapauksessa tulla, kuiu sinulla jo ou!

Se ou tosi! Hannn sanoi. Ia olkoon menneeksi yöllä
sunnuntaita wasten lähdemme pakoon!

Päätetty! Ulrik myönnytti. Mutta waro uyt myös, cttes
sanalla, silmäyksellä etkä katsannolla aikomustamme anna ilmi,
etkä Wentselin epäluuloa herätä. Wuorikaiwoksessa meidän pitää
oleman ikäänkuin emme wielä tuntisi toisiamme sillä niin pian
kuin Wentsel huomaa että olemme hywät YZtäwät keskenämme
croittllll hän meitä kohta toisistamme ja tnlee kahta warowai-
semmatsi. Siis mykkä, kuin hauta, ja warowaiuen, Hannuseni!
Se on useasti pääasia! Ia nyt hywää yötä ja näe hywiä nnia,
Aika luluu tukot jo laulamat kylässä ja huomenna meidän
täytyy taas käyttää woimiamme työhön! Hywää yötä Hannuseni,
älä unohda: „walppautta ja warowaisuutta."

Pidäs, Ulrik, wielä jotain, Hannu sanoi. Mitä mietit,
ilmoitammcko salaisuuttamme Sabinalle! GM hän auttaisi meitä
ja kaikessa tapauksessa, knin muistan kuinka hywä hän ou ollnt
minua kohtaan, en usko, että hän ilmiantaa meitä.

Ulrik mietti kotwasen aikaa, mntta wähän mietittyänsä hän
luuli sen parhaaksi ettei Sabinalle sanoa mitään. Ehkä hän
tekisi meille kyllä hywin, hän sanoi, mutta hänen itse tähtensä se
un paras että ollaan sanomatta. Hän wuisi tulla tuskaan ja
hänen tuskansa woisi waikuttaa epäluuloa Wentselissä. Ei, olkoon
salaisuus meidän, tzannnseni. Ia nyt hywää yötä!

Pojat ottiwat sydämelliset jäähywäiset ja Ulrik pujahti pois.
Hannu kuulosteli luutulla. Huomattuansa, että Ulrik oli »vaaratta

heittäysi hän heinille ja unpunut ja wäsynyt kun hä»
oli edellisen päiwän tottumattomasta työstä, nukkuikin hän san-
gen pian.
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Poika makasi hywin, siksi knin Wentsclin loma ääni herätti
häntä aamnlla. Waikka hän oli Mielii Mallan mäsynyt, täytyi
hänen toki totella huutoa ja kiirehtiä tupaan. Tutkimalla, läpi-
tunkemalla katsannolla Wentsel katseli poikaa, josta lämä tutkima
silmäys tuntui kuin olisi häntä tikarilla pistetty. Hän osoitti
lujuutta tuin muisti ystämäänsa, eitä hämmästynyt, maan söi
rauhallisena aamiaisensa. Wentsel sitä Mastoin yhä epäluuloisena
katseli häntä ja kysyi äkkiä:

Kuka yöllä oli luonasi, poika? Sano paikalla!
Hannu tunsi sydämensä mapisewan, sillä hän ymmärsi hywin

että ainoa ajattelematon sana oli häntä perikatoon saattama
mutta kuitenkin hän Masiasi reippaasti: Kuka minun luonani
oli? Jumala! Hän on aina luonani!

Wentsel ei woinut kuulla Herran nimeä lausuttaman tun-
tematta salaista tuskaa. Nytkin hän wapisi; wirkkamatta sanaa-
kaan, Unittasi Maan poikaa seuraamaan ja lähti päiwcin koittaessa
wuoiityöhön. Hän oli synkkä ja umpimielinen. Hänellä mahtoi
olla pahat ajatukset mielessä ja sielussa, kuu hän tawan mukaan
ci edes teiwehtinyt häntä wastaantulewia wnorityömiehiä ja
poikia. Äänettömänä hän meni aukolle ja alkoi äänettömänä työ-
tänsä, kuteu edellisenäkin päiwänä. Hannun täytyi, niinkuin ei-
lenkin, hakata pieniksi iiroitcttuja malmikappaleita. Tänään ei se
ollut hänelle wastcnmielistä, sillä tässä työssä hän häiritsemättä
sai ajatella ystäwätänsä Ulrikia ja etenkin tulcwata pakoansa.

Äkkiä Wentsel kääntyi häneen ja liuskasi: huuda Ulrikia!
Waitka Hannn iloitsi tästä käskystä, kawahti hän toti

ilmiantamasta tunteitansa, silla hän huomasi kuinka Wentsel piti
häntä tarkalla silmällä. Näyttäen olemansa wälinftitämätön hän
nousi, huusi Ulrikia ja palasi työhönsä, tahtomatta edes häntä
tawatll. Ulrik tuli. Hänkin tiesi malttaa mieltänsä ja Maikka
Wentsel erityisellä epäluulolla tutkisteli kummankin pojan jokaista
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liikettä, joka silmäystä, joka liikuntoa, ci hän kuitenkaan woinut
huomata mitään, ei wähiutätaäu ystäwyydcu merkkiä poikien
lesken. Katselemisestaan Mallan lewollisctsi tultuansa, hau lopetti
silmäilcmästä poikia, osoitti heille heidän työnsä ja tyytywäiscna
mumisi itsekseen: ei se ollut mitään! Olen pettynyt tänä yönä;
se oli joko kissa tai tarhapöllö, joka rapisi katolla.

Pian pojat huomasiwat, että he oliwat onuistuncct. Kaikki
epäluulo haihtui Wentselissä. Nyt oli heille helpompi olla huolet-
toman näköisinä.

Poikien yöllisen yhtymylsen ja heidän pakonsa wäliset kolme
päiwää kuluiwat ja ratkaisewll hetki läheni lähenemistään. Men-
tyänsä lauantai ehtoona wuorityöstä, pudisti Hannu salaa Ulrikin
kättä ja kuiskasi hänelle: tänä yönä! Kello kaksitoista! wnstasi
Ulrit yhtä hiljaa ja pojat ertaniwat. Wcntsel meni kun me-
nikin kylän kapakkaan juomaan osan wiitouausiostaau.

Hannu pujahti ylisille, kärsimättömänä laskien hitaasti ku-
lumia hetkiä. Kerran juolahti hänen mieleensä puikahtaa kam-
mariin ottamaan satulaa ja ohjaksia, ennenkuin Wentsel palaisi
kapakasta. Siten hän wälttäisi Määrällisen yrityksen Wcntselin
läsnäollessa tuoda kalut, sillä maikka tämä makasi päihtyneenä'
oli häntä aina peljättäwä. Wähän mietittyänsä ci hän sitä kui-
tenkaan tehnyt, sillä Wentsel Möisi helposti päihtyneenäkin huomata
kalut kadonneiksi ja silloin kaikki luonnollisesti ilmi tulisi. Han-
nusta oli parempi luottaa juopuneen huumaustilaau ja sikeään
nncen.

Wentsel tuli mökillensä kello yhdentoista aikana. Hiin hoi-
perteli, lauloi, puhui hullutuksia ja tahtoessaan huoueesen mennä
hän kompastuen lankesi kynnykselle. Hannu kuuli Wentsclin kau-
heat kiroukset. Tämä oli selwä merkki, että Wentsel mahtoi olla
towin päihtynyt. Poika hiipi hiljaa paljain jaloin alas etehiseen
ja pani kuunnellen korwansa tuwan owelle. Hän kuuli Sabinan
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uuhtelewan miestänsä juopumuksesta, johon Weutsel wastasi tör-
keillä kirouksilla. Sabina oli waiti Weutsel hoiperteli kam-
mariin ja laitti oli hiljaa. Hannu rohkaisi itseänsä ja palasi
kewcnnetyllä mielellä ylisille.

Jospa waau Ulrik tulisi! hän sanoi itseksensä. Kaikki
on hywin. Uritykscmme täytyy onnistua.

Suurimmalla tarkkuudella hän kuunteli ystäwänsä lähes-
tywiä askeleita. Wihdoin hän knuli ne. Petäjän otsa, jota Ulrik
täytti rappuna tullaksensa katolle, ronskni luuluwasti hänen
jalkojensa alla, sitte katolla rapisi ja samassa olilin Ulrit ylisen
luukulla.

tzllnnn! hän kniskasi.
Tässä Ulrik!
Miten owllt asiat?
Kaikki hywin!
Onko rohkeutta?
En pelkää mitään! Wentscl makaa, hän tuli Mallan

päihtyneenä kotiin!
Kuulin hänen kuorsuawau, luu petäjää myöten kiipesin.

Mutta uyt ci pidä wiipyä! Pian työhön! Ensin meidän täytyy
llwatll ylisen lnutku, ettäs maalle pääset ja sillaikaa kuin sinä
tuot satulan ja ohjakset, menen murtamaan tallin seinää.

Uliik oli tuonut mukaansa aseita, millä katto saatiin sen
werrau anti, että wnngitun pojan hoikka, laiha rnnmis pääsi ulos.
Tosiu saha narskui ja tuiwat kattolaudat jyskiwät mutta jys-
kettä hillitettiin niin paljon kuin mahdollista ja mökin sisällä wal-
litscwa hiljaisuus ilmoitti selwasti, ettei peljättäwä Wcntscl ollut
hcräunyt.

- Nyt alas, Hannu! Ulrik sanoi. Waan jos et uskalla,
niin anna minun mennä!
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Ole huoletta, Hannu wirkkoi ole» nopea ucuwoissani,
Tnossa hetkessä panen kaikki toimeen!

Kätesi hetkeksi, Hannuseni!
Hannu ojensi sen ystäwälle. Se ei Mapissut, mutta oli

kylmä kuiu jää.
Näen jo, että olet luja, Ulrit sanoi. Noh siis, Jumalan

awulla! Tekemisellämme emme tarkoita mitääu pahan eitä määrää.
Se on totta, Hannu wastasi, painaen rakkaan raamatnn-

lehtcnsä sydämellensä. Jumalan awulla! eteenpäin, Ulrik!
Eteenpäin, eteenpäin, tämä wirttoi ja molemmat ys-

täwät erkaniwat. Ulrit hiipi katolle, Hannu käweli warpaillaan
ylisen luukulle.

Waikka poika olikin päättänyt olla mistäkään Maarasta
huolimatta, tykytti toti hauen sydämensä kowemmin, jopa hänen
jäsenensäkin wapisiwat, kuu hän pani paljaan jalan mökin ala-
kertaan johtamien tikapuitten cusimäiselle nappulalle. Hän Moitti
peltonsa ja astui rohkeasti alas. Tikapuut uatistwat häucu jal-
kaiusa alla, yön hiljaisuus euensi jyskettä ja teki sen kahta kertaa
kuuluwammaksi. Peljästyneenä Hannu seisahtui ja kuunteli. Kaikki
oli hiljaa ei ääntäkään kuulunut. Kahta waromammasti hän
astui nappuloille wiimeiu hän oli ctehisessä. Täällä hän hen-
gähti sywästi, rohkaisi mielensä, kokosi kaikki woimansa ja lähestyi
hiljaisilla askeleilla tuwan owea. Linkku wäistyi hiljainen,
lyhyt narina ja owi oli auki. Heikko walo näkyi tupaan anti
olemasta kamarista. Wentsel tai hänen Maunonsa oli siis sytyt-
tänyt yölampun. Tämä 'oli pojan yritykselle sekä edullista että
haitallista. Edullista scntähdeu että hän warmemmin liikkui
koskettamatta mitään huonekalua, haitallista, syystä että walo hänen
kohta saattoi ilmiantaa, jos Wentsel kowaksi onneksi heräisi
unestansa.
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yhtäkaikki, Hannu ajatteli eteenpäin täytyy pyrkiä,
pahimmassa tapauksessa pötkin pakoon ja menen Ulrikiu kanssa
piiloon metsään.

Hän astui hitaasti ja warowasti seisahtui joka as-
keleella pää kumarruksissa hän hengittämättä kuunteli ja kuun-
teli kellon napsahdus kuului selwästi kamarissa. Sabinan
sywä, rauhallinen hengähdys ja päihtyneen Wentselin lörisewä
kuorsaus kuului, tzanuu astui warowasti Weutsel näkyi nuk-
kuwan sileätä unta.

Nyt hän seisoi kamarin owen kynnyksellä kumartui
tutkisteli joka nurkan pienessä huoneessa, johon hänen täytyi astua.
Sabina makasi lcwollisena pienellä pöydällä hänen wieressänsä
palama yölllmppu lewitti heikon walon hänen kalpeille, kärsiwäl-
lisille kaswoillensa. Kamarin toisessa nurkassa Wentsel makasi
»vuoteellansa puoleksi »vaatetettuna. Puuaset, pullistuneet tas-
wousa todistiwat hänen päihtymystänsä. Hau korisi, ähkyi, kuorsasi
fclwästi hän makasi niin sileän sikeästi, että Hannu uudelleen
toiwoi kuin toiwoitin jll sywästi hengähdettyänsä astui rohkeasti
kamarin kynnyksen yli. Wentselin pään yli riippui satula sen
»vieressä ohjakset. Hannu nousi penkille, asettuen niin, että jos
Wentsel hawahtuisitin, hän ei tumminkaan woisi Hannua heti
nähdä ja korotti kätensä ottamaan ensin ohjaksia. Se onnistui
hänelle; nostamatta mitään kolinaa hän ripnsti ne olkapäillensä
ja toiwoi saawansll satulan seinältä. Sitä ei ollut helppo saada,
sillä se painoi paljon ja oli korkealla. Hannu koetti kolme kertaa
ottaa sitä naulasta kolme kertaa hän laski kätensä alas, sillä
häntä pelotti nauhan narskuminen ja satulan päällä ristissä ole-
wain jlllustimien kolahdus. Mutta mitä wiiwytys auttoi? Sa»
tuin täytyi saada alas poika koetti neljännen kerran. Taas
nahka narskui, jalustimet kalisiwat mutta sitä ei woinut estää
ja makllsihcm Wentsel sitkeästi wielä yksi weto ja satula tuli
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alas naulasta. Mutta se oli raskas, raskaampi kuin Hannu
luuliklllln se oli hauen kädestään putoamaisillaan pelossaan
hän piti wahwasti kiinni hän pitikin Maan yksi jalustin
luiskahti alas sileästä nahasta, lyöden loivalla kolinalla Wentselin
wuoteen päänftuolelle. Hannu tahtoi pelosta langeta maahan.
Kalpeana hän katsoa tuijotteli siinä hän seisoi huumautu-
neena, tahdottomana hirmuisen Wentselin pelastamattomana
uhrina. Wentsel nousi nyt, nyt, hän näkee sinut ja olet hu-
kassa tzlliinu ajatteli klimisewa mörinä kuului Wentselin
rinnasta hän awasi uniset silmänsä kääntyi hitaasti nyt
oli pelottawa hetki tullut silloin yölamppu äkkiä sammui
ja synkkä pimeys wallitsi pienessä kamarissa.

Mitä se on? Wentsel toruen ärähti. Ei mitään walon!
Oletko walweilla? Sabina kysyi, Walo häikäsi - en

woinut maata, sen wuotsi sammutin sen. Pitääkö minnn sytyttää
lamppu?

Ei no, ei Wentsel mumisi ja laskeutui jälleen
päänaluselleen. Joudu pian minä minä ah

Hän näkyi jälleen nuttuwan. Liikkumattomana Hannu seisoi
hänen wuoteensa pään puolella eikä rohjennut askeltakaan ottaa.
Silloin hän äkkiä tunsi käden olkapäällänsä. Hän lnnli Wentselin
nousseen wuoteeltaan ja ottawan häntä kiinni. Hän oli huuta-
maisillaan knn hän oikealla ajalla kuuli Sabinan kuiskaaman:
tiedän, mitä tahdot tehdä. Pujahda ulos, äläkä pelkää. Pidän
puoltasi. Pian, pian, pian!

Hannu meni. Maitta hän astin hiljaa, kuulin toki hänen
askeleensa kolina, sillä tuskansa ja jäseniänsä wapistuttawa pelko
poisti hänestä entisen, lewollisen warowaisnuden. Sitä paitsi oli
mökissä nyt niin pimeä, ettei woinut kättä silmiensä edessä nähdä
ja tämäkin oli shynä ettei hän astunut wakawasti. Häu tuli toki
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onnellisesti tuman owelle - mutta onnettomuudeksi luiskahtanut
jalustin löi owen pieleen ja siitä tuli kowa kolina.

