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I.

Gabriel Hochland.
kaupunki on yksi noita pikkukaupun-

M keja, joita Saksanmaalla on epäluku. Se on
kauniilla paikalla, wuoren juurella neljän penin-

kulman matkan päässä pääkaupungista. M'ympäri
Lautenlmrgia on korkeita muoria, sywiä, lehtoisia laak-
soja ja siintamiä pikku järwiä. Kaupunki on soma
ja siisti. Siellä täällä kartanoitten wälilla on puu-
tarhoja ja puistoja, joitten käytäwät omat puhtaat
ja huolellisesti hoidetut. Mainitsemista ansaitsee kau-
pungin sirotekoinen, korkeatorninen kirkko, joka tosin
ei moi wertoja wetää tuon pääkaupungin komealle
tuomiokirkolle, maan on kumminkin paljoa somempi,
tuin pikku kaupunkien kirkot tawallisesti omat. Huo-
miota herättää myös Lautenburgin kauppatori, joka
on laaja, siisti ja puhdas. Rakennukset oliwat en-
nen muinoin pienenlaisia puurakennuksia, mutta ny-
kyisin on siellä jo melko joukko useampikertaisia kiwi-
talojakin. Torin kupeessa asui ennen wanhaan tuol-
laisessa pienessä rakennusrähjässä muuan kauppias,
jonka elämänwlliheista käymme nyt tekemään tarkem-
paa selkoa.
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Rakennus oli, kuten jo mainitsimme, pieni ja
matala. Kauppapuodin sisusta oli ruma ja wanhan-
aikllinen. Kömpelösti rakennetut pöydät, leweät einä-
hyllyt, maskiset waa'at ja kaikenmoisella rojulla täy-
tetty katto eiwät suinkaan koristukseksi olleet.

Talon ja kaupan omistaja oli Gabriel Hochland,
kuten nimikyltti kauppapuodin owessa selwään osotti.
Hänen isoisänsä, jonka ristimänimi kuten hänenkin
oli Gabriel, oli rakennuttanut puodin ja ulottanut
liikkeensä siinä. Säastäwäisyydestä, ettei näet uutta
toiminimen kylttiä tarwittaisi, oli isoisä kastattanut
wanhimman poikansa myös Gabrieliksi ja sillä lailla
tämä nimi ei ollut ainoastaan käytännöllisen mukawuu-
tensa, maan myös kauneutensa ja sointunsa wuoksi
perintönä mennyt isältä pojalle aina nykyiselle omis-
tajalleen saakka. Kaupan tulema periä on siis nimel-
tään myös Gabriel, tahi oikeammin ehken —.

Niin, siitähän ehdimme wielä kertoa jahka joudu-
taan.

Gabriel Hochland wanhempi, kaupan nykyinen
hoitaja, oli niitä wanhan kansan ihmisiä, luonteel-
taan ja lamoiltaan hiukka eriskummallinen. Mitä
hän maan päähänsä sai, sen hän toteutti, maksoi
minkä maksoi. Hänellä oli kaksi poikaa, joista wan-
hempi nimeltään Gabrie, oli ehken wielä itsepäi-
sempi, kuin hänen rakas isänsä. Tämän itsepintai-
suutensa takia sai hän monasti kowaa kokea. Poika
oli päättänyt rumeta luonnontutkmksi ja ilmoitti suo-
raan aikeensa isälleenkin, joka kauppaa piti ainoana
Hochlandin sumulle jo alkuajoista määrättynä elin-
einona. „los puodissa tiskin takana pakotatte mi-
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nua seisomaan", puhui poika isälleen, „niin jätän
kotini ja lähden kauas awaraan maailmaan." Isä
koetti parhaansa mukaan selittää, kuinka hullunkurista
ja narrimaista oli ajatella, niinkuin Gabriel nuorempi
ajatteli, mutta selitykset lausuttiin kuuroille korwille

poika pysyi järkähtämättömänä mielipiteessään.
Pian huomasi isä, ettei Gabriel pystynyt tahi oikeam-
min ei halunnut pystyä yksinkertaisimpiinkaan kaup-
pamiehen tehtäwiin. Hänellä oli omituiset puuhansa

kotoilipa mwan erinomaisella innolla kowakuoriai-
sia ja maassa matelemia matoja, pisti perhosia neu-
lan kärkiin ja täytti lintuja. Ei ollut ihme siis jos
Gabriel wanhempi kawi alakuloiseksi ja huolissaan
pudisti päätänsä hokien tuon tuostakin: „Pojastani
ei tule kauppamiestä,'ei tule, ei tule! Miksi ei Wil-
helm ollut esikoiseni? Hän istuu kauvvakirjojensa
ääressä kuin paikkaan naulittuna ja waikeimmistakin
tehtawistä hän suoriutuu mallan helposti. Jospa
hänen nimensä olisi edes Gabriel, niin silloin —sil-
loin tawisi se päinsä!"

Oliko Gabriel nuorempi mahdollisesti kuullut
uämät sanat? Sitä en tiedä mutta pääasia on,
että hän jonkun aikaa sen jälteen istuen weljensä
Wilhelmin kanssa puutarhassa tarinoi hänelle: „Waih-
takaamme nimeä, weljeni."

„No miksikä?" kysyi Wilhelm,
„Siksi että minusta woisi tulla luonnontuttia."
„ Mutta Gabriel, eihän sinusta woine tulla luon-

nontuttia ja kauppamies yhtä aikaa."
„Gi, -sinusta tulee kauppias, ja siksipä juuri

niaihdllmmetin nimiä, ymmärrätkö tcht, weljeni?"
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Wilhelm piti paljon weljestään, ja siksipä hän
ei wastustanut, maan hetkisen mietittyään wastasisuoraan: „Olkoon menneeksi, Gabriel ei tosin soinnu
niin kauniilta kuin Wilhelm, maan sama se sinun
mieliksesi!"

Nuorukaiset meniwät nyt isän luokse ilmoitta-
maan nimien waihdosta. Hän pudisti päätään ja
sanoi: .Minulla ei tosin ole mitään sitä wastacm.
Mutta kosla Wilhelm ottaa Gabrielin nimen, niin
on hän mnös seuraama minua kaupan hoidossa.
Oletko sitä ajatellut, Gabriel?"

„Kyllä, isä! Niin juuri olen halunnutkin, sillä
sitten woin minä antautua omalle alalleni ja walita
elämänurani lahjaini mukaan."

„Se olkoon sns päätetty!" wastasi isä ja heti
meni hän papin luokse ilmoittamaan, että pappi mer-
kitseisi nimenwaihdosta kirkonkirjoihin.

Siitä ajasta Wilhelmiä Gabrieliksi ja Gabrielia
Wilhelmiksi sanottiin. Ihmiset nauroiwat kyllä alussa
nimenmuutokselle, mutta wähitellen tottuiwat siihen
ja wihdoin tuntui siltä, kun ei mitään muutosta olisi
tapahtunutkaan. Weljekset rakastiwat toisiansa tä-
män jälkeen ehken wielä entistään enemmän ja luon-
nontutkianalku sanoi puotipojalle silla siihen toi-
meen oli Gabriel nuorempi nimen muutoksen jälkeen
korotettu lähtiessään pääkaupunkiin opintojaan
jatkamaan: „Ratas weljeni, jää hywästi! Sinä
olet tehnyt suuren uhrauksen minun hywäkseni, mutta
ole makuutettu siitä, etten minä koskaan unhota sitä!"

Luonnontutkia läksi sen maan pääkaupunkiin,
jossa hän löysi joukon ystäwiä ja hywiä ihmisiä,
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jotta neuwojaan ja apuaan jatoiwat hänelle runsaalla
kädellä. Noin wiiden, kuuden wuoden perästä oli
hän jo kaukana maitten ja merien takana kierteli
ympäri maailmaa, kulkien Intiat, Amerikat ja Aasiat.

»Weljest Wilhelm on nyt walmis luonnontut-
kia", sanoi isä, terran luettuaan wanhemman poi-
kansa kirjeen. „Poika pääsi tahtonsa perille. Ju-
mala aina siunatkoon häntä! Oman siunaukseni olen
kyllä hänelle antanut."

Gabriel nuorempi itki hetkisen luettuaan wel-
jensä kirjeen, sillä hän todella rakasti weljeänsä,
mutta parin päiwän perästä oli hän taas entisel-
länsä.

Kului wuosia. Wilhelm tuli takaisin pitkältä
matkaltaan, tuli myös terwehtimään omaisiansa ni-
teessä pysähtyä pariksi unikoksi kotia, mutta hau mat-
kusti jo kahden päiwän perästä takaisin. Seikkailu-
elämään hän tottui, jonka tähden lawi rauhallinen koti-
elämä kuolettaman itämäksi. Hän rakasti kyllä isäänsä
ja weljeänsä äiti oli kauan sitten jo kuollut
mutta ei sittenkään hän wiihtynyt kauemmin kodin
helmassa, hänen täytyi päästä taas työhön käsiksi.
Isä oli wllkllwana ja miettiwäisenä kuullessaan, että
poikansa aikoi taas pitkälle matkalle, mutta kiellot ei-
wät tehonneet wastustamaton into ja halu tie-
teelliseen työhön ajoi taas pojan kauaksi pois kotoa.
Gabriel nuorempi saattoi weljeään kappaleen mattaa,
ero tuntui taas itämältä ja sanoessaan jäähywäi-
sensä lisäsi Gabriel: „ Weljmi ratas, elä wiiwy kauan
poissa!"

„Wiiwyn", wastllsi tämä, »ainakin wuoden päi-
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wät olen poissa. Aion lähteä nyt Afrikaan giraf-
feja pyytämään. Tiesi milloin palajan. Hywästi
siis, weljeni, kauaksi aikaa!"

»Jumalan haltuun, weljeni!" wastasi Gabriel,
„Glä terwennä ja muista rakkaudella weljeäsi pit-
killä matkoillasi!"

Kului aikaa parin wuoden puimat. Hochlandiu
perheessä ehti tapahtua suuria muutoksia sillä aikaa.
Wanha Gabriel sairastui ja kuoli, jättäen pojilleen
talon puutarhoineen ja hywässä kunnossa oleman
liikkeen, joka hoitajalleen tuotti runsaan leiman. Si-
täpaitsi oli ukko jättänyt pojilleen isällisen siunauk-
sensa. Gabriel nuorempi suri kauan isäänsä ja ilmoitti
kuolon tapahtumasta kirjeessä weljelleen, joka siihen
aitaan oleskeli Huippuwuorilla n. m. pohjoisnapa-
seuduissa tutustuakseen hylkeitten ja jääkarhujen elä-
mään. Wilhelm sai kirjeen ja päätti heti kotimaa-
han palattuaan käydä terwehtimässa weljeään ja ko-
tikaupunkiaan. Mutta siihen ei hänellä tumminkaan
koskaan ollut aikaa. Gabriel oli kirjoittanut, että
isän testamentin mukaan kuului kartano ja puutarha
Wilhelmille kumminkin sillä ehdolla, että Gabriel,
jolle kauppaliike kokonaisuudessaan kuului, sai asua
siinä edelleen ja siinä pitää kauppaliikettään. Mutta
Wilhelm wastasi kirjeessään: »Pidä sinä omanasi
koko perintö, minulla on tarpeeksi omaisuutta ennes-
tään. Kun aikani myöntää, niin käyn sinua terweh-
timässa paljon on minulla puuhaa ja alituiseeu
kiirettä! Sen saat uskoa, weljeni, että sua rakastan
yhtä paljon kuin ennenkin!"

Gabriel hoiti weljensä taloa ja puutarhaa huo-
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lellisesti, lähetti säännöllisesti joka wuosi weljelleen
hänen perinnöstään tarttuneen wuositulon ja ihmet-
teli, ettei hän saanut mitään wastausta ja kuittia.
Hän tunsi kumminkin weljensä perin hywin. Kuinka
hänellä riittäisi aikaa kirjeitten kirjoittamiseen! Hy°
mä kunhan weljensä ehti ottaa rahat wastaan!

Niin oli nyt rauhallisesti kulunut noin seitse-
mäntoista tahi kahdeksantoista wuotta weljesten saa-
matta toisistaan tarkempaa tietoa. Gabriel oli lä-
hettänyt säännöllisesti' joka wuosi weljelleen rahoja,
mutta kuittia ei hän ollut saanut kertaakaan. Ihden
ainoan kerran oli Gabriel koko tällä pitkällä ajalla
pahastunut meljensä laiminlyömisestä. Hän oli ra-
hoja lähettäessään kertonut menewänsä naimisiin,
mutta ei setään tehonnut wastausta maille jäi
hän silloinkin. Pari wiiktoa oli Gabriel pahalla
tuulella, mutta sitte unohti hän koko asian. „Tun-
nenhan hänen hywin!" tuumi hän itsekseen. „Siellä
istuu Wilhelm hyönteisten, käärmeitten, lintujen ja
Giraffien keskellä eitä häneltä aitaa liikene kirjeitten
kirjoittamiseen ja onnitteluihin. Sydämessään ajat-
telee ja toiwoo hän minulle tumminkin kaikkea hy°
mää ja sehän on pääasia!"

Ihden ainoan terran oli Gabriel kyllä käynyt
pääkaupungissa, noin kymmenen tai yksitoista wuotta
sitten, eikä silloinkaan wasite weljeaän terwehtimässä,
maan tärkeissä kauppa-asiain takia. Luonnollisesti oli
hän tumminkin käynyt weljeaäntin tapaamassa, mutta
siitä käynnistään ei hänellä paljon iloa ollut. 'Wai-
monsa kysymykseen „kuinka weljesi professori moi?"
mastosi Gabriel epätietoisesta „hywin lyllä—oikein
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hywin, kuten näytti. Kun tulin hänen luoksensa, oli
hän juuri- täyttämässä lintuja, joita hän mukanaan
oli tuonut laawan saarelta ja oli erinomaisen iloi-
sella tuulella, puuhastaanko lie ollut hauskuutettu
waiko minun tulostani hywillään, sitä wäliä en
tiedä. Lyhyesti syleiltyääu ja suudeltuaan mi-
nua jatkoi hän rauhallisesti työtään. Minut weti
hän wierellensä ja pyysi kertomaan kuulumisiani aina
siitä ajasta, kuin wiimeksi olimme tawanneet toisiam-
me. Kerroin hänelle kaikki juurta jaksain, ja kun
lopettanut olin, sanoi hän:

„Weljeni rakas! Käy wastakin minua terweh-
timassä, kun tänne pääkaupunkiin tulet. Tiedäthän,
että rakastan sua koko sydämmestäni. Minä iloitsen
suuresti kuullessani, että sinulla käy kaikki hywin.
Sano terweiseni waimollesi ja lapsillesi, ja jos sinun
pikku poikasi Gabriel haluaisi rumeta luonnontutkiaksi,
uiin lähetä minun luokseni. Hywään kouluun hän
pääsee, pääseepä mainkin! Tämä oli hänen jäa-
hywäispuheensci ja niin minä läksin. "

„Kummallinen herra on tuo sinun weljesi!" sa-
noi Hochlcmdin waimo. „Hän on kai paljon muut-
tunut siitä, kun kotoa lähti!"

„Hän on tullut tykkänään toiseksi ihmiseksi! En-
nen oli hän pulska ja werewä nuorukainen nyt
on hän keltaisen kalpea ja harmaapäinen ukko!"

„Se on seuraus hänen monista waiwaloisista
matkoistansa!" lisäsi kauppiaan waimo. .Milloin
Kamsch aitassa, milloin Afrikassa, ja aina waiwoja
ja wastuksia onko siis ihme, että hän tulee har-



maaksi ennen aikojaan. Mutta mistä saa hän raha
noihin matkoihinsa?"

„Waltiolta, waimoseni, waltiolta!" wastasi herra
Hochland ylpeästi. „Weljeni on armossa pidetty
mies siellä pääkaupungissa. Hän seurustelee minis-
terien kanssa ja sinuttelee heitä. Jospa näkisit hä-
nen talonsa ja asuntonsa ei totta toisen kerran
kuninkailla moi olla pulskempaa! Häntä sanotaan
professoriksi ja sen talon isäntä, jossa olin korttee-
ria, tiesi kertoa, että hän ansaitsee äärettömiä sum-
mia myömällä itikoitaan ja lintujaan, joita hän on
mukanaan tuonut kaukaisilta mailta. Hän ansaitsee
niillä enemmän luin me sokerilla ja kahwilla! Jospa
maan meidän Gabrielillamme olisi halua hm, niin

„Lopeta, hywä ihminen —siitä ei tule mitään!"
tiiwaasti kielsi hänen waimonsa. „Pysyköön hän
kotimaassa ja hankkikoon leipänsä rehellisellä lamalla!
Minun lapseni ei tarwitse olla tekemisessä jalopeu-
rain, giraffien, jääkarhujen ja muitten hyönteisien
kanssa! Hän jää Lautenburgiin ja kaupittelee sokeria,
kahmia ja muita hyödyllisiä tawaroita, kuten hänen
isänsä ja isoisänsä! Mitään sellaista elä enää kos-
kaan ehdottele, mieheni rakas!"

Herra Gabriel Hochland ei rumennut inttäile-
mään waimonsa kanssa. Weljensä pysyi hänelle yhtä
rakkaana kuin ennenkin ja joka wuosi jätti hän pos-
tiin rahakirjeen pääkaupunkiin lähetettäwäksi. Tuliko
hänen rahakirjeensä perille wai hukkuiko matkalle siitä
ei hän perustanut.

11
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11.

Naapuri.
Kaikki käwi hiljakseen, entistä menoaan. Gabriel

Hochlandin kauppa kukoisti kuten ennenkin ja Hoch-
landin perhe oli hywissä waroissa. Paitse Gabriel
wanhempcm taloon oli ilmestynyt taas Gabriel nuo-
rempi, joka kaswoi ja wiisastui päiwä päiwältä, mal-
mistuen siihen tehtäwään, johon hän jo kätkyessä oli
määrätty. Hänestä oli tulema kauppias, kuten isästä
ja isoisästä oli tullut. Mutta paitse Gabriel nuo-
rempaa siunattiin Hochlandin perhe myös tyttärellä,
jota setänsä luonnontutkian kunniaksi ristittiin Vil-
helmiinaksi.

loknpäiwäisessä puheensa häntä sanottiin Mii-
naksi. Tytär warttui ja kukoisti tuin ruusu ja hä-
nen täytettyään kuusitoista wuoita oliwat kaikki sitä
mieltä että hän oli kaupungin kauneimpia tyttöjä.
Ia tuskinpa sen maan pääkaupungissakaan löytyi
toista neitosta, joka olisi woinut wetää wertoja hä-
nelle kauneudessa ja hyweissä. Hän oli sitäpcntse
erinomaisen perehtynyt naisten käsitöihin ja häntä
ahkerampaa ei löytynyt. Kyökkiaskareissa oli hän
aina äitillensä apuna.

