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Adclbert von Wildftröm.
Erään suuren pääkaupungin leweimmän, wilk-

kllimman ja kauneimman kadun warrella oli muit-
ten rakennusten rinnalla eräs komea linna, joka Har-
moin oli kiinnittämättä ohikulkewien huomiota. Mar-
morista rakennettu,- jaloilla, solakoilla pnlwäillä ja
weistotuwilla koristettu, isoilla suippokaariakkunoilla
warustettu, muistutti se Kreikan ihania rakennuksia.
Rikas ja upea treiwi von Wildftröm asui siinä per-
heineen, waimonsa ja poikausa Adelbertin kanssa.

Kreiwi istui työhuoneessaan taitawasti meiste-
tyn, siemillä koristuksilla kaunistetun mahontipöydäu
ääressä ja tarkasteli tutkimin silmin kaksi isoa öljy-
maalausta, jotka hänelle oli tarjottu ostettawaksi. Hän
oli ne pöydälle asettanut sopimaan matoon ja hänen sil-
mänsä tartistuiwat wuoroin toiseen, wuoroin toiseen
tauluun. Hän mutisi itsekseen tajuamattomia sanoja
ja näytti epäwarmalta kummalleko taululle antaisi
etusian.

Siinä wielä epäröimän» tutkiessaan ja werra-
tessaau, kuului nopeita askeleita eteishuoneesta; owi
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aukeni ja iloista laulua hyräilleu astui nuori kreiwi
Adelbert tammiin.

„No, isä, näenpä teitä taas entisissä mieliharras-
tuksissanne!" wirkkoi hän naurusuin, „Kuinka paljo
rahaa aiottekaan wielä uhrata maalauksiin! Minun
täytyy tosiaankin otaksua, että kamarinne ja salinne
omat riittäwästi kumilla warustetut."

Näin sanoen loi hän iwallisen katseen seiniin
yltympäri, jotka oliwat melkein peitetyt kaikellaisilla
maalauksilla komeine kultakehyksineen. Wanha kreiwi
huomasi katseeu ja harmistui.

„ Ratas poika", sanoi hän, „näyt yhä wielä
unohtaman, että rikkaitten ja mahtawien welwolli-
suus ei ole ainoastaan suojella taidetta, maan että
se on luettawa heille erityiseksi kunniaksi, jos sen te-
kemät taiteellisella aistilla ja huolella. Mihiukä tai-
teilin raukat joutnisnvatkaan kaiken ueronsa kanssa,
jolleiwät saisi tnoda henkensä luomia kaupaksi? Täy-
tyy kanuattaa taidetta, poikani."

„Hr>wä, hywä, isä rakas", wirtahti Adelbert,
joka ei halunnut tnnlla pitkää esitelniää maalaus- ja
kuivanweistotaiteesta, „Se teitä tyydyttää ostaa
maalauksia, ja minun ei sowi tehdä muistutuksia
mieliharrastuksistllnne. Ostakaa yhä eteentintasin sem-
moisia, onhan teillä waroja siihen. Mutta unhot-
taa en saa asiatani: tässä omat opettajain ja pro-
sessorein minnlle antamat todistukset. Minna on
tunnustettu warttuueeksi yliopistoon. Katsohan näitä."

Jotenkin umlinpitämättömästi lykkäsi wmiha
kreiwi paperit syrjään.
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„lälestäpäin saatamme siitä enemmän puhua",
sauoi hän. „Auta minua nyt walikoimaan. Nä-
nni taulut on tarjottu minulle ostettcuvaksi. Tämä
tässä, Helena Trojan muureilla, on professori Hm
maalaama, jonka tunnet. Tuo metsäpaitta tuossa
on jotenkin tuntemattoman taiteillun tekoa, hänen
nimensä on Dawid Wald."

„Waldko? Wald niinkö, onko se maalaa-
jan nimi?" lysäsi Adelbert utelicmmmin. »Omitui-
nen sattuma! Kuka on tuo mies? Missä asuu
hän?"

„Hän on lähin naapurimme", jatkoi kreiwi, „Tuo
mies näkyy oleman wähissa waroissa. Hänen wai-
monfa toi minulle taulun. Huolet ja puute kuwas-
tuiwat hänen kasinoissaan, minun kämi häntä sääli.
Kuwll ei ole huonosti maalattu, se on tosi; mutta
hinta, wiisikymmentä louisdoria, on kuitenkin komin
suuri."

„Ia mitä tuo Helena taulu mahtaa maksaa?"
kysyi Adelbert.

„Kaksisatllll louisdoria; polkuhinta!" huudahti
treiwi. „Ajattele toki, eräs professori H:n maalaama
Helena ainoastaan kahdellasadalla louisdorilla. Kau-
nis taulu se on, se on warma."

„Ia tuo toinen?" kysyi Adelbert.
„Se täytyy minun tosiaankin takaisin antaa.

En löydä todellakaan paikkaa sille,"
»Juuri kuin ei tuon metsämaiseman jotainoasta

puusta paistaisi enemmän neroa, kuin koto Helenasta
ja mainion professorin kaikista tauluista yhteensä",
sauoi Adelbert himolla iwalla.



6

„No niin, en saata sanon, että aiwcm määräs-
säkään olisit, poikani rakas", wastasi kreiwi; „mutta
muista toti, miehellä ei ole tuulusaa nimeä, ei mai-
netta mitään! Minusta on todella häwytöntä, että
hän pyytää wiisikymmentä louisdoria taulus-
taan. Jospa nyt ripustaisin taulun seinään
ja wieracmi kyselisiwät minulta: Kuka on tuon
maalannut? Mitä olette siitä maksanut? Pitäisi-
hän minun häwetä, mainitessani silloin noin tunte-
mattoman taiteilicm nimeä. Älyäthän tuon?"

„Kyllä, rakas isä", jatkoi Adelbert kylmästi,
»Näen, että te ainoastaan nimiä eikä kumia tawot-
telette ostamaan. Te kannatatte taidekykyä, kun se
on yleisesti tunnettu; maineettomien, tuntemattomien
kykyjen annatte riutua. Ihtä kaikki! Pyydän teitä
ostamaan tuon metsämaiseman. Tehkää se rakkau-
desta minuun; alanpa mieltyä kumiin, ja tuo erit-
täin on tullut minulle mieluisaksi. Isä tulta, osta-
kaa se!"

„No mielellä hywällä sen teen, jos haluat sen
omaksesi", sanoi kreiwi. „Tuossa, wie se vois, lah-
joitan sen sinulle."

»Kiitoksia, isä", huusi Adelbert wilkkaasti, „Kum-
minkin pitää teidän hywyytenne määrän täydelliseksi
tehdä ja tuolle köyhälle rouwalle, joka asuu wasta-
päätä meidän taloa, paikalla ostohinnan lähettää.
Varmaankin on hän rahan tarpeessa."

Ia Adelbert meni, isänsä wastausta odotta-
matta, helisyttämään soitinkelloa. Muuan palwelin
tuli sisään, Kreiwi antoi hänelle käteen wiisikym-
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mentä louisdoria ja käski hänen wiedä rahat maa-
lari Waldille.

„No nyt, poikani, mitenkä olet kokeesi kestänyt?"
Adelbert otti todistukset, jotka wielä huomaa-

mattomina pöydällä wenyiwät ja ojensi ne isälleen.
„Lukekaa itse", pyysi hän.

Kreiwi lukija hymähti hywin ystäwällisesti.
„Aiwan niin, kuin odotinkin", puhui hän ystäwälli-
sesti päätään nyökkien ja poikaansa olalle taput-
taen. ..Opettajillesi olen maksanut siewoset summat
ja eipä olisi kumma, jos olisit ollut muita tutkitta-
wia etewämpi. Arwasin sen edeltäpäin."

„Ia kuiteukin oli minua ylsi etewämpi, joka
minut moitti", sanoi Adelbert.

„Mitä sanot, poikani!" huusi kreiwi ihmeissään.
„Gihän toki nuori kreiwi Welden? Tahi purooni
Linden! Tahi herra von Romstein?

„Ei yksikään heistä", wastast Adelbert hymy-
suin; „waan eräs tuntematon, köyhä, nuori ihmi-
nen, jolla ei ole rikkautta muuta luin suunnaton
ahkeruutensa ja wäsymätön kestäwyytensä."

„Mitä!" huusi kreiwi Wildström; „eihän toti
joku alhllissukuinen, joku rahwaanmies?"

„luuri sellainen", sanoi lewollisesti Adelbert.
„Gräs maraton, rahaton nuorukainen, mutta hengen
ja luonteen lahjoista rikas, mahdottoman rikas. Hänen
nimensä on Wald, Georg Wald, isänsä on köyhä,
mutta kywytäs maalaaja. Tuo tuma", häu osotti
metsämaisemaa, „on hänen taitamasta kädestä läh-
töisin!"
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„Ia tuota tumaa houkuttelit sinä minua osta-
maan?" puhkesi kummissaan kreiwi Wildström sano-
maan. „Tuota luwaa, jota kilpailiasi, woittajasi isä
on maalannut? Oi, poikani, luulin sinua torkearien-
toiseksi, kunnianhimoiseksi, ja näen nyt, että olet sii-
hen määrään siiwo ja heikko, ettet edes tunne ka-
teutta woittajllllsi kohtaan ja olet antanut woi-
ton alhaissukuiselle, tuntemattomalle rahwaanmiehelle!
Sinä kunniakkaitten esi-isien jälkeläinen, pääkaupun-
gin mainioimman ja kalliimman opettajan kasmatti!
Sitä en lasita!"

„Rakas isä, opettajat ja jalo sukuperä eiwät
tee wiisllllksi, jollei ole ahkera ja lahjakas.
Paljon aikaa olen hukannut seuroihin ja huweihin,
pitipä niin tehdä teidän omasta tahdostanne. Ne
hetket, jotka menetin tyhjiin huweihin, täytti tuo
nuori mies tietojensa laajentamiseen, henkensä kehittä-
miseen. Glkää sentähden ihmetelkö, jos hän oli minua
etewämpi. Kuitenkin lupaan teille yliopistossa korjata
mikä ennen on jäänyt tekemättä."

„Mutta elä liiaksi rasita itseäsi, poikani", huo-
lehti kreiwi Wildström. „Elä unhota, että olet sukusi
wiime wesa, että kaikki toimeeni kohdistumat sinuun.
Sillä lopulta, mihinkä hyödyttää sinua laajat tiedot?
Olinpa tyhmä että tuwnstuin. Anna alhaisesta kan-
sasta lähteneitten nousukkaitten ylpeillä. Olethan rikas,
niin, poikani, kowasti rikas. Tiedot omat sinulle maan
miellyttäwä, loistama koriste, jota et malttamatta
tarwitse, kuten nuo köyhät raukat, jotka niillä turjaa
oloansa ylläpitämät. Elä maan rasita itseäsi liialli-
sella työllä, kuuletko?"
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Adelbert hymähti. „Mutta, isä ratas", sanoi
hän, „kuinkn saatan tietoja hankkia, jollen ankaralla
ahkeruudella tee työtä? Tahdotte, että tulisin mai-
nioksi ; se on ylpeytenne kuulla potkaanne kehuttaman
opin ja tietoisuuden esikuwana, ja kuitenkin salpaat
minulta tien, tuota suuresti haluttua määrää saa-
wuttllllkseni. Kuinka pitää minun ja kuinka saatan
minä kaikki toimeenne täyttää?"

„Se on sinun asiasi", sanoi kreiwi lyhyesti,
puhetta keskeyttäen, tnn ei kyennyt muulla lailla
pulasta selwitä. „Olen wakuntettu siitä, että kään-
nyt oikealle uralle minun mielihywäkseni. Kuitenkin,
mitä tieteen haaraa aiot ruweta tutkimaan?"

„Gn ole wielä päättänyt mihinkään päin", ivas-
tasi Adelbert. „Rikkautenne, isäni, wapauttaa minut
tarpeellisuudesta rumeta koskaan erityistä tieteen alaa
wiljelemään, ja ajattelen, että parasta on koetella ja
sitten walitll mieluisinta ja edullisinta,"

„Samaa mieltä minäkin!" sanoi kreiwi. .Mil-
loinka lähdet yliopistoon?"

„Io huomenna, jos se on teille otollista", kuu-
lui wastaus.

„Niin, tapahtukoon se ylihuomenna", määräsi
kreiwi. „Huomenna tahdomme ensinnä wiettää pie-
nen lllhtöjuhlan ja kohta äidin kanssa sopia asiasta.
Seuraa minua soutuun hänen luokse, poikani."

Nopeasti edellä täyden meni kreiwi läpi pitkän
sarjan komeasti somistettuja huoneita ja kertoi wai-
molleen Adelbertin tunmat. Kreiwitär waati poi-
kansa siirtämään lähtöpäiwää tuonnemmaksi; mutta
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Adelbert pysyi päätöksessään, ja heikko äiti peräysi,
kun huomasi nuorukaisen päätöksen järtahtämättö-
m«ksi.

Päiwä kului tarpeellisten tointen toimittamisessa,
jotka huomisplliwän lähtöjuhla ja nuoren kreiwin
läheinen matta aikaansaiwat.

Seuraamana iltana wälkkyiwät kreiwillisen lin-
nan salit loistamassa komeudessaan. Päätaupungiu
ylhäiset liikluiwat niissä edes takaisin. Adelbert oli
keskellä heitä. Hänen kättään puristettiin, surkutel-
tiin että hänestä piti luopua pitemmäksi ajaksi, hänelle
tehtiin ylenmäärin lupauksia järkähtämättömästä rak-
kaudesta, ja Adelbert mietti: „Ei ole näen mä
waikea asia, kun on rikkaat wanhemmat, päästä
ihmisten ystäwyyteen."

Pöydässä istuessa paukkuiwat samppanjapullot,
wanhllt koreakylkiset pullot heruttiwat anteliaasti
tuoksuwia nesteitään, ja lasien kilinässä, soiton pau-
hatessa, onnentoiwotusteu keskellä, joita esiintuotiin
nuorelle, rikkaalle kreiwille, wiihtyi Adelbert erin-
omaisen hyroin, ja yö kului luni silmänräpäys.

Seuraamana aamuna, hellat jäähywäiset sanot-
tnaan Vanhemmilleen, nousi häu kaswattajansa kanssa
mukawiin, loistamiin mattamaunuihin, joitten owet
oliwat kreiwillisellä waakunalla, koristetut. Neljä
vuuakkllll postihewosta, joita iloisesti torweensa toi-
tottama tyytinnes pakotti nopeaan juoksuun, oliwal-
jaissa, ja waunut rämisiwät tatutiwityksellä. Ajaes-
saan huomasi hän toisella puolella katua erään kel-
meän, löyhästi wlllltetetuu uuoren miehen, joka kulki
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waatimattomasti jalan tietään. Kreiwi Adelbert ter-
wehti ystäwällisesti nuorukaista. Se oli hänen kii-
vaillansa, joka oli tutkinnossa ensimmäisen palkinnon
saanut.

11.

Georg Wald.

Samaan nilaan kuin Adelbert astui isänsä työ-
huoneeseen, awasi 'Georg Wald pienessä naapurita-
lossa wastapäätä owen wanhempainsa löyhään huo-
neeseen ja hiipi hiljaa sisään wuoteen wiereen, jota
anasti yhden osan huonetta. Hän kumartui wuo-
teen yli ja kuunteli,

„Isä nukkuu", jupisi hän. „Tahdon odottaa
kunnes hän herää,"

Ia hiljaa istui hän akkunan ääreen ja katseli
miettiwäisenä ulos puutarhoihin, wihcmnoiwiin pui-
hin ja tuoksuwiin tuttiin tuolla ulkona.

Georg oli kaunis nuorukainen. Korkea otsansa,
jota tummankellertllwät hiukset warjostiwat, tumman-
siniset silmänsä, solatta, korkea wartalonsa tekiwät
aina miellyttämän waikntutsen. Mutta maikka hän
oli uuori, oli jo talwawat huolet wieneet punat hänen
postiltaan ja nuorille kaswoilleen oli surunwoittoi-
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nen wakawuus ilmaunut. Lapsuudesta pitäen oli
hän saanut puutteen kanssa taistella. Vanhempansa
oliwat köyhät. Isänsä, taitama taidemaalari, oli jo
muosilllusill ollut wuoteen omana ja oli nyt niin
huonona, että Georg odotti jo piankin kuoleman tule-
man. Äitinsä, kelpo, hurskas nainen, teki työtä yötä
päiwää hankkialsensa tarpeellisemmat elintarpeet ja
Georg auttoi häntä, käyttäen siihen ne Harmat loma-
hetket, jotka hänelle jäi rasittamilta opinnoiltaan,
antamalla yksityisopetusta. Näin oli tämä köyhä
perhe kokenut aherrella aina nykyhetkeen asti, jol-
loin pojan piti mennä yliopistoon.

Omi aukeni hiljaa ja Georg hawahti mietelmis-
tään. Hänen äitinsä astui köyhään suojaan. War-
pain hiipi hän kelpo poikansa luo ja laski hellästi
kätensä hänen olkapäilleen.

„Oletko kokeesi kestänyt, lapseni?" kuiskasi häu.
Ilon säde wälähti Georgin silmistä ja hän nyö-

kähytti päätään myöntywästi. „Niin, äiti rakas,
Jumala on minua auttanut. Sain parhaimman
todistuksen."

Taiwaallista isää kiittäen, nosti äiti kätensä
ylös ja lasti ne siuuaten poikansa vään päälle. „Olet
hywä, ahkera lapsi", sanoi hän. „Olet lohdutuk-
seni, tukeni tässä kurjuuden laaksossa! Jumala sinua
siunatkoon!"

„Georg!" huusi eräs raukea ihmisääni.
Nuorukainen hypähti ylös ja tuli sairaan maa-

larin wuoteen ääreen. jotakin, isäni?"
kysyi hän leppeästi: „Täälla olen." Hän tarttui
nkon laihtuneeseen käteen ja puristi sitä hiljaa.
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Naimalla kääntyi sairas wuoteessaan ja tar-
kasti hetkisen Georgin kelmeitä, huolestuneita kas-
inoja, Wihdoin sanoi hän: „Kuulin puhelusi äitisi
kanssa. Taiwaan palsamin lailla wuodattiwat sanasi
lohtua sieluuni, ja tunsin itseni onnelliseksi siitä, että
wäsymätön uutteruutesi on palkittu parhaimmalla
menestyksellä.

.
Lewollisempana lähenen nyt kuole-

maa, tietciessäni että sinusta, poikani, tulee äitisi
turma, johon hän saattaa turwautua Vastaisina
ahdistuksen päinnnä. Lue minulle todistuksesi, sil-
mäni omat himmeät, en saata omin neuwoin lukea."

Georg pakotti kyyneleensä pysähtymään, jotka
kuumina ja polttamina nousiwat hänelle silmiin, Wärä-
jäwällä sunlla otti hän paperit taskusta esille ja luki,
alussa murtuneella äänellä, pian kuitenkin lewolli-
semmin ja makaammirl niitä kiitoslauseita, joita opetta-
jat »limat hänelle runsain määrin antaneet. Van-
hemmat kuunteliwat jännitetyin mielin ja tarkkaa-
maisina, kunnes Georg oli päättänyt ja paperinsa
taas laski kokoon. Äiti syleili häntä wielä kerran,
isä, lamautuneitteu ja riutuneitten woimiensa takaa,
puristi hänen kättään, Tuloinen, ilonsetainen hur-
mllus maltasi heidät, niin että unhottiwat surkeat
olonsa. Mutta lohtapa tnli taas painama nykyisyys
puheeksi.

„Mitä nyt tulee tehdä?" huokaili tuskissaan isä,
„svuiuta saatau hauttia tanvittawat wawt yliopisto-
wuosien kalliita kustannuksia warten?"

Georg ummisti huulensa eitä rohjennut ivas-
tata, sillä juuri tämä suru oli raskaana hänen sn-
dämmellään. Äiti katsoi miettiwciisesti eteensä, sil-
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mät maahan luotuina. „lumala on auttama", sanoi
hän. »Häneen luotan, häneen turmaan. Herra tie-
tää, mikä meitä hyödyttää, ja hän johtaa meitä
onneemme. Kuulkaa, mitä olen tehnyt.