Saakeli soikoon, Wentsel huusi, hän ei ollut Wielä
oikein nukkunut mikä nyt on?

Minä se olen, Sabina sanoi etsin tulitikkuja enkä
löydä pimeässä!

Tyhmät tiknt! Wentsel mörisi. Et tarwitsc tikkuja -

panen lewolle, mnuten minä .
.

.

Jo hywä! Sabina keskeytti häntä. Jos et yöwaloa tahdo,
niin en minäkään tarwitse sitä.

Näillä sanoilla hän lähestyi wuodettansa, kolisten niin pal-
jon kuin mahdollista, työntäen tahallansa pöytää ja tuolia monta
kertaa edistääksensä siitä syntymän kolinan kantta Hannnn pakoa.
Onneksi poika ymmärsi tämän tarkoituksen ja kiirehti, pitäen jolus-
tintll kädessään, ctehisen tikapuille. Hän seisahtui sen Miereen
waftistcn tuskasta ja wilusta. Hywän neljännes tunnin hän odotti
kuunnellen joka kolinaa, joka auki olewan kamarin owesta saattoi
tunkeutua hänen korinaansa. Wasta sitte kun hän taas kuuli
Wentselin kuorsuwan ja koriseman, kiipesi hän nappuloita myöten
ylös, sulki luukun owen ja kiirehti helpoitetulla sydämellä ulos,
missä Ulrik jo kauan oli pelwolla odottanut hänen tuloansa.

Ulrik! hän kuistasi.
Jumalan olkoon kiitos, sinähän siinä olet! Mastasi Ulrik.

Peltäsin jo Wentselin heränneen ja saaneen sinnt kiinni.
Ni paljon puuttunut, ettei se tapahtunut, Hannu sanoi.

Olen kuolon tuskissa ollut! Ia jos Sabina ei olisi ollut ja ellen
olisi sydämen pohjasta Herraa awuksi huutanut suurimman hädän
ja waaran hetkenä, niin tuskin olisit minna enää nähnyt. Mutta
Herra autoi minulle woimaa tukahuttamcian tuskani huutoa ja
Sabina piti muusta huolta.

Ia satula, Hannu? Onko sinulla satula ja ohjakset?
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On kyllä tuossa owat molemmat ota ne mutta
maro satula on raskas älä anna sen pudota.

Annas tänne! Ulrik sanoi otti satulan ja kiirehti
sen kanssa katon yli tikapuille, jotka hän tultuansa tallin kantta
siellä löysi ja pani kattoa wasten nojaamaan. Tottuneesti ja kii-
reesti kuin kissa hän kiipesi nappuloita myöten, wei satulan talliin
ja palasi minutin perästä ylisen luukulle. Tule nyt, Hannuseni,
hän kuiskasi. Kaikki on walmis sinun tarwitsee waau istua
satulaan ja sttte lähteä. Olen murtanut tallin koko takaseinän,
kyllä Wentselin silmät suurenemat, kun hän aamulla nousee ja
näkee, miten wangittu lintu on paennut. Kiireesti waau! Kiipeä
ulos niin pidä ohjista kiini ja seuraa minua.

Onnellisesti molemmat pojat saapuiwat pihalle ja kiirehtiwät
talliin, missä hewonen terwehti nuorta isäntäänsä iloisella hirnu-
misella.

Jumalan tähden, Riistan, hiljaa! Hannu huudahti, pi-
täen hewosen kuonosta kiini. Jos Weutsel kuulee sinua! Jos hän
tulee epäluuloon! Jos hän tulee! Wielä wiimeisessä silmän-
räpäyksessä kaikki olisi kadotettu. Pian, Ulrik, anna ohjaksettanne!
Kun se saa ne suuhunsa, niin se on hiljaa.

Kiirehtien hän pani ohjakset ja Hannu aikoi juuri Panua
satulaa kiiui, kun kuolon pelto saattoi häueu kätensä herwottomaksi.
Tallin owi naukui yön pimeydessä warjou kaltainen haamn
tuli talliin käsi ojennettiin ja Hannu tunsi käsiwaitcensa tar-
tuttaman.

llmiannettu! Ulrik huusi Hukassa! Hannu.
Hiljaa, hiljaa toki! sanoi kolmas ääni.

Hannu ja Ulrik hcngähtiwät iloisina. Sabina! he hnusiwat
lähestyen hywän waimon haamua,

Tosin niinä olen, sanoi Sabina. Ah, Hannu, en tnllnt
pakenemistasi estämään päinwastoin minä iloitsisin jos pääsisit
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pois tästä huoneesta, waan Hannu, rakas Poika, sinun täytyy
lnwata minulle jotakin!

Kaikki! sanoi Hannu sydämellisesti kiitollisena. Henkeni
teille, Sabina!

Gi suinkaan, ei suinkaan, waimo wirtkoi. Lupaa minulle
waan, ettet Wentselin ryöstöstä puhu. Ah, Wentsel on paha ja
ilkeä, waan hän on kuitenkin mieheni ja se olisi hirmuista minulle
jos hän tulisi wankeuteeu! Häpeä tappaisi minun!

Oh, rouwa Sabina, miten woitte luulla minun toimit-
taman teille murhetta! Hannu huudahti sydämestään. Ei, en mil-
loinkaan unohda, kuinka hywä olette olleet minua kohtaan. Te
saatte waimaan kuulla minusta Teidän hywyytenne ei jää pal-
kitsematta! Ia rahoja niitä en enää muista.

Kiitoksia, rakas poika, kiitoksia! Sabina sanoi helpoite-
tulla sydämellä. Nyt en tadu, että olen pettänyt Wentselin. Ia
lähde nyt pakoon, Jumala olkoon kanssasi!

Niin, paeta meidän täytyy, kyllä jo waan on aika! Ulrik
sanoi. Satulaan, Hannu! Pian! Joka hetki on kallis! Ia
kiitoksia teille, rouwa Sabina, woikaa hywin!

Hannu otti Whywäiset Sllbinaltll; onnettoman wllimon
kyyneleet wuosiwat hänen hinksillensa ja hänen siunauksensa laikui-
wat wiclä kauwan hänen torwiZsallii. Sydämellisellä rakkaudella
poika syleili häntä wiimeisen kerran erkani sitte, otti ohjakset, wci
hewosen tallista, hypähti satulaan ja lähti pois. Ulrit piti
jalustimesta kiini ja oli tien osottajana. Sabina tuuli kauan
lapioitte» kopinaa. Kun kaikki oli hiljaa, hengähti hän sywasti ja
kuiskasi: «Jumala olkoon teidän tanssane, warjelloon teitä ja
minua," Sitte hän palasi kepeillä, kuulumattomilla askeleilla
mökkiin. Muutama minuutti kului eikä mitään kuulunut lähellä
eikä kaukana, joka olisi ennustanut mitään tawcitonta. Äkkiä yön
hiljaisuudessa kuului mökin sisältä pitkä, kileä, pelottama huuto.
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Sitte kolina owi awattiin tuimasti puoleksi waatetettu mies
syöksi ulos kiiruhti talliin paennut! hän huusi hewonen
on pois, poika paennut! Kyllä sitä ajattelin, knu tuulin hewosen
hirnumisen! Muttei hän wielä ole kaukana ja woi häntä, jos
wielä tapaan hänet!

Mies Wentsel se oli, wielä puoleksi päihtynyt palasi
mökkiin tuli minuutin perästä takaisin ladattu pyssy ja sytytetty
lyhty kädessä. Kiireesti hän poistui pihasta meni jättiläisaske-
leilla metsään ja katosi. Sabina makasi liikkumattomana, tunnot-
tomana porstuan lattialla. Wimmastunut miehensä oli häntä
nyrkillään lyönyt; Sabina oli mennyt tainnoksiin.

HnhdeKsns suku.

Tyhmyys on nuorten sydämessä.
Syr. 80: 11.

Edellisenä päiwanä oli kowin satanut, taiwas oli wicläkin
täynnä mustia piimin, joitten läpi tähden walokaan ei woinut
tnntentull. Wallitsewll pimeys oli niin synkkä, ettei Hannn woinut
nähdä hewoseiisa päätäkään; tietä eroittaa oli mahdotout». Mrik
tunsi hywin seudun, ja huolimatta tiestä, hau ajoi läheistä metsää
kohden, jonka wciijoon pakolaiset pian päcisiwät. Täällä pimeys
luonnollisesti oli synkempi ja pimeämpi kuin muualla. Pimeyttä
lisäsiwät ei ainoastaan waloa estäwät mustat pilwet, waan myös
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toisiinsa kiertyneet puuulatwat; muutaman minuutin kuluttua
oliwat pojat aiwan eksyneet ja kuljeksimat ympäri onnensa nojassa.
Tosin hewonen astui eteenpäin, Maikka sen kawiot joka askeleella
wnjosiMat pehmeään mutaiseen maahan; se kompastui wähä wäliä
punnjunriiu ja lahonneisiin oksiin sen täytyi kiertää milloin
oikealle, milloin wasemmalle sillä yön pimeydessä ei ollut ajattele-
mistakaan seurata määrättyä suuntaa.

M on knrja, sanoi Ulrik, sillä uskollinen hewonen taas
kompastui liukkaalta juurelta ja oli laukeamaisillaan. Kurjan
kurja yö, enkä todella tiedä, jos olemme Wentselin mökistä lankana,
tai jos Maan kiertelemme sen ympäri. Toiwoisinpa että jo olisi
päiwä ja annin toki tulisi.

Älä käy alakuloiseksi! Hannu Masiasi, hän kun oli hewo-
scusa selässä oli taas rohkea niinkniu ennenkin. Aina eteenpäin,
eteenpäin, Ulrik! Täytyyhän meidän kerran päästä metsästä ja
knn siitä Maan pääsemme, olemme tnrwllssa.

Tahdon tehdä parastani, Illrik sanoi kuitenkin on
mahdotonta löytää tietä! Pimeys on kolvin synkkä jospa edes
meillä olisi lyhty tai tulisoihtu. Mutta täten woi ainoastaan kissa
tahi tarhapöllö täällä liikkua!

He meniwät kuitenkin eteenpäin niin hywin kuin taisiwcit.
Mentiin hitaasti, eikä metsällä näkynyt loppua olemankaan. Sen
lisäksi nyt tuli rankka sade; pimeys oli synkkä; hewonen seisahtui
äkkiä eikä liikahtanut paikaltakaan. Surullisena Ulrik etsi tietä.

Odota tässä hetkinen, hän sanoi Hannulle tahdon
katsella, jos en jotakin tietä löytäisi. Luullakseni nyt tiedän missä
olemme nuo watnkkllpensaat owat minusta tutut ja ellen
warsiu erehdy pitäisi tuolla oikealla puolella oleman wanhau ritari-
liuullN rauniot. Sieltä sitte kyllä löydän tien.

Uliik katosi pimeyteen, Hannu jäi hewosensa kanssa paikal-
lensa odottamaan, HcMonen pärskyi nyykyttäen nyreämicliscnä
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päätänsä. Pimeys, märkyys, kylmyys ci miellyttänyt sitä enemmän
kuin nuorta isäntääusäkäan, jota wilnsta wciäntäen käsiänsä kärsi-
mättömänä odotti ystäwänsä takaisiutuloci. Satceuftisarat läis-
tahtiwät kahisten lchtikatollc ja pojat oliwat kastuneet läpimäriksi.

Noin kymmenen minnntin kuluttua Ulrik palasi. Hänkin
wapisi wilnsta, mutta äänensä soi kirkkaalta ja tyytywaiseltä.

Kaikki hywin, Hannuseni, hän sanoi riemuiten. Gn ole
pettynyt rauniot owat tuossa ja nyt tiedän, missä olemme.
Anna minulle ohjakset miuä käyn edellä ja talntan hewosta.

Jo hywä, Haunu wirtkoi tuossa on ohjakset! Kuinka
kaukaull olemme Wentselin motista?

tzywän puolen tunnin matkan päässä, ei enempää, Ulrik
wastasi. Mutta älä siitä huoli! Raunioista käännymme wasem»
malle ja tulemme sitte suurelle karjatielle, joka menee metsän poikki.
Siihen päästyämme emme enää eksy!

Hywä, siis eteenpäin! Hannu sanoi ja Ulrik astui kope-
loiden ja etsien hiljaa edeltäpäin. Muutaman minuutin perästä
he tnliwat raunioille.

Nyt sinun täytyy astua alas, Hannu, Ulrik sanoi tie
wasemmalla puolella ei ole tasainen ja on täynnä taikellaiZta
ränniä ja rauniokiwiä! Hewoueu woisi kompastua ja kaatua tässä
hirwcassä pimeydessä.

Kohta Hannu hyppäsi alas ja oli aikomuksessa seurata
edeltäpäin menewää yhtäwää, kun jotakin juolahti hänen mie-
lcheusä.

Kuules, Ulrik, hän sanoi tällaisissa wauhoissa rau-
nioissa tawallisesti löytyy joku holwi tai muu sellainen, jossa woisi
saada sateen ja rajuilman suojaa?

Tosin me olemme juuri lähellä erään holwin suuta,
missä on kuiwaa ja lämmintä, Ulrik Masiasi. Muttei meillä ole
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aikoa odottaa sateen lakkaamista meidän täytyy päästä pois
Wentselin läheisyydestä.

Ah, eihän meillä niin kiire ole, Hannu sanoi. Olkaamme
tässä wähän aikaa! Iö on kowin hirweä! Wentsel makaa eitä
muista meitä. Niin pian knin päiwä koittaa, lähdemme taas
pois! Sitte hänen täytyy kauan juosta, ennenkuin hän saa
meitä kiinni.

Mutta jos häu jo on herännyt, Ulrik wastasi, jos hän
kaipaa meitä, jos hän etsii sinua, ajaa sinua takan ei, Hannu,
mennään waan eteenpäin! Pääsemme pian maantielle; siihen asti
meidän täytyy kärsiä sadetta!

Aika ei olekaan lyhyt, Ulrik! wirkkoi Hannu. Katso,
kuinka rankasti sataa! Mä toki ole murheellinen! Etsikäämme
holwi pian!

Ulrik pyysi, waroitti, itki, wocm Hannu oli niinkuin en-
nenkin itsepäinen, eikä tahtonut paikaltakaan liikkua, ennenkuin
päiwä"tulisi.

Wentsel ei tule, hän sanoi, eihän sekään ole pelättäwää,
jos hän olisikin herännyt! Missä hän meitä etsii, miten hän meitä
löytää tässä pimeydessä? Se on Marsin mahdotonta, Ulrik! Ia
jos pimeässä menemme eteenpäin, niin woipi onnettomuus pian
tapahtua. Tie on huono hewonen kompastuu, ehkäpä kaatuu

eksymme uudestaan kuljemme ympäri saloa wäsymme
juoksemme ehkä sitten Wentselin käsiin ei, jääkäämmetänne päi-
wää odottamaan!

Ulrik wakuutti löytämänsä maantielle, mutta Hannu oli itse-
päinen. Jos Ulrik ei tahtonut yksin lahtea, niin hänen täytyi
myöntyä.

No, olkoon menneeksi, hän sanoi surullisena ja alakuloi-
sena, mutta seu sinulle, Hannu, sanon, minä aawistnn pahinta.
Saatpa nähdä, että saamme katkerasti katua pysähtymistämme.
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Olen lowiu tuskallinen, stidameni sykkii loivasti pelosta, kowcui»
mii! liiin silloin kuin Sabina säikähdytti meitä tallissa.

Ah, älä hulluttele, tzannn wastnsi. Olcmmehan täällä
tniwassa ja lepo ou hywli sinulle, minulle ja Nustan paralle.
Pian, pian holwiin, muuten wedeutulwat wiewät wiclä meidätkin
mukaansa.

