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Nuorisolle kirjoitti Franz Hoffman».

kertomuksien pitää olla „oikein jännittäwiä". Eikäpä muita
nuoriso nousema wiitsi lukeakaan kuin toisesta odottamattomasta

tapauksesta toiseen kiirehtimän, wirkeää tarinaa, Hupaisinta on luin
kirjan „sankari" itse on nuori, niinkuin lullakin, esim, joku löyhä,
mutta kelpo poika, rehti ja reipas, jonka tielle nonsee mastulsia ja maa»
roja, maan joista wastuksista hän hywästci käytöksestään ja lun>
nollisuudestaan palkinnoksi tietenkin ihmeellisesti ja arwaamatta
selroiää, wieläpä nousee armoonkin, rikkauteen ja kunniaan, itselleen
iloksi ja lullalle mielihymälsi.
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Ruskea Heluna.
heitteli ensimmäisiä kirkkaita sätei-

tään Wellhornin ja Wetterhornin jäisten har-
' janteitten yli, kun muutaman pienen paimento-

laismajanowelle ilmautui nuorukainen, joka tähystellen
taiwasta uteliaana tiedusteli millainen ilma oli »äi-
mäksi tulossa.

„Siewä ilma, isä", huusi hän riemastuneena
majaan kurkottaen. „Ei pilwen hattaraakaan näy
taiwaallll ja on niin tyyni, ettei pienin lehtikään le-
haha."

„Se on minulle mieluinen uutinen, Heikki", kuu-
lui kumea ääni wastaukseksi majasta. »Tiedäthän,
että tänään täytyn minun kulkea pitkiä waiwaloisia
matkoja aina Grindelwald'iin saakka, silla aikomuk-
seni on käydä ystäwääni Leutholdia tapaamassa.
Aja wuohet tallista muorille ja toimita lehmämme
tänne majan edustalle, niin ruokimme ja lypsämme
sen, ennenkuin tartun alvpisauwaani.

„Ruskea Helunamme on jo lähellä kotia, se si-
ivusi juuri naapurimme Frieshardin weräjan", mus-
tasi poikanen lapsellisella äänellään.

„Tuo meille niin rakas eläin on kyllin wiisas
tajuamaan milloin me olemme sen maidon tarpeessa.
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Mutta mitä tämä merkitsee? Naapurimme kuljettaa
sitä ja kytkee sen omaan nawettaansa! Hohoi, naa-
puri, mikä on aikeenne? Antakaa toki Helunamme
kulkea rauhassa! Sehän on meidän ja senhän te hy-
win tiedätte!"

„Hywa on", ärjäsi kopea naapuri seisten ma-
jansa edustalla noin satakunta askelta alempana laak-
soon päin. ..Lehmänne miellyttää minua ja aion
sen siis ottaa omakseni! Ilmoita waan isällesi, että
jos hän haluaa saada sen huostaansa, niin tulkoon
itse sitä noutamaan."

„Isä, isä!" huusi poika hätäytyneenä. „Naa-
puri Frieshardt wie lehmämme ja pitää sen oma-
naan. Tule pian ulos ja käy puolustamaan Helu-
naamme!" Nopein askelin tuli Toni Hirzel niin
oli pojan isä nimeltään, majan edustalle ja näki
nyt omin silmin mitä tekeillä oli.

.Mitä tarkoitatte naapuri?" huusi hän kowalla
äänellä naapurillensa.

„Etkö sitä ymmärrä, Hirzel?" liuskasi naapuri
iwallisella äänellä. »Ajattele maan mitä eilen olisi
ollut sinun tehtäwä. Jo wiime talwesta saakka olet
ollut minulle welkaa neljä kymmentä markkaa, jonka
summan sinun olisi eilen pitänyt maksaa. Koska
näyt unohtaneen welkasi, niin otan lehmäsi ja pidän
sen omanani, kunnes welkasi maksat!"

Toni Hirzel rypisti otsaansa ja puri miettiwäi-
senä alahuultaan.

„Tiedät hywin", sanoi hän, ..miksi en woinut
maksaa tuota pientä metkaani. Äsken kuoli waimoni
ja hänen hautaan saattaminen toi minulle odottamat-
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tomia menoja. Mutta sinun tulee tietää myös, että
olen rehellinen mies ja ettei sinun sowi minua koh-
della noin armottomasti! Emussahan ei ole rahtua-
kaan lähimmäisen rakkautta ja ajattele, että olemme
lähimmät naapurit!

„Wähät wälitän naapuruudesta", wastasi tuo
armoton mies. „loko lehmä jaa minun huostaani
tai sinä maksat metkasi!"

Nain puhuttuaan käännähti hän ympäri ja meni
sisälle tilamaan majaansa, jonka asusta jo saattoi
päättää, että sen omistaja oli warakas. Synkkä ja
huolestunut katse kaswoillaan meni Toni Hirzel ma-
talaan, majaansa.

„Isä hoi", sanoi Heikki lähestyen isäänsä
„aiotko todellakin anoa armoa tuolta naapuriltamme?
Jos minä olisin sinun sijallasi, en totta tosiaan niin
tekisi!"

„Malta mieltäsi, poikaseni", wastasi isä. „Tie-
dänhän hywin, että naapurimme käytös on armo-
tonta, mutta oikeus on hänellä siihen, sillä kieltä-
mättä olen welkaa hänelle. Jos minulle olisi ollut
mahdollista, niin olisin jo aikoja sitten suorittanut
tuon wähäisen metkani. Rakkaan äitisi sairastuminen
ja kuolema tuli odottamatta esteeksi. Mutta tarsi-
wällisyyttä main! Ustamäni Leuthold uskoo minulle
kyllä melaksi neljä kymmentä markkaa ja niin saan
lehmämme pian taas takaisin. Ole siis main rau-
hallinen Heikki! Jo huomispäiwanä käyskentelee He-
lonamme omassa tarhassamme."

„Se on totta, isä!" ivastasi poika wakawasti.
„Niin täytyy tapahtua, maikkapa ei ystäwänne lm-
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naisikaan rahoja. Tänään wielä täytyy Frieshardtin
luowuttaa lehmä ja häwetä röyhkeyttään ja sydäm-
mettömyyttään! Hawetköön tuo naapurimme! Hä-
nellä on neljäkymmentä lehmää ja ilkeää riistää naa-
purinsa ainoan elukan! Mitä pahaa olemmekaan
tehneet, että olemme ansainneet moista kohtelua?"

„Sen kyllä selitän sinulle, poikaseni, sillä olethan
jo siinä ijässä, että tajuat hywin tarkoitukseni", was-
tasi isä. „Io kauan on naapurimme kadehtmut meitä
siitä, että meillä on paras lehmä tässä wuoristossa,
ja wiime syksynä tarjosi hän siitä terrassaan kaksi-
sataa markkaa. Ia nyt kun jouduin welkaan hänelle,
on hän käyttänyt oman käden oikeutta, luulleu, etten
woisi suorittaa weltaani. Hän toiwoo woiwansa
näin pakottaa minua kaupantekoon, mutta siinä on
hän suuresti erehtywä."

«Niinpä minäkin luulen, isä", wastasi Heikki.
„Menkää te ivaan Grindenwaldiiu rahoja hankki-
maan, ja jospa se ei teiltä onnistuisikaan, niin elkää
siitä joutuko pahalle tuulelle! Wakuutcm, että huo-
menna ennen illan tuloa olen wielä wapauttawa leh-
män naapurin nawetasta, ja mitä minä lupaan, sen
myös pidän, kuten hywin tiedätte, isä!"

„Ei km sinulla mitään hulluuksia mielessä liene,
poikani?" kysäsi isä. „Wäkiwallalla ei pitkälle päästä,
semminkin kun naapurilla on oikeus puolellaan."

..Wäkiwallasta ei puhettakaan", waslasi poika.
„Anna maan minun toimia ja ole wahwassa rau-
hassa. Mitä tahdon, sen tiedän, ja mitä hywäksi
tiedän, sitä tahdon. Wääryyttä en aio käyttää, siitä
saatte olla warma, isä!"
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Tuo reipas, kelpo nuorukainen katsoi näin pu-
huessaan isää niin wakuuttawasti silmiin, ettei hän
woinut enää olla lewoton pojastaan. „No niin, et
enää ole mikään lapsi, Heikki", sanoi hän. „Io tou-
kokuussa täytit kuusitoista wuotta, niin että sinulla
tulee olla ymmärystä. Mutta kumminkin huwittaisi
minun tietää, mitä aiot! Gttö woi sitä minulle il-
moittaa?"

„Tänään illalla, kun kotiin palajatte, saatte sen
kyllä tietää, isä", wastasi Heikki. »Kaikessa tapauk-
sessa woin makuuttaa, etten aio tehdä mitään tyh-
myyksiä!"

„Toimi sitten Jumalan nimessä, miten oma-
tuntosi sallii", sanoi isä. „Minä lähden heti mat-
kalleni, sillä aion ehtiä kotia takaisin ennen pimeän
tuloa. Jumalan haltuun, poikaseni!"

Näin puhuttuaan otti ukko Hirzel alppisauwansa
ja läksi matkaan.

„Onnea matkallenne, rakas isä", supisi poika
itsekseen tarkastellessaan, kuinka hän eteni ja Vähi-
tellen häwisi wuoriston kaarelmiin. „Olkaa rauhassa
ja huoletonna. Jos olisin teille sanonut mitä tehdä
aion, niin olisitte olleet lewoton puolestani ja ehken
kieltäneet minua yrityksestäni. Nyt woin epäämättä
ryhtyä niteisiini. Mutta ennen kaikkea tulee minun
lypsää wuohet, etteiwät nuo eläin raukat tuskaa tar-
witseisi kärsiä."

Wuohet kiiruhtiwat kilwan paikalle Heikin niitä
kutsuessa. Poika lypsi ne pian. Pani pari pulloa
täyteen maitoa, leikkasi leipää ja täytti näin matka-
laukkunsa ewaillä. Wuohet palasiwat tyytywäisinä
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muorille ja Heikki warustihe matkalle. Hän ripusti
ewäslaukun hartioilleen, otti kirween kupeelleen, weit-
sen taskuunsa ja hijoi alppisauwansa kärjen teräwätsi.
Hän Milkasi isänsä seinällä riippumaan pyssyyn ja
näkyi hetkisen miettimän, ottaisiko hän sen matkaansa.

„Ei", sanoi hän sitten puoliääneen itseksensä,
„se haittaisi maan mua kiiwetessäni, eikä minulla
siitä perilläkään olisi niin suurta hyötyä kuin kirwees-
täni. Kirwes on kewein heiluttaa, jos otteluksi tulisi."

Wiela etsi hän palasen hienoa, mutta kestäwää
nuoraa, köytti sen kupeellensa, kuten kotkanpyydystä-
jillä on tapana tehdä määrällisillä metsästysleikillään,
ja niin läksi hän matkaan.

Runsaan puolen tunnin perästä oli Heikki ehti-
nyt majataloon, nimeltä Rosenlanibad, joka on Mey-
ringistä Grindenwald'iin wiewän tien warrella. Täällä
hiljensi hän kulkuansa, Aurinko painautui wähitellen
tuimaan reunaan. Koko joukko aaseja ja hewosia
seisoi majatalon edustalla rauhattomina odotellen rat-
sastajiansa, jotka käyttämät hywäksensä eläinparkoja
noustessaan ylös ja laskeutuessaan alas muorien jyrk-
kiä rinteitä.

Eläinten hoitajat ja ohjaajat seisoiwat ryhmitty-
neinä omen edustalla wilkkaasti rupatellen keskenänsä,

„Hei, Heikki Hirzel", kuului ääni joukosta, „etkö
halua ansaita pari markkaa olemalla oppaana alppi-
matkustajille. Koko majllkartanossa ei ole yhtään
huonetta tyhjänä ja pian olet löytämä jonkun, jota
huwittllll muorille kiipeily."

„Ei, ei sowi tällä kertaa", ivastasi poika, „en
tule, tahdon maan puhutella herra Seymor'ia, tuota
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skotlantilaista nuorta herraa, joka jo lähemmä kuu-
kauden päiwät on oleskellut täällä Rosenlanibad'issa.
Toiwon löytämäni hänet wielä tästä majatalosta.

„Totta kai", wastasi hewosten kuljettaja, „mutta
häneltä luulen ma olet mahan ansaitsema, silla hän
tuntee tiet ja polut täällä Vuoristossa yhtä hywin,
kuin jok'ikinen meistä. Miksi juuri häntä etsit?"

„Sen saat kuulla ehken sitten iltamyöhällä kun
tänne taas takasin palajat", wastasi Heikki. „Nyt
on se mielii salaisuus."

„Ahaa, jopas ymmärrän", jatkoi taas hewos-
mies. „Olet marinaan löytänyt kotkan pesän ja tah-
dot skotlantilaista herraa saaliin jakoon! Maksaahan
hän metsäkauriistakin wiisi markkaa, kun hänelle maan
ampumatilllisuuden hankit!"

»Saattaapa olla niinkin!" wastasi poika hymyil-
len ja samalla terwehti hän akkunaan etsimäänsä skot-
lantilaista herraa, joka tarkasteli ihmisten hyörinää
ja pyörinää pihamaalla. Herra huomasi pojan ter-
wehdyksen, awllsi akkunan ja kutsui pojan sisälle.
Heikki menikin heti hänen huoneeseensa.

„Kunnon poika", tuumi taas tuo jo mainitse-
mamme hewosen kuljettaja. »Tuskin löytynee koko
seudulla toista, joka niin taitawasti ja nokkelasti liik-
kuu wuorten jyrkillä wierustoilla, kuin hän, ja nmori-
kauriitatin hän jousellaan kytkee yhtä taitawasti, kuin
joku muukin. Waikka eihän tuo ole ihme, sillä hä-
nen isäänsä Toni Hirzel'iä pidetään sukkelimpana kau-
riin kaatajana näillä seuduin."

„Totta kyllä, poika on kelpo nuorukainen", huo-
mautti toinen. »Hänen isänsä tunnen myös hywin
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ja olen makuutettu, ettei sen parempaa pyssyn kan-
tajaa löydy lähimailla. En tahtoisi kilpailla hänen
kanssaan siinä ammatissa! Muutoin pidän koko elin-
keinoa liian määrällisenä; toista on opastella wie-
raita muorien rinteillä. Siten on warmempi elä-
mästään ja ansaitsee myös ainakin yhtä hywin."

Niin jatkui wielä hetkinen keskustelua, kunnes
rawintolassa olijat pitiwät ajan otollisena lähteä liik-
keelle. Matkustajat walitsiwat kuljettajansa ja muu-
tamien minuuttien perästä oli koko tuo meluawa pi-
hamaa typötyhjä.

„No puhuppa nyt", alkoi tuo skotlantilais-nuo-
rukainen, jota tähän asti oli tarkastellut awonaisen
akkunan läpi matkustajien matkaan lähtöä ja anta-
nut pojan seisoa äännetönnä. „Onko isäsi sinut lä-
hettänyt ja onko hän taas löytänyt wereksia jälkiä?"

„Gi herra hywä, tänään ei ole kysymys muori-
kauriista", wastasi Heikki. »Tahdoin maan kysyä
tahtoisitteko kuulla jotakin muutamasta korppikotkan
pesästä?"

..Korppikotkanko, poika?" kysyi skotlantilainen
kiiwaasti ja hänen silmänsä istuvat tulta. ..Oletko
todellakin löytänyt kotkan pesän?"

„Olen mainkin!" wastasi poika. „Io useampia
paiwiä olen kierrellyt Gngelshörner'in synkkiä har-
janteita ja wihdoin eilen onnistui minulle löytää
kotkan pesä."

.Mutta pesästä yksin on minulla wähän hyö-
tyä! Minun tulee saada haltuuni myös poikaset!"

„Poikasia on kaksi sisällä ja jo marsin isoja.
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Kauan feidän ei tarwitsetaan odottaa, ennntuin ne
oivat hallussanne."

„Tuo ne paikalla tänne! Mitä siinä kuhnai-
let? huusi skotlantilainen herra äreästi. ..Tiedäthän
hywin, että minun täytyy saada ne!"

„Ia te saatte ne myös, jos taiwas niin sallii,
jollei jalkani lipeä, käteni wapise ja silmäni hämärry,
kuu päätäni huimasee laaksojen synkkä sywyys ja pi-
meä loppumattomuus", wastasi poika. „Multa tah-
toisin jo edeltäkäsin tietää, mitä te maksatte poika-
sista."

»Johan sanoin sinulle, että kolmekymmentä mark-
kaa annan, joskotkan pojat elämänä minulle toimitat."

Heikki pudisti päätään. „Se ei käy laatuun,
herraseni", wastasi poika. „Siitä en moi hankkia,
minä tarwitseisin neljäkymmentä."

Skotlantilainen hymyili ylenkatseellisesti. „Wielä
niin nuori, ja kumminkin niin rahanhimoinen!" sa-
noi hän. „Mene, enpä huoli sinusta enää, ja olen
pikemmin ilman noita linnunpoikasia, kuin sinun kans-
sasi hinnasta sopimaan rupean!"

Heikki joutui hämilleen ja niin loukatulle mie-
lelle, että kyyneleet mäkisinkin wirtasiwat silmäkuop-
piin. Mutta wihdoinkin malttoi hän mieltään ja
wastasi lewollisella äänellä: ..Rahanhimo ei mua
ole saattanut pyytämään korkeampaa hintaa. Ereh-
dytte herra, moittiessanne minua!"

„No mikä se sitten olisi?" kysäsi skotlantilainen
»vastenmielisesti.

Lyhyin ja selwin sanoin selitti Heikki, kuinka
kowasydämminen naapuri oli wienyt hänen isältään
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ainoan lehmän neljänkymmenen markan melasta. Hän
kertoi waatineensa löydöstään enempää sen wuotsi
kun hän malttamattomasti nyt tarwitsi ja kun retki
kotkan pesälle oli siksikin määrällinen. Tuo hal-
weksiwll katse hawisi nyt skotlantilaisen kaswoilta ja
hän katsoi taas poikaan luottaen ja säälillä:

„Ia sinä aiot antautua niin suuren waaran
alaiseksi, woidaksesi wain tehdä isällesi palweluksen?"
kysyi skotlantilainen.

„Niin, se on minun horjumaton tahtoni!" oli
wastaus.

„On siis muikeaa ja komin määrällistä tulla
tuonne kotkan pesälle?"

„Niin määrällistä, että eilen minun täytyi luo-
pua yrityksestä", mustasi Heikki. „Se on muuta-
malla Gngelhörnerin korkeimmista ja teräwimmistä
wuorenhuipuista, jolle ainoastaan woi päästä kapeaa
harjannetta myöten. Sekä oikealla että wasemmalla
on kammottawat sywyydet."

„Ia sinä olet walmis panemaan henkesi alttiiksi
lluttaaksesi isääsi?"

„Niin, minä koetan ja kun olen warma palk-
kiosta, en pelkää mitään waaraa!"

„Hywä on tämä muuttaa päätökseni!" jat-
koi skotlantilainen. „Tuo nuo kotkanpojat, niin saat
neljäkymmentä markkaa."

Iloisena kiitti Heikki tuota anteliasta herraa ja oli
menossa jo huoneesta; skotlantilainen mielissään
pojan rohkeudesta ja ehken myös pelästyneenä koh-
talosta, jonka hänen saaliin himonsa woi mahdolli-
sesti pojalle tuottaa, kutsui hänet kumminkin takaisin.
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„Olen tuuminut toisin", puhui hän, „minä en
tarwitse kotkan poikia, tahi tarwitsen niitä wasta sit-
ten, kun ne owat helpommin säätämissä. Sanalla
sanoen, minä en wälitä niistä. Mene rauhassa ko-
tiasi poika

. . . mutta miksi näytät niin surulliselta?
Ahaa, luulet, ettet saa palkkaasi! Ei, ei! Niin en
ole aikonut tehdä! Ota nämät kaksi kultarahaa
ue omat omasi ja siinä on ne kaipaamasi neljäkym-
mentä markkaa."

Heikkiä komin ihmetytti tämä anti, kun wieras
ilmaiseksi antoi niin suuren summan.

„Ota maan! Pidä hywänäsi!" jatkoi skotlanti-
lainen hymyillen. „Isäsi täytyy tulla autetuksi, silla
hän mahtanee .olla kelpo mies, koskapa hänellä on
myös niin kunnon poika. En millään muotoa tahdo,
että parin kotkan poikasen takia ihmishenki tulisi mää-
rään. Mene ja ota kursailematta! se on minun
tahtoni."

Hämillään ja wielä epäillen otti Heikki wihdoin
kultarahat, änkytti muutamia epäselwiä kiitossanoja
ja meni pois. Wllsta jonkun ajan perästä, kun hän
oli jo kappaleen matkaa majatalosta, käsitti Heikki
mitä hänelle oli oikeastaan tapahtunut. Hän seisah-
tui, katasti kourastaan aarrettaan ja hattuaan hei-
luttaen huusi hän ilosta niin että waarat wastaeli.
Hän kiirehti kulkuaan, wäliin pisti juoksuksi eikä ai-
kaakaan, niin Heikki oli t,aas kotonsa kynnyksellä. Hän
latki rahat wisusti kaappiin, jossa isällään oli tapana
säilyttää pieniä kalleuksiaan, sulki kaapin owen ja
pani awaimen tumalliselle säilytyspaikalleen. Sitten
läksi hän huoletonna matkaansa.
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„Nyt on taas kaikki järjestyksessä", tuumi hän
itsekseen. „loka tapauksessa on isä kotiin palattuaan
löytämä rahat. Minä käyn rawakasti toimeeni. Herra
Seymour'in täytyy saada kotkan pojat, olipa se sit-
ten millaisten ponnistusten kautta hywänsä. Tuo
jalomielinen herra nähköön etten minä ole epäkiitol-
linen ja oman woiton pyytäjä."

11.

Korppikotkan pesä.
Kauaksi ei Heikki sinä iltana kotoaan ehtinyt.

Aurinko meni mailleen ja nuorukainen heittäytyi luon-
non helmaan lewätäkseen. Kun päiwä taas walkeni,
oli Heikki reippaana jatkamassa matkaansa, suoraa
päätä Engelhörnin harjanteille. Eikä aikaakaan niin
oli hän jo ehtinyt noille komeille Rosenlanin jääti-
köille, jotka mahtawina lewiäwät Wellhornin ja En-
gelhörnerin wälillä. Wuoren rinteet kimalteliwat
aamuauringon walossa, nuorukainen kiiruhti kulkuaan
ja ennen pitkää oli hän jo ehtinyt pienelle lakeudelle
wuoren korkeimmalle huipulle, jota wuoriston asuk-
kaat sanomat ..jäätikköjen wartiattareksi." Täällä is-
tahti hän hetkiseksi lepäämään.

Heikki tarwitsi wielä woimia, sillä nyt wasta
niitä wastuksill tulikin. Koko tähänastinen matka oli
ollut main lastenleikkiä siihen werraten, mitä jäl-
jellä oli.
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Tähänkin asti oli hänellä ollut kiidettäwänä kor-
keita wuoren rinteitä; ivaan polkua, jota hän kulki,
oliwat muutkin kulkeneet ennen häntä. Mutta siitä
lähtien piti hänen mennä louhosten ja epätasaisten
kiwiröykkiöiden yli. Alhaalla oli ammottama rotko,
josta joskus kuului waan ryöppywäin purojen lo-
rina. Maan ylhäällä ei näkynyt tuin mustia ja alas-
tomia wuoren kylkiä, joilla ei mikään kaswullisuus
wiihtynyt. Koko luonto oli kylmää, kolkkoa, ei
missään näkynyt elon merkkiä, ei kuulunut muuta
kuin silloin tällöin jonkun saalistaan etsiwän kotkan
kimeä kirkunta. Täällä millin, alastoman luonnon
keskellä täytyi Heikin raiwata itselleen tie ja pyrkiä
perille. Kotkapari oli walinnut pesimis-paikatseen kor-
kean, kapean wuoren huipun, jolle pääsy näytti mel-
kein mahdottomalta.

Mutta tuolle wuoriston rohkealle pojalle, tuolle
alppien tottuneelle kiertäjälle, ei mikään ollut mah-
dotonta. Hän pysyi lujasti päätöksessään. Kiitolli-
suus jaloa hywäntekiäänsä kohtaan täytti hänen rin-
tansa ja antoi hänelle rohkeutta ja intoa hänen wai-
keassa tehtäwässään.