„Aamulla warhain menin yliskamariin, rukoil-
lakseni hiljaisuudessa ja hartaasti meidän kaikkien
puolesta Jumalaa. Lankesin voimilleni ja loin täynnä
luottamusta silmäni korkeutta kohti. Rukoilin sinun
puolestasi, mies ratas, rukoilin Georgin puolesta.
Rukoilin Jumalaa meitä kaitsemaan -ja panin täynnä
luottamusta kaikki huoleni hänen käsiinsä. Mainit-
sin kaikki ne huolet, jotka meitä paiuawat, ja myös-
kin huolen Georgin tulewaisuudesta. Pyysin häntä
kewentämään sydäntäni ja lohdutusta sieluuni wuo-
dattamacm. Ia katsokaa, kun minä, rukoiltuani,
lewollisemvana jn rohknistuneeua nousin ylös, koh-
tasi silmäni maalausta, rakas mieheni, tuota metsä-
maisemaa, joka jo niin monta wuotta on riippunut
yliskamarin seinällä, ostajaa löytämättä. Se kiin-
nitti huomioni; lähenin sitä ja puhdistin tuman
tomusta. Se ei ollut koskaan ennen ollut minusta
niin kaunis kun sinä hetkellä, ja ikäänkuin Juma-
lan kehotuksesta juolahti minulle ajatus mieleen wiedä
se rikkaalle kreiwi von Wildströmille tuonne musta-
päätä ja tarjota se hauelle kaupaksi. Kauwan miet-
timättä otin sen naulalta alas, puhdistin puitteet
oikein kauniiksi, kirkkaiksi ja loistamiksi ja pujahdin,
taulu waipan alla, tuota pikaa kadun poikki. Tultuani
isoon, komeaan palatsiin, käwin hywin lewottomaksi
ja raskaaksi mieleltäni, ja olipa mahalla että olisin
kääntynyt takaisin, treiwiä puhuttelematta. Mutta
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luottamus Jumalaan, muistaessani sinua, Georg,
antoi minulle uutta rohkeutta ja päattäwäisenä nou-
sin leweita marmoriportaita ylös ylikertaan ja kolku-
tin, joskin wapisewalla kädellä, ensimmäiselle eteen
sattumalle owelle. Se awattiin sisältäpäin ja kreiwi
itse seisoi kynnyksellä. Hänen ystäwällinen terweh-
dyksensä, kohtelias täytöksensä rohkaisi minua kerras-
saan ja kun hän pyysi minua sisään kamariinsa,
lausuin pyyntöni ilman sanottamaa lewottomuutta.
Kreiwi otti minulta tauluni, asetti sen kalliille mahon-
kipuupöydälle ja tarkasti sitä monta minuuttia hywin
tarktaawasti. Silmäni kiintyiwät hänen kaswoihinsa,
ikäänkuin olisin tahtonut arwata hänen sisimmät aja-
tuksensa. Hän jupisi myöntywästi, pndisti päätään
tuontuostakin, ja näytti oleman hywin mielistynyt
kuwaan. „Kuka on sen maalannut?" kysasi hän
minulta, „Waiwaiuen, sairas mieheni", mustasin
ujosti ja toiwoin, että hän sanoisi minulle muuta-
mia kiitoksen ja rohkaisun sanoja. Mutta hän tähys-
teli minua waan kiireestä kantapäähän ja kääntyi
taas kuwaan päin. Seisoin ikäänkuin hehkumilla
hiilillä jn tunsin wnltasuoneni tulisesti sykkimän ja
sydämmeui lewottonmsti tytkiwän. „Mitä tuma mak-
saa?" kysäsi hän minulta. En tiedä mistä sain roh-
keutta waatia noin isoa summaa, mutta melkein tah-
dottomana wastasin minä! „Viisikymmentä louis-
doria." Kreiwi katsoi kummissaan minuun ja roh-
keuteni oli jo niin masennuksissa, että wapisiu jakoko
ruumiini wawahteli, Kreiwi näkyi säälimän minua
ja hän sanoi aiwcm säwyisästi: „No, hywa rouwa,
se on suuri sumina, mutta tahdon asiata miettiä.
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Tahdotteko jättää minulle taulun päiwälliseen asti?"
„Aiwan mielelläni!" wastasin ja sanoin jäähywäi-
seni sywästi kumartaen. Kuinka taas kotia saawuin,
tiedän töin tuskin. Päätäni huimasi ja sydämmeni
sykki miltei tuultawnsti. Wasta yliskamarissamme
toinnuin entiselleni ja rauhoituin täydellisesti, olin-
han jo luottamuksella rukoillut rakasta Jumalaa. Sen
perästä tein kotitehtäwäni, ompelin, kudoin ja istuin
lopulta aiwan hiljaa miereesi, rakas mieheni. Pää-
tin ensinnä olla teille asiasta mitään puhumatta,
mutta loska juuri tässä niin tulewaisuuoestll huo-
lehdimme, en woinut enää pitää salaisuutta sydäm-
melläni. Warmaan, ihan warmaan kreiwi pitää tau-
lua omanaau ja meille paljo rahaa lähettää! Etkö
niin luule?"

Sairas maalaaja pudisti synkästi hymyten pää-
tään, „En toiwo mitään sinun mielijohteistasi",
sanoi hän. „Tuota metsämaisemaa olen jo warhem-
min useat kerrat kaupitellut, entä koskaan, en edes
parin louisdorin ostajaa ole lamannut. Kuinka kreiwi
nyt sellaisen korkean summan maksaisi! Ei, ei, äiti-
seni, turha on toiwosi."

„Mutta taulu on kuitenkin niin kaunis", sanoi
äiti innokkaasti, „Monta, monta maalausta olen
nähnyt, jotka eiwät puoleksikaan olleet näin onnistu-
neet ja kuitenkin niistä on maksettu paljoa suurem-
mat summat!"

„Niin, rakas waimo", wastasi sairas katkeruu-
della, „niin, jos ansio aina palkittaisiin, silloin minä-
kin saattaisin toiwossa elää. Mutta et tunne
maailmaa. Ia kuitenkin, warmacm, tuma on hywä
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en ole koskaan parempaa maalannut. Jos tai-
was soisi siunauksensa, jos se kreiwin sydäntä ohjaisi

kuinka onnellinen olisin, kuinka lewollisena katsoi-
sin kuolemaa kaswoihin! Mutta ne omat kaikki waan
tyhjiä toiweita!"

Ill'maalaaja waikeni ja kätki kalpeat, rintuneet
kaswonsll sairaswuoteensa tyynyihin. Georg kääntyi
toiwotonna poispäin, salataksensa kyyneleitään, jotka
kuumina wieriwät hänen poskilleen. Mutta äiti, jär-
kähtämättömässä luottamuksessa jumalalliseen kaitsel-
mukseen, katsoi hiljaa korkeutta kohti ja sanoi: »Niin-
kuin Jumala ohjaa, niin on hywä. Toiwoni hänen
isälliseen apuunsa ei horju; hän on meitä auttama!"

Ia tuskin oli hän nuime sanat lausunut, niin
kolkutettiin owelle ja Rullareunuksilla koristettu livree-
vutuinen valwelia tuli huoneesen.

„Terweisiä kreiwiltä", sanoi hän, „ja tässä on
rahat herra Waldin taulusta!"

Ilohuuto kajahti onnellisen äidin suusta, ja
suopealla woittoriemulla katsoi hän miestään ja poi-
kaansa silmiin. Nämä eiwät olleet uskoa korwiaan
ja oliwat hämmästyksestä aiwan ällistyneet, kun
palwelia laski kasan kultarahoja pöydälle ja sen pe-
rästä kohta poistui, aiwan iloissaan kelpo ihmisten
onnesta.

Äiti hajotti kultakasan keskeltä ja kiiltäwät rahat
tipcchteliwat kalisten ja säihkyen maitoiselle honka-
pöydälle, joka ei elinaikanansa wielä koskaan ollut
sellaista rahan paljoutta nähnyt, Georg astui lähem-
mäksi ja loi riemullisen katseen isäänsä. Onnellinen
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hymyily mataisi hänen kalpeita kaswojaan, ja ikään-
kuin uuteen eloon elpynyt, kurotti hän waimolleen
laihtuneen kätensä: „Waimoni rakas!" änkytti hän,
„kuinia autuaaksi tunnen itseni, kuinka wapaana ja
lewollisena huoahtaa rintani!"

Arwaamattomastll onnesta hywillään laskeusi
waimo miehensä wuoteen wiereen ja itki, Raumalle
aikaa hän ei ollut kuin huolta ja katkerinta surua
tuntenut; nyt hän wuodatti kyyneleitä puhtaimmnsta
ihastuksesta. Nythän kaikki oli hywä. Nyt saatti
Georg jatkaa lukujaan; nyt kyettiin sairaalle miehelle
hankkimaan monta pientä mukawuutta; nyt tulisi
hän warmaan pian, aiwan pian taas terweeksi, ja
alakuloisuuden pitkä yö haihtui sen iloauringon sa-
teista, joka roirwoittawana ja autuaaksi tehden nousi
tuon huolestuneen, köyhän perheen taiwaalle.

„Kiittäkllämme Jumalaa hänen armostaan!"
sanoi äiti, kun ensimmäinen innostus onnellisesta
tapahtumasta oli hiljennyt, ,Mittakäämme Isää,
joka kuuli rukoukseni ja annin lähetti, kun lyhytnä-
köinen, inhimillinen silmä ei enää toiwon kipinää
nähnyt. Kiittäkäämme häntä sydämmemmme sn-
wyydestä!"

Ia sairas maalaaja pani kätensä ristiin, Geora,
laskeutui voimilleen nnwteen wiereen äitinsä rinnalle,
ja kaikki kolme loi silmänsä ylös korkeuteen sywim-
massll kiitollisuudessa ja lauloiwat maailmojen her-
ralle ylistyslaulun riemuitsewin sydämmin. Ääne-
töinnä polwistuiwat he, äänetöinnä rukoiliwat he.
Mutta tlliwaallinen isä katsoi sywälle heidän sydäm-
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miinsä ja kuuli ylistyslaulun, ja hänen säteilemä
maailman silmänsä lepäsi isällisenä ja rakkaana las-
tensa, hänen luomien kiitollisten olentojen ylitse.

111,

Maalaajan kuolema.

Kolme päiwää sen perästä, kun tno onnellinen
kuwakcmppa oli tapahtunut, lewitti jo murheen en-
keli mustat siipensä onnettoman maalaaj«perheen yli.
Oli yö. Ahdasta, köyhää huonetta maan heikosti
walaisi roihuwan tuohuksen surullinen wälkkynä.
Raskaasti hengittäen makasi isä wuoteessacm, wie-
ressä polwistuiwat huolellinen waimo ja onneton
Georg, He itkiwät katkeraan, sillä eiwät salanneet
toisiltaan, että pitkällinen eronhetki oli tullut. Maa-
laajan waloon pyrkimä sielu taisteli woimakkaasti
wllpautulllseen ruumiillisesta, kuolemasta werhos-
taan. Sairaan riutunut käsi kostui lohduttoman
waimon kuumista kyynelistä, Wald mutisi hiljaa
äänettömän rukouksen.

Äkkiä kääntyi hän rakkaittensa puoleen ja pu-
hui ihmeellisen moimakkaalla äänellä: „ENä itkekö,
sillä minä olen näkemä Herran!"
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Äiti ja poika wawahtiwat ja salasiwat kyyne-
leensä, jotka wielä yhä kostnttiwat heidän käsino-
jaan. Huoneessa oli hywin rauhallista ja hiljaa.
Polwistuneet huolissaan kuunteliwat kuoleman wan-
huksen hengen wetoja. Hän makasi siinä silmät um-
messa, kalpeana, liiktumatonna. Ainoastaan rin-
tansa hiljainen nousu ja lasku ilmaisi, että elämä
henki llsni wielä ruumiillisessa kuoressaan. Hu-
mmiin puoli tuntia makasi hän näin. Sitten loi
hän silmänsä auki, katsoi rakkaalla silmäyksellä Geor-
giin ja sanoi leppeästi: „Georg, elä jätä äitiäsi ja
muista kuinka suuresti sinun kohtalosi häntä huo-
lettaa."

Georg kohotti silmät ja kädet tuimasta kohti
hiljaiseen lupaukseen. Hänen isänsä ymmärsi eleit-,
ten mykkää kieltä ja hymyili rauhoitettuna. Kään-
tyi waimonsa pnoleen ja likisti wiime monnillaan
knumeen polttamaa kättään.

„Kiitän sinua, Johanna", sanoi hän, puhtaim-
man rakkauden säteen loistaessa hänen silmistään;
„tiitän sinua uskollisuudestasi, huolenpidostasi, uhraa-
waisesta, loppumattomasta hywyydestäsi. Olit mi-
nulle aina hellä puoliso la' Jumala on sinua siitä
palkitsema. Elä itke minun tähteni ja pidä huolet
kaukana sielustasi.'- Muistele minua siinä autuaalli-
sessa toiwossa, että kerran tapaamme toinen toisem-
me siellä, jossa ei koskaan erota enää. Jumala si-
nua siunatkoon, sinä hywä, rakastettu, kelpo waimo."

Ponnistuksistaan uuwuksissa ummisti hän sil-
mänsä uudelleen ja rukoili hiljaa. Muutama mi-
nuutti kului. Wiime kerran loi hän katseensa ylös
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ja huusi lomalla äänellä: „Herra, sinä olet huuta-
nut, minä tulen." Sitten murtui hänen silmänsä,
ja hän oli kuollut.

Tuskan huuto pääsi orwoksi jääneiden suusta,
ja puistuttawllsti itkien waipui äiti mielenliikutuk-
sesta wapisewan Georgin syliin. Kauwan syleiliwat
he toisiaan ja saiwatkin runsaista kyyneleistä surul-
leen liewitystä. Lempeallä pakolla wei Georg wih-
doin äitinsä istumaan ja pyysi häntä hetken lepoa
nauttimaan. Hän lohdutti häntä lempein, hellin sa-
noin, pyyhki kyyneleet hänen silmistään eikä jättä-
nyt häntä, ennenkuin äiti oli wäsyneet silmänsä le-
wolliseen uneen ummistanut. Sitten meni hän huo-neeseen takaisin, istuutui autuaallisen isänsä henget-
tömän ruumiin wiereen, eikä enää pidättänyt tus-
kan tunteitaan, jotka oliwat hänen rintaansa särkeä.
Isan yli kallistuneena, itki ja walitti hän hiljaa ja
rukoili Jumalalta lohdutusta ja apua siinä lomassasurussa, joka oli häntä jn äitiä kohdannut.

IV.

Georg napisee.

Useita unikkoja kului. Isän kuolemat jäännök-
set oliwat jo aikoja sitten maahan kätketyt, ja jäl-
keen jääneiden äänekäs huoli oli muuttunut hiljai-
seksi, nöyräksi surumielisyydeksi, rauhalliseksi, hurs-
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kaaksi murheeksi. He saattoiwat jälleen ajatella was-
taisuutta ja miten tästä puoleen oli meneteltäwä.

Georg istui eräänä aamuna alakuloisena pöy-
dän ääressä, miettimäinen pää kätten warassa,
ja katseli pienistä akkanaruuduista amaraan mail-
mllan. Kaikki sykähti, kaikki eli, kaikki kukoisti. Lin-
nut lauloiwllt oksilla, perhoset liiteliwät kukasta kuk-
kaan, mutta Georg ei huomannut luonnon wireää
tointa; hän ei tarkastellut lintusia, perhosia, kuoriai-
sia, kukkasia ja niiden kukoistusta, hän ajatteli koh-
taloansa ja tuijotti tyhjin silmin siniseen awaruuteen.
Moni tuskallinen huokaus pääsi hänen huuliltaan,
ja wähä wälia pudisti hän hywin surullisena ja ala-
kuloisena murheellista päätääu. Äiti, joka oli hil-
jaa astunut sisään, herätti hänet mietelmistään ja
laski hiljaa kätensä hänen olalleen.

„Oletko alakuloinen, Georg rakas?" kysyi hän
äidin sydämmellisellä hellyydellä,

„Olen yhtaikaa mureissani ja suutuksissani, äiti",
ivastasi nuorukainen. „Ajattelin juuri sitä, kuinka
ihmeellisesti onnen lahjat on ihmisten lesken jaettu.
Kurjat, typeränsekaiset ihmiset, jotka omat tunnotto-
mat ja tyhjät yhtaikaa, häijyt miehet, soutamat nai-
set, kewytmieliset nuorukaiset elämät ylellisesti rikkau-
dessa, mutta parhaimmat ja jaloimmat häätywät
taistelemaan köyhyyden, puutteen ja nöyrtymisen
kanssa. Luokaa silmäys rikkaitteu palatseihin! Kuinka
Harmoin nuo äweriäät ansaitsematkaan noita Juma-
lan lahjoja, kuinka Harmoin käyttämät he niitä Ju-
malalle otollisiin tarkoituksiin! Rikas aina maan
rientää nautinnosta nautintoon, huiveista huiveihin!
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Useasti hän silmänräpäyksessä tuhlaa hyödyttömästi
tuhansia markkoja, jotkakenties olisiwat saattaneet on-
nellisiksi tehdä kymmenen perhettä kaikeksi iäksi. Hän
työntää nöyrää, apua pyytämää köyhää luotaan, hän
nauraa kurjuutta, pilkkaa niitten ponnistuksia ja tais-
teluja, jotka, maikka omat syntyneet suuremmassa
köyhyydessä ja Varattomuudessa, korkeammalle pyr-
tiwät. Sano minulle, äiti, mitä hywaä rikas on
tehnyt saadakseen seisoa niin korkealla yli ihmiskun-
nan joukon? Onko Jumala antanut hänelle onnen-
lahjoja, jotta hän tyydyttäisi himojaan, tahi antoiko
hän ne hänelle sitä warten, että hän puolestaan ja-
kelisi siunaustaan niille, joilta niitä puuttuu?

„Ia lnotaa sitten silmäys köyhien majoihin.
Katsokaa heidän kurjuuttaan, heidän turhia ponnis-
luksilllln, kohotukseen kurjasta, surtuteltawasta tilas-
taan. Katsokaa, kuinka nerokkaat sortumat, kuinka
tywyklaämmät nääntyivät, kuinka jaloimmat, yle-
mimmät menehtyivät, ainoastaan siitä syystä, että
heiltä puuttuu tuo kuollut, kurja metalli, minkä toi-
nen ihminen toisen wahingoksi maan sywyydestä kai-
maa. Minkätähden ei taiwas suo hywyyttään niille,
jolta sen ansaitsemat, minkätähden aina maan sellai-
sille, jotka eiwät arwaa, eiwät osaa sitä oikein käyt-
tää? Sanokaa minulle tuo, äiti."

Äiti parka katsoa tuijotti kummissaan poikaansa
ja hiljainen surun ikme Mtistntti hänen otsaansa.

„Herjaat Jumalaa, Georg", sanoi hän, tarttuen
hauen käteensä, jota tiiwaasti puristi, „Kuinka mi-
nua huolestutat sanoillasi! Puhu, kuinka tuli sn-
dämmeesi tuo polttama katkeruus, jota niin kiimaissa,
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niin pahoissa mietteissä ilmenee. Sinua on kohdan-
nut jotakin tuskallista! En tunne sinua enää! Si-
nä, joka olet muutoin niin säwysä, niin lempeä, niin
tyytywä Jumalan wiisaaseen sallimukseen, sinä,
Georg, .parjaat lähimmäisiäsi ja napiset Ju-
malan tutkimatonta wiisautta wastaan? Oi, rakas
poikani, tuunusta erehdyksesi, kadu sitä ja rukoile
Jumalaa, että hän epäilyksesi hänen hywyyteensa ja
wanhurskauteensll anteeksi antaisi!"

Georg käänsi kaswonsa poispäin ja tuijotti ala-
kuloisesti eteensä. Äiti näki kyllä liiankin hywin,
että häntä ehkä joku raskas suru mahtoi painaa, eikä
rauhoittunut, ennenkuin hän hänelle koko sydämmensä
oli awannut, Hellällä osanotolla kuunteli äiti poi-
kansa puhetta.