Ulrik totteli, wei Hannun ja hcwosen noin parikymmentä
askeletta siwullc mainitun holwin suulle. He astuiwat sisään pääs-
tyään katon suojaan. Hannu oli sangen tyytywäinen, jota wastoin
Ulrit ei woinut salaista pelkoansa tukahduttaa. Wielä terran hän
pyysi Hannua jatkamaan matkaa mutta tämä, kuullessaan yhä
wielä wirtllllwan sateen loistiwaa kohinaa, ei kuullellut rukouksia,
eitä waroituksia. Hänen lewollisllutensci oli kuitenkin saattama
heitä kauheaan hämmästykseen.

Wentsel, mentyänsä wihansa wimmassll mölistään ja pääs-
tyänsä ulos, liljasi ilosta. Löysällä, sateelta pehmitetyllä maalla
hän lohta lyhtynsä walossa löysi hcwosen lciwioitten jäljet eitä nyt
enää ollut wllikeata seurata palencwaisten matkan suuntaa. Hän
saapui metsään mutta täällä oli pensasto niin tiheä, että oli
»vaikeampi urkkia jälkiä, jonka wuoksi hauen täytyi hillitä kiiret-
tänsä. Ristiin rastiin hän kulti metsässä, lyhty maata wasten,
silmät etsien ja seuraten kawioilten jälkiä. Hän näki kyllä miten
pojat oliwat pahasti eksyksiin ajelleet, mutta juuri tämä sytytti
hänessä toiwon heitä wihdoin löytää ja waltaansa saada. Innos-
saan hän ei pitänyt wäliä sateen mirroistakaan. Hänessä waikutti
koston pyyntö jll pojalle tehdyn ryöstön ilmitulemisen tuska. Näin
hän pedon tllwallll etsi saalistansa pimeässä metsässä ja tuli wih-
doin hikisenä ja wäsyncenä liki raunioitll, missä pakolaiset oliwat
etsineet rajuilman suojaa. Hänen lyhtynsä lewitti jo kaukaa häi-
läsewän walon holwiin. Kuolon pelko kouristi Ulritiu jalkoja
kiljahtaen hän tempasi Hannun pystyyn maasta, missä tämä oli
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piikeillään nnkkuueeua ja huudahti hauelle: Wentsel tulee pian
hewoselle ja pakene!

Hulluutta! Hauuu wirkkoi peljästyneenä ja unisena
sinä näet kummituksia, Ulril! Kuinka Wentscl olis tänne tullut?

Pakene, Jumalan tähden pakene! Ulrik sanoi uudelleen.
Pian hcwoselle ja aja Maan pitkin mctsää! Seuraan sinua! Mutta
pian, pian! Joka hetki on kallis!

Taas lyhdyn walo näkyi. Nyt Hannu uskoi, eikä enää wii-
pynyt. Kerrassaan hän hypähti satulalle.

Hän se on Wentsel! Hannu huudahti. Piau kätesi
Illrik! WöZ hewoscn selkään! Se wie meitä molempia eitä
Wentsel saa meitä kiini! Pian, pian, minä en pakene yksin!

Ulrit ei kauan miettinyt. Silmänräpäyksessä hän oli Rus-
tanin selässä ja piti molemmin käsin kiini Hannusta.

Pois, Rustan! hau huusi rawistaen ohjaksia. Kuuliainen
hewouen juoksi täyttä laukkaa Holmista Wentscliu siwu, joka hui-
masti huusi turhaan pojille: seis!

He pakenemat! Wentscl mumisi ottaen pyssyn olkapääl-
lään hana narskui laukaus jyrisi jyskyeu patolaistcu takaa

ja tileä hätähuuto ilmoitti kuulan sattuneen. Wentscl juoksi
eteenpäin lyhty korkealle korotettuna.

Kymmenen askeleen päässä hän sai pakolaiset kiini. Knula
oli sattunut hcwoseen, joka haawoitettunll makasi poikien päällä,
jotka koettiwat kaikkia woimiausa päästäksensä haawoitetun eläimen
alta. Wentselin suusta kuului hirwcä riemunhuuto. tzewoncn,
joka oli Maan wähän riipaistu, nousi, saatuansa kolauksen Pyssyn
perästä, ja juoksi metsään. Wentsel käwi käsin peljästyneihin
poikiin.

Pojat! hän huusi tätä saatte katua! Ette euää toisten
ajattele pakenemista, ettekä pyri pakoon. Nyt takaisin mökkiin! Ia
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woi teitä, jos wielä waan koetatte paeta. Minulla ou wielä yksi
kuula Pyssyssä.

Molemmat pojat oliwat pcljästykscstä uiiu huumantuncct,
ettciwät woinect wastustclla eikä wastaausauoa. Waikeucwinn,
suruun waipuncina he totteliwat Wcntseliä, joka paijaten ja lyö-
den ajoi heitä pimeässä metsässä luni teurastcttawia eläimiä;
ilman estettä he saapuiwat hänen mökkiinsä, Sabina, joka sillä
wälin oli tointnnnt miehensä lomasta kohtelcmisesta, näki hämmäs-
tyneenä poikien pllllljawan. Wentsel köytti molemmat, pani heidät
pimeään koppiloon, jonka hän lukitsi kolmella lukolla ja jätti heitä
sinne tuskihinsll katumaan ja pelkäämään. Itse hän syntlämielisenä,
puhumatta sanaakaan meni tupaan, käski lyhyesti ja tylysti »vai-
moansa menemään leivolle ja jäi yksinään miettimään ja tuu-
mimaan.

Oi minä tyhmä, minä onneton! Hannu huudahti surul-
lisena, ollessaan sidottu ja suljettu Ulrikin kanssa miuä onneton,
joka en neuwoasi seurannut enkä kuunnellut Pyyntöjäsi ja waroi-
tutsiasi! Nyt olisimme wapaat waan sen sijaan minun täytyy
jotakin hirmuista täällä odottaa, johon olen sinuakin armas, us-
kollinen Ulrikini saattanut! Woitko, ystäwä, minulle cmtccksi-autaa?

Ei siitä lukua! Ulrik ivastasi ajattele waan itseäsi,
sillä kaikessa tapauksessa olet pahemmassa pulassa luin minä.
Weutselin täytyy laskea minut wapaaksi, sillä minä en ole hänen,
eikä hän woi minulle mitään wahinkoa tehdä. Mutta sinä, Hannu
parka! Sinua ei kukaan täällä tunne ja lopuksi ihmisten täytyy
nskoa mitä Wentsel sinusta lörpöttclce. Hän on sanonut sinnn
olewan hänen sukulaisensa, jonka hän säälien on ottanut luoksensa.
Sitä uskotaan eikä kukaan sinusta huoli ja niin sinä olet kotonaan
pahan miehen wallaZsa. Mutta älä toki, Hannu, epäile, yksi ystäwä
sinulla on, ja se olen minä, ystäwäsi, joka sinna ei unohda, waan
pidän aina sinusta huolta.
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Sinä hywä Ulrik! tzannn sywästi liikutettuna sanoi.
Miten olen niin paljon osauottawaisuutta sinulta saanut? Miuä,
joka ajattelemattoman tyhmyyteni kautta saatoin sinuakin ouuetto-
umutccui. Ah, ah, herra pastori oli oikeassa, kun hän sanoi:
jumalaloin hnkknn jumalattoman menonsa tähden! Miks'eu sinua
seurannut? Miks'eu tuullut waroitutsiasi? Miks'en ajatellut, että
minä itsepäisyyteni kautta saatoin sinnt, ftarahimman ystäwäni hir-
muisinipaan wllaraau! Ah, se oli jumalatonta ja saat, Ulrik, nähdä
Jumalan rankaiseman minua seutähden! Minulle tapahtuu oikeus
ja kohtuus mutta että sinun, sinunkin, täytyy kärsiä, se surettaa
minua suuresti!

Ole huoletta, Hannu, Ulrik wastasi sydämellisesti. Kärsin
mielelläni kanssasi ja katso, niinkuin rakas Jumala rankaisee sinua
pahojen tekojesi tähden, niin hän rankaisee Wentseliäkin, joka on
tehnyt Paljon, paljon enemmän jumalattomuutta kuiu siuä! Sinä
toki kadut ja tahdot mielelläsi' parantaa itseäsi, mutta Weutsel
hän elää synneissänsä ja ehkä ajattelee tehdä pahempaa kuin hän
jo tehnyt on. Kyllä Jumala hänen tawoittaa ja sinua häu kaikissa
hädissä wielä auttaa, jos wami ahkerasti häntä muistat. Waan
sinun tulee todenteolla parantaa itseäsi.

- Niin kyllä, niin kyllä, Ulrik! tzannn sanoi. Täst'edes
tahdon tulla kelwolliseksi, kunnolliseksi enkä nurise wcnwoista, joita
rakas Jumala minulle wielä sallii. Ummärrän kyllä, miten syn-
tinen koko elämäni on ollnt, ja kaikki, jotka minna nuhtcliwat ja
kocttiwat minua parantaa, kaikki, hywä aliupseeri, koulnnopettaja,
setä herra pastori owat olleet oikeassa. Oi, miten häpeällinen
ja inhoittawa olen omissa silmissäni, kun muistelen kaikkia pahoja,
jumalattomia tekojani! Niin, niin, rakas Jumala woi sen minulle
wielä auteetsi-lliitaa, Maan knn, jälleen lankesin entiseen rikokseeni,
antoi hän minnn taas joutua Wentselin maltaan! Tiedän kyllä,
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että minun täytyy kärsiä wiclä paljo», waau tahdou kaikki lujasti
kestää, siksi kuin rakas Jumala ou minulle anteeksi-antanut.

Niin se on oikein, Haun»! sanoi Ulrik iloisena. Näin
sinuun mielistyn! Ia huomaa, ei Jumalakaan sinua unohda. Kun
hän, taiwanllincn isä, meitä raukaisee, niin se tapahtuu aina par-
haaksemme! Sitä jo hywä äitiMainajaui opetti minulle! Nohteutta
siis, Hannu! lumalau awulla pääsemme! Tiedäthän: «juma-
lattoman käsiwarsi murretaan jll jumalattomain täytyy hukkua
pimeydessä!" Se tapahtuu Wentselille, sillä et sinä enää ole juma-
laton, sinä kadut ja olet liimannut parannuksen. Mutta Weutsclille
se tapahtuu ja saat nähdä Jumalan mielii etsimän häntä synneis-
sänsä, ellei hän kadu ja paranna itseänsä, niinkuin sinä!

Ah, Wentsel ei ajatellut katumusta eikä paraunusta. Silla
wälui kuiu wangitut pojat toiwoiwat ja luottiwat Jumalaan, hä-
nen pahat aikomuksensa ja pahuutensa yhä woittiwat sydämensä
wiimeiset hywat tunteet.

Ei mikään muu auta, hän otsa rypyssä, katsanto synk-
känä, mumisi itseksensä. Minun täytyy lopettaa, muuten kaikki
tulee ilmi ja olen hukassa! Pojat älyäwät, Ulrit ou kawala

Hannu on hänelle kaikki, kaikki kertonut hän kertoo mnille
poliisimiehet tulewat he etsiwät mökissä ja pihalla löy-

tämät rahat panemat minun kiwi haa! poikien täytyy
kuolla, kuolla! Ki mikään heitä enää woi pelastaa!

Hän nousi tuolilta, johon hän oli istunut, täMeli lcwot-
tomana kiirehtimillä, horjumilla askeleilla ahtaassa tuwassa. Kii-
hoitettu mielikumitukscusa tuwaili hänelle wartautcusa kaikki seu-
raukset wankcus kalisewllt raudat kaikkein hywien ihmisten
ylenkatse wicläpä hirttämistäkin ei! se oli wältettäwä! Mitä
pojasta on lnkun! Gi lukkokaan häntä kaipaa! Ia Ulrik? Pah!
Wentsel wirkkoi miksi hän meni auttamaan poikaa! Hänenkin
täytyy myös häwitä täytyy muuten hän ilmiantaa kaikki!
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Synkkämiclisenä, maitiollcn hän nyt tuumaili, miten hän
pahan tekonsa täyttäisi. Pian oli tuuma tehty kauhea nauru
ilmaisi että hän piti sen Marinana ja taattuna.

Se läypi lncitmm! Niin, se käypi! luin nuimisi kamalasti.
He katoamat, eikä kenenkään tarwitse walmistna hautaa, johon
heidät hautaan.

Mutta molemmat pojatko? Molcmmntko? Eikö se ollut
hirwcätä? Gikö Wentscl olisi paremmin tehnyt, jos hän olisi tuul-
lut omantnutonsa ja waimonsa ääntä? Eikö hän mieluummin olisi
woiunt antaa pois ryöstetyn tawarau ja laskea pojat wapaiksi?

Weutsel kyllä sitä ajatteli, sisällinen ääni häntä siihen kchoitti
mntta hänen ahneutensa oli liian suuri hän piti jo rahat

ominansa ei tahtonut niitä antaa pois ei tahtonut. tzä>
nelle käwi kuteu kaikille pahcmtekiöille yksi jumalaton teko syn-
nyttää toisen yksi rikos seuraa toista ja mikä on loppu?
Niin, jos he loppua ajattelisiwat, jos he Jumalala muiZtaisiwat,
jota taiwlllln ja maan kutsuu tuomiolle, jos he muistaisiwat lau-
setta: sen sinä teet ja minä waikencn; sinä luulet minun olewan
sinun kaltaises; mutta minä tahdon sinua rangaista ja asettaa sen
silmiesi eteen! Ah Wentsel ei muistannt Jumalaa eikä tuomiota!
Nahan kiiltäwä kiilto häikäsi häntä hän oli kadotettu mies

kadotettu Jumalan ja ihmisten edessä.
Päiwä tuskin koitti, kun Wentsel lähestyi loftpiloa, johon

hän oli sulkenut molemmat pojat, päästi heidän siteensä ja ysta-
wällisemmin kuin he wiime yöllisten tapahtumain nähden woiwat
odottaa käski hän heitä seuraamaan itseänsä kamariin. Hämmäs-
tyneinä pojat meniwät.

Kuultaa, Weutsel sanoi heille, lun he oliwat tupaan
tulleet, te olette tyhmästi tehneet tänä yönä! Te olette wielti
hullut pojat ja scntähden annan sen tällä kertaa jäädä sikseen, enkä
kurita teitä, maikka olin aikonut sitä. Mutta jos wiclä kerran
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pyritte pakoon, niin ei mikään pelasta teitä »vihastani. Varokaa
siis! Älkää puhnko sanaakaan tapahtuneesta asiasta, muuten teille
taypi huonosti. Jos olette waiti ja tottelcwaiset, niin ette sitä
kadu. Ia nyt lähtekäämme työhön.

Hämmästyneinä pojat kuuliwat näitä lauhteoilta luuluwia
sanoja. Waan knn eiwät tohtineet keskenään puhua, niiu he ih-
metellen katseliwat toisiansa; Ulrik kohautti huomaamatta olka-
päitään. Kun hc sitten kulkiwat wuorityöhön, kuiskasi hän salaa
Hannun korwllllii: älä usko häntä! Hän tahtoo tehdä meitä wa-
romattomiksi.

Hannu pudisti hänen kättänsä ja niin hc meniwät aukkoon.
Wentsel wei heitä irti hakatulle malmiläMe, jota heidän piti pie-
niksi hakkaaman ja kokosi sitte työkalunsa mennäksensä toiseen
paikkaan työhön.

Olkaa ahkerat! hän sanoi poismennessään. Työskcn-
uelkäll täällä niin ahkeraan kuin woitte; minä lähden sillä wälin
syrjätäytäwään. Tulkaa jälestäni, kun täältä pääsette.

Syrjäkäytäwääntö? kysyi Ulrik hämmästyneenä. Siellä
ei enää moniin niloihin ole työskennelty.

Se on se sama siitä ei teidän tarwitse huolia, Weutsel
wirkkoi tylysti kuten ennenkin. Teidän tulee waan tehdä mitä
teille käsketään.