Gabriel nuorempi oli myös, kuten jo mainit-
simme, kelpo nuorukainen, mutta hänellä ei ollut en-
sinkään halua kauppiaan ammattiin. Tämä seikka
huolestutti hänen isäänsä Gabriel wanhemvaa, joka
epätoiwoisena monasti heittäviin suureen, mutamacm
isiltä perittyyn tuoliinsa, jossa hänen isänsä, isoisänsä
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ja roielä senkin isä oli tawallisesti istunut, ja käsi
otsalla huokasi hän raskaasti: „miten onkaan Hoch-
landin toiminimen käypä!"

„Mutta poikani!" huusi muutamana päiwänä
Gabriel wanhempi, kun Gabriel nuorempi oli taas
itsepäinen ja halusi lähteä pääkaupunkiin ruwetakseen
muka rakennusmestariksi „mutta poikani, miten
ja missä paremmin toimeentulet kuin täällä Lauten-
burgissä, tässä hywässä ja kauniissa kotikylässäsi?
Täällä tulet mainiosti toimeen tunnetun Hochlandin
kaupan omistajana ja hoitajana. Etkö ole kylliksi
arwokas ja tärkeä henkilö yhteiskunnassa kauppiaana?
Eikö kaikkein Lautenburgin asukkaitten, niin ylhäisten
kuin alhaistenkin, ole pakko meiltä tawaransa ostaa?
Eikö itse pormestarikin lähetä sinulta hakemaan, jos
hän haluaa juoda kupin kahmia, polttaa hienoimpia
tupakoita tahi panna maustimia ruokiinsa? Etkö
siis ole malttamaton henkilö Lautenburgissa? Etkö
huomaa, sinä sokaistu nuorukainen, ettei Lautenburg
moi tulla toimeen ilman Hochlandin kauppaa?"

„Mutta jos joku toinen ottaisi tämän kauppa-
liikkeen haltuunsa, isä?" huomautti Gabriel nuorempi
itsepäisesti.

„loku toinen?" huusi Gabriel wanhempi wihan
wimmassa. „Ettäkö Hochlandin toiminimi joutuisi
wieraisiin käsiin ja menettäisi hywän maineensa?
Silloin ei enää saataisi kaupungissa oiwallista kah-
mia, sokeria, tupakkaa ja riissiä, joista aina olemme
ylpeilleet. Gabriel, Gabriel, malta mieltäsi ja elä
saata kansalaisia itsepmsyytesi ja lapsellisuutesi takia
onnettomuuteen! Ia tulewaisuus sinulla
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sitten olisi rakennusmestarina? Aprikoi tarkoin mil-
laisen onnellisen aseman hylkäät! Kaksitoistatuhatta
markkaa on minulla pääkaupungin pankissa korkoa
kaswamassa puhdasta säästöä ja ennenkuin Pe-
nakseni tulet, uiin toiwon pääomaa lisänneeni wielä
jollakin parilla tuhannella. Näetkö, poikani, silloin
on sinulla liike, talo ja puutarha welatonna. Olet
yhtä mahtllwll mies kuin joku toinenkin. Ole järke-
wa, hywä lapseni!"

..Antakaa kaikki Miina sisarelle!" ivastasi Ga-
briel nuorempi. „Suon sen hänelle sndämmestäni,
kun waan pääsen pääkaupunkiin ja saan tilaisuutta
walmistautua rakennusmestariksi. Ajattele maan, isä
- saisin rakentaa kirkkoja ja torneja ja komeita pa-

latseja, jotka seisomat muuttumattomina wuosisatoja.
Onko ihme. jos haluni palaa sinne? Tuollaisten
rakennusten kautta moi tulla maailman mainioksi.
Se on toista kuin seisoa puodissa tiskin takana ja
mnöda sokeria luotikaupalla!"

..Gabriel, olet hupakko!" huusi wanha Gabriel
tulipunaisena. Mutta pian asettui kumminkin hänen
mielenkuohunsa ja hän lisäsi surullisella äänellä:
„ Gabriel, tee kuten tahdot, mutta sinä isket isäsi
sydämeen snroän haawan, jos pääkaupunkiin mat-
kustat!"

Isän suuttumusta ja nuhaa halusi Gabriel was-
tustaa, mutta nähtyään hänet surullisena käwi hän
alakuloiseksi ja wastasi wapisewalla, hiljaisella äänellä:
..Hywääni sinä tahdot, isä. Jään oppilaaksesi ja
tahdon aina seurata neuwojasi. Anna minulle an-
teeksi minun itsepäisyyteni, rakas isä!"
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Gabriel wanhempi syleili poikaansa ja sanoi
kyynelsilmin: „Olet kelpo poika, Gabriel. Tulet aina
olemaan suurin iloni elämässäni?"

Gabriel nuorempi riemastui, nähdessään taas
isänsä iloisena, mutta hywää tuulta ei kestänyt kauan,
hän kohta jälleen surkastui ja käwi alakuloiseksi. Puo-
dissa toimitti hän moitteettomasti tehtäwänsa ja ys-
täwällisesti kohteli kaupantekijöitä. Mutta yksinäi-
syydessä salaa suri hän ja aamuisin oli hänen Ma-
alaisensa useinkin niistä kyyneleistä kostea, joita hän
oli yöllä wuodattanut hukkautuneitten toiweitten ta-
kia. Monesti istui hän myöhään yöhön tarkastellen
piirustuksiaan ja «seinäkarttojansa. Hänen mielensä
täwi päiwä päiwältä yhä mustemmaksi ja monasti
huomautti hänen äitinsä Gabriel wanhemmalle: „Kun-
han maan tuosta poikamme alakuloisuudesta ei tulisi
Vaarallisempia seurauksia!"

Mutta isä ei ollut warotuksista millänsäkään.
Hän sanoi: „Poikani on paras oppilas, mitä mi-
nulla koskaan on ollut! Jo kauan sitten on hän
unohtanut mielitekonsa rakennusmestarin ammattiin!
Kuka tietää mitä hänelle milloinkin päähän juolah-
taa! Nuorukaiset omat kaikki samanlaisia tuossa
isässä, minäkin olin yhtäläinen!"

Äiti pudisti päätään, Gabriel wanhempi pysyi
niissä mielipiteissään ja Gabriel nuorempi seisoi päi-
wäkaudet kalpeana ja surkean näköisenä puotitiskin
takana mittaillen riissiä ja tupakkaa. Hän oli päät-
tänyt antautua kohtalonsa maltaan ja rumeta kaup-
piaaksi, kuten hänen esi-isänsakin oliwat olleet. Ia
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kauppias olisi hänestä tullutkin, jollei olisi sattunut
tapahtumia, joilla oli omituiset seurauksensa.

Herra Hochlandin puutarhan wieressä oli näet
toinenkin puutarha, karman Ledermannin. Herra
Ledermann oli hywin rikas mies, mutta wielä rik-
kaammaksi halusi hän tulla, miettipä keinoja jos mil-
laisia saadakseen kootuksi suurempia pääomia. Ker-
ran juolahti hänelle mieleen perustaa waatetehdas ja
tetsittyään tämän muka hunnutin hyötyisän rikas-
tumiskeinon, hautoi hän sitä asiaa yöt päiwät. Mä
suuremmiksi ja suuremmiksi laski hän tulonsa, olisipa
jo ryhtynyt puuhaan, rakennuttanut tehtaan ja pan-
nut sen käyntiinkin, mutta tehtaalle ei ollut sopimaa
paikkaa. Jospa hänen puutarhansa olisi siksi iso,
niin hm, niin silloin käwisi se päinsä. Hän kat-
soi usein himoitsemilla silmillä aidan yli naapurin
puutarhaan ja tuumaili puoliääneen itsekseen: .Mal-
tahan, naapurini, sinun täytyy wielä kerran myödä
puutarhasi! Ia mielelläsihän siitä luowutkin, kun
maksan hywcm hinnan!"

Lihawa herra Ledermann niin lihawa oli hän,
että tuskin kahden miehen sylyykset ,yltiwät hänen
ympärillensä otti kerran hattunsa naulasta, pak
sun, hopeanuppisen merenruohokeppinsä nurkasta ja
läksi naapurinsa Hochlandin puheille,

„Huwää päiwää, naapurini!" hän terwehti.
„los teillä on joutoaikaa, niin tarinoimme tässä
eräästä kaupanteosta, joka teille olisi hywin edul-
linen."

Kun kysymys oli kaupanteosta, niin oli Hoch-
landilla aina aikaa, maikka sillä wälin oli kylläkin M-e.
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»Käykää maan peremmäksi ja painakaa puuta!"
kehotti hän naapuriaan.

Ukko Lederman käskystä astui sisään ja istahti
muutamaan mukawaan ja pehmeään nojatuoliin, joka
ei näyttänyt oleman eilisen päiwän tekoa. Siinä oli
isä, isoisä ja wielä senkin isä monasti lepuuttanut
ruumistaan ja siksipä se olikin niin kuluneen näköi-
nen. Hochland wmchempi käweli useampia kertoja
kahatäteen kamarin lattialla, kunnes wihdoin pysäh-
tyi naapurinsa eteen fa kysyi uteliaana minkälaisesta
kaupanteosta oli kysymys.

Herra Ledermann selitti nyt juurta jaksain asiansa
ja kysyi sitten eikö Hochlandia haluttaisi luopua
puutarhastaan hywästä korwauksestci.

,M, hywä naapurini, siitä ei tule mitään ja
mielelläni sanon syynkin, miksi se on mahdoton", was-
tasi Gabriel iranhemvi. »Ensiksi: on puutarha kuu-
lunut kartanoon jo toista wuosisataa ja siksi olisi
aiwan kohtuutonta erottaa se siitä; toiseksi: ei kar-
tano ja puutarha olekaan minun, waan minun rak-
kaan arwo-weljeni omaisuutta, hänen, joka on luon-
nontieteitten professori pääkaupungissa. Näette siis,
hywä naapurini, etten saata puutarhaa myyda, maikka
tahtoisinkin."

„Hm, hm!" tuumi herra Ledermann »puu-
tarha on teillä kuitenkin tarpeeton minä maksai-
sin siitä hywän hinnan ja weljellänne ei olisi mitään
sitä ivastaan, kun hän saisi kohtuullisen korwauksen
siitä."

„Ei käy päinsä aiwan mahdotonta!" was-
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tasi herra Gabriel. „Gn uskalla ryhtyä mihinkään
toimiin ilman weljeni suostumusta."

„No kirjoittakaa sitten hänelle, kuomaseni! Tahi
minä itse kirjoitan", sanoi herra Ledermann jo hiukka
närkästyksissään siitä, ettei heti kaikki mennyt mieltä
myöten. Mutta Gabriel Hochland mustasi lewolli-
sesti, että kirjoittaminen oli aiwan turhaa, sillä pro-
fessori oleskeli luonnontutkimusmatkoillaanGuyanassa.
Ei ollut tietoa ollenkaan, milloin hän palaisi, ja siis
saisi kauppa jäädä sikseen ainakin kaukaisemmiksi
ajoiksi.

Herra Ledermann rypisti lihawaa, punasta naa-
maansa ja wastasi päättäwäisesti: „ Naapurini, ne
omat waan turhia lorupuheita mitä te tarinoitte!
Teen tarjoukseni wiimeisen kerran ja jollette siihen
suostu, niin joudutte pian tietämään olemanne rik-
kaan Ledermannin naapuri. Tarjoan siis kuusisataa
markkaa ja sillä hywä! Suostutteko wai ettekö?
Miettikää tarkkaan ennenkuin mustaatte. Jollette
suostu edulliseen tarjoukseeni, niin kostan, se usko-
kaa."

„En suostu, naapurini! En saata tarjoustanne
hywäksyä, maikka tuhat markkaa haluaisitte maksaa!"
sanoi Gabriel wanhemvi. „Kuinka minä uskaltaisin
myödä sellaista, joka ei ole minun omaani ja jonka
myymiseen minulla ei ole waltakirjaa? Senhän te
kyllä itsekin hywin ymmärrätte, ettei se käy päinsä."

„Siis täytyy ukkosen iskeä!" tiuskasi herra Le-
dermann, lyöden nyrkkinsä pöytään niin kowasti, että
koko talo tärisi. Hänen kaswonsa käwiwät nu-
hasta tulipunaisiksi ja werisuonet paisuiwat pak-
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suitsi kuin makkara hänen otsalleen. „Olen warot-
tanut teitä, mustatkaa siis seurauksista! Jääkää Ju-
malan haltuun! Tästä hetkestä saakka saatte enem-
män ajateltawaa!"

Wihoissaan nousi Ledermannin herra paikoiltaan
ja mennessään paiskasi owet rajusti kiinni jälkeensä.

„Mene maan tiehesi mahat wälitän uhkauk-
sistasi", sanoi itsekseen Gabriel Hochland. „luma-
lan kiitos, ei Hochlandin kauppaliikettä ole niin helppo
paikoiltaan järkyttää!"

Herra Gabriel luotti lujasti toiminimensa hy-
wään maineeseen ja luuli, ettei maailma woinut py-
syä pystyssä ilman hänen kauppaliikettään. Mutta
hän ei tuntenut tarpeeksi hywin wielä ihmisten pa-
huutta ja konnankoukkuja.

Kului noin puoli tai kolme neljännestä wuotta,
kun muutamana paiwänä juoksi Hochlandin palwelia
hengästyneenä sisälle ja ilmoitti herra Gabriel wan-
hemmalle, joka lewollisena joi aamukahwiaan, että
wastapäätä oli awattu kauppapuoti.

Herra Gabriel Hochland hyppäsi tuoliltaan tuin
ukkosen istemänä ja niin hän hämmästyi ja peläs-
tyi, että piippu lensi kauas hänen suustansa.

„Se ei ole mahdollista!" änkytti hän. „Olet
marinaankin erehtynyt,"

Warmuuden wuoksi juoksi hän mamisten puodin
akkunaan, tähysti uteliaana kadun poikki ja oli pe-
losta siihen paikkaan kuolla, kun juuri wastapäätä
näki puodin awatuksi, jonka owen päällä oli kyltti,
johon kyynärän korkuisilla kirjaimilla oli maalattu:

Sekatawar a kauppa.
Jonathan Winkel.
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„Ledermann, tämäkö on sinun kostosi ja minun
kuolemani!" Ia totta tosiaan wastaisen puodin
akkunassa näki hän naapurinsa punaisen ja pyöreän
naaman, joka hymyili niin häjysti Vahingonilosta.
Herra Gabriel horjahti hermotonna säilayksestä ja tuo-
lonkalveana meni hän takaisin huoneeseensa. Aiwan
woimatonnll waipui hän tuolilleen ja huokasi sywään:
„Tamä on kuolemani! Tätä en kestä!"

Turhaan kokiwat waimo ja lapset lohduttaa on-
netonta miestä. Koko elämän ilo näkyi häneltä nyt
olleen poissa, sillä nyt ei hän enää ollut Lautenbur-
gin ainoa sekatawaran kauppias. Hänen warma
wanha maineensa oli nyt mennyttä kalua! Herra
pormestari saattaa nyt ostaa kahwinsa, sokerinsa ja
tupakkansa muualtakin, kun Gabriel Hochlcmd'ilta!
Ei totta toisen kerran olisi tuo katala naapuri woi°
nut keksiä mitään kurjempaa kostoa.

111.

MarariKKo.
Huhu tiesi päiwän kuluessa jo kertoa, että mes-

tari Ledermann oli pannut täytäntöön koston uhkauk-
sensa. Hän oli tarmonsa takaa koettanut tukistaa
naapurinsa. Aluksi oli hän ostanut talon ivasta-
päätä Hochlandin kauppapuotia, sitten oli hän tuot-
tanut nikkarin siellä pääkaupungista, joka osasi
usimman mallin mukaan rakentaa kauppapuodin niin
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komeaksi kuin mahdollista. Päälle päätteeksi matkusti
hän itse pääkaupunkiin hankkimaan tottunutta ja suk-
kelaa kaupanhoitajaa, joka otti liikkeen nimiinsä ja hal-
tuunsa Ia siinä onnistuikin hänelle erinomaisen hy-
win. Tämän kaiken teki Ledermcmnin herra niin owe-
lasti ja salawihkaa, ettei kellään ollut asiain juok-
susta aamistustakaan, ennenkuin puodin owet awat-
tiin ja kauppapaikka ilmoitettiin yleisön käytetta-
wäksi.

Koko kaupunki oli mennä nurin tästä Leder-
mannin herran odottamattomasta kepposesta. Hän
oli niin lviisas, että ylsin nimikyltinkin oli naulan-
nut yönaikana owensa päälle. Kaupungin palwelus-
tytöt, jotka Ledermannin puodin ohi kulkiwat kaiwolle
mettä noutamaan, seisahtuiwat ja oliwat kuin puusta
pudonneet lukiessaan tuon komean ja kullatun nimi-
kirjoituksen. He jättiwät wesisankkonsa kadulle ja
oikasiwat suoraa päätä kotiansa kertomaan tästä suu-
resta tapauksesta. Koko kaupunki oli ennen pitkää liik-
keessä. Kellä maan aikaa oli kiiruhti juoksujalassa
ihmettelemään tätä uutta kauppapaikkaa, joka kuin
sieni oli yön aikana noussut maasta. Ia kaikki pu-
distiroat päätänsä, sanoen: „Woi, woi, mitähän Hoch-
land tuumii tästä kaikesta."

Uudesta puodista oli eri mieltä. Toiset hijoi-
wat tyytymäisina hyppysiään luullen nyt saamansa
helpommalla kauppakamaraa, kun oli kilpailua kaup-
piaitten kesken. Toiset tekiwät kauppansa uudessa
puodissa sen wuoksi, että arweliwat tawaran oleman
muka parempaa. Oli kaupungissa sellaisiakin, joihin
ei juuri tämä tapaus ollenkaan roaikuttanut, maan
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jotta wälinvitämättömästi tekiwät kauppansa missä
milloinkin sattui.

Parin wiikon ajan oli kaikkialla puhetta uudesta
puodista ja Jonathan Winkel'in nimi oli jokaisen
suussa. Ledermannin herra oli jo ennakolta järjestä-
nyt niin, että tapaus herättäisi huomiota ja nyt hän
irwisteli ja hymyili partaansa nähdessään, että hä-
nen aikeensa onnistuiwat erinomaisesti. Hänen toi-
meensa oliwllt toteutumassa. „Nytpä saa naapurini
nähdä, miltä tuntuu joutuariitaan Ledermannin kanssa.
Miksi ei tuo tyhmä ihmisparka suostunut minun tar-
joukseeni? Jos hän olisi luopunut puutarhasta, niin
saisi hän rauhassa istua ja jatkaa liikettään. Nyt
sitä mastoin kuka tietää, miten käy!"