„Äiti", sanoi nuorukainen, „tiedät, mikä wähäi-'
nen summa rahoistamme on enää jälellä, maksettu-
amme kaikki laskut ja maksut, jotka isän pitkällinen
sairaus ja kuolema sai aikaan. Se ei riitä, ei edes
puoleksi, lukuwuoteni menoja korwaamaan, ja nyt,
seisoessani yliopiston kynnyksellä, kun nnisauden owet
minulle llwautuwat, joiden perille pääsemiseksi olen
pitkät wuodet waiwalla ponnistellut ja taistellut, -

uyt tie minulta salwataan puutteen, köyhyyden ta-
kia, ja kaikki waiwannäköni on ollut turhaa. Menin
koulun rehtorin puheelle, näytin hänelle todistukseni,
selitin hänelle ahdistetun ja huolellisen tilani, pyy-
sin häneltä wähäistä apua, stipendiota, jatkacckseni
lukujani, enkä saawuttanut muuta, kuin kylmän kiel-
lon. Kaikki stipendiot owcit jo jaetut, sanoi hän.
Koska et woi omilla Maroillasi lukea, niin saatathan
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kernaammin käsityötä tahi muutoin jotakin ammattia
oppia. Lukemia on muuten liiankin paljon, ja wal-
tio ei lopulta saata pitää huolta kaikista yliopistoon
pyrkimistä. Turhaan huomautin hymistä todistuk-
sistani, joitten nojalla minulle kyllä olisi sopinut
apua antaa. Niitä tuskin katsellunkaan, ja ilman
lohdutusta, ilman toiwoa piti minun palata kotiin.
Elä sen wuoksi tuon enempää kummeksu, äiti rakas,
jos luon wertailewan silmäyksen rikkauden sulouteen
ja köyhyyden kurjaan tilaan, ja joskin sellaisesta
wertauksesta karwaaksi tuleekin mieleni. Mitä mi-
nun uyt on yrittäminen? Mitä tehdä? Mitä toi-
mia? Uudestaan ja yhä uudestaan tulemat nuo ky-
symykset eteeni ja tnrhcmn koen minä tuumia ja
miettiä niille wastausta."

„UZko sinä tiesi ja sydäinmesi huolet uskollisen
Isän huomaan, joka koko maanpiirin ohjaa", was-
tasi lauhkeasti äiti, huolellisen poikansa lohduttomaan
kertomukseen. „lumala osaa auttaa, kun heitto ih-
missydän ei enää mitään keinoa näe. Jos se on
hänen tahtonsa, on hän toimeesi täyttämä; jollei,
niin elä walita ja anna itsesi luottamuksella hänen
armolliseen johtoonsa. Kunnon, rehellinen käsityöläi-
nen on Jumalan silmissä saman arwoinen kuin op-
pinein wiisas, ja sinä et tule hiuskarwaakaan huo-
nommaksi, jos kynän asemesta höylää tahi masaraa
käytät. Ole rauhassa, rakas Georg, ja suo minulle
pari puimaa mietintö-aikaa. Kenties löydän keinot
ja neuwot toiweittesi täyttämiseksi, huolimatta kai-
kista esteistä, ja, jollen niitä löydä, niin koetan tum-
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minkin koko rakkauteni tarmolla saada sinua tyyty-
mään osaasi."

Hän puhui wielä kauwan ja paljon ja osasi
pian poikansa syntistynyttä otsaa kirkastaa ja hänen
mieltänsä iloisemmaksi saattaa. Istäwällisesti nousi
hän ylös, ojensi äidilleen kättään ja sanoi liikutettu-
na: „lota Jumala rakastaa, sille antaa hän hel-
län, ymmärtllwäisen, hurskaan äidin. En koskaan
tahdo häntä wastaan napista!"

Hän haki keppinsä jll hattunsa ja meni ulos,
täydellisesti wiihdyttääkseen mielensä myrskyt. Erään
metsän siimekkäässä marjossa kulki hän ja mietti rik-
kautta ja köyhyyttä. Hän uuohti pian surulliset aja-
tuksensa, jotka painoiwllt hänen mieltään, ja kuunteli
pian mielihywällä satakielen helkyntää ja mustaras-
taan huiluntllpaisill ääniä; häntä huwitti nähdä ke-
weästi liitelewiä perhosia, jotta jalotiwien lailla il-
massa leijailiwllt, arkoja metsäkauriita, jotka tien
poikki loiktiwat, komeaa hirweä, joka pensaikosta yk-
sinäistä Vaeltajaa katseli. Taiwas kohosi niin sini-
senä hänen päänsä yli, aurinko loisti niin kultaisena
ja loi niin ihania walon heijastuksia korkearuutois-
ten puitten wiheriöitten lehmien lomitse, ilma lehahti
hywiä höysteitä ja tuoksua; Georg tuusi mielensä
ihmeellisesti rauhoittuneeksi, ei koskaan wielä ollut
Jumalan suuruus ja pyhyys niin eläwasti hänen
sieluansa täyttänyt, kuu juuri nyt, jolloin luonnon
ihmeellinen kauneus liewittäwänä ja sieluansa paran-
tamana häntä ympäröi. Kaikki katkeruus katosi hä-
nen sielustaan, ja täynnä luottamusta katsoi hän
taas salaperäistä tulewaisuutta kohti. Wasta kuu
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ilta oli tulossa, ja aurinko loi winoja säteitään puit-
ten oksien ja lehmien lomitse, kun marjot kaswoiwat
jattilllismuotoisiksi, wasta silloin ohjasi Georg aske-
leensa hiljaista kotiaan kohti.

V.

Apu hädässä.

Iltahämärässä kun Georg jälleen tuli kotia ja
ennenkuin tumassa oli lamppua sytetty, huusi häu
raittiilla, iloisella äänellä äitiä.

Rouwa Wllld, joka istui atkunakomeron pii-
lossa, tuli esiin ja sulki poikansa syliinsä.

„Onpa hupaista, että taas olet toteutunut", sa-
noi hän. »Minulla on hywä uutinen kerrottawana
sinulle."

„Ia minulla samoin sinulle, äiti", huusi Georg.
„No, sehän on oimallista", sanoi äiti. „Waan

malta, sytytän ensin lampun, niin jutellaan sitte."
Hän wiritti tulta, asetti lampun kuntoon, pani

sen pöydälle ja istuutui Georgin wiereen.
„No", sanoi äiti. „Nyt saatamme rauhassa

puhua; kerro.
„Niin, äitiseni", ulotti Georg, „olen miettinyt

käwelymattallani, kuinka kaikellaisista esteistä huoli-
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matta saatan tarkoitukseni perille päästä ja lähtea
yliopistoon, sinulle kuitenkaan ivaiwaksi jäämättä,
Hewosta en kaipaa, menen sinne jalkasin, wuokraan
yliskcunmarin asunnokseni ja ryhdyn opetuksella an-
saitsemaan ruokani ja elantoni. Sata taalaria on
meillä wielä jälellä. Kahdeksankymmentä taalaria
pidät sinä Marallesi, minä otan kaksikymmentä mu-
kaan. Ne riittäwät toimeentulooni. Joskin wai-
walla tulen aikaan, jollei paremmin käy, en siitä sen
enempää huoli. Nauttiessani leipäpalciani ja juodes-
sani mettä lasistani, höystän laihaa ruokaa henki-
semmällä rawinnolla ja aterioidessani ryhdyn Man-

han runoilluinkaan Homeeron ihaniin runoihin kä-
siksi. Siinä unhotan kaikki puutteet ja saatan im-
uunkin luulotella itseäni nauttimani nektaria ja am-

broosillll. Oli miten oli, päätökseni olen tehnyt ja
olen sen täyttämä; saattepa nähdä, paremmin on
käymä kuin luulettekaan. Ainoa huoleni on suru
teidän tähtenne."

„Oi, elä pelkää minun tähteni, rakas poika",
wastasi rouwa Wald hywillään. „Niin kauan kun
Jumala minulle terweyttä suopi, ei minulta tarpeel-
lisinta puutu. Osaan kutoa sukkaa ja neuloa, eikä
minulta ole koskaan työtä puuttuuut. Mutta tuule
nyt; minun uutiseni omat kuitenkin paremmat tuin
sinun, ja olet siitä hywilläsi yhtä hynnn kuin minä.

„Tuslm olit sinä lähtenet, tuin owitiuku soi,
ja muuan kookas ja komea herrasmies, tirjama täh-
distönauha napinläwessä, kuli sisään. Tunsin hänet
paikalla. Se oli salaneuwos Wedel imet, jonka rou-
walle ja tyttärelle jo olen paljon ompeluksia wal-
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mistellut. Dmmcirräthän, etten wähin kummastellut
tuota ylhäistä käyntiä, ja että täwin hywin uteliaaksi.
Herra salaneuwos terwehti minua, katseli wähän hä-
millään ympärilleen ja kysyi wihdoin asniko täällä
maalaaja Wald, Hänen kysymyksensä nosti kyyne-
leet silmiini, ja tuskiu jäi minulle riittäwästi mie-
lenrauhaa kertoakseni hänelle isän kuolemasta. Tuo
arwosa herra kuunteli minua hywin tarktaawasti ja
myötätuntoisesti, eikä lainkaan huolinut salata sil-
minnähtäwää mielenkllohuaan. Rohkaisin itseni ja
sain luottamusta häneen. Kun hänelle olin kaikki
kertonut, pudisti hän hitaasti päätään ja jäiwähätsi
aikaa miettiwäiseksi ja hiljaa. Hän näytti minua jo
aiwan unohtuneen ja mutisi puoliääneen: „lumala-
ui, kuinka ihmeelliset >owat sallimuksesi! Juuri nyt,
kun onnellisempi aika hänelle olisi koittanut, kuoli
hän pois, ja woittamat laakerinsa muuttuiwat syp-
ressiksi." Ia jälleen minuun päin kääntyen kertoi
hän minnlle, että isän taulua, tuota metsämaisemaa,
oli hywin kauniina pidetty, wieläpä että yksin ku-
ningas, siitä kuultuaan ja sen nähtyään, oli lasketta-
nut hänet luokseen, uskoakseen isälle erään tärkeän
maalaustyön. „Tulenva liian myöhään", lisäsi hän
siihen, „roalmistamaan kunnon taiteilijalle wähäistä
iloa, mutta kenties saatan jossakin muussa asiassa
olla teille muuksi." Hän sanoi nuo sanat niin koh-
teliaasti ja ystäwällisesti, että empimättä puhuin hä-
nelle huoleni siuusta. Näytin hänelle todistuksesi,
kerroin hänelle turhasta käynnistäsi rehtorin puheel-
la. Oi, Georg, olisitpa nähnyt tuinta tyytywäise-
nä hän nyökäyytti päätään luettuaan todistuksesi!



30

„Täällä pitää ja täytyy jotakin tehdä", sanoi
hän. „Olt'aa aiwan huoleti ja luottakaa minuun.
Huomenna jo saatte tietoja." Hän ei wälittänyt
kiitotsistllni, heitti todistuksesi siihen ja hywästeli.
Puoli tuntia sen jälkeen tuli eräs palwelija, antoi
minulle pienen käärön ja luehan itse."

Rouwa Wald pani muutamia paperia pöydälle,
ja Georg, niitä hätäisesti silmäiltyään, luki ihastuk-
sissaan, että hänelle suotiin »viisikymmentä taalaria
wuotuista apurahaa, Ikihywillään hypähti hän ylös
ja kawllhti äidin kaulaan.

„Niin, sellaisella apurahalla saattaa opintojaan
alottaa!" huudahti hän, „Nyt on hätä kaukana
ja elän kerrassaan herroiksi! Äiti, uskonpa, että
Jumalan siunaus lepää nälywäisesti pääsi ylitse.
Aina, kun hätä on ylimmillään, antaa taiwas sinulle
keinot sen häätämiseksi,"

„Pysy hurskaana, ahkerana jarehellisenä, Georg",
wastasi rounm Wald, „silloin on Jumalan apu
sinua aina lähellä olema."

löhön asti jutteliwat äiti ja poika ja iloitsiwat
odottamattomasta, runsaasta awusta.
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VI.

Pastori Friedrich.

Anmuhämärässa kulki riwcckkain askelin eräs
nuori mies pääkaupungin portista ja suuntasi kul-
kunsa kymmenen peninkulman päässä olemaan yli-
opistokaupunkiin Raitis tuuli puhalti häntä was-
taan ja puuasi hänen yönwalwonnasta ja liikalu-
wuista kalpeaksi käyneitä postiaan. Silmäripsensä
oliwat wielä kosteat muodatetuista kyynelistä, joita
ero rakkaasta äidistä oli pusertunut. Tunnemmehan
jo tuon nuorukaisen; ,se oli Georg Wald.

Keweä reppn selässä, tukema tammisauwa kä-
dessä, kiiruhti hän määräpaikkaansa kohti. Eräälle
kukkulalle, josta synnyinkaupunkinsa eteni hänen allensa
koko laajuudessaan, jäi hän seisomaan ja loi silmänsä
edessään laajenemien huonekatoksien yli.

„lää hywasti, äiti! kuiskasi hän hiljaa. „Kohta
kai taas tapaamme toisemme!"

Wielä loi hän silmäyksen nouseman auringon
hehkussa wälkkywän kaupungin yli, sitten kääntyi hän
reippaasti ja kiirehti edemmäksi, pyyhkien kyyneleen
silmänurkasta. Nousema aurinko, leiwon iloinen
laulu, ihanat maisemat, jotka waihtelewina lewisi-
wät hänen eteensä, ilahuttiwat pian hänen mieltään.
Wapaann liiti katseensa yltympäri, ja salatun tule-
waisuuden suloiset tumat pitiwät mielikuwituksen
mireilla. Kun ilta läheni, oli hän jo lähes seitse-



32

män penikulmaa käwellyt ja läheni pientä kylää,
jonka punaiset huonekatot rauhallisina ja puoleensa
wetäwina puutarhojen ja pensastojen lomitse pil-
kistiwät.

„Tuolla tahdon olla yötä", puhui hän itsek-
seen, hymyilewanä ja mieltyneenä kylää tarkastaen,
„ Siellä olen yötä. Kenties löytyy joku sääliwä sielu,
joka korjaa minut, cmtaa ruokaa ja majaa Jumalan
ja rakkaan Vapahtajan nimen tähden.

Ia pirteämmin askelin kiiruhti hän yhä eteen-
päin. Äkkiä näkymiin ulonewa metsikkö otti hänet
warjoslllln suojaansa,' Metsän wiileys ja raittius,
puitteu hiljainen kohina, pikku lintusten wiserrykset,
jotka iloisina hyvpeliwät oksalta oksalle, wieläpä eri-
näiset auringon säteet, jotka wälkkyen tien poikki
loistiwat, waiwuttiwat häntä miellyttämään uinailu-
tuunelmaau. Ia näin tässä mielentilassa kulkies-
saan ei hän pitänyt waaria tiestä ja monista ka-
peista poluista, jotka risteiliwät joka suunnalle met-
sikköön, ja, ennenkuin hairauksenfa huomasi, oli hän
eksynyt suoralta kylään wiewälta tieltä ja eteni siitä
yhä loitomma, kun olisi pain mastoin pitänyt lähetä
sitä. Eräs sywälle painunut puuu oksa repi hauelta
keweän myssyn päästä ja herätti hänet uinciilusta,
niin että hän katsahti ylös.

„Kas, mihinkä olen joutunut!" huudahti hän hie-
man harmistuneena älyttömyydestään, „Luulenpa,
ettei pikku kylästäni ole enää rahtuakaan näkymissä."

Hän katsoi ympärilleen ja kapusi muutamaan
puuhun; hänen silmänsä eiwät huomanneet muuta,
kuin loppumattoman, wiheriän lehtipeitteen, ja siellä
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täällä jonkun ikiwanhan metsciwanhuksen yksinäisen
llltwan, jota nuorempien toweriensa rinnalla korkealle
kohosi.

Päätään pudistaen laskeusi Georg taas alas puus-
ta ja sanoi puoliääneen: „Gi minulla ole nyt muu
neunwna, kuin hakea yösiani pehmeällä sammalwuo-
teellä jonkun wanhan tammi- tahi pyökkipuun hu-
misewien lehmien ja oksien alla. Wäsynyt olen, tieltä
olen eksynyt, aurinko on jo mennyt mailleen, puolen
tunnin perästä on jo yö ehtinyt haen täältä jos-
tain miellyttämän paikan."

Heti katseli hän ympärilleen ja huomasi erään
suunnattoman suuren plataanipuun, jonka laajalle le-
winneet, lehtewät ja isot oksat suojaaman katoksen
muodostiwat. Hän läheni sitä, löysi sen marjossa
pehmeää sammalta, lyhyttä, tiheää ja hienoa ruo-
hoa, ja heittäytyi miettimättä alas rungon juureen.
Reppunsa pani hän väänalukseksi, peittoa hän ei
klliwannut tuossa lauhassa ilmassa, joka hywiä
lemuja täynnä ja lämpöisenä hiljaa humisutti leh-
miä.

»Jaakobin päänalus, kun hän näki unta tika-
puista, oli kuitenkin koro empi kuin minun", sanoi
hän puoliääneen. „los patriarkka saattoi nukkua
nurmikiwellä, niin saatan minäkin silmäni ummistaa
reppuni päällä, jollei rakas Jumala minulle niin au-
tuaita unia lahetäkään, kuin hurskaalle suosikilleen."

Ia yhä kuunnellen lintujen laulua ja entisiin
unelmiinsa waipuen, oli hän pian unohtanut pie-
nen kylän ja harhaan menonsa
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Mutta arwllllmatta kuului reippaita askeleita,
jotka sai häntä hereille. Hän kohosi sammalwuoteel-
laan, katseli ympärilleen, ja tuijotti hämärään, joka
nyt yhä synkempänä ja warjosampana metsää werhosi,
josta mustiin puettu mies suoraan hänen leposijaansa
läheni. Hän kawahti seisoalleen ja odotti wierasta.
Tämä huomasi hänet, pysähtyi hänen wiereensä ja
katsoi häntä hymysuin.

„Aiot wiettää yösi taiwasalla?" kysyi hän Ge-
orgilta.

„En oikeastaan aikonut", wastasi Georg nau-
rahtaen, kuten uusi ystäwänsä, „mutta miuun täy-
tyy. Sllttumoilta olen tähän metsään joutunut, ja
turhaan olen katsellut ja taiwaalle pyrkiwiin puihin
kawunnut, löytääkseni tämän metsän synkästä peru-
kasta wiewän poluu."

„Ia mikä on oikeastaan matkasi määrä?" kysyi
wieras.

„ Lähinnä eräs ystäwällisen näköinen pieni kylä,
joka hywin herttaisena ja wiehättäwänä hedelmäpuit-
ten ja tarhojen lomitse piiloutui. Siellä aioin yöni
wiettää ja aamulla warhain taas matkasauwaani
tarttua, saapucckseni H:n yliopistokaupunkiin; sillä tä-
mä on matkani wiime määrä."

„Olet siis ylioppilas?" kysyi wieras. „En wie-
lä", kuului wastaus, „mutta siksi tulemaisillani."

„No sitten, käy minun seuraani", pyysi wieras.
„Olen sen pikku kylän sielunpaimen, joka näytti si-
nusta niin miellyttämättä, ja olempa hywilläni, jos
tahdot lewätä yön majani suojassa. Tule! Olem-
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me tuskin puolen tunnin matkan päässä kylästä, eikä
olekaan sinne pitkä matka."

Georg hywäksyi kursastelematta ystäwällistä
kutsua. Hän heitti reppunsa taas selkään, otti tuke-
man tammisauwansa käteen ja seurasi rimatkain
astelin ystäwällistä isäntäänsä, jota, millekään po-
lulle rupeamatta, suoraan metsän halki kulti.

Oli jo pimeä, kun waeltajat, pensaikosta ulos
astuen, leweää ruohopolkua seurasiwat, joka kohtisuo-
raan kylään pain johti. Walot tuikkimat sieltä päin,
ja kuuli jo yön hiljaisuudessa walppaitten koirien
haukunta, jotka jo oliwat wainuneet lahestymiä
miehiä.

„Kohta olemme perille", sanoi pastori Friedrich,
kiiruhtaen lähemmä,Georgia ja tarjoten hänelle kasi-
niartensa tukeeksi,

Samassa Georgin jalka koski johonkin kalise-
maan esineeseen hänen tiellään japastori huusi: „Seis!
sinulta on tietenkin jotain putwnnut!"

Georg kumartui ja nosti maasta raskaan kuk-
karon, joka näytti oleman täynnä kultarahoja.

Arwllllmattll juolahti tuo ajatus hänen mieleen-
sä: »Jospa pastorin jättäisit siihen uskoon, että
löydetty kukkaro onkin omasi? sinä ja äitisi oli-
sitte ainiaaksi autetut." Mutta seuraamassa silmän-

räpäyksessä tarkoitti hän tuon ajatuksen kauas luo-
taan, pisti kukkaron lewollisena reppuunsa ja seurasi
edellä kulkemaa reipasta pastoria hywällä mielin.