Tämän sanottuansa hän kääntyi pojista ja astui sywimpiin,
Ncrtäwiin käytäwiin. Ulrik pudisti miettiwäisenä päätään. Tohdin
Maunoa, ettei hänellä ole mitään hywää mielessä, hän sanoi. Miksi
hän jättää meitä yksin? Kaikessa tapauksessa hän tahtoo tehdä
kepposet meille ja meidän täytyy olla Maroillamme. Mutta sama
se on odota hetki, Hannn! Juoksen maan työnjohtajan luo
pyytämään että hän antaa meidän molempien tänään yhdessä olla.
Niin kauan kuin minä olen luonasi, ei Wentsel woi tehdä mitään
sinulle! Tuuucu aiwcm hywin syrjäkäytäwän eikä siellä ole niin



92

waaratonta kuten toiwoisiu. Waau minä en mitään pelkää, enkä
tänään jätä sinua.

Ulrik kiirehti ja palasi kohta tyytywäisen näköisenä. Kaikki
hhwin! hän sanoi. Työnjohtaja on lnwcmnut että saammc yhdessä
olla ja nythän saadaan nähdä, jos Wentsel tohtii mitään meille
tehdä.

Iloisina pojat jatkoiwat työtänsä, weiwät malmin aukolle
ja lörpötteliwät keskenään niin tyytywäisinä kuin Wentseliä ei olisi
ollutkaan.

Tämä olikin tunkeiluni manalau äärihin asti. Tarkasti hän
katseli pimeitä käytäwiä, joitten niljakkailta seiniltä sirtoilewa wcsi
kirkkaina pisaroina lirisi hakkasi siellä ja täällä kallioita wasci-
rallacin ja jäi wihdoiu scisomaan paikkaan, jossa kaksi käytäwää
yhdistyiwät ja muodostiwat ristikkotien. Kolmen tien päästä pääs-
tiin wuorikaiwoksesta maalle; ueljäs päättyi wuoreen ja oli umpi-
kadun kaltainen, josta ei päästy maalle, sillä ainoa pääsö oli
peitetty tai muuten päätetty. Tähän Wentsel seisahtui, purasti
kalliota ja työskenteli niin kiireesti kuin olisi hänellä ollut jotain
kamalaa ja kamoksnttawaa tehtäwänä. Lampun walo walaisi hänen
kaswojansa, joiden synkät ilmeet ja pahanilkinen katsanto todistiwat
ettei hänessä hywät ajatukset suinkaan wallinneet. Hän wieritti muu-
tamia kallioseincistä irtimurretuita malmitllppllleita umpitaytäwälle
ja purasti sitte kallioon sywan kolon, jonka hän täytti kokonaan
ruudilla ja sulki puisella suuteella, jossa oli sytytysreikci. Sytytys-
reikaäu hän pani sytyttimen, jonka toisen pään hän katti niin
warowasti rakoon että täytyi oikein tarkasti tutkia, jos tahtoi sitä
löytää. Lähelle sytytysreitäa hän näön wuoksi pani toisen sytyt-
timen ensimaiseen kiinni ja antoi sen Vapaasti riippua. Synkällä
tyytywäisyydellä hän katseli tekoansa.

Saavaanpa nyt nähdä, hän mumisi itseksensä, jos joku
minua syyttää. Pojat owat kcwytmielisiä jos miina räjähtää,
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niin syytetään heidän waromllttomnnttansa, eikä tukkokaan enää
heitä kaipaa.

Wielä häu kerran katseli, jos kaikki oli järjestyksessä ja
meni sitte taas entiseen työhönsä. Kallio, jota hän koetti räjäyttää,
jymisi hänen wasaransa lyönneistä ja kun Ulrik ja Hannu wihooin
tuliwat, eiwät he huomanneet mitään, mikä olisi woinut heissä
herättää epäluuloa Wentselia »vastaan.

Oletteko jo ftäiwällistä syöneet? kysyi Wentsei.
Olemme! Ulrik wastasi. Kello on jo kolme - emme

jaksaneet teitä odottaa. Hannu jakoi kanssani päiwällisleiwän.
Se on hywä, wastasi Wentsel erityisesti lewollisena ja

lauhkeana. Olen kuivasti työtä tehnyt ja unohtanut syömisenkin.
Hakatkaa tuo kappale pieneksi, sillä aikaa menen hetkeksi lewolle.
Mutta warokllll menemästä liki sytytintä siinä on sytytiureikä»
joka on latingissa! Olkaa siis Maroillanne, muuten teille woi
tapahtua suuri waara.

tzywä, Uliik sanoi, pikaisesti katsellen sytytintä, joka
riippui rei'astä luulen ettemme mene sitä liki.

Tämän sanottuansa hän meni Hannun kanssa umpikäytä-
wälle ja kun molemmat pojat oliwat selkänsä kääntäneet, käytti
Wentsel tämän tilaisuuden esiinottaaksensa kätketyn sytyttimen. Sen
jälkeen wielä katsellen molempia poikia, hän meni pois.

Hän on pois, Hannu, sanoi Ulrik ystäwällensä, kun
Wentsel oli mennyt ja hänen lamppunsa himmeä walo oli kanas
kadonnut. Mitä sanot hänen oudosta, tawattomasta käytöksestänsä?
Hiin näkyy olewan niin lempeä ja hywä ja kuitenkin kun
mnistan hänen synkkiä kaswojansa ja hänen arkaa katsettansa, niin
oloni tuntuu wallan kamalalta, Hänellä on totta totisesti paha
mielessä, enkä tiedä josko se olisi paras että menisimme suoraan
työnjohtajalle kertomaan kaikki tapahtumat sinusta, minusta ja
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Wentselistci. Työnjohtaja knnlee minua ja jos hän uskoo meitä,
niin ci Wentsel woi meille mitään tehdä.

Mutta jos häu ei usko meitä? Hauuu wastasi. Ia
Wentsel osaa walhetclla. Miten meille sitten käyfti? Parempi olisi
minusta wielä kerran koettaa paeta! Ia se kohta, paikalla. Olemme
yksinämme, ei kntnan meitä huomaa luikahdamme pois
pääsemme »vapaiksi ja kun Wentsel ehtoolla tulee, olemme
wuorten toisella puolen.

Gi se sowi, ei, Ulrik wastasi. Ei kumminkaan nyt, ei
kohta! Wentsel warmacin kurkistelee meitä jossakin ja saa meidät
kohta kiinni. Odottakaamme yötä. Se ei mahda tulla niin kur-
jaksi kuin wiime yö, eikä meidän jälkiämme silloin löydetä, hän ei
myöskään meitä silloin saa kiinni. Kärsiwällisyyttä, Hannu! Pe-
lastuksen hetki jo tulee ja mekin olemme walmiit. Silloin me
pakenemme. Minulla ei ole isää eikä äitiä ja elämä raittiissa
ilmassa miellyttää minua enemmin kuin elämä täällä maan alla,
missä ci muuta näe kuin kowia kallioita ja himmeitä lampun
waloja.

la isäni sekä Paawo iloitsemat, kun sinä tulet kanssani!
Hannu sanoi. Silloin olet weljeni, Ulrik! Sepä ilo olisi!

Ken ties, Ulrik miettiwänä wastasi. Se on toki sama;
ahkera ja uskollinen tulee joka paikassa toimeen, sanoi äitini aina
eläessänsä ja siihen minä panen toiwoni. Mutta pioäs, mikähän
tuo on? Minusta haisee tulikiweltä! Eikö sinustakin, Hannu?

Kyllä, jo kotwlln aikaa, Hannu wirkloi. Mitä se haittaa?
Hei tuhatta, se wlli wahinaoittaa paljon, Ulrik huusi ja

nousi. Herranen aika eihän Wentsel waan
WMkkiä hän oli sytytysreiän luoua ja katseli sytytintä Se

riippui wielä liikkumattomana mutta tuolla ei kaukana
sytytysrciästä himmeä walo Ulrit kiljahti ja ojcusi kätensä
ottaaksensa pois kätketyn sytyttimen, jonka hän wasta nyt huomasi
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waan se oli myöhäistä pelottawa jyske kuului palawcm
ruudin kimeä leimaus walaisi hetkeksi koto seudun sittc kuului
kumisewa tolina ikäänkuin mnurin jyske sitte kaikki oli hiljaa
ja rundin sawu lcwisi paksuna sinisenä pilwenä täytäwissä. Umpi-

oliwat alassyötsyneet kiwet sulkeneet.
Weutscl ci pettynyt. Umpitäytäwän oliwat alassyöksyneet

kiwet sulkeneet ja siinä tyostentelewiä poikia ei enää kuulunut
eikä näkynyt. Kuolon hiljaisuus Walliisi tässä pimeässä, autiossa
manalassa. Oliwatko Hannu ja Ulrik wielä elossa tai oliwatko
ympäri singomicet kiwet heidät tappaneet? Kuka sen tiesi? Ia jos
he eliwät oliko mahdollista heitä pelastaa? Woi, ei ollut
toiwoa siitä. Mjahdysmiiua oli hywin warowasti asetettu, suuret
kiwijoukot oliwat umpitaytäwällä, johon pääsö oli kotonaan estetty.

MeMs luku.

Awutses huuda minua hadassäs, Riin minä tahdon
auttaa sinua.

Ps. 50: 15.
Kaikkialla täytäwissä ja autoissa kuuluwa räjähtäneen miinan

luniisewa tolina peljästytti ja säikahdytti kaikki wnoritaiwolscn työ-
miehet. Jokainen nawisti onncttomuntta sillä räjähdys oli niin
towll ja wäkcwä, ettei sitä woinut tawallisena räjähdyksenä pitää,
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kaikkialta lyöwäki kiirehti kysyen hämmästyneenä paikkaa, missä
onnettomuus oli tapahtunut.

Syrjllkäytäwälle! työnjohtaja komensi. Sieltä räjähdys
kuului! ja siellähän ruudiu sciMun pilmi onkiu! Gteeupäin,
miehet, eteenpäin! Ehkä wielä woimme auttaa onnetonta!

Tunkeumalla työwäki, johtaja etupäässä, kiirehti hywiu tun-
netulle taytäwälle. tze tunkiwat umpikäytämään Maan kiwi-
lohkarect cstimät heitä ja ruudin sawn oli niin MäkcMä, että tuskin
Moi hengittää. Se uhkasi sammuttaa lamput. Täytyi odottaa.

Kaikki hiljaa! työnjohtaja huusi Mäelle, joka kohta totteli
käskyä. Kuulkaa miehet! Ehkä kuulemme hätähuudon, sillä tiedän
Wentselin työskennelleen täällä kahden pojan kanssa! Seisokaa
lewollisina, siksi kuin sawu on hajonnut!

Kaikkialla malliisi äänetön hiljaisuus. Jokainen kuunteli
jotakin jyskettä, jotakin elonmerkkiä kallioiden Maliin sortuneilta
ihmisiltä. Ei mitään kunlnnut.

Onko Wentsel täällä? työnjohtaja kysyi Mahan ajan
kuluttua. Vastatkoon itse.

Ei wllstaustll.
Mutta uyt kaikki säitahtiwllt nyt kuului woimotus,

sitte huokaus koko wäti kiljahtaen kiirehti siihen suuntaan, mistä
walitus kuului. Msi joukosta pian ilmoitti että onneton oli
löydetty.

Täällä hän on! Täällä! työnjohtaja huusi. Minun
luokseni, miehet! Ah Jumala, se on Wentsel, puoleksi haudattu
kiwilohkareen alle! Awnksi, miehet! Awuksi!

Parikymmentä kättä oli kohta walmiina auttamaan.
Maitta kumppanit eiwät Wentseliä rakastaneet, eiwätkä kunnioit-
taneet, sääliwät he kuitenkin kaikki häntä. Kalpeana ja Merisenä
hän siinä makasi, silmät suljettuina, kaswot tuskasta wääntyneinä,
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puoleksi tnnnottomana oihkien ja ähtyen, sunri kiwilohkare mo-
lempien jalkojen päällä.

Anttakaatte, miehet! työnjohtaja huusi. Vierittäkää
liwct siwulle warowasti ettei mies paran tnska suurenisi
niin niin niin tarttukaa wiclä kerran niin on oikein

woi Jumalani, molemmat jalat rikki muserretut! Mikä kauhea
onnettonnniZ!

Snuri kiwikohkarc oli runnellut Wentselin molemmat sääret.
Knn onneton nostettiin pois wietäwäksi, hunsi hän hirweästi tus-
kissansa ja pyörtyi pyörtymistään. Kalpealla otsallansa «li kylmä
hiki; kauhea tuska, jouta joka liikunto, joka koskeminen hänessä
waikutti, ilmeni kaswoillansa, läähättämästä rinnastansa kuului
sydäntä särkewä tärisewä ääni. Jumalan tähden hän pyysi että
hänen tuskansa lopetettaisiin ainoastaan yhdellä armeliaalla iskulla,
multa luonnollisesti ei kenkään woinut suostua tähän tanheann
pyyntöön, Maikka jokainen hywin tnnsi pikaisen kuoleman olewan
kanheata tuskaa paremman.

Nauhoittnkaa, Wentsel! rauhoittukaa mies! sanoi työ,l-
johtaja, kääntäen kaswonsa pois näkemästä kauheata näköä. Mitä
pikemmin teille annetaan apua! Wiekää häntä pois, miehet! Wiekää
häntä mökkiinsä! Mutta warowasti, ettei hauen tuskausa tulisi
yhä suuremmaksi! Joku juoskoon lääkäri» luo! Pian! Pian!
Emmehän me woi häntä auttaa, hau kuolee werenwuotoon!

Miehet ymmärsiwät työnjohtajan määräyksen niwnn oikeaksi,
»ostiwat taas warowasti onnetonta ja kantoiwat häntä niin hywin
kuin mahdollista. Wentscl mörisi tuskissaan; waau sitten hän
pyörtyi ja tainnoksisso ollessa hän knnuninkaan ei tietänyt tus-
kistansa. Kiireesti miehet rieusiwät hauen mökkiinsä, minne lää-
kärikin pian saapui. Tarkastettuansa Wentseliä, lääkäri ilmoitti
ci olewan paljonkaan toiwoa häucu parantninisestansa.
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Molemmat jalat täytyy poikki sahata, hän sanoi. Josko
mies sen kestää, tietää yksin Jumala.

Vilu mniilla tawalla woisi auttaa? työnjohtaja kysyi,
Ei! Makuutti lääkäri.
Siis ftiau työhöu! työnjohtaja sanoi. Tehkää, tohtori,

parastanne ja lopun jätämme Jumalan haltuun!
Kohta lääkäri rupesi työhön, jolloin onneton Wentsel tointui

pyörtymytsestään, uudelleen hnntaen sydäntä särkemällä tawalla.
Hän kesti tuskat; nyt lääkärikin alkoi toiwoa. Wentsel oli kui-
tenkin niin heikko, ettei hän kysymykseen pojista woinut mitään
wastnta. Poikain kohtalo sunrcsti huoletti työnjohtajaa. Wentsel
ähtyi ja woiwottcli, pudisteli päätänsä, wiittasi käsillänsä kyseliöitä
poistumaan. Hän ei woiunt antaa mitään wastansta kysymykseen
pojista eikä mitään tietoa siitä, miten onnettomuus oli tapahtunut.

Tässä ei woida mitään tehdä, työnjohtaja wihdoin sanoi.
Te molemmat, Nisto ja Trautmcin jäätte tänne sairasta hoita-
maan, meidän muitten täytyy palata wuorikaiwokseen katsomaan,
jos woisimme auttaa poika parkoja, jotka lieuewät hautaautuueet
tiwiröytkiöideu alle.

He meuiwät ja kohta oliwat kaikki ahkerassa työssä nostacu
pois umpitäytäwäu suussa olewia kiwilohtareita. He työsken-
teliwät ahkerasti wasaroillaan ja purasimillaan - mutta kiwiläjä
oli niin suuri, ettei työnjohtajakaan toiwonut seu tulewnu niin
piau hajotetuksi, cttä woisi pelastaa haudatuita. Sekiu oli towin
epätietoista, josko he wielä cliwcit tai oliwat kiwien musertamina
jn surmllttuiua, joka näyttikin aiwan luonnolliselta.