Gabriel Hochland wanhempi oli wihdoin tointu-
nut ensimmäisestä hämmästyksestään ja pelon tun-
teestaan. Hän katseli tulemaifuuttaan jo kelvollisem-
milla silmillä. „Gi ole mitään hätää!" sanoi hän
waimolleen ja lapsilleen. »Naapurimme liike on uusi
ja outo eikä se siis saata menestyä mitenkään! Hul-
luuksia ei kukaan moi kilpailla Hochlandin ivan-

han ja wakaantuneen liikkeen kanssa! Meidät tun-
tee jokainen lapsikin! Ihmiset omat meihin tottu-
neet, he tuntemat tawaramme, joitten hymyyden he
aina omat tunnustaneet. Emme ole ketään koskaan
pettäneet, maan päin mastoin kaikille aina hywää
tehneet siis: Ledermannin herra on laskuissaan ereh-
tynyt ja nähtäwästi on hän suuren summan yrityk-
seensä uhrannut. Liian wähän tuntisin Lautenburgin
asukkaita, jos luulisin, etteiwat he enää tee kauppaa
kanssani. Pankaa huomiolle, lapseni, tänään käy jo
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kauppa yhtä hywin kuin koskaan ennen, sillä koko
maailma tulee kaupan tekoon luoksemme näyttämään
maan, ettei kukaan ihminen woi kilpailla kanssamme.
Käy waan puotiin, poikani Gabriel, ja sido puhdas
esiliina wyöllesi! Tänään sitä kyllä tarwitset, sanon
minä!"

Gabriel nuorempi meni puotiin ja siiasi uuden
esiliinan wyöllensä, mutta, mutta se oli wielä
puolen päiwän aikana yhtä puhdas ja siisti kuin
aamulla päälle pannessa. Tuonnottain oliwat puodin
owen saranat myötään narisseet. Sinne kiiruhti joka
suunnalta herraswäkeä, palwelioita ja työkansaa teke-
mään kauppaa. Gabriel sai hypätä tiskinsä takana
puoleen ja toiseen, niin että hänen jalkansa ja kä-
tensä oliwat päiwän lopulla aiwan hermotoinna.
Mutta tänään kaikki hiljaa! Gabriel istui ala-
kuloisena paikallaan eikä yhtään ihmistä tullut kysy-
mään kahmia ja tupakkaa.

Sitä wilkkaammasti käwi kauppa kadun toisella
puolen. Sellaisetkin, jotka eiwät mitään tawaraa kai-
wcmneet, kiiruhtiwat miehissä uteliaisuudesta uuteen
puotiin. Ia etenkin ne, joilla oli welkaa Hochlan-
dille, eiwät nyt olleet näkewinäänkään wanhaa tut-
tua paikkaa. Gabriel wanhempi istui surullisena ak-
kunawerhonsa takana ja katseli tätä menoa. Hänen
sydäntänsä ahdisti ja käsiään repien huokasi hän itsek-
seen: „Kuka olisi uskonut tätä kaikkea? Mutta tar-
siwällisyyttä! Se kestää main niiu kauan kuin kaup-
papuoti uutuudellaan wiehättää! Pian kyllä palaa-
mat kaupantekiät tekemään kauppojaan wanhan tunne-
tun Hochlandin toiminimen luona."
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Tämäkin toiwo petti. Silla päiwä seurasi tois-
taan ostajien sen koommin karttumatta. Gabriel nuo-
rempi kulki toimetonna yhä edelleen tiskin takana,
waa'at ruostuiwat, jauhohinkalot ja kahwisäkit py-
syiwät täysinä sillä aikaa kuin Jonathan Winlel
hyöri ja pyöri täydessä kaupanteon tohakassa. Hän
täisikin ostajia houkutella jos jonkinmoisilla keinoilla.
Hän möi kamaroitansa tumattoman helposta hinnasta,
antoi aina kaupanpäällisiä ja joskus pienempiä lah-
joja ilman kaupantekoakin.

Herra Ledermann oli luonnollisesti tyytywainen,
jota mastoin herra Gabriel wanhempi käwi päiwä
päiwältä yhä surkeammaksi ja nolommaksi. Gabriel
nuorempi ei paljon wälittänyt asiain menosta, istui-
han main niissä mietteissään, toiwoen wielä vaase-
wänsä pääkaupunkiin rakennusmestarin oppiin. Muuta
hänen ei tehnyt mieli luin päästä mestariksi.

Ia kuka tietää, eikö Gabriel wanhempi olisi
myöntynyt poikansa toiwomuksiin, jollei esteeksi olisi
tullut tapahtumia, jotka eiwät ainoastaan tehneet
turhiksi nämät Gabriel nuoremman toiwomukset, maan
sen ohessa tuottiwat Gabriel wanhemmalle uusia huo-
lia ja sydämmen suruja.

Onnettomuutta seuraa usein toinen, sanoo wanha
sananlasku, ja maikkapa wanhat sananlaskut eiwät
aina pidäkään paikkaansa, niin toteutui se kumminkin
nyt Hochland'in perheeseen nähden.

Herra Gabriel wanhempi oli wuosien kuluessa
tallettanut melkoisen summan rahaa muutamassa pää-
kaupungin pankissa. Hänen aikomuksensa oli alkuaan
ostaa Wilhelm weljeltä kotikartano puutarhoineen,
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mutta sittemmin heitti hän koko sen tuuman mieles-
tään ja säästi wmn rahansa wanhuuden painuen
waralta. Eräänä päiwäna tuli sanoma, että pankki
oli joutunut wararitkoon ja pantin tirehtööri paen-
nut tielle tietämättömälle.

Tämä tapaus oli ukkosen isku Gabriel wanhem-
malle ja hänen perheelleen. Itse istui hän lewotonna
ja kalpeana tuolissaan, onnettomuuden sanoma kä-
dessä. Hänen mainionsa itki hiljaa itsekseen. Miina
koetti kyllä äitiänsä lohdutella, mutta turhaan. Ga-
briel nuorempi seisoi alakuloisena puodissa ja pudisti
tuon tuostakin epätoiwoisena päätään. Äitin itku ja
isän suuri suru kipeästi koskiwat häneen.

Gabriel nuorempi oli nyt rotewa, kauniswarta-
loinen ja sinisilmäinen nuorukainen. Mutta hän ei
ollut ainoastaan muodoltaan miellyttäwä, maan hä-
nen sisällinen ihmisensäkin oli kehittynyt rinnan ulko-
kuoren kaussa. Hän kykeni jo hywin tajuamaan, että
onnettomuus oli kohdannut perhettä. Häntä ei liioin
surettanut tuo seikka, että naapuri oli pannut täy-
täntöön koston aikeensa. Gabriel nuorempi mietti
asiaa monipuolisemmin, kuin hänen isänsä. Hän
ajatteli, ettei naapurin kauppa woist kauan kannat-
taa, kosto.' tawaroita myötiin ostohintoihin. „Isä,
elkäämme sortuko epätoiwoon", sanoi hän kerran,
„ sillä luullakseni naapurimme liikkeessä ennen pitkää
tapahtuu muutos. Jatkakoon hän roaan rauhassa
menettelyään. Ennemmin tai myöhemmin täytyy
naapurimme panna tawaralleen isompaa hintaa ja
silloinpa saamme nähdä eiwätkö wanhat ostajamme
palaa meille kaupantekoon. Tamaramme ei mene
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pilalle, Toiwokaamme ja odottakaamme siis parem-
pia aikoja, rakas isä!"

Gabriel Hochland pudisti tyytywäisenä poikansa
kättä ja ivastasi: „Olet oikeassa, poikaseni! Niin on
käypä, kuin sanoit, silla eipä kukaan woi wäittää,
että olisimme koskaan ketään petkuttaneet!"

Aikaa kului taas muutamia kuukausia. Gabriel
nuorempi istui miettiwäismä puodissansa ja katseli,
kuinka wäkeä meni ehtimiseen naapurin puotiin.
„Puoli wuotta odottelen wiela", mumisi hän itsek-
seen. „ Sitten käyn taas isäni puheille ja pyrin
päästä pääkaupunkiin. Silloin jo ehken huomaa hän
itsekin, ettei Lautenburg ole riivpuwainen Hochlandin
toiminimestä ja että se pysyy pystyssä ilman mei-
täkin. Ia silloin on hän kentiest täyttämä salaisen,
hartaan toiwomukseni. Gi siis haittaa siitä, että
herra Winkel on kilpailiamme. Pikemmin on siitä
minulle suurempi hyöty, kun isälleni wahinko!"

Kaikki nämät Gabrielin tuumat oliwat wiisaasti
mietittyjä ja olisiwat warmaan menneet täytäntöön,
jollei perhettä olisi kohdannut tuo jo mainitsemamme
uusi onnettomuus. Kuten muistamme, oli Hochlan-
din herra koonnut melko paljo rahaa ja tallettanut
ne wastaisten wahinkojen waralta pääkaupungin
muutamassa pankissa. Mutta nyt oliwat nekin hä-
winneet! Tämän kaiken lisäksi tuli wielä hätä, joka
suuresti huolestutti tumpustakin Gabrielia. Asia oli
seuraama: Hiukka ennen Jonathan Winkelin kaupan
«ivaamista oli Hochland kartuttanut tawarawaras-
toansa melkoisella määrällä tawaroita, jotka hän oli
ostanut welselillä eräältä Bremenin - kauppiaalta.
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Wekseli lankesi maksettawaksi puolen wuoden perästä
kaupantekopäiwastä. Jollei herra Hochland woinut
sitä maksaa, niin odotti perhettä suuri wahinko ja
häpeä. Silloin oli Hochlcmdin kauppahuoneen pakko
tehdä wararikto ja koko tawarawcirasto joutuisi myö-
täwäksi huutotanpalla.

Ennenkuin sanoma pankin tirehtöörin konnan-
koukuista tuli kuulumille, eimät isä ja poika Hoch-
land paljoa huolehtineet wekselin maksosta, sillä he
tiesiwat hywin, että wastaawa määrä löytyi sääs-
tössä. Mutta tämä pelastuksen ankkuri oli nyt upon-
nut isiksi päiwiksi pohjaan mitä nyt tehtäwäna?
Gabriel wanhempi wapiji ja kalpeni ajatellessaan
piakkoin lankeamaa wekseliä. Gabriel nuorempaa
hoputti wielä lisäksi isänsä terweys, sillä hän epäili
suuresti woisiko hänen isänsä kestää niin tomaa ko-
lausta, että tawarawarasto joutuisi wasaran alle.
Ia jos isä menisi manan majoille, niin miten sitten
käwisi onnettomalle äidille ja rakkaalle sisarelle?

Gabriel nuorempi kynsi korwallistaan ja katseli
owiakkunastll isäänsä, joka istui wiereisessä huoneess»
ja mietti keinoja, kuinka hän itse ja hänen kotimä-

kensä pelastettaisiin. Mutta hän ei keksinyt mitään,
ei pieninkään toiwon sade woinut luoda waloa hä-
nen synkkään sydämmeensä. Jonkun ajan perästä
wararikto, suuri wahinko, häpeä ja päälle päätteeksi
isän kuolema! Se oli liian paljon yhdellä kertaa.
Paitse sitä oli wielä lukemattomia pikkuseikkoja, jotka
eimät suinkaan helpottaneet perheen ahdinkotilaa.

Se aika lähestyi jolloinoli lähetettäwä weljelle tuo
tawanmukainen hyyryraha, mutta rahoja ei löytynyt.
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Tila käwi kireämmäksi päiwä päiwältä. Monesti huokasi
Gabriel huolissaan: »Jollei Jumala meitä auta, niin
olemme hukassa. Minä ainakaan en enää tiedä mi-
tään neuwoa ja pelastuksen keinoa." Hän istui puo-
dissa yksinään ja mietti tilansa surkeutta. Ei kukaan
häirinnyt häntä, ei edes owikellon helinä, sillä ei ke-
tään käynyt puodissa. Vanhemmilla oli kyllin omassa
surussaan he eiwät ehtineet ajatella mitä poika
tunsi ja kärsi yksinäisyydessään.

IV.

Onnettomuuksia tulee usein useampia
Kerrallaan.

Onnettomuutta seuraa usein toinen ja wielä
useampiakin. Tämän huomion olemme jo terran teh-
neet ja saman huomion saamme wielä usein uudis-
taa. Herra Gabriel Hochlandia oli nyt kohdannut
monta kowaa kolausta. Tuo onneton mies oli tot-
tunut elämään surutonna ja huoletonna, ja siksipä
tuntuiwat nyt wastoinkäymiset komin raskailta. Aina
wiim, nn aikoihin asti oli kaikki käynyt onnellisesti.
Ei yh tcan musta pilmi ollut pimentänyt waloa hä-
nen onn ..5« kirkkaalla taiwaalla, hänen puimansa oli-
wat mm menneet onnessa ja ilossa. Mutta nyt
äimän ättl.l oli kaksi kamalaa ukkospilweä ajautunut
hänen päänsä päälle ja uhkasiwat kerrassaan tehdä
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hänen onnestaan ja elämästään. Toisen kil-
paileman kauppaliikkeen perustaminen ja säästöjen
odottamaton häwiäminen waikuttiwat häneen jo ko-
konaan masentawasti. Seuraamia onnettomuuksia
otti hän jo wastaan kylmäkiskoisesti Valittamatta.
Hän oli aina maiti suri main. Waimo ja lapset
käwiwät huolestuneiksi isän terweydestä, sillä he huo-
masiwllt, että hän käwi päiwä päiwältä huonom-
maksi. Gabriel Hochland sairasti määrällistä hermo-
tautia.

On helppo kuwitella, kuinka äiti suri ja onnet-
tomat lapset walittiwat. Mtä päiwää istuiwat he
wuoron perään hänen wuoteensa wieressä ja kyyne-
löiden katseliwat, kuinka isä heittelihe tuskissaan kuu-
malla Vuoteellaan. Lakkaamatta walitteli Hochland,
milloin huusi hän naapurinsa Ledermann'in nimeä,
milloin soimasi hän kansalaisiaan, jotka niin säälittä
oliwat hylänneet hänet ja jättäneet ahdinkoon ja mil-
loin syytti hän pankin tirehtööriä, joka kamalasti oli
anastanut hänen rahansa. Ia wäliin huusi hän
ääneen: „wekseli, wekseli! Maksakaa se minun werel-
läni, sillä minulla ei ole rahoja sitä suorittaa!"

Jokainen sana, jokainen nmlittawa huokaus tun-
tui kuin neulan pisto omaisten sydämmessä. He ko-
kiwat kaikin tawoin rauhoittaa sairasta, mutta tur-
haan. Lääkäri, jota wasta sitten oli kutsuttu, kun
sairas jo oli tajutonna wuoteen omana, pudisti miet-
tiwäisenä päätänsä. Wähän antoi hän toiwoa hä«
täytyneille omaisille ja päiwä seurasi toistaan eikä
merkkiäkään parantumisesta ollut huomattawissa.

Toiselta puolen taas käwiwät toimeentulon huo-
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let hiukka helpoimmiksi, sillä ihmiset, kuultuaan tämän
sairaluisen perheen surkeudesta, alkoiwat jälleen tulla
kaupantekoon. Kaupantekiöitä ilmautui puotiin tosin
wähän main, mutta kumminkin siksi paljon, että kas-
saan karttui rahaa aina seuraaman vaiwän toimeen-
tulon waralle. Istäwiä tuli myös koko joukko kyse-
lemään, kuinka sairaan tila oli, ja lohduttamaan su-
remia omaisia. Lohdutukset ja osanotto oliwat kyllä
terwetulleet ja omiansa huojentamaan tuskia, mutta
todellista apua ei niistä lähtenyt. Wekselin makso-
päiwä lähestyi lähestymistään ja yhä suuremmaksi
kaswoi huoli sen suorittamisesta.

Eräänä yönä oli Gabriel wuorollaan walwo-
massa isänsä luona. Synkkiin ajatuksiin waipuneena
istui hän nahkatuolissa ja koetti keksiä taas keinoja
uusien uhkaamien piimien häätämiseksi. Wäliin nosti
hän päätään ja näki edessään isän kalpeat ja
kärsiwäiset kaswot. Walitettawasti ei hän löytänyt
mitään pelastuksen keinoa. Hän huokasi sywään ja
sanoi ääneen: „Itse emme moi tällä haamua auttaa
itseämme, jollei apua tuolta ylhäältä tule meille, niin
auttamattomasti olemme hukassa!"

Niin puhui Gabriel uuorempi. Jumala yksin
tiesi ja näki, mitä poika tunsi rinnassaan. Gpätoi-
woisena katsoi hän kauas pimeään tulewaisuuteen ja
kuumat kyynelhelmet tippuiirat hänen poskipäil-
leen.

Äkkiä ojentihe sairas wuoteellaan, nousi istual-
leen, awasi silmänsä ja katseli tuijottamin katsein ym-
pärilleen. »Gabriel", huusi hän kähisemällä ää-
nellä, »Gabriel, kuule minua".
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Nopeasti pyyhki Gabriel kyyneleet poskiltaan,
tarttuen sitten isän käteen huusi hän: „Rakas isäni,
olet taas tajussasi! Lupaathan tulla terweeksi!"

Poika raukka luuli jo, että tauti oli ohi ja
että isä, joka niin monta wuorokautta oli ollut hau-
dan partaalla, olisi nyt terwehtimään päin. Hän
riemastui suuresti ja kyyneleet, jotka oliwat olleet su-
run tuottamia, muuttuiwat nyt ilonkyyneleiksi. Mutta
toiwonkipinä sammui pian, kun isä surullisena pudis-
taen päätänsä puhui wapisewalla äänellä:

„Oi poikani Gabriel, parantumistani saan wielä
odottaa kauan ja Jumala yksin tietää paranenko wai
kuolenko pois. Sitä en ajattele nyt, maan mie-
lessäni on weljeni tuolla pääkaupungissa. Sinun
täytyy matkustaa hänen luoksensa, Gabriel sinun
täytyy etsiä setäsi ja ilmoittaa hänelle, että minä olen
sairas ja ettei minulla ole tilaisuutta maksaa tämän-
nmotista asuntowuokraani. Ano häneltä apua ja
kärsiwällisyyttä, poikani! kuutithan: apua ja kärsi-
wällisyyttä hänen onnettoman weljensä tähden. Mene,
mene, rakas lapseni! Isäsi tahtoo niin ja sinun tu-
lee totella, kuten kelpo lapsi ainakin! Lähde nyt heti
paikalla miksi wiiwytlelet."

„Isä kulta, minä en saata sua jättää niin kauan
kuin olet sairas!" wastasi Gabriel waiwoin itkuaan
pidättäen. „Äiti ja Miina eiwät jaksa sua yksin hoi-
taa. Minä kirjoitan sedälleni pitkän kirjeen, jossa
juurtajaksllin tunnustan asiain oikean laidan anna
minun jäädä luoksesi, elätä kartoita mua sairaswuo-
teesi äärestä, rakas isä!"

„Ei, ei!" huusi herra Gabriel wanhempi nos-
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taen kätensä ylös poikaansa kohti. „Sinun täytyy
lähteä ja nyt heti paikalla! Weljeni tulee auttaa
minua tahi muutoin menen häpeästä maan alle!
Kiiruhda siis joutuuu! Jumala on kyllä mua aut-
tama sillä aikaa kuin sinä olet poissa!"