Hetkisen lewättyään jatkoi Heikki taas matkaansa,
hitaasti kulkien kiweltä kiwelle ja tarkasti katsoen
mihin jalkansa milloinkin asetti. Usein luiskahti kiwi
hänen altaan ja ruskien wyöryi pohjattomaan kui-
luun. painui hän polwiaan myöten lumeen, jota
moniaihin paikkoihin oli kokoontunut wuoren rotkoihin.
Niin tuli hän wihdoin eräälle jäätikölle, jonka was-
taiselta puolen hänen tiensä johti pitkin muuatta wuo-
ren rinnettä, joka oli kapea kuin weitsen terä. Tätä
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harjannetta pitkin, jonka korkeus oli noin pari eli
kolme sataa askelta, oli Heikin kuljettama päästäkseen
sille wuoren huipulle, jolle kotkapari oli rakentanut
pesänsä.

Hän astui jäätikölle warowasti. lokikisellä as-
keleella tunnusteli hän wisusti saumallaan pettaisikö
pohja, olisiko tuo hieno witilumi, joka peitti monessa
paikassa jäätikköä, main ohutta kuorta, jota murtuisi
ja weisi mukanaan mustaan kuiluun. Usein kulti
hän kewein askelin, main hiipien, niin että tuskin
uskalsi mapllllsti huokuataan. Niin oli hänen wih-
doin onnistunut päästä yli määrällisen jäätikön, ja
nyt oli hänellä edessään wiimeinen ponnistus, kai-
kista määrällisin.

Siinä hän nyt seisoi alppisauwansa Marassa ja
sywään hengittäen wasyneena tähystämässä kapeaa
harjannetta, jota ei wielä yksikään ihmisolento ollut
ennen jalallaan uskaltanut koskea; kun hän heitti kat-
seen ammottawiin kuiluihin, jotka nauttimat niin nie-
lewiltä molemmin puolin tuota tuskin jalan lewyistä
harjannetta; kun hän kuwitteli mielessään ylipääsyä,
joka kestäisi ainakin neljännestunnin; kun hän ajat-
teli maaraa, jonka jokainen harha-askel, jokainen alta
luiskahtama kiwi woisi tuottaa, silloin tunsi hän ensi
kerran eläessään toiwottomuuden ja arkuuden tun-
netta, joka pani hänet epäilemään, ja mäkisinkin tuli
häu tehneeksi itseltään kysymykset:

„ Etköhän kumminkin käänny takaisin? Entä
tuohon sywään kuiluun syöksyt etkä enää loskan näe
rakasta isääsi?" Nuorukainen tunsi wähäpätöisyy-



17

tensä, hänen polwensa wapisiwat, kun hän nyt seisoi
tuossa kuoleman kynnyksellä.

Mutta tätä arkuuden tunnetta kesti wain hetki-sen. Heti johtui hänelle taas mieleen skotlantilaisen
herran jalomielisyys, mitenkä hän oli ilostuwa saa-
dessaan tuon niin waikeasti hankitun saaliin ja
hänen mielensä käwi entistään rohkeammaksi.

„Woisinko häpeältä lähestyä häntä", tuumi Heikki
itsekseen. „Ia mitähän isä arwelisi, kuullessaan, että
olin tieltä kesken pois palannut?"

Heikki ei eparöinuyt kauempaa. Hän heitti alppi-
sauwansa hetkiseksi luotaan, sillä siitä ei woinut hä-
nelle enää olla avua, riisui päältään liiat waatteet,
sitoi tirween ja metsälaukun wyölleen ja niin läksi
määrälliselle matkalleen. Alkupuoli harjanteesta tun-
tui helpommalta. Wuorenkieleke, maikkakin se oli
liukas ja epätasainen, oli tumminkin ensin kylliksi
leweä, niin että eteneminen käwi jotakuinkin hywin.
Mutta pian muuttui taytawä, kiwikieleke kapeni ka-
penemistaan, eikä aikaakaan, niin Heikki seisoi harjan-
teella, siksi leweällä main, että parahiksi sai siihen
jalkansa mahtumaan. Nuori alppien samoilin pysäh-
tyi, taas ja nyt wiimeisen kerran häntä rupesi arwe-
luttamlllln, kun hän katseli noita jyrkkiä sywänteitä
molemmin puolin harjannetta. Häntä alkoi epäilyttää
jaksaisiko jatkaa matkaa pyörtymättä ja niin sywayksiin
sortumatta, mutta pian pudisti hän taas epäilykset
yltään ja laskeutuen pitkälleen alkoi hän jatkaa mat-
kaansa ryömien nelin kontin. Se onnistuikin jonkun
matkaa, mutta pian muuttui tila niin kapeaksi, ettei
siinä enää woinut ryömiäkään. Nyt istahti Heitti



18

harjanteelle, asetti jalkansa toisen oikealle ja toisen
wasemmalle puolen, ja noin ratsastaen hiiwittäytyi
hän wähitellen eteenpäin ja läheni lähenemistään
määräpaikkaansa, jossa oli kotkan pesä. Jo saattoi hän
selwään nähdä kotkanpojat ja kuulla heidän nälkäisen

kirkumisensa. Toiwo päästä heti niihin käsiksi antoi
hänelle uutta rohkeutta ja woimaa.

Mutta äkkiä kuuli Heikki lyhyttä ja kimeää kir-
tuntaa korkealta ilmasta, ja katsastettuaan ylös huo-
masi hän suunnattoman suuren uaaraskotkan, joka
kantaen kynsissään saalistaan leijaillen säännöllisissä
kaarissa suuntasi kulkunsa pesää kohti. Heikki pai-
nautui alas ja pysyi liitkumatonna. Hän rukoili Ju-
malaa, että kotkan silmät eiwät häneen sattuisi, ettei
se häntä huomaisi. Heikki käsitti waaran, hän tiesi
että jos kotka huomaisi hänet, niin syöksyisi se hänen
päälleen ja kynsillään sekä nokallaan raastaisi hänet
turwattomalta puolustuspaikaltaan ja juoksisi sywäyk-
siin. Monta monituista oli menettänyt henkensä sa-
manlaisessa taistelussa, mutta taiwas tahtoi nyt toisin.

Kotkan pojat tirkuiwat yhä kowemmin nähtyään
emänsä, joka silloin yhä enemmin kiinn tti huomionsa
heihin ja läheten mahtawana laskeusi pesälle ja ir-
roitti kynsistään jo muodottoman janiksenpojan, johon
nälkäiset tarttuiwat selittämättömällä rcnwolla. Pari
minuuttia myohemnun jätti emo taas poikansa, jän-
nitti majesteetilliset siipensä ja häwisi tnin nuoli laak-
son pohjaan.

..Jumalalle olkoon kiitos, olen pelastettu",
tuumi Heikki hiljakseen kun hän jälleen ojentihe ja
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pyyhki tuskan hien otsaltaan. „Nyt rawakasti eteen-
päin, ennenkuin kotka taas pesällensä palaa."

Hän ponnisteli wiimeisettin woimansa. Mutta
pian tuli taas komin määrällinen paikka. Harjanne
oli muutamasta paikasta hauras ja alkoi pettää.
Äkkiä luisti jalan alta suuri kiwimöhkäle ja wyöryi
laaksoon. Tahtomattansakin täytyi Heikin seurata sil-
millään myöryäwää möhkälettä, joka kolisi wuoren

.Mwiseinämissä saaden siten matkaansa koko joukon pie-
nempiä tiwiä ja wihdoin suurella jyskeellä häwisi
näkymättömiin. Nyt tuntui hänestä kuin koko tuo
mahtawa wuoristo olisi liikkunut hänen allaan, hän
tunsi kaiken silmiensä edessä mustuman ja meri kiersi
hänen kasinoissansa niin kuumana, ettei hän jaksanut
pysyä aiwan tajullannkaan, maan sai pikaisen pyör-
rytyskohtantsen. Noin minuutin ajan oli hän tuol-
laisessa horrosunessa, jolloin sydän sykki tumallista
kiiwaammin ja hänen jäsenensä wapisiwat kuin haa-
wan lehti. Mutta maailma selweni, tuska hälmeni
ja poika tointui. Hän nosti päätään ja waroi
katsastamasta alas sywyyteen; päinmastoin tuijotti
hän suoraan kohti kotkan pesää, joka enää oli main
noin »viidenkymmenen askeleen päässä hänestä.

„Eteenpäin, eteenpäin, mumisi hän itsekseen ja
Jumalan awulla olen pian perillä!"

Wielä hetkisen odotti hän paikoillaan kunnes
tunsi, e-tä hänen tyyneytensä ja sielun toimintansa
oli taas ennallaan. Ollen näin lewollinen jatkoi
hän matkaansa ja muutamia minuutteja myöhemmin
pääsi hän kiwikielekkeeu päähän ja näki kotkan pesän
poikineen edessään. Mutta eiwät kotkanpojat wielä-
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tään olleet otettawissa. Harjanne kohoutui tässä noin
kahdeksaa jalkaa korkeaksi huipuksi, jonka päässä pesä
oli. Heikki mittaili silmillään korkeuden ja luuli jo
täytywänsä tyhjin toimin palata takaisin, sillä kiipeä-
minen tällä epäwakawalla pohjalla näytti mahdotto-
malta. Mutta nyt muisti hän kirweensä, joka saat-
toi olla hänelle suureksi hyödyksi. Warowasti päästi
hän kirween wyöltään ja iski sen kaikin woimin ki-
ween. Sirpaleet sinkoiliwat hapraasta kiwestä ja niin >
oli hän pian saanut itselleen mataman portaan. Wa-
rowasti kapusi hän kynsin hampain portaalle, ojen-
tihe itseään ja pian loimusiwat hänen käherät ku-
trinsa huipun tasalla. Wielä hetkinen ja kotkan-
pojat oliwat hänen kourassaan. Heikki kumartui yli
huipun, otti molemmat linnut huolimatta heidän kir-
kumisestaan, painoi toisen toisensa perästä metsä-
laukkuunsa, heitti laukun selkäänsä ja takaperin pe-
räytyi ryömien ensin portaalle ja sitten harjanteelle.

Hän oli nyt perillä, mutta nuo suuret waiteu-
det oliwat toistamiseen koeteltawat. Heikin täytyi
palata samaa tietä takaisin. Hänen sydämmensä oli
täynnä iloa ja riemastusta niin ettei paluumatka hä-
nestä tuntunut minkään hirwittäwältä, Tyytywäi-
senä huudahti hän ilosta ja kiittäen Jumalaa rukoili
hän wielä, että paluumatka päättyisi onnellisesti.
Rohkeasti läksi hän taimaltamaan takaisin, mutta pian
huomasi hän, että metsälaukku, josta lakkaamatta kuu-
lui kotkanpoikien witinä, oli esteenä hänen eteenpäin
pääsylleen. Hän kiinnitti laukun hihnoja tiukemmalle,
painoi sen aiwan kiinni selkäänsä ja niin kului matka
taas paremmin. Hiljaisella ilolla huomasi hän että
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matta katkesi wähitellen ja että se paikka lähestyi,
jossa hän taas pääsi ryömimään. Waan tuskin oli
hän päässyt leweämmälle harjanteelle, kun äkkiä kuului
kimakkaa kirkuntaa ja samassa silmänräpäyksessä su-
hahti emakotta kuin raju tuuliaispää hänen kor-
wiensa ohi. Poika päästi hätähuudon ja painautui
kynsin hampain kiinni kallioon.

Heikki tajusi hywin tämän hetken määrälliseksi.
Emakotta oli linnun poikien kirkumisien houkutta-
mana syössyt poikasiensa ryöwärin kimppuun. Hän
huomasi mikä raju ottelu hänellä oli edessään ja hä-
nen ensimmäinen ajatuksensa oli heittää laukku poiki-
neen sywyyteen ja itse pelastautua paolla niin hy-
win tuin oli mahdollista. Mutta se ei ollut niinkään
helposti tehty, sillä tuskin oli hän ehtinyt liikahtaa-
kaan, kun kotka taas käwi hänen kimppuunsa ja niin
towasti pieksi häntä siiwillään, että hän töin tuskin
pysyi kiinni harjanteessa. Ia jos hän olisi paikas-
taan irtautunut, niin olisi hän syössyt sywyyteen ja
empimättä löytänyt hautansa.

Wllitka määrä olikin noin hirweä ja Heitin
tauhu sanomaton, niin ei hän kumminkaan heittäy-
tynyt toiwottomaksi. Päinwastoin rohkasi hän miel-
tänsä, tuntien että kysymys oli elämästä tai kuole-
masta. Hän irroitti kirween wyöltään ja löi woi-
mansll takaa kotkaa, joka kolmannen kerran hyökkäsi
hänen päälleen.

Lyönti osui paremmin kuin Heitti saattoi toi-
meakaan. Kirween teräwä terä tuntihe kotkan siipeen
ja sai sen hermottomaksi. Tuo mahtuma lintu ta-
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dotti heti tasapainonsa ja ryskäen wyöryi alas laak-
son sywyyteen. Se wielä monesti koetti päästä sii-
loilleen käydäkseen wihamiehensä kimppuun, mutta
turhaan.

' Nyt Heikki hengitti taas rauhallisemmin, mutta
waara ei ollut wielä siltä ohi. Hän ajatteli että toi-
nen kotkawanhemmistll oli wielä jälellä ja oli myös
warmll siitä, että hänellä oli taisteltawa wielä sen-
kin kanssa. Siksi ei hän hetkeäkään lewähtänyt, waan
kiiruhti hakemaan parempaa asemaa uhkaamaa taiste-
lua warten. Hän pääsi heti konnalleen ja ryömi kii-
waasti, mutta ei hän ehtinyt enemmän kuin noin
kuusi- tai seitsemänkymmentä askelta kun hän taas
kuuli kirkumista päänsä päällä ja samassa myös tunsi,
kuinka kotkan kynnet hänen hartioihinsa tarttuiwat.

Nyt oli hänen asemansa warmempi kuin äsken,
sillä harjanne oli koko joukon leweämpi. Hän saat-
toi asettua puolustusasemaan ja löi kirweellään tai-
tawasti kotkaa, joka wihanwimmassaan oli käynyt
hänen kimppuunsa, Gnsi lyönti oli turha, mutta toi-
nen jo osui suoraan rintaan, josta meri purskahti
wirlanann ja kotka häwisi kuolleena sywyyteen.

Heikki luuli nyt päässeensä wastustajistacm;
taistelussaan oli hän niin wäsynyt ja hengästynyt,
että hän tarwitsi kotwan aikaa taas toipuakseen enti-
selleen. Hän heittäytyi pitkäkseen kalliolle, huokui
loivasti ja tiheästi, kunnes hänen tylyttäwä sydäm-
mensä rauhoittui. Hän jatkoi iloisena taas matkaansa
pitkin kallion jyrkännettä. Mutta iloa ei kauan kes-
tänyt, Kotkanpoikasien wnlitukset hoututtiwat wielä
kolmannen linnnn, joka yhtä rajusti, kuin edelliset,
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käwi Heikin kimppuun ja koetti häntä syöstä alas
kallion harjanteelta.

Heikki oli taas waikeassa asemassa. Toisella kä-
dellään koetti hän kaikin woimin pysyttäytyä kiinni
kallion kyljessä ja toisella puolusti, hän itseään kot-
kan rohkeilta hyökkäyksiltä. Tuo mahtmva lintu tun-
kihe niin lähelle häntä ja löi häntä silmillään niin
ankarasti, että Heikin käwi mahdottomaksi puolus-
tautua kirweellään. Heikki koetti päästä käsiksi kotkan
kaulaan sitä kuristaakseen, mutta wastustaja oli wii-
scmmpi ja taitawasti maltti jokaisen yrityksen. Oli
Heikillä kumminkin se onni, että kotka sokeassa rai-
wossaan hakkasi teräwällä nokallaan enimmäkseen main
metsälaukun lumetta, joten hän itse säilyi wcchin-
goittumattomana niin monesta raatelemasta is-
kusta. Siitä huolimatta huomasi Heitti kumminkin
kykenemättömyytenä kauan kestää tätä taistelua. Sii-
wen lyönnit oliwat woimakkaat, merenwuoto waikutti
heikontawasti niin että hän tuskin moi pysyttäytyä
enää kallion seinämässä kiinni. Hänen silmiänsä al-
koi huikaista - hänestä tuntui siltä, kuin olisi koh-
talon tahto, että hän syöstäisiin alas ja että hän
tuosta kammottamasta sywyydestä löytäisi hautansa.

Mutta kun waara oli noin suuri, oli apukin
lähinnä. Hädissään muisti Heikki weitsensä, joka
hauella oli taskussaan ja uusi toiwou tipiuä leimahti
hauen sydämmessääu. Hän luopui yrityksestään ir-
roittaa kotkaa itsestään, pani oikean kätensä taskuuu,
weti »veitsen ja hampaillaan awasi sen terän. Weit-
sen kirkas terä kiilui hauen kädessään, pari, kolme
kertaa iski hän sen wihamiehensä rintaan ja wihdoin,
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wihdoin tunsi hän, että se oli sattunut oikeaan paik-
kaan. Kotkan raiwokkaasti pieksäwät siiwet wcnpui-
wat hermottomina alas, kynnet oikeniwat jaraskaana
romahti ruumis wiereiselle kalliolle, jonka »valkoinen
jäätikkö tuhrautui punaseksi rinnasta pulppuawasta
weriwirrasta. Heikki oli pelastanut henkensä hä-
nen ei tarwinnut pelätä enää mitään wihollista
hän sai warmllllnkin wielä olla eläwitten joukossa.
Olikin jo aika ponnistusten loppua.

Wawisten, kalpeana, werissään ja hengästyksis-
sään kowasta ottelustaan waipui Heikki kokoon ja
runsaan neljännestunnin tarwitst hän toipuakseen taas
tajuunsa. Hän tuli kyllä ymmärrykseensä, mutta kotwa
aikaa kului wielä, ennenkuin hän jaksoi jatkaa mat-
kaansa. Wihdoin lewättyään ja otettuaan aita sie-
mauksen pullostaan wirkistäwää maitoa nousi hän
taas ylös ja tuli heti jäätikölle, johon hän oli jät-
tänyt liiat waatteensa ja alppisauwansa. Täällä wii-
wähti hän wielä hetkisen, kiitti Jumalaa pelastukses-
taan kuoleman maarasta ja sitoi haawojaan, joista
weri yhä wielä tippui. Sen jälkeen ruokki hän kot-
kanpoikasia, jotka yhä maan wikisiwät ja pitiwät lau-
kus.sa aika mellakkaa. Sitten meni hän alppisau-
wansa awulla kalliolle, johon kotka oli woimatonna
kallistunut; tutki haawat ja huomasi, että weitsi oli
läwistänyt sydämmen. Turhaan etsi hän weistään,
se oli kauheassa kahakassa häwinnyt jäljettömiin.

„Eipä siitä wahinkoa", tuumi Heikki itsekseen.
»Saalista olen silla jo kylliksi saanut ja kun kotkan
ja poikaset skotlantilaiselle herralle wien, niin war-
nman antaa hän minulle uuden weitsen. Mutta ompa
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sitä lintua koko köriläs! Melkeinpä neljää jalkaa
pitkä ja siipien wälit kerrassaan wiisi kyynärää! Isä
on warmaan ihmettelemä, että pääsin woittajaksi!
Ia entä sitten tuo skotlantilainen hän ilostuu mar-
inaankin!"

Nuoralla, joka hänellä oli muassaan, sitoi Heikki
yhteen kotkan kynnet, heitti sitten tuon mahtaman
linnun hartioillensa ja läksi taas jatkamaanmatkaansa.
Saumansa awulla pääsi hän Matteuksitta yli jää-
iljanteen, kulki edelleen ja tuli niin Engelhornin har-

joilta ei enää ollut pitkä matka skotlanti-
laisen asunnolle.

Mutta olikin jo aika käsissä päästä wähitellen
kotia lähemmäksi, sillä aurinko teki mailleen menoaan
ja walaisi kultaisilla säteillään main korkeimpien kuk-
kulain huippuja. Sitä paitse oli Heikki wäsyksissä
ja nälissäänkin. Niin kiiruhti hän askeleitaan ja
saapui wihdoin Rosenlanibaadin rawintolan edus-
talle, jonka läheisyydessä hän näki, samoin kuin edel-
lisenä iltanakin, joukon matkustawaisia, alppioppaita,
hewosia ja aaseja. Hänen tulonsa herätti suurta
huomiota ja kaikki katseliwat häntä ihmettelewin sil-
min, kun hän joukon kestitse kiiruhti majataloon.

„Maoscht!" huusi woinmkaZ ääni ihmistungok-
sesta, „se on Heikki Hirzel, joka oli aamuisella täällä
ja ellen erehdy, on hänellä kotka olallaan!"

»Sanokaa edes korppikotka, niin olette parem-
min arwanneet", wastasi poika iloisella äänellä ja
tyytywäisyydestä loistamin silmin, tuntien itsensä ko-
peaksi siitä mitä hän päiwän aikana oli saanut ai-
kaan.
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..Korppikotkako ja niin mahdottoman suuri! Poi-
kaset on hänellä wielä elämänä metsälautussaan!"

„Ia sinäkö olet kotkan ottanut hengiltä ja poi-
kaset noutanut eläminä?"

„Olempa mainkin.", wastasi reipas poika hymyil-
len, „minä olen sen tehnyt ja wieläpä aiwan yksin!
Olen poikaset pesästä urkkinut ja kowan taistelun
aikaisen kotkan kanssa kestänyt! Tämän olen mat-
kassani tuonut, mutta emän woit hakea alppein sy-
wistä rotkoista, jos sinua se niin huwittaa."

„Bigoscht, luulenpa, että poika puhuu totta!"
jatkoi tuntematon puhettaan. »Luulen myös, että
hän on käynyt Engelhörnerillä ja sieltä tuonut lin-
nun muassaan! Mutta olethan aiwan werissäsi?"

„Olen wereytyn>>t, kun olen kantanut kotkaa har-
tioillani", wastllsi Heikki.

»Jollen olisi työntänyt meistä hänen sydäm-
meensä, niin olisin nyt hengetönnä ja kylmänä tuolla
wuoren rotkossa. Mutta nyt täytyy minun päästä
skotlantilaisen herran pakeille ja toimittaa lupani mu-
kaan kotkanpoikaset hänelle!"

ympärillä seisojat tcchtoiwat pidättää häntä kuul-
lakseen tarkemmin pojan ottelusta kotkan kanssa,
Heikki tunkeutui tumminkin joukon läpi, mastaili ly'
hyesti nteliampain kysymyksiin ja kiiruhti sydän kur-
kussa ylös rappusia herra Seymourin huoneeseen.
Skotlantilainen hämmästyi ja oli ihmeissään pojan
tulosta yhtä paljon tuin pihallakin olijat.

„Niin herra", huusi Heikki iloissaan wetäen kot-
kanpojat esiin laukusta ja asettaen ne pöydälle
„tuossa on lintunne ja tämän aikaisen saatte wielci
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päälliseksi! Olen tuonut ne Gngelhörneriltä! Anta-
kaahan poikasille ruokaa, sillä ne omat paastonneet
kerrassaan kymmenen tuntia ja nälkäisinä wintuwat
kuin rotat!"

Herra Seymour seisoi kotwan aikaa äänetönnä.
Hän tunsi sanomatonta iloa saatuaan saaliin, jota
hän ei ollut woinut toimoa ja ihmettelyllä katseli
hän poikaa ja ihaili hänen rohkeuttaan ja rehelli-
syyttään.

„Onko se mahdollista?" sai hän wihdoin sano-
tuksi. „Oletto pannut henkesi alttiiksi, mailta sanoin,
etten halunnut lintuja?"

„Niin kyllä, herraseni", ivastasi Heikki iloisesti,
„mutta katsokaas, woin kumminkin katseestanne päät-
tää, että mielellänne olisitte tahtoneet linnut, jakoska
te autoitte minua niin auliisti, niin olihan aiwan
luonnollinen asia, että koetin parastani saadakseni
kotkanpoikaset haltuuni, maitta kyllä sainkin kokea
hiukka miltä kotkan nokka ja kynnet oikeastaan mais-
tumat. Tuossa omat nyt linnunpojat ja pitäkää huo-
lenanne nyt main, että ne saamat ruokaa, sillä muu-
toin kuolemat ne jo ensi yönä!"