Kuitenkin plljat wielä eliwät; Jumala ci sallinut wiat-
toumiu kuolewau. Miina oli räjähtänyt ennemmin tuin Wentsel
oli laskenut. Kun näet armottomalla huolella walmistettu hirweä
teko oli täyttyn,äisillänsä, t»li häueeu yhtäkkiä kauhea tuska, oma-
tunto soimasi towin häntä, oi'ottn rikoksensa oli hänestä niin kauhea



99

ja pcljiittäwä, siitä tulewa ilkeä woitta niin pieni, eitä hän kau-
histui tekoansa. Ukkosen jyrinän tawoin oinatuntonsa soimasi häntä.
Hän pnjottelihe sinne tänne käytäwissä. Pahantetiän tuska, jota
hän ei woinut woittaa, tukahuttaa, eikä wallita, ei suonut hänelle
rauhaa missään. Äkkiä jnolahtiwcit mielchensä Haunuu, muutamia
päiwiä emien, lausumat sanat: „sen sinä teet ja minä wcnkeuen;
sinä luulet minun oleman änun kaltaisesi mutta miuä tahdou
siuua rangaista ja asettaa silmieni eteen!" Kostawa, rankaisema
Jumala oli kaikessa suuruudessaan ja majesteetissaan hänen edes-
sänsä. Minkä kauhean synnin" hän aikoi tehdä! Ia sen Maan
muutamien kultarahojen tähden, joita häneltä tuskin milloinkaan
kukaan tulisi takaisin waatimaan, joitten häwittämisestä hän ehkei
milloinkaan tarwinnut tiliä tehdä. Ia sen wuotsito murhata kaksi
wiatouta lasta? „Ei, ei, ei!" jyrisi hauen omatuntonsa. Hän ei
woinut tätä ääntä wastnstaa. Wielä oli aika jättää hirweä teko
tekemättä hän kiirehtihc kaytäwälle, missä turmiota tnottawa
miina oli oi, jos häu ei olisi niin kauan wiipynyt hän
seisahtui - kiirehti taas eteenpäin seisahtui taas - olihan
sytytin pitkä, hän toiwoi, hän arweli tulemansa Mielii kylliksi ai-
kasin hän wiipyi, hän oli kahden waiheilla, menisikö wai ei
Mihdoin paremmat tnntect hänet Moittimat tuska, pelto, wapistns
kaitkitietllwän Jumalan edessä pakotti häntä eteenpäin wielä
kymmenen askelta, ja se olisi ollnt tehty - yhdellä sieppauksella
olisi sytytin ollut pois otettu - maan hän näki pojat käsi kädessä
istuman, kuni ystäwät, jotka jo kauan oliwat toisiansa tunteneet,
Ystäwällisesti keskustelewan wielä paha henki tuli häneen, wielä
hän wiipyi - silloin Ulrik hypähti ylös - ja pahantckiä kiirehti
ikäänkuin lentämällä takaperin. Ah, jospa Maan hän olisi men-
nyt eteenpäin - Maan nyt se oli myöhäistä - miina räjähti
kallion kappaleet lensiwät ympäri suuri lohkare wierähti hänen
Päällensä - hän liljasi hirwcästi - kauhea työ oli tehty, Puo-
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leksi muserrettuna hänet työntekiät löysiwät ja pojat, hänen ilkeän
woitou-pyyutöusä wiattomat uhrit, oliwat kiwimuurin kautta eroi-
tetyt muista ihmisistä.

Suuri Jumala, mikä se oli? tzauun thshi toinnuttuansa
taiuuotsista, minkä pelko ja ilmanpaino oli hänessä äkkiä waiknt-
tannt. Kaikki pimeätä lamput sammutettuina ja Ulrik
oi Jumala, missä Ulrik on? Ulrik, Ulrik! Kuule miuun! Wie-
lNko elät? Ulrik! Wastaa, pyydäu siuun!

Istäwäu ääutä ei kunluuut. Hannu hypähti etsimään kä-
sillänsä haparoiden, waan missä ikinä hän hapuili, ei hän löy-
tänyt mitääu muuta kuin tiwilohkareita, jotka estiwät häntä eteen-
päin menemästä. Häu muisti lamppuansa se oli tosin sammunut

se oli sitä enneu ollut tiwilohkareella häneu wieressäusä, kohta
hän sitä etsi. Löydettyänsä sen, hän huudahti ilosta. Hän sytytti
sen ja uyt hauella oli kumminkin waloa. Kohta hän etsi ystä-
wääusä ahtaassa huoneessa, ja pian Ulrit löytyikin. Kalpeana hän
makasi tiwilohkareella, hengettömänä, kuten «ätyi, mutta »vahin-
goittumatta. Hannu kaatoi mahan wettä häueu otsallensa ja huo-
masi suurimmaksi iloksensa, että Ulritiu posket taas punastniwat
ja hänen rinnastansa kohosi sywä hengähdys.

Ulrik! häu huusi - Mrik, rakas Ulrik, herää!
Ustäwän ääni nätyi saawau tainnuksissa olcwau henkiin;

hän ankasi silmänsä ja katseli ihmetellen ympärinsä.
Suuri Jumala, sinä elät! ne oliwat hänen cnsimäiset

sanansa.
Tosin minä elä», wirttoi Hauuu, inliozluuecua shleillcu

ystäwää. Mutta sauo Inmalau tähden, mitä on tapahtunut?
Kaikki ympärillämme ou muuttunut knnliu utkoseu jhrinäu
onkohan wnori shößnyt päällemme?

Siuä et siis mitään aniuistn sanoi Ulrit hämmäs-
tyneenä. Syynä meidän surulliseen oloouime ci ole iawnllinen
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onnettomuus, waan meidän tulee siitä kiittää Wentselin ilkeyttä.
Miina, josta hän meitä niin teeskcntclewänä waroitti, o» räjäh-
tänyt ja se o» minusta ihme ettemme surmatuiksi tulleet.

Räjähdysmiinako? wirkkoi Hannu epäillen. Waan em-
mehän mc sitä ensinkään koskeneet. Mitenkä sytytin syttyi? Sinä
warmaan erehdyt, Ulrik.

Ei, ei, en erehdy, »vastasi poika jyrkästi. Minä näin
sytyttimen kiiltämän, tuo ilkiö oli sen kätkenyt ja sytyttänyt mcitä
tappaaksensa. Jumalan olkoon kiitos, ettei se hänelle onnistuunt!

Mutta sehän olisi hirweätä! sanoi Hannu. En woi sel-
laista ilkityötä ajatella mahdolliseksi, enkä uskoa. Oi, Ulrik, olet
warmaan pettynyt.

Ei, cu suinkaan ole pettynyt, wastasi Ulrik. Ajattelin
lyllä tuolla ilkiöllä olewan paha mielessä, lnn hän käski meitä
menemään tänne, waan tällaista ilkeyttä en woinut ajatellakaan.
Mä kaikki, Hannu, seu saamme sitte tuttia, ensin meidän täytyy
katsella, miteu pääsisimme täältä! Se näkyy miunsta olewan Mallan
waikcato, sillä me olemme täuue kuui hautaan suljetut. Waan
emme sentään tarwitse olla toiwottomina; warmaau owat muutkin
kuulleet räjähtämän miinan jyrinää ja auttamat meitä woimieusa
mukaan. Osota lamppuasi täune, Hannu! Ehkä täällä jossakin
olisi pieni ankto.

Suurimmalla tarkkuudella Uliit huolellisesti tutti holwiu
sisustaa ja etenkin sen suulla olewia kiwilohkareita; waan ci huo-
mannut untaan, mikä olisi hänelle toiwoa antanut.

Ei ole hyötyä itsensä pettämisestä, sanoi hän wihdoin
hnoaistcn raskaasti. Oleinme haudatut, eitä meille woi apua tnlln
muualta kuiu ulkoapäin. Woimamme owat liian heikot nostamaan
pois tiwiläjää ja sitä paitse olemme kohta pimeässä. Lampussa
on öljyä korkeintaan kolmeksi tunniksi. Nowa on kohtalomme, Hannu
waan meidän täytyy kestää wiimeisce» asti.
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Wanu sanothan sinä työmiesten auttawan meitä, Hannu
wirlkoi.

Niin kyllä, jos he woiwat, wastnsi Ulrik. Mutta kuka
ties, kuinka paksu mnuri on, joka meitä heistä eroitta»? Pelkään
että suurin osa kaytäwää on räjähtänyt alas.

Miksi sitä pelkäät? kysyi Hannu tuskallisena.
Asetin korwani kallion seinälle enkä kunllut mitään jys-

kettä ulkopuolella. Maan ei ole ensinkään cptnltäwä että jo työs-
kennellään meidän päästämiseksemme ja se on minusta huono merkki,
ettemme kuule wasaran eikä purasimen kalsketta. Jos ci meidän
ja pelastajiemme wäli olisi niin suuri, niin tähtäisi meidän kuulla
jotakin!

Se «ii tosi, »vastasi Hannu nojaten surullisena päänsä
käteensä. Mitä nyt on tehtäwä?

Ulrik kohotti olkapäitään. Odottaa! hän sanoi, ja hakata
kalliohon antaaksemme elon merkkiä pelastajillemme. Jos he tie-
tämät, ettemme wielä ole kuolleet, niin he warmann tekewät kahta
wcrtaa enemmän työtä meidän pelastukseksemme. Ota wasaras ja
lyökäämme lakkaamatta kalliohon. Ia ettei meidän täytyisi, kun
lamppu sammuu, kopeloida pimeässä, niin tahdomme ensin tehdä
iZtninsijan muuriin. Pian toimeen, Hannuseni! Mitä woimme
pclllstnksctsemme tehdä, sen meidän täytyy tehdä! Gmmekä tule
toiwottomiksi, ehkä olomme onkin huono, Paiwän ja kaksi kyllä
kestämme ja sitte sitte saamme nähdä, miten pitkälle ulko-
puolella on päästy!

Molemmat pojat lupesiwat kohta työhön, siiwosiwat kiwi-
mnrat ja pirstaleet saadatsensa sijaa mankilansa suulla; tekiwät
sijau itsellensä ja hakkcisiwnt ahkerasti kallioon wasaroillausa. Tätä
he wähä wäliin undistiwat joskus kuunnellen, jos ei joku
jyske ilmoittaisi pelastajien lähestymän jyskyttämällä ja hak-
kaamalla oli heidän aikomus antaa merkkiä elossa olostansa.
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Se ci paljoukanu lucitä hyödytä, että wäsytämme itseäuuue.
sanoi Ulrik lcwähtäcssääu; tnitcnkin pitää jotakin koettaa. Mutta
ettemme toista toisen tähden unohtaisi - eikö sinulla ollut wesi-
pulloa, Hannu?

Oli kyllä, wastnsi tämä. Se seisoo kallion reunuksella
in ou mclkciu täynnä.

Hywä, sanoi Ulrik, tno se tänne ja aseta se wälihimme.
Se woi olla meille suureksi hyödyksi ja scutähdcu meidän täytyy
pidellä sitä warowasti. Tno se, niin kauan tnin näet, ettet pi-
meässä, johon kohta joudumme, kompastu ja lankea. Miten ou
ruokamme laita? Onko sinulla leipää tai muuta?

Mi ainoa pieni leipäpala, ei muuta, Ivastasi tzannn.
Onhan sekin jotain! sanoi Ulrit. On minullakin pala.

Jakakaamme se rehellisesti keskenämme ja säästäkäämme huomiseksi
tai niin pitkäksi ajaksi tuin woimmc nälkää wastnstaa. Jota
kauemmin kestämme, sitä parempi. Onneksi olemme jo ftäiwällistä
syöneet! Nyt en tcirwitse kokonaiseen wuorokantcen mitään ruokaa.

Gukä minäkään, snuoi Hannu. Emme siis tarwitsc pel-
jätä kuolemamme nälkään kahden päiwän kuluessa. Tuossa ou
wcsipullo ja tässä ou leipä, pankaamme ne toinen toisensa wicrecn
kallion reunukselle siinä ne owat aina saatawina ja pullo seisoo
wnkawasti.

Pienet warat säilytettiin huolellisesti, sitte pojat taas mpc-
siwcit kalliota tolkuttamaan, se säihkyt jota lyönnistä. Wähäu he
puhelimat keskenänsä, molemmat oliwat ajatutsissansa, eiwätkä toi-
sillensa ilottomin ajatutsilliisa ilmoittaneet. Ei lumpllnenkaan tah-
tonut toista toiwottomaksi tehdä eikä kuitenkaan knmpasellakaan
ollut mitään toiwoa. WaitM he tarkasti kuunteliwat, asettaen
tuon tuostakin korwansa kylmään, kosteaan kallion seinään eiwät
he kuulleet mitään ääntä eikä jyskettä ulkopuolella, jonka tähden
oli otatsuttawa, ettei mitää» heidän pelnstulseksensa tehty tai että
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heitä muusta maailmasta erottama kimiläjä oli niin sunri, ettei
sitä niin helposti saatu pois korjatuksi.

Näin kului muutama tnnti, lampun Malo tuli himmcäm-
matsi. Öljy oli loppunut. Himmeä walo mielä muutaman kerran
liehua sähähti sittc se yhä pieneni wielä kerran wcilähti ja

sammui. Mitä synkin pimeys oli suljetussa suojassa.
Oh, sanoiwat molemmat yht'aikaa, johon Ulrik kohta

lisäsi: mitä se haittaa! Eihän meillä suurta hyötyä mnlosta ol-
lutkaan! -

Mutta olihan se jonkinlaisena lohdutuksena, sanoi Haunn
snrulliscna. Näimmehäu kumminkin toisiamme, mutta nyt pi-
meys ou todella peljättäwä!

Niiu se ou, wirkkoi Ulrik, waau ei mikääu auta, meidän
täytyy siihcukiu tottua. Wasaramme lyönnistä säihkymät kipunat
lcwittäwät toki wAhän waloa. Katsohan, Hannu!

Kuui salama säihkymät kipunat walaisiwat ahdasta suojaa
ja pojat woiwat nähdä knmminkiu toinen toisensa silmiä. Waitkn
walo olikin pieni, ilahutti se toki heitä, sitä innokkaammin he hci-
lutiimat wasaroitaau, houkutelleu salamaa salamcm perästä surul-
liscu, toiwottoman hautansa komista seinistä.

Näin kului nioutll tuutia. Pojat puhelimat Harmoin kes-
kenänsä, kuu ei toinen woiuut toista lohduttaa. Wihdoiu Hannu
wäsyi, uiiu että häueu silmäusä meniwät tiiuui.

Luulen että yö on ulkona, hän sauoi, mielä kerran
kohottaen itseänsä poistaaksensa uuta silmistänsä.

Sm minäkin lnnlen, wirkkoi Ulrik. Tiedätkö mitä?
Pancndn lewolle. Minä walwou ja kolkutan. Jos kuulen jotakin
ulkoa, niin herätän sinut.

Mutta olethan sinäkin wäsynyt, wastast Hannu. Rupea
sinäkin lewolle.
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Ei, ei, yhden meistä täylyy walwon ja tolkuttaa, sanoi
Ulrik. Kuu tunueu tarwitscwaui manta, uiiu herätä» siuut ja sinä
astut sittc sijahaui. Ota tatti päältäsi ja paue se pään alukseksi.
Ei siunlle tule wiln, sillä minusta ou täällä tyllätiu lämmin!

Ia niinä hitoilentin, wirttoi tzannn, Ihmettelen että
ilma ou niin hywä tässä snljctnssn suojassa. Kun muistelen, että
olemme jo hengittäneet wiisi tai luusi tuntia tai wielä eneiumäu-
tiu, »iin e» ymmärrä, mitsi ilma wielä ei ole pilnntunnt.

Siitä ou meidän kaikessa tapauksessa kiittäminen kiwien
ratoja ja halkeamia, wirktoi Ulrik. Tahdon sinulle uyt sanoa, että
pelkäsi,! tukehtumistakin, mutta nyt e» enää sitä pelkää. Kaikessa
tapauksessa raitista ilmaa wirtaa meille, muuten olisimme jo kuol-
leet. Siis makaa siuä ihau lewolliseua!

Ia herätätkö minut kun itse wäsyt? kysyi ,tza«nu.
Niin, se» lupaan sinulle, sillä se täytyy tapahtua, wirttoi

Ulrik. Emme saa mitään lciimin-lyodä, mikä woisi pelastustnmuzc
edistää.

sittc täyn lewollc, sillä olen kowin wäsynyt, sanoi
Hannn, heittäytyen pitkäkseen Ulrikin jalkojen eteen. Jo mnutaman
minuutin jälteen hän oli sywästi nntknnnt, kuten hauen raskas,
lcwollinen hengityksensä sen ilmaisi.