Gabriel nuorempi tarttui isänsä käteen ja lupasi
pyhästi lähtea pääkaupunkiin jo wnrhain seuraamana
päiwänä. Tämän lupauksen saatuaan waipui isä
taas hermotonna wuoteelleen, kuume pääsi maltaan ja
sairas rupesi hourailemaan. Hänen silmiinsä tuli
omituinen kiilto ja mahan wäliä kuului hänen suus-
taan epäselwiä hiljaisia walituksen ilmauksia. Wali-
lukset hiljeniwät wähitellen ja wihdoin waipui hän
hiljaiseen rauhalliseen uneen. Gabriel nuorempi no-
jasi raukeana päänsä tuoliaan wasten ja pian oli
hän myös yhtä sikeässä unessa kuin hänen sairas
isänsäkin. Rauhallisena lepäsi, hän aina siihen asti,
kun aurinko lähetti akkunasta ensimmäisen sä-
teensä.

Silloin awautui owi hiljaa ja sairashuoneeseen
astuiwat äiti ja Miina wapauttaakseen Gabrielin
walwomiZwuorostacm ja ryhtyäkseen itse wuorostaan
hoitamaan isää. Gabriel hypähti hämmästyneenä
ylös ja hän tyytywäisenä hymyili, huomatessaan että
isä nukkui lewollista untaan.

„Kuinka on 'yö kulunut, poikani rakas?" kysyi
äiti hiljaa.

„Hywin, Jumalan kiitos", ivastasi Gabriel.
»Mutta "

„No, mitä on sinulla kerrottaman?" uteli äiti.
„Gipä juuri muuta kuin että isä haluaa, että
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minä matkustaisin setäni luokse pääkaupunkiin kerto-
maan hänelle, ettei meillä ole tilaisuus suorittaa tä-
mänwuotista wuokraamme ja pyytämään häneltä
apua näinä ahtaina aikoina", mustasi Gabriel ja ker-
toi juurta jaksain yöllisestä keskustelustaan isän
kanssa.

Tarkkaawaisesti kuunteli äiti poikansa puhetta ja
hetkisen mietittyään sanoi hän hiljaisella äänellä:
„Kyllä sinun täytyy matkustaa, kun isä niin tahtoo.
Hän komin pahastuisi kuulleessacm, ettet ole täyttä-
nyt hänen tahtoaan, ja sitäpaitse kuka tietää millai-
sia seurauksia matkallasi woi olla. Setäsi on rikas
ja hän on aina, kuten Varmaankin tiedän, rakasta-
nut weljeään. Kuullessaan kuinka sairas weljensä on
ja kuinka huonosti hänelle on kännyt, niin tuntee
hän sääliä ja tulee auttamaan meitä. Tämä talo
puutarhoineen hyödyttää häntä niin roähän. Meille
olisi siitä paljoa suurempi hyöty. Tuo wekseli syök-
see meidät kaikki turmioon. Mene Gabriel, mene,
ratas poikani, ja Jumala olkoon kanssasi! Ehtenpä
onkin Jumalan tahto, että sinun pitää mennä kau-
punkiin. Kentiesi tuot sieltä ilosanoman mukanasi ja
silloin on isä tulema terweeksi ja me laitti iloisiksi.
Mene, lapseni rakas, ja elä ole huolissasi isän tähden.
Miina ja minä lupaamme isästä pitää yhä tarkem-
paa huolta poissa ollessasi. Huomenillalla jo woit
olla takaisin kotona."

Koska äitikin niin tahtoi, ei Gabriel enää was-
tustanut, maan suostui lähtemään kaupunkiin tapaa-
maan setäänsä, jota hän ei wielä koskaan ennen ollut
nähnyt. Hän läksi sairaan luota, meni huoneeseensa
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panemaan kokoon wälttämättömimpiä kampsujansa
joita hän matkalla tarwitsi. Hänen sisarensa tuli
myös heti jälessä; tuoden mukanaan pienen käärön,
kaupunkiin wietäwäksi.

„Siinä on pöytäliina, jonka minä neulonut olen",
sanoi hän. „Wanha naapurimme Riitta on sanonut,
että siitä woisimme pääkaupungissa saada paremman
hinnan, kuin tässä pienessä kotikylässämme. Ota se
mukaasi ja koeta sitä kaupitella. Katsos, Gabriel, on-
han se koko siewä, ja saanethan siitä sen werran,
että työpalkaksenikin jotakin jää."

Gabriel joutui aiwan hämilleen nähdessään tuon
siewän ja hywästi ommellun liinan.

„Onko sinulla tosiaankin ollut joutoaikaa tällai-
siin töihin?" ihmetteli Gabriel.

„Olen ommellut sitä öisin, walwoessani isän
wuoteen ääressä", selwitti Miina.

Gabriel tarttui sisarensa käteen ja puristi sitä
tulisesti. „Oi Miina", huusi hän kiiltäwä kyynel
silmissä „oi rakas, kallis sisareni! Ajattelin aina,
että kyyneleet ja yöllä walroominen oliwat olleet
syynä siihen, että kirkkaat silmäsi omat käyneet niin
raukeiksi. Mutta nyt kuulen, että siihen on syynä
liiallinen työ. Sisareni rakas, olet ahkera päiwin ja
öisin, mutta minä minä en ole toimittanut mi-
tään mainittawaa. Kuinka paljoa jalompi minua
sinä kumminkin olet! Mutta malta, kahla wertaa
ahkerammaksi aion nyt heretä ja kaupunkimatkallani
olen miettiwä, mihin parhaiten kykenen. Maltahan
wain! Sisareni yksinään ei saa tehdä työtä toimeen-
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tullaksemme! Häpeä minulle, etten jo aikaisemmin
ole seurannut sisareni esimerkkiä!"

Huolellisesti kääri hän pöytäliinan kokoon ja lu-
pasi sisarellensa koittamansa parastaan saada liinan
muodoksi. Sitten otti hän oman reppunsa, sanoi
jäälmwäiset Miinalle, snleisi äitiään, pudisti sairaan
isän kättä ja läksi wihdoin nopein askelin astumaan
pääkaupunkiin päin.

V.

MastnKsia matkan warrella.

Noin kahden seutuwissa iltapäiwällä saapui Ga-
briel nälissään ja tuiki wäsyksissään kaupunkiin.
Lähdön tohakassa ei hän tullut syöneeksi ja unohtipa
wiela ottaa emästä mukaansa. Wasta matkalla, kun
nälkä alkoi taipaleella ahdistaa, tuli hän ajatelleeksi
leipäkannikkaansa kotona, mutta nyt oli myöhäistä
kääntyä takaisin. Koko tuolla neljän peninkulman
matkalla ei hän nauttinut mitään muuta kuin mettä,
jota hän sai eräästä maantien wiereisesta lähteestä.
Ei ollut siis ihme jos woimat alkoiwat pettää kau-
punkia lähetessä. Uuwuksissaan pysähtyi hän etu-
kaupungissa eräälle tiewaritalolle, jonka awonaisesta
owesta tuoksahti kadulle suloinen ruuan haju. Miet-
tiwäisenä istahti hän rakennuksen rappusille ja oli
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epätietoisena, tuliko hänen jatkaa matkaansa suoraan
setänsä luo maito ensin wirkistäytyä ruualla ja pu-
distaa pois päältään matkan pölyt. Oli todellakin
waikeaa tietää miten tehdä. Kuka tiesi kuinka kau-
kana oli setiin asunto ja kuinka muikeaa sinne oli
löytää, sillä kaupunki monine kiwiratennuksineen ja
korkeine torneineen näytti niin suurelta ja eksyttä-
mällä. Oli siis miisainta pistäytyä kiewaritaloon,
syödä kyllikseen, tiedustella wähin sedän asuntoa, pe-
seytyä ja siistiä itsensä puhtaaksi. Gtehisessä tapasi
hän talon hywänsuopecm emännän,- joka loimotti hä-
net terwetulleeksi. Uteliaana kyseli hän Gabrielin ai-
keita ja heti oli hänellä selwillä koko matkan tarkoi-
tus. Gabriel kertoi suoraan kaikki eikä salannut mi-
tään, maan siinä luulossa, että kaikki sääliwät hänen
perheensä lomaa kohtaloa, jutteli hän peittelemättä
kuinka isä oli sairas kotona, kuinka naapuri oli tuot-
tanut turmion koto perheelle ja kuinka hän wekseli-
asian wuoksi oli häälynyt etsimään pääkaupungissa
asuman setänsä apua. Ei hän unohtanut mainita
pöytäliinaakaan, jonka toi kaupunkiin kaupalle. Istä-
wällinen emäntä kuunnellessaan poikaa tarkkaawai-
sesti mieltyi yhä enemmän häneen ja lopulta oli hänellä
waikea pidättää kyyneleitään kuullessaan millä läm-
möllä ja rakkaudella poika jutteli kotinsa rakkaim-
mista ja niiden lomasta kohtalosta.

„Kuuleppas, hywä ystäwäni", sanoi hänelle wih-
doin majatalon hywänsuopea emäntä. „los tahdot
kuulla Manhan parastasi tarkoittaman naisen neuwoja,
niin ota waari minun sanoistani. Minulla oli myös
poika, joka oli sinnn ikäisesi ja jonka tahdoin kas-
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mattaa kunnon ihmiseksi. Mutta taiwaallinen isämme
päätti toisin. Kelpo ja hywäsydämminen oli hän ja
joka kerta kun sinuun katson johtuu mieleeni hänen
tumansa ja tuntuu siltä kuin hän olisi ihko elämänä
edessäni. Siksi tunnut sinä minulle niin rakkaalta,
että sinua nähdessäni muistuu mieleeni wainaja.
Sanonpa suoraan, että setääsi pitää kunnon ihmi-
senä koko kaupunki, mutta hywin kummallinen ja
omituinen hän on. Niin, niin ja se on seuraus
siitä, evä hän ajattelee aina maan käärmeitään ja
huolii wiisi koko maailmasta. Ei hän muusta mä-
litä, tuin saa maan matkustella Aasiat, Afrikat ja
ties' minne. Pakanain ja ihmissyöjäin parissa liik-
kuu hän kuin kotolllistensa keskellä. Hän unohtaa
kaikki ja siis jos tahdot tuumia hänen kanssaan, niin
tee se yhdellä kertaa, sillä mitä hän tänään lupaa,
sen moi hän jo huomenna unohtaa."

„Hän on kai nykyisin täällä pääkaupungissa?"
kysasi Gabriel.

„Kyllä hän on täällä, sillä wasta eilen oli hän
tehnyt muutaman tumallisista kepposistaan, jolle koko
kaupungin täytyy nauraa. Hän oli näet kuninkaalle
lähettänyt pari pulloa wiiniä ja kirjeen oli hän pan-
nut mukaan, jossakehotti: „luo wanha ystäwäni ja
wahwista munilla raihnaista ruumistasi. Se on oi-
keaa Syrakuusan rypälewiinaa." Kuningas oli nau-
ranut sydämmestään ja koko howiwäki oli tehnyt sa-
moin. Näet siis millainen on setäsi. Kuitenkin kai-
titenkin, käärmeistä, pakanoista ja ihmissyöjistä huo-
limatta hän on kelpo ihminen ja on warmaan sinua
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auttama, kun hän kuulee, että olet awun tarpeessa.
Mutta oletko jo tarpeeksi syönyt?"

„KM", wastasi Gabriel. ,Mlästä ja janosta
en tiedä enää mitään."

„No, sepä hywä", sanoi ystawällinen emäntä,
huutaen samalla palweliaa puhdistamaan Gabrielin
pölyisiä waatteita. .Menehän nyt setäsi luo", jatkoi
hän, „hänen kotinsa löydät warmemmin, kun saat
Juhanan saattajaksesi. Laittaudu pian walmiiksi, Ju-
hana!"

Gabriel ja palwelia läksiwät liikkeelle, he tulti-
wat pitkiä mattoja yli monen ristikadun ja tuliwat
wihdoin eräälle leweälle, kauniille kadulle, jonka
tummallakin puolella oli suuria ja komeita kiwitaloja.
Siellä pysähtyiwät he erään talon edustalle, joka
paremmin näytti palatsilta, tuin tawalliselta raken-
nukselta,

„Tässii on luonnonhistoriallisten kokoelmien koti
ja siinä asuu professori", sanoi Juhana. „Mene
ylös leweitä rappusia ja käy sitten wasemmalle
siellä löydät setäsi."

Gabriel noudatti oppaansa kehotusta ja tuli
suureen, komeaan marmoriseen saliin, josta owia roei
useammalle haaralle. Owenwartia ilmoitti professo-
rin asuman wasemmalla. Gabriel lähestyi siis wa-
senta owea ja kolkutti hiljaa sille. Ei kukaan kuul-
lut häntä, ei kukaan huutanut „käykää sisään" eikä
awannut hänelle owea. Hän kolkutti wielä terran
ja hiukka towemmasti. Mutta kaikki oli yhtä hiljaa.
Gabriel tuli nyt ajatelleeksi, ettei kumpikaan, ei Ju-
hana eitä oroenwartia osannut erottaa oikeaa wasem-
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masta. Hän painoi owen ripaan, mutta owi oli
suljettuna. Nyt johtui hän siihen luuloon, että hä-
nen setänsä asui painwllstaisella tahi siis oikealla
puolen. Lautenburgissa ei näet kukaan pitänyt
omiansa päiwäsaikaan suljettuina. Owen kupeessa
oli owikello, mutta eihän Gabriel älynnyt kellon nau-
hasta Nykästä, sillä eihän Lautenburgissa ollut käy-
tännössä moiset owikellot. Hän kuunteli, jyskytti
wielä kerran, painoi owea ja kääntyi wihdoin oikealle,
siitä wahwana, että mvenwartia oli opastanut häntä
määrin. Hän kolkutti tuota owea mutta kaikki
oli hiljaa. Wihdoin painoi hän lukkoa ja heti meni
owi seppo selälleen. „Ahaa", ajatteli Gabriel, „se
keino tepsi", ja samassa käwi hän huoneeseen
wihdoinkin pääsen setäni pakinoille!"

Hän sulki owen jälkeensä jakatseli ympärillensä.
Huonekalusta oli warsin mitätön, muutamia tuolia
ja suuri pöytä, siinä kaikki. Mutta seinillä oli sitä
enemmän tawaraa. Katosta riippui miehen korkuisia
messinkihäkkiä, joissa linnut hyppelehteliwät ja piti-
wät aika mellakkaa. Ei eläessään ennen ollut Ga-
briel nähnyt moisia otuksia papukaijoja ja jos
minkälaisia ulkomaan siiwekkäitä.

Hän seisoi hämmästyksestä kuin puulla päähän
lyötynä katsellessaan noita kirjawia lintuja. Hän lä-
hestyi erästä suurinta ja komeinta tarkastellakseen
sitä lähempää ja silitellätseen sitä. Mutta tuskin oli
hän saanut kätensä ojennetuksi, kun se pörhisti tuu-
heat sulkansa ja iski käyrällä nokallaan häntä sor-
meen. Gabriel hädissään peräytyi pari askelta ja
huusi täyttä kurkkua, nähtyään werisen haawan sor-
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messuan: „Häwytön elukka! Tahdoin sua hywäillä
ja noin palkitset sinä mua. Waro maan, kyllä kos-
tan!"

Rawakasti lähestyi hän taas lintua ja oli ai-
keessa lyödä sitä, mutta silloin tuo kummallinen otus
awasi suuren nokkansa ja huusi kimeällä ääneUään
minkä maan jaksoi: „Konna, mitä tahdot sinä?
Apua! apua!"

Gabriel oli nyt kuin piimistä pudonnut, sillä ei
ikinä ollut hän kuullut, että linnut osaamat puhua.
Hän juoksi hädissään paikasta toiseen; kaikkialla nousi
samanlainen mellakka, kaikkialta kuului lintujen eri-
laisia ääniä. Mikä huusi: .Mene tiehesi,, suuri
roisto!" mitä taas: „ul.os, konna!"

Hädissään pyrki Gabriel ulos huoneesta, mutta
erehdyksessä awasi hän määrän owen ja joutui suu-

reen saliin, jossa kohtasi häntä yhä kummallisempi
näky. Pitkin seiniä roikkui eläinten luurankoja, siellä
täällä näkyi ihmisten pääkalloja, jotka irwisteliwät
niin inhoittawasti. Keskempänä laatima oli useam-
pia apinoita riimuihin kytkettyinä, jotka kirkuen hyp-
pelehtiwät riimujen warassa. Gabriel ei ymmärtä-
nyt mitä tämä taitu merkitsi. Hän ei tiennyt nä-
kikö unta wai malmeillaanko oli. Tietämättä mitä
teki lähestyi hän erästä pawiaania, joka hirmuisen
näköisenä ojensi suuret, karmaiset ja ruskeat käpä-
länsä häntä tohti. Gabriel huusi hätäyksissäan ja
löi matkaslluwallaan pawiaania kynsille niin että se
hyppäsi kyynärän maasta ja parkasi kauheasti. Ga-
briel koetti paeta, mutta pannaani seurasi häntä jä-
tissä, kapusi hänen hartioilleen ja alkoi häntä lyödä
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wasten kaswoja niin että hän oli menettää tajun-
tansa. Kamalasti huusi poika ja laitin woimin pyrki
päästä erilleen mainoojastaan. Hän juoksi edes ta-
kaisin huoneessa, turhaan etsien owea. Hänen kaswonsa
oliwat aiwan wcrissään, jotta hän ei erottannt esineitä
toisistaan. Hädässään kompastui hän rautahätkeihin,
joissa apinat ja marakatit säikähtyneinä joutuiwat
vaimoihinsa. Hän nousi taas ylös ja wimmassaan
huitoi mattasauwallaan kaikille suunnille. Hän kuuli
kuinka outoja esineitä meni rikki, mutta siitä ei häu
wälittännt. Wihdoin tuuli hän ihmisääntä, se oli
pelastuksen ääni, sillä hän piti itseänsä jo hukkaan
joutuneena. Kaikki ympäristössä asettui hiljaa yh-
dellä kertaa. Gabriel kuuli kuinka joku huusi: „Mitä
tämä on? Kuka on uskaltanut tulla kiusaamaan
apinoita? Kuka lienetkään sinä ihmislapsi, sinä, pa-
holaisen syöttiläs? Kellä on mitään tekemistä täällä
kuninkaan eläinkokoelmissa?"

Gabriel otti nenäliinansa taskustaan, pyyhki me-
ren silmiltään ja näki edessään sysimustan miehen,
joka katseli häntä mihasta hehkumin silmin.

„Mitä etsit sinä ihmislapsi täältä?" huusi hän
Gabrielille, joka seisoi äänetönnä ja kauhistuksesta
aiwan kankeana. „Kuinka olet tullut sisälle, selitä
se heti?"