„Ei, ei, kyllä ne ruokaa saamat", ivastasi herra
Seymour helistäen pöytätelloaan. „Mutta luulenpa,
että ruoka ei sinullekaan juuri vahaa tekisi! Jää siis
uyt luokseni ja kun olet saanut rawintoa ja lepoa,
niin kerro sitten kuinka sait linnut huostaasi!"

Heti tuli esim palwelia rawintolasta tuoden mu-
tanaan tuoresta lihaa kotkanpoikaisille ja kaiken-
laisia keitettyjä tahi paistettuja herkkuja Heikin »va-
ralle. Herra Seymour kehotti Heikkiä nauttimaan



28

terweydekseen sitä, mitä tarjona oli, eikä poika las-
kettanutkaan itseään monta kertaa. Heikki söi hywällä
maulla rawintolan ruokia ja tultuaan kylläiseksi alkoi
hän kertomuksensa kuwaillen eläwästi, minkälaisten
waarojen alaisena hän oli ollut. Skotlantilainen kuun-
teli tarkasti ja mielen kiinnolla pojan huwittawia ker-
tomuksia.

„Olet ollut rohkeassa ja waarcmalaisessa työssä,
poikaseni", sanoi herra Seymour, kun Heikki oli lo-
pettanut tarinansa. ..Sanoisin käytöstäsi uhkaroh-
keaksi jakewytmieliseksi, jollei kiitollisuus minua koh-
taan olisi sinua siihen kehottanut. Inmala suojeli
sinua määrällisellä retkelläsi ja warjelkoon Hän sna
ivastakin! Mutta kuinka, poikaseni, uskalsit antau-
tuanoin suurien waarojen alaiseksi?"

„En sitä itsekään ymmärrä, herraseni!" wastasi
Heikki miettiwäisenä. „Sen waan tiedän, että mi-
nulla on ollut kowa tahto, ja wahwalla tahdolla woi
paljon saada aikaan. Nyt paluumatkalla, kun tais-
telin wanhan kotkan kanssa ja kun katselin kuolemaa
niin läheltä silmiin, niin ajattelin: puolusta roh-
keasti itseäsi! Herra Seymour'in täytyy saada kot-
kanpojat. Ia samalla pälkähti myös päähäni, että
minulla oli taskussani weitsi, t»o sama weitsi, jolla
sitten läwistin kotkan sydämmen. Niin, herra Sey-
mour! Olitte komin hywä minua kohtaan ja siksi
pysyin niin kowasti tiinni päätöksessäni hankkia lin-
nunpojat teille. Kuinka olisin woinut olla teille kiit-
tiimätöin!"

„Niin, nuori ystäwäni, olet näyttänyt, että si-
nulla on luja tahto ja että woit pitää armossa toi-
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sen hywäll tekoa", sanoi herra Seymour liikutettuna.
»Säilyköön sinun kaikkea hywää ja rehellisyyttä ra-
kastama sydämmesi yhtä puhtaana läpi koto elämäsi
ja olen myös warma siitä, että silloin kaikki waikeat
yrityksesi onnistumat yhtä hywin kuin nytkin. Olen
sinulle wielä metkaa uuden weitsen ja ehyen puwun,
sillä tuosta julmasta kotkasta, joka on waatteesi pilalle
repinyt, ei sopimuksessamme ollut aikaisemmin mitään
puhetta. Siitä ehdimme puhua wielä enemmän huo-
menna, jolloin tulen luoksenne. Juokse nyt nopeasti
kotiasi, jossa kukaties isäsi odottaa sinua jo tarsimä-
tönnä."

Tyytywäisenä jätti Heikki rawintolan. Pihalla
ivastasi hän wielä moneen hänelle tehtyyn uteliaa-
seen kysymykseen ja ohjasi sitten kulkunsa suoraa päätä
isänsä majalle. Isä odotti poikaansa lewotonna, ku-
ten herra Seymour oli aawistanut. Isä ja poika
tapasiwat taas toisensa ja iloisina liikuttamalla rak-
kaudella terwehtiwät he toisiansa.

„Hywästi on taas asiat, isä!" huusi Heikki rie-
muissaan. „Ruskea Heluna on taas meidän. Olen
tehnyt retken Engelhörnerille ja niin rakkaan leh-
mämme Vapauttanut naapurimme nawetasta!"

Isä ei woinut uskoa, mitä hänen poikansa pu-
hui. Wasta sitten kuin Heikki awasi kaapin ja otti
sieltä esille kaksi kiiltäwää kultarahaa, hän käsitteli,
mitä tapahtunut oli. Isän silmät säkenöiwät ilosta,
kun hän näki tuon pienen summan, jolla oli wapau-
tettawa ruskea Heluna naapurin wankeudesta.

„Kuinka olet saanut rahat, Heikki?" kysyi isä.
»Rehellisesti, kuten toiwon?"
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..Rehellisesti, isä!" wastasi poika awonaisella
katseella.

„Niin kerro sitten. . . mutta ei, ennen kaikkea
täytyy meidän saada Helunamme mannaksi! Seuraa
minua naapuriin, Heikki!"

Poika oli heti walmis. Kiireesti meniwät naa-
purin luo, ja maikkakin Frieshardt näytti tyytymät-
tömältä, kun Toni Hirzel pani neljäkymmentä mark-
kaa pöydälle hänen eteensä, niin ei kumminkaan mit-
kään wastustelemiset tehonneet, maan hänen täytyi
jättää Heluna luotaan. Riemuissaan wei Heikki
lemmikkinsä kotia ja ivasta kun hän oli ruokkinut leh-
män, meni hän sisälle isänsä lno kertomaan kolman-
nen ja wiimeisen kerran muikean päiwänsä tapah-
tumia.

„Tcnwaan Jumalalle olkoon kiitos, että Hän on
suojellut sinua niin ihmeellisesti, Heikki!" sanoi isä,
joka sytkiwin sydämmin oli kuunnellut tarinoita poi-
kansa määrällisistä seikkailuista, „Rahat tuliwat kyllä
tarpeeseen, sillä ystäwäni Grindelwaldissa ei ollut
tilaisuudessa antaa lainaa. Mntta lupaa, rakas lap-
seni, ettet enää koskaan mene sellaiselle retkelle mi-
nua kuulustelematta. Mistä kauheasta kohtalostan
oletkaan pelastunut, rakas lapseni, ikäänkuin ihmeen
kautta! Ettet, poikani, syöksynyt wuorelta alas,
ettei tuo raatelema lintu saanut sua maltoihin-
sa, on tapahtunut taiwaallisen Jumalan armosta,
josta meidän tulee Häntä kiittää kaiken itämme.
Mutta kuinka, lapsukaiseni, woit olla niin rohkea ja
kestäwäinen määrällisessä taistelussasi?"

„Oi isäni, tein sen ruskean Helunamme wuoksi",
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wastasi poika, „Meidänhän täytyi saada takaisin
lehmämme, ja kun keitä tuo skotlantilainen herra oli
niin jalomielinen kohtaani, niin enhän mitenkään woi-
nut olla osottamatta kiitollisuuttani hänelle, ja niin
Jumalan nimessä uskalsin kaikkea ja koettelin pa-
rastani."

„Se on sinulle onnistunut", jatkoi isä „mutta
elä unohda, Heitti hywä, että onnistumisestasi on
sinun tiitläminen taiwaallista isäämme, ja jo tänä
iltana olkoon wiimeiuen ajatuksesi' omistettu Hänelle!"

„Isäni, niin olen kyllä tekemä", wastasi poika,
„Tiedän , hywin, että ilman Jumalan apua ei roh-
keinkaan sydän eikä lujinkaan tahto woi mitään ai-
kaan saada."

„Se on oikein, poikani", puhui isä toimi
aina tästäkin lähin luottamuksessa Jumalaan, niin
yrityksesi onnistumat ivastakin. Ia hywää yötä nyt,
rakas lapseni!"

„Hywää yötä, isä", wastasi poika sydämmelli-
sesti ja molemmat meniwät lewolle täytettyänsä re-
hellisesti niin raskaan päiwätyön, Heikkiä sanottiin
tästälähin aina wain „Kotka-Heikiksi."

111.

Metsmmwhi.
Huomenna aamusta warhain narahti owen sa-

rana ja Toni Hirzelin matalaan majaan astui
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herra Seymour. Heikki juoksi iloisena häntä terweh-
timään. ,

„Olet terwe. reipas ja hywissä woimissa, poi-
kaseni", sanoi herra Seymour. ..Luulin löytämäni
sinut täällä sairaana ja wäsyneenä. mutta huomaan
nyt ilokseni erehtyneeni. Eikö kumminkin kotkan kyn-
sien jäljet ole hellät ja kipeät?"

..Kyllä hiukka, mutta isä on haawat huolelli-
sesti pessyt ja sitonut niin että jonkun päiwän pe-
rästä olen taas entiselläni", wastasi poika.

„Sepä hywa niin, woin minäkin rauhassa täältä
matkustaa, kun tiedän, että uhkarohkealla retkelläsi ei
ole ollut mitään waarallisempia seurauksia", jatkoi
skotlantilainen herra. „ Mutta missä on isäsi? En
näe häntä täällä missään."

„Hän on jo lehmäämme katsomassa, jonka tei-
dän «mullanne saimme naapurin nawetasta", was-
tasi Heikki kiitollisin katsein. ..Olisin suonut tei-
dän olleen läsnä, kun Helunamme eilen illalla kotiin
kuljetimme. Se oli todellakin hauskaa. Ia tuo eläin
parkakin näytti niin onnelliselta, kun se jälleen pilt-
tuussaan seisoi! Jospa olisitte nähneet yhteisen
ilomme! Mutta tuossahan tulee jo isänikin maito-
rainta kainalossa. Saatte nyt maistaa Helunan mai-
toa. Woin makuuttaa teille, että se on maukkainta
ja raswaisintll koko näillä seuduin!"

„Sen kyllä uskon", wastasi herra Seymour hy-
mysuin ja lähestyen Toni Hirzeliä tarttui hän hänen
käteensä ja ystäwälliscsti pudisti sitä. Ukko Hirzel
kiitti mielenliikutuksesta wapisewalla äänellä tuota ja-
loa herraa, joka niin auliisti oli auttanut heitä.
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,Mkää toki, ystäwäni rakas, olko minulle noin
kiitollinen", jatkoi skotlantilainen. „Poikanne on ker-
rassaan ansainnut minkä olen hänelle antanut. Hän
on, hankkinut minulle suurella waiwalla kaksi tottan-
poikaa, joita nyt hoidan luonani ja jotka waurastu-
wat päiwä päiwältä. Mutta sitä paitse toi hän wielä
saaliinansa suunnattoman suuren emäkotkan, jonka
sydämmen hän oli weitsellänsä läwistänyt. Siitä en
ole wielä mitään maksanut. Tässä siis neljäkym-
mentä markkaa tuosta pedosta ja tässä wielä kuusi-
kymmentä pojan rewityistä waatteista ja hänen ka-
dotetusta weitsestänsä!"

Näin puhuen pani herra Seymour wiisi tiiltä-
wää kultarahaa. pöydälle, joita isä ja poika kum-
missaan katseliwat.

„Ei, herraseni", huusi wihdoin Heitti, „wanha
kotka, waatteni ja weitseni eiwät yhteensä ole kah-
dentymmenentään markan arwoiset!"

"Minun mielestäni omat ne arwokkaammat",
ivastasi skotlantilainen, „ja minä maksan oman tak-
sani mukaan. Siis ei ollenkaan wastustamisia, poi-
kani. Ota rahat ja sydämmestäni toiwon, että ne
tuottamat teille siunausta."

Heikki tuli nyt niin iloiseksi ja liikutetuksi, että
kyyneleet herahtiwat hänen silmiinsä „Oi isäni!"
huusi hän, „katsokaa, kuinka paljon rahaa! Nyt
woimme ostaa toisenkin lehmän ja siis kahta wertaa
enemmän tuin tähän asti juustoa walmistaa. Nyt
ei ole enää mitään hätää, kun olemme kerta saaneet
welkamme maksetuksi naapurillemme Frieshardt'ille ja
kun kaikki main käy hywin, niin woimme wielä kerta
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maailmassa mekin rakentaa itsellemme samanlaisen
kodin, kuin hänellä on. Niin on käypä ja silloin
myös teidän ei tarwitse liioin huolehtia toimeentu-
lostanne roanhoilla vainullanne!"

Ukko Hirzel pudisti päätänsä. „Ei, ei, niin pian
ei se woi käydä", sanoi hän. „Noin suurta summaa
emme woi ottaa wastaan! Ottakaa ne takaisin, hywä
herra Seymour! Heikki on oikeassa, kahdessakymme-
nessä markassa on waatteista ja weitsestä enemmän
kuin riittäwästi."

„No, no, hywä on!" wastasi herra Seymour.
..Jollette tahdo ottaa ivastaan tuota pientä summaa,
niin antakaa se Heikille. Hän moi sen joskus tar-
peen sattuessa käyttää hywäksenfä. Elkää siis enää
puhuko enempää koko asiasta, jollette tahdo saattaa
minua pahalle mielelle!"

Toni Hirzel huomasi nyt, että skotlantilainen
herra tarkoitti sanoillansa täyttä totta ja otti rahat
pitemmittä mutkitta.

„No hywä, Heikille siis", sanoi hän. ..Kiitä
poikani hywäntekiääsi, olen kätkewä rahat taiteeni
myöhempien aikojen waralle."

Sillä aikaa kuin poikanen yksinkertaisin ja luon-
nollisin sanoin ilmaisi suurta kiitollisuuttaan herra
Seymour'ille, käärei isä kultarahat huolellisesti pie-
neen nahkapussiin, jonka hän sitten kätki wisusti kaap-
pinsa sywimpään komeroon.

„Tuolla ne nyt owat!" tuumi hän itsekseen.
„Kun minua ei enää ole täällä matoisessa maail-
massa, niin owat ne ehken wielä suureksi awuksi rak-
kaalle lapselleni!"
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Monesti teki herra Seymour nyt lähtöä, mutta
ei ollut niinkään helppoa päästä irti talosta.

„Ei herraseni", sanoi hän, „nyt kun kerran
täällä olette, niin täytyy teidän myös nähdä leh-
mämme ja wuohemme, ennen kaikkea luonnollisesti
Helunamme, jonka te olette meille roapauttaneet."

Herra Seymour hymyili hywäntahtoisesti nuo-
relle ystäwälleen, joka ei häntä ennen jättänyt rau-
haan, kun hän oli saanut hänet mukaansa nawettaan.
Täällä täytyi herra Seymour'in omin käsin silitellä
Helunan siwakkaa ja kiiltäwää karmaa sekä taputella
sen leweää otsaa. Sitten wasta antoi Heikki rakkaan
wieraansa mennä; saattoipa häntä wielä kotwan mat-
kaa kotoansa ja erotessa kiitti häntä wielä sydämmel-
lisesti ja pyysi, että herra Seymour pian taas kä-
niisi heitä terwehtimässä. Tuolta herttaiselta, awo-
mieliseltä poikaselta, ei skotlantilainen woinut mitään
kieltää, oli siis luonnollista, että hän kiitti kut-
suista ja lupasi käydä pian taas katsomassa.

Heikin toiwomus saada taas pian hywäntekiäänsa
tawata ei toteutunut kumminkaan koskaan. Hän kyllä
noin kolmen, neljän päiwän perästä meni Rosenla-
nibad'iin, mutta kysyttyään täällä herra Seymouria,
sai hän surukseen kuulla, että hän saatuaan kirjeen
kotiseudultaan oli äkkiä matkustanut pois jakäskenyt
sydämmellisesti terwehtimään Heikkiä ja hänen isäänsä.
Poika tiedusteli nyt tarkemmin syitä wieraan herran
lähtöön, mutta ei kukaan woinut antaa hänelle tyy-
dyttäwää selwitystä. Hänen hywänteliänsä oli hä-
winnyt kuin tuhka tuuleen. Ainoastaan muisto ja
suuri kiitollisuus jäi Heikin sydämmeen.
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Surullisena palasi hän takaisin isänsä luo, kertoi
hänelle saamansa tiedot ja skotlantilaisen terwehdyk-
set. Komin oli Heikki pahoillaan, ettei hän wielä
kerran saanut osoitan kiitollisuuttaan tuolle niin kun-
non ihmiselle.

Mutta hän lohdutti itseänsä kumminkin sillä,
että kerran oli herra Seymour wielä palaama ta-
kaisin ja hän oli warma myös siitä, että skotlanti-
lainen oli silloin käymä heitäkin terwehtimässä.

Tämä toiwomus ei kumminkaan koskaan toteu-
tunut. Kesä meni menojaan, tuli syksy ja karisti leh-
det puista. Jo lenteliwät ensimmäiset lumihiutaleet
sakealta taiwacilta alas laaksoon, mutta ei wielä herra
Seymouria näkynyt eikä mitään hänestä kuulunutkaan.
Päinwastoin tuli tapauksia, jotka eiwät olleet omiaan
wireillä pitämään toimetta saada wielä kerta tawata
häntä.

Onni ja onnettomuus waihtelewat nopeasti ih-
miselämässä ja tätä onnen waihtelua sai myös Toni
Hirzel pian kokea, Kowa isku kohtasi häntä talwen
lähetessä. Ruskea Heluna, joka nyt kesälaitumiltansa
oli kytketty taimeksi nawettaansa, sairastui ja kuoli.
Pian sen jälkeen, kun nyt talwi tuli tumallista an-
karampana, tunkeutui karjan julma wihamies susi
yöllä nawettaan, jonka omi oli jäänyt lukitsematta
ja sieppasi mennessään kaksi wuohta. Eläin parko-
jen sanoin selittämätöin hätä, niiden hirweä määki-
minen herätti kyllä Toni Hirzelin, joka heti kiiruhti
nawettaan, mutta hän tuli liian myöhään. Kaksi oli
wiidestä poissa ja jäljistä moi hywin päättää, minne
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ne oliwat häwinneet. Werta oli siroittunut sinne
tänne pitkin näivetän permantoa.

Nämä odottamattomat onnettomuudet koskiwat
Toni Hirzeliin marsin kowasti. Hänen ainoa omai-
suutensa, paitse matalaa majaansa, oli hänen leh-
mänsä ja ivuohensa, jotka tuottiwat hänelle jokapäi-
waisen toimeentulon. Ia nyt oliwat ne poissa, ei
siis kumma jos ukko Hirzel oli huolissaan ja Heikki
wuodatti itämissään monta kynneltä. Mutta kun
elämä nyt näytti niin toiwottomalta, niin johtui Hei-
kille mieleen nuo wiisi kultarahaa, jotka herra Sey-
mour oli menneenä kesänä lahjoittanut ja pyysi isäänsä
ostamaan niillä toisen lehmän. Toni Hirzel ei tah-
tonut kumminkaan kuulla niistä puhuttaman.

„Rahat omat sinun", ivastasi hän, »Sinulle an-
toi ne tuo jalomielinen herra ja niihin ei kosteta en-
nenkuin itse woit käyttää ne omiin tarpeihisi. Olet
wielä liian nuori ja kokematon, elä siis puhu enää
mitään rahoista. Ia mitä toimeentuloomme tulee,
niin toiwon, että kaikki taas käy hywin. Heluna
ja wuohemme omat kyllä poissa, mutta tuolla muo-
rilla kiertelee metsäkauriita joukoittain. Seinällä riip-
puu pyssyni, jonka luoti jo ennenkin on kaatanut
niin monta kaunisla kaurista. Odota wain, Heikki,
kunnes kewät taas tulee! Menemme silloin kahden
metsästämään ja olet näkemä, että isälläsi on wielä
warma käsi ja teräwä silmä. Rosenlanibadin maja-
talon isäntä maksaa kauriista kymmenen, kaksitoista,
jopa wiisitoistakin markkaa, kun matkustawaisia maan
riittäwästi löytyy. Kun kesä on mennyt, seuraama
syksy tullut ja Jumala apunamme on, niin luulen
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ansainneemme sen werran, että woimme taas ostaa
itsellemme toisen lehmän jakaksi kesyä kaurista. Iloi-
sena olet sinä poikaseni silloin kiitäwä pitkin muorien
kupeita ja ajama metsäwuohia ampumamatkalle. Kah-
den on helpompi aina saada saalista."

„Nnn isäni, sitä et tarwitse epäillä, etten ilolla
sua seuraisi!" ivastasi poika. ..Tiedäthän hywin, että
muorilla kapuileminen on minun mielityötäni ja jos
meillä wähäkään onnea matkassamme on, niin löy-
dämme kyllä kotkan pesiä, joista poikaset otamme ja
myömme ne niille, jotka niitä haluamat. Ia sellaisia
aina löytyy matkustllwaisten joukossa, maikka ei luon-
nollisesti niin hywiä kllupantekiöitä, kuin herra Sey-
mour oli. Luota maan isä minuun ja waikeimmis-
sakin tehtäwissä et ole kuulema walituksen ääntä mi-
nulta."

„Hywä on, poikani, sinuun aina luotan!" was-
tllsi isä ottaen samalla pyssyn seinältä ja tarkastel-
len sen ruostunutta lukkoa. Talwi kului hiljakseen.
Kewät-tuulet alkoiwat wähitellen puhallella etelästä.
Ne suhisiwat ensin lauhkeina muorien harjanteilla,
painuiwat alas laaksoihin ja sulattaen tasoittiwat lu-
mikinokset maan tasalle. Tuhannet ja taas tuhannet
pikku puroset lirisiwät muorien seinämistä alas laak-
soihin ja yhdistyiwät siellä wuolaiksi wirroiksi, jotka
kohisten silten kiisiwat eteenpäin wimmatussa wauh-
dissalln. Tämän kohinan ja ryskeen keskellä teki au-
rinko hiljaista herättämää työtään. Se nosti ruo-
hon maahan, lehdet puuhun ja herätti kukkaiset pit-
källisestä talwi-unestaan. Niityt wihannoiwat ja pel-
loilla nousi wihanta wilja. Muuttolinnut palasiwat
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entisille pesimispaikoilleen, medet wapautuiwat jää-
kahleistaan ja tuhannet wiserrykset sekä ilmassa että
puitten oksilla ilmoittiwat kilwan, että ihana touko-
kuu, kewaän kaunein aika, oli käsissä.

„Nyt on aika läsnä", puhui isä Heikilleen
ja yhäti useita päiwiä perätysten kiersiwät he nyt
ympäri korkeita alpviwuoria palaamatta ollenkaan
wälilläj kotia, kunnes taas kärsittyään monenmoista
waiwaa ja wllstusta laskeutuiwllt metsäkauris har-
tioilla alas laaksoon ja weiwät saaliinsa kaupaksi Ro-
senlaniblldin rawintolaan. Aina muisti Heikki tul-
tuaan tänne kysellä herra Seymouria, mutta mitään
tietoa ei hän hänestä saanut koko kesänä.

Dhä paremmin ja paremmin onnistui metsästys.
Toni Hirzeliä pidettiin parhaimpana metsämiehellä
koko seudussa ja hän myös piti huolen siitä, ettei
tämä huhu ollut turhaa puhetta. Kun kesä teki lop-
puaan ja wiimeinen päiwä elokuuta tuli, niin oli
kerrassaan kolmekymmentä metsäwuohta surmansa
Toni Hirzelin kädestä saanut ja wielä oli metsästys-
aikaa jäljellä aina marraskuun puoliwäliin saakka.

„Nyt, Heikki", puhui ukko Hirzel pojalleen, »al-
kakaamme wahitellen ajatella tulemaa talwiaikaa!
Kauniimman kesäajan olemme onnellisesti eläneet ja
wähäisen summan rahaa itsellemme koonneet, mutta
se ei wielä riitä lehmän ja wuohien ostamiseen.
Monta monituista kertaa wielä saamme muoria kier-
rellä, ennenkuin woimme hankkia itsellemme toisen
Helunan."

„Olen aina walmis, isä", wastasi poika. „Lehmä
täytyn meidän saada enkä aio ennen lakata yrityk-
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sistä ja lewähtää, kuin uusi Heluna nawetassamme
mylwii. Mutta kuule, isä, eilen iltapäiwällä huo-
masin Wellhornilla werekset jäljet. Aiwan warmaan
asustaa siinä metsäwuohi, joka koko kesän on arwan-
nut pysyä piilossa wainoomisiltamme."