- Lepää maa», poika parka! mumisi Ulrik sääliwänä. Unoh-
dnthau stilteau olomme hetken ajoksi. Ia surkea, sangen surkea se
on! Minulla ci ole juuri mitään toiwoa päästäksemme tästä hau-
dasta. Koko kllytäwä inahtaa olla snljettu, sillä muutcuhlln joku
jyske kuuluisi. Muttll kaikki ou hiljaa, wallau hiljaa, ei mitään
ääntä tänne kuuln! Olemme warmaan hukassa eiwätkä silmämme
enää milloinkaan näe päiwän ystawällistä waloa! Ia Hannn
lepää niin lewollisenci hän toiwoo wielä lepää, lepää, ratas
poika. Niin kauan tuin mahdollista, tahdon sinussa toiwoa wi-
reillä pitää, waikkapa itse pahinta aawistciisin! Woi, julma Wentsel
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on onnistnuut pahassa teossaan! Me tosin miclä clämmc, mutta
kuinka kauan? Korkeintaan kolme pciiwää ja sittc niin, sittc
on tailki loppu!

Wnitta Ulritilla ei ollut mitään toiwoa pelastumisesta, jatkoi
hän kuitenkin mäsymättä tolkuttamista ja wasaroimistn, kuunnellen
pienintäkin jyskettä. Useammin kuin kerran säikähti hän ilosta,
tnn luuli tuulleensa äänen loitommalla. Sielunsa kirkkaasti walai-
sewa toiwon säde petti yhä häntä, tzän näet piti lepäämän towe-
rinsa liikuntoja, huokauksia, sywempää hengitystä lähestymän
pelnstntsen merkkinä. Huomattuansa tämän puheli häu itsekseen:
ci se ollutkaan mitään! tolkutti ja kuunteli, taas kuunteli ja kol-
kutti, aina Maan turhaan.

Wihdoin hänkin wäsyi. Vastustamaton wäsymyksen tuune
maltasi hänet, raskas wasara pntosi wihdoin hänen woimattomasta
kädestänsä, tzän koti herättää tzanuua. Tämä nousi seisomaan,
mntta ei jaksanut pystyssä pysyä tolkutus siis loppui; pojat
lepäsiwät rinnatusten käsi kädessä.

Kunnon wuorimichct työskeuteliwät ahkerasti yölläkin poika-
parkojen pelastukseksi; mutta kiwiläjä oli suuri, suurempi kuin
alussa luultiin. Työnjohtajakin, joka mielellään tahtoi poikia
pelastaa, epäili kaikkien pouuistuksien onnistumista. Kuitenkin
hän kchoitti miehiä jatkamaan työtänsä. Miehet yhä waan loftioi-
wat ja kolknttiwat ja raiwattuansa jalankin leweyden tietä hc yhä
enemmin ja enemmin iunostuiwat työhönsä.

Hannu ensin heräsi sywästä unesta. Ulrik! huusi häu; uiuttll
Ulrik ci »vastannut, hiin makasi. Hannu antoi hänen maata, nousi
pystyyn, etsi wasarata ja löydettyänsä sen tolkutti towasti kallioin.
Ensi kollutnksesta Ulrit myös hawahtui.

Jumalani, sanoi hän minä nukuin siis! Tahdoinko
sitä, tzannn?
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Niin kyllä, mastasi täiuä, mutta mnlitettawasti miuä
oliu wielä miu wcisynyt ja sittc - noh, mitäpä se haittaa? Ei-
hän wielä kuulu mitään ulkopuolella!

Ei kuulu mitään, ci! wastasi Ulrik murheellisena. Tah-
toisin toki tietää, kananko olemme maanneet. Oletko Niilissäsi,
Hannu?

Olen wähän mntt'cn tahdo wielä syödä, tahdon wielä
odottaa. Syö sinä, Ulrik!

Ei, minäkin kestän wielä hetken, sanoi tämä. Ottakaamme
kulauksen mettä. Tässä on pnllo juo!

Hannu joi ja Ulrit pani pullon jälleen kallion reunukselle
kastamatta huuliansakaan. Paremmin kuin Hannu hän tunsi tar-
peelliseksi pieniä ruokawaroja; jalosti hän täisi janoa ja
nälkää läyttääksensä suuremmau oscm pienestä warastostansa ystä-
wälleusä, joka oli häntä heikompi ja tottumattomampi puutteisiin.

Se wirkistää, Ulrik! sanoi Hannu. Nyt woin taas pitkän
ajan odottaa.

Niin, niin, wirkkoi Ulrik, ja se outin »vallan hywä, sillä
ehkä saattaa kestää kauankin, ennenkuin tulemme pelastetuiksi. Ota
wasara ja rumetaan kolkuttamaan,

He tolkuttiwat ja koftuttiwat kauau, kauan; knnntcli-
wat ja knunteliwat—kaikki oli hiljan. Heidän tuli nndcllecn nälkä,
yhä enemmän nälkä, ciwat sitä enää woineet wastustllll.

Ei auta, Hannn sanoi wihdoin minnn täytyy syödä
leipäpala.

Syö! wastasi Ulrik. Minä odotan wielä!
Ei, sitä et saa tehdä, wirkkoi Hannn. Meidän täytyy

syödä yhtaikaa ja sinun täytyy ottaa yhtä paljon kuin minäkin
otan. Anna minnllc leipä, rakas Ulrit minä tahdon jakaa sen.

Ulrik autoi leiman. Hannn taittoi sen kahteen tapftaleesen,
piti itse pienemmän ja antoi suuremmau ystämälle. Kowin uälkäi-
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enä haututtuausa cusi palan pntosi sylissänsä olewa wasara ja löi
kalliota wasten. Säihkywien säkenien walossa Hannu huomasi,
ettei Ulrik syöuyt, waau pani leipäpalascnsa kallion rakoseen.

Wai niin! huudahti hän. Se ei ole oikein, Ulrit! Oi
sinun pidä minua pettämän, muuteu cu syö cuää palaakaan. Luu»
letto miuuu Moiwan sitä kärsiä, että sinä olet Niilissäsi?

lontaMia, niiuun ei ole nälkä ja sinä tarwitsct enemmän
ruokaa tniu minä, mustasi Ulrik. Kuinka usein eutö ole ollnt mo-
net päiwät syömättä, eitä se minua ole Mahingoittauut.

N siis tahdo syödä, et ensinkään? kysyi Hannn.
Ei, ei nyt kumminkaan Miclä, Mastasi Ulrit.
Hywä, tässä o» minunkin leipäpalani, sanoi Hannn,

pannen leiman rakoseen. Ia nyt niinä sinnllc, Ulrit, sanon mitä
teen. Minä cu ennen koske leipään, ennenkuin sinä olet syönyt. Ia
minä tahdon nähdä ettäs syöt! Onneksi kalliosta säihkymät säkenet
sen Mcrrau Malaiscwat, että woiu nähdä. Ia nyt tiedät, mitä tar-
koita», cukä enää auua itseäni eksyttää. Olen syypää knrjuutccsi
ja nyt siuä Mielii itseltäsi kieltäisit ja minulle antaisit mirMotntscn,
jonka sinä tarwitset yhtä hymiu kuin minäkin. Se on liiaksi, Ulrik,
en sitä milloiukllllli kärsi.

Ulrit Mäitti Mastaau, unitta Ha»!»! oli itiepäincn. Hiili ci
syönyt eitä juonut, Maan kärsi miehuullisesti uiiltiiti ja janoa,
waikka sc häutä suuresti waiwasi. Ulrikin täytyi myöntyä.

Hywä, sanoi Hannu, ota leipäsi ja minä odotan sitsi kuiu
olet sen totonaan syönyt. Säkenet säihkymät hymin, että sinä Moi
minna pettää.

Ulrik söi ja Hannn löi wasaralla niin että säkenet lcusimät.
Sitte mastll kun hän oli Makuutettu, että Ulrik oli kylliksi syöuyt,
söi häukiu ja joi pullosta. Ulrikin täytyi myös juoda,

Nyt woimme taas päiwäu kestää, sauoi Hannu. Puolet
leimasta ja medestä on wielä jäljellä ja huomeua jaamme sen niin-
kniu tänäänkin.
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Ulrik puristi ystäwänsä kättä, Salaa hän taittoi rakosessa
olewasta leiwästä palan ja lätti sen toiseen paikkaan. Sitte hän
otti taas wascirau käteensä, tumisewina kunluiwat raskaat lyönnit
kalliota wasten, ilmoittaen ulkopuolella olewille työmiehille, että
haudatut poika parat wielä eliwät ja tarwitsiwat pikaista apua.

hetket kuluiwat kulumistaau. Lapset uuktuiwat ja hawah-
tuiwat wnorotellen kowa nälkä ja jano tnli uudestaan wii-
mciset pienet ruokawarat otettiin rakosesta ja syötiin pojat yhä
kuuuteliwllt ja huokasiwat yhä suuremmalla tuskalla ja surulla,
yhä wähentywällä toiwolla - eikä mikään jyske eikä ääni ilmais-
sut, että heitä muistettiin, että koetettiin pelastaa heitä.

Wihdoin wiimeiueu toiwon tiftene sammui Ulrikin sydämessä.
Kolme neljä paiwää tarkoin ei hän tietänyt, waan aiuntin kolnic
kokonaista päiwää oli hän Hannun kanssa ollut suljettuun eikä
hän enää muuta woiuut tuin otatsna, että wnorityömiehct eiwät
enää toiwoneetkaan löytämänsä poikia elossa, wllikka he olisiwnt
päässeet räjähtämän miinankin Maarasta, Jos siis todellakin jotain
tehtiin heidän pelastukseksensa, niin siitä nyt lunltawasti tauottiiu,
sillä eihän mitään löytynyt peitetyssä tnytäwässä. Täinän taite,!
Ulrik ymmärsi, pelkäämättä »valmistaen itseänsä kuolemaan. Hän
lohdutti ystäwäänsä niin hywin tuiu taisi ja toki yhä rohwaista
häntä pelastuksen toiwolla.

Taas päiwä kului ja poikien hätä oli mitä suurin. Nälkä
oli uääuuyttänyt heitä uiiu, että tustiu woiwat wasarata nostaa.
Hanun oli maassa pilkallaan. Hän ei mannut eikä walwonut
häu oli wallau taiuuoksissa ja aistihäiriössä. Nyt Ulrik otti salaa
siwulle paunun leipäpalaseu ja antoi seu ystäwälle. Tämä otti sen
ja söi halusta. Wielä häu tointui ja sai woimaa noustaksensa.

Ulrik, rakas Ulrik, s>>noi häu syleillen uskollista YBläwää
mistä sait leiwän? Olethnn sinäkin syöuyt? Oi Jumala, en

woiuut sitä nähdä, sillä eu jaksanut emiä »vasarata nostan.
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Ole huoletta minusta, wastasi Ulrik heikolla äänellä,
jota hän mnnteu koki wahwaksi tehdä söin minäkin, mutta se
oli todella wiimeinen pnla. Jos ei apu uyt piau tule, niiu olemme
hukassa!

Mutta apu tulee, sen täytyy tnlla, huudahti Haunu wie-
läkin luottawaisena.

Gi se tule, eikä woi tulla, wastasi Ulrik uupuneena.
Tunnen knolewani, enkä tahdo walchtcliana erota. Älä enään
toiwo mitään, rakas Hannu. Itse olen jo tauau toimettomana
ollut meidän täytyy kuolla minun ensin, sitte sinun ja Ju-
mala olkoon meille armollinen!

Hannu parka huudahti tuskasta ja ftelwosta. Ei, ei, ei!
ha» huudahti, syleillen Ulrikia epäilewä>! iuuostuksella ei, sinä
et saa tuolla, etkä jättää miuua! Tule sydämelleui! Pidän sinua,
enkä päästä sinua! Rukoilkaamme Uliit! Herra sanoo: „awukses
huuda minua hädässäs, niin minä tahdon auttaa siima ja siuun
pitää kuuuioittoman minua!" Niiu ou kirjoitettu raamatun leh-
delläui! Awuksi huutataamme Jumalaa! Rukoile, Ulrik, rukoile!
O Jumala, o Jumala, laupias Jumala, katso meidän tuskaamme,
katso meidän hätäämme! Pelasta meitä! Pelasta meitä ja me
kunnioitamme sinua, niin kauan tuin elämme! Rukoile, Ulrik!
Jumala on armollinen ja kuulee meitä!

Ulrik ci euää wastauuut, hän oli liian heikko, hän huokaili
wacm hiljaa, tzauuu laskcusi polwillensa hänen wiereensä, rukoili
itkien ja nyyhkien, palawallä innolla häu rukoili Jumalaa, että
Jumala pelastaisi heitä.

Äkkiä Ulrik nousi pystyyn. Herra minun Wnpahtajaui!
huudahti hän hiljaa, hetken ivaan hiljaa! Hannu he tulewat!
he tulewat! Kuule, tzannn! Knnle! Inmnla on kunllnt sinna!
Inmala on laupias ja armollinen! Kuule! Etkös tuule, Hannu?
ssuuleppas, knnleppas!
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Hannu waikeni pani korwansa kallion seinälle
kuunteli pidättäen hengitystänsä niin todella, kumisema kolkutus
kaukana kolkutus, paukutus, kaiwamineu ja puraamincn
ihmisääniä sillä wäliu sitte heitettyjen, wicriwicu kimien jyske

terrassaan kaikki taas hiljaa sitte lähellä, aiwan lähellä
taas puraamiuen, kniwaminen, kolkutus ja paukutus mallan
sclwääu kuului miesten ääuct kuuluipa poikien sclwä hiinto,
riemnhundolla toisiansa syleillen Hannn huudahti: „am»kses huuda
minua hädässäs, niin minä tahdon anttaa sinua ja sinun pitää
knnnioittanilln muina!" Hän sieppasi wasaran ja paukutti kal-
lioon woimallisesti ilo, ihme, hänessä wallitsewa sanomaton in-
nostus antoi hänelle woimna siihen taas oli Mallan hiljaa
kallion seinän toisella puolella jopa kuului työujohtajau riemu-
huuto: he elämät, he elämät! Rientäkää Manu miehet! sitte
jyrisi riemuhuuto ja uyt kahta woimakkaammin kolkutettiin ja
paukutettiin, niin että säkeniä säihkymät kiwet lensimät jota haa-
ralle jopa wihdoin wiimeiuliu lamppu Mainisi poikien ahdasta
hautaa niin, pelastus oli jo lähellä! Jumala oli kuullut ru-
kouksen, iki ilosta itkien pojat lastentuimat polwilleeu rinnatusten
ja änköttiwät ihastuksen ja kiitollisuuden sanoja armorikkaalle tcn-
waalliselle isälle.

Niin heitä löydettiin, tn» wihdoin wiimeinen muusta maail-
masta heitä niin kanan erottama kiwilohkare oli poisnostettu. Työ-
miehet nostiwat riemuiten pelastetut lapset olkapailleusä ja ricnin-
lulussa weiwät heidät ftäiwäu Maloon. He nätiwät taas anrinsson,
sinisen taiwaan, kulkemat pilwet, Miheriät metsät ja niityt - heidän
sydämensä tykyttiwät heidän silmänsä täyttyiwät ilon kyynelillä,
kädet taiwanseen korotettuina Hannu änkytleli: Herra, Iniuala, me
ylistämme sinua! - miu Ulrik myös änkötti, työmiehet kertasiwat
nämät sanat, kaikkialla taitni kallioilla: „Herra Jumala, me ylis-
tämme Siuna!"
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Näin totecntuiwat Herran sanat: „awukses huuda minua
hädassäs, niin minä tahdon auttaa siuun ja sinun pitää kunnioit-
taman minna!"

HijiumslieZ s»Ki>.

He puhelewat kesteuiinsii ja tatuwat.
Wiiscuid. kirj. 5: 3.