Pian tuliwat he hänen asunnolleen ja liewän
tolkutuksen perästä »mattiin omi sisältä päin. Wan-
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ha emänuöitsiä wastaanotti heitä ja näytti olewcm
hywin mielissään nähdessään jälleen isäntänsä,

„Hywä on, herra pastori, kun tulitte kotiin!"
Jo kaksi tuntia olen teitä odotellut, ja olipa minulta
koko hanhipaisti känuentyä. Liian kanan metsissä
tiertelette ja sellaisia hyödyttömiä esineitä sieppaatte
kiinni kuin loppiaisia ja perhosia. No, menkäähän
maan kamariinne! Tulen kohta perästä lamppua
sytyttämään, mutta ensinnä täytyy minun kerta wielä
katsoa hanhipaistillni!"

Ia muitta mutkitta jätti toruileMa emänuöitsiä
pastorin ja wieraansa seisomaan ja meni kyökkiin.
Friedrich pastori sanoi lempeällä äänellä Georgille:
„Oletpa tässä kuullut pienen kotiripityksen, josta
pyydän sinua olemaan pahaa ajattelematta, Wanha
Kristiinani soittaa suutaan kuin äkäpussi ainakin,
mutta lempeä ja rakas hän on silti; hän on joutusa
toruinaan, mutta myös järkähtämättömän uskol-
linen,"

Näin sanoen, johti Friedrich pastori wieraansa
hiljaiseen ja pieneen < lukukammioon, puusi häntä is-
tumaan ja sytytti lampun. Sen walossa oli Georg-
illa tilaisuus wasta saatua ystäwäänsä lähemmin tar-
kastaa, ja odottamattomalla mielihywällä kiintyi hänen
silmänsä tuon hengen miehen kaswoihin. Niin lem-
peitä ja herttaisia kaswoja, täynnänsä ylewää rau-
haa ja ystäwällisyyttä, oli hän Harmoin, jos kos-
kaan, nähnyt, Wieno kelmeys lepäsi pastorin rau-
hallisilla taswoilla; mutta se ei ollut kiwulloisuuden
kellllhtawll kalpeus, maan tuollainen kirkas, läpikuul-
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tllwa walkeus, joka konna, mutta woitokkaasti keste-
tyltä sieluntnisteluita ilmaisee.

Friedrich pastori oli wanha mies. Hänen en-
nen kullankarwaiset hiuksensa nyt hopealle hohtiwat,
mutta hänen wacileanruskeat silmänsä säihkyiwät
wielä puhtaina ja kirkkaina ja nuorekkaina korkean
otsan alta. Kamarinsa oli konstelemattomasti ka-
lustettu. Kowa sohiva, pari tuolia, pöytä, wanha
kirjoituspulpetti, muutamia Vaskipiirroksia seinillä,
siinä oli koko kalusto. Mutta kaikki oli siistiä ja
tiiltäwää. Ei missään tomuhitustakaan, ei missään
likaa tahi muuta epäsiisteyttä. Itse huoneen petä-
jäinen lattia loisti puhtaana ja walkoisena.

Ennenkuin Georg wielä oli huomionsa loppuun
selwittänyt, astui wanha Kristiina huoneeseen ja olisi
taas mielellään torunut, kun hän näki jo lampun
sytetyksi. Kuitenkin hillitsi hän kieltään, nähtawästi
wieraan wuoksi, heitti maan isäntäänsä nuhteleman
silmäyksen ja kiiruhti toimiinsa, kattaen pöytää puh-
taalla peitteellä ja asettaen siihen lautasia, salwee-
teja, weitsejä ja kahweleita. Kaikki käwi nopeasti ja
mukawllsti hänen tottuneissa käsissään. ,

„Nyt tulee pää-asia!" sanoi hän ja meni ulos
noutamaan tuota oiwallista hanhenpaiZtiaan. Ilpeällä
katseella asetti hän sen keskelle pöytää ja pyysi isän-
täänsä siihen käsin käymään. Itse aikoi hän hiljaa
taas poistua.

„Malta, Kristina!" huusi pastori. »Aterioimme
joka päiwä kahden emmekä tee nyt yhtään poikkeusta
kun sallimus on tuonut meille terwetulleen wieraan,

Istuhan entiselle siallesi,"
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Wanhll Kristiina kieltäytyi. Kun kuitenkin Georg
pyynnöllään yhtyi pastorin kutsuun, suostui hän
wihdoin ystäwällisellä hymyllä ja suoriutui muitta
mutkitta hanhenpaistill taitamalla kädellä palasiksi leik-
kaamaan. Georg sai runsaan osansa ja se maistui
erinomaisen hywälle. Koko päinmna ei hän ollut
nauttinut muuta kuin palasen kuiwaa leipää ja juo-
nut raikasta mettä. Wanha Kristiina oli aika hywil-
lään, nähdessään, että ateria niin hywin nuorelle
herralle maistui.

„Niin", sanoi hän, ..paistettu hanhi on hywa
asia, josta sopii hywinkin iloita; ja kun koko nnikon
on laihemmalla rawinnolla kokenut toimeen tulla,
maistuu herkkupala sunnuntai-iltana sitä paremmalta,
Glkää toki luulko, nuori herra, että meillä eletään
näin ylellisesti kaiken wuotta. Jumala warjelkoon!
Silloinhan ihminen paisuisi hywin ylimieliseksi ja
unohtaisi kaikkien lahjain antajaa. Eikö tosi, pas-
tori, se on harwinaista, että meillä on näin hywästi
kuin tänään? Meidän kylämme on pieni, tulot omat
wahlliset, lisätulot omat harwinaiset ja niin saa aut-
taa itseänsä. Mutta tyytywäisiä olemme kuitenkin
aina! Hywä omatunto ei anna surullisten ajatusten
kaswaa ja wersoa, sen saatte uskoa, rakas nuori
herra."

Georg katsoi naapuriinsa, pastoriin, päin. Tämä
hymyili wanhan uskollisen palroeliattaren innosta,
mutta ei antanut lawertelunsa häiritä itseään, Kris-
tiina yhä rupatteli.

„Ustäwällinenhän se Martti kuitenkin oli", sanoi
hän, „kun ei unohtanut olla kiitollisena. Kun te,
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pastori, hänen sairautensa aikana häntä Jumalan
sanalla lohdutitte ja ranutsitte, sanoi hän minulle,
että kun hän terwehtyi entiselleen, hän oli teitä muis-
tama. Mutta ajattelin: no, tuo nyt on ihmisten
tumallista pakisemista! Kun heille huonosti käy,
niin tekemät hywiä päätöksiä, maan jos heille taas
käy hywästi, niin omat hywät päätöksensä unhotta-
neet! Mutta minulla oli määrä käsitys Vanhasta
Martista. Hätinä jaksoi hän ulkona liikkua ja
tehdä työtä, kun alkoi koota ja säästää, eikä lewän-
nyt, ennenkuin oli hanhen saanut ostetuksi. Sitä on
hän nyt ahkerasti syöttänyt, sille parhaat palat anta-
nut ja on sen lopulta pastorille tuonut, kun se
ensinnä oli oikein lihawaksi syötetty. Tuossa se nyt
on! No niin, onpa pastori sen myös runsaasti
ansainnutkin. Olenpa omin silmin nähnyt, kuinka
hän kiiltäwiä taalaria hänelle.. ."

..Kristiina!" sanoi pastori leppeästi, mutta nuh-
telewasti.

Wanhll plllweliatar oli säikähtywinään ja rupesi
itseään muka torumaan. „No, kieleni on maskin pyöri-
nyt sydämmen pakosta", sanoi hän, ..Mutta olenpa
maiti! Waieta tahdon! Joskus, olipa se sitten masta
tuomiopäiwänä, pitää kuitenkin tulla tiedoksi, mitä
pastori niin huolellisesti salaa, kuten suurinta syntiä.
Aika on tulema, kärsiwällisyyttä maan! kärsiwälli-
syyttä maan!"

Ia hän waikeni, jolla aikaa Friedrich pastori
puheli nuoren wieraansa kanssa, kunnes porstuan
wanha seinäkello soi kymmenen. Silloin nousi pas-
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tori, kopisti tuhan piipustaan ja käski wanhaa Kris-
tiinaa saattamaan nuorta wierasta lepotamariinfa.

Samassa joku kolkutti ulkoapäin owelle. Wanha
Kristiina kuunteli ja sanoi: „loku sairas warmaan,
jota haluaa taiwaallista lohdutusta. Menen waan
heti kuulustelemaan, kuinka ja missä."

Ia kiireesti riensi hän kartanolle. Georg kuuli
hänen puheleman siellä Mailaa kun Friedrich pas-
tori arwattawastikin lähtöön walmistihe. Wanha
Kristiina tuli huoneeseen jälleen.

„On, niinkuin ajattelin", sanoi hän. „Pehtori
Wilhelm lähettää pyytämään pastoria Jumalan täh-
den tulemaan hänen luoksensa, sillä hänen tyttärensä
on kuolemaisillaan."

Jalo pappismies kiiruhti kutsua noudatta-
maan, Kristiinan awulla puki hän päälleen hen-
gellisen ivirkllpukunsll, otti raamatun, kirjojen kirjan,
käteensä ja pyysi Georgia, jäähywäisiä sanoessa, ole-
maan rauhassa ja pitkän, wäsyttäwän päiwämarssin
perästä yölepoa nauttimaan.

..Saattaa olla myöhäistä, ennenkuin palaan",
sanoi hän. ,Mä sen wuoksi odota tuloani."

Vilpittömästi pudisti hän wiercmnsa kättä ja
lähti sitten kiireen kautta. Georg jäimiettiwäisenä pai-
kalle. Koko nukkumisen halu oli kuin pois puhal-
lettu.

„No, nuori herra", sanoi nmnha Kristiina,
»kuinka on, ettekö aio seurata pastorin neuwoa?
Tulkaa, wuoteenne on hywästi hajotettu ja ranns-
teltu, ja wäsynyt mahdatte ollakin."
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Georg pudisti päätään. „En ole wielä unis-
sani", wastasi hän, „ja Maikan kun te odotatte pas-
toria, niin jutelkaamme wielä wähän."

Wanha palweliatar näytti tuohon ehdotukseen
oleman kowasti mieltynyt ja asetti lampun, johonka
jo oli tarttunut, walcustakseen nuorta wierasta makuu-
kamariin, taas paikalleen. Hän istui tuolille pöydän
wiereen ja osasi taas pian kääntää puhetta isän-
täänsä, jota hän näkyi todellakin wilpittömasti ra-
kastaman.

„Saattepa sen uskoa, rakas herra", sanoi hän
Georgille, joka tarkkaamasti hänen sanojaan kuunteli,
„saattepa uskoa, sellaista isäntää, kuin minun isän-
täni on, ette enää tapaa läheltä eikä kaukaa. Hän
on totinen Jumalan lapsi. Luuletteko minun kos-
kaan tarwitseman kuulla kowaa sanaa hänen suus-
taan? Ei milloinkaan, se on totinen tosi. Aina lem-
peämielinen, aina kärsiwällinen, aina anteeksi antama
wanhalle Kristiinalle. Ia niinkuin hän minua koh-
telee, niin hän kohtelee kaikkia kyläläisiä. Katsokaa-
han, rakas herra, kun hän tuli tänne, siitä on jo
huivinkin kolmekymmentä wuotta, silloin oli kylä,
joka nyt niin siewältä ja siistiltä näyttää, likai-
nen, kurja, rappeutunut -pesä, ja talonpojat oli-
wat laiskoja, jumalattomia ja röyhkeitä. Ei heissä
ollut wähääkään hywää. Olisipa teidän pitänyt
nähdä, kuinka pastori sorrettua seurakuntaansa otti
haltuunsa. Hän kulki talosta taloon, antoi ihmi-
sille, jotka useinkin röyhkeästi suutaan soittiwat,
hywia sanoja ja hywiä neuwoja, auttoi, missä osasi,
lohdutti, missä apu ei riittänyt, puhdisti ja karsi
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ihmisten sydämmet ja sitten myös koko kylän kai-
kesta loasta ja pahasta. Ensimmäisena ja toisena
wuonna hän ei niittänyt minkäänlaista kiitosta siitä
ja saarnasi kuuroille korioille. Mutta ajanoloon läwi
paremmin ja kun ihmiset alkoiwat ymmärtää, että
pastori ei ainoastaan sanoillaan, maan myös teoil-
laan toimitti Mirkaansa, että hän palkastaan run-

saalla osalla heikkoja ja sairaita auttoi, silloin alkoi-
wat kaikki häntä rakastaa. Ia missä ensinnä rak-
kautta löytyy, siihen tulee päälliseksi luottamus ja kuu-
liaisuus ja kaikki muu ikäänkuin itsestään. Kun pas-
tori huomasi, että hän oli noitten ennen paatuneit-
ten ihmisten sydämmia sulattanut, työskenteli hän
yhä suuremmalla halulla ja rakkaudella rippilastensa
parannukseksi. Wäsymättömästi piti hän huolta
heistä, ajatteli ja näki waiwaa heidän tähtensä, opetti
heitä rakastamaan Jumalaa ja hauen ainoata poi-
kaansa, Jeesusta Kristusta, oikein tuntemaan, ja sai
heitä syntiä ja paheita wihaamaan niinkuin kuole-
maa. Niin käwi kaikki hywäksi ja wuoden perästä
ei enää saattanut tuntea entistä kylää ja ihmisia
siinä. Ia luulettekohan, nuori herra, että tuo jalo
mies olisi maallisen palkinnon wuoksi tuon tehnyt?
Ei toki! Hänen kirkkoherrawirtansa ei imeläkään
tuota, ei yhtenäkaan wuonna, sataakaan taalaria, ja
sen hän kumminkin jnkna köyhien kanssa, apuatarwit-
sewien ja sairaitten kanssa, jotka makaamat tauti-
wuoteelllllln eiwätkä kykene työhön. Kuinka monta
kertaa on hän wiime roponsa antanut eikä tiennyt,
mistä itse huomenna eläisi. Kun hänelle sanoin:
„pastori, te menette liian pitkälle! oma suu on lähem-
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pänä kun kontin suu; pitää tehdä hywää, mutta ei
itseään silti unhottaa" silloin katseli hän minua
suurilla ruskeilla silmillään, aina yhä hiljaisena ja
lewollisena ja minä häpesin. No eipä meiltä ole
koskaan wielä puuttunut jokapäiwmstä leipää ja kun
ei meillä parempaa ollut, niin söimme perunamme
suolan kanssa ja olimme sangen iloiset silti! Usko-
kaa minua, nuori herra, köyhyys ei ole niin paha,
kunhan main on hywä omatunto ja kunhan re-
hellisesti welwollisuutensa tekee. En saattaisi olla
lainkaan rikas, sillä luulenpa, etten osaisi ikäpäiwä-
näni siihen mukaantua. Tilaisuus tekee warkaan,
sanoo sananlasku, ja kun on paljo rahaa ja ka-
maraa, on myös joka hetki tilaisuus tehdä syntiä.
Olen osaani tyytywäinen!"

„Ia siinä teette oikein!" nmstasi Georg, „Hy-
wää yötä nyt kuitenkin! Minun pitää huomenna
warhain lähteä matkalle taas, ehtiäkseni ajoissa Hm
yliopistokaupunkiin."

„Aiotte siis H:iin?" kysyi wanha Kristiina osaa-
ottawasti. »Lukemaan kaiketikin, niinkuin muutkin
nuoret herrat, jotka tämän kylän kautta kulkemat?"

„Niin, eukkoseni, lukemaan lähden", wastasi
Georg.

„No, kuultaa", sanoi wilpittömällä suoruudella
palweliatar, moisin kenties olla teille hyö-
dyksi. Hm kaupungissa asuu muuan sisareni. Hänen
miehensä on sorwarimestari. Hän on maan halpa
käsityöläinen, mutta hän tietää neuwoa monessa asiassa
ja antaa kyllä neuwoa, jollette maan ole liian ylpeä
häneltä neuwoa pyytämään/'
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„Mpeydestä ei ole puhettakaan", naurahti Georg.
„Kun leipäkori niin korkealla riippuu kuin minulla,
ei saa neuwoa eikä apua ylenkatsoa, ja kyllä käyn
lankomiehenne luona, hywä Kristiina."

„Wai olette tekin köyhä, ratas nuori herra-
seni?" kysyi Kristiina osaa-ottawasti. „No, sitten
wllsta minua oikein ilahuttaa, että sallimus teidän
kulkunne on meidän taloomme ohjannut. Mutta men-
käähän jo leivolle. Teidän nukkuessa kirjoitan kirjeen
lllnkomiehelleni, että te olette minun suosiossani. Mutta
joutukaa, joutukaa, kello mahtaa vaikulla olla yksi-
toista ja pastori saattaa minä hetkenä tahansa valata.
Jos hän näkee teidät nnelä malmeilla, hän tapansa
mukaan minua taas nuhtelee. Tunnen jo nuo asiat!
Se koskee tipeämmästi kuin kaikki konmt sanat!"

Georg ei witkastellut sen enempää, ja pian pai-
noi wirwoittawa uni hänen silmänsä umpeen.

VII.

Sorwarimestari.

Aurinko paistoi heleästi ja linnut liwerteliwät
kun Georg heräsi. Hän hypähti wuoteestaan ja
meni akkunan luo. Hän loi katseensa alas puutar-
haan, joka nautti erinomaisen hywästi hoide-
tulta. Oli kuitenkin wielä warhainen aamu ja talossa
oltiin wielä aiwan hiljaa. Georg ei tahtonut häi-
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ritä ja nmipui mietteisiin. Ei koska.au ennen ollut
hän huomannut tyytywäistä mieltä niin isoksi awuksi
kuin tässä pikku kylässä, jouka olemisesta hän ei edes
ollut tiennytkään. Friedrich pastorin hiljainen, lewol-
linen armollisuus oli tehnyt häneen sywän waikutuk-
sen ja melkeinpä hän kadehti häneltä sitä siunausta,
jota lempeä, uupumaton toimensa myötään hänen ym-
pärilleen kylwi. „lospa saattaisit olla hänen luisensa!"
ajatteli hän ja päätti ainakin koettaa tuota määrää
scmwuttaa. Jo ennen eroa äidistä oli hän päättä-
nyt wlllita jumaluusopin tutkinto-aineekseen ja tutta-
nmus Friedrich pastorin kanssa yhä wahnnsti tuota
aikomusta.

„Kallista mahtaa olla, elää ja toimia niinkuin
te!" mutisi itsekseen jalo nuorukainen. „Mitä ar-
moa on maallisilla aarteilla ja rikkaudella niitten rin-
nalla, joita hän taiwllllseen Korkeimman waltaistui-
meu eteen kokoo? Ia miksikä minä en woisi saa-
wuttllll sitä minkä hän on saawuttanut? Hän olija
on köyhä, niinkuin minä; minä tahdon hänen esi-
merkkiään seurata ja hänen jätissä kulkea niin kauan
kuin Jumala minulle woimia ja terweyttä lainaa."

Owen narina ja miehen askeleet, jotka puu-
tarhan puolelta kuuluinmt, herätti Georgin hänen
mietelmistään. Hän loi pikaisen silmäilyn tuonne
alas ja näki pastorin, joka ihanaa, raitista kesä-
aamua näytti nauttiman, Kukkiensa keskellä wael-
taen, wirwoitti hän itseään niiden tuoksulla ja
kumartui wäliin yhden, wäliin toisen yli, hellästi
niitä kädellään kosketellen, Georg tarkasti hetki-
sen tuota wiatonta tointa; sitten heitti hän rep-
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punsa selkään, tarttui saumaansa ja meni portaita
alas, kiittääkseen ystäwällistä isäntäänsä ja jäähy-
wäisia hänelle sanoakseen. Hänellä oli wielä kolme
peninkulmaa H:n kaupunkiin ja toiwoi hywään aikaan
sinne saapumansa, löytääkseen, jos mahdollista, siellä
wielä hiljaista asuntoa kohtuhinnalla.

Herttaisella aamuterwehdyksellä meni Friedrich
pastori häntä wastaan, kun Georg astui puutar-
haan.