Gabriel ei eläissään ennen ollut nähnyt neeke-
riä ja nyt ilmautui sellainen hänen eteensä aiwan
kuin maasta nousseena. Epäilemättä olisi hän pitä-
nyt häntä jonakin kummallisempana apinalajina, jollei
neekerillä olisi ollut turkkilaista pukua päällään ja
piiskaa kädessään. Siksi oli hän kumminkin tajus-
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saan, että hän huomasi tuon eron, mutta wastausta
ei hän kyennyt saamaan suustaan. Neekeri tarttui
sentähden hänen hartioihinsa, nosti piiskansa ja ky-
syi ukkosjyrinän äänellä: „M,ksi et amaa suutasi?
Miksi et sano, kuka olet? - Miksi et selitä, mitä
sinulla on täällä tekemistä?"

Wihdoin tointui Gabriel säikähdyksestään, hä-
nen kielensä kahleet irtaantuiwat ja wiha paistoi hä-
nen kalpeista, Merisistä kaswoista, hänen nähdes-
sään, että hän oli tekemisessä ihmisen kanssa. „Tä-
mä mahtanee olla todellinen paholaisen pesä", huusi
hän täyttä kurkkua. „Kuka minä olen ja mitä minä
etsin, sen kyllä saat tietää, sinä musta murjaani:
Olen Gabriel Hochland Lautenburgista ja etsin se-
tääni, professoria, enkä näitä loihdittuja, kamalia ja
iljettäwiä olentoja!"

Neekerin kaswot tuliwat nyt iloisemman jaystä-
wällisemmän näköisiksi; nostettu, uhkaama piiska wai-
pui hiljakseen alas. „Tule kanssani, nimeni on Neero",
sanoi hän lewollisesti professorin
luo, niin saamme tuulla, mitä sinulla hänelle on
asiaa."

Neekeri oli juuri tarttunut Gabrielin tasiwarteen
wiedäkseen hänet huoneesta, kun samassa tuli awo-
naisesta owesta sisään pieni, hintelö mies, joka oli
puettu kirjllwaan silkkiyötatkiin, matalat, keweät ken-
gät jalassa ja pitkä turkkilainen piippu hampaissa.

„Mitä kummituksia täällä on tapahtunut?" ky-
syi hän äkäisesti neekeriltä. Hänen pienet, ruskeat
silmänsä iskiwät tulta ja hänen keltaiset, luiset kas-
wonsa wawahteliwllt wihasta, „Entö saa istua het-
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feätään rauhassa kirjojen: ääressä? Ia mitä on
läällä tapahtunut? Tuossa lepää „Bimig, Laatia",
minun lempiapinani. Nasta wiime wuonna toin
sen mukanani ja olen sitä helläwaroin pidellyt kuin
silmäterääni, sillä se on erittäin harwinmsta lajia.
Ia nyt on se tuossa kuolleena, kankeana, loimet suo-
rina ! Neero, sinä musta afrikkalainen epäsikiö, miksi
olet sen tappanut? Pääkallo on siltä muserrettu,
wäkiwaltaisesti on tässä menetelty, se on selwä."

Surunsa ja nuhansa mallassa sieppasi tuo oppi-
nut herra avinalemmikkinsä maasta ja painoi sen
rintaansa wasten. Sitten töytäsi hän neekerin kimp-
puun, tarttui hänen lasiwarteensa, huutaen: „Neero,
miksi olet tappanut Marikinan, joka on ainoa lajiaan
koko Europassa ja jota on aina ollut kokoelimemme
kalleus,"

„En minä ole sitä tehnyt!" huusi neekeri, kis-
koen itseään irti wihaisen professorin kourista. „Tu-
lin tänne, kun kuulin papukaijain ja apinain kirkumi-
sen. Syöksin sisään ja näin kaikki mitä suurimmassa
epäjärjestyksessä. Otin piiskani ja tarkoitin pois
pawiaanin, jota oli repimässä tätä werissään olemaa
nuorukaista. Hän, jota sanoo olemansa professorin
weljen poika, on tullut tänne ja lyönyt Marikinan
kuoliaaksi! Olenko minä siis millään lailla syyllinen
tähän kaikkeen?"

„Se olet siis sinä onneton, joka olet wienyt mi-
nulta elämäni suurimman onnen!" huusi professori
nuhassaan ja tarkasti tuijottamilla, ruskeilla silmil-
lään Gabrielia ikäänkuin hän olisi tahtonut katseel-
laan iskeä hänet maahan. „Sano, onneton, oletko
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todellakin minun arwosan weljeni poika Lautenbur-
gista? Oletko tullut tänne loukkaamaan minua ja
tekemään pahaa sedällesi? Wastaa, sinä kelwotön
nuorukainen!"

Woi Gabriel parkaa! Hän wapisi ja woihti
hätäyksissään. Tuskin sai hän sanaa suustaan, hän
oli pelosta aiwan kankea.

„Armoa, armoa!" änkytti hän. „Halusin waan
tawlltll teitä ja kertoa rakkaan isäni tukalasta tilasta.
Hän ei moi tänä wuonna maksaa wuokraa asunnosta
eikä puutarhasta ja siksi "

„Giksi löit sinä minun lemviapinani kuoliaaksi!"
keskeytti hänet professori, „tapoit ainoan lajiaan,
Sinua Rosalian. Niinkö sinun tulee kohdella se°
tääsi?"

„Mutta wuokra, ratas, kallis setäni minä
tahtoisin —"

„No mitä siitä!" tiuskasi wanhus. Minä en
ole wuolran tarpeessa, onneton! Neero, anna hä-
nelle kilpikonna ja sitten menköön hän täältä! Mene
tiehesi, sanon minä! Simia Rosalian olet sinä jo
tappanut ja jos wiiwyt kauemmin näissä huoneissa,
niin teet sinä wielä enemmän wahinkoa. Pois, pois
täytyy sinun mennä. Kilpikonna! Missä on kilpi-
konna, Neero! Ia sitten pian ulos! Oi lemviapi-
naani, oi Marttinani, joka oli ainoa lajiaan koko
Euroopassa, joka oli kokoelimeni kalleus ja harmittai-
sin löytö pitkiltä matkoiltani. Neero, missä on kil«
pikonna ja sitten aja ulos tämä ihminen, etteiwät
silmäni tarwitse häntä nähdä!"

Gabriel, muistaen majatalon hywänsuopean rou-
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wan neuwoja, yritti wielä kerran selittää kotinsa tu-
kalaa tilaa ja pehmittää nuhaisen setänsä sydäntä,
mutta kaikki oli turhaa. Luonnontutkia lempiapinan
ruumis sylissääu katsoi häneen tuimasti ja käänsi
hänelle selkänsä. Neero isäntänsä wiittauksesta tart-
tui hänen käsiwarteensa, kiskoi hänet mukanaan huo-
neesta, löi owet kiinni jälkeensä ja awasi owen wa-
semmalle, jonne Gabriel aikaisemmin oli turhaan
koettanut päästö. Gabriel tuli näin pimeään, kirja-
hyllyillä täytettyyn huoneeseen, joka oli suuriarwoi-sen professorin työhuone. Neero etsi eräästä kirja-
laatikosta kilpikonnan, antoi sen Gabrielille ja työnsi
hänet sitten ulos omista aina kadulle saakka.

Gabriel ei tiennyt mitä oikein hänelle oli tapah-
tunut. Hän seisoi keskellä katua, tarkasteli palatsia
kuin lehmä uutta konttia ja wilkasi wäliin oween,
josta hän oli tullut ja joka oli häneltä ainiaaksi sul-
jettu. Ei paljon puuttunut, ettei hän herahtanut
itkuun. Mitä oli ollut hänellä hyötyä setänsä luona
käynnistään? Päinmastoin oli hän suututtanut se-
tänsä ijäkst päiwikst! Hän oli toiwonut woiwansa
tuoda apua kodilleen, mutta nyt oli hänellä muta-
naan main armoton kilpikonna!

„Tämä on todellakin liian kowaa!" tuumi hän
itsekseen. „ Ensiksi saada tuntea, miltä ihmisäänillä
puhumien lintujen nokan iskut maistumat, sitten nuo
inhoittawat apinat ja pannaani kowine karmaisitte
kourineen, ja wihdoin ajetaan pois talosta kerras-
saan ! Olipa julma setä! Ei koiraansakaan olisi hän
woinut ilkeämmin kohdella kuin nyt rakkaan weljensä
poikaa! Majatalon emäntä oli todellakin oikeassa
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kutsuessaan häntä kummalliseksi olennoksi. Mutta
matkan warrella näkyy sattuman waikeuksia. Enpä
woinut aawistaa, että tällaista saisin kokea. Jo
mitä nyt teen tällä kilpikonnalla? Maikka se ei ole-
kaan suuri, niin on siinä kumminkin kylliksi painoa
laahattllwaksi Lautenlmrgiin asti. Ehken olisi wii-
fllinta heittää se maantien ojaan!"

Hän tarkasteli kilpikonnaa kaikilta puolin ja
wasta nyt huomasi hän, ettei se ollut mikään elämä
olento, maan ainoastaan kilpikonnan loma kuori.
Aukot päätä ja häntää warten oliwat mestarillisesti
kiinni hopealewyilla tukitut, niin ettei hän woinut
ollenkaan kuoren sisälle nähdä. Gabriel pudisti pää-
tään ja ihmetteli, miksi hänen setänsä oli antanut
hänelle juuri sellaisen lahjan. Ehken teki hän senkin
hajamielisyydessä. „Waikka ei kuorella olisikaan mi-
tään armoa, niin wien sen kumminkin kotiani", tuumi
hän. „Ehkenpä moi sitä käyttää joko tupatkasäiliöksi
tahi joksikin muuksi sellaiseksi tarwekalutsi. Mutta
kuinka kauan seisontaan tässä kadulla?"

Gabriel paralle johtui taas wekseli mieleen ja
huolissaan ajatteli hän millaisia seurauksia se oli
tuottama. Pahalla mielin läksi hän kulkemaan pit-
kin katuja majataloon palatakseen. Kauan etsittyään
ja monelta kyseltyään tuli hän nnhdoin perille. Nyt
tuli hänen tehdä tarkka selko kaikesta siitä mitä hän
setänsä luona oli nähnyt ja kokenut. Majatalon
emäntä oli komin utelias. Kysymyksiä sateli tuhka-
tiheään ja waiwoin sai Gabriel Vastanneeksi niihin
aina. Tuo hywäluontoinen emäntä oli nyt aiwan
kuin haltioissaan ja sätti professoria minkä jaksoi.
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..Setäsi ei auttanut siis sinua yhdelläkään pen-
nillä! Häwytön!"

..Tämän kilpikonnan antoi hän minulle", waZ-
tasi Gabriel wetäen umpinaisen kuoren taskustaan.
..Jumala tiesi, mikä hänen tarkoituksensa oli!"

„Hän tahtoi pilkata sinua!" huusi emäntä wi-
haisesti. „Woi tuota itaraa raukkaa! Sen sijaan,
että olisi auttanut ja hywin kestittänyt weljensä poi-
kaa, joka wäsyksissään pitkän matkan waiwoista on
tullut hänen luokseen pyytämään apua, on hän pi-
loillaan antanut kalun, jota ei kukaan kristillinen ih-
minen moi inhotta katsella. Glä ole milläsikään, Ga-
briel! Minä säälin sua ja pidän paljon sinusta,
sillä sinä muistutat rakasta poika-wainajaani. Olet
yötä täällä makaat Nannoin wuoteella, ja aamulla
warhain matkustat orpanani kanssa Rohrdorfiin,
josta ei ole pitkä matka enää Lautenburgiin. Olen
puhunut jo hänen kanssaan asiasta ja joudut sillä
lailla pikemmin kotiin kuin jalkaisin. Kilpikonnan
tahi miksi sitä nimität otat mukaasi, jotta isäsi
näkee, että todellakin olet käynyt setäsi luona. Tahi
onko sinulla mitään muuta wielä toimitettawaa täällä
kaupungissa, Gabriel?"

Nyt juolahti pojalle mieleen, että hän oli sisa-
reltaan saanut pöytäliinan myötäwäksi kaupungissa
ja samassa weti hän käärön esille.

„Tämän tahtoisin saada myödyksi". sanoi hän.
..Sisareni Miina on sen neulonut ja haluaisi sen
saada rahaksi waihdetuksi. Jospa te, hywä rouwa,
woisitte neuwoa minua missä saisin sen kaupaksi."

..Hywänen aika" huusi emäntä, kun Gabriel
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oli wetänyt esiin liinan ja lewittänyt sen hänen
eteensä „mutta sehän on todellakin kaunis! Itse
kuningaskin woisi panna sen pöydällensä! Mutta
katso noita kukkiakin, nehän omat uiman kuin äsken
puutarhasta poimituita! Kuule Gabriel, usto pöytä-
liina minun huostaani! Sisareni on kamarineitsyeenä
prinsessa Luise'n luona ja hänen tykönsä aion nyt
mennä. Prinsessa saa nähdä liinan ja sitten odotta-
kaamme mitä tapahtuu. Luullakseni on kaunis liina
itse puhuma puolestaan. Maltahan, kun saan uuden
hattuui otetuksi käsille, silkkihuiwin heitetyksi hartioil-
leni, olen walmis lähtemään."

Hywänsuopeau emännän sääliwäisestä puheesta
hywillään taärei Gabriel pöytäliinan kokoon ja sa-
massa oli emäntäkin komeassa puwussaan lähtöön
walmis. WiereMin lulkiwat he aina linnan portille
saakka. Täällä jäi Gabriel ulkopuolelle odottamaan
mitä tulemaan piti. Emäntä wei liinan sisälle. Gdes
takaisin kulki nuorukainen hermostuneena linnan por-
tin edustalla. Aika alkoi käydä wähitellen pitkäksi
odottajalle, lewottomuus kaswoi kaswamistaan. Mutta
wihdoin näkinhän taas emännän iloiset kaswot edes-
sään, silmät loistiwcit tyytywaisyydesta ja ojennetuin
käsin heitti hän Gabrielille syliin rahakukkaron.

»Wiisikymmenta markkaa, rakas ystäwäni!" huusi
emäntä hänelle. „Ia eipä siinä kaikki prinsessa
on tilannut lisäksi ison joukon samanlaisia koruompe-
luksia. Ajattele Gabriel,'hänen kuninkaallinen kor-
keutensa on armossa suwaiunut puhutella minua ja
kysynyt minun nimeäni. Kerroin sinusta kaikkea mitä
maan tiesin. Hän kuunteli minua tarkkaawaisesti
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ja annettuaan minulle rahakukkaron sanoi hän halua-
mansa mielii useampia samanlaisia liinoja, ja yhden
koristepeitteen jalkoja warten kaikki samalta te-
kiältä. Hinnasta sanoi hän kyllä sopimansa sisaresi
kanssa. Näet nyt siis, Gabriel, ettet ole turhaan
tullut kaupunkiin. Sisaresi on marinaan ilostuwa,
kuultuaan hywät sanomat kaupungista!"

Gabriel seisoi aiwan hiljaa mietteissään. Hän
ajatteli kuinka iloiseksi hänen sisarensa oli tulema
kuullessaan, mitä hän oli pöytäliinasta saanut. Wih-
doin hawahtui hän ajatuksistaan, painoi molemmin
käsin majatalon emännän kättä ja jätti hänelle kyy-
nelsilmin hywästit. Monta sanaa ei hän saanut sa-
notuksi, sillä hänen sydämmensä oli liian täysi. Tuo
hywänsuopea emäntä ymmärsi tumminkin kyllin hu-
ivin mitä poika tunsi ja tahtoi sanoa. Hellästi hi-
weli hän nuorukaisen kosteita kaswoja osottaakseen
että ymmärsi kaikki.

„Elä kiittele liiaksi minua, Gabriel!" sanoi hän.
„Sinusta minulla on ollut suurta iloa. Ajattele
waan, että prinsessa Luise on puhutellut minua ja
niin snd«nimellisesti ja tutunomaisesti kuin olisin äi-
män hänen wertaisensa enkä mikään majatalon emän-
tä! Sitä kunniaa en eläessäni unohda! Ia sinulle,
Gabriel, woin tästä kaikesta olla kiitollinen! Jollei
sinua olisi, niin ei hänen kuninkaallinen korkeutensa
olisi puhutellut minua ja siis olen minä enemmän
kiitollisuuden melassa sinulle kuin sinä minulle. Läh-
tekäämme jo kotia päin! Aurinko menee mailleen,
illallinen kotona on kai jo walmis."

Gabriel söi illallisen hnwällä ja kiitollisella mie-
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lellä. Jönsä nukkui hän sikeästi Dawid-wainajan
entisellä wuoteella ja heräsi kun aurinko heitti ensim-
mäiset säteensä huoneeseen, jolloin owella kuului ko-
putusta ja sisään astui emännän orpana, walmiina
lähtemään Rohrdorfiin. Heti hyppäsi Gabriel wuo-
teeltaan, pukeutui, jätti sydämmelliset hywästit hy-
wäntekiälleen, joka antoi hänelle muutamia hymiä
neuwoja, kehotti aina turwautumaan Jumalaan, sa-
noi Gabriel'in aina oleman majataloon terwetullut
ja lähetti terweisensa hänen wanhemmilleen ja sis-
kolleen.

Olisiwat wielä kauan tarinoinneet, mutta orpa-
nalla oli kiire. Hewonen läksi liikkeelle ja rattaat
wnörniwät keweästi pois majatalon edustalta. Gab-
riel heilutti hetkisen lakkiaan jäähywäisiksi, tie kään-
tyi kumminkin pian ja hywänsuopea emäntä häwisi
näkymistä.

VI.

Kotiin Palaaminen.
Aamu oli kaunis, oli räikeä päiwänpaiste ja

linnut riemuitsiwat ilmassa ja puitten oksilla. Rat-
taat wyöryiwät tasaisesti pitkin sileää maantietä to-
tia kohti. Gabriel istui mykkänä ja mietteissään.
Mitähän nyt isä sanoo luullessaan, että poikansa on
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palannut kotia tuomatta muuta kuin armottoman kil-
pikonnan kuoren? Mitä on hän ajattelema, kuulles-
saan kuinka armottomasti setä on kohdellut syytöntä
weljensä poikaa? Kuinka on tämä kaikki waikuttawa
isän terweyteen, ehken hywinkin wahingollisesti? Ia
kuinka on lopulta meidän kaikkein käymä, kun apua
ei ole mistään säätämissä?

Gabriel parka oli toiwonut, että setä ystäwälli-
sesti terwehtisi häntä ja kysyisi, miksi isä ei ollut lä-
hettänyt wiime wuoden wuokraa ja kuultuaan asian
oikean laidan ojentaisi leppeästi kätensä sekä puhuisi
sääliwäisesti: Älähän ole milläsikään, Gabriel? Pa-
laa kotiin ja ilmoita isällesi, että hän huoletta saa myö
da kartanon puutarhoineen ja jollei kauppahinta riita
wekselin maksoon, niin kääntyköön rikkaan weljensä
professorin puoleen, jota kyllä on auttama häntä ja
häätäwä surut ja huolet ijiksi päiwiksi yhdellä ai-
noalla lohduttamalla sanalla.