Sittenkuin ihastuksen cusimäiueu innostus oli ohitse, tunsi-
wat pojat, miteu kauhistuksen ja tuska» päiwät niaanalaisessn
haudassa oliwat heikontauect heidän woiminnsa ja turmelleet heidän
tcrweyttänjä. Molemmat sairnstniwat, mutta kuiteutiu tointniwat
mnntainan päiwän kuluttua. Äsköiset tapaukset oliwat heistä kau-
histaman nueuuäön kaltaiset, waikeroideu he muistcliwat kaikkia
elämänsä waihcen eri kohtia.

Mutta initen oli mahdollista, että apu tuli uiiu äkkiä,
tuu uieillä ei euää ollut mitään toiwoa? kysyi Ulrik työnjohtajalta,
jota oli ottanut heitä huouceseeusa ja osottauut heille sydäuiellisiutä
osaaottawnijuutta. Aiuoastaan muutama miuuutti c>iucu pclas-
tnstamuic emme kuulleet mitään jyskettä ulkopuolelta ja meidän
olisi toti pitänyt kuulla wasaran pauktinaa ja jyminää, kun terran
pelastajat oliwat meitä niin lähellä. Miten he niin pian pääsiwät
meidän luoksemme tiwimuran ja pirstaleitteu läpi?
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Arwoitns on pian selitetty, Masiasi työnjohtaja. Pirstale-
seinä, joka esti teidän ftaäsöänne käytäwästä, oli waan muutaman
jalan paksuinen, mutta sittc luli noin wiidcnkymmeucu askeleen
pituinen tyhjä wäliaukto, jonka toisessa päässä suuri tiwijoukko oli.
Suuri osa lähellä olewaa käytäwää oli räjähdyksen kautta sisään-
syösuyt; tämä oli ensin raiwattawa, euucukuiu pääsinnne teidän
luoksenne. Wälikkö esti kainu äänen knulumasta ja seu wuoksi
luulitte meidän olema» kaukana, wcnkka olimme Mallan lähellä
teitä. Wiimeiset timipirstaleet syöksyiwät sisään niin suurella koli-
nalla, että teidän olisi täytynyt sitä kuulla, lunlimmchan mekin
teidän wasnrnnne lyönnin kumisemaa kaikua. Niin monet, reippaat
kädet tarmitsiwat wähän nikan raiwatatsensa wiimeistä, ohntta
seinää jn senpä wnotsi pikainen, äkkiä kuni taiwaasta tullut apu
oli teistä ihme. Ia ihme se todella oukiu, sillä jos koko käy-
tämä, joka eroitti teitä meistä, olisi syösnyt sisään, niin ei mikääu
innnllinen woima olisi Moinnt teitä pelastaa. Älkää siis unohtako
kiittää Herraa, sillä totisesti on hän ihmeellisesti teitä suojellut jn
wnrjcllut.

Oh, me olemme sywimmäZtä sydämestä kiitolliset, sanoi
Haun» liikutettuna. En milloiukaau unohda, missä waarassa
olimme ja kniuka Jumala ou meitä suojelemalla kädellään Mnrjel-
lnt. Olen tähän sankka ollut tyhmä, ajattelematon, wallato» poika,
mutta nyt tahdon tulla toisenlaiseksi.

Jumala auttakoon sinua täyttämään hywää päätöstäsi,
sanoi työnjohtaja sydämellisesti. Mutta nyt, pojat, selittäkää mi-
nulle, miten oli mahdollista, että niin ajattelemattomasti sytytitte
miinan?

Mitenkä? huudahti Ulrik, nyt taas mnistacn Weutseliu
pahuutta ja ilkehtta mekö olisimme miiuau sytyttäneet? Weutscl
sen teki, Weutscl, pettäwä luurhaajn! Alutta uyt häucutin Pahat
telansa tulewat ilmi ja hauen täytyy katua mitä hän on tehnyt!
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Hiljaa, hiljaa, sanoi työnjohtaja totisena. Jos hän todella
on niin on Jumala häncu jo rangaissut. Jalat muser-
rettuina hiin makaa kotona tantiwuoteella jn häucu jälcllä olcwat
tuntinsa olunt lnetut.

Muutamalla sanalla hän kertoi hämmästyneille pojille,
minkälaisena Wentsel oli löydetty, jn että lääkäri mnutnma tuuti
sitten oli hänelle sanonut, ettei onneton woi enää huomiseen elää.
Hämmästyneenä seisoi Ulrit äänettömänä, mnttn tznnnu sanoi:
katso, katso Herran sormea, katso, kuinka toteutuu mitä ou kirjoi-
tettu: „se» sinä teet jn minä »vaikenen; sinä luulet miuun olewau
sinun kaltaisesi mutta minä tahoon siuua rangaista ja silmieni
eteen asettaa!" Ah, miten woimallinen ou Herrn, häu jntan kulle-
kin palkan ja kurituksen, armon ja rangaistuksen jumnlnlliscn
wanhnrstandcn jälkeen. „Hän kntsnn taiwnan jn maan tuomitak-
sensa kansannsn. Ia taiwant ilmoittamat hänen wanhnrskauttansa,
sillä Inmnln on tuomari, sela!" Näin ou kirjoiteltu rnamatun-
lehdelläni, joka kaikissa tuskissani on ollnt lohdntntseni ja totisesti!
Herra on taikti täyttänyt.

Nyt saaftni Snbinntin ja kyyneleet silmissä hän ilmoitti
Wentselin taisteleman kuoleman kanssa ja että hän pyysi saada
wielä kerran nähdä pelastetut pojat, jotta hän ennättäisi pyytää
heiltä anteeksi. Hän ymmärtää suuresti rikkoueeusa heitä Masina»,
muttn rnnnnistnksensn onkin towa, Maikka oikea, olkoot he toki
laupiaat ja helpottakoot hänen kuolemansa Miimeisiä hetkiä.

Maikka molemmat pajat wielä timsiwat itsensä heikoiksi, oli-
wat he toki kohta walmiit seuraamaan Sabinan Wentselin niöttiin.
He eiwät ensinkään wihanneet miestä, joka oli ollut paha heitä
lohtaan! niitä hellinimästi he ottiwat osaa hänen onnettomnntecnsa,
jota Herran woimallinen käsi oli niin wäkewästi lyönyt. Työn-
johtaja senrnsi heitä, tze kiirehtiwät Wentselin tnolinwnoteelle ja
jos todellakin wielä nyt wiha ja kostonpyyntö olisi salaisesti rie-
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hunnt heissä, niin todella kurjan ja wiheliäiscn miehen näkeminen
poisti heistä seu wiimeisenkin jäännöksen. Minkä hirwcän muutoksen
muutama paiwä oli sairaassa waikuttauut, mitkä sywät surun ja
omantunnon soimauksen merkit oliwat häueu kaswoillausa. Siinä
hän makasi, tuo äsken miu Wahwa mies, heikkona ja woimatto-
mana kuin lapsi Merisellä wuoteella, riutuneena, puoleksi lakastu-
neet silmät sywissci sinisissä kuopissa, rypistynyt, kylmän hien
peittämä otsa, kuopallansa olewat harmaat posket kärsimän oikea
tnwn. Kun pojat nstuiwat siiäNu, katseli häu heitä rukoilemana,
nosti sanaakaan sanomatta ohutta peitettä ja osoitti jäseuicusä
jälelle jääneitä tynkiä. Kauhistuttaw» näky wawisti poikien sy-
däntä kowiu, itkien he laskeutuiwat polwillecu ouuettomau tauti-
wuoteen ääreen ja puristiwat hänen surkastunutta kättänsä sydä-
mellisellä osanotolla.

Armaß, armas Wcntsel! sanoi Hannu säaliwäisyyden
sydämcllisimmällä äänellä ah, miksi tämä tapahtui!

Jumala on tuominnut! wirtkoi katuwaiueu syutiueu wa-
pisewalla, nöyrällä äänellä. Ah, ah, ah, minä en kuullut hauen
waroituksiausa omassatunnossani ja nyt hän wanhurskaana runte-
lemalla raukaisee minua! Minä olen saanut tekojeni jälkeen ja
liitän Jumalaa, että häu ou teitä pelastanut, että hän on autannt
luiuulle armon wielä kerran nähdä teitä, joita tahdoin tappaa! Oi,
woitteko antaa pahan tekoni anteeksi? Annatteko, annatteko anteeksi
mitä pahaa ai'on teille tehdä?

Säaliwäisyyden ja osanoton kyyneleet tukahduttiwat poikien
äänet. He likisliwät onnettoman kättä ja heidän katsantonsa ilnioitti
hänelle, että he oliwat sydämestänsä hauelle kaikki, kaikki anteeksi
antaneet. Heikko hymyily näkyi Weutselin kalpeilla kaswoilla, kii-
tollisena ja nöyränä hän katseli ylös.

Olen lohdutettu ja wirwoitettu! sanoi hän. Woi, jospa
unina ei olisi »iiu pian syttynyt, olisin wielä estänyt räjähdyksen
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olin sitä jo tekemäisilläni omatuntoni pakotti minun tunsi»
katumuksen mutta myöhään, myöhään miina räjähti ja ran-
kaisi minna! Mutta Jumala on armollinen! Hän näki kyllä
katumnkscni, sentähdcn hän warjeli teitä, sentähdcn hän pelasti
teitä ja raukaisi minua syyllistä yksin! Katumukseni tähden on hän
suonut minun wielä kerran nähdä teitä, saadakseni ennen kuolemn-
tani pyytää teiltä anteeksi! Ia se wirwottaa syntistä sieluani! Ah,
se olisi ollnt hirwcatä, jos minun olisi täytynyt kuolla kahden wiat-
toman pojan murhaajana! Uh, jospa katumuksen ja parannuksen
tantta saisin syntini anteeksi! Jospa tohtisin toiwoa taiwaallisen
isän suurta laupeutta! Woi, jospa rohkenisin rukoilla, rukoilla
häntä! Waon en rohkene! Syntini owat niin suuret, ette» woi
niitä anteeksi saada ja sieluni wapisee tuskasta!

Epäilewänä miesparka wäänsi käsiänsä, tulisiii tuska näkyi
hänen kalpeilla tnswoillansa. Kaikki seisoiwat hänen ympärillänsä
sääliwäisyydestä itkien, eitä kukaan woiuut epäilewätä lohduttaa.

Silloin Hannu yht'äktiä silmät tiiltäwinä sanoi lauhkealla
äänellä: miksi waftisct? Oletkos nnohtannt että Ulrit ja minä
olemme sinulle antaneet antectsi ja epäilet Jumalan armoa, joka
kuitenkin on rakkaus? Tahdon rukoilla kanssasi ja Herra knulee
rntontsemme. Ole lohdutettu, ylöuuä kätesi, sydämesi ja silmäsi
Herran tytö!

Wentsel teki niinkin!! poika sanoi, kaikki piencsiä kamarissa
olcwaiset laskeutuiloat, kädet korotettuina, polwilleen ja korkealla
äänellä Haiuin lausui raamatun tehdyllänsä olewat sanat intoillen:
„Inmala ole minulle armollinen sinun hywyytes tähden: pyhi pois
minnn syntini sinun snnren laupintes tähden. Pese minua hywiu
wääryydestäui ja puhdista minua synneistäni. Sillä minä tunnen
pahat tekoni ja minun syntini on aina edessäni. Peitä taswos
miuuu synneistäni ja pyhi pois kaikki pahat tekoni. Jumala, luo
nunniin puhdas sydän ja anna minulle uusi wahwa heuti. Älä
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heitä minua pois kasmois edestä ja älä miuulta ota pois siuun
pyhää hcukcäs. Anna minnlle taas sinnn antnutes ilo ja sillä
hymällä heussclläs tue ininna. Anicn!

Aincn! Amcn! tnolcwa nyt äkkiä hnndahti korkealla ää-
nellä, nousi hlös ihmeellisellä woimalla ja katseli kiitollisena pienen
Hannun hartaisiin, loistamiin kaswoihin. Poika, sanoi hän

miuä tahdoin lopettaa päiwäsi ja sinä helpotat kuolemani hel-
tiä! Jumala sinna siunatkoon! Ia sinä Herra, Herra, jota awntsi-
huudan, älä heitä minua pois kaswoisi edestä ja . . .

Hauen äänensä raukesi luolou kalpeus leweni yhtäkkiä
hänen kaswoillensa woimattomana hän waipni päänalnsellecn,
Awutsi huutaessaan Herraa, hän kuoli. Häu ei enää hengittänyt,
silmät oliwat suljetut, suu ijäksi waijcuuut. Mutta Jumalan ranha
oli kuolleen kaswoillo. Kaikki waiwa oli loppunut hunlet nä»
kyiwät hymyilewän woitiiu hywin nähdä Herran kuulleen hauen
rnkontsensa ja wnodattancen anteeksi-antamisen pyhää siuuausta
hänen sydänichensll.

Nauha tomullensa! sanoi työnjohtaja sywästi liikutettuna.
Unohtakaamme mitä pahaa hän tahtoi ja teki ja luuistakaammc
niuoastaaau häueu totista katumustansa. Tullaatte pojat! Ia te,
rouwa Sabina, olkaa tulewaisnuteuue suhteen huoletta. Jumala
ou ottanut pois elättäjänne, mutta minä tiedän mitä hywää olette
tehneet näille pojille jo hywä työ on kantawa hywiä hedelmiä, uiiu
totta tuiu Jumala miuua auttaa.

Itkien Sabina laskeutui polwillccn miehensä kuoliuwuotecn
ääreen ja rukoili hänen sielunsa pelastusta. Muut mcniwät autiosta
mökistä ja palasiwat thoujohtajan kanssa hänen asuntoousa. Äänet-
töniiuä ja hiljaisina he sinne knlkiwot, tutin omissa cijatutsissansa.
tzannu tuntui oleman enemmin liikutettu tuin muut.

Kuinka mahtawa on toti Herran woima ja kuinka pyhät
hänen lupauksensa, hän ajatteli itseksensä. Pahani!» sydän on tuui
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pehmyt wnha hnncu kädessään, syntisen sielun täytyy wawista hä-
ncu edessänsä, se notkistun, taipuu ja maahan asti lnmartnn
hänen majcstcctinsa edessä! li un se hädässä ja pclwossa awutsi
huutaa hänen armoansa ja laupeuttansa, niin hän autan tapahtua,
mitä hän on lnwannnt ja latso, hän pelastaa tatnwaiscn sielun
kuolou tuskista. Ah, lesus, miten suuri on wauhurskantcs ja
loppumaton armosi! Warjclc sydämcui ja suojele minna, etten
enää milloinkaan Määrillä teillä kulkisi, enkä käskyjäsi unohtaisi!
Nyt oleu Wentsel parasta ja itsestäni hnoincmnt, ettei jumalatto-
milla ole mitään apua toiwaassa eikä maan päällä, ell'ciwät kadu
ja paranna itseänsä ja rukoile sinua! Kuinka woisin sen unohtaa?

Kelpo työujohtaja näkyi aawistawan, mikä pojan sielussa
liikkui, hän ei häirinnyt hänen ajatnksiansa. Päiwä knlni hiljai-
sissa inictinnoissä. Kaikki oliwat kowiu liikutetut Wentsel paran
somasta kohtalosta. He ciwät woiucct tätä merkillistä päiwää
häiritä turhaupäiwäisillä lörpotytsillä.

Mastoista suku.

Jotta parantawat itsensä, ne hän antaa
tulla armoihin.

Syr. 17: 20.

Wentselin hautaaniiscn jälkeen, joka tapahtui muutaman
plliwan kuluttua, katsoi työnjohtaja mihdoin tarpeelliseksi keskustella
mitä Hannun suhteen olisi tehtäwä. s)än kutsui pojat luoksensa ja
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kysyi Hannulta, josko hän jo oli miettinyt, miten hän woisi ja
tahtoisi parantaa witausa, jonka hän tcti paetessaan tätinsä huoneesta.

Tosin olen sitä miettinyt, wirtkoi Hannn wiipymättä.
Minun täytyy palata tätini lno pyytämään häneltä anteeksi ja
odottaa siellä tietoja isästä ja Paawosw.

Se ou kaikessa tapauksessa selwiutä, sanoi työnjohtaja.
Kysymyksessä ou waau unten woisit palansmattasi tehdä joutnmatta
ranskalaisten käsiin, jotka kaikkialla täyttäwät maan.