»Ennenkuin minun jätät", sanoi hän, „pitää
sinun minun kanssani warhaisen pikku aamiaisen
syödä, maitoa ja leipää, semmoista jota maalla on
tarjona."

Lempeällä pakolla sai hän Georgin jälleen rep-
punsa pois laskemaan. Kun nuorukainen heitti sen
kiwipenkille, kuuli hän hiljaisen kolinan ja äkkiä muis-
tui rahakukkaro hänelle mieleen, jonka hän eilen
illalla metsäpolulla oli löytänyt. Hän säikähtyi
ilmeistä muistamattomuuttaan ja taiwoi kukkaron
esille.

„Herra pastori", sanoi hän, „tämä raha, josta
luulitte, että se oli minulta pudonnut, ei ole minun,
keltä liekään häwinneet, ja minä jätän sen teidän kä-
siinne, että te, oikean omistajan ilmestyessä, sen hä-
nelle takaisin antaisitte."

Friedrich pastori otti kukkaron, luki rahat, jotka
hän piti käsissään ja sanoi: „ Tuossa on kaksikym-
mentä louisdoria, paitsi muutamia hopearahoja. Sinun
nähden tahdon tuon summan panna sinetillä sulet-
tuun piiloon tallelle ja pitää huolta löydön kuulu-
tuksesta."
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Ia niin tapahtui, niinkuin pastori sanoi, ja
pian sen jälkeen tulikiu omistaja kukkaroaan peri-
mään.

Päätetyn toimen perästä syötiin aamiainen ja
wihdoiu sanoi Georg jciähywäiset. Friedrich pastori
pudisti ystllwällisesti hänen kättään.

„Olen oppinut tuntemaan sinua kelpo nuorukai-
seksi", sanoi hän, „ja se on minua sydammellisesti
illlhuttawaa, jos käyt minua terwehtimässä joka kerta
kun kuljet kylämme kautta. Lupaahan minulle, ettet
käy taloni ohi, poikkeamatta sisään."

Georg lupasi sen ja wanha Kristiina tuli saa-
pumille jättääkseen wieraalle tuon mainitun kirjeen.

„Wietaä se nyt maan oikein perille, rakas nuori
herra", sanoi hän, pudistaen uskollisesti Georgia
kädestä. ..Sanokaa hywin paljon termeistä lanko-
miehelleni ja sisarelleni, ja kuulkaa, eltaä unohtako
mitä pastori on sanonut. Jos maan kerrankaan menette
talomme ohi, sisään poikkeamatta, silloin joudutte
wanhan Kristiinan kanssa tekemisiin!"

Kunnon ihmisten sydämellisyydestä Georg hel-
tyi tunneleihin asti ja hywin waikealle hänestä tun-
tui heistä eroaminen. Wasta kun hän oli jättänyt
pienen kylän kauas taakseen, herkesi kyyneleet juokse-
masta.

Oli jo puolisen aika, kun Georg yliopistokau-
punkiin saapui. Matamia ajatuksia täynnä, käys-
kenteli hän sen kaupungin kaduilla, jossa hänen nyt
piti oleilla moniaita wuosia, ja kaikellaiset aawistuk-
set tunkeiliwat hänen mieleensä.
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Ne oliwat kuitenkin paremmin iloista kuin surul-
lista laatua; olihan nyt toki halunsa päämäärä saa-
wutettu: opinahjon owet oliwat hänelle auenneet ja
hänen henkensä janosi opin jaloja, ihania hedelmiä.
Wastukset, jotka hänen pyrintöMn saattaisiwat eh-
käistä, tahtoi hän kärsiwällisyydellä jn mielen lujuu-
della tieltään tarkoittaa.

Georg ensinnä alkoi etsiskellä sopimaa majapaik-
kaa. Nuo pari peninkulmaa, jotka hän oli waelta-
nut, eiwät olleet häntä wäsyttäneet ja hän eteni
kadulta toiselle, tarkastellen ilmoitustauluja, jotka
ilmoittiwat huoneita wuokrattawiksi. Häu haki ja
löysi, mutta eipä liioin sopimia. Kaikki tarjolla
olemat huoneet oliwat liian kalliit ja kun ilta oli
käsissä ja hän yhä wiela etsiskellen ympäri kaupun-
kia hapuili, alkoi häntä pelottaa. Silloin juohtui
hänelle wihdoin mieleen wanhan Kristiinan lanko-
mies, sorwarimestari Wunderlich, ja hän päätti hänen
neuwoaan hywäkseen käyttää. Pian oli hän hänen
asuntonsa löytänyt ja huomasi että se oli erittäin
siisti ja miellyttäwä. Hän kolkutti owelle ja, noudat-
taen ystäwällistä kehotusta käymään sisään, astui
häu mestari Wunderlichin työpajaan.

Eräs wanhanpuoleinen mies, silmälasit nenällä,
seisoi hyrisemän sorwauspenkin ääressä ahkerassa
työssä. Mtäwällisen näköinen eukko istui wähän
matkaa hänestä rukin ääressä kehräämässä. Kuu
Georg käwi siistiin tupaan, pani mestari weistimen
ja nam erin syrjään ja katsoi tulina kysymästi kas-
woihin.
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„Mestari Wunderlich", sanoi Georg, „miuulla
on teille kirje kälyltänne Blumrodesta. Häneltä paljo
termeistä."

„Wai sisareltaniko?" huusi eukkonen, reippaasti
seisaalleen hypähtäen; siihen asti oli hän lewollisesti
rukin ääressä istunut. „Istutaa toti, rakas herra,
sillä aikaa katsokaamme mitä hywä Kristiina on kir-
joittanut."

Georg, jolle 010 wanhan pariskunnan luona
tuntui hywin kodikkaalta, istuessaan tarkasteli molem-
pia kun he siinä innokkaasti awattua kirjettä luti-
wat. Pian luku olikiu suoritettu, sillä kirje oli ui-
mari lyhyt ja selwa, eikä sisältänytkääu muuta, kun
kehotuksen olemaan ystäwällinen tämän kirjeen tuo-
jalle, hänen ja pastorin rakkaalle ja arwokkaalle ystä-
mälle. Mestari Wunderlich ei mitkastellut tuon pyyu-
uöu täyttämisessä ja kääutyi kohta Georgin pnoleen
pyynnöllä saada häntä Palmella. „los maan saa-
tan neuwoa tahi auttaa teitä asioissanne", sanoi hän,
„niin olen käskettäwänänne."

Georg ilmoitti huolensa muitta mutkitta. „Io
pari tuutia", sanoi hän, „olen juossut kaupungissa
yltympäri, hakeakseui kutakuinkin huokeaa asuntoa
itselleni, mutta en ole, maitta parastani olen
koettanut, löytänyt sopimaa kortteeria. Jos minua
saattaisitte nenwoa, mestari ratas, ilahuttaisi se
minua."

Mestari Wunderlich katsoi maimoonsa ja tämä
nyötähytti päätään. „Kuulkaa, arwoisa herra Wald",
sanoi hän herttaisesti hymähtäen,

„ olisitte tuon wai-
wan woinut säästää itseltänne, jos olisitte paikalla
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tullut minun luokseni. Sillä nähkääs, minnlla on
talossani pieni ylistnmari, joka sopii teille aiwan
hywästi. Tnlkaa ja arwostelkaa itse,"

Wanhus otti nwaimen, meni edellä ja Georg
talon emännän kanssa seurasiwat häntä. Portaat
weiwät tuonne yliskertaan. Mestari awasi owen ja
kaikki kolme meniwät pieneen, mutta erittäin haus-
kan näköiseen huoneeseen. Iloisena katseli Georg
paperoittuja, somilla kumilla ja peilillä warustettuja
seiniä, matamia, kanniita huonekaluja, mukawaasohmaa,
tirjoitnspulpettia, joka oli sijoitettu muutaman akku-
nan wiereen, josta oli näköala wilttaalle kadulle.
Georgin nneltymys ei jäänyt mestarilta huomaa-
matta ja hän hieroi tyytywäisenä käsiään.

„Katsokaa myös tänne, kunnioitettu herra Wald",
sanoi hän, kapeaa owea auki' sysäten. ,„Katsolya,
tämä ou makuuhuone. Se antaa puutarhaan päin
ja siinä saattaa aiwan makeasti ja häiritsemättä'nuk-
kua. Onko se teille mieleen?"

„On, onpa liiaksikin!" wastasi Georg hiljaisella
huokauksella, koska hän jo edeltäpäin pelkäsi, että tuo
ihmeen kaunis asunto olisi liian kallishintainen hänen
waroihin nähden.

„No sitten, koska se teitä miellyttää, niin jää-
kää tänne", sanoi mestari Wunderlich. „Koteututaa
ja rumetkaa asumaan muitta mutkitta."

Georg hymyili mestarin hywäluontoiselle waa-
timutselle, „Olen köyhä ja minim täytyy painia
suu sättiä myöten", sanoi hän, ja hieno puun
lensi hänen poskilleen. „Tuon siewän huoneen wuot-
raa en jaksa maksaa."



„No, mitä soutamia, arwoisa herra Wald!"
sanoi mestari Wnnderlich, „Wuokraa! Kuka on
teiltä wuotran waatinutkaan? Te jäätte tänne ja
wuokrasta sowimme sitten, Elkää maan kursailko!
Emme käytä huonetta, minä ja eukkoni, ja meitä se
ilcchnttaisi, jos se on teille mieleen,"

Georg witkasteli kuitenkin yhä. Mutta kun
mestarin waimo tarttui ystäwällisesti hänen käteensä
ja sanoi: „Mitä on sisareni ja herra pastori Fried-

rich meistä ajattelema, jos me työnnämme teidät luo-
tamme?" silloin suostui hän jäämään ja pani rep-
pnnsa pois ja mattasauwansa nurkkaan.

„No, niin olennNe siis yksimielisiä!" sanoi mes-
tari Wnnderlich arwoisalle herra Waldillensa, niin-
kuin hän häntä yhä eteenkintasin kutsui ja jonka kättä
hän pnristi, „Koteutukaa ja olostukaa waan ja tul-
kaa sitten alas luoksemme ja pitäkää hywänänne
halpa ateria. Tahdotteko osoitan meille se kunnia?"

Georg myöntyi ja wanhnkset iloisesti jutellen
jättiwät hänen. Mutta hän lankesi polwilleen ja
tutti Jumalaa, jonka huolenpito oli niin isällisesti
häntä johtanut,.

51
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Kahden wuoden perästä.

Tuo wanha ylioppilaslaulu, jonka eräs iloinen
ylioppilaslaulua raikkain äänin lauloi, kaikui H:n
yliopistokaupungin kaduilla. Mioppilaat kirjawine
latkineen, neulomutsilla ja kullalla reunustettuine jut-
tuineen, kannus saappaineen, raskaine miekkoineen, jotka
heidän siwnllaan kalisiwat, pitkine tupcckkipiippui-
neen, joista he sakeita sauhujaan wetiwät, muodosti
elämän, nuorekkaasti raittiin tuman, Adelbert uon

Wildström kulti joukon etilpäässä. Äänensä kaikui
konnmmllsti, miekkaansa hän heilutti rohkeimmin ja
uljas haikaran sulka heilui hänen samettilakissaan.
Hän johti jouttoa iloisiin kemuihin komeaan asun-
toonsa.

Adelbert oli, kuten olemme jo oppineet häntä
tuntemaan, hywalahjainen ja jalosydämminen nuo-
rukainen. Jos woimalas ja wiisas käsi olisi hänen
kaswatustaan ohjannut, olisi hänestä woinut tulla
kelpo mies, oikea kansanmies, silla hän polweutui
muutamasta maan rikkaimmasta ja jaloimmasta
perheestä, ja hänen esinsänsä oliwat aina lähinnä
waltaistuinta seisoneet. Kuitenkin wanha treiwi, hänen
isänsä, joka oli oikullinen ja kopea herra, turmeli
poikansa hywää luontoa. Hän istutti häneen ylpeyttä,
tantti hänen mielensä niillä luuloilla, että muta
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aatelinen syntyperä ja onnen lahjat omat kuolewais-
ten ihmisten ladehdittawimpin lahjoja ja sysäsi hänet
ulos maailmaan, panematta hänelle mukaan wiisasta
opasta wapaan ja mailattoman yliopistoelämän liuk-
kaalle polulle. Nuoren kreiwin n. s. „howimestari"
eli holhooja oli kewytmielineu ja tunnoton ihminen,
joka enemmän yllytti häntä hulluihin tekoihin kuin
waroitti niitä jatkamasta, arwellen muka Adelbertin
oleman sitsi rikkaan, ettei oppia tarwinnuttaau. Adel-
bert syöksyi toisesta nautinnosta toiseen ja yhä uusiin
huweihin. Kirjansa matasiwat eräässä pölyisessä
romuhuoneen nurkassa, eikä hänen mieleensä enää
juolahtannttaan, että niiden oikea paikka oli hänen
työpöydällään. Alussa tosin hän joskus joutui siitä
tunnon mainioihin; mutta howimestarin liukkaat sanat,
isän warotukset tekemästä työtä liiaksi muka ja erit-
täinkin mieltymys wapaaseen ja mailattomaan elä-
mään esti hänet woimalla ja wakawnudella hen-
keänsä kehittämästä ja tietojansa kartuttamasta. Hän
eli hauskasti päiwästä toiseen jn nautti rikkauttaan,
jota hän, huonoja neuwoja warteen ottaen, pian oppi
pitämään elämän suurimpana hywänä.

Tuon melucuvan ja uljaan yliovpilasjouktueen
katua alas kulkiessa, kulti samaa katua ylöspäin eräs
yksinäinen, sarkatatkinen ylioppilas. Hän kantoi kir-
jalaukkua kainalossa ja oli menossa kuulemaan erään
mainion jumaluusopin professorin lueutoa, Hiljaa
kulki hän huoneriwejä pitkin ja käänsi kaswonsa
poispäin tuosta tirjawnstn melskeestä, jota häntä
ivastaan hyötyi. Hän koki päästä martain siwu.
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Eräät teräwät silmät oliwat kumminkin hänet tunte-
neet ja huomanneet,

„Wald!" .huusi iloinen ääni. „Wald, tulehan
Mutaan!"

Georg hän se oli tuo huudettu tääutyi
ja terwehti, kumminkaan aikomatta kutsua uoudattaa,
joka maan näytti jouduttaman hänen askeleitaan.
Mutta kreuvi Adelbert kiirehti hänen jälkeensä, tart-
tui häntä käsiwarresta ja näytti warmasti päättä-
neen olla Georgia laskematta käsistään. „Sinun
täytyy lähteä minun kanssani, Wald", sanoi hän.
„Tiedäuhän että sinulla on ivähän hmvitusta täällä,
ja että sinun täytyy säästellen elää. Minun on

sinua sääli, poika parka. Tule, käy mukaan, ole
kerta iloinen iloisten kanssa."

Tumma puna nousi Georgiu taswoille ja hau
oli siksi ylpeä, että häntä pisteli mokoma säälimi-
nen, „lälN minut rauhaan, Wildström!" sanoi hän
hieman kiiwaasti. „Huwituksia en kaipaa. Minun
täytyy mennä luennolle,"

Tämän wähäsanaisen ja sukkelan puhelun aitana
oliwat Adelbertin towerit kokoontuneet häneu ja
Georgin ympäri ja yhtyiwät puheluun. „Tule
mukaan, Wald!" huusimat he. kerta ei ole
mikään kerta! Pitää sinunkin olla joskus iloinen.
Hyi, kuka mutsisi iän kaiken istua kyyryllänsä wan-
hojen kirjojen ääressä! Lähde! Jollet lähde, niin
etpä ole kunnon toweri!"

Puoleksi »vedettynä, sysättynä ja tuupittuna täy-
tyi Georgin Vastarinnastaan lnopua ja yhtyi, maikka
»vastenmielisesti, meluawacm ylioppilasjouttueeseen.
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Hän kulki ääuetönnä tuon ääneen laulaman laumau
kanssa ja pahoili sydäniinessään että oli heitä
laivannut.

Tultiin Adelbertin asunnolle ja lemut altoiivat.
Myöhään yöhön pitiivät nuoret ylioppilaat juomin-
tejaan, lauloiivat, rieniuitsiwat ja oliwat iloisia poi-
kia. Warsintin waroi Georg nauttimasta liiaksi.
Waikka hän ei tahtonutkaan toisia tuomita heidän
pauhaamasta ilostaan, niin oli hänelle tnitenkiu was-
tenmieliuen koto nieno. Heti kun hän hnomaamatta
saalloi poistua, teki hän sen kenelitään iläkemättä,
meni totia ja istuutui rattaitten kirjojensa ääreen.
Niistä ammensi hän wiiscmtta ja puhtainta, wiatto-
minta iloa.

Seuraamana, aamuna, kuu Georg oli jo useita
tuutia ollut työssä, kuului töminää portailta ja Adel-
dert astui, Georgiu suureksi hämmästykseksi, huonee-
seen. Nuori kreiwi uäki Georgin kummastuneet tas-
wot ja sauoi uaurahtaeu: Wald, näh-
dessäsi minut simlu luonasi, nmtta tulen sinua moit-
timaan. Minkä wuotsi et jäänyt minun luokseni?
Oletko kenties miuuuu suuttunut?"

„En sumtaan!" ivastasi Georg lewollisesti,
„Mutta tunsin, etten sopinut seuraanne ja poistuin
etten häiritsisi huwitutsianne. Toiwou, ettet sinä ole
sillä minulle suuttunut?"

„En, kun maan syysi on tiedossa", ivastasi
Ädeluert. „Mutta sano minulle, niintä tähden tai-
tat minua, tun jo olet inahtanut kauwan sitten hno-
inata, että toimoi» pääsewäni lähempään tuttawuu-
leeu? Jo monesti olen pyytänyt sinua osalliseksi
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pikku iltamiini ja aina olet halweksinnt kutsua. Suo-
raan sanon sinulle Wald, että kylmäkiskoisuutesi minua
wähän pistelee, kun tumminkin hywää olen tarkoit-
tanut,"

„Ia mistä syystä rikkaan kreiwin on sääli köy-
hää poikaa, semmoista kuin minua?" kysyi Georg,
jonka kalpeilla postilla hieno puna rusotti.

Adelbert antoi hänelle kättä ja wastasi: „Syyslä
että sinua arwostcm, Wald. Syystä kun tiedän,
että olet, parempi kuin kaikki ne iloiset towerit, jotta
sanomat itseään ystäwikseni, ja" lisäsi hän hil-
jemmin „toska tiedän, ettei sinulla ole waroja
hankkia itsellesi hnwituksia. Elä oudoksu, että koen
päästä ystäwäksesi! Niistä ajoista asti kun sinä
kerran tutkinnossa pääsit minun edelle, tunnen was-
tustamattoman wetowoiman sinuun."

Georg kääntyi poispäin ja nojausi miettiwäisenä
akkunaa kohti. Mutta pian wälähti lempeä katse
hänen silmistään ja hän puristi lujasti ja sydämmel-
lisesti nuoren kreiwin kättä, „Olet jalo ihminen,
Adelbert", sanoi hän tunteellisesti „ja wahinko on,
että .., no, yhtä kaikki, tahdon sinulle puhua luot-
tamuksella, ja sitten saat itse lausua mielesi minusta.
Kuulehan!"

Hän unetti muutaman sekunnin ja istui sitten
Vastapäätä kreiwiä, joka oli istunut sohwaan,

..Lähtiessäni kaksi wuotta sitten yliopistoon, ei
ollnt minulla muuta tawaraa kuin kaksikymmentä
taalaria ja lupa saada wuosittain »viisikymmentä
taalaria apurahaa. Kotiin jätin äidin, jonka piti
koivin ahkeraan työtä tehdä toimeen tullakseen, Huo-
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limatta wähistä Maroistani, olin hywällä mielellä
ja luotin Inmalan apuun. Se lulikiu. Tulin tähän
taloon, löysin armahtamia ihmisiä, ja alussa minun
täwi hymin hywästi, apurahani riittiwät ruokaau
ja amnnon wuotraan ja muut »vähäiset menoni suo-
ritin sillä rahalla, mitä lähti yksityisopetuksesta, puh-
taaksikirjoituksesta, korehtuurinluwusta j. m. s. Wai-
waa oli yltä tyllin, paltta wähäinen; kuitenkin olin
iloinen ja onnellinen ja lohdutin itseäni tärsimytsen
hetkinä ajatellessa onnellisempaa »Vastaisuutta. Köy-
hyyteni ei raskauttanut mieltäni, sillä sen kauhuja en
ollut wielä tunteuut.