„Wellhornillllko?" kysäsi isä innoissaan. .Millä
puolen?"

„Sillä puolen, missä jäätiköt alkamat. Ei ole
sinne komin waikea päästä, mutta luulen, että met-
säwuohi, tultuaan wainotuksi, töytää heti jäätiköille
joten seuraaminen käy komin määrälliseksi. Siellä
on harjanteita suunnattoman korkeita ja jos niiltä
alas syöksyy niin ei warmaan enää koskaan saa nähdä
päiwän waloa."

„On kyllä niin", waZtasi isä, „mutta sittenkin
täytyy metsäkauriin tulla meidän saaliiksemme. Tie-
dätkö warmaan paikan, josta kauris juoksee Wellhor-
nilla Engelhörnerin jäätiköille?"

„Tiedän hywin", ivastasi poika.
„No tzywa", jatkoi taas tuo kokenut metsästäjä,

„jos metsäkauris pääsee käsistämme jäätiköille, niin
seuraamme sitä wiela sittenkin. Ensin kumminkin
koetamme kaataa tuon kauriin, ennenkuin se ehtii Gn«
gelhörnerille. Asetun ylimenopaikkaan ja sinä ajat
eläimen taitawasti siwuitseni."

,Min juuri täytyy meidän koettaa", ehätti myös
Heikki sanomaan, „aiwan samanlaisen suunnitelman
olen myös minäkin mielessäni tehnyt,"

„Se on siis päätetty! Aamulla ani warahin
lähdemme liikkeelle!"
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Samana iltana järjesti Toni Hirzel kaikki tar-
wittawat kampsut tuleman päiwän metsästystä Mar-
ten, ja warhain ennen päiwän nousua läksi hän liik-
keelle poikansa kanssa. Kuljettuaan noin puoli tuntia
yhdessä, erosiwat he ja läksiwät eri teille. Isä läksi
wasemmalle kapuamaan ylös Gngelhörnerin jyrkkää
rinnettä tullakseen sille paikalle, mistä metsäwuohen
oli tapana juosta, ja poika taas oikealle suoraan Well-
hornia kohti saadakseen wuohen liikkeelle ja ajaakseen
sen sitten isän luokse.

„Ole warowainen, Heikki", sanoi Toni Hirzel
pojalleen, kun he lämpimällä kädenpuristuksella toi-
sistaan erosiwat. „En ole luonasi, enkä woi siis sua
auttaa, jos waaraan joutuisit, siis elä ole uhka-
rohkea!"

Poika lupasi pitää waransa ja niin läksiwät he
kumpikin taholleen. Heitti kulki kuumasti eteenpäin
ja saapui tallustettuaan toista tuntia ylös mäkeä sora-
ja kiwitkomaassa wuoren huipulle, josta hän näki
tuon lllkean jäämeren, joka lewisi Gngelhörnerin wie-
rustalla. Täällä otti hän kaukotorwen metsälaukus-
tlllln ja tähysteli silla ympäristöä. Samalla huo-
masi hän isänsä, joka warowasti astui esiin jää-
tikön sinmstalta ja jatkoi matkaansa, kunnes hän tuli
siihen paikkaan, jossa hänen piti odottaa metsäwuohta.
Siinä pysähtyi isä ja wetäytyi piiloon jääkappaleen
taakse. Heikki oli tyytywäinen ja oli makuutettu
siitä, että paikka oli hywin walittu.

„Se on juuri oikea paikka", tuumi hän itsekseen,
„isä on kai jäljet huomannut, Viisikymmentä as-
kelta jäämölMleestä juoksee kauris pitkin harjannetta
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tullakseen pienelle wiheriäiselle paikalle, joka on jää-
nyt paljaaksi jäätikön kupeessa. Mutta ennenkuin
tuo eläin raukka sille ehtii on jo isän kuula sen ku-
lustaan kaatanut. Ensin kumminkin täytyy minunse löytää ja saada liikkeelle."

Uudestaan asetti hän kaukotorwen silmilleen ja
tarkasteli Wellhornin korkeita ja röystelikkäitä wuo-
ren seinämiä. Ilma oli kirkas ja kaikkialle woi hän
nähdä tarkkaan, mutta mitään epäiltäwää ei hän
kumminkaan woinut huomata.

„Se on warmaankin piiloutunut jonnekin tuonne
kallionmölMeitten taa", tuumi Heikki itsekseen. »Mi-
nun täytyy jatkaa matkaani."

Sanottu ja tehty. Hitaasti kulki hän edelleen,
aina maan wisusti etsien ja wäliin aina pysähtyen
ja taukotorwella tähystäen. Mutta äkkiä pysähtyi
hän aiwan ja heittäytyi pitkäkseen maahan.

„Tuossa se nyt on oikein kumminkin arwa-
sin!" mumisi Heikki itsekseen. „Nyt täytyy minun
lähestyä sitä kaaressa ja sitten masto, saada se liik-
keelle!"

Mataen ja ryömien nelin kontin kulki Heikki
warowasti eteenpäin ja nosti noin wäliin päätään
ollakseen siitä warma, että eläin oli wielä paikoillaan.
Niin saapui hän määräpaikkaansa ja äkkiä pelästytti
tuon rauhallisen, aran eläin paran, jota hädissään
määkien juoksi wuoren kukkulalle.

Metsäwuohi oli tuskin kahden sadan askeleen
päässä Heikistä. Se woi hywin kuulla pojan äänen
ja nähdä hänet selwään. Yhtäkkiä hypähti tuo nopsa
eläin pystyyn ja kewein askelin juoksi se yli jäätikön.
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„Se on meidän!" huusi Heikki riemuissaan.
„Warmaan tulet siuä saaliiksemme!"

Mutta hän riemuitsi kumminkin liian warhain.
Metsäwuohi joko aawisti, että häntä tällä puolen
jäätikköä joku maara uhkasi, tahi hän näki ettei hä-
nellä ollut syytä Heikkiä peljätä se pysähtyi ku-
mausta kulustaan, kääntyi takaisin, polki pari kolme
kertaa jäätikköä etukawioillaan ja jäi siihen liikkuma-
tonna seisomaan kuin walettu kuwa tarkastaen lak-
kaamatta Heikkiä. Poika huusi, koetti huiskuttaa kä-
siään säikäyttääkseen eläintä, heitteli kiwiä ja jääpa-
lasta sinne päin, mutta wuohi ei liikahtanut, se seisoi
kuin kiwettyneenä paikallaan.

„Odota main mielii hetkinen, niin kyllä minä
sinulle opetan", huusi Heikki. „Tästä ei pääsy jää-
tikön yli ole niin määrällinen, kuin tuolla alempana,
ja kun maan yli pääsen, niin käy sinulle hullusti!"

Niin läksi Heikki eteenpäin suoraan kaurista kohti.
Metsäkauris laski hänet noin sadan askeleen päähän,
kääntyi sitten lyhyesti ja kimakasti «armahtaen ja
juoksi pari kolme sataa askelta edelleen, kääntyi taas
katsomaan ja pysähtyi ikäänkuin odottamaan seuraa-
jaansa.

Heikki ei helpottanut, hän jatkoi itsepintaisesti
seuraamistansa. „Minä menen niin pitkälle kuin waa-
ralta pääsen", ajatteli hän, „ja pahimmassa ta-
pauksessa woinhan kääntyä takaisinkin!"

Tätä jatkui yhä. Sadan askeleen päähän lasti
aina metsäwuohi hänet sitten läksi se taas liik-
keelle ja eteni kappaleen matkaa.

Niin kesti ajoa runsaan tunnin werran ja wähi-
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tellen läheni eläin yhä enemmän ja enemmän sitä
paikkaa, jossa Heikin isä saalista rauhallisena odotti.

Mä lähemmä ja lähemmä tuliwat metsäkauris
ja sen ajaja sitä ruohottunutta paikkaa, jolle
hella oli jäätiköltä tapana juosta. Nyt oli eläin main
noin Viisikymmentä askelta ylimenoharjanteesta ja
Heikki odotti jo lewottomana sitä hetkeä, jolloin met-
säkauriilta kulku katkeaisi, mutta silloin hypähti
kauris äkisti ylös, oikasihe kaaressa oikealle ja nuolen
nopeudella kiisi jäätikön toiselle puolen ja häwisi nä-
kymättömiin.

„Se näki warmaan isän ja huomasi waaran!"
tuumi Heikki itsekseen. „Tänäa'n on turhaa koettaa
enää jatkaa ajoa."

Mutta ei aikaakaan, kun Heikki aikoi lähetä
isäänsä sopimaan hänen kanssaan poislähdöstä, niin
unittasi isä hänelle, että hän pysyisi paikallaan ja sa-
malla huomasi Heikki taas metsäkauriin kiitämän wan-
halla wlluhdillaan ja sitten pysähtymän toiselle ruo-
hokunnaalle, joka oli jäätikön wastaisella puolen.

„Sen täytyy olla meidän", sanoi ukko Hirzel
lähestyen poikaansa. „Tuolta saamme sen epäile-
mättä haltuumme, sillä pitkin Engelhörnerin jyrkkää
seinämää ei se pääse kapuamaan ja toiselta puolen
sulemme me taas tien siltä. Rawakasti siis maan
eteenpäin, Heikki!" '

Poika seurasi isäänsä, joka rohkeasti kulki eteen-
päin. Pian tuliwat he paikalle, josta helposti nä-
kiwät metsäwuohen. Otus oli noin parinsadan aske-
leen päässä, mutta wälillä oli jonka kuori
oli hieno ja pettäwäinen. Metsäwuohta oli se kyllä
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kannattanut, mutta ihmiselle oli mahdotonta uskal-
taa sille.

..Tästä emme woi päästä yli, isä!" sanoi Heikki.
..Etsikäämme warmemvi pääsöpaikka."

„Gi löydy parempaa' asemaa kuin tämä", was-
tasi isä ja wlllmistautui ampumaasentoon.

..Mutta miksi ampua, isä?" rysäsi poika. ..Mitä
hyödyttää saada se päiwiltä, kun emme kumminkaan
saa sitä huostaamme?"

„Kun sen ensin saamme maan ammutuksi, niin
emme sitä missään tapauksessa jätä", wastasi isä.
..Asetamme sillan tapaista epäwarman kuilun yli ja
niin on helppo tulla nurmikolle,"

„Mutta eihän meillä ole mitään siltapuita!"
..Hankimme sellaisia! Nyt aion laukaista. Heikki!"
Isä painoi pyssyn olkaansa, tähtäsi hetkisen,

mutta laski pyssyn taas alas. Hänen kaswonsa äkisti
kalpeniwllt.

„Mita sinua waiwaa. isä?" kysyi Heikki huo-
lestuneena.

,M mikään, ei mitään!" wastasi metsästäjä.
„Tuntui maan niin oudolta juuri kuin aloin lau-
kaista. Tuntui siltä kuin koko jäätikkö olisi huojunut
allani. Mutta se on hulluutta! Meidän wuoremme
seisomat mankkoina ijänkaiken."

„Rakas isä, elä ammu!" pyysi Heikki lewotonna.
.Minusta tuntuu myös niin kummalliselta ja sydäm-
meni tykyttää aiwan kuin jonkun onnettomuuden
edellä! Elä ammu, isä! lätä se huomiseen, minä
pyydän sinua!"
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Mutta tuo wanhll metsästäjä oli taipumaton,
eikä antanut hetkellisen heikkouden itseensä waikuttaa.

„Mitä hulluuksia Heitti", sanoi hän hymyillen,
mutta ei kumminkaan samalla äänen warmuudella,
kuin tawallisesti „olemme maan hiukan liian no-
peasti kawunneet wuorelle ja niin on meri noussut
päähän. Nyt on taas kaikki ohi, ja olemmehan nar-
reja jos päästämme saaliimme jonkun lyhyen pyör-
rytyskohtauksen takia. Ole nyt maan hiljaa! Ei mi-
nuuttiakaan kulu kunnes kaikki on taas ohi!"

Heikki pysyi liikkumatonna. Toni Hirzel kohotti
pyssyn, painoi liipasinta ja ampui. Mutta samassa
kun hän painoi, luiskahti hänen jalkansa. Heikki
kuuli hänen wain sanoman: „Taiwas, armahda mi-
nua!" Jää murtui isän alta ja hän wajosi sywyy-
teen. Ampuessaan oli hän jääiljanteella menettänyt
tasapainonsa ja samalla nyt kun hän kaatoi tauriiu
kuulallaan wajosi hän itse ojennetuin käsin alas rot-
koihin, josta hänellä oli hywin wähä toiwoci palata
ihmisten ilmoille."

»Isä! Isä, isä!" huusi Heikki hädissään ja heit-
täytyi kuolonkalpeena pitkäkseen awonaisen kuilun äy-
räälle nähdäkseen alas sywyyksiin. „Isä, isä! Elätto
wielä! Taiwaan nimessä, wastna!"

Kaikki oli hiljaa. Ainoastaan wähäistä rapinaa
kuului sywyydestä hetkinen.

Muutaman minuutin ajan jäi Heikki toimetonna
ja kauhun waltaamana lepäämään paikalleen. Wä-
hitellen kumminkin tuli hän taas täydelliseen tajun-
taansa ja tuska painoi häntä nyt kahta wertaa kau-
heammin. Hän itki towasti ja toiwotonna raastoi
käsiään.
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„Isä!" huusi hän uudelleen sywään kuiluun,
joka niin mustana ja nielewänä awautui hänen edes-
sään. „Isä, Jumalan tähden kuule minua!"

Äkkiä säpsähti hän hämmästyksestä. Kumea
wastaus kuului kuilun pohjasta. ..Heikki, minä elän,
mutta toinen jalkani ja käteni omat särkyneet. En
koskaan enää woine päästä täältä ihmisten ilmoille!"

Tuskan ja samalla ilon huuto tunkihe pojan ah-
distetusta rinnasta.

..Rohkeutta, isä!" wastasi hän. „Sinun täytyy
pelastua, koska Jumala on jättänyt minut henkiin.
Onko sinulla wielä metsälaukku matkassasi?"

„Kyllä, mutta pullo, joka sisälsi maitoa, on men-
nyt rikki!"

„No ota sitten minun laukkuni! Ole muruillasi
isä, minä heitän sen alas!"

Metsälaukku putosi ja muutama hetkinen myö-
hemmin kuului kuilusta mustaus, että isä oli laukun
saanut haltuunsa!

»Pullosi on eheä", huusi hän. „Toiwon woi-
wani tulla toimeen täällä ehkä kaksikymmentäneljä
tnntia, maikka täällä onkin hirmuisen kylmä. Mutta
mitä aiot tehdä, poikana?"

„Aion kiiruhtaa alas laaksoon hakemaan naapu-
rien apua! Tuomme sieltä nuoria ja seipäitä! Kestä
wain parisen tuntia, isä, niin Jumalan awulla olet
pelastuma!"

„Siis kiiruhda lapseni! Odotan sinua!" wastasi
isä ja sanottuaan huwästit isälle läksi Heikki ilmoit-
tamaan naapureilleen tapahtuneesta onnettomuudesta.

Hiin juoksi minkä waan ikinä jaksoi pelastaak-
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seen niin isänsä. Usein kompastui hän ja luisui alas
jääwuoria ja kallion rinteitä. Hän tuli uskomatto-
man mahassa ajassa alas laaksoon. Kuolon kalpeana,
werissään ja repalaisin waattein syöksi hän Rosenlani-
bad'iin, sillä se oli läheisin paikka, josta hän warmasti
toiwoi apua. Heikin kalpeat ja hätäiset kaswot he-
rättiwat kaikkialla hämmästystä ja sääliä. Lyhyin sa-
noin kertoi hän tapahtumasta ja pyysi noin kymmen-
kunta miestä awukseen pelastamaan onnetonta isää
hänen jäisestä haudastaan. Rosenlanibadin kunnol-
linen isäntä piti siitä huolen, että lautoja, riukuja
ja nuoria tuli hankituksi ja sitä paitse pani hän läh-
tewille matkaan myös mirkistysaineita hätää karsi-
malle wietäwäksi. Ennen kaikkea pakotti hän Heikin,
joka näytti niin surkealta ja tuskin pysyi pystyssä,
wirwokkeita nauttimaan. Sillä aikaa kuin pelastus-
tarpeita hankittiin kokoon, sai Heikki kaikenmoista hy-
wää ja rawitsewaa niin että hän taas jonkun hetken
perästä kykeni lähtemään takaisin ja olemaan mat-
kueen ohjaajana. Minuuttiakaan turhaan wiiwytte-
lemättä läksi matkue liikkeelle ja ohjasi kulkunsa yli
muorien ja jäätiköitten sille paikalle, jossa onnetto-
muus oli tapahtunut. Waikta kaikki paniwatkin pa-
rastaan ehtiäkseen mitä pikemmin perille, kului mat-
kaan kuitenkin runsaasti pari tuntia. Tultuansa pai-
kalle heittäytyi Heikki taas rotkon reunustalle ja kur-
kottaen kuiluun huusi hän isäänsä. Heikosti, mutta
kumminkin ymmärrettäwästi kuului wastaus sywyy-
destä.

„Olen wielä elossa", huusi tuo onneton. „Mutta
jäseneni owat jo puoleksi kangistuneet ja kärsin ko-
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maa tuskaa. Jos moitte auttaa minua, niin autta-
kaa pian, sillä kauan en enää pysy tajussani".

»Nuora heti alas!" käski Rosenlanibadin isäntä.
»Ottakaa mustaan, Hirzel! Pankaa nuora käsiwar-
sienne alle ja sitokaa se kowasti kiinni rinnan koh-
dalta! Täällä on woimcckkaita miehiä, jotka teidät
helposti ylös wetäwät!"

Nuora heitettiin alas laaksoon, mutta turhaan
sai nyt merkkiä odottaa, että Toni Hirzel olisi itsensä
siihen köyttänyt.

„Isä, miksi witkastelet?" huusi Heikki hädis-
sään.

„Hirzel, tartu pian nuoraan!" huusi majatalon
isäntä kowemmin.

Mutta mustausta ei kuulunut,
„Hän on warmaan mennyt tainnoksiin", huo-

mautti isäntä, ..Armahtakoon taiwaallinen isämme
miesparkaa, sillä tuonne mustaan snwunteen ei ku-
kaan olento uskalla".

»Minä uskallan kyllä!" huusi Heikki ja tarttui
nuoraan syöstäkseen alas, mutta parikymmentä mank-
kaa tllsimarttll pidätti häntä siitä. »Antakaa minun
mennä" —huusi hän — „minun täytyy pelastaa isäni!"

Mutta miehet tarttuiwat häneen yhä kowemmin
ja isäntä asettui hänen eteensä nuhdellen häntä ke-
wytmielisyydestä.

»Odota hetkinen, kunnes saamme mitatuksi yl-
täätö nuora edes pohjaan", huomautti tuo ymmär-
täwäinen isäntä. »Ajatteleppa jos nuora olisi pari
kolme tahi wiisikymmentä jalkaa liian lyhyt, niin
marinaan olisit silloin kuoleman oma, sillä ei putoa-
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niinen lähimainkaan aina onnistu. Siis odota! Isäsi
tulee taas tajuunsa ja silloin saamme myös tietää,
mitä tehtäwänä on.

Heikki oli nyt totteleminaan ja ottaminaan nmr-
teen majatalon isännän warotukset. Hän ei enää
wastustcmut seuraajiensa pidätyksiä, maan ainoas-
taan tuon tuostakin huusi isänsä nimeä, koettaen kur-
kottaa sywyyteen.

„Rohkeutta main!" tuumi Heikki itsekseen
ja riuhtoen äkisti itsensä irti, tarttui hän nuoraan
molemmin käsin ja heittäytyi luistaen pitkin sitä alas
sywyyteen. Impärillä olemat hätäytyneinä huusi-
wat turhaan, muutamia kauheita minuutteja ku-
lui, Heikki oli hawinnyt jäljettömiin.

„Luulen, että hän on mennyttä kalua, poika
raukka. Ijäti poissa, kuten isänsäkin!" sanoi maja-
talon isäntä ja wieressä seisojat kalpeina ja äänettö-
minä näkyiwcit oleman samaa mieltä.

Mutta äkkiä kuului kuilun pohjasta kimeä ääni:
„wetäkää, wetäkää, hywät ystäwäni! Ulos ja hy-
wälla wauhdilla!"

„3>lös, ylös! Weläkää aiwan kuin oma elä-
männe olisi kysymyksessä!" toisti isäntä ja nuot
reippaat miehet woimansa takaa kiskoiwat ikäänkuin
koko maailman kohtalo olisi riippunut heidän woi-
mistansa.

„Tuossc> heitä jo näen!" huusiriemuissaan isäntä,
he riippumat ilmassa! Wanhus on tajutonna,

kuten arwasin. Heikki näkyy hywin köyttäneen hä-
net kiinni! Mös miehet, ylös! Vetäkää kuin aika-
pojat! Pari meloa wielä niin omat he jo ylhäällä!
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Ia miehet ponnistiwat yhä moimiensa takaa.
Jo näkyiwät Toni Hirzelin kalpeat kaswot jäätikön
rcunanteella, jo tuli Heikkikin repolaisena ja werisenä
näkymiin. Kerta wielä nykäys ja riemuhuutojen kai-
kuessa kiskasiwat miehet wiimeism kerran. Isä ja
poika oliwat nyt pelastetut ja lepäsiwät pelastajiensa
jalkojen juuressa. Iloansa ilmaisiwat miehet uudella
hurraahuudolla, waarat wastailiwat ja petolinnut
pelästyksissään lehahteliwat lentoon piilopaikoistansa.

Miehet sitoiwat riuwut yhteen nuorilla ja sai-
wat niin laadituksi paarin, jolle asettiwat sekä ukko
Hirzelin että Heikin kotiin kuljettamista warten. Kun
woimia ei puuttunut kului paluumatka helposti ja
ilman mainittawia waikeuksia. Sairaat tuotiin kotia,
jossa heille hankittiin pehmoiset wuoteet ja lääkärin
apua. Lääkäri sitoi Toni Hirzelin murtuneet jäsenet
ja oli warma siitä, elta hän jäisi eloon, mutta
woisiko hän jatkaa elinkeinoansa, metsäwuohien met-
sästämistä ja Wuorilla kiertelennstä sitä hän suu-
resti epäili. Heikki oli kumminkin komin mielissään
kuullessaan että hänen isänsä sai jäädä eloon. Tuo
ilosanoma waikutti häneen niin että hän wähitellen
alkoi tointua mammoista ja jaksoi kertoa, kuinkahan
oli löytänyt isänsä kylmästä haudasta. Hänen alas
laskeutuminen ei suinkaan ollut tarpeeton, sillä nuora
oli tarttunut kiween ja hänen isänsä oli maannut
tajutonna kylmällä wuoteellaan kymmenen jalkaa
alempana Waikka isä olisi tullutkin tajuunsa, ei hän
kumminkaan olisi woinut köyttää itseään nuoralla,
sillä hänen kätensä oli pahasti loukkaantunut. Oli
sitä paitse komin mahan luultawaa, että ukko olisi



52

tajuunsa tullut, sillä sywyydessä oli sanomattoman
kylmä, joka pikemmin olisi pian tehnyt hänen kärsi-
myksillensä ijäisen lopun. Heikki sai nyt siis osak-
seen nuhtelujen asemasta kiitosta ja ylistystä, mutta
enin tumminkin ilahdutti häntä se tieto, että hän
oli pelastanut rakkaan isänsä warmasta kuolemasta.

Kertomuksessaan ei Heikki unohtanut mainita
metsäwuohesta, joka hänen kuullakseen oli kangistu-
neena jakuolleena onnettomuuspaikan läheisellä ruoho-
aukeamalla. Majatalon kunnollinen isäntä noudatti
metsäwuohen sieltä ja toimitti sen sitten Toni Hirze-
lin kotiin iloksi ja ainoaksi palkkioksi heidän rohkeasta
ja onnettomasta metsästysretkestäan.

IV.