Gabriel luuli että häntä sillä lailla terwehdit-
täisiin; mutta nyt oli häntä kohdeltu aiwan toisella
taivalla. Hänelle oli osotettu owea kuin jollekin pa-
hanilkiselle kerjäläispojalle, hän oli heitetty ulos, wie-
läpä niin joutamasta syystä, että oli puolustautunut
tuota Pamillani pahusta wastaan ja siinä kahakassa
wahingossa lyönyl marikinan kuoliaaksi.

„Sctäni on tyly ihminen", huudahti hän wih-
doin ääneen „eikä hän sääli muita kuin eläi-
miään, koskapa saattaa unohtaa onnettoman weljensä
perheineen! Ei mistään muusta hän wälitä kuin
maan apinansa ja pawiaaninsa pysywät wahingoit-
tumattomina! Häneltä emme woi apua toiwoa!
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Ainoa, joka moi meitä auttaa, on taiwaallinen Ju-
malamme, joka ei meitä koskaan ole unohtama! Hä-
neltä yksin tulee pelastus suuressa hädässämme!"

Kun Gabriel ajatteli Jumalan apua, niin käwi
hän iloisemmaksi, mutta pian taas waivui hän synk-
kämielieksi ja toimettomaksi ja jollei hänellä mat-
katoweria olisi ollut, niin warmaan olisi hän kyy-
neliäkin wuodllttanut. Matka kului näin hiljakseen,
kunnes rattaat wihdoin pysähtyiwät Rohrdorfiin.

Täällä hyppäsi hän rattailta, jätti kiireiset hy-
wastit matkatoverilleen ja läksi kiireesti jalkaisin ly-
hyelle taipaleelle, joka enää oli jälellä. Mutta tus-
kin oli hän ehtinyt sataa askelta paikalta, kun hän
kuuli nimeänsä huudettawan. Käännyttyään huo-
masi hän kuinka matkatoweri wilkutti hänelle kädel-
lään kehottaen häntä palaamaan.

„lätit jotakin tänne waunuihin", sanoi hän.
„En tiedä mitä se on, mutta jotakin kummallista
näkyy se wmn oleman."

„Ahaa, kilpikonna!" huusi Gabriel. „Mitä minä
sillä? Pitäkää wmn se omananne!"

„Ei, ei!" huusi toweri. ~En ymmärrä sitä käyt-
tää. Ottakaa se mukaanne!"

Gabriel aikoi ensin heittää tuon kummallisen esi-
neen, joka muistutti setänsä kohtelusta ja ilkeydestä,
maantien rämiin. Mutta pian ajatteli hän kummin-
kin toisin. „Gi", sanoi hän itsekseen, „otan sen mu-
kaani, jotta isäni näkee, että olen todellakin setäni
luona käynyt. Hän ei kerrassaan usko kummal-
lista tarinaani ennenkuin näytän hänelle kilpikon-
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nan. Mistäpä muualta olisin tuollaisen kapineen
saanut, jollen sedältäni?"

Hän otti kilpitonnankuoren kainaloonsa ja läksi
astua tallustamaan kotiansa kohti. Se oli jotenkin
raskas ja hiki hatussa aikoi wielä Gabriel matkan
warrella monasti heittää kuoren luotaan. Mutta
onneksi ei hän sitä kumminkaan tehnyt, waan saapui
saaliineen wihdoin perille Lautenburgiin. Sanon:
onneksi, sillä pian huomaamme, että kilvikonnankuo-
rella, jota Gabriel o'li niin halweksinut, oli omitui-
nen tehtäwänsä siellä, minne se nyt oli tullut.

Gabrielin saapuessa isänsä asunnolle, seisahtui
hän wiela kynnykselle. Oi miten wähän lohdutta-
mia uutisia hänellä oli mutanaan ja missä tilassa
oli hän löytämä isänsä ja omaisensa! Mutta odot-
taminen ei woinut kumminkaan muuttaa asiaa. Hän
llwast wihdoin owen, käwi sisälle puotiin ja sieltä
rawakasti suoraa päätä sairaan luokse. Isä nukkui,
mutta Miina kiiruhti awosylin weljeänsä kohti, löi
tasiwartensa hänen kaulansa ympäri ja painaen hä-
nen rintaansa wasten kysyi hiljaa:

„Tuotko hywiä uutisia, Gabriel?"
»Sinulle kyllä, sisareni!" ivastasi weli. „los

isällenikin, sitä en warmaan tiedä, mutta siitä kes-
kustelkaamme myöhemmin. Tässä on hinta pöytä-
liinastasi, jonka olen myönyt kaupungissa. Prinsessa
Luise on sen ostanut ja tilannut wielä samankuosi-sen jalkllpeitteenkin. Eikö totta, että uutiseni owat
hywiä?"

„Totta, totta, mitä parhaimpia, Gabriel!" rie-
muitsi Miina, mutta wain hiljaa, ettei isä heräisi.
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„Onko mahdollista, että olet saanut näin paljon ra-
haa ! Mielellänsä tekee työtä, kun saa sellaisen palk-
kion! Neljän wiikon perästä täytyy peitteen olla
walmiina, sen takaan, etten aio silla aikaa paljo
nukkua!"

„Niin, niin, sinä olet onnellinen, siskoni", sanoi
Gabriel. „Sinä woit tehdä työtä isän ja äidin hyö-
dyksi mutta mihin kykenen minä, kuinka moisin
minä auttaa heitä ja huojentaa heidän huoliansa?
Puodissa ei minua enää tarwita sen jälkeen kuin Jo-
nathan Winkel on «mannut kauppapuodin meidän
taloa wastapäätä, ja muuksi ei minusta ole, sillä
enhän ole saanut mitään oppia. Oi Miina, jollei
pian tilassamme parannusta tapahdu, niin lähden
kauas llwaraan maailmaan, jotta minun ei tarwitse
olla täällä rasitukseksi Vanhemmilleni ja syödä heidän
leipäänsä!"

„Elä puhu niin pahasti, Gabriel", nuhteli
Miina. „Kun olemme joutuneet köyhyyteen, niin
nyt on meillä sitä suurempi welwollisuus wanhem-
piamme kohtaan. Meidän täytyy tehdä työtä minkä
main jaksamme, silla »vanhempamme eiwät tällä haa-
mua työhön kykene. Mielestäni ei olisi ollenkaan so-
pimatonta, jos sinä tarttuisit kirweeseen ja lapioon,
niin irtautuisi joitakaan markkoja wanhempaimme
elatukseksi."

„Niin, Miina, sinä olet oikeassa!" myönsi Ga-
briel innostuksen puna poskilla. ..Lähteäkö kotoa
pois, se ei kelpaa! Tahdonpa etsiä työtä, ha-
luan päästä kirjuriksi ja jollen siinä onnistu, niin
hakkaan puita, halon kiwiä ja kannan mettä! Kiitos
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sinulle, Miina! Tuli mitä hywänsä, ryhdyn työhön
ja olen myös näyttämä, että woin olla awuksi Van-

hemmilleni!"
Samassa käännähti isä Vuoteellaan ja hänen

lemoton liikkeensä oli syynä siihen, että sisarukset to-
si ettiwat tarinansa.

„Näytätpä jo paljoa paremmalta, isä rakas!"
huusi Gabriel »silmäsi owat niin wilkkaat ja kirk-
kaat!"

„Eiwätpä kirkkaammat kuin sydämmenikään",
wastasi herra Gabriel wanhempi ojentaen heikot, wa-
pisewat käsiwartensa poikaansa kohti. „Tulkaa sy-
liini woidakseni teitä siunata! Oi rakkaat lapseni,
olen kuullut kaikki, mitä olette puhuneet! Nyt tie-
dän, kuinka paljon te rakastatte wanhempianne!
Tehkää työtä, lapseni, wanhemvienne eteen, ettei hei-
dän tarwitsisi wanhoilla päiwillänsä nälkää nähdä!
Lapseni, lapseni, nyt haluan minä wielä elää kauan-
Maikkapa kaikki menisikin häwiöön, niin yksi jää mi-
nulle kumminkin, joka on kallein kaikesta ja se on
lasteni rakkaus!"

Miina ja Gabriel heittäytyiwät isänsä syliin ja
wuodattiwat runsaita kyyneliä. Isa pani laihat, kal-
peat kätensä heidän päänsä päälle ja wapisewalla
äänellä siunasi hän heitä.

Samassa silmänräpäyksessä astui äiti huonee-
seen ja huusi iloisena: „Oi, sehän on Gabriel ja
hänellä on Varmaan hywiä uutisia mukanaan kau-
pungista. Niin, niin. Ei tietenkään kelpo setä jätä
meitä awutta! Terwe tuloa, terwe tuloa, rakas pov
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kani ja kerro myös minulle mieluisia uutisiasi, että
moisin ottaa osaa iloonne!"

Gabriel säpsähti ja waikeni, mutta sairas isä
nosti silmänsä taiwasta kohti ja sanoi: »Iloitse kans-
samme, äiti, sillä löydämme lohdutuksen lapsissamme.
Millaisia uutisia Gabriel tuo mukanaan, sitä en tiedä,
mutta sen tiedän nyt, että hän tarjoutuu puuta hak-
kaamaan, tiwiä halkomaan ja jos mitäkin raskasta
työtä tekemään auttaakseen wanhempiansa. Kiittä-
käämme Jumalaa, että Hän on antanut meille sel-
laisia lapsia."

Äiti ei alussa ymmärtänyt mitä tämä kaikki
merkitsi. Isän täytyi ensin tehdä selkoa ja sitten hän
kyllä otti osaa yhteiseen iloon, mutta ei kumminkaan
unohtamatta surujansa.

„Oi, senhän olen aina tiennyt, että meillä on
kelpo lapsia", sanoi hän, „mutta parempi olisi kum-
minkin, jos heidän ei tarwitseisi tehdä komin ras-
kasta työtä Vanhempiensa awustamiseksi! Kerro
kumminkin, Gabriel, miten sinun kaupunkimatkallasi
käwi ja mitä sedälläsi oli sanottamaa. Ottiko hän
sinua ivastaan awofylin jakohteliko hellästi? Kerro,
rakas poikani, ja heti, sillä hywin ymmärrät, että
olen utelias."

Gabriel käwi wuoroon punaiseksi, wuoroon kal-
peaksi. „Uutiseni eiwät ole hywiä", sanoi hän. „Se-
dältä emme moi toiwoa mitään. Kilpikonna on ai-
noa, jonka tuon paitse komia, sydämmettömiä sanoja
mukanani häneltä!"

Kaikki katsoiwat lewottomina häneen, kun hän
kertoi käynnistään sedän luona ja ilmoitti, ettei s^
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dältä ollut mitään apua odotettawissa. Ääneti ja
alakuloisesti loiwat silmänsä lattiaan ja yksinpä isä-
kin, joka äsken oli niin hywällä tuulella, waipui taas
toiwottomuuteen. Mutta vian hän siitä tointui.

„Olkaa huoleti!" sanoi hän. „Koska meillä ei
ole mitään toiwoa pelastuksesta, niin tyytykäämme
kohtaloomme. Mitään muuta ei ole tehtäwänä!
Weljeni ei tarkoita meitä pois tästä talosta, siitä
woimme olla marinat. Hän ei ole waatinut asunto-
wuokraa Gabrielilta, maan päinwastoin on ilmoitta-
nut, että hän ei ole sen tarpeessa. Kauppa ei me-
nesty enää ollenkaan; - jollei wekseliä ajallaan mak-
seta, niin suljetaan puoti ja owen päältä riistetään
nimikirjoitus, joka on toista wuosisataa siinä kun-
niallisesti paikkansa pitänyt. No käyköön waan niin,
lapsemme työllään pitämät huolta meistä ja äitin
kanssa istumme jossakin pimeässä huonekomerossa ja
muistelemme parempia aikoja! Unohtakaamme silloin
köyhyys ja kurjuus! Se leipäpala, jonka me lap-
sillamme silloin saamme, on maistuma paremmalta,
kuin entisien hywien aikojen paraimmat palat. Toi-
wossa on hywä elää, äiti kulta! Jospa kaikki me-
netämmetin, niin paras kaikesta meille kumminkin
jää - ja se on molemminpuolinen uskollisuutemme
ja rakkautemme! Mitä muuta tarwitsemme, ollak-
semme onnellisia?"

Herra Gabriel koetti näyttää iloiselta
ja huolettomalta puhuessaan näitä sanoja, mutta kun
hän mainitsi puodin sulkemisesta ja toiminimen pois-
ottamisesta, niin wapisi hänen äänensä ja huulille
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ilmausi surullinen hymy. Töin tuskin hän kykeni sa-
laamaan mielenkuohuaan.

Ei kukaan mustannut hänen lohduttamiin sanoi-
hinsa; kaikki istuiwat äänettöminä kädet ristissä ja
kyyneleet silmissä. Isä huomasi kyllä, ettei hän ke-
tään ollut kyennyt lohduttamaan puheillansa.

„Rakkaat lapseni", jatkoi hän, „älkää surko was-
taisuuttanne, jokaisella päiwällä on huoli itsellään:
Jumala on tehnyt ihmeitä kanssani! Minä tunnen
nyt itseni woimallisemmaksi ja toimon tulemani pian
terweeksi. Tiedän, että lapseni omat syynä siihen,
että paranen. Kun keskenäistä puhettanne kuulin,
tunsin suloista tunnetta sydämmessäni, tunsin kuinka
kuume haihtui ruumiistani. Olkaa siis lewossa, Her-
ramme on kyllä jatkama sitä työtään, jota hän on
alkanut."

Nämät isän puheet waikuttiwat lohduttawasti
läsnäolewiin. Surulliset kaswot käwiwät taas iloi-
siksi ja painama alakuloinen tunnelma haihtui koko'
naan. Äiti ja lapset osottiwat kaikin tawoin rak-
kauttaan isälle. Mielet muuttuiwat jo niin iloisiksi,
että Gabriel laski leikkiä matkastaan setiin luokse ja
otteluistaan apinain ja papukaijain kanssa. Isä nau-
reskeli ja tutki uteliaana kilpikonnan kuorta.

„Ihmeellistä! komin ihmeellistä!" sanoi hän
hymyillen. „Se on helppo ymmärtää, että setä wi-
hastui Gabrieliin, koska ukko pitää noista eläimis-
tänsä niin paljon! Mutta se ei ole <elitettäwissä,
että hän kiukkunsa keskellä antoi Gabrielille niin omi-
tuisen lahjan! Kilpikonnan kuorella mahtanee olla
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omituinen merkityksensä! Gikö setäsi awainta kuo-
reen antanut!"

„Ei, aiwan warmaan ei, sillä olin lahjastani
yhtä kummissani kuin sinä nyt", wastasi Gabriel.
„Setä huusi kilpikonnaa tuotawaksi ja neekeri Neero
pisti sen käteeni, sysäten minut owesta kadulle. En
tiennyt mitä tekisin tuolla esineellä."

Isä tarkasteli yhä ja koputteli sormellaan kuorta,
koettaen hopeasalpaa awcita. Mutta mahdotonta,
kuori oli wisusti kiinni jnotettu.

kummallista", jatkoiwielä isä. „Pa-
nehan, äiti, esine koristukseksi kaapin päälle, eihän se sii-
nä tiellä ole. Kun paranen, niin kirjoitan weljelleni
ja kysyn, mihin meidän tulee sitä käyttää. Aiwan
armoton ei se kumminkaan liene.

Äiti otti kilpikonnan kuoren, kapusi tuolille ja
kurotti sen kaapin päälle. Parin päiwän perästä ei
kukaan muistanut sellaista enää löytywänkään, paitse
isä, jonka ajatuksissa kuori wielä yhä kummitteli.

VII.

Kylpymatka.

Gabrielin, wanhan herran, terweys täwi päiwä
päiwältä paremmaksi, mutta kauppapuodissa liike huo-
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noni mikäli isän terweys parani. Kaupantekiät, joita
säälistä oli muutamia aina tullut kaupan tekoon, hä-
wisiwät tykkänään, kun Gabriel wanhempi nousi Vuo-
teeltaan, ja kassalaatikko oli joka ilta taas tyhjä.
Tuskin tuotti kauppa sen werran, että perhe tuli toi-
meen, maikka menot suvistettiinkin mitä wähimpään.

Isä ei tosin ollut enää wuoteessa, mutta siltä
ei hän kumminkaan ollut terwe ja woimissaau
huolien tähden tai muusta syystä. Lääkäri pudisti
wain miettiwäisenä päätään ja ehdotti kylpymatkaa,
josta olisi enemmän hyötyä, kuin kaikista muista kei-
noista yhteensä. Kun Gabriel wanhempi wastasi,
ettei siitä woinut tulla mitään, rypisti hän tyyty-
mättömänä otsaansa. Eräänä päiwänä, kun lääkäri
taas oli puhunut asiasta, silloinkaan mitään tyydyt-
täwämpää wastausta saamatta, pidätti Miina häntä
rappukäytäwässä kysyen mitä tuollainen kylpymatka
maksaisi. Satakunta markkaa, armeli lääkäri. Miina
naurahti ja jatkoi: „Hywä, neljäntoista päiwan pe-
rästä täytyy isän matkustaa. Puhukaa waan wielä,
herra tohtori, kylpymatkan tarpeellisuudesta isälle,
niin hän kernaammin suostuu." Lääkäri lupasi tehdä
kaikki woitawansa ja Miina läksi tyytywäisena huo-
neeseensa, josta hän ei enää sinä päiwänä ulos lii-
kahtanut. Wasta iltasilla tuli hän taas ihmisten
ilmoille, söi illallisen ja meni takaisin pannakseen
muka aikaisiu maata. Seuraamana päiwänä teki
hän samoin. Puuhattuaan kyöktiaskareissa ja saa-
tuaan kaikki järjestykseen, häwisi hän taas eikä ku-
kaan nähnyt häntä ennen illan tuloa. Äiti, joka
wihdoin huomasi, että Miina hati noin yksinäisyyttä,
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kysyi syytä tyttäreltään, mutta sai maan epämääräi-
sen mustauksen. Näin kului kahdeksan päiwää. Sat-
tui sitten niin, että äiti tapautui kerran hänen huo-
neeseensa, mutta huomasi sen lukituksi. Sisällä kuu-
lui ensin rapinaa ja samassa awasi Miina owen.
„Hywänen aika, mitä tämä tietää, miksi olet koko
pitkän päiwän näin yksinäisyydessä täällä huonees-
sasi?" kysäsi äiti.

Miina säpsähti ja wastasi taas jotakin, jota äiti
ei ymmärtänyt. Kehottaen tytärtään käymään useam-
min ulkoilmassa ja pitämään paremmin huolta ter-
weydestään, läksi hän huolissaan pois Miinan huo-
neesta. Äiti oli jokauan huomannut, että tyttö käwi
talpeammatsi ja surkastui päiwä paiwältä.