„Mutta sairastuipa arwaamalta äitini. Lää-
käri antoi minulle siitä sanan ja tntsui minua hätään.
Kokoilin wähäiset, säästöni, kiiruhdin totiin, hoidin
uskollisesti sairasta äitiäni entä poistuuut hauen
wuoteeuja äärestä, ennenkuin hän taas oli jalkeilla.
Kuoleman komista kourista hän pääsi, mutta käsis-
tään oli halwattn ja siksi jäi; hän ei enää työhön
pystynyt. Silloin eusi kerrau huomasin tuiuta perin
raskas on köyhyys ja olin miltei maahan masentua
sen kuormani alle. Olin itse oppinut puutetta ucite-
määu, mutta uähdä äitiui puutteessa se se kosti
kipeästi sydämmeeni. Melkeinpä epätoiwoon olin
joutua kunnes lopulta aloin ranhaa Jumalaltarukoilla
ja silloin lepoa sainkin. Jumala johdatti mieleeni
ajatuksen, joka näytti minulle keinon millä pääsin
hädästä. Sain toistamiseen lukujen jatkamista war-
teli apurahoja, wiisikymmeutä taalaria, annoin ne
äidilleni ja palasin tänne yhtä pennitönnä tuin ennen.
Nykyinen isäntäni on muuan käsityöläinen, puuseppä
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hywäksyi hankkeeni, wieläpä oli minnlle aiunllisena
ja opetti minulle ammattinsa, Olinkin ahkera.
Aamulla lueskelin, ikäpuolella, lähemmäs yösydäntä
seisoin sorwauspentin ääressä ja sorwasin. Jumala
palkitsi ahkeruuteni, eikä aitaakaan, niin jo sain käsis-
täni marsin siistiä ja somia kaluja. Mestariin kiitti
minua, julisti minut ammattinsa sälliksi ja pääsin
hymäpattkaiseen työhön tauvuugin rikkaimman sor-
warimestarin werstaaseen. Aamulla olen ylioppilas,
iltapuolella sorwarisälli eikä kukaan tiedä siitä, paitsi
tunnon ystäwäni Wunderlich, mestari, jonka tykönä
teen työtä, ja minä itse. En edes äidilleni kertonut
tästä asiasta, koska en tahtonut hänelle lisätä huolta.
Hän olisi miuua uuhdellut, ottanut kuormakseen yhä
suurempia kieltäymyksiä ja minua niin kauan ahdis-
tanut, kunnes olisin suostunut lopettamaan hywäpalt-
taisen työni. Tulot siitä riittäwät äidilleni huole-
tonta elämää ja minulle keinoja jatkumiin opintoihin
hankkimaan. Niin, olenpa wielä pienen pääomankin
itselleni säästänyt hädän ja murheen päiwien Ma-
ralta."

Georg waikeni. Mutta Adelbert, jonka sydäm-
meen hänen puheensa oli hellästi koskenut, hypähti
seisaalleen ja huusi: „Neitkonen, kuinka uoita surkeita
olosuhteita säätutkaan sietää!"

Georg naurahti: „Enpä siedä ainoastaan, tun-
nen itseni onnelliseksi sen ohessa. Teenhän työtä
miuulle rattahimman olennon hymätsi, oman äitini
hywätsi, koetan häntä tukea ja ilahuitaa hänen wiim-
meisinä elonpäiwinään; ja siitä olen sanomattoman
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onnellinen. En tahtoisi sitä onneani waihtaa kaiken
maailman iloihin ja ncmtinnoihin."

„ Mutta et saa minua estää siuulle antamasta
rikkaudestani osaa", sanoi Adelbert jalossa innos-
saan. „Tule ystäwälseni, tule luokseui, minua kos-
kaan enää jättämättä! Tulethan, Wald!"

Ia rajusti syleili hän nuorukaista, jonka yle-
wää mieltä ja hiljaista kuuton hän osasi arwostaa.

Georg ei ollut Adelbertin herttaisuudelle tylmä-
liskoinen. Sydämmellisellä silnläytsellä kiitti hän
häntä ja irtautui lempeästi hänen syleilystään.

„Luulctko", kysyi hän, wakawasti häntä silmiin
katsoen, „luuletto, että koskaan olisin sinulle elämäni
waiheet kertonut, jollen olisi edeltäpäin päättänyt
taitki awun tarjoukset hylätä! Jos minua annos-
tat, miu ole puhumatta-, Adelbert! Köyhäkin on
ylpeä, ylpeys ou köyhyyttä suurempi. Sanon sinulle,
että onnellinen olen, minnlla ei ole hätää mitään;
äitini on turwattu ja opettajani eiwät minua moiti.
Mitä enempää pyydät? Pitäisikö minun waihtaa
kohtaloa sinun kanssasi? Arweletko että luulen sinua
onnellisemmaksi kuin itseäni? En suinkaan kadehdi
sinna, weitkonen, ja kenties tulee joskus sekin aika,
jolloiu sinua surkuttelen, maitta olet muka rikas.
Tätä nykyätaän, tässä silmänräpäyksessä, et ole kyllä
oikein onnellinen, Adelbert, Eikö totta? Myönnät-
bän tuon, että löytyy jotakin jalompaa tuin maalli-
nen tawara ja onni! Myönnät, että tnllalla ja
hopealla ei saa ostetuksi sitä jaloa Nautintoa, jota
henkisesti rikas mieli kykenee ammentamaan joka
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kukllsta, joka ruohonkorresta. Myönnät, että hengen
aarteet omat turjaa metallia paljoa jalommat!"

Adelbert oli pahoillaan hywänsuopain ehdotus-
tensa jyrkästä hylkäämisestä. Mielenkuohuusa kui-
tenkin pian asettui, tun hauen piti itselleen tunnus-
taa, että hän Georgin siassa tuskin toisin olisi mene-
tellyt.

„Hywä", sanoi hän hetken mietittyään. „Puo-
lustat »vapauttasi, että halua muka kellekään uskoa
leipähuoliasi. Oltoou niin, enpä sinua siitä moiti-
taan. Mutta ritkaudeu halmeksiminen on hullua,
kun et ole kokenut sitä nautintoa, minkä se pystyy
antamaau. Koetahcm muutama kuukausikaan oppia
nautintojen suloutta tuutemaan. lätä tämä talo,
muutahan minun asuutooni ja pidä hy»änäsi minun
tawaroitani ja päätä wasta sitte, kumpi on meistä
onnellisempi."

,M", wastasi Georg, toetusta en
lähde tekemään, koskapa sen loppu on minulla jo
tiedossa, Anna minun rauhassa kulkea omaa tietäni.
Sillä tiellä onpa tullakin wastutsia ja waiwojll,
olkoon, maan sen warrella kaswaa monta tuoksuman
tukkaakin.

Adelbert oimalsi, että kaikki koetukset muuttaa
Georgin lujaa mieltä olisiwat turhia. Hän nousi
ja antoi Georgille kättä,

„lää hywästi", sanoi hän, „Armostan ja
rakastan sinua, sen saat uskoa. Jos täiuisi sinulle
kohtalosi joskus liian raskaaksi, niin »unistahan miuua.
Olen milloin hywcinsä aulis sinua auttamaan. Ken-
ties olet joskus huomaama, että maikka hengenlah-
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jat omat kylläkin armolliset ja kunnialliset, rikkauden
maltaa eiwät kuitenkaan mitkään muut mallat woita.
Jolla on rahaa, sillä on kaikki; sillä kaikki on hänellä
tarjona, kaikki taipuu tuon ihmeen wiehattäwän, kel-
taisen metallin alamaisiksi. Rahalla saa maikka mitä.

»Saako rauhaakin?" kysyi Georg, „Saako autuut-
takin, todellista autuutta, joka on siweellisen ja juma-
lisen elämän talliin kukka?" Adelbert säpsähti ja
Georg huusi: „Ei koskaan, eipä koskaan tule se
rikkaitten osalle, ja joskus se sinulle selwiää, joskin
nyt epäilet sanojani. Jos ruumis hekumassa elää,
niin henki nääntyy; mutta parempi on, että ruu-
mis hukkuu kuin sielu. Ethän silti ole onnelli-
nen, Adelbert, joskin käsissäsi on kaikki rahawalta;
mutta minä olen onnellinen, maikka olen köyhä ja
puulteitten kanssa taistelen. Kadehdit minua, maitta
et sitä itsellesi tahdo myöntää muka."

„Wai eikö sinun mielestäsi siis yksikään rikas
saattaisi olla onnellinen?" naurahti Adelbert, heit-
täytyen uskottomaksi.

„Eivä mainkaan", wastasi Georg lujasti; „joka
waiu maallisia aarteita pitää hengen aarteita parem-
pina."

Adelbert waiteni hetkeksi. Totuus oli häneen
koskenut. Sitteu pudisti hän Georgin kättä jäähy-
wäisitsi ja sanoi: „Woi hywin! Joka elää näkee
kumpi meistä on oikeassa!"

„Oltoon menneeksi!" suostui Georg ja Adel-
bert meni.
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IX.

Pastoria tenvchtimässä'.

„Tiis on tosiaankin, mwoisa herra Wald, läh-
dön hetki tullut, ja te jätätte meidät wcmhat, minut
ja mainioni, yksin tänne ikämöimään", sanoi mestari
Wunderlich Georgille, sota, wanha reppu selässä ja
wanha tukema tammisauwa oikeassa kädessä, seisoi
hänen edessään, „Gipa ole helppo meidän tottua
teidän poissa-oloonne. Minusta tuntuu, kuin rakas
poika meiltä lähtisi kuu te meistä erkanette,"

„Ia minusta tuntuu, kuu minun pitäisi erota
hywästä isästä ja hellästä äidistä", wastasi Georg
kyynelsilmin. „Kiitos, kunnon ihnliset, kaikesta hywyy-
destä ja rakkaudesta, jota olette minulle osottaneet,
enkäpä sitä koskaan unhota,"

„Gi kannata kiittää!" huudahti mestari Wun-
derlich. „Minna saatte oikein häpeämään, herra
Wald! Olette opetuksellanne ja esimerkillänne tuhat-
kertaisesti palkinneet seu ystäwyyden minkä ehken
olemme saattaneet teille osottaa. Onpa kristillinen
nöyryytenne ja hurskautenne suorastaan minua uudeksi
ihmiseksi tehnyt. Muistakaahan main meitä wcm-
hoja niinkuin me teitä marinaankin aina muiste-
lemme."

Georg syleilirehellistä miestä ja hänen hywää wai-
moaan ja hywäili heitäkuin rattaita omaisiaan itään.
Wunderlichin waimo lähetti paljon termeistä sisarel-



leen ja Blumroden pastorille, ja niin lähti Georg
wihdoin matkoihinsa. Muutamat ylioppilaat, jotta
ulkona häntä odottiwat, saattoiwat häntä wähän
inatkaa. He oliwat niitä Harmoja ystäwiä, jotta
hän yksinäisessä, hiljaisessa menossaan oli oppinut
tuntemaan ja rakastamaan, Heistäkin erosi hän
lopulta ja kulki nyt yksinäisenä ja miettiwäisenä Blum-
rodeen wiewää tietä.

Hän tuumaili mihin toimeen hänen olisi rupea-
minen tästä puoleen. Hänen yliopistowuotensa oli-
wat menneet, apurahoja ei enää maksettaisi ja hänen
piti taas kotia päin lähteä. Pitikö hänen joutua
äidilleen waiwaksi? Sitä hän ei halnnnut. Hän
päätti pastori Friedrichin, wanhan ystäwänsä kanssa
siitä neuwotella.

Auringon laskussa saapui hän Blumroden kylään
ja suuntasi kulkunsa ystäwänsä taloa kohti, jota hän
lähes yhteen wuoteen ei ollut nähnyt, Weräjän
takaa kurkistellen, tapasi hän hänet taas kultien seu-

rassa toimimassa, kuten oli tapansa. Noitten suosik-
kien hoidosta, joiksi hän kuktiaan sanoi, oli kunnon
pastorille lepoa ja wirkistystä hänen wirkatoimien
jälteen ja hän ylpeili siitä että hänellä oli mnka
kauniimpia kukkalawoja tuin naapureilla,

„Hywää iltaa, pastori!" huusi Georg weräjän
takaa, joka erotti hänet ystäwästään.

Pastori Friedrich katsahti ylös ja kaswonsa tir-
tastuiwat, nuorukaisen nähdessään,
iimietz! (Terwe! terwe, ystäwä)", hnusi hau ääneen
ja kiirehti weräjää awaamaan ja terwetullutta wie-
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rasta sisään päästämään. „Terwe, terwe, sydämmel-
lifesti terwetullut, rakas poikani!"

Herttainen syleily todisti niitä muuttumattomia
ystäwyyoen tunteita, joita oli heillä kummallakin
sydän täynnä. Puutarhaan sisään tultuaan, joutui-
wat pian innokkaaseen jutteluun, ja Georgin tnli
wastata useaan kysymykseen, joihin hywänsnopea
tunnon pastori halusi wastausta. Georgin piti ker-
toa hänelle jokainen pieni seikka, joka. oli kohdan-
nut häntä heidän wiime yhdessäolon jälkeen, ja hän
sen tekikin lyhyin sanoin.

„Tänä wiime wuonna", sanoi hän, „olen ollut
entistä ahkerampi, koskapa tutkinto oli edessä. Usein
istuiu lampun himmeässä walossa yösydämmeen asti
kirjoituspöytäni ääressä ja lueskelin hartaasti pyhäin
miesten kirjoja, jotka meille palamalla innolla kris-
tillisyyden sanomattoman ihanaa oppia julistamat.
Joskin ruumis oli toisinaan wäsynyt, pysyi henki
toimimana ja ahkeruuteni tuli kerrassaan palkituksi.
Olen tutkinnossa parhaimmat todistukset sgauut."

„Sen kyllä arwasin", sanoi pastori Friedrich,
ystciwällinen hymy huulillaan ja taputteli Georgia
herttaisesti olalle, „lumala antaa aiua ahke-
ralle palkintonsa, eikä oppi ojaan kaada, tieto tieltä
sysää."

„Toiwonkin että taiwnallinen isä minna aut-
taa", jatkoi Georg, „sillä nyt, kun yliopistowuoteui
omat menneet, en osaa sanoa luiuka tästä puolen
jatsau huolta pitää omastani ja äitini elatuksesta.
Te sen tiedätte yhtä hywin kuiu minä, että papiksi
aikoma toisinaan häätyy monta wuotta odottamaan
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ennenkuin hänelle maikutusala suodaan, jossa hän
Herran wiinamäessä saa työskennellä ja palkkansa
niittää. Mitä tehdä sillä aitaa, odottaessani? Wä-
häiset warani, joita säästellen olen koonnut, omat
pian lopussa."

Pastori Friedrich pani kätensä selän taa ja ajat-
teli mikä olisi sopimin menettely Georgin asemassa,
„Kun lopetin opintoni", sanoi hän, „oli onni minulle
suosiollinen, jotta sain opettajan wiran erään tuu-
nianarwoiscm aatelismiehen perheessä, ja tämän aate-
lisen herran toimesta sain sitten nykyisen wirkani.
Enpä siis ole oppinut tuntemaan komin ankaran
köyhyyden painostamaa tunnetta ja luulenpa, että
menettelet parhaimmin, Georg, jos seuraat esimerk-
kiäni ja samaten kotiopettajan tointa itsellesi hankit,"

„Sen teen mielelläni", myönsi siihen Georg,
„mutta ilman mahtmvien suosiain muutta on waitea
perille päästä. Kuitenkin hywä on toiwossa elää ja
Inmalau apuun luottaen pitää ryhtyä toimiin. Jollei
hantteeni onnistu, ei tule muu neuwoksi, kuin juma-
luusopilliset opinnot heittää tuonnemmas ja antau-
tua käsityöläiseksi, tunues suotuisammat ajat koitta-
mat. Se on katkera waliuta, mutta se pitää kärsiä,
jos niin on lumalcm tahto. Ero rakkaista kirjoista,
innostuttamasta tieteestä, on waitea; lohdutuksena
ou kuitenkin se ajatus, että tuo tapahtuu pakosta,
että sillä saatau ilahuttaa sairasta ja heittoa äitiäni
hänen elämänsä ehtoona. Parempaa palkkaa en
pyydä,"

„Gilloin olet oikeassa uskossa, ratas poikani!"
huusi wauha Kristiina, astuen näkymiin mnutaman
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pensaikon takaa, josta hän oli Georgin wiime sanat
kuullut. „Silloin olet oikeassa uskossa!" huusi hän
wielä kerran ja lankesi lemmikkinsä taulaan ja suu-
teli häntä sydammellisesti. »Kunnioita äitiäsi, ja
olet menestywä maan päällä, ja hänen siunauksensa
sinulle huonetta rakentaa. Mitä äidillesi teet, on
Herra sinulle tuhatkertaisesti palkitsema!"

Georg wastast wanhan rehellisen palwelian
hywäilemisiin sydammellisesti, niinkuin poika äidilleen,
ja kiitti häntä hänen woimallisesta lohdutuksestaan.
„Koska molemmat", sanoi hän hänelle ja pastorille,
„hywäksytte aikomustani, niin olen ilomielin ryh-
tywä käsityöhön. En ollut wain warma mielessäni
sen suhteen olisiko minulle mitä hyötyä, papiksi aito-
miseeni nähden, aiwan maallisten asiain kanssa astu-
roimisesta. Olisiko tuosta häiriötä mitään eli han-
kaluutta jotain wasta? Entä unohdan kaikki tähän-
astiset opintoni?"

„Ole huoleti kerrassaan, weikkoseni", lohdutteli
pastori Friedrich, työ, olkoon mikä hywänsä,
on aina Jumalalle otollinen."

„Oltoon sitten menneeksi, jollen kotiopettajaksi
heti pääse, niin käsityöläiseksi rupean, puusepän
oppiin menen ensinnä, sitte wasta papiksi jos Jumala
suo", päätti Georg.

Tuon jälteen meniwät huoneeseen ja rupatteli-
wat taiten iltaa keskenään.
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Eräs poika.

Georg tuli kotiinsa. Noina ensi päiwinä tulonsa
jälteeu hän cmtantui totonaan seurusteluun rakkaan
äitinsä kanssa, mutta sitten hän alkoi kuulustella
miellyttäwää kotiopettajan wirkaa. Hän kolkutti
monelle owelle ja moni omi awattiinkin hänelle,
mutta ei kukaan ottanut hänen anomustaan warteen,

Wanha salaneuwos Wedel, ainoa, jonka suosiollinen
puoltosana oli ollut hänelle hyödyksi, oli äskettäin
kuollut ja ne oudot ihmiset, joita Georg puhutteli,
syöttiwät häntä tyhjillä puheilla ja korulauseilla.
Hänen wähäiset waransa loppuiwat ja täytymys
pakotti hänet antaa kirjain lewätä ja ryhtyä jo tut-
tuun puusepän ammattiin.

Sywissä ja haikeissa mietteissään istui hän ilta-
hämärässä äitinsä wieressä, ajatellen millä tawoin
ilmoittaisi hänelle niin warowasti kuin suinkin ole-
mansa pakotettu rupeamaan jonkun tanpungin puu-
seppämestarin sälliksi. Se oli mitä tnrwainta niel-
tämäa, sillä hän pelkäsi, että äiti muka towasti tnota
paheksisi, Kauwcm riiteliwät ajatukset keskenään hänen
aimoissaan; kymmenesti häneltä puuttui mielestään
sopimia sanoja, kunnes äiti itse lopulta waati häntä
syyn ilmeiseen mieleukuohuuu julkilausumaan. Nyt
hän häälyi pakostakin ilmoittamaan oikea tilansa,
turhat ponnistuksensa sitä parantaa ja wiimeinen



68

keino millä suojella itseänsä ja äitiänsä nälän ja kur-
juuden kauhuilta. Hänen äänensä wärähti ja kaikui
onttona; silmänsä oli hän luonut maahan eikä hän
uskaltanut äitiään kciswoihin katsoa pelosta että niissä
mielipaha näkyisi. Lopulta kuitenkin katsoi arasti
ylös ja näki äitinsä silmissä kyyneleitä. Hän tart-
tui äitinsä käsiin ja puristi niitä katkerimman surun
mallassa.