Heikki KarjanKmiMiamm.
Heikin isä parantui hitaasti mammoistaan; ku-

luipa talwi ennenkuin hän saattoi ryhtyä minkään-
laiseen työhön. Toteutui lääkärin ennustus, ettei
Toni Hirzelistä enää koskaan olisi metsästäjäksi ja
muorien kiertäjäksi. Murtunut jalka jäi ainiaaksi
hermottomaksi ja monta monituista kertaa katseli ukko
surullisin katsein seinällä riippumaa pyssyänsä, jolla
hän ei enää koskaan saanut metsäkaurista kaataa.
Tämän ikämän yksitoikkoisen elämän lisäksi tuli wiela
huoli toimeentulosta. Ruskea Heluna ja wuohet oli-
wat kuolleet, metsästys, joka oli Hirzelin pääelinkeino,
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oli nyt kielletty häneltä ja Heikki, joka kyllä oli jo
rotewa ja reipas nuorukainen, ei nuoruutensa ja ko-
kemattomuutensa takia woinut kumminkaan täyttää
isänsä sijaa. Ia wähitellen täwikin alppi-metsastys
Vaarallisuutensa wuoksi wastenmieliseksi, ukko Hirzel
oli iki päiwiksi menettänyt terweytensä ja woihan
Heikille milloin hywänsä käydä samoin kuin hänen
isällensä. Ollakseen marma, ettei poikansa tulisi hou-
kutelluksi metsän kululle, möi Toni Hirzel oiwan pys-
synsä ja sai siitä hywän hinnan.

„Nyt Heikki" puhui isä pojalleen, samalla
kuin hän pani pyssyn hinnan kaappiinsa „nythän
alkaa olla meillä jo lehmän hinta säästössä. Mei-
dän tulee pitää huolta siitä, että saamme loput piau
säästetyksi, sillä tarwitsemmehan maitoa toimeentulok-
semme".

„Se on kyllä totta", myönsi Heikki. ..Jollette,
isä, tahdo käyttää lehmän ostoon niitä sataa mark-
kaa, jotka herra Seymour meille jätti, niin täytynee
meidän ansaita tarwittawat rahat jollakin muulla tu-
malla. Metsästyksestä, joka kesällä oli paras tulo-
lähteemme, ei luonnollisesti moi olla mitään hyötyä,
koskapa pyssymmekin on jo myöty. Mutta olen aja-
tellut, isä, jotakin muuta ansaitsemiskeinoa".

„No, mitä, poikani?" kysäsi isä.
„Gntä rupeaisin alppimatkustajille oppaaksi. Tie-

dättehän hywin, että tunnen kauneimmat ja luonnon-
ihnnimmat seudut Wellhornilla ja Engelhörnerillä, ja
luulen myös, että Rosen,lanibad'in rawintolan isäntä
puoltaisi minua matkustajain walitessa oppaitansa.

..Ajatuksesi on mielestäni wiisas", wastasi isä.
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„On kyllä totta, että woit ansaita ainoastaan kesällä,
mutta jos mattustawaisia on paljo, niin luulta-
wasti woit kesän ajalla ansaita taimenkin waralle.
Päätetään siis niin, Heikki! Rupea sinä waan alppi-
oppaaksi ja minä, hankittuamme lehmän, hoidan sitä
kotona, johon kyllä, Jumalan kiitos, woimani kum-
minkin riittäwät".

Niin oliwat nyt Toni Hirzel ja Heikki selwillä,
kuinka tästä puoleen hankkisiwat toimeentulonsa. Seu-
raamana päiwänä tuli naapuri Frieshardt wieraisille
heidän matalaan majaansa. Tuon onnettomuuden
jälkeen, joka kohtasi ukko Hirzeliä, oli Frieshardtin
käytös naapuriansa kohtaan muuttunut. Hän oli jo
taimella osottautunut erittäin ystäwälliseksi jakäynyt
monta kertaa ter-vehtimässä Hirzeliä hänen tautiwuo-
teella. Menneet ikämät tapahtumat oliwat joutuneet
unhotuksiin. Hywässä sowussa ja ystäwyydessä oli-
wat naapurukset tätä nykyä. Niinpä nytkin, kun
Frieshardt astui majaan, toiwotti ukko Hirzel lämpi-
mällä kädenpuristuksella naapurinsa terwetulleeksi ja
Heikki niinikään ystäwällisesti terwehti.

.Minulla olisi hiukka puhumisia kanssasi, naa-
puri", alkoi wieras puhetta, istuutuessaau -penkille
uunin wiereen,

„No, mikä nyt on asianne?" kysyi Toni Hirzel.
„Asiani ei koske juuri suorastaan teitä, naapu-

rini, waan enemmän voituanne Heikkiä", jatkoiFries-
hardt. ..Hänhän on jo kookas ja ymmärtäwäinen
nuorukainen ja, mikäli hänet tuunen, on hän perin
rehellinen ja oikeutta rakastama".

„Niin sellaiseksi minäkin hänet tunnen", was-
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tasi ukko Hirzel. „Elä huoli kainostella, poikani, sillä
sehän on sinun welwollisuus aina pysyä hywänä ja

rehellisenä ihmisenä Mutta selittäkää asiaanne tar-
kemmin".

„Käyn siis pitemmittä mutkitta asiaani", mus-
tasi rikas Frieshardt. „Te kai jo aikaisemmin olette
kuulleet että olen Meyringissä ostanut kuusikymmentä
lihawaa lehmää Ranskaan wietäiväksi ja sinne myö-
täwäksi. Olen hankkinut jo harjaantuneen karjan
kulettajcmkin, Wiinikan Eskon, mutta olisin paljon
lewollisempi, jos minulla paitse Eskoa olisi palweluk-
sessani mies, jonka rehellisyyteen kalvisi kerrassaan
luottaminen. Olen tuumiskellut, että eiköhän Heikki
tahtoisi seurata Eskoa Pariisiiu ja olla siellä puoles-
tani kaupanpäättäjänä ja, rahainhoitajana. Itse en
moi lähteä matkaan, sillä minulle on mahdoton jät-
tää maatalouttani tänne kotiin. Tietystihän en
tahdo Heikkiä ilmaiseksi, hän on saapa hywän
palkan, mutta kuulustelkaamme ensin pojan itsensä
mieltä olisiko hän ehdotukseeni snostuwainen".

Isä ja poika katastiwat hetkisen toisiaan silmiin
ja molemmat ymmärsiwät hywin toisensa. Sitten
alkoi' Heikki: »Jollei isälläni ole mitään waslaan,
niin mielelläni rupean palwelukseenne".

„Hywä, ystäwäni", wastasi Frieshardt tyyty-
wäisenä. „Mutta sanoppa nyt, mitä sinä haluaisit
yhdestä matkasta aina Pariisiin saakka.

»Sanokaa te mitä haluatte antaa", ivastasi
Heikki. „Gn ollenkaan ymmärrä sellaisia asioita".

„No niin: wapaa ruoka matkalla ja palattuasi
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totia ja hywin toimitettuasi asiat saat sata lnltäwää
markkaa. Riittääkö se?"

„RiittMpä hywinkin", waotasi Heikki. „Mutta
mieluummin tahtoisin, että sadan markan asemasta
antaisitte isälleni lehmän. Sitä isäni tarwitseisi kyllä
kun minä olen kotoa poissa enkä woi olla hänen apu-
nansa".

„Mutta mitä sitten itsellesi haluaisit, Heikki, kun
kotia palajat?"

„Gn mitään, naapurini! Olen aiwan tyyty-
wäinen ja teille, kiitollinen, jos ehdotukseeni woitte
suostua".

„Hywä, hywä, olet kunnon ihminen ja kelpo
poika isääsi kohtaan, ja olen wahwa siitä, että tulet
olemaan myös uskollinen palwelia minulle!" puhui
Frieshardt. „Msi lehmä siis! Niiu, niin, sehän on
teille hywään tarpeeseen, kun ette enää woi alppejn
kierrellä. Mutta mitä ajattelette Punikista? Tun-
nette sen hywin! Se ei kyllä ole paras lehmäni,
maan kuitenkin lypsää se hywin ja on muutoinkin
kaunis elukka ja lakea. Mitä arwelet?"

„Sowittu", myöntyi Heikki ja hänen isänsä,
„SuoZtumme ja asiasta on siis sowittu", toisti poika
ja löi kämmentä naapurinsa kanssa merkiksi, että
kauppa oli tehty. „Koska saan lähteä matkalleni ja
milloin saa isäni Punikin?"

„Lehmän saatte maikka paikalla ja Meyrintiin
täytyy sinun lähteä jo warhain huomenaamulla",
mustasi Frieshardt. „Tulen mukanasi sinne ja an-
nan siellä sinulle tarpeellisimmat neuwoni. Tehtainasi
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ei ole waikea ja pian olet siihen perehtywä. Pidä
omanasi Punikki, ja huomisaamuun asti siis Juma-
lan haltuun!"

Naapuri läksi mielissään kotiinsa ja yhtä tyy-
tywäisinä oliwat Heikki ja hänen isänsäkin.

nyt, isä, meillä on syytä iloita!" sa-
noi poika. „Nyt on toiwonne toteutunut. Meillä on
taas oma lehmä ja pari wuohta on helppo hankkia.
Sitä paitse kuka tietää, mitä hywää wieraalla maalla
minulle woi sattua. Lähden mielelläni mattaan isä".

„Ici minä puolestani kernaasti lasken sinut mat-
kaan, sillä toiwon, että sinulla on kaikkialla Jumala
silmäisi edessä ja sydämmessäsi ja ettet huonolla käy-
töksellä pilaa kansamme hywää mainetta".

Iloisena juoksi Heikki naapurin taloon ja palasi
sieltä heti tuoden Punikin mukanansa. Niin kaunis
kuin ruskea Heluna ei Punikki tosin ollut, maan se
oli kumminkin komea ja hywä lypsylehmä. Ukko
Hirzel tuumi, että kunhan maan Punikki saa hänen
nawetassaan seista jonkun neljänneswuoden, niin on
se konuZtuwa wielä entistään pulskemmaksi. Toui
Hirzel ja Heikki kytkiwät nyt Punikin nawettaansa
Helunan wanhaan pilttuuseen,. joka oli ollut tyhjänä
aina tuon rakkaan eläimen kuolemasta saakka.

Huomenna warhain jätti Heikki hywästi. Isä
siunasi häntä ja toiwoi pojalleen onnea matkalla.
Sitten juoksi hän naapurinsa Frieshardtin luokse ja
auringon nousussa laksiwät naapurukset matkaan.
Tultuansa Meyringin kylään tapasiwat he siellä Es-
kon jo heitä odottamassa. Frieshardt jakeli nyt neu-
ivojansa ja toimeltansa Eskolle ja Heikille, joitten
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tuli lähteä karjanajoon. Hän terotti heille mieleen,
että tarkkaan pitäisiwät waaria karjasta, etteiwät
aikaa turhaan käyttäisi ja rahaa suotta tuhlaisi ja
että kaikkialla maan tatsmsiwat isäntänsä hyötyä
ja parasta. Sen jälkeen sai Heikki wielä paperin,
johon oli tarkkaan merkitty jol'ilisen lehmän hinta.
Heikki lähetti tuhannet sydämmelliset terweisensä isälle,
pudisti pois mielestään kodinikäwän ja nyt oli hä-
nen suurin hnolensn täyttää naapurillensa parhaan
kykynsä mukaan ne welwollisuudet, joihin hän oli
sitoutunut.^

Heikki läksi matkaan iloisena ja täynnä hywiä
toiweita. Matkatowerinsa oli hänestä jo ensi näke-
mällä tuntunut wastenmieliseltä ja tämä wastenmie-
lisyys ei suinkaan wähMynyt matkan warrella. Esko
tuntui raa'alta ja rajuluontoiselta ihmiseltä. Eläimiä
kohteli hän tylysti, löi kowasti ruoskallansa jokaista
elukkaa, joka ei paikalla arwannut noudattaa isännän
mieltä. Heikki kyllä muistutti tomeriansa ja nuhdel-
len neuwoi häntä kohtelemaan karjaa kärsiwällisesti
ja lempeästi, multa wähät huoli Esko hänen muis-
tutuksista. Sopu wallitsi kumminkin jotakuinkin hy-
wä towerusten wälillä, Heikki koetteli kumuilla itsel-
leen, että Eskon raa'an ja ruman kuoren alla oli
kumminkin rehellinen ja wilpitön sydän.

Wihdoin pääsiwät karjanajajat yli Ranskan ra-
jan ja tuliwatpa onnellisesti pääkaupungin Pariisin
edustalle.

Heikki oli järjestänyt päiwamarssit niin wii-
saasti ja pitänyt karjasta niin hywän huolen, ettei
eläimet perille tultuaan näyttäneet ollenkaan rasittu-
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neilta. Oli siis toiwoa saada lehmistä hywä hinta.
Tämän oli myös Eskokin huomannut, sillä hän kau-
punkiin saapuessa oli sanonut matkatowerillensa:

„Kuule Heikki, karjamme on hywässä kunnossa
ja luullakseni saamme eläimistämme paljoa parem-
man hinnan, kuin Frieshardt on toiwonutkaan".
„Niin minäkin luulen", wastasi Heikki hywällä mie-
lin, pitäen Estoa rehellisenä ja isäntänsä parasta tar-
koittamana nuorukaisena; „eläimet o.vat yhtä li-
hawat ja hywissä woimissa kuin lähtiessä. Meidän
täytyy koettaa parastamme ja myödä karja niin hy-
wästä hinnasta kuin suinkin, saattaaksemme Fries-
hardtille aiwan odottamattoman ilon".

„Niin, niin koettakaamme waan!" mumisi Esko
itsekseen astuessaan karjan perässä synkkänä ja ääne-
tönnä.

Sanoma kauniin sweilsiläiskarjan saapumisesta
lewisi pikemmin kuin woi ajatellakaan eikä aikaakaan,
niin tori wilisi mustanaan lehmän ostajia. Heikki
teki kauppoja ja maikka hän jok'ikisestä elnkasta maa-
tikin korkeamman hinnan kuin hänelle määrätty oli,
niin meniwät ne kumminkin hywästi kaupaksi. Gn-
simäisena päiwänä jo oli hän myönyt enemmän kuin
puolet koko karjasta. Toisena päiwänä möi hän lo-
put, pani rahat, koko joukon kultaa ja setelejä, tar-
kasti powelleen ja päätti jo seuraamana päiwänä läh-
teä paluumatkalle.

.Mutta minne on sinulla sellainen kiire?" kysäsi
Esko.

„K»ta kauemmin wiiwymme, sitä kallimmaksi tu-
lee matkamme ja meidänkin täytyy suorittaa tehtci-
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wämme niin wähillä kustannuksilla kuin suinkin",
mustasi Heikki.

.Mutta ethän wielä ollenkaan tunne tätä kau-
nista kaupunkia ja niitä huweja, mitä se tarjoo.
Täytyyhän sinun edes hiukka tutustua elämään täällä
suuressa maailmassa Hywät kaupat olemme tehneet
kahtena päiwänä, jos siis jonkun ajan turhaan wii-
wymme, niin ei Frieshardt moi kumminkaan nuh-
della meitä siitä".

„Se olisi kumminkin määrin", ivastasi Heikki.
„Olen luwannut naapuri Frieshardtille olla rehelli-
nen palwelia ja sanani tahdon hänelle pitää. Jos
jäisin kaupunkiiin, niin rikkoisin lupaukseni ja siksi
lähden!"

Esko olkapäitään Nykästen oli hetken ääneti.
Sitten lausui hän: „Sinä olet aika narri! Jos ma-
hankaan käsittäisit kauppaasioita, niin saisimme itsel-
lemme hywät rahat kenenkään ihmisen koskaan siitä
tietoa saamatta".

„No, mitenkä?" tysäsi Heikki.
„Etkö sitten ymmärrä, etkö todellakaan tajua?"

ihmetteli Esto hymyillen ja katsoen kamalasti. „Si-
nulla on kolmas osa enemmän rahaa, kuin mitä
Frieshardt moi sinulta waatia. Woimmehan jään-
nöksen pitää omanamme ja jakaa sen tasan keske-
nämme. Se ei ole oikeastaan määrinkään, sillä ra-
hat olemme hankkineet paljolla waiwalla".

..Lasket kai leikkiä", lausui Heikki. ..Luuletko
todellakin, että moisin olla konna isäntääni kohtaan,
joka minuun kerrassaan luottaa? Sinä et woine niin
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ajatella täydellä todella! Tahdot maan koetella mi-
nua olenko rehellinen!"

Heikin suora ja nwonainen wastaus saattoi Es-
kon hämilleen.

..Rehellisyydellä ei pitkälle pääse", sai hän wih-
doin sanotuksi. „Kuule minua Heikki. Meillä on nel-
jättälymmentätuhatta markkaa nahkakukkarossa, jota
powellasi säilytät. Ottakaamme, jakakaamme ne ja
eläkäämme iloisesti tässä suuressa maailman kaupun-
gissa. Täältä ei kukaan meitä löydä! Kaupunki on
suuri ja kauan saa Frieshardt meitä etsiä, ennenkuin
hän pääsee jälsillemme. Ole wiisas Heikki! Har-
moin tarjoutuu sinulle toista samanlaista tilaisuutta!
Tahi ei koskaan! Tiedän että olet köyhä ihmisparka
ja nyt ei sinulle kelpaa kuusitoistatuhatta markkaa,
joilla woisit hankkia itsellesi iloa niin paljon. Mitä
ajattelet ystäwäni! Mieti hetkinen main ehdotus-
tani, niin huomaat että se on meille kummallekin
edullinen".

Kalpeana, mamisten ja tuntien Wllistä tuskaa
oli Heikki kuunnellut matkatowerinsa lawerruksia.
Hän woi tuskin pidättää wihaansa, joka tantti koko
hän sydämmensä. „Mitä?" huusi hän wihdoin.
„Minäkö moisin myödä synnyinmaani ja puhtaan
omantuntoni rahasta? Minäkö tehdä sellaisen rikok-
sen ja syöstä rakkaan isäni isäksi päiwäksi häpeään?
Minäkö hylkäisin Jumalani ja luopuisin Vapahta-
jastani? En ikinä? En, maikka koko maailman
aarteet minulle tarjottaisiin, niin en sittenkään tekisi
sellaista syntiä. Pikemmin kerjäisin leipäni kadulla,
kuin ottaisin sielulleni ikuisen kirouksen taakan! Oi
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Esko, kuinka kauheassa tilassa sydämmesi mahtanee
olla, koskapa olet woinut ajatella mitään sellaista!"

Esko main hymyili. „Sinä ystäwäni olit kyllä
oikeassa!" sanoi hän. ..Lienetköhän toki huomannut,
että kaikki on ollut leikkiä minun puoleltani! Olisi
luonnollisesti mahdotonta päästä pitkälle warkain!
Poliisit olisiwat pian jätissämme ja silloin woisimme
saada kymmenen wuotta kuritushuoneita! Ei, hywä
ystäwäni, koskaan mitään sellaista! Tahdoin waan
koetella oletko sinä todellakin niin hywä ja rehelli-
nen, kuin Frieshardt on sinusta puhunut. Tuossa
on käteni, hywä ystäwäni! Tästä hetkestä saakka an-
nan aina sinun olla rauhassa enkä koskaan enää sun
kiusaa. Olen tietysti walmis lähtemään paluumat-
kalle milloin waan haluat! Uskonechan nyt toti,
että olen laskenut leikkiä kanssasi!"

Heikki oli Kiivastunut. Waiwoin sai hän sano-
tuksi: ..Jumalalle kiitos, että puheesi oli wain leiltiä!"
ja tarttuen Eskon ojennettuun käteen jatkoi hän:
Olisin walmis maikka heti paikalla lähtemään paluu-
matkalle, sillä en moi saada rauhaa, ennenkuinrahat
omat Frieshardtin hallussa".

„No hywä, lähtekäämme jo tänä iltana ja men-
käämme Boissyyn saakka. Siellä löytyy rawintola,
jossa woimme yömme wiettää rauhassa".

Ilolla suostui Heikki matkatowerinsa ehdotukseen.
Hänestä tuntui nyt ikäänkuin määrältä ja pahalta,
että hän oli woinut epäillä Eskon rehellisyyttä.
Heikki walmistautui heti lohta matkaan, ma.soi las-
kut ja puoli tuntia myöhemmin oli hän jo Eskon
kanssa matkalla Boissyyn päin.
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Oli jo jotenkin pimeä, kun matkatowerit saapui-
wat yöpaikkaan. Esko ohjasi towerinsa wanhaan ki-
wircckennukseen, joka oli syrjässä muista rakennuk-
sista ja noin kymmenen minuutin matkan päässä
maantiestä.

Rakennus teki komin kammottaman waikutuksm
Heikkiin, sillä sen huoneustot oliwat pimeitä ja tun-
tuiwat niin salaperäisiltä. Mutta kun wastacmotto
oli kohteliasta ja ystäwällistä, niin Heikin mieli heti
rauhoittui ja wähitellen toteutui hän talossa. Raken-
nuksessa asui wanha awiopari ja muuan Heikin ko-
koinen ja ikäinen nuorukainen. Eskon tilauksesta
tuotiin heti pullo wiiniä pöydälle, siinä sitten nau-
tittiin ja pidettiin lystiä. Wihdoin monien kieltojen
ja wastustutsien perästä sai Esko houkutelluksi mat-
katowerinsa kallistamaan lasin tuota maukasta ja kir-
kasta nestetiä. Tuskin oli Heikki juonut lasinsa tyh-
jäksi, kun uupumus ja wäsymys tunkihe hänen jäse-
niinsä, hän ei jaksanut pitää silmiänsä auki, hänen
päänsä waipui alas ja muutamia silmänräpäyksiä
myöhemmin makasi hän niin sikeässä unessa, ettei-
vät suurimpien kcmuunainkaan laukaukset olisi mai-
neet saada häntä hereille. Esko katseli häntä tyyty-
wäisesti hymyillen.

„Kuollut!" sanoi hän itsekseen ja osottaen Heik-
kiä huusi hän nuo. utuiselle, joka myös oli huoneessa:
„Auta minua Antti nostamvan wuoteelle!"

Molemmat tarttuiwat Heikkiin, nostiwat hänet
käsiwarsillensll ja kantoiwat pitkin pimeää taytäwää
yksinäiseen, pieneen huoneeseen, jossa hänet riisuiwat
ja wuoteelle asettiwat. Antti aikoi lähteä ja hywää
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yötä toiwottaen jättää huoneen, mutta Esko pidätti
hänet.

„Kuule", sanoi hän wetäen kultakolikan taskus-
taan, ..huomenaamulla jo warhain täytyy minun
lähteä matkaan ja wasta ylihuomenna woin taas
tänne palata. Tässä on nyt maksu siitä, mitä olem-
me täällä nauttineet. Tuo nuori mies, joka nukkuu
sileää untaan, jää tänne. Ei millään muotoa saa
häntä laskea pois tästä huoneesta, ennenkuin minä
palajan, sillä hän on päästä wialla ja woisi siis
tehdä kaikenmoisia hullutuksia, jos saisi olla omassa
mallassaan. Woitte antaa hänelle mitä hän haluaa.
En saata ottaa häntä tänään mukaani ja mielelläni
Mankin hänet tänne, sillä tiedän warmaan, että pi-
dätte hänestä hywän huolen. Lupaathan warmaan,
Antti, ettette laske häntä irti hän woisi, kuten jo
sanoin, käydä määrälliseksi".

„Ole huoleti, Esto", wastasi nuorukainen, pis-
täen taskuunsa saamansa rahan. „Teen aiwan kuin
käsket".

„Hywä on, Antti! Kun huomenaamulla tänne
palajan ja tapaan matkatowerini hywissä woimissa,
niin saat wielci toisen kultarahan palkaksesi. Nyt hy-
wää yötä! Kuule wielä joku sana, Lulitessasi owet
jätä awain näkymälle paikalle. Lähden warhain ja
hiljaa, ketään unestaan häiritsemättä".

Antti teki niinkuin häntä oli käsketty ja meni
tiehensä. Kun hän oli poissa lähestyi Esko Heikkiä,
joka nukkui raskasta ja rauhallista untaan, ja tar-
kasteli häntä iwallisella hymyllä, „Suuri narri!"
mumisi hän itsekseen, „Olin sinulle hywä, kun eh-
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dottelin, että jakaisimme rahasumman keskenämme.
Syytä itseäsi, ettet siihen suostunut sitä parempi
on se nyt minulle! Pidän kaikki yksinäni. Saat
huomenaamulla herätessäsi woihkia ja walitella; Esko
ja rahat omat silloin ainiaaksi poissa!"

Näin puhuen otti hän rahat Heikin powitas-
kusta ja pisti ne omaansa.