Miina lupasi seurata iiitin neuwoja, mutta siitä
huolimatta paloi hänen halunsa yhä edelleenkin yksi-
näisyyteen ja Harmoin nähtiin häntä enää muitten
seurassa.

Lääkäri käwi säännöllisesti Gabriel Hochlandin
luona ja selitti hänelle selittämästä päästyäänkin wielä
kylpymatkan tarpeellisuudesta. Isa ei tahtonut siitä
kuulla puhuttamankaan, sillä hän tiesi matkan rahan
puutteen wuoksi käymän mahdottomaksi. Äiti ehdotti,
että joku osa tllwarawarastosta myötäisiin ostohintoi-
hin mutta siitä ei isä tahtonut kuulla puhuttamankaan,
maan wastasi päättäwästi: „Se ei käy päinsä!
Niin kauan kuin wekseli on maksamatta, kuulumat
tawarat welkojilleni eikä minulle. Olisin siis waras,
jos jotakin ottaisin niistä ja minun rehellinen nimeni
joutuisi siitä kärsimään. Ei, äiti, ennen kuolla, kuin



62

epärehellisesti menetellä. Etsikäämme rehellisyyttä
aina wiimeisiin asti!"

„No myötäämme sitten osan huonekaluistamme",
jatkoi äiti itkien. .Meidän tulee tehdä woitawamme
sinun terweytesi palauttamiseksi!"

»Huonekalut eiwät nekään kuulu meille, niin-
kauan kuin wekseli on maksamatta", ivastasi isä. »En-
nenkuin asia on rehellisesti järjestetty, ei omaisuu-
destamme saa häwittää naulaakaan seinästä. Sen
waan, mitä malttamattomasti elatukseksemme tarwit-
semme, woimme käyttää. Tästä asiasta en enää
tahdo enempää kuulla puhuttaman, äiti!"

Äitin täytyi waieta, mutta ei kylpymatka siltä
haihtunut hänen mielestään, etenkin kun lääkäri wä-
hän wäliä uudisti puheensa sen tarpeellisuudesta.
Hän tarkasteli korutalujansa, sormuksiansa ja korwa-
renkaitansa, mutta niitten armo näytti nouseman ko-
min wähäiseksi. Niin kului aikaa wiikon päiwät,
jopa parinkin. Muutamana väiwänä sitten sattui
tapaus, joka pani koko perheen hywälle tuulelle. Muna
tuli ilosta loistamin silmin, pitäen suurta
wiidellä sinetillä Varustettua kirjekuorta kädessään.
Sitä heitteli hän ylös.ilmaan ja huusi tyytywäisellä
hymyllä: »Arwaa, isä kulta, mitä minulla tässä
on!"

„Pieni hupakko!" nuhteli isä. »lätä minutrau-
haan, rakas lapsi, sillä tiedäthän, ettei minun nyt
tee mieli leikkiä laskea."

„En, en leikkiä laske", sanoi Miina, »Puhun
täyttä totta ja siksi, isä, arwaahan pian!"

Isä koetteli arwata sinne tänne, mutta oikeaan
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hän ei osannut. Wihdoin heittäytyi Miina hänen
syliinsä ja huusi kyynelsilmin: ..Kylpymatka on mi-
nulla tässä, rakas isä kylpymatka!"

Ia pitäen kirjettä wapisewassa kädessään heit-
täytyi hän sitten äitinsä syliin ja sanoi: „Nyt, äiti,
saat sinä kaikki tietää. En istunut yksinäisyydessä
muusta syystä luin että saisin jaltapeitteen mitä pi-
kemmin prinsessalle walmiiksi ja auttaakseni ajoissa
isää kylpyretkelleen. Nyt olen päässyt toiweitteni
perille, rahat omat kourassani ja jo huomisaamuna
moi isä lähteä matkaan, jos hänellä waan on woi-
mia ja halua siihen."

Äiti ja tytär itkiwät kuumia liikutuksen kyyne-
liä ja tepastivat kauan hiljaisessa, rauhallisessa sylei-
lyssä. ..Minun rakas, kallis tyttäreni!" sai wihdoin
äiti sanotuksi „isä pääsee kylpemään!" riemuitsi
tytär. Isä otti kirjeen ja mursi sinetit. Useampia
kultarahoja putosi kirjeestä pöydälle. Hän ei rumen-
nut niitä katsomaan, waan lukihan main kirjeen
hywin uteliaasti. Sen jälkeen nosti hän kätensä tai-
wllsta kohti ja lausui wapisewllllll äänellä: «Juma-
lalle kiitos! Äiti, iloitse minun kanssani, sillä lap-
sethan omat yhtä paljon sinun kuin minunkin! Äiti,
kuule! Tyttäremme on istunut wiikon ajan yötä päi-
wää ja tehnyt työtä ahkerasti hankkiakseen isälleen
terweyden jälleen! Ia poikamme, joka tuossa seisoo
kalpeana, tahtoo myödä itsensä sotamieheksi. Mitä,
lapseni, sinä tuolla hinnalla aiot tehdä, tunnusta se
suoraan minulle!"

„Oi, isäni", wastasi Gabriel, ..sinunhan pitäisi
matkustaa kylpemään ja tulla terweeksi. Ajattelin,
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että olisi parempi, kuin läksisin täältä tieltänne pois
ja kirjoitin sen wuoksi majatalon emännälle kaupun-
kiin; anteeksi, isä, suolaahan anteeksi!"

„ Rakas poikani rakas, kallis tyttäreni!
Lapseni, tulkaa syliini!" pyysi wanha Gabriel mur-
tuneella äänellään. „ Anteeksiko! Eihän minulla ole
mitään anteeksi antamista, sillä olen onnellisin isä
maan päällä! Oi lapseni, käwipä meille wasta
kuinka hywänsä, niin siunaan kumminkin onnetto-
muuttamme ja kärsimytsiämme, sillä niitten kautta
olen oppinut tuntemaan lapseni sydämmet. Ei ole
suurempaa onnea kuin tieto siitä, että omat lapseni
omat kelpo ihmisiä! Maailman kunnia ei ole min-
kään arwoinen! Lastemme sydämmissa on meillä
aarteet, joita ei koko maailman kullalla woida os-
taa!"

Tuo onneton ja samalla niin onnellinen perhe
mietti nyt iloisinta hetkeään elämässään. Kaikki tun-
siwat itsensä woimakkaiksi wastaanottamaan jokaista
kohtalon lomaa iskua. He katsoiwat rohkaistuina
awosilmin tulewaisuuttaan kohti ja onnettomuus, joka
heitä odotti, tuntui wähäiseltä siihen onneen werra-
ten, jossa nyt eliwät.

„Ia täytyykö Gabrielin todellakin rumeta sota-
mieheksi?" kysyi wihdoin äiti huolissaan.

„Eikö mitä!" ivastasi isä. „Katsos, äiti, maja-
talon emäntä oli wiisaampi poikaamme. Hän kirjoit-
taa, että se raha, jonka Miina saa peitteestään, riit-
tää kyllä kylpymatkaan ja siis olisi tarpeetonta, että
Gabriel pestirahaa ottaisi. Hän lisää wielä, että jos
Gabriel jotakin tarwitseisi, niin kääntyisi hän maan
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anoa awomielisesti hänen puoleensa. Todellakin
kunnon nainen, se täytyy tunnustaa! Mutta, lap-
seni, jos wllstllisuudessa tahdotte jotakin tehdä, niin
tehkää se peittelemättä eikä salaa, sillä siten pääsem
me paremmin tarkoituksiemme perille. Ajattele, Mii-
na, mikä suru meille olisi tullut, jos olisit sairastu-
nut tuosta rasittamasta työstäsi ja walwomisesta.
la, poikani, luuletko, että meistä olisi ollut helppo
laskea sinut luotamme? Ei, Gabriel, olet meistä
liian hywä, sotamieheksi rumetuksesi, ja kun joudumme
hätään, niin woit meitä muulla taivalla paremmin
auttaa kuin kaupunkiin matkustamalla. Siis elä enää
koskaan tee, rakas poikani, moisia kepposia, sotamies-
hankkeesi olemme unohtamat!"

„Ia miten käy nyt kylpymatkasi, isä?" kysyi
äiti. „Täytyykö minun jo panna kampsut kokoon?
Milloin aiot matkustaa?"

„Gi ollenkaan, äiti!" sanoi Gabriel wanhempi,
„Woitko ajatella mitään sellaista, että käyttäisin hy-
wäkseni nuo hiellä ja waiwalla kootut rahat? Tuo
pieni aarre on jääpä Miinalle, joka muikeasti sen
ansainnut on."

Äiti pelästyi, Gabriel näet huusi: ..Silloin
menen toden teolla sotamieheksi ja jätän kotini!" ja
Miina tarttui rukoilewasti isänsä tasiwarteen.

„Sitä surua et minulle tee, isä!" sanoi hän,
„Terweytesi on kai suuremman arwoinen, kuin nuo
kultarahat tuolla ja kuolemaani asti olen surema, jos
loukkaat mua ja kiellät minulta sen ilon saada nähdä
sinua terweenä."

Isä wastusti wielä hetkisen, mutta sitten täytyi
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hänen kumminkin myöntyä noihin moniin pyyntöihin
ja rukouksiin.

„Hywä on", hän myöntyi lopultakin, „näen
kyllä, että minun täytyy ottaa rahat ivastaan -

mutta kumminkin sillä ehdolla, että Miina seuraa
minua mukanani kylpypaikalle! Jo huomenaamulla
lähdemme matkalle."

Äiti rupesi heti walmistamaan isää matkalle.
Lääkäri, kuultuaan päätöksestä, kowin ilostui ja an-
toi neuwojaan ja määräyksiään matkaan lahtewille.
Seuraamana aamuna jo warahin ottiwat isä ja Miina
rakkaat jäähywäiset ja läksiwät matkaan Lautenbur-
gista kylpypaikalle, jonne oli matkaa kymmenen pe-
ninkulmaa. Kun rattaat wyöryiwät kotipihalta ja
häwisiwät tien mutkassa näkymistä, huokasiwat äiti
ja Gabriel sywään, sillä tiesiwät, että kylpymatkalle
lähteneet rakkaat omaiset eiwät toteutuisi ennenkuin
neljän wiikon päästä wasta.

VIII.

Setä Kylpypaikalla.

Ennenkuin jatkamme kertomustamme herra Ga-
briel Hochlandin ja hänen perheensä kohtalosta, tar-
kastakaamme ensin mitä samalla aitaa Gabrielin wel-
jen, professori Hochlandin luona tapahtui. Mariki-
nan kuolema waikutti marsin masentawasti professo-
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riin. Palattuaan takaisin huoneeseen löysi Neero
isäntänsä maassa makaamassa kuten uäytti hen-
getönnä kuin marikinakin, jonka ruumista hän yhä
wain rintaansa wasten painoi. Neero kantoi hänet
wuoteelle ja kiiruhti heti apua hakemaan. Lääkärejä
tuli paikalle ja professori wirkosi taas tajuihinsa,
mutta neljätoista wuorotautta täytyi hänen sen jäl-
keen wuoteessa maata. Lääkärit oliwat yhtä mieltä
siitä, että professorin täytyi lähteä kylpymatkalle pa-
rantuakseen ja taas Mirkansa hoitamiseen ryhtyäkseen.

Tuollainen määräys ei ollenkaan miellyttänyt
professoria. Kiukulla ja wastenmielisyydellä ajatteli
hän weljensä poikaa, joka oli aikaan saanut kaiken
tämän sekamelskan hänen elämässään.

„lospa ei edes tuo nuorukainen olisi tullut",
porisi hän usein Neerolle, „niin olisi marikina elossa
ja minuun ei siis olisi sen kuolema näin pahaa wai-
tuttanut, maan eläisin rauhassa ja hoitaisin tyyty-
wäisenä ja terweenä wirkaani. Olipa se kerrassaan
ilkeä pojan wiitari!"

Neero koetti puolustaa Gabriel parkaa, mutta

siitä main paheni asia. Professori käwi ärtyisem-
maksi ja nyt ei hän purkanut wihojansa ainoastaan
Gabriel nuorempaa ivastaan, maan sätti pahasti hä-
nen isäänsäkin, jota pojalleen ei ollut antanut
sen parempaa kasnmtusta.

„Elä puhu minulle enää mitään tuosta ihmisestä,
afrikalainen!" huusi hän palwelialleen. „Gn tahdo
mää nähdä häntä enkä kuulla puhuttaman hänestä!
Brasiliaan matkustan, aarniometsiin, ja sinä seuraat
minun kanssani. Siellä pyydämme ja säilöön pa-
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nemme kaikkea, mitä maan taiwaan ja maan walillä
joko juosten, uiden, madellen tahi lentäen liikkuu!
Saammepa nähdä eikö wanhalla professorilla ole
sitten kylliksi woimia wirkansa hoitamiseen!"

Tämä puhe ei miellyttänyt Neeroa, sillä hän
oli jo tottunut wuosien kuluessa hiljaiseen ja muka-
walln elämään eikä halunnut siis ollenkaan Brasilian
aarniometsiin. Sitä paitse rakasti hän isäntäänsä
siksi paljon, ettei hän tahtonut professorin joutuman
niitten waarojen alaiseksi, joita tuollaisilla matkoilla
on aina kosolta tarjona. Sen wuoksi wastasi hän:
„Siita ei tule mitään, herrani! Miksi matkustai-
simme aarniometsiin, kun rahoja on kylliksi elellä
täällä kauniissa kotimaassakin. Aarniometsät omat
täynnä käärmeitä, krokotiilejä ja tiikerejä. Miksipä
matkustaisimmekaan pois, kun meillä täällä on pal-
jon parempi olla."

„Waiti, afrikalainen!" huusi prosessori neekerille,
„Asia on päätetty ensi wuonna menemme laiwaan
ja matkustamme yli meren!"

„Mutta mitä weli parka on sanoma, kun
professori matkustaa pois häntä tapaamatta?" surkut-
teli Neero. „Olisi paljo wiisaampaa mennä hänen
luo, kuin willipetojen raadeltawaksi. Olemme mo-
lemmat jo liian wanhoja nyt on aika lewätä mo-
nien, waiwaloisten matkojen perästä. Eikö niin,
hywä herra?"

Jos professorin olisi nyt ollut ollenkaan sääli
weljensä perhettä, niin olisi hän tunnustanut neeke-
rin neuwot wiisaitsi. Mutta nyt kääntyi hän selin
ja kielsi Neeroa enää koskaan mitään puhumasta
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weljestään. Neero meni; mutta hänen otsansa oli
rypyssä ja sydämessään mutisi hän: „Hullu aja-
tus -~ matkustaa Brasiliaan! Paljo parempi olla
omassa maassa. Odottakaamme wain, niin tänne-
jäädään kuitenkin!"

Jonkun ajan perästä oli kaikki walmiina kylpy-
matkaa warten ja parihewosilla matkusti professori
neekerinsa kanssa kaupungista. Matkalla mainitsi
wielä prosessori usein aikeistaan lähteä aarniomet-
siin ja neekeri koetti parhaan kykynsä mukaan selit-
tää, miten aie oli hullunkurinen. Niin tuliwat he
kylpypaikalle ja asettuiwat asumaan paraimpaan asun-
toon, mikä siellä oli säätämissä. Kaikki oli todella-
kin kaunista ja mukawaa, mutta ei tämä loisto ja
komeus woinut siltä ollenkaan professoria tyydyttää,
silla häneltä puuttui työtä, noita aina kaiwatuita
eläimiä ja terweyttä. Tämä kaikki pani hänet pa-
halle tuulelle. Wähitellen käwi professorin ja neeke-
rin wäli yhä ikäwämmäksi. Tuon tuostakin sätti
Neero isäntäänsä, joka yhä wielä hautoi mieles-
sään Amerikan matkaa. Aikaisemmin oli neekeri kek-
sinyt jos jonkinmoisia keinoja wiihdyttääkseen isän-
täänsä ja saattaakseen hänet yywälle tuulelle, mutta
nyt ei hän prosessorista paljoa wälittänyt. Useim-
min oli hän waiti kuin kala ja torumisen ja pori-
semisen ohella oli hänellä tapana hyräillen lauleskella
jotakin isänmaallista laulua, jossa kotimaata ylis-
tettiin yli kaiken ja synnyinseudun jättöä moitittiin
ankarasti. Usein teki professorin mieli ajaa neeke-
ri talostaan fiuue astiu missä pippuri taswaa,
mutta ajatus, ettei silloin löytyisi ketään koko maail-
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massa, joka häntä rakastaisi ja hänestä huolta pi-
täisi, pidätti hänet kumminkin tämän tuuman täyt-
tämisestä. Huonolla tuulella kuljeskeli hän huo-
neessaan edestakaisin, haukuskeli tuon tuostakin Ga-
brielia, joka oli tappanut marikinan ja oli syynä
kaikkeen tähän ikäwyyteen, jossa he nyt eliwät. Nee-
kerille wiskasi hän sitten taas wihansa, kun hän puo-
lusti Gabrielia sanoen: ..Weljenne poika oli syytön!
Hän puolusti nahkaansa niin hywin kuin taisi pa-
wiaanin komilta kourilta. Wahingossa satutti hän
apinaan ja niin kuoli marikina. Professori itse on
syypää miksi ei hän pannut ketjuihin pawiaania?
Pawiaani on ilkeä, ja Amerikassa on paljon pawiaa-
neja ne syömät meidät waatteineen painimeen!
Emme lähde Brasiliaan, parempi on jäädä tänne
kauniiseen kotimaahan!"

»Oletpa narri!" huusi professori. ..Brasiliassa
ei ole ollenkaan pawiaaneja!"

„Mutta kyllä toisenlaisia apinoita ja muita pe-
toeläimiä!" wastasi Neero. ..Miksi matkustaa ruuaksi
willipedoille? Neero ei lähde Brasiliaan. Paljoa
parempi on mennä weljen luo Lautenburgiin."

Kun professori taas tapansa mukaan kiiwastui,
läksi Neero hänen luotansa ja jätti isäntänsä yksik-
seen. Silloin käwi professori alakuloiseksi, tunsi itses-
sään wanhuuden heikkoutta ja huokasi surumielisenä:
„Niin, niin, olen jo wanha ja Neero ei ole ehken
aiivan määrässä. Mutta jäädä kotimaahan ja
matkustaa weljensä luokse, jonka ainoan pojan on
neekerillä heitättänyt. ulos huoneesta ei, se ei
käy päinsä! Kernaammin tumminkin Brasiliaan!"