„ Elähän itke, äiti", lohdutteli hän. ..Kuumat
kyyneleesi polttamat sydäntäni, tun en kyennyt huo-
jentamaan huoliasi."

..Huolianiko. rakas, kallis poikani?" wastasi
äiti. „Wai luulet, että itken huolesta. Gnpä suin-
kaan! Ilon. ihastuksen kyyneliä silmäni wuodatta-
wat. autuaallisia kyyneliä siitä onnestani, että saan
sanoa sinua, Georg, pojakseni! Oi, Georg, tuon teet
todellakin äitisi tähden. Kättesi työllä tahdot auttaa
äitiäsi, olla hänelle tukena hänen elämänsä iltahet-
kenä, Inmala siuuattoou sinua siitä, rakas, hymä
lapsi!"

' Hän syleili häntä ja siweli laihtnneella kädel-
lään hellästi Georgin poskia. Tämä hengitti huo-
keammin.

..Jumalalle kiitos!" huusi hän. ..Pelkäsin suret-
taa sinua kowasti ja näen nyt ilokseni, että olet
woimakkaampi ja lujempi kuin minä. Nyt on kaikki
hywä. Ilomielin teen työtä ja sinun tyytywäisyy-
destäsi olen saama runsaimman palkintoni. Jo hno-
mispäiwanä lähden työpaikkaani."

.Mhän toki aio kokonaan minusta erota?" hätäili
Georgin äiti. „Se olisi liian rastasta."
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„En", wastasi Georg. „loka ilta olemme
yhdessä. Tässä isossa kotikaupungissani löydän kai-
ketikin semmoisen työpaikan, ettei miuuu tarwitse olla
yötä mestarin talossa. Kun on sotukaan joutohetki,
tuleu luoksesi nauttimaan sinun seuraasi. Saatpa
nähdä, äiti kulta, että yhdessäolomme on tulema war-
siu hupaiseksi ja onuelliseksi."

„Warmaankiu, aiwan mannaan", äiti wakuut-
teli hywällä mielin. „Ia Jumala on uskollisen äidin-
rakkautesi palkitsema, ennenkuin sen armaatkaan. Ju-
mala on armollinen ja wanhurskas ja rakastawainen
isä; hän tuntee sndämmesi ja kaikki ajatuksesi; hänen
kätensä on sinua ohjaama ja puhtaimpaan onneen
sinua johtama, sinun sitä aawistamattakaan."

„Äiti", wllZtcisi Georg, „olen onnellinen, jahka
olet sinä tnntuwäinen. Jos sinä onnelliseksi itseäsi
tunnet, olen minäkin onnellinen. Sinun humusi,
sinun ustäwällinen katseesi on ihanin palkintoni."

Aamu ehti tuskin waljeta seuraamana päiwänä,
enneukuiu Georg suoriutui matkaan ja lahti kaupun-
gin kuuluisimmcm sorwarimestarin puheille, jolla oli
kaiken wuotta useampia kuin kahtakymmentä sälliä
työssä. Hän tarjoutui työhön, eikähän mestari
Dawid näyttänyt olipa kylläkin
halukas awaamaau hauelle työpajansa. „Minnn
pitäisi kuitenkin nähdä näyte työkywystänne", sanoi
häu, wieden Georgia sorwauspenkkinsä ääreen.
„Tuossa, tehkääpä tästä norsunluupnlasta saktina-
pelo. Jatketaan Me puhetta."

Georg mmi suoraan työhön ja käytteli työka-
luja erinomaisen taitawasti. Muutaman minuutin
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perästä oli hänen käsistään lähtenyt hywin soma ja
siewä mestariteos, niin että mestari Dawid oli mal-
lan ihmeissään.

„Tcntonne kyllä toteutuu!" huusi hän iloissaan,
Georgia ystäwällisesti olalle taputtaen, „Teidän
kykyistä miestä olen kauwan taiwauuut ja luulenpa,
että meistä tulee hywät ystäwat."

Hän tarjosi Georgille jotenkin ison wiikkopalkan
ja Georg siihen suostui sillä ehdolla että joka ilta,
työn päätettyä, saisi mennä äitinsä luo ja siellä olla
yötä. Mestari Dawid ei pannut wastaan; ja oli
siis tullut jumaluusopinylioppilaasta sorwarin sälli.

Wuosi kului eikä minkäänlaisia muutoksia tapah-
tunut Georgin oloihin, paitsi että hänen mestarinsa
päiwä päiwältä enemmän häneen mieltyi ja että
Georg puolestllllu suostui häukin mielellään olemaan
ivastakin sorwarina. louto-illat äidin luona oli-
wat hänelle hupaisena korwauksena toisinaan kylläkin
rastaasta päiwätyöstä, ja olipa myös moni hetki,
erittäin sunnuntaipaiwinä, jolloinhän saattoi »vapaasti
antautua mieluisteu kirjain lukemiseen.

Eräänä päiwänä mestari Dawid hywin iloisen
näköisenä tuli hänen luokseen ja pyysi puhutella häntä
kahden kesken,

„Rakas Wald", sanoi hän, „ruhtinas Hermann,
kuninkaamme weli, aikoo munatta linnansa huonetta
koristaa kaitellaisilla hienoilla ja siroilla weistot-
silla, ja oli jo aamulla warhain kutsuttanut minut
luokseen, antaakseen minulle asianomaisia käskyjään.
Mutta woidatseui hänen tilauksilla» wastaauottaa
täytyy minulla olla moniaita piirrustuksia, joita
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ruhtinaan ei käy muualla tekeminen kuin linnassa.
Siihen kuluu paljo aikaa, enkä saata sen wuoksi itse
tuohon työhön ryhtyä, muita tehtäwiäni kokonaan
laiminlyömättä. Siis kysyn teiltä, luuletteko ole-
maune tarpeeksi taitama noitten piirrustusten tekoon?
Työstänne maksetaan kylläkin hywa palkka."

Georg mietti tarkkaan, ennenkuin wastasi jahuo-
masikin pian siihen pystymänsä. Tyytywäisenä ker-
toi hän aatteitaan mestarille, joka ihastui itihy-
wäksi.

„Te olette siihen työhön aiwan omiaan!" huusi
häu hywällä mielin. »Ryhtykää siihen jo huomenna
warhain, ja ellää orjailko ruhtinasta, jos hän, niin-
kuin luultawa onkin, työtänne hieman katselee. Hän
on mallan ystamällinen ja armolliuen herra, joka
suopi hywää kaikille."

Huomenna lähti Georg ruhtinaan linnaan. Hän
käytettiin isoon huoneeseen, jossa oli työ toimitet-
tane. Katsomatta paljon ympärilleen, alotti hän
paikalla työtään ja piirrusteli hywin uutterasti. Hän
lie jo piirrustellut parisen tuntia, kun muutamasta
owesta pieuoineu poika, noin kahdentoista wuotias,
tuli huoneeseen ja pysähtyi Georgin työtä katso-
maan. Hän kyseli niitä näitä, teki muutamia mar-
sin teräwiä huomautuksia ja käyttäytyi yleensä niin
kohteliaasti ja ystäwällisesti, että Georg mieltyi
häueeu ja rupesi hänen kanssaan iloiseen pakinaan.
Tuo mutawa ja kaunis poika, ja hän oli todellakin
niin kaunis kuin Amor, käwi yhä wilkkaammaksi ja
tuttawallisemmaksi ja näytti hywin Georgiin suos-
tuman. Mutta äkkiä heitti hän juttelemisen kesken,
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sanoen: „Nyt on tarpeeksi vakinoittu; täytyy rumeta
läksyjäni lukemaau, jotta en saisi nuhteita isältäni."

Hän juoksi muutaman tauuistetoiseu kirjoitus-
pöydän luo ja alkoi hartaasti lukea, Georgiu sillaitaa
lewollisesti piirrustellessa. Hän luuli poikaa ruhti-
naan palwelian pojaksi.

Puoli tuntia oltiin ääneti. Pojalta pääsi sywä
huokaus, josta Georgiu huomio kääutyi häneen
uudelleen.

„Mika nyt, koska noin huokaat, poikaseni?"
kysyi hän raktllllsti.

Pojan toinen silmä nauroi, toinen kiukutteli.
„Giwät suju tänä päiwänä läksyni", sanoi hän. „Koti-
opettajani on ollut jo kahdeksan päiwää matkoillaan,
missä lie. Hän aina minulle hieman apua antoi ja
nyt waiwaan aimojani, saamatta asioita selwille. Taas
saan isältä toruja."

„Missä on kotiopettajasi, poikaseni?" kysyi Georg.
„Eitö hän valaatkaan?"

„Ei, hän on lähtenyt myötyritsi ja minun pitää
saada uusi opettaja", wastasi poika. „Isä ei ole
kuitenkaan nnelä ketään löytänyt. Onpa ikäwä asia!
Kuta tietää, kuinka kanwan pitää nain yksin tus-
kitella."

Alakuloista poikaa täwi Georgin sääli ja hän
kysyi häneltä ystäwällisesti: „Gntäpä minä sinua
autan?"

„Kiitos, .jospa waail auttaisit!" huusi vittu
weijari, iloisesti tuoliltaan hypähtäen. „Olisinpa sinulle
siitä komin kiitollinen."
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„No katsokaamme ensinnä, mitä paikka kanger-
taa", sanoi Georg ja meni kirjoituspöydän ääreen.
„Hettisen saatan olla jouten, jahka sen jälleen olen
sitä uutterampi."

Hän istui pojau wiereen ja auttoikin häntä
läksynsä waikeudet woittamaau, mutta ei silti rumen-
nut suorastaan oikomaan hänen määriä käsityksiään.
Panihan main pojan ajattelemaan ja parastaan
koittamaan. Eikä poika tylsä ollutkaan. Jahka Georg
oli ehtinyt tekemään moniaita kysymyksiä, ei aitaa-
kaan, niin oli hän jo joutunut oikealle tolalle.

„Sinä et auta miuua sillä tumalla kuin enti-
nen opettajani", naurahti poika, „jll kumminkin ym-
märrän minä nyt läksyni paremmin kun ennen.
Mistä se tulee?" -

„Aiwmi luonnollisesta syystä", mustasi Georg.
„Sinun pitää main ajatella opittawasi, niin tailli
selwiää; tuta eneunnäu aimosi ajattelemat, sitä pikem-
min pääset asian perille."

„Hymä, että sm tiedän!" arweli poita. „Kun
saau taas uuden opettajan, sanonpa hänelle heti,
että hänen tulee opettaa sillä tamalla tuin sinä, sit-
ten opin marinaan sangen paljo asioita ja isäni on
siitä hywillään."

„ Rakastatko isääsi oikein sydämmestä?" kysyi
Georg.

rakastan!" ivastasi poika innok-
kaasti, „Gtpä osaa arwatakaan kuinka hywä hän
on! Kerrassaan hywä ja marsinkin kun olen oikein
ahkera. Silloin lahjoittaa hän minulle aina tuhau-
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nen laatuisia kaluja ja puhuttelee minua niin rcck-
kllasti. Kuulisit main!"

„No, kosta hän siitä on mielissään, että olet
ahkerana, niin ryhtykäämme taas paikalla työhön",
kehotteli Georg ja rupesi uudelleen kirjoihin käsiksi.

Poika kuunteli hauen opetuksiaan, iunosta ja
tyytywäisestä mielestä loistamin silmin, ja niin suk-
kelaan sujui asiat, hänen warteen ottaessaan Georgin
opetuksia, että työnsä kaikki oli suoritettu ennenkuin
marsin tuntikaan oli mennyt.

..Tuleepa isä oikein hywälle tuulelle, kun hän
tänä päiwänä tuulustaa läksyäni", sanoi hän komin
tyytywäisenä, ..Giitä saan sinua kiittää ja tahdon
sinua siitä syystä oikein rakkaana pitääkin. Mutta
mikä on oikeastaan nimesi? Enhän sinua wielä tun-
nekaan, maikka niin ystäwällinen olet."

„Sano minua Georgiksi ja minä sanon sinua
Friedrichiksi", niastasi Wald. „Olen nimesi nähnyt
kirjoistasi."

„Niin, Friedrichiksi olen kastettu, iso-isäni kai-
maksi", sanoi poika. „Siis niinesi on Georg? Se
on sangen kaunis nimi ja minua ilahuttaa, ettet ole
Junnuja etkä Jusseja."

Georg naurahti, hywäili lapsellista ystäwäänsä
ja ryhtyi taas piirustustyöhönsä.

„Ka, eihän ole minulla lupa sinua wiiwytelln",
hoksasi pikku Friedrich, pannen kirjansa syrjään. „Nyt
pitääkin minuu menun isäni lno, enkä sinua enää
tapaakaan tänä päiwänä. Alutta huomenna »var-
hain, Georg! Eikö totta, tulet kaiketikiu takaisin
tänne! Autathan minua silloin taas?
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„Autan mainkin, lapsikulta!" lupaili Georg, jos-
kin minun pitäisi sen jälkeen hetken kauwemmiu olla
omassa työssäni, ole huoleti."

Poika juoksi pois ja Georg jäi piirrustelemis-
taan ahkerasti jatkamaan. Kuitenkin teki hän tänä
päiwänä monta wirhettä ja piti usein tarttua pyy-
hegummiin, poistaakseen määrin wedettyjä wiiwoja
ja piiruja paperista, tehdäkseen taas uusia. Tuo
ajatus: »jospa woisit tulla tuon pojan opettajaksi!"
jäi hänen mieleensä ja teki hänet hajamieliseksi.

„Isä!" sanoi pikku Friedrich tyytywaisena, „tänä
päiwänä olen saanut uudeu, kelpo tuttawau."

„Kenen olet tuntemaan oppinut, poikaseni?"
kysyi rakkaasti eräs komea mies, jonka ryhti oli ter-
rassaan jalo ja armollinen.

„Emän sorwarinsällin, nimeltä Georg", was-
lasi poika.

„Sorwarinsällinkö? Sepä tumma. Kuiuta
olet hänen kanssaan niin pian tnttcuvuutta tehnyt?"

„Häu oli ystäwällinen ja auttoi minua luku-
työssäni", sanoi Friedrich.

„Sorwariko sinua luwuissasi ueuwouut?" tum-
mllili isä.

„Niin, niin, sorwarinsälli tosiaankin, se, jota
tekee piirrustutset uusiin weistotsiin", makuutti pie-
nokainen, „Ia olisitpa waan nähnyt, kuinka tai-
tawasti hän osasi minulle kaikki asiat min selwätsi
tehdä! Olisit mennyt mallan kummiisi. Olen yhdessä
tunnissa hänen johdollaan enemmän oppinut tuiu
entisen opettajani edessä kahdeksassa päiwässä."
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Isä tawi tarkkaamaksi ja käski poikansa juurta-
jaksaiu kertoa mitä taittea hän Georgin kanssa oli
puhunut.

„Tuleeto tuo nuori mies yuomeuna takaisin?"
kysyi hän.

„Tulee, aiuatin ou hän luwannut ininua wielä
auttaa", wastasi poika. „Kaiteti on hänellä lupa
siiheu, isä?"

„Kyllä, kyllä. Se on olema minulle hywin
mieluista, jos hän sen tekee."

Poika juoksi pois ja keskustelu loppui.

Jumalan siunaus.
Kello soi juuri yhdeksän pääkaupungin korkeim-

masta toruista, tuu Friedrich iloisesti „hywäci huo-
menta" toiwottaeu astui siihen huoueeseen, jossa
Georg jo tunnin toista oli ahkerasti piirrustellut.

„No", kysyi häu luottawaisesti? „kuiuta ou
asian? Autatko minua täuääntiu?"

„Totta tai, ystäwä rakas", wastasi Georg.
„ alenhan sen sinulle lumannut."

Hän pani lyijykynän syrjään ja istui Friedrichin
kanssa tämän työpöydän ääreen. Piau oliwat molem-
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mat työssään, toinen kysyi, toinen wastasi, toinen
neuwoi, toinen otti neumosta waarin, ja niin innok-
kaasti oliwat siihen työhön käsiksi ryhtyneet, että
eiwät huomanneettaan owen hiljaista narinaa, joka
wnrowasti awattiin, tahi eiwät siitä huolineet, maan
aiwan lewollisesti ja wapaasti sitä tointaan jatkoi-
wat, Ennenkuin tunti oli loppunut, oli Friedrich
lukunsa päättänyt ja löi tyytywäisenä kirjan kiinni.

„Knule, Georg", sanoi hän, „niin loistannisti
tuin eilen opin läksyni, isän minua kuulustellessa,
en ole wielä koskaan osannut. Olisin suonut,
että olisit ollut siellä näkemässä kuinka hän minua
palkitsi."

»Kerrohan kuitenkin", kehotti Georg.
„No, kerron sen kyllä piankin", rupatteli poika.

Ensiksi snnteli hän minua, sitten kiitti hän, että olen
hywä poika mnta, ja lopnlta lnpasi antaa minulle
pikku hewosen, jos wielä kahdeksan päiwää olisin
yhtä ahkerana kuin eilen."

„No, sepä on hywä!" sanoi Georg. „ Sitten
pitää meidän aika tawalla työskennellä; sillä hewosta
haluat kaiketi omaksesi, wai kuin?"

„Se, se ivasta hanska olisi!" huusi Friedrich;
„oslllln jo wähäu ratsastaa, ja, jos minulla wain on
oma hewoseni, ovin kyllin ratsastamaankin,"

„Ia minkäpätähden et oppisi?" kysyi Georg.
„No, sinä et halua joka päiwä alittaa minua ja

omin neuwoin en ole suoriutnwa luwnissani, joskin
ponnistaisin monnien takaa", pahoili poika.

„Kuinka saatat uskon, etten sinua auttaa tah-
toisi!" lohdutteli Georg, „Teen sen aiwan mie-
lelläni."
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„Tahdotko todella?" riemuitsi Friedrich ja alkoi
hyppiä aiwan haltioissaan. »Silloin on hewonen
jo käteeni käymässä. Oletpa oikein hywä ja kyllä
sinusta isälleni olen puhuma ja sinua liittämä jotta
hänkin sinuun mieltyy. Tuossa paikassa meuen
hänen luokse."

Jo teki lähtöä, mutta ei ehtinyt marsin owelle
asti. Omi aukeni näet ja Friedrichin isä tuli sisään.

„Siinä hän on isäni itse!" huusi Friedrich rie-
muissaan Georgille, joka heti nousi seisoalleen ja teki
sywcm, kunnioittawllisen kumarruksen.

„Istukaahan main paikallanne, hywä herra",
kehotti Friedrichin isä ystäwällisesti. „Istun wie-
reenne, sillä minulla on jotain teille sanottamaa.
Olenko teille tuttu?"

Georg kielsi: „envä muista teitä ennen näh-
neeni."

„Vhdentekewä", sanoi Friedrichin isä. „Mutta
meistä ehkä tulee tuttawia. Friedrich" hän käski
poikaansa »menepä toiseen huoneesen; hetken
päästä saat palata."

Poika nyykäyttäen Georgille ystäwällisesti pää-
tään poistui ja hänen isänsä istahti tämän wiereen.

„Häcidyn ensinnäkin teille tunnustamaan", scnwi
hän, „että olen jo hetken aitaa toiseen huoneesen tuullut
keskusteluanne poikani kanssa ja että olen mallan
ihmeissäni, huomatessani käsityöläisen niin oppineeksi
mieheksi. Wastatkaahau kysymykseeni: ettekö ole
muuta kuin sorwarinsälli?"

, Georg oli wähän aikaa ääneti, ujostellen. Häntä
arwelutti aiwan oudolle ihmiselle rumeta selwittä-
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mään niitä omituisia asioitaan. Friedrichin isä huo-
masi Georgin epäröimän mielen ja hän koitti roh-
kaista häntä puhumaan.

»Kertokaa minulle main suoraan ajatuksenne",
kehotteli hän niin yhtaikaa herttaisella ja arwot-
kaalla lamalla, että. Georg heti rohkasi mielensä,
„Nskokaa minulle kaikki. En wilpistele, sen saatte
uskoa, enkä ole wäärinkäyttäwä luottamustanne."

Georgin ujous häwisi nyt kerrassaan ja hän
alkoi selwittää kuinka jumaluusoppia oli ollut tutki-
massa, mutta löyhän ja sairaan äitinsä tähden heit-
tänyt luwut kesken, ryhtyäkseen höylään ja sahaan.

Tuo wieras mies teki yhä uusia kysymyksiä
niin taitawasti että Georgin elämä oli ykskaks hänellä
selwänä. Georgin jaloa luonnetta hän jäi kowasti
ihmettelemään.