„Hän nukkuu kuin kuollut!" jatkoi Esko edelleen
„mutta rauhallisesti" lisäsi hän wielä - „uni-

juoma, jonka wiinilasiin kaadoin, oli tarpeeksi tepsi-
mää. Ennen auringon nousua ei hän ole herääwä.
Herätessään on hän kyllä minua etsimä mutta
mistä löytää hän minut? Olen silloin jo tuolla muo-
rien toisella puolella! Tokkohan hau edes silloin
huomaa, miten wähän hyötyä hänellä liiallisesta re-
hellisyydestään on!"

Esko odotti wielä totwan aikaa, kunnes hän oli
warma siitä, että talonwäki nukkui. Sitten läksi hän
huoneesta, kulki hiipien läpi pitkän taytäwan, awasi
warowasti owen ja häwisi teille tietymättömille., Gi
yksikään ihmisolento nähnyt mihin suuntaan hän ka-
tosi.

Esko oli nyt käyttäytynyt kamalasti ja wiisaasti
saadakseen tuon suuren rahasumman haltuunsa. Jo
aikaisemmilta ajoilta, kun hän näet usein oli kierrel-
lyt näitä seutuja, tunsi hän BoiZsyn rawintolau eikä
ollenkaan epäillyt, ettei hän sitä möisi nyt hywakseen
käyttää. Antti oli hywänluontoinen, tumallista yksin-
kertaisempi ihminen, joka mielellään tahtoi ansaita
rahaa. Kultaraha, jonka hän sai Eskolta, sokasi hä-
net siihen määrään, ettei hän hetkeäkään epäillyt EZ-
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kon puheitten todenperäisyyttä. Esko puolestaan oli
siitä makuutettu, että Heikki olisi koko seuraaman
paiwän telkän takana. Min täydellisesti luotti
hän Antin lupaukseen. Tuona päiwänä, jolloin hän
sanoi wiipywänsä poissa, toiwoi hän pääsewänsä
niin pitkälle, etteiwät enää mitkään kuulustelut ja
seuraamiset möisi häntä saamuttaa. Siitä hän ma-
hat wälitti, miten Heikki myöhemmin suoriutuisi ja
toimeen tulisi täällä kaukana Vieraalla seudulla. Pää-
asia oli, että hänen konnamainen kepposensa oli on-
nistunut ja että hän mitä pikemmin pääsi tuttuja
polkujaan niin pitkälle kuin mahdollista Boissyn ra-
mintolasta.

M kului. Wllsta kun aurinko heitti säteitään
tuohon pieneen huoneeseen, jossa Heikki tajutonnci le-
päsi wuoteellaan, heräsi Heikki ja wäsyueesti aukaisi
silmänsä.

„EZko", huusi hän.
Mutta Eskoa ei ollut wastaamassa. Kummin-

kaan ei poika parka woinut heti tajuta, kuinka kama-
lasti häntä oli petetty. Mutta äkkiä pisti hänelle
päähän paha aawistus, jonka hän myös heti näki
toteutuneeksi. Rahat oliwat poissa.

..Armelias Jumala!" huusi hän „onko mah-
dollista, että Esko on woinut minut niin kamalasti
pettää?"

Tasakäpälässä hyppäsi hän wuoteeltnan, juoksi
owea kohti ja huomasi sen ulkoapäin lukituksi. Huu-
taen ja raiwoten potki hän kaikin woimin owea, kun-
nes se wihdoin aukeni. Antti tuli sisään ja tiedus-
teli miksi hän oli niin haltioissaan.
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„ Missä on Esko?" huusi hän minkä maan jak-
soi. „lumalan tähden, missä on hän?,

„Mistäpä minä tiedän", wastasi Antti. „Io
ennen auringon nousua on hän kai lähtenyt mat-
taan, sillä owi oli aamulla lukitsematta".

Heikki ei nyt enää woinut epäillä, ettei häntä
oltu petetty. Hän waipui tuolille, peitti kaswonsa
käsiinsä ja itki niin sydäntasärkewästi, että yksin ki-
wetkin olisiwat siitä heltyneet.

„Mit'si olet niin onneton?" kysyi Antti ystä-
wällisesti. „Elä ole millästkään, sillä huomenaamulla
Esko palaa. Hän on käskenyt minun pitämään
sinusta,hywää huolta!"

„Se ei ole mahdollista, hän ei palaja koskaan!"
Ei koskaan!" huokasi Heikki. „Hän on warastanut
minut putipuhtaaksi ja nyt etsii hän rahoillensa pii-
lopaikkaa. Mutta minä seuraan häntä! En aio en-
nen pysähtyä ja lewähtcm, kuin olen hänen jälsillänsä.
Ia woi häntä silloin, kun hänet saawutan!"

Äkkiä lähestyi hän owea kiiruhtaakseen ulos,
mutta Antti oli heti wastassa.

„Ohoo poikaseni, ei se käy päinsä", sanoi hän.
»Huomaan nyt kyllä, että asian laita on todellakin
niin surkeasti, kuin Esko on minulle kertonut. Poika
parka näkyy oleman päästä wialla! Pysy
sinä maan lewollisena aina huomiseen asti, silloin
tulee towerisi sua noutamaan. Sitä ennen et pääse
askeltakaan komeroasi kauemmaksi".

Heikki rukoili, pyysi kaiken sen nimessä mikä
hänelle pyhintä on päästä wapllllksi, mutta Antti
oli taipumatoin. Hän pysyi kiini lupauksessaan Es-
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kolle. Hän muisti hywin palkkion, joka hänelle lu-
wattu oli, jos hän pitäisi sanansa. Antti jätti huo-
neen ja sulki owen jälteensä parillakin lukolla. Epä-
toiwon wimmallll jyskytti nyt Heikki owea, mutta se
oli mankka ja murtumaton. Hänen ponnistuksensa
oliwat kuin turhaa tuulen pieksämistä.

Mutta äkkiä johtui hänelle mieleen akkuna. Hän
hypähti ylös, awasi akkunan ja kurkottaen alas päästi
riemuhuudon. Akkuna oli main noin kaksikymmentä
jalkaa maanpinnasta.

..Rohkeutta main!" tuumi Heikki itsekseen. »Tä-
mä este on helppo woittaa!"

Heikki otti liinawaatteet nmoteestaan, sitoi ne yh-
teen pitkäksi liinaksi, jonka toisen pään hän kiinnitti
akkunan poskeen, maan toisen heitti alas. Liina oli
kylliksi pitkä. Ketterästi kuin orawa heittihe hän ak-
kunalle, tarttui molemmin käsin liinaan ja samalla
riippui hän jo ilmassa taiwaan ja maan wälillä.

Pakoyritys onnistui erinomaisesti! Mutta mi-
hin nyt ryhtyä? Neuwotonna seisoi Heikki paikal-
laan miettien mihin suuntaan waras olisi lähtenyt,
Samassa kuului hätähuuto awonaisesta akkunasta.
Hän wilkasi ylös ja näki Antin, joka oli huomannut
hänen pakonsa.

„Ohoo, niin ei ollut tarkoitus!" huusi Antti.
„Pysy paikallasi tahi minä näytän sinulle miltä tun-
tuu elämä kahleissa. Kätesi ja jalkasi olen täyttämä,
ettet paikalta pääse".

Heikki ei liioin wälittänyt Antin uhkauksista.
Kiiruhti pois paikalta ja oli jumi pääsemässä maan-
tielle, kun hän äkkiä kompastui kuoppaan, jota hän ei
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ollut huomannut. Samassa oli myös Antti hänen
niskassaan ja köytti hänen kätensä, ennenkuin Heikki
ehti tointua säikähdyksestcinsä.

„Olet kumminkin saaliinani, lintuseni!" huusi
Antti riemuissaan. „lohan sanoin sinulle, ettet mi-
nusta niin helposti erillesi pääse. Eteenpäin siis
maan wllZWZtelemattll! Nyt suljen sinut kellariin,
jossa warmemmin säilyt!"

Heikki parka koetti kaikin tawoin selittää ase-maansa ja puolustaa itseänsä. Hän puhui ystawäl-
lisesti Antille: „ Antti hywä, elä usko Eston sanoja,
sillä hän on waras ja petturi! Olet pian näkemä,
ettei hän koskaan palaja".

„Puheesi omat lorupuheita", wastasi Antti itse-
pintaisesti wetaen Heikkiä läsiwarresta mukanaan.
Jo oliwat he portailla ja aikoiwat juuri mennä sisälle
huoneeseen, kun heidän huomionsa kääntyi waunuihin,
jotka raskaina wyöryiwät maantieltä pihamaalle.
Antti tuli kowin uteliaaksi nähdessään Maunujen
edessä neljä komeaa hewosta, jotka korskuen seisah-
tuiwat rappusten edustalle.

Wcmnut oliwat awoimet, niin että oli helppo
nähdä sisälle. Kaksi parhaassa isässä olewaa herraa
istui mukawasti pehmeillä nahkatyynyillä. Edessään
oli heillä kaunis wiisassilmäinen, ruskean ja mustan
kirjawa koira, jota uskollisesti katseli herraansa sil-
miin.

„Wirwokkeita ja nopeaan!" hunsi toinen her-
roista Antille, joka heitä uteliaana tarkasteli. „Etkö
tuule, wirwokkeita! Meillä ei ole aikaa wiipyä, sillä
tunnin perästä täytyy meidän olla Pariisissa!"
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Antti kiiruhti paikalla. Heikki kalpeana ja hä-
täisesti hengittäen lähestyi waunua. Kyyneleet wa-
luiwat hänen poskilleen.

„Herra Seymour!" huusi hän hätäisesti, „Ra-
kas herra Seymour, Jumala on lähetlknyt teidät mi-
nun nivukseni. Pelastakaa, auttakaa minua!"

Hämmästyksen ja ilon huuto pääsi herra Sey-
mourilta, Hän juoksi Maunuista ja kiiruhti Heikin
luo.

„Onko tämä todellakin totta, Heikki, wai pettä-
mättä minun silmäni?" huusi hän irroittaessaan Hei-
kin siteitä, „ Sinähän olet sama Heikki, joka kotkan
poikaset minulle Engelhörneriltä toit. Tässä on, Ro-
chefort, se sama reipas nuorukainen, jonka urhoolli-
suudesta ja rehellisyydestä olen usein ennen teille ker-
tonut. Mutta kuinka omat kätesi sidotut, Heikki ys-
täwäni! Mitä merkitsee tämä?"

Heikki selitti nyt herra Seymourille, kuinka hän
oli joutunut erään konnamaisen ihmisen uhriksi, joka
oli warastanut häneltä suuren summan rahaa, koska
hän ei suostunut rahojen jakamiseen.

„Elkää uskoko häntä, hywät herrat", lausui
Antti sekautuen tarinaan ja tuoden tarjottimella wir°
wokkeita. „Hän ei ole aiwan täysipäinen! Hauen
matkatowerinfa on jättänyt hänet minun huostaani
tarkasti wartioitawaksi".

..Hulluuksia!" huusi herra Seymour hänelle
„ettö näe, että tämä nuorukainen on minun hywä ys-
täwäni? Jos sinä häneen kosket, niin ei sinulle kun-
nian kukko laula! Ia sinä, Heikki, kerro nopeaan
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kuinka olet tullut tänne ja mitä sinulle on tapahtu-
nut!"

Heikki kertoi kaikki.
„Ikäwiä kuulumisia, ystäwäni hywä!" sanoi

herra Seymour, päätään pudistaen ja miettiwaisenä
harteitaan kohottaen. .Matkatowerisi Esko on luon-
nollisesti käyttänyt yöajan hywäkseen päästäkseen niin
pitkälle kuin mahdollista. Hänen jäljilleen on wai-
kea päästä, mutta koettakaamme kumminkin paras-
tamme. Sinä seuraat meitä Pariisiin ja minä pi-
dän kyllä huolen siitä, että poliiseja tulee lähetetyksi
hänen jälkeensä niin pian kuin mahdollista. Mutta
ennen kaikkea Antti, toimita wirwokkeita myös
tälle nuorelle ystäwällemme. Sitten suoraa päätä
Pariisiin, jonne tuo katala ihminen lie häwinnyt".

Ääneti oli herra Seymour'in seuraaja, muuan
kalpea ja kiwuloisen näköinen herra tarkkaan kuun-
nellut mitä Heikki oli kertonut. Hän oli ollut koko
ajan sotkeutumatta tarinaan, mutta nyt alkoi hän.

„Rakas herra Seymour", sanoi hän, „minä luu-
len tietämäni keinon, jolla paljoa helpommin ja pi-
kemmin pääsemme martaan jäljille, kuin poliisiwoi-
maa täyttämällä".

„No mikä se sitten olisi?" kysyi herra Seymour
uteliaana. „Puhutaa, minä pyydän, hywa herra
Rochefort, mitä maan parhaaksi luulette, sillä tiedät-
tehän hywin, että sydämestäni säälin tämän nuoru-
kaisen kohtaloa".

„Keino on komin yksinkertainen", wastasi herra
Rochefort. „Onhan tunnettu asia, että Bernhard'in
koirat omat maailman parhaita wainukoiria ja näyt-
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tää siltä, että tuo kaunis koiranne olisi rotunsa par-
haita. Luullakseni möisi se hywin seurata warasta,
kun maan opastaisimme sen jäljille".

„Mutta eihän Hektor tunne ollenkaan tuota kon-
naa kuinka olisi siis mahdollista, että se möisi
seurata miehen jälkiä".

»Kyllä se sittenkin käy päinsä", oli wastaus.
„Tuo ilkiö lie kumminkin jättänyt jotakin tawarois-
taan tänne. Hektorin täytyy saada haistella ja tut-
kia noita kampsujll ja olen warma siitä, että se ta-
juaa tarkoituksen ja löytää miehen, olipa hän sitten
maikka kymmenen peninkulman päässä täältä".

»Ehdotuksenne ansaitsee epäilemättä huomioon-
ottamista, rakas ystäwäni", sanoi herra Seymour
ihastuksissaan. „Te luotatte koiran ihmeellisen tark-
kaan wainuun ja toiwoakseni ei luottamuksenne ole
olema turha. Katsokaa maan nytkin, tuo wiisas eläin
ymmärtää hywin, että siitä puhumme! Kuinka wii-
saat omat sen silmät! Kaikessa tapauksessa täytyy
meidän koettaa! Heikki, tuo pian tänne, jos tuo kon-
namcnnen matkatowerisi on jotain tawaroistaan jäl-
keensä jättänyt!" -

Heikki ja Antti, joka myöä huomasi tulleensa il-
keästi petetyksi, liisiwät kilwan huoneeseen etsimään,
josko Esko oli jotakin jättänyt, ja ei lauau kulunut,
kunnes he taas palllsiwat ilomielin takaisin. .

„Esko on unohtanut reppunsa tänne", huusi
Heikki täyttä kurkkua. „Se sisältää main armotto-
mia esineitä ja siksipä hän ei ole wälittänytkään ot-
taa sitä mukaansa".

„Tuo käärö", sanoi herra Seymour, „ou luul-
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lakseni sinulle tai oikeammin naapurillesi Frieshardt'-
ille kolmenkymmenentuhannen markan arwoinen.
Awaa se ja ota ulos sen sisältö. Ia sinä, Hektor,
minun uskollinen ystäwäni, tutki oikein tarkoin repun
sisältöä!"

Hektor painoi kuononsa sywälle kääröön, weti
ahmiwasti henkeä ja katsoen herraansa wiisailla sil-
millään, haukahti pari kolme kertaa kimeästi.

„Tuo wiisas ystäwä näkyy hywin ymmärtämän
tarkoituksen!" arweli herra Seymour. ,Msi hywä,
jalo Hettorini, tarkkaan! Etsi!"

Koira käsitti silmänräpäyksessä isäntänsä keho-
tuksen. Kuono maassa kulki se matalana majatalon
ympäri, seisahtui sitten, äkkiä ja katsoen isäntäänsä
haukahti se kuten ennenkin lyhyeen jakimeästi ikään-
kuin se olisi tahtonut sanoa: „Täällä, täällä!"

Herra Seymour otti koiran kaulaimesta, weti
seu kauemmaksi jäljistä ja laski taas irti. Nuoleu
nopeudella kiiruhti,eläin takaisin löytämilleen jäljille.

„Epäilemcittä on Hektor oikeassa", jatkoi herra
Seymour. „Kärsiwällisyytta wain, Heikki! Tulem-
me saamaan tuon kamalan towerisi ansaan, samoin
tuin kotkan pojat, pihtiin pistit. Waunuihin, wau-
nuihin ja sitten eteenpäin! Seuraa, ajomies, tark-
kaan koiraa jäljissä! Pariisi saa jäädä joksikin ajaksi
unhoon!"

Itämät yllytykset paniwat sekä Hektorin että man-
nut liikkeelle. Jalo eläin kuono maassa kiisi hywää
mauhtia eteenpäin. Kyytimies puolestaan pani pa-
rastaan kiiruhtaessaan hewosia seuraamaan koiran
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jäljissä. Hektor ei poikennut Pariisiin päin, maan
läksi kohti etelää pitkin Seinejoen wasenta rantaa.

„Ahaa, poika on ollut wiisaampi, kuin woimme
aawistaakaan", sanoi herra Rochefort. „Sen sijaan,
että hän olisi mennyt Pariisiin, jossa hän olisi ollut
poliisin walwonnan alaisena, on hän mennyt Hav-
reen päästäkseen sieltä laiwalla, joko Englantiin tai
Amerikaan. Ilman Hektoria emme luultawasti olisi
päässeet pojan jäljille".

„Mutta Hektor tekeekin tehtäwänsä erinomaisesti,
sehän seuraa jälkiä ihmeteltäwan warmasti!" was-
tasi herra Seymour. „ Malttia wain, Heikki, ennen-
kuin päiwä on lopussa täytyy martaan olla huostas-
samme!"

Matka kului nopeasti. Usein täytyi hewosia
waihtaa, sillä Hektor kulki tiiwaasti ja wäsymättä.
Tuli puolipäiwän aika, kello soi kaksi, jopa kolmekin,
mutta yhä maan seurasi koira kuono maassa martaan
jälkiä. Herra Rochefort alkoi jo wähitellen joutua
epätoiwoon.

„Kunhan maan Hektor, ei olisi erehtynyt", sa-
noi hän. „los otaksumme, että poika läksi noin yh-
dentoista seutuwissa yöllä Boissystä ja pysähtymättä
on jatkanut kulkuaan, niin ei hänen olisi pitänyt eh-
tiä näitä seutuja etemmäksi. Olemme kulkeneet sel-
laista wauhtia, että luullakseni olisi meidän pitänyt
jo saawuttaa hänet".

Herra Seymour alkoi hanti jo käydä lewotto-
matsi ja tulla pahalle tuulelle. Hän käski pysäyttää
waunut, kutsui Hektorin takaisin luokseen ja painoi
sen kuonon sywälle kääröön, jonka Esko oli jättänyt
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jälkeensä. Koira haukahti, riuhtautui irii ja juoksi
entiseen suuntaan.

„Nyt en enää ollenkaan epäile", sanoi herra
Seymour tyytywäisenä. „Olemme marinaan oikeilla
jäljillä. Eteenpäin maan hywällä wanhdilla, ajomies!"

Ia eteenpäin mentiinkin pysähtymättä. Waunut
wyöryiwät liukkaasti ja kannoin kalske kuului tasai-
sesti yhtämittaa. Hektor kiiruhti oppaana edellä.

Wielä noin puolen tunnin ajan kului matka il-
man huomattawampill muutoksia. Mutta sitten py-
sähtyi äkkiä koira, willasi ikäänkuin epätietoisena ym-
pärilleen, nosti päänsä ja nuuski ahmiwasti, teki pari
kierrosta ja hyppäsi wihdoin tien poikki ja wiereisen ojan
yli, joka oli mettä täynnä. Tultuansa näin raroin toi-
selle puolelle haukahti Hektor taas kimeästi ja hy-
ivällä wauhdilla kiiruhti kohti erästä tiheää metsik-
köä, joka oli keskellä suurta niittyä noin kymmenen
minuutin matkan päässä maantiestä. Tähän met-
sään häwisi koira. Mutta muutamia minuuttia myö-
hemmin kuului haukunta taas ja nyt oli se nuhaista
ja uhkaaman.

„Wihdointin on hän huostassamme!" huusi herra
Seymour riemuissaan. „Poita on ponnistaen aina
wiimeisetkin woimansa ehtinyt tänne asti ja nähtyään
tuon metsäsaarekkeen, mennyt sinne rauhassa lepää-
mään".

„loutuun sinne", lisäsi herra Rochefort ja hyp-
päsi ensimmäisenä alas mannuista ja yli ojan. „Kuu-
letteko kuinka Hektorin haukunta käy yhä »vihaisem-
maksi, meidän täytyy kiiruhtaa!"

Herra Seymour, Heikki ja toinen ajomies seura-
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simat mukana. Pian oliwat ehtineet metsikköön. Koi-
ran haukuntaa seuraten tuliwat tiheään wesakkoon,
jossa heillä oli nähtäwänä omituinen näky. Ruoho-
törmänteellä makasi ihminen hätäisenä ja kalpeana.
Wieressä seisoi koira nuhasta hehkumin silmin, se mu-
risi ja näytti kiiltäwiä walkoisia hampaitaan joka
kerta kuin main poika yritti paikaltaan likahtaa.

..Jumalan tähden, Esko!" huusi Heikki, »tääl-
läkö täytyy meidän toisemme lamata! Kuinka saa-
toit olla niin katala ja pettää minut niin kamalasti!"

Esko oli kuin piimistä pudonnut. Töin tuskin
sai hän sanotuksi; „Sinäkö se olet, Heikki, wai haa-
musiko se on main?"

„Gi, ei, kyllä se olen minä", wastasi Heikki,
„Koetit päästä pakosalle ja jättää minut, mutta Ju-
mala lähetti minulle auttajan ja pelastajan sinua seu-
raamaan ja sinulle todistamaan, että kamaluudella et
pitkälle pääse. Nyt täytyy sinun antaa takaisin, mitä
martain wienyt olet. Mitään muuta et ole siis woit-
tanut kuin ylenkatsetta ja häpeää!"

„Niin, min, mielelläni annan kaikki takaisin ja
tunnustan myös tehneeni määrin sinua kohtaan",
huusi Esko, „mutta ennen kaikkea pelasta Jumalan
nimessä minut tuosta vedosta, jota millä hetkellä hy-
wänsä moi repiä minut palasiksi!"

„Hektor!" huusi herra Seymour ja samassa
tuli tuo jalo eläin isäntänsä jaltain juureen yhä kum-
minkin muristen ja hampaitaan hijoen, walmiina joka
hetki käymään Eskon kimppuun, jos main se siihen
kehotusta ja merkkiä saisi. Mutta kun ei ollut
wähintätaän pelkoa, että Esto pääsisi karkuun, tytti
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herra Seymour koiransa kiinni, kehottaen Heikkiä ot-
tamaan huostaansa Eskolta rahat.

„Katso waan tarkkaan, että kaikki on järjestyk-
sessä," sanoi hän. „Ia jos jotakin puuttuu, niin
siitä saa hän tietysti tehdä selkoa, kun jätämme hä-
net wiranomaisten haltuun".

Heikki luki rahat, tarkasti arwopaperit ja huo-
masi kaikki oleman järjestyksessä. Esko seisoi häpeis-
sään komin alakuloisena.

„Mitä hänelle nyt teemme?" kysäsi herra Roche-
fort, osottaen halweksiwasti Gskoa.

„Paras olisi kytkeä kiinni ja antaa hänet ensi-
mäisen ranskalaisen poliisin huostaan rangaistustaan
odottamaan", wastasi herra Seymour

„Armoa, armoa! Armahtakaa minua!" huusi
Esko heittäytyen maahan voimilleen molempain her-
rain ja Heikin eteen. „Oi armahtakaa, armahtakaa,
rakkaat herrat! Armoa Heikki!" walitteli hän. „Se
on ensimmäinen kerta elämässäni, kun olen tehnyt
syylliseksi itseni moiseen rikokseen! Paholainen sokaisi
minut, kun tuon suuren rahasumman näin. Kuwit-
telin mielessäni kuinka helppoa olisi elämä rikkaana
ilman puutetta. Armoa, rakkaat herrat! Minä ma-
kuutan teille, että se oli wiimmeinen kerta, kun annoin
maailman mammonan sokaista itseäni. En koskaan
enää tee mitään sellaista!"