He ciwät tee mitään pahaa tällaiselle pienelle pojalle kniu
minä olen, wastasi Hannu. Istun hewoseni selkään, joka onneksi
on parantunut haawastansa, ja sitte lähden Jumalan nimessä
Berliiniin. Se tahtoo sanoo, Ulrik ja minä ratsastamme hhdcssä,
sillä Ulrik ci saa minua jättää, Niko niin, Ulrit? Me olemme ja
pysymme weljinä kaiten clinaikamme?

Jos wao.ii niin tahdot, niin tnlen! wastasi Ulrik sydä-
mcllisesti, lyöden woimakkaasti ystäwäu tarjottua kättä. Seurnau
sinna joka paikkaan, sillä sinä olet minulle rakkaaksi tullut waorou
päiwinä.

Ia luuletko minuu taitaman unohtaa uskollista osanot-
tawaisuuttasi ja uhrauksiasi? sanoi Haiuni ystäwälliscsti. Me
olemme aina ystäwät ja isäni on siuuci ilolla terwehtiwä.

Niin, sen uskon minäkin, sanoi työnjohtaja. Sitä paitse
owat Ulritiu wanhemmnt kuolleet täällä ei mikään estä häntä
menemästä kanssasi. Niin Ulrik, lähde waan rauhassa ystäwäfi
kanssa, jonka olet uskollisuutesi tähden saanut. Mutta että kaksi
niin nuorta poikaa lähtewät aiwau ylsin en tiedä, minusta on
se liian rohkeata. Aunan teille luotettawau miehen saattajaksi!
Hän wiepi teitä Berliniin.

Se olisi wnllau hywä, sanoi Hannu, mutta meillä ei ole
rahaa suurella waiwalla me molemmat sinne pääsemme, mitä
sitte, jos wiclä kolmas . . .
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Mitä siihen tulre, niin woit olla hnolctta Hannu, kcs-
lcyiti työnjohtaja häutä. Aarteesi ou löydetty, Weutsel tuuuusti
kntucu että häu oli ryöstänyt scu ja sauoi minuc hän oli sen kät-
kenyt. Nouwa Sabina toi sen minnlle muutama päiwä sitten.

Vi, ci, sanoi tzaunn Sabinan täytyy se pitää! !5n
tahdo mitään siitä! Hywä rouwa parka! Antakaa, rakas herra,
hänelle rahat jälleen!

Hymä, hymä, jätä puolet hauelle, siiuä hauella jo on
pieni aarre, sanoi työnjohtaja. En tahdo estää sinua osottamastn
kiitollisuuttasi, sillä hän on sen hywiu ansainnut ja tarwitscc
apua. Puolet piisaa kyllä matkakuluugeiksennc. Kutsunko rouwa
Saumaa? Hän on huoneessani.

Kutsukaa, olkaa uiin hywä, pyysi Hannn. Hän on saapa
ei ainoastaan nämät wähät rahat, waan pyydän isääni auttamaan
häutä runsaasti edcskinpäin, ettei hywän ronwan tnrwitsisi puutetta
kärsiä.

Nouwa Sabina itki liikutettuna saatuansa Hannulta runsaan
lahjan. Hauuu lupasi cttä hau edcskinpäin muistaisi Sabinan setä
kiitti häntä osanottawaisnudcstansll. Hywä Sabina toiwotti hänclle
onnea ja menestystä taitkeua eliuaikauausa. Ia niin he crosiwat.

Seuraamana aamuun warhaiu matkustiwat Berliniin Haun»,
Illrit ja Tahwo, kelpo työmies, jouka työnjohtaja oli Maliuuut
saattajaksi heille. Hannu ratsasti pienellä hcwosellaan, joka hyppeli
tyytywäisenä ja hirnui iloisena raittiissa aamnilmassa. Ulrik ja
Tahwo knlkiwat hänen rinnallansa. He cimät hymäksyucet Hauuuu
ehdotusta ostaa Mielä pari hewosta, jotta kullakin olisi heMoncn
ja päästäisiin pikemmin perille. He eiwät osanneet ratsastaa,
niin he luuliwat ja niin se olisi käynytkin. Työnjohtaja antoi
saattaa heitä likimmäiseen kylääu ja »varoitti jäähywäisissä Hamina
uskollisesti pysymään hywissä päätöksissään eitä nuohtaa mitä snnria
töitä Herra oli hänelle tehnyt.
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Haun» lupasi scu sydämellä jn suulla, Älkää peljätkö, -

sanoi hän Jumala on awannnt silmäni näkemään entistä clä-
mätäui ja ticdäu hywiu minulla olcwan paljon hywää tchlämänä.
Tahtoni on wakowa ja totinen ja jos se joskus horjuisi, niin
muistan Wcntseliä ja hirwcitä hetkiä wuorikäytäwässä. Ia sittc

eikö minulla ole rakas raamatunlchti? Täällä se on syoämelläni
ja siinä on kirjoitettu: „uhraa Jumalalle kiitosuhri ja maksa ylim-
mäisclle lnftautses! Jumala on minua johdattanut ihmeellisesti,
häu ou minua rangaissut ja pelastanut, häu ou saattanut minua
totuuden ja hywäu tuntoon olen hänen majestcctiäusä nähnyt
rautaistwana tnomarina ja laupiaana isänä olcu oppinut tun-
temaan hänen pyhää sanaansa o, en itinä, en milloiutnau sitä
nuohda, ciwät liikutettuun sydämeeni sywästi painuneet tunteet
haihdu milloinkaan! Älkää epäilkö minnn kaikissa teoissani ja
pyriuuöissäni muistawau Jumalaa ja knnlewan hänen ääntänsä!

Hywä, miu Jumalan siunaus on siuua niun seuraama,
sauoi työujohtaja, pudistaen sydämellisesti pojnu kättä. Herra on
siuua woiiualliscsti etsinyt, mutta uyt laitti totisesti näemme sen
tapahtuneen parhaakscsi. Wallattomana ja nppiuiskaisena poikana
tnlit näihin laaksoihiu, mutta murheen tuli on puhdistanut sydämesi
niin, että tohdimme toiwoa sinuu tuleman iloksi Jumalalle ja ih-
misille. Mene, poika, rauhaan ja Jumala siuuatkoou sinua!

Wielä wiimeinen syleilys, kätten puristus, rakkauden ja
ystäwyydcn silinäilys ja pojat lähtiwät Tahwon seurassa. Silmät
kirkkaina Hannu katseli maailmaa, sydämensä oli täynnä iloista
toiwoa saada nähdä omaisiansa ja näyttää heille, että hän oli
muuttuunt toisellaisetsi. Tämä toiwo wirtisti ja ihastutti häntä,
hänessä Walliisi hiljaisen ja sydämellisen ilon tuuue.

Wähäu kunakin päiwäuä niatkustettua kului pitkä tie, kaik-
kialla Tahwo tiedusteli ranskalaisten sotajoukkojen asemaa, koettaen
wäistää heitä niin paljon kuin mahdollista. Sillä ehl'ei kohtaa-
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misesta ollnt mitään erityistä wnnrna pcljättciwänä, niin woisi se
toti olla wiiwykkccuä, jota Hannn ci millään muotoa tahtount.
Ikäioöidcn hän pyrki Vcrliniin, missä hän toiiuoi saawansa lätil-
tänsä antccksi ja jos hän ci tapaisi isää eikä Paawoci, niin saisi
hän kumminkin tictoa heistä. Sitä paitsi halusi hän pian näyttää
omaisillensa parantaneen tapojaan ja wihdoin päästää heitä lewot»
tomundcsta ja surusta, jonka hauen ajattelematon ja tyhmä pakonsa
oli heissä wciikuttauut.

Wäsymättömästi tiedustelemalle ja warsiu warowaiscllc Tah-
wolle todella onnistuikin monet päiwät wälttää wihollisjonkkojcn
kohtaamista pujahtamalla siwnteitä kaikkien osastojenkin läpi.
Waau tultuansa eräänä ehtoona kylään, jossa aikoiwat olla yötä,
kaikui heitä wastaan äkkiä: seis! Minne matka? Wälkkywä
painetti leimahti heidän silmiensä edessä. Kylä oli täynnä ranska-
laisia eitä enää ollut mahdollista päästä pakoon,

HyMä ystciwä! wastasi Tahwo lähestyen wahtimicstä,
pnhellatseusa hauen kanssansa. Se oli Mallan wcukcatn, sillä ci
Tahwo, enempää knin Hannu ja Ulrikkikoan ymmärtäneet ranskaa
eikä ranskalainen saksaa.

Passinne! sanoi ranskalainen, tai lupakirjanne!
tzywäpä oli Tahwo» puhua! Ranskalainen yhä maan huusi

passia, jota Tahwolla ci ollut eikä häu ymmärtänyttään, mitä
Mahtimies waati.

Tässä tätä ollaan! sanoi Honnn leMuttomaua. Nyt
mcitä lopuksi wakojina eli senkaltaisina waugitaan jn woifti »uiipyä
lnnwan enueuluiu pääsemme irti. Se ei suinkaan ole hauskaa!

Ni hätää mitään! tuumaili Ulrik. Kaksi tällaista poikaa
ei herätä mitään epäluuloa ranskalaisissa.

Mahtimiehen kanta oli toki toisclloincn. Hän patvitti heitä
jäämään, siksi tuin heitä wnrtijakatsclnssa päästettäisiin. Onneksi
päällikkö ymmärsi wähän saksaa, nyt wihdoin waugitut sillä
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seulaltaisinn heidän täytyi todella pitää itseänsä tohtiwat toiwoa!
saawausn wiattomiua, ilman mitään estettä jatkaa mattaansa.
Tahwo, Hannn ja Ulrik pyysiwlit upseeria heitä päästämään sclit-'
täcu hauelle, että he oliwat wallau waarattomat ja wiattomnt
mattustawaisct.

En woi auttaa, wirkkoi upseeri kohottaen olkapäitään.
Jos teillä ci ole ranskalaisen kenraalin antamaa passia, olette
wangitnt. Huomenna tutkinto sitte nähdään nyt mars
wahtiin.

Wastnstus ci olisi mitään hyödyttänyt, Maan Mahingoit-
tanut. Murheellisena Hannun täytyi kohtaloonsa tyytyä, alaku-
loisena seurasi häu upseeria pääwahtiin, minne he piltittä mnttitta
pantiin seuraamaksi aamuksi wankeutee». Hauuu walitti, murisi
ja kärsimättömänä, ctteiwät päässeet menemään, hän tuskin sai
lcpoa. Wihdoin puolipäiwäu aikaan tuli käskijä waatimaan »van-
gittuja tutkintoon. Heitä wietiin kamariin, missä istui useampia
upseeria. Uksi heistä näkyi oleman muita ylhäisempi, sillä monct
tnltakirjantset loistiwat hänen wirlaftuwussacm ja painamat olka-
liput knuuistiwat häneu olkapäitään. Hän katseli tarkasti wan-
gitnita, puhui sitte muutaman sauau ranskaksi n,uillc upsccreille
ja kääntyi wihdoin ystäwällisesti hymyillen wangittnjen pnolcen,
jotka wähän peljäten odottiwat tuomiotansa.

- Ketä olette? hän kysyi saksan kielellä,
Herra upseeri, wastnsi Hannu reippaasti, me olcnime

latsi wiatonta poikaa, tahtoisimme mielellämme luatkustaa Berliniin
ja tuo mies on annettu saattajaksemme. Meillä ci suinkaan ole
mitään pahaa mielessä.

Siltä se miuustatiu näyttää, sanoi npsecri, katsellen ystä-
wälliscsti Hannun wilpittömiä, kauniita kaswoja. Mikähän niniesi
on? Ia miten tänne tulit?
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Nimeni ou Hannn Walocnsee ja isäni on preussilainen
upseeri, wastnsi Hauuu »vilpittömästi. Minä, näette, tahdoin lähteä
sotaan eikä se ollut minnllc hywäksi.

Uskon sen kyllä olet wielä liian nuori, picuoiscni!
sanoi upseeri hymyillen. Mutta mikä oli nimesi? wirtkoi hän
totisena Waldeuscc?

Niin! nyyhkytti Hannu.
Kuinka? jatkoi upseeri miettimällä tämän nimcu olen

tänään jo kuullut. Wai niin oikein! Knulc pieni ystäwäni,
isäsi ou siis upseeri?

Niin, herra! Hän ou majuri kyrassiwäcssä!
Mikä rykmentti?
Wiides.
No tuhatta, mikä ihmeellinen kohtaamiucu! huudahti

upseeri. Mitä, pikku ystäwäui, minulle annat, jos sanon sinulle
missä isäsi ou?

Isäni! huudahti Hannu iloisesti hämmäKtyncenä. Oi
Jumala, olisiko hän täällä? Eikö wann hoawoitettuna? Pyydän,
rakas herra, sanokaa , .

.

No niin, isäsi onkin täällä, tosin haawoitettnna wirkkoi
upseeri. Mutta maltahan mieltäsi lapsi haawa ei ole määräl-
linen ja knn hän saa hywän hoidon, tulee hän pian tcrwectsi.

Haiuni purskahti itkuun. Ah, päästäkää minun hänen luok-
sensa! rukoili hän. Tahdon häntä hoitaa ja sinä, Ulrik myös,
eikii niin? Rakas, rakas hcrrn, antakaa minnn mennä isän luo.

Sen lupaan sinulle, ratas lapsi, Masiasi upseeri ystä-
wällisesti. Wallan hywä, ettäs tulit oikeaan aikaan, sillä me läh-
demme huomenna eteenpäin ja meidän olisi täytynyt jättää hänet
tänne awntto. Nyt sinä woit häntä hoitaa. Isäsi on urhoollinen
mies, sentähden olen iloinen, ettäs olet hänelle tautiwuoteellausa
lohdutuksena.
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Mutta cito häu ole tcidäu wankiuuc? kysyi Hannu surul-
lisena ja tuskallisena.

Tosin kyllä wastasi upseeri hymyellen mutta raus-
lalaincn kunnioittaa haawoitcttuja urhoollisia ja sinulle mieliksi
minnu täytyy päästää yksi waftaatsi. Mene isäsi lno, sano hänelle
että ha» on wapaa ja sano kenraali Napp'i» terwchtiwän häntä.
Jää hywästi, lapseni!

Ilosta huutncu Hauuu laukesi kelpo kenraalin jalkojen eteen
suudelle,, häueu kättänsä. Tämä siwalsi ystäwällisesti kanuiiu
pojan mustia hiuskiehkuroita, sauoeu wielä: Jumalan haltuun,
Jumalan haltuun, pieni urhoollinen ja käski sitten adjntauttiusa
wiemään pojat saattajansa kanssa haawoitetun lnotse. Majnri
makasi pienessä huoneessa. Oweu suussa jo kaikui raikas riemu-
huuto wauha uskollinen Paawo kiljahti, syleillen ihastuneena
hämmästynyttä Hamina,

Poika, mistä tänne tulit? huudahti hän. Miten isäsi
iloitsee! Woi niintä surun olet meille tehnyt! Mutta tule waau
- tule! Mitä ilo isällesi!

Hurjalla tnwauoella hän tempasi litimmäisen oweu anti,
hnutaeu: tzauuu on täällä! ja wei pojan »vuoteelle, missä majuri,
pää ja täsi sidottuun, lepäsi. Hauuu syöksihe hänen rinnallensa,
innokkaasti snudellen ratasta isää.

Se oli iloinen ja onnellinen hhdyntähetti!
Mutta, Hannu, niitä tyhmyyksiä olet tehnyt! sanoi majuri

wihdoin, kun ilon ensimäinen puuska oli ohitse minun pitäisi
olla snntnksissa sinulle, poika!

Anna anteeksi, isä! Anna anteeksi! pyysi Hannu liiku-
tettuna. Nii», miu, olen ollut paha poika, mutta katumaisena
palajan lnotscsi entä enää milloinkaan, en milloinkaan tahdo sinna
saattaa snrnllisetsi! Eikä sinuakaan Paawo! Ah, rakas Inmala
on nwannut silmäni ja tiedä,! nyt hywin, kuinka jnmalatou ja
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