„Koht'siltään saatte enempää kuulla minusta",
sanoi hän nonstessaan ja pudisti sydämmellisesti
Georgin kättä, „Gn tällä kertaa tahdo teitä wii-
wyttää."

Hän katosi owesta keweällä päännyykäyksellä.
Mutta Georg jäi hywin omituiseen mielentilaan.
Hän oli mallan hämmästyksissään tietämättä mitä
ajatella tästä kaikesta. Se main oli hänestä selwä,
että kukaties hänestä on tnlewa Friedrichin opettaja.
Se ajatus riemastntti häntä ja hänen oli waitea
lewollisin mielin piirrustustyötään jatkaa.

Monta päiwää meni. Joka aamn hän Fried-
richiä neuwoi eikä hän ollenkaan acnvistanutkaan,
että noilla lukutunneilla pojan isä heitä näki ja luuli,
Wihdoinlin tuli sunnuntai, minkä päiwän hän tawcm
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takaa oli äitinsä seurassa. Nytkin istui hän aamu-
puolella päiwää äitiään wastapäätä. ja luki hänelle
ääneen muutamaa saarnaa parasta-aikaa, kun muuau
komeaputuinen, kuninkaallinen palwelia tuli owesta
sisään, suuri kirje kädessä.

„WllstcmZta en jää odottamaan", sanoi hän,
jättäen Georgille kirjeen, ja poistui.

Mutta Georg oli kauan epäilewällä mielellä,
tietämättä hywää moi pahaako sanomaa oli siinä kir-
jeessä, mitä oli hänen käteen laskettu. Lopulta hän
särki sinetin komin uteliaana ja aulasi kuoren. Siinä
oli iso, laskettu paperi ja paperin sisässä kauniisti
kirjoitettu kirje. Viimemainittuun hän tarttui, luki
sen nopeasti, kalpeni ja heittäysi tuolille melkeiupä
warattomaksi.

„Herran tähden, mikä sinulle tuli, onko paha
sanoma?" hätäili iiiti.

„Eivä mainkaan, äiti rakas", wastasi Georg,
joka oli jo tointunut ensimmäisestä hämmästykses-
tään ja jonka silmistä loisti riemullinen mieli, „Pol-
wistukaamme ja kiittäkäämme Jumalaa, joka suu-
ressa armossaan meitä on muistanut."

Uiman haltioissaan hän halaili äitiään ja purs-
kcchti isoon itkuun, Waan ne oli ilon kyyneleitä,
joita hän wuodatti.

Kun mielenluohu oli asettunut, hän ryhtyi kir-
jeen lukemiseen äidille. Se kuului namikaan:

„Arwosa herra Wald.
Tietämättämie olen ollut saapumilla teidän opet-

taessanne poikaani ja huomannut, että olette oiwal-
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linen opettaja ja knswattaja. Olen hankkinut teistä
tarkkoja tietoja ja huomaan nyt että minkä olette
minulle elllmänmlliheistllnne kertoneet on kaikki totta;
sitä main pahoilen, että suuren ujoutenne wuoksi ne
heti päässyt tietämään koko kuntoanne. Joka on
pitänyt niin uskollisesti kuin te huolta köyhästä ja
sairaasta äidistään on warmaankin tulema pojalleni
uskolliseksi ystäwäksi ja kelpo opettajaksi. Pyydän
siis teitä rupeamaan prinssi Friedrichin kotiopettajan
wirkaan. Tässä on waltakirja.

Teille suosiollinen
Ruhtinas Hermann."

Riemuhuuto vaasi Waldin rouwcm suusta ja
uudestaan hän tarttui poikaansa syliksi,

„lumala sinua palkitsee, näet sen, poikani rakas.
Hän kostaa sinulle sitä hywää nnnkä olet tehnyt
minulle, niinkuin rakas isä ainakin. Kiitos Juma-
lalle korkeudessa."

„Aamen!" sanoi Georg; ja molemmat polwil-
leen lankesiwat, hiljaisessa rukouksessa kaikkiwaltiasta
kiittääkseen hänen siunauksestaan.

Kun oli asettunut heidän mielikuohunsa, Georg
otti käsiinsä ruhtinaan lähettämän waltllkirjan ja
huomasi, että hän oli kuudeksi wuodeksi nimitetty
prinssi Friedrichin kotiopettajaksi eli „howimesta°
riksi" ja että hänelle oli palkaksi myönnetty tuhat
taalaria.
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Kyllä arwaa noitten kelpo ihmisten iloa; äsken
oliwat olleet perin köyhiä; nyt oli heitä nostettu
maallisen onnen korkeimmille kukkuloille. Heidän
iloaan en kertoa osaa.

Loppu.

Georg oli siis saanut palkinnon uupumatto-
masta uutteruudestaan ja äitinsä hellästä huolenpi-
dosta. Ruhtinas Hermann oli kerrassaan jalomieli-
nen ja hywäsydämminen eikä hän kohdellutkaan poi-
kansa opettajaa niinkuin palkollista kohdellaan, joka
main rahasta työnsä tekee, maan todellisena ystä-
wäna; hynnssä wäleissä ne sen wuoksi oliroat keske-
nään. Kuta tarkemmin hän tuli Georgia tunte-
maan, sitä enemmän hän häneen mieltyi ja sitä
suurempaa suosiota ja kunniaa hän hänelle osotti.
Prinssi Friedrich puolestaan oli yhä sanomattoman
ihastunut kelpo opettajaansa ja edistyi ihmeen nopeasti
kaikissa tieteenhaaroissa, jotta opettajalla ei ollut kuin
sulaa iloa oppilaastaan.

Kuitenkin Georg pysyi nöyränä. Mpeyttä,
kopeutta, toisten halweksimista ja heidän wikojensa
suurentelemista, semmoisia ja muita wikoja, jotka
helposti ihmisen sydäntä walloittcnvat onnen ollessa
myötäisenä hän Jumalan awulla tarkoitti kauas



83

luotaan eikä milloinkaan unohtanut kiittää kaiken
hywan antajaa siitä hywästä minkä nautti ja, Juma-
lan jälkeen, ruhtinas Hermannia. Kiitollisuuttaan
hän koetti osottaa silla tawoin että yhä isommalla
huolella ja rakkaudella toimitti tallista opettajanwir-
kaansa. Sille Miralleen hän antautui kaikin moi-
min, sitä warten hän lueskeli ahkerasti hywää kir-
jallisuutta, kyetäkseen näet yhä paremmasti opetta-
maan oppilastaan, ja rukouksesta taiwaalliseen, isään
haki hän jota paiwä siihen uutta woimaa ja uutta
intoa.

Georgilla kun ' nyt oli isonlainen rahapalkka ja
hänelle kun ystäwät ja suosiat sen lisäksi antoiwat
yllin kullin armottaita anteja, niin olisi hänellä ollut
tilaisuutta kaikkiin 'rikkaan miehen nautintoihinkin,
maan hänestä oli parempi pusua entisessä kohtuu-
dessa ja kieltämyksessä. Suurin nautinto oli hänellä
welwollisuutensa täyttäminen, tieteelliset opinnot ja
tutkimiset sekä oppineitten kanssa seurustelu. Suu-
ren maailman rauhattomuus ja touhu ei häntä ensin-
kään miellyttänyt, maikka hänen täytyi toisinaan sii-
näkin olla osallisena ruhtinas Hermannin tahtoa nou-
dattaakseen. Tuo maailma oli hänestä komin tyhjä,
maikka päältäpäin kaunis; pian hän kyllästyi siihen
joutamaan loistoon palatakseen tawallisiin, jokapäi-
wäisiin askareihinsa ja niihin ryhtyäkseen uudella
innolla jälleen.

Warojcmn täytti hän mitä jaloimmalla tawalla.
Toisen puolen palkastaan hän antoi rakkaalle äidil-
leen. Mitä jälelle jäi, kun hän ensinnä oli omat,
wähäiset menonsa suorittanut, sen hän taitawasti



84

säästellen köyhille jakeli, joitten tiesi hädässä oleman,
mutta jotka »limat siksi häweliäät etteiwät kerjätä
kehdanneet.

Sillä lailla hän lewitti siunausta ympärilleen
ja oli onnellinen.

Joku wuost ehta oli mennyt ivasta kerrotuista
tapauksista, niin ruhtinas Hermann kutsui Georgin
muutamiin loistamiin pitoihin, joita hän aikoi pitää
weljeusä, silloisen kuninkaan tuumaksi. Georgin piti
tietysti kutsua noudattaa ja hän saapuikin määräai-
kaan komeasti walaistnun juhlahuoneustoon. Noissa
isoissa saleissa kulti edestakaisin juhlapukuisia, täh-
dillä ja nauhoilla koristettuja herroja, soitto raikui
ja itsekukin tuli juhlaan tyytywäisen näköisenä tois-
ten kanssa seurustellalseen miellyttäwimmällä lamalla.
Nuo ylhäiset useatkin ystäwällisesti terwehtiwät
Georgia ja heidän kätensä, joitten sormissa oli kal-
liita sormuksia helmineen, puristiwat hänen kättään.
Nöyrästi hän wastasi terwehdytsiin, kumartaen wa-
semmalle ja oikealle, ja peräytyi johonkin hiljaiseen
lonkkoon, saadakseen olla huomaamatonna. Miet-
teissään ollen hän ei isosti wälittänyt wilkkaasta
touhusta hänen ympärillään; armamnatta tunsi hän
että takaa kosketeltiin hänen hartioitaan. Kääntyes-
sään hän hämmästyi nähdessään nuoren kreiwiu
Adelbert von Wildströmin, joka terwehti häntä sydäm-
mellisellä syleilyllä.

„Kreiwi Wildström! Tekö?" ihmetteli Georg.
„Wai te täällä? Luulin teidän oleman kaukana
täältä, ihanassa Italiassa."
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»Tänään ivasta toteuduin sieltä", selwitti Adel-
bert. „ Mutta, Wllld ratas, miksi minua teititte-
let? Olemmehan ystäwiä ja koulutowereita."

Georg pisti kätensä tarjottuun kreiwin käteen
ja katsoi häntä kauan ja pitkään.

Adelbert oli hywin muuttunut. Werewästä,
komeasta nuorukaisesta oli tullut kalveatasm öinen,
tyyryseltäinen ukko. Silmän säihkymä, leimahtama
tuli oli sammunut ja surkea hymy oli hänen ohueilla,
ummistuneilla huulillaan. Georgin tuli häntä kowasti
sääli ja kreiwi Adelbert kyllä arwasi hänen aja-
tuksiaan.

„Olenko mielestäsi hywin muuttunut?" ilmehti
hän, heittäytyen iloisemmaksi kuin olikaan. „Olen
paljo kokenut, ja tosihan on, että waiwainen kaikki
kokee. Eikä siis kummakaan, jos olisin maha Van-

hentunut. Mutta ei ole kaikki hukassa sentään wietä.
Onhan minulla kultaa ja kunniaa kullaksi; entäpä ne
palauttamat punan poskilleni."

Georgin sydämmeen tuo ilmehtiminen koski
kipeästi.

„Adelbert!" nuhteli hän, ystäwänsä kättä
puristaen, „huomaan sen tapahtuneeksi minkä olen
waronut; sinun on käynyt huonosti. Älä luule
minua pettäwäsi; näen selwästi, että onnellinen
et ole."

Nuoren kreiwin lasi wawahteli ja hänen kas-
wonsa meniwät surkean näköisiksi, Waan kohta hän
siitä tointui ja alkoi kehua: „Erehdyt, ystäwäni.
Olen onnellinen, sillä menen toisesta nautinnosta
toiseen, toisesta humista toiseen. Mailma on iloa
täynnä."
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..Semmoinenko elämä sinua tyydyttäisi?" ihmet-
teli Georg. ..Sinuako, jolla aina ennen oli jaloja
ja ylennä pyrintöjä? Sinua, joka teräwalla älylläsi
huomasit turhaksi ja joutaroaksi työttömyyden ja
huwittelemisen? Mielesi on tyytymätön, kyllästynyt,
sairas etkä ole ruumiiltasikaan terwe enää. Olet
onneton ja hywin tiedät onnettoman olemasi, mutta
olet liian ylpeä sitä tunnustaaksesi. Adelbert rakas,
nöyrry jo, awaa ystäwällesi sydammesi ja warmaan-
kin olet tuntema helpotusta. Rakastan sinua, Adel-
bert, rakastan sinua koko sydämmestäni, koskapa tie-
dän että olet jalomielinen, kunnon toweri.- Luota
minuun ja purkaa minulle huolesi, joita rintasi on
täynnä."

Adelbertin mieli oli kuohuksissa.
„En rupea täällä sinulle puhumaan asioistani",

kielsi hän ja äänensä wapisi, „en täällä; ei kellään
muulla paitsi sinulla ole lupa katsoa sydämmeni
sopukkaan, he minua pilkkaisin?at. Mutta huomenna
tulen asuntoosi, huomenna!"

„Älä huomenna, waan heti paikalla, tässä het-
kessä juuri", kiiwasteli Georg, ..menkäämme kama-
riini, siellä saamme olla kahden."

Melkeinpä pakosta Adelbert seurasi ystäwäänsä
ja hetken päästä oliwat isoäänisistä pidoista poistu-
neet Georgin hiljaiseen ja rauhalliseen kamariin.

„Täällä on hywa olla", kiitteli Adelbert, ystä-
wäänsä syleillen, „ja täällä, rinnatusten, sylitysten
myönnän että olet oikeassa, että olen kauan ollut
ereyksissä, että onneton olen, wieläpä senkin, että en
enää toiwokaan onneani löytämän. Et perättömiä
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jaaritellut, arwellessasi: Ei kukaan rikas ole onnel-
linen, joka maallisia tawaroita paremmiksi arroostaa
kuin sielun aarteita."

„Waan yhtä totta on sekin, että ei ole mil-
loinkaan liian myöhäistä määrältä tieltä poiketa ja
oikealle palata", Georg wäitti, nuorta treiwiä kädestä
tarttuen. „Heitä sikseen huolesi, Adelbert, Wielä
olet nuori ja parhaassa iässä. On helppo uusille
iawoille rumeta ja rauhaan päästä."

„lumalll suokoon, että puhut totta niinkuin
nnimmetsi toisiamme tawatessa", Adelbert arweli,
Georgin wiereen istuutuen. „Waan kuitenkin kuule
minua. Elämäni waiheet on pian kerrottu, josta
näet mielentilani."

Georg kuunteli'tarkkaan hänen kertomustaan.
„ Puoli rouotta aikaisemmin kuin sinä jätin

hywästit yliopistolle", Adelbert kertoili, „ja niille
nuorukaisille, joita ystannksi sanoin, Olin ovista
köyhempi kotiin palatessani kuin kotoa lähtiessäni.
Isäni ei wälittänyt siitä mitenkä olin aikaani käyt-
tänyt. Olihan main siitä mielissään, että osasin
hywasti käyttäytyä ylhäisten keskuudessa, että hänen
ystäwänsa minua kiitteliroät hienosti siwistyneeksi
muta ja että näytti siltä kuin olisin ison kaupungin
lukemattomissa huweissa hynnn roiihtynyt. Toisesta
seurasta kiirehdin toiseen, käwin tansseissa, teaate-
reissa, konserteissa; kaikkialla minua siedettiin ja
hywäna pidettiin. Eikä minulta rahaa puuttunut
milloinkaan, kauniita hewosia ja koiria minulla oli,
isälläni oli kaikista komeimmat kekkerit. Siinä hunn-



88

tusten mirrassa uiskentelin myötään ja siinä luulossa
muta että olen onnellinen."

,Mutta kohtapa alkoi tuo kaikki minua kylläs-
tyttää", Adelbert huokaili, „sanomaton tyhjyys ras-
kautti mieltäni ja kosti minulle joka nautinnon. Olin
niin typerä, että en syyttänyt siitä itseäni, maan
niitä ihmisiä, joitten kanssa olin tekemisessä, ja arwe-
lin muta, että jahka toiseen kaupunkiin pääsen, niin

toiseen, toisesta maakunnasta toiseen, tawin Pariisit,
Lontoot, Wienit, Napolit, mutta maikka syöksyin
huwitusten ja nautintojen wuolaimpaan wirtaan, en
milloinkaan päässyt siitä tyhjyydestä erilleni, joka
oli minua epätoiwoon saattaa. Weneziassa houkutel-
tiin minua peliin antautumaan. Woitin pelissä
paljon. Se huwitti minua muutaman unikon; mutta
sitten käännyin pelisaleille selin enkä enää kortteihin
tarttunut. Ratsastelin, olin miekkasilla, kaiuin tans-
seissa, istuin yökaudet hilveäin towerein kanssa pika-
rein ääressä; mutta en löytänyt mielenrauhaa, en
milloinkaan sydammessäni tuntenut lämpimän onnel-
lisuuden tuntoa; aina main samaa kaipuuta ja tyy-
tymättömyyttä. Lopulta sairastuin ja päätin lähteä
kotiin, luopua kaikesta, mitä „onneksi" sanottiin, ja
loput ikääni elää, samoin kuin tuhannet ennen minua,
kyllästyksissä ja wälinpitämättömyydessä. Tässä nyt
näet minua, Georg, onnettomana ja sinua kadehtimana;
sillä sinä" huokaili hän „olet onnellinen."

„loka sinuakin onnelliseksi ja tyytywäiseksi tehdä
haluan", Georg huusi, silmännurtassa kirkas kyynel.



Adelbert huokaillen sohroan nurkkaan painui.
Mutta Georg yhä rcckkaammasti alkoi häntä puhu-
tella: „Olet itse kokenut kuinka wähä rikkaus woipi
sinua tyydyttää, maitta se antaa sinulle mallan kor-
keinta onnea saawuttllll jos wiisaasti osaat sitä käyt-
tää. Näet, Adelbert, onnellinen olin jo köyhyyden
kanssa otellessa; sillä löysin sielulleni rauhaa welwol-
lisuuteni täyttämisestä. Koetahan sinäkin täyttää
melwollisnutesi. Tee työtä, kokoile hengenaarteita ja
ihmisiä onnelliseksi teleinään rupea. Olet rikas ja
ylhäistä sukua, wieläpä on Jumala sinulle antanut
hywän sydämmen ja jaloja hengenlahjoja. Koetapa
ja yritä semmoiseen wirkaan, missä sinulla on paras
tilaisuus hywän siemeniä kylmää ympärillesi. Ei ole
sinulle mahdoton päästä kumukaan maltaistuimen
läheisyyteen. Kun tarmokkaan työsi ja taistelusi
hedelmiä olet nauttimassa ja muille hymyyttäsi jake-
lemassa, silloin tulen luoksesi kysymään wielatö
onneton olet ja epätyytywäinen. Mitä silloin was-
taat?"

„Että olen onnellinen ja että siitä saan kiittää
sinua", Adelbert huusi ja heittäysi innoissaan ystä-
wänsä syliin. „Niin, sinua seurata haluan, sillä
puheesi on tosi. Oikeata onnea ei käy rahalla osta-
minen, sillä se kaswllll tuoksuwana kukkana wain
pyrkimisestä jalon ja hywän perään, roakaisesta
työstä ja uutterasta woimain ponnistuksesta,"

89
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Adelbert piti sanansa ja Georgin ennustus toteu-
tui. Mahtaman kuninkaan ministerinä hän lewitti
siunausta suureu kansan keskuuteen, ja Georg oli
hänen apulaiseua, uskollisena ja rakkaana ystäwänä.
ylioppilaasta, entisestä kotiopettajasta ruhtinas Her-
mannin hoivissa on tullut piispa ja kaikki kansa
rakastaa ja arwostaa häntä. Hänen äitinsä on
aikoja sitten kuollut ja hän muistaa häntä wielä
kaipuulla ja surulla. Mutta muuan kelpo mies,
kuninkaan howisaarnaajaksi päässyt, >entinen Blum-
roden pastori Friedrich, on hänen ystäwänääu, jolle
hän saa sydammensä huolet uskoa, seka myös Kris-
tiina, jota yhä on pastorin talossa uskollisena pal-
weliana ja herttaisilla rupattelemisillaau häutä loh-
duttaa. Maan kaikki omat onnellisia, sillä heillä on
kallis aarre sydämmissäan: rauha Jumalan kanssa,
joka on heitä isällisesti holhonnut ja johtanut elä-
män tällaisella tiellä.
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