„Onko se totta mitä hän puhuu?" kysyi herm
Seymour Heikkiin kääntyen. „Etkö tiedä mitään pa-
haa hänen aikaisemmasta elämästänsä?"

„Gn herrani, en!" wastast tuo jalo nuorukainen
kyyneleet silmissä. „Kotiseudullaan Meyningissä on
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Wiinikan Eskoa aina pidetty rehellisenä ihmisenä ja
minä luulenkin, että se oli raha, joka hänet niin pa-
hasti sokaisi. Antakaa hänelle tämä kerta anteeksi ja
laskekaa hänet tiehensä. Toiwon, ettei hän enää kos-
kaan moi niin kehnosti käyttäytyä, kun hän kerta on
huomannut, että epärehellisyydellä ei pitkälle pääse".

„No juokse sitten tiehesi, poika, koskapa Heikki,
jonka olet tahtonut turmioon syöstä, pyytää niin
kauniisti puolestasi!" sanoi herra Seymour.

Esto päästi riemuhuudon, luu hän kuuli armah-
duksensa, jota hän ei ollut uskaltanut toiwoakaan.
Hän heittäytyi Heikin jaltain juureen, kiitti häntä
sydämmellisesti, pyysi häneltä anteeksi ja lupasi py-
hästi parantaa tapansa ja tulla taas kunnon ihmi-
seksi.

„No niin Esko, mielelläni suon sinulle anteeksi
kaikki", sanoi Heikki, „ja koska pyhä Jumala on niin
tahtonut, ettet sinä ole woinut saada täytäntöön pa-
haa aiettasi, niin lupaan minä puolestani olla kenel-
lekään puhumatta menettelystä kohtaani, Uksin naa-
puriltamme Frieshardtilta aion salata kaikki. Nyt
hnwästi ja kawahda itseäsi, jos wielä Jumalanteilta
pois poikkeat!"

„Gn koskaan, en koskaan enää", wastasi Esko
itkusilmin. »Jumala on minulle waiwaiselle synti-
selle nyt näyttänyt woimcmsa suuruuden ja wannon
ennen tahtomani kuolla, kuin toisen omaisuutta anas-
taa. Jumala sinua siunatkoon, Heikki, koska minua
armahdit! En koskaan ole sua unhottmva ja aina
olen rukouksissani sua muistama. Lupaan, ettet mil-
loinkaan ole katuma, että miuua armahdit!"
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Hän suuteli Heikin kättä ja kostutti sitä kyyne-
lillään. Sitten äkkiä hypähti hän ylös ja läksi met-
sikön halki tiehensä.

„Poika parka", sanoi herra Rochefort.
lenpa todellakin ettei hänen katumuksensa ollut tees-
kentelyä. Hän on olema kiitollinen meille, että olem-
me pelastaneet hänelle ainakin osaksi omantunnon
rauhan".

„Minäkin luulen", lisäsi herra Seymour, „että
hän on parantama tapansa. Ensi kesänä luultawasti
matkustan taas alueille ja silloin paha perii hä-
net, jos kuulen, että hän on syönyt sanansa".

„Ei, ei se ole mahdollista", sanoi Heikki, „Herra
FrieZhardt kertoi hänen oleman rehellisen nuorukaisen
ja minäkin luulen, että' se oli ensi kerran, kun synti
hänet näin pahasti sokaisi".

„No sitä parempi hänelle!" ivastasi herra Sey-
mour. „Wasta se kyllä nähdään, millainen ihminen
hän oikeastaan on. Nyt ei ole enää meillä muuta
tehtäwää tänään kuin kiiruhtaa wielä ehtootsi Pa-
riisiin".

Koko seurue palasi nyt rauhallisena takaisin
maantielle. Waunut läksiwät taas liikkeelle ja wasta
myöhään yöllä saapuiwat matkustajat Pariisiin. Hek-
torin ei enää ollut tarwinnut juosta, maan se oli ol-
lut koko paluumatkan waunussa Heikin kupeella, joka
tyytywäisenä taputteli ja silitteli sitä kiitollisuudeksi
siitä suuresta hywästä työstä, jonka se oli hänelle
tehnyt.

Heikki oli Pariisissa yötä samassa majatalossa
kuin herra Seymour. Hän sai nukkua tuon suuren
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kaupungin komeimmassa majatalossa wuoteella, jonka
wertaista ei Heikki wielä ennen ollut nähnyt. Hän
lepäsi rauhallisena tuntien onnea ja riemua rinnas-
saan. Hänen wiimmeinen ajatuksensa Vaiherik-
kaana päiwänä oli harras rukous Jumalalle, joka
taas oli niin eläwästi osottanut, kuinka suuret owat
Hänen kättensä teot.

V.

Herra Mochefort.
Aurinko paistaa heloitti niin kirkkaana huonee-

seen, kun Heikki heräsi wuoteellaan. Päiwän paiste
mataisi huoneen kaikkine komeuksineen. Heikki oli ai-
wan hämillään, kun hän awasi silmänsä ja näki kai-
ten sen loiston, joka häntä ympäröi. Silkkiset akku-
nawerhot, aina lakeen ulottuma peili, kallisarwoiset
tapetit, kauneita kuwatauluja kullattuine kehyksineen,

mitään sellaista ei Heikki ollut eläissään ennen
nähnyt, eipä edes Roselanibad/in rawintolassakaan,
jota hän tähän asti oli pitänyt koko maailman ko-
meuden ja loiston pesäpaikkana. Herättyään loikoi
Heikki wielä hetkisen wuoteellaan, ihmetellen ympä-
ristöään, kun äkkiä omi aukeni ja wiereisestä huo-
neesta astui hänen luo herra Seymour.

„Hohoo, nuori ystäwäni! Johan lienet saanut
unta krMksesi!" huusi hän naurahtaen. ..Aamiainen
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odottaa ja herra Rochefort haluaa puhua jotakin
kanssasi. Siis nyt joutuin wuoteelta!"

„Paikallll!" wastasi Heikki, hypäten makuultaan.
Ia samassa jo pesi hän silmiään, puki itsensä ja hy-
wää huomenta toiwottaen meni., herra Seymour'in
kanssa huoneeseen, jossa Rochefort istui tyytywäi-
fenä höyryämän kahwikupin ääressä.

„Syö ja juo nyt, mitä waan tarjolla on, Heikki!"
sanoi herra Seymour nostaen kcchwikannua lähem-
mäksi. „Sinä kuten mekin jäit eilen illalla ruoatta
ja siksipä ruoka nyt maistunee hywältä. Nälkäisten
ihmisten kanssa ei ole hywä tarinoida, siis tay lei-
pään käsiksi ja sitten kuulkaamme mitä ystäwälläm-
me herra Rochefort'illa on sinulle sanomista".

Heikkiä ei tarwinnut useammin käskeä. Hän söi
hywällä ruokahalulla ja aterioituaan katsoi hän
kysywästi herra Rochesort'iin.

„No, Heikki", alkoi Rochefort ystäwällisesti.
„Teeppä selkoa minulle, mitä sinä nyt aiot tehdä,

kun olet taas saanut huostaasi tuon suuren rahan?"
»Siihen on helppo wastata", sanoi Heikki.

»Kiinnitän rahapussin polvelleni ja lahden paluu-
matkalle kotimaahan".

»Niinpä juuri aawistin sinun aikomasi tehdä,
mutta siitä puuhastasi ei tule mitään", sanoi herra
Seymour. „On paljon parempi lähettää rahat pos-
tissa määräpaikkaansa. Niin tulemat ne pikemmin
ja warmemmin perille. Woisihan taas tapahtua,
että sinua samoin petettäisiin kuin ensi kerralla. Mitä
taas sinuun itseesi tulee, niin ".
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Herra Seymour ei tahtonut suoraan alettaan
sanoa, mutta Rochefort jatkoi: „Sma jäät tänne
minun luokseni!"

Heikki hypähti hämmästyksestä seisaalleen. Hän
ei woinut käsittää, mitä herroilla oli mielessä. Hän
wilkaisi mätiin herra Seymouriin, wäliiu hänen to-
meriin, odottaen selwitystä.

„Rllhaa olen hankkinut jo itselleni kylliksi pal-
jon", jatkoi herra Rochefort, „Olen ollut typerä,
joka en jo aikaisemmin ole toteuttanut aietta, jonka
nyt sulle aion esittää".

„Kuule, kunnon nuorukainen!" lausui hän edel-
leen. „Tarwitseisin rehellistä kamanpalwelijaa, johon
moisin kerrassaan luottaa. Tämän toimen uskoisin
mielelläni sinulle ja toiwocckseni et ole hylkäämä tar-
joustani, sillä aion maksaa sinulle runsaan palkan.
Noin kolmen, neljän tai wiiden wuoden perästä woit
taas palata kotimaahasi ja silloin olet jo ansainnut
niin paljon rahaa, että woit hankkia isällesi huoletto-
man toimeentulon".

Herra Rochefort'in wiimeiset sanat waikuttiwat
Heikkiin huomattawasti. Kun hän woi hankkia isäl-
lensä huolettoman toimeentulon, niin oli hän walmis
maitta minkälaisiin uhrauksiin. Hän suostui siis,
maikka se tuntuikin niin komin katkeralta jättää pit-
käksi aitaa koti ja kotiseudut. Hänelle johtui mieleen
syntymäseutu alppeineen metsittöineen ja tyyneltar-
palot tipahteluuni hänen poskillensa, kun hän antoi
suostumuksensa. Isällensä kirjoitti Heikki pitkän kir-
jeen, jossa hän selitti syyt pitkälliseen wiipymiseensä.
Naapurilleen Frieshardlille lähetti hän rahat, Muu-
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tamia päiwiä myöhemmin läksi Heikki isäntänsä kanssa
herra Rochefortin suurelle maatilalle. Herra Sey-
mour ei seurannut enää mukana, maan sanoen jää-
hywäiset ystäwälleen ja Heikille läksi hän omia
teitään matkustaakseen Neapel'iin ja Konstantino-
poliin. Heikki itki katkerasti erotessa; herra Sey-
mour koetti kyllä häntä lohduttaa parhaansa mu-
taan.

..Rohkeutta maan, nuori ystawäni", sanoi hän
puistaessaan wiimeisen kerran Heikin kättä. „Wuo-
den perästä kyllä taas tapaamme toisemme ja silloin
toiwon sinut näkemäni lyytywäisenä ja reippaana
nuorukaisena. Herra Nochefort on huwäsydäminen
ihminen minä tunnen hänet!"

Nain puhuttuaan nousi häu waunuihin, jotka
läksiwät heti liikkeelle ja weiwat hänet pois. Heikki
seurasi kauwan kyynelistä kostuneilla silmillään Mau-
nuja, jotka »vihdoin häwisiwät Pariisin pauhaamaan
mellakkaan.

Niin oli nyt Heikistä, tuosta wähäisestä alp-
pienkiertäjästä ja metsästäjästä, tullut rikkaan, nuo-
ren ja ylhäisen herran kamaripalwelija. Herra Roche-
fort osottautui jo alussa palweliaansa kohtaan erittäin
hywaksi ja sydämelliseksi isännäksi, niin että Heikki
kiintyi häneen koto sydämensä uskollisuudella. Mutta
muutamien unikkojen perästä tuli tapahtumia, jotka
tuottiwat Heikille suurta surua ja huolta. Melkeinpä
oli hän jo walmis jättämään toimensa ja palaamaan
synnyinseudulleen.

Herra Rochefortilla, maikka häu hywäsydämiuen
ja ystäwällinen olikin, oli kumminkin omat witansa.
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Kuten useilla rikkailla ja nuorilla ihmisillä/ oli hä-
nelläkin tapana käydä wieraissa ja huweissa enem-
män kuin oli hänelle terweellista. Usein wiipyi hän
poissa wuorokausimääriä ja palasi sitten kotia tuiki
«väsyneenä ja raukeana. Tawallinen palwelia olisi
isäntänsä tawoista wähän wälittänyt eikä liioin siitä
huolinut paraniko hänen terweytensä wai huononi,
kunhan wain hänellä itsellään oli hywä olla. Mut-
ta Heikki ei ollut tuollainen tawallinen palwelia,
hän rakasti isäntäänsä ja katsoi aina hänen paras-
taan. Häntä kowin suretti, kun hän huomasi, että
hänen isäntänsä päiwä päiwaltä kuihtui ja surkastui.

Eräänä aamuna tuli herra Rochefort kotia kal-
peana ja kowin surkean näköisenä. Heitti odotti häntä
ja pelästyi kun näki rakkaan isäntänsä tuollaisessa ti-
lassa. -

„Oi herra rakas", sanoi hän nostaessaan Roche-
fort'ia waunusta, „kuinka suurta surua te saatatte
minulle!"

Herra Rochefort tuijotti häneen raukeilla silmil-
lään ja koetti wastata, mutta hänen kielensä oli kan-
kea eitä hän saanut sanotuksi kuin joitakuita epäsel-
wiä sanoja. Hän hoiperteli eikä pystyssä pysynyt
ilman Heikkiin nojautumatta. Kauhukseen huomasi
tuo uskollinen palwelia, että hänen rakas isäntänsä
oli päihtyneenä, aiwan tajuttomassa tilassa. Poika
kiiruhti laskemaan häntä heti wuoteelle, ett'ei muu
palweluswäki olisi tilaisuudessa nähdä tätä surkeaa
näytelmää. Saatuaan isäntänsä waiwalla riisutuksi,
wuoteelle asetetuksi ja peitetyksi, istahti Heikki wuo-
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teen wiereen, pitääkseen huolta, ettei tulisi kukaan häi-
ritsemään.

Wasta iltapäiwällä, kun aurinko jo teki mail-
leenmenoaan, heräsi herra Rochefort ja hämmästyi
towin nähdessään Heikin wuoteen wieressä.

„Poika raukka", sanoi hän hywänsuopeasti
„olet walwonut koko yön odottaessasi minua ja wie-
läkin pidät huolta siilä, että saisin nukkua! Sinä
olet uskollinen palwelia! Ota tämä" lisäsi hän
wielä ottaen kultarahalla täytetyn kukkaron taskus-
taan „sinun uskollisuutesi on paltittanm!"

Heikki otti kukkaron ja pani sen luotaan pöydälle.
„Minä kiitän, teitä herra rakas", wastasi hän
„mutta tätä rahasummaa en ota wastaan, sillä minun
aikomukseni on nyt lähteä pois talostanne!"

Herra Rochefort katsoi häntä kauan kummissaan
silmiin. „Aiotko lähteä pois? Sinäkö ja miksi? Onko
kukaan sinulle mitään pahaa tehnyt?"

„Ei kukaan, herra rakas", wastasi Heikki
wakawasti. „ Olette aina olleet hywä kohtaani,
mutta en jaksa kauemmin nähdä sitä, että te kai-
watte'omalla kädellänne kuoppaa itsellenne. Tuo suru
pllkahduttaa sydämmeni ja ennenkuin näännyn täällä,
tahdon köyhänä ja jalkaisin palata takaisin alppiwuo-
rilleni".

„No, mikä nyt on pistänyt päähäsi, Heikkiseni!"
huusi herra Rochefort liiwaasti. „Mitään sel-
laista en tahdo kuulla, Samahan se on sinulle kuo-
lenko minä aikaisemmin wai myöhemmin. lätä siis
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moiset ajatukset mielestäsi ja jää pitemmittä puheitta
luokseni!"

Heikki pudisti päätänsä. ,M, ei, herra rakas,
minä menen kumminkin", wastasi hän. „Mina en
kesta tätä kauemmin. On tuskallista nähdä, että te
pelipöydän ääressä kulutatte rahanne ja juomingeissa
menetätte terweytenne. Jollen teitä rakastaisi, niin
minulle olisi samantekewä mutta", lisäsi hän
wielä ja raskaat kyyneltarpalot waluiwat hänen pos-
killeen, „mutta minä pidän teista niin' äärettömän
paljon ja siksipä en woi jäädä, maikka mielenikin te-
kisi!"

Herra Rochefort kuunteli liikutuksella uskollisen
palweliansa waikeroimisin. Hän nousi äkisti Vuo-
teeltaan, pani kalliin yötaktinsa hartioilleen ja kulki
lewottomana kahcckäteen. Wihdoin pysähtyi hän Hei-
kin eteen ja ojensi hänelle kätensä.

„Olet kunnon poika, rakas palweliani", sanoi
hän. „Mutta mitä paremmaksi sinut tunnen, sitä
epämieluummin lasken sinut luotani. Sinä jäät
siis!"

„Mina menen, rakas herra!" wastasi Heikki
warmasti.

„Menetkö sittenkin, jos sinulle lupaan alkaa täs-
tä hetkestä uutta elämää, jos luowun peliseuroista ja
wietän yöni kotona?"

Heikki nosti päänsä ja ilon tunne tunkihe hänen
rintaansa. Woi jospa niin tekisitte, rakas herra!"
huusi hän. „Silloin on kaikki toisin! Silloin jään
hywallä mielin luoksenne!"

„No hywä, olkoon se siis päätetty!" jatkoi herra



87

Rochesort. „Minä kiitän sinua, että olet huomautta-
nut minua kurjasta elämästäni. Tästä puolin lu-
paan elää toisin!"

Heikki suuteli isäntänsä kättä ja iloitsi sydäm-
mestään, että oli saanut niin suuria aikaan, että oli
pelastanut herransa warmasta perikadosta. Mutta
ikäwäkseen huomasi Heikki pian, että hänen rie-
munsa oli liian aikainen.

Neljätoista paiwää piti herra Rochefort lupauk-
sensa, mutta wiidentenätoista jo joutui hän himo-
jensa uhriksi ja palasi kotiansa wasta aamuyöstä hoi-
perrellen päihtyneessä tilassa. Heikki pyysi, rukoili
ja muistutti isäntäänsä lääkärin puheista, joka oli
sanonut herra Rochefortin pian hautaan kallistuman,
jollei hän parantaisi tapojaan. Hän nuhteli isän-
täänsä, joka oli niin kehnosti syönyt sanansa, mutta
ei mikään auttanut. Kiukuissaan nosteli Rochefort
hartioitaan ja wastasi:

„Et käsitä HeiM, kiusaus käy wäliin aiwan
woittamattomaksi".

„Oi herrani! Ihminen woi mitä tahansa, kun
hänellä waan on rohkeutta ja hywäa tahtoa!" was-
tasi Heikki.

„Se on liian myöhäistä", wastasi herra Roche-
fort hymyillen surullista hymyään. „Olen taistellut
kiusausta wastaan, mutta olen jäänyt tappiolle. Hei-
tän jo taistelun sikseen".

„Onko se wiimeinen makaa päätöksenne, herra?"
kysyi Heikki.

Herra Rochefort nyökäytti päätään myönnytyk-
seksi.
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„Siis jääkää hywästi! Minun silmäni eiwat
moi sitä nähdä, että te joudutte turmioon!"

'.loutawia, poikani!" sanoi herra Rochefort.
„Mitä tahdot sinä? Epäilemättä on se sinun etusi,
että jäät edelleen. Katso maan tätä ruumis-parkaa,
näitä laihtuneita käsiä ja kalpeita kaswojani! Lää-
käri on sanonut, etten enää wuottakaan umpeen moi
pysyä elämien kirjoissa oi jospa tuo lyhyt aika
kuluisi pian ja sitten niin sitten tulee uskollisuutesi
palkituksi. Usko minua, ystäwäni, testamentissani
olen kyllä muistama sinua".

Heikki ei woinut pidättää kyyneleitään, kun hän
kuuli tuon heikon ja kuihtuneen, mutta kumminkin
niin hywän ja jcilosydämmisen isäntänsä näin puhu-
man. Hän kääntyi selin salatakseen mielenkuohuaan
ja poistuakseen huoneesta. Mutta herra Rochefort
kutsui hänet takaisin.

»Olisiko sinulla mitään minulle sanottamaa, ys-
täwäni?" kysyi hän sitten.

„Ei muuta, kuiu että lääkäri on sanonut, että
te woitte elää wielä kymmenen, kaksikymmentä, jopa
kolmekin kymmentä wuotta, jollette niin sanomatto-
masti kuluttaisi terweyttänne. Oi herra rakas", sanoi
hän innoissaan heittäyten polioilleen isäntänsä jalkain
juureen, »kuultaa minua, pelastakaa sielunne ja ruu-
miinne hirmuisesta perikadosta, ja lupaan luopua
kaikesta ja omistaa elämäni teille!"

„Gi se käy päinsä, Heikki!" mustasi herra Roche-
fort synkästi. „los lupaisin sinulle, niin en kum-
minkaan möisi lupaustani pitää. Lääkäri on myös
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antanut tuomionsa minusta. Ia nyt elkäämme
enää kosketelko tätä asiaa".

„Rakas, rakas herrani, rohkeutta ja lujaa tah-
toa main. niin kaikki muuttuu taas hywäksi!" huusi
Heikki kyynelsilmin.

Herra Rochefort kääntyi werkalleeu vois. „Liian
myöhään! Minulla ei ole enää mitään tahdon woi-
maa!" sanoi hän.

„No jääkää siis Jumalan haltuun!" huusi Heikki
itkien. „Minä en woi jäädä enää tänne!"

Hän syöksyi ulos huoneesta, käärei kampsunsa
kokoon, tarttui alppisauwaansa, jota hän oli wisusti
säilyttänyt ja matkassaan kulettanut aina kotiportail-
taan saakka, ja näin Varustettuna meni hän taas
isäntänsä luo sanomaan hänelle wiimmeiset jäähywäi-
sensä.

Herra Rochefort ei woinut aawistaakaan, että
Heikin matkasta woisi tulla niin pian jo tosi. Siksi
tuli hän nyt hämilleen ja hartaasti pyysi taas Heik-
kiä jäämään, mutta poika oli itsepintainen. Ei
kauneimmat ja siiwoimmat houkuttelut, ei suurem-

moiset lupauksetkaan woineet häntä taiwuttaa. Hän
ei woinut jäädä näkemään, kuinka hänen rakas isän-
tänsä päiwä päiwältä kuihtui ja pitkin askelin käwi
kuolemataan kohti.

Tuo pojan tawaton uskollisuus ja mielen lujuus
sai herra Rochefortin nyt heltymään.

„los minä olisin sinun asemassa, niin olisi toi-
nen asia", sanoi hän. ,Mutta nyt on kaikki liian
myöhäistä, lliwan liian myöhäistä! Mo lähde sitten
Heikki täältä! Mutta elä kotiasi. Sain tänään
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kirjeen. Se on sedältäni, kenraali von Bougy'ltä
Rouen'ista. Tuo wanha herra kaipaa uskollista
palweliaa ja pyytää minun toimittaman hänelle sel-
laisen. Mene sinne Heikki ja wiiwy siellä ainakin
wuoden päiwät. Hän on olema parempi isäntä kuin
minä. Jos todellakin pidät minusta paljon, kuten
sanot, niin täytä pyyntöni, sillä se on olema omaksi
parhlllllsesi".

Heikki pudisti päätään. „Gn ketään moi enää
palwella", sanoi hän, „kun teidät täytyy jättää".

„Mutta olet minun palweluksessani, Heikki, kun
tuota wanhall herraa palwelet! Ainoastaan wuoden
päiwät, ystäwäni! Se on wiimeinen pyyntöni sinulle,

ethän woine sitä hyljätä!"
„Hywä, siis wuodeksi!" ivastasi Heikki, joka ei

enää woinut wastustaa isäntänsä toiwomuksia. „Mil-
loin täytyy minun matkustaa?"

.Milloin maan haluat. Joka hetki olet sinne
terwetullut!"

„Lähden sitten heti paikalla, koska olen nyt jo
walmistautunut matkaan", sanoi Heikki. „Gron hetki
on aina waikea miksipä lykkäisin sen tuonnem-
maksi?" ,

„Mutta koska ero tuntuu sinusta niin waikealta,
niin miksi ollenkaan lähdet luotani? Tiedäthän,
kuinka mielelläni tahtoisin siuut pitää täällä!"

„Ia te tiedätte, miksi minä lähden, miksi minun
täytyy lähteä", waslasi Heikki pahoilla mielin. „Oi
isäntäni rakaG— wielä terran pyydän teitä, luo-
pukaa huweistanne!"
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„Minä lupaan koettaa, Heikki", sanoi herra
Rochefort alakuloisesti hymyillen, „Kolmen kuukauden
perästä saat minusta kuulla ja silloin ehken
kaikki hywin! Lähde nyt ja Jumala sinua siunat-
koon!"

Heikki suuteli isäntänsä kättä. Isäntä puoles-
taan weti Heikin lähemmäksi ja painoi hänet rin-
taansa wllstaan,

„Hywästi sitten, rakas herra!" sanoi wihdoin
Heikki keskeyttäen pitkällisen maitiolon. „Ia us-
kokaa minua, jos rukouksilla, hartailla rukouksilla tur-
waudutte Jumalaan, niin warmaan olette pelas-
tettu".

„läll hywästi Heikki, minun kallis ystäwäni!"
wastasi herra Rochesort puristaen wiimeisen kerran
hänen kättään. „lumala olkoon aina mukanasi, jol-
lemme enää koskaan näe toisiamme!"

Niin erosiwat he. Heikki läksi Rouen'iin herra
von Bougy'n luokse, ja herra Rochefort hän jäi
kotiansa. Kyyneliään pois pyyhkien huokasi hän it-
sekseen: „los olisin saanut hänet ystäwäni muotia
aikaisemmin, niin olisin pelastettu! Liian myöhään
tulit sinä jalo, kallis ja uskollinen ystäwäni luokseni!
Mutta surullista loppuani, jonka itse olen kewytmie-
lisella elämälläni hankkinut, sinun ei kumminkaan
tarwitse nähdä. On liian myöhäistä minun paran-
taa itseäni. Jo koputtaa kuolema kouristamilla kou-
rillaan sydammeni owelle!"
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VI.

Palkittu uskollisuus.
Herra von Bougy oli wanha, keisari Napoleonin

aikainen kenraali, joka oli ollut osallinen monessa tui-
massa taistelussa. Hän oli menettänyt Belle-Allian-
ce'n kiiwaassa ottelussa toisen jalkansa. Kanuunan
kuula oli särkenyt sen ja hänen täytyi nyt olla
kaiken ikänsä jalkapuolena. Muutoin oli hän, maikka
wanha ja harmaahapsinen, wielä jotakuinkin ketterä,
iloinen ja leikkisä ukko.

Kenraali von Bougy otti Heikin ystäwällisesti
ivastaan. Hänen tarkka silmänsä huomasi paikalla,
että lämmin ja perin rehellinen sydän tykki nuoru-
kaisen poroessa. Siksipä pääsikin Heikki jo alussa
kenraalin erinomaiseen suosioon.

Kului neljännes-wuoden päiwät rauhallisesti ja
erikoisempaa tapahtumatta. Kenraalista ja Heikistä
oli tullut tuolla ajalla mitä parhaimmat ystäwykset.
Mutta muutamana väiwänä tuli postissa kirje, jonka
sisältö tuotti ikäwää jasurua noittenonnellisten ihmisten
rauhalliseen elämään.

Luettuaan kirjeen huokasi kenraali sywään, sa-
noen: .Miesparka, rakas sisarenpoikani!"

„Herra Rochesort? Mitä on hänelle tapahtu-
nut?" kysyi Heikki uteliaasti.

„Hän on sairas, auttamattomasti sairas, kuten
hänen läätarinsä minulle kirjoittaa", mustasi kenraali.
„ Tuossa on kirje, lue itse! Ia kunpa edes löytyisi
jotu ihminen maailmassa, joka hänestä huolta pi-
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täisi hänen sairastaessaan. Jollen itse olisi niin
wanha ja raihnainen, niin epäilemättä kiiruhtaisin
hänen wuoteensa wierelle antamaan hänelle apuani
ja hellää hoitoani, sillä maikka hän onkin elänyt ke-
wytmielisesti, niin on hän kumminkin harwinaisen
herttainen ja hywäsydäminen ihminen!"

Heikki lukiessa pitimmittäin kirjeen aiwan kal-
peni. „Oi herra kenraali", sanoi hän sitten päättä-
wäisesti „minun täytyn päästä hänen luoksensa!"

„Sinunko? Nastahan olet tullut hänen luo-
tansa, ethän toki sinne takaisin halunne!"

,Mkää tieltäkö minua, herra kenraali! Minun
täytyy päästä hänen luoksensa, hoitaa häntä ja wal-
woa hänen ivuoteensa wieressä koko maailmassa
ei löydy yhtään sydäntä, jota häntä rakastaisi enem-
män kuin minä".

„ Sinäkö häntä rakastat!" huusi wanha herra.
„No miksi hänet jätit?"

Heikki kertoi nyt kenraalille kaikki, kuinka hänen
oli ollut pakko jättää herra Rochefortin, kun hänen oli
mahdoton nähdä, että hänen rakas isäntänsä oman
huonon elämänsä wuoksi päiwä päiwältä kuihtui ja
huononi. Hän kurvaili wielä, kuinka hän oli kaikin
woimin koettanut johdattaa isäntäänsä paremmille
poluille, mutta turhaan. Samoin kertoi hän myös
kuinka sanomattomasti hän oli mieltynyt herra Roche-
fort'iin ja pyysi nyt hartaasti päästä matkaan. Kir-
kas kyynel walui wanhuksen ryppyiselle poskelle, kun
Heitti puhui tunteistaan. „Niin, niin", sanoi hän,
„meue waan hänen luokseen! En woisi häntä us-
koa parempiin käsiin, kuin sinun. Rochefort-paralle
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on hänen weltto tahtonsa kaimanut liian aikaisen hau-
dan. Reumoja ja warotuksia ei hän ole ollut mies
seuraamaan. Minkä kylmää sen myös niittää! Hä-
nen elämänsä on taas surkeana esimerkkinä, siitä,
kuinka niiden käy, jotka wiettäwat aikansa työttä ke-
wytmielisessä elämässä ja nautinnoissa. Mutta kaikki
walitukset tulemat nyt liian myöhään! Kiiruhta-
kaamme maan antamaan hänelle lepoa ja lohdutusta
hänen wiimmeisillä Heikillään".

Heikki walmistautui heti matkaan ja läksi. Tul-
tuaan taas Pariisiin meni hän suoraa päätä isän-
tänsä pakeille. Itämäiseen hnomasi hän nyt, tttei
lääkäri ollut ollenkaan liioitellut kirjeessään, maan
päinwastoin kertonut taudin maarallifuudesta niin
liewästi ja lohduttawasti, kuin suinkin. Sairas parka
seisoi jo haudan reunalla, sumalla oliwat silmänsä,
kaswonsa kuihtuneet, koko ruumiinsa laiha ja luisewa.
Kaikki ilmaisi, että hänestä ei ollut eläjää. Tultuaan
sairaan luo heittäytyi Heikki polwilleen hauen wuo-
teen wiereen, tarttui hänen hienoon, kalpeaan käteensä
ja suuteli sitä itkusilmin. Herra Rochesort hymyili
taas wanhaan tapaansa surullista hymyään ja kuis-
kasi »väsyneellä äänellään: „Heitki, minun hywa ys-
täwäni, sinäkö se olet? Minä kyllä aawistin, että
tulisit ja ettet jättäisi wanhaa ystäwääst yksikseen.
Tiesinhän, että ennustuksesi toteutuisi ja siksipä en
tahtonutkaau, että matkustaisit kauas kotimaahasi.
Toiwoin, että uskollinen sydän olisi luonani kun hei-
tän henkeni. Se hetki ei olekaan enää kaukana!"

Heikki koetti lohduttaa herra Rochefortia ja an-
toi hänelle wielä elämän toiwoa, mutta kaikki oli
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turhaa. Väsyneesti wiittasi sairas kädellään ja sy-
wään huokasten, kuiskasi hän taas:

„Liian myöhään! Kuolen, koska minulla ci ole
tarpeeksi tahdon lujuutta, koska olen antautunut pa-
hojen himojeni maltaan",

Heikki huomasi, että herra Rochefort tunsi kylläkin
hywästi tilansa. Kaikki lohduttomat puheet oliwat hä-
nelle turhia. Hän pysyi rauhallisena ja itawysty-
mättä odotti pelastusta kuolemaa!

„Päiwä menee mailleen", sanoi herra Rochefort
muutamana iltana, kun aurinko heitti wiimmeisiä sä-
teitään hänen huoneeseensa, „Tunnen, että nyt
näen minä wiimeisen kerran noita kirkkaita walon sä-
teitä. Kuule siis minua, Heikki! Katso, tuossa ou
musta kaappi nurkassa. Lahjoitan sen sinulle sisäl-
töineen! Immärrä minua oikein, Heikki: kaikki mitä
siinä sisällä on, .ja toiwon, ettei sinun enää koskaan
tarwitse huolehtia toimeentulostasi. Sillä ansaitset
sen! Ota tämä awain. Se kuuluu kaappiin. Olen
tehnyt testamenttini ja siinä myös on mainittu, että
kaappi sisältöineen kuuluu sinulle. Ia nyt, Heikki,
anna minun wielä kerran katsoa uskollisiin silmiisi.
Niin! Niin! Niin! Kiitän sinua Heikki kaikesta
rakkaudestasi ja uskollisuudestasi! Elä onnellisena,
ystäwäni ratas!"'

Heikki kumartui kuoleman yli ja katsoi häntä sil-
miin. Herra Rochefort hymyili. Hetkisen makasi
hän lewollisena, mutta äkkiä sai hän sitten suonen-
wedontapaisia kouristuksia, hänen kaswonsa jäykistyi-
wät, silmät sauvat omituisen kiillon, hän huokasi ras-
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laasti pari kolme kertaa sydän herkesi sykkimästä.
Uskollisen ystäwänsä syliin kuoli hän.
potukseksi ja lohdutukseksi pojalle tuli kenraali Bougy
saman päiwän iltana kaupunkiin osottamaan sisarensa
pojalle wiimeistä kunnioitustaan. Pari päiwää myö-
hemmin haudattiin herra Rochesort, hänen kylmä
kuihtunut ruumiinsa katkettiin maan poween, isien
hautaan. Wielä wiikon päiwät itki Heikki isäntäänsä,
jota oli hänelle ollut paremmin ystäwä kuin isäntä,
Wihdoin sai hän muuta mietittäwää, joka osaksi haih-
dutti hänen raskasta suruaan.

Heikki sai kirjeen kotipuoleltaan. Naapuri Fries-
hardt kirjoitti hänelle. Hän kiitti taas, ainakin jo
kymmenennen kerran Heikkiä hänen erinomaisesta us-
kollisuudesta ja huolellisuudesta lehmäkaupassa. Saa-
maansa woittoa piti hän aiwan uskomattoman suu-
rena. Samalla kertoi Frieshardt Toni Hirzelin, Hei-
kin isän, olosta ja elosta. „Ukku tulee hywästi toi-
meen" - niin kirjoitti hän „ja Punikki on hywä
lehmä, joka on taipunut isäntäänsä ja seuraa hänen
kutsua. Mutta ei kaikki ole silti marsin ennallaan.
Ukko elää kowin yksinäisenä ja kaipaa poikaansa.
„lospa Heikki täällä olisi, niin nuortuisin minä jäl-
leen!" on hän sanonut satoja kertoja minulle! Isäsi
lähettää tuhannet terweismsä sinulle, samoin tekee
myös Esko, joka on palwelulsessani ja tekeekin työtä
ahkerasti ja uskollisesti. Ia nyt Jumalan haltuun
Heikki! Itsehän tiedät, mitä sinun tulee tehdä!"

„Sen kyllä tiedän", tuumi Heitti itsekseen, luet-
tuaan kirjeen moneen kertaan. ..Kotimaahan, isäni
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luokse ja muorilleni täytyy minun päästä! Eihän
täällä enää mikään minua pidätä".

Heti paikalla kiiruhti Heikki kenraalin luo, näytti
hänelle kirjeen ja ilmoitti päätöksensä matkustaa koti-
maahansa.

„loutawm, Heikki!" mumisi wanha kenraali.
„Täytyytö minun nyt sinustakin luopua; nyt kun
sisarenikin poika on minut jättänyt? Siitä en tahdo
mitään kuulla, Heikki".

Kodin ikäwän tunne oli pojassa nyt niin wal-
tawa, että hänellä oli mahdoton sitä wastustaa.
»Minun wanha isäni haluaa saada minut luoksensa,
herra kenraali! Minä menen!" sanoi hän.

Kenraali pyysi, houkutteli kaikenmoisilla lupauk-
silla ja sanoi pitämänsä Heikkiä kuin omaa lastaan,
mutta pojan päätös oli luja ja hän wastllsi aina:
„Minun ivanha isäni hän kaipaa minua!"

Kenraali huomasi nyt, että wastustaminen oli
turhaa.

„No mene sitten Jumalan nimessä", sanoi hän,
„Kun lapsenwelwollisuus kutsuu, niin on synti tu-
kahduttaa sellaista ääntä. Mutta wielä yksi asia,
Heikki. Meidän täytyy awata ennen poislähtöäsi
sisareni pojan testamentti. Arwattawasti siinä on
jotakin, jota sinuakin koskee".

Niin kauan moi Heikki odottaa. Kenraali otti
testamentin lukitusta pöytälaatikosta, mursi sinetin ja
luettuaan pani sen pöydälle.

„Ihmis-parka!" sanoi hän. „Kuolema tuli tai
liian äkisti ja wei hänet mukanaan, Heikki, sillä muu-
toin olisi hän warmaan muistanut sua suuremmalla
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lahjalla. Tässä on kirjoitettu: »Rakkaalle ystäwäl-
leni ja uskolliselle palwelialleni, Heikki Hirzellille, lah-
joitan minä makuuhuoneessani oleman mustan kaa-
pin sisältöineen ja kiitän häntä wielä kerran hänen
rakkaudestaan ja uskollisuudestaan minua kohtaan".
Siinä on siis kaikki! Rakas ystäwäNi, olet pettynyt,
sinulla oli ehkä isommatkin toiweet, mutta yhdente-
kewä wanha kenraali on wielä elossa ja hän on
täyttämä sen, mitä hänen sisarenpoikansa on laimin-
lyönyt".

Heikki pudisti päätänsä. „Gnpä kaipaa mi-
tään", sanoi hän. „Kotoisille muorilleni jaksan minä
jalkaisin ja päästyäni sinne ansaitsen kyllä leipäni

kätteni työllä. Kaapin säilytän kauniina muistona ja
siinä on kaikki, mitä toiwon ja haluan".

»Tarkastahan kaapin sisältö, Heikki", sanoi ken-
raali. „Aiwan tyhjä ei se woi olla ja pahimmassa
tapauksessa walitse main täältä huoneista mitä ha-
luat. Missä on kaapin awain?"

„Se on minun hallussani", wastasi poika, we-
täen awaimen taskustaan, „Herra Rochefort lahjoitti
minulle kaapin wähää ennen kuolemataan ja samalla
antoi hän myös awaimen".

,Mkö ole tarkastanut wielä kaapin sisältöä?"
kysyi kenraali.

„Gn", wastasi Heikki. „Sitä en tullut ajatel-
leeksikaan, senhän ehdin wielä nytkin tehdä".

Näin puhuttuaan jätti hän huoneen ja läksi ka-
mariin, jossa kaappi oli. Hän awasi kaapin ja löysi
sieltä kaikenmoisia kalleuksia, sormuksia, kelloja y. m.,
joita.wainaja oli kantanut, Nämät lahjat ilah-
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duttiwat häntä sanomattomasti, sillä ne juuri oli-
wat todistuksena siitä että herra Rochesort oli ollut
kowast: mieltynyt Heikkiin. Ikäwän, kaihon ja rak-
kauden kyyneleet tivahtiwat hänen silmistään noille
hohtokiwille ja kalleuksille, joita Heikki ihastuksella kat-
seli! Hän kokosi ne yhteen, pani pieneen laatikkoon
ja oli juuri sulkemaisillaan kaapin owen, kun hän
huomasi nnelä erään suljetun komeron, jota ei ollut
tarkastanut. Hän awasi sen ja hämmästyksekseen
löysi hän sieltä käärön arwopapereita, joiden armo
oli päälle 100.000 markan. Omalla käsialallaan oli
herra Rochesort kirjoittanut käärön päälle: ..Palkin-
noksi uskollisuudesta!" Wasten tahtoansakin täytyi
Heikin suudella tuota kirjoitusta, jonka niin rakas
käsi oli kirjoittanut. Hän otti paperit, sulki kaapin
ja palasi takasin kenraalin luokse.

„No, mitä löysit, Heikki?" huusi hänelle ken-
raali.

„Nämät kaikki", wastasi Heikki, pannessaan ko-
risteet ja arwopaperit pöydälle.

„Gipä wähän", huusi wanha herra riemuissaan
»kerrassaan satatuhatta markkaa ja wieläpä ma-

han päättelin! Sehän on jo kelpo omaisuus! Näen
nyt, että tuomitsin määrin sisareni poikaa, kun luu-
lin hänen sinut unohtaneen! Sydammelliset onnitte-
luni sinulle Heikki!"

Miksi niin?" kysyi poika.
..Luonnollisesti siksi, että olet perinyt jommoisen-

kin omaisuuden! Miksikäs muutoin!"
Heikki pudisti päätään. ..Arwopaperit eiwät

ole aiotut minulle!" sanoi hän. ..Koristuskappaleet
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ten erehdyksestä joutuneet kaappiin. Jos ne omis-
taisin itselleni, niin tuntuisi mielessäni siltä, tuin oli-
sin waras. Te olette armopaperien oikea omistaja!"

Wanha kenraali katsoi kummissaan Heikkiä sil-
miin. „Luulenpa pian, että olet menettänyt järtesi!"
sanoi hän. „ Testamentissahan on selwään sanottu:
Musta kaappi sisältöineen! Minät paperit oliwat
siellä sisällä, siis luonnollisesti omat ne sinun".

„Se on erehdys!" mustasi Heikki.
„S'e ei ole mikään erehdys", huusi kenraali ja

yritti kiiwastua. „Onhan käärön päälle kirjoitettu:
Palkinnoksi uskollisuudesta! Kenelle muulle ne sitten
kuuluisiwat, kuin sinulle! Ota ne siis kursailematta!"

Heikki ei tumminkaan tahtonut niihin tarttua.
„Se on liian paljon. Minä en woi niitä ottaa, sillase on määrin".

„Wäärin! Sehän on naurettawa!" huusi man-
ha kenraali mielenliikutulsesta wapisewalla äänellä.
"Ota siis, kuten jo olen sanonut, nuo kysymyksessä ole-
mat rahat. Etkö wielataän ota?"

„En woi, herra kenraali. Rakas isäntäni Roche-
fort ei ole niin tahtonut, se on mahdotonta!"

„No, sama se", sanoi kenraali ystäwällisesti
johonkuhunwarmuuteen päätämme sit-

ten niin, ettet sinä- ota rahoja. Ne otan siis minä,
mutta tästä' hetkestä olet sinä minun rakas, kallis
poikani, ja minä sinun isäsi! Tule syliin, lapseni!
Sydammeni, maikka olenkin jo wanha, hehkuu wielä
tulisesti. Siunattu olkoon se hetki, jolloin sain sinut
luokseni, siuä uskollinen ja rehellinen poikani. Ku-
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tän Jumalaa, että hän on antanut minulle turman,
minulle, joka sisarenipojan kuoltua olin yksinäni maail-
massa!"

Heikki seisoi hämmästyksissään, mitään wirkta-
mattn. Wanha kenraali painoi hänet rintaansa was-
taan wuodattaen kyyneleitä. ,Mutta isäni!" sai
wihdoin Heikki waiwoin sanotuksi „isä kotonani!"

„Ela huolehdi hänestä, Heikki", sanoi kenraali,
„Me inuutamme hänen luoksensa ja otamme mu-
taamme kaikki, mitä meillä on. Tunnen hywin sinun
ihanan isänmaasi ja olen wiihtywä siellä yhtä hy-
win kuin täällä Ranskassa ollessani teidän paris-
sanne. Heikki, poikani, me ostamme siellä maita,
niittyjä, peltoja ja puutarhoja, rakennamme komean
talon Riesenberg'ille m' siellä sitten asumme me, isäsi,
sinä ja minä. Sinne hankimme karjaa ja kaiken-
laista, mitä maan sydämmesi haluaa. Synnyinmaasi,
wuoret ja kukkulat siellä huutamat jo meitä kaipauk-
sella ~- kiiruhtakaamme ja pankaamme pian täytän-
töön aikeemme!"

Heikki ei ottanut uskoakseen mitä kuuli. Hän
luuli Uneksimansa autuaallista unta ja hänen ajatuk-
sensa meniwät sekaisin kun hän koetti ymmärtää sitä
onnea, jota häntä odotti. Mutta tuo suloinen uni
ei jäänyt ainoastaan uneksi, maan se muuttui pian
todellisuudeksi. Kenraali möi omaisuutensa Ranskassa
ja muutti Heikin kanssa Sweitsiin. Ia kaikki kawi
niinkuin kenraali oli edeltäpäin ajatellut. Ukko Toni
Hirzel tuli nuoreksi uudestaan, nähdessään poikansa
terweenä ja reippaana, ja jo muutamien päiwien ku-
luttua tuli ukosta ja kenraalista mitä parhaimmat
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ystäwykset. Ei ollut täyttä muotiakaan kulunut um-
peen Heikin kotia palaamisen jälkeen, kun kauniissa
Meyringin laaksossa kohosi jo uusi, komea talo, joka
komean asunsa puolesta weti mertoja pääkaupungin
komeimmille rakennuksille. Siina asuiwat kenraali,
ukko Hirzel ja Kotka-Heikki. Mt'ympäri lewisi kau-
niita niittyjä wiheriäisine metsitköineen. Kauempana
kohosiwat wuoret korkeine huippuineen. Siellä täällä
kuljeskeli kaunis karja lewollisena laitumella. Kaikki
oli niinkuin wanha kenraali oli kuwitellut. Heikin
ihana unelma oli toteutunut. Hän tunsi itsensä 'sa-
nomattoman onnelliseksi ja täM onnesta kiitti hän
koko sydämestään Jumalaa ja hywäntekiäänsä.

Mutta Heikki ymmärsi myös panna armoa on-
nellensa. Hän ei wiettänyt aikaansa welttoudessa ja
työttömyydessä, maan ahkeroi aina ja työtä tehden
hän kaswoi kunnon mieheksi. Kenraali ja ukko Hir-
zel työskenteliwät hekin woimiensa mukaan. Alppi-
luonto ja puhdas, raitis muori-ilma waikuttiwat
erittäin hywin kenraaliin. Hänen terweytensä käwi
paremmaksi ja usein näkyi hän liikkeessä käyskentele-
mässä milloin niittyjen kukkapientareilla milloin ka-puamassa muorien röysteisillä rinteillä.

Niin elimät he onnellisesti ympäristöläistenfä
siunaamina, joille he jakoiwat runsaalla kädellä al-
muja ja antimia. Usein käwi herra Seymour ter-
wehtimässä ystäwäänsä Heikkiä ja iloitsi sydämmes-
sään, nähdessään hänet niin sanomattoman onnelli-sena. »Sellainen on rehellisyyden ja horjumattoman
uskollisuuden palkkio!" oli hänellä tapana sanoa.

Mutta sinä ystäwäni, sinä tärinäin lukija, jos
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sattumalta joskus matkustaessasi tulet ihanaan Men-
ringin laaksoon, niin knsase Kotka-Heikin kotia ja
pistän häntä terwehtimään, Nastassasi on nstä-
wyus ja wieraanwaraisuus sellainen, jollaista Har-
moin olet saanut kokea!







„9htorten Iirja§too" on tafyan a§ti iltnaatttunut:

I.
€n hjcfS u«Jioflife5fJir Jntrutfa mrffaa iff-

mfcefliffcfffi $ertotnu§ nuorifolte. tirjoitti
g-runj Hoffmann. #tnta l ml

II.
tttafltt pBttt tertot mtoritle t)§ta=

■ nritteen Jrnns Hoffmann. £>inta * m^-
III.

Itefottfinctt j$* Xl$tt&. 9luorifoUe ftrjoitti granj
Hoffmann. £>inta 1 m^

IV.
3laffc*Kff*tkfti 9luorifolle tirjottti granj

§inta 1 ml.
Y.

ftotmfcmt xikUnm tntm ijm&fe. 9tuorifoa roar*
ten. 2Jtuf:aelma. £>tnta 1 ml 25 p.