Sellainen oli tapausten juoksu, kun porfessori
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muutamana päiwänä näki muutaman ajajan lähesty-
män asuntoansa ja seisattuwan wastapaätä erään
matalan talon edustalle. Wanha, kalpea ja harmaa
mies nousi kärryistä, ja muuan nuori tyttönen seu-
rasi, taluttaen häntä warowasti ja hellästi käsiwar-
resta ja wieden hänet sisälle tuohon matalaan ma-
jaan, jonka professori akkunastaan saattoi selwästi
nähdä. Hän huomasi, että tyttö, joka niin hellästi
ja hywästi wanhusta kohteli, oli warmaan hänen
tyttärensä. Tuo kelpo lapsi talutti isänsä sohwaan,
asetteli huomaawaisesti tyynyjä hänen raihnaisen

ruumiinsa alle, antoi hänelle lääkkeitä ja puuhasi kai-
kella tawalla, että hänen isällänsä olisi hywä olla.
Professori katsoi kateellisin silmin wanhusta ja huo-
kasi sywäan: „Niin, niin, jospa minullakin olisi
sellainen tyttö, niin woisi Neero päästä tahtonsa pe-
rille ja Brasiliaan en menisi ikinä!"

Professorissa oli tapahtunut muutos. Neero ei
tiennyt syytä siihen. Aina siitä päiwästä saakka,
kun professori tuota matalaa rakennusta wastapaätä
tarkasteli, oli hän tullut paljoa paremmaksi ja suo-
peammaksi eikä enää koskaan sanaakaan puhunut
matkastansa Amerikaan. Mutta sitä useammin istui
hän mukawasti yönuttu yllään akkunan ääressä ja kat-
seli werhon wälitse naapurejansa wastapaätä kal-
peaa wanhusta ja hänen suloista tytärtänsä. Hän
ihmetteli kuinka he eliwät yksinkertaista ja säännöl-
listä elämää. Nuori tyttönen walmisti itse ruoan
ja usein näki professori, kun uni ei maistunut ja
hänen täytyi istua keinutolissaan, kuinka tuo herttai-
nen olento jo neljän aikana aamusilla hääri täydessä
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tohakllssa omissa askareissaan. Hän puhdisti huo-
neen, jossa asui isänsä kanssa, pesi pöydän, lakasi
lattian, otti neuleen kaapista ja istahti penkille huo-
neen edustalle tekemään työtä ahkerasti rait-
tiissa ilmassa. Wähän wäliä heitti hän neuleensa
ja kalasti llwonaisen akkunan läpi, wieläkö isä nuk-
kui ja nähtyään, että ukko lepäsi rauhassa wuoteel-
laan, tuli hän takaisin ja jatkoi työtään. Waanjos
isä oli malmeilla, niin keitti hän kahmin, warusti
pöydän liinalla ja pani kaikki järjestykseen. Kun omi
narahti ja sairas ukko tuli pukeutuneena ulos, oli
kaikki walmiina. Siinä istuiwat sitten isä tyttäri-
neen ja kahmia juoden tarinoiwat rakkaimmistaan
kotona. Professori huomasi, kuinka onnellinen ukko
oli ja kuinka wähä wäliä hänen poskilleen lensi tyy-
tywäisyyden hohde, katsellessaan lastansa, jota niin
mielellään täytti isän wähimmänkin tahdon. Kun
kahmi oli juotu ja aamiainen heti jälkeen syöty, seu-
rasi aina lyhyt tawelyretki. Tytär saattoi isänsä
kylpypaikalle ja palasi kotia yksin. Wasta puoliselle
isä palasi. Hywällä ruokahalulla hän söi ja paneu-
tui sitten puolislewolle jolla aikaa tytär taas neuloi
neulettaan. Pitemmän käwelyretken perästä iltapuh-
teella söiwät isä ja tytär illallisensa ulkona luonnon
helmassa pienen asuntonsa edustalla. Kylmä ilta-
ilma ajoi sitten ukon sisälle ja hän paneutuikin heti
sen jälkeen lewolle. Waan tytär istui usein aamu-
puoleen asti ja' ahkerasti teki työtä kynttilän him-
meässä walossa.

Professori katseli joka päiwä naapuriensa elan-
toa ja ihaili heidän elämänsä yksinkertaisia tapoja ja
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heidän tyytywäisyyttään. Köyhiksi hän heidät ar-
wllsi, sillä aina istuiwat he kotona eiwätkä koskaan
ottaneet osaa mihinkään huwituksiin. Aiwan halpa-
sesti oli he puetutkin, niin että sekin todisti heidän
warattomuuttaan. Ia kumminkin olisi professori
waihtanut mukawan elämänsä heidän elantoon. Tu-
hat kertaa toiwoi hän olemansa tuon sairaan isänasemassa ja tuhansia kertoja ajatteli hän: „jospa
minullakin olisi tuollainen tytär, joka pitäisi seuraa,
lohduttaisi ja auttaisi, kun sairaaksi sattuu! Neero
kyllä tarkoittaa hywää, mutta hellyyttä ja taitoa hä-
neltä puuttuu.

Niin puhui prosessori itsekseen ja kurkisti mahan
wäliä joko huoneeseen tai sen edustalle, jossa nuo
onnelliset, köyhät ihmiset asuiwat, joita hän niin suu-
resti kunnioitti.

Eräänä päiwänä professori ei ollut saanut
unta ja oli siis hywin aikaiseen noussut wuoteel-
taan katsoi hän auringon noustessa tapansa
mukaan naapurikaan ja näki neekerin seisomassa
pystyaidan päällä ja tarinoimassa lyttösen kanssa,
joka kuten ainakin istui ulkona wiileänä aamuhetkenä
ja teki työtään.

Neekeri naureskeli, hijoi hyppysiänsä ja wilkasi
tuon tuostakin isäntänsä akkunaan. Wihdoin huo-
masi hän professorin, huusi wielä pari sanaa tytölle
Mhywäisiksi ja sitten häwisi.

„ Neero!" huusi professori, lun hän kuuli neeke-
rin tuleman etuhuoneeseen. Neero tuli sisälle.

„Mitä sinulla on tekemistä naapuriwäen
kanssa tuolla toisella puolella?" kysyi professori
äkäisesti, sillä hän kadehti palweliaansa,, joka
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oli päässyt tuttawuuteen tuon herttaisen tyttöhempu-
kan kanssa.

„Minä tarinoin hänen kanssaan!" wastasi Neero
lyhyesti.

»Tunnetko heidät, Neero? Tiedätkö, ketä he
owat ja mikä on heidän nimensä?"

„Neero tietää laitti!"
„No puhu ja wllstaa minulle sitten, mitä sinä

tiedät, Neero! Nuo ihmiset miellyttäwät minua ja
jos moisin tehdä heille palweluksen, niin mielelläni
sen tekisin. „No, Neero?"

Neekeri oli ääneti, irwisteli, nauroi ääneen
„hahaha!" ja pudisti päätänsä.

„No, murjaani, älähän ilweile tässä ollen-
kaan, wllan puhu wain. Gtkö kuule?"

„Neero kyllä kuulee, mutta ei tahdo puhua."
„Ia miksi et, narri?"
»Siksi että professori suuttuu, jos kerron, mitä

tiedän!"
„Gn, en, Neero! Kunniasanani annan, etten

ole ilkeä. Kerro nyt wain."
.Miksi professori kysyy? Warmacm pitää pal-

jon köyhästä miehestä ja hänen tyttärestään?"
„Luonnollisesti, muutoinhan en heistä mitään

tiedustelisikaan! No, sano nyt wihdoinkin, ketä he
owat!"

Neero irwisteli niin että hänen suupielensä ulot-
tuiwat aina korwiin saakka ja nauroi taas ääneen
hahaha! - »Professori ei enää pidä heistä, jos sa-
non ketä he owat sen minä warmaan tiedän,
sillä tunnen hywin professorin."
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Professori kiukustui. ..Puhu", kiiwasteli hän,
„tahi itse menen naapurimme luokse ja kysyn tytöltä
ketä he omat!"

Nyt wasta, kun professori itse uhkasi tiedustella,
pelästyi neekeri. „Sairas mies tuolla toisella puo-
len on nimeltään Gabriel Hochland ja tytär on hä-
nen tyttärensä nimeltään Miina. Siinä kaikki!"

Prosessori hypähti hämmästyksissään ylös tuo-
listaan ja huusi Neerolle: „Mitä puhut sinä oli-
siko hän minun weljeni? Se ei ole mahdollista!"

..Weljenne se on sittenkin!" mustasi Neero.
„Minä kysyin Miinalta ja hän kertoi mustalle mie-
helle kaikki."

„Ia oletko sinä myös hänelle sanonut, kuka minä
olen?" kysyi professori.

Neero pudisti päätänsä.
„No se on hywä, sillä jos sen olisit sano-

nut, niin olisimme jo tänään korjanneet luumme
täältä. Kuule, Neero, älä suinkaan ilmoita heille
kuka olen! Ia etsi sinä nyt meille toinen asunto.
Ainakin kolmen päiwän perästä täytyy meidän olla
täältä poissa. Siis mene, Neero!"

Neero meni, mutta ainoastaan huoneesta, sillä
mitään toista asuntoa ei hän aikonut puuhata. Hän
oli nyt kerran saanut päähänsä olla matkustamatta
Brasiliaan ja siinä päätöksessään aikoi hän pysyä.
Jo kauan oli tuo huomaawainen neekeri seurannut
isäntänsä toimia ja päässyt hänen salaisten ajatus-
tensa perille. Siksi koetti hän saada selwää tuon
köyhän perheen olosuhteista ja nimestä selä sai häm-
mästyksekseen kuulla, että sairas mies oli Gabriel
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Hochland ja hänen herttainen hoitajansa hänen tyt-
tärensä. Neekeri lähestyi eräänä päiwänä tytärtä,
joka istui taas tumallisella paikallaan ja neuloskeli
neulettaan. Päästäkseen tuttawuuteen alotti hän pu-
helun. Aluksi kammotti Miinaa tuo outo musta ih-
minen; mutta pian hän Neeroon kumminkin tottui,
jopa kuunteli mietelmänkin hänen waiherikkaista mat-
koistaan maailman useimmissa maissa ja hänen isän-
maasta Afrikan hieta-arojen takana. Neero kertoi Mii-
nalle isännästäänkin, jonka hän tumasi hywäsydäm-
miseksi, maikka lamoiltaan hiukka eriskummalliseksi
ukoksi. Tämän kaiken teki neekeri tietysti tahallaan,
sillä hän oli miettinyt mielessään suunnitelman, jonka
hän aikoi perille saattaa. Hänen isäntänsä täytyi
mieltyä yhä enemmän tähän pikku perheeseen, sitten
täytyi hänen oppia heitä tuntemaan tarkemmin ja
wihdoin saamaan tietää, että he oliwat hänen lähei-
simpiä sukulaisiansa.

„Silloin", sanoi Neero itsekseen, »silloin on hän
unohtama marikinan kuoleman ja hänen weljensä on
olema hänelle rakkaampi, kuin tuo kuollut apina;
silloin on hän myös unohtama mielestään Brasilian
ja muuttama Lcmtenburgiin, jossa hän sitten on su-
rutonna elämä rakkaitten sukulaistensa parissa."

Niin puhui Neero itsekseen ja puoleksi oli hä-
nen aikeensa jo toteutunutkin. Tieto läheisestä suku-
laisuudesta oli kyllä tullut liian arwaamatta ja muisto
marikinan kuolemasta, wirkatoimen ehken ainaisesta
menettämisestä ja terweyden huonontumisesta oli
wielä liian tuores saattaakseen professorin ilostumaan
tuosta uutisesta, jola oli tullut niin odottamatta.
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Siksi käski hän Neeron hankkimaan uuden kortteerin
päästäkseen kauemmaksi ja wälttääkseen joutumista
tekemisiin weljen kanssa.

Mutta ihmisen sydän on kumminkin hywin muut-
tuwainen kappale. Tuskin oli Neero jättänyt huo-
neen, niin lähestyi professori taas akkunaa ja huo-
maamatta katseli hän taas wastaiselle puolen ja unohti
tykkänään millaisia päätöksiä oli tehnyt. Miinahan
oli äimän syytön kaikkeen siihen lewottomuuteen, joka
professoria oli kohdannut. Woihan siis professori
hywin ihailla hänen taloudellisia harrastuksiaan, hä-
nen erinomaista ahkeruuttaan ja rakkauttaan isäänfä
kohtaan! Ia nyt tuli myös sairas puutarhaan
kalpeana, heikkona, niin että hän oli täydellinen huo-
nouden ja sairauden kuwa. Professorin sydän hel-
tyi nähdessään weljeaän. Hänelle johtui mieleen
millaisena hän oli weljensä wiimetsi nähnyt, kun hän
oli käynyt professoria tapaamassa. Gabriel Hoch-
land oli silloin ollut terwe ja reipas, maan nyt ei
häntä woinut tuntea enää samaksi ihmiseksi. Tiesi
kuinka tämä kaikki on mahdollista mutta profes-
sori tunsi nyt sen ohessa, että hän rakasti weljeänsä,
jolle hän nuoruudessaan oli nimen waihdossa tehnyt
niin suuren uhrauksen, enemmän kuin koko maailman
kaikkia marikinoja, ja hän alkoi katua, että oli käyt-
täytynyt niin armottomasti weljensä ainoaa poikaa
kohtaan. Hänelle selweni myös nyt, että Neero oli
oikeassa wäittäessään, että Gabriel nuorempi oli kuin
olikin syytön marikinan kuolemaan. Hänen täytyi
luonnollisesti puolustautua pawiaania wastaan
eihän hän woinut sallia willivedon raadella häntä
kuoliaaksi!
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„Kuinka typerä, kuinka tyhmä olinkaan!" mu-
misi professori puoliääneen itseksensä, „lospci olisin
edes ottanut nuorukaisen puheilleni ja auttanut hän-
tä. Nyt moisin mennä ilman esteittä terwehtimään ra-
kasta weljeäni Gabrielia ja hänen herttaista tytär-
tänsä! Mutta nyt jos he saisiwat kuulla, kuka
minä olen, niin osottaisiwat owea minulle! Hm!
Hm! mikä tässä neuwoksi tulleekaan!"

„Neero tietää sen!" lisäsi neekeri, joka huomaa-
matta oli tullut huoneeseen ja seisoen isäntänsä wie-
rella kuunnellut hänen hiljaisia mietteitänsä. „Neero
tietää sen!"

„Mitä sinä llfritalainen tietäisit?" wastasi pro-
fessori. »Tahdotko taas olla wiisaampi minua,
Neero?"

Neero nauroi partaansa, silla hän tiesi tällä ker-
taa paljoa enemmän. Hän tiesi, että professori otet-
taisiin awosylin wastaan, jos hän maan muitta mut-
kitta menisi sukulaistensa luokse, silla Miina oli muun
muassa puhunut prosessoristakin ja maininnut häntä
rakkaudella. Siis sukulaisten omasta suusta oli
Neero kuullut, että he ajatteliwat professorista hy-
wäa, mutta liian aikainen tuttawaksirupeaminen ei so-
pinut nyt kumminkaan hänen aikeihinsa. Pro-
sessorin täytyi ensin oppia tuntemaan sukulaisensa
perin pohjin, sitten kunnioittamaan ja rakastamaan
heitä ja ivasta silloin häwiäisi hänestä kerrassaan
halu lähteä wanhoilla vainullaan Brasiliaan. Ia
että professori woisi rakastaa heitä, kun hän wain
saisi lyhemmän aikaakaan olla heidän seurassaan, sitä
ei Neero hetkeäkään epäillyt, ja siihen makuutukseen
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oli syynä Miinan suloinen olento, hänen leppeä kat-
santonsa ja sydämmellinen käytöksensä.

„Neero tietää yhtä ja toista!" wastasi neekeri
isännälleen. „Hän tietää, että Gabriel Hochland on
hywä ihminen ja hänen tyttärensä täydellinen en-
keli!"

„Hm sen minäkin tiedän!" sanoi professori
ajatuksiinsa waipuneena. „Mutta mitä se hyödyttää?
Minua eiwät he woi rakastaa, koska ajoin weljeni
pojan niin säälimättä luotani."

„Se on kyllä totta", ivastasi Neero. „Gi se
ollut mikään wiisas teko. Mutta kyllä kumminkin
kaikki taas tulee jälleen hywätsi."

„No miten sitten?" kysyi professori.
..Aiwan helposti!" wastasi Neero. ..Professori

ottaa määrän nimen ja menee tekemään tuttawuutta
weljensä kanssa."

„Seis, se ei käy päinsä!" keskeytti professori.
..Weljeni tuntisi minut ja ajaisi ulos, niinkuin minä
ajoin ulos hänen poikansa."

„Sitä en usko", wastasi Neero, ..professori ei
tuntenut häntä, kuinka siis hän tuntisi professoria?
Hän ei ole nähnyt weljeään niin pitkään aikaan ja
sillä ajalla on ehtinyt muuttua niin paljon. Mutta
hätä keinon keksii: professori panee suuren, wiheriän
werhon silmiensä eteen, niin silloin ei kukaan häntä
tunne."

»Oikein, se on wiisas ajatus, Neero! Ia mitä
sitten?"

„Mita sittenkö? Sitten tekemään tuttawuutta
ja wiemään mutanaan joku lahja Gabrielille ja hii-
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nen tyttärelleen. Professori on hywin rikas wä-
hät tuosta jos uhraakin pari sataa markkaa. Neero
on kuullut, että pienellä lahjalla aikaansaa pal
hywää."

„Se on kyllä totta, Neero sinun tuumasi ei
ole ollenkaan typerä!" huusi professori ja hieroi tyy-
tywäisenä käsiänsä. „Ia kun he omat oppineet mi-
nua tuntemaan ja rakaslamaau, silloin otan minä
silmäwerhoni pois ja tunnustan kuka olen. Silloin
omat he myös jo unhottaneet, että minä ajoin wel-
jenpoikani ulos luotani ja kaikki on, kuin olla pi-
tää!"

„Oikein!" lisäsi Neero. „Toimeen siis pitem-
mittä mutkitta! Ia Neeron ei tarwitse siis mennä
hankkimaan toista asuntoa, kuten professori on käs-
kenyt."

„Gi suinkaan, ei suinkaan, Neero!" huusi hänelle
professori. „Se on kerrassaan tarpeetonta! Mene
pikemmin' ja hanki minulle wiheriä silmäwerho ja
mitä muuta luulet oleman tarpeen. Mutta kiiruhda,
sillä minua huwittaa sanomattomasti tehdä tutta-
wuutta weljeni suloisen tyttären kanssa!"

Neero häwisi ja professori istahti akkunan wie-
reen tapansa mukaan tarkastamaan Miinaa, Kun
hän kuuli, että Miina oli hänelle niin läheinen suku-
lainen, käwi hän professorille wielä rakkaammaksi.
Ia onkinhan se aiwan luonnollista! Professori oli
niin monta päiwää ihaillut Miinan ahkeruutta, työ-
kykyä ja isälleen osottamaa rakkautta. Eihän siis ol-
lut ihme, että hän myös itselleen halusi samanlaista
hoitajatarta. Eihän ollut ihme, että hän nyt ta-
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hoilla päiwillään monen waiwaloisen matkan perästä,
kolkoista karmista ja aukeilta aromailta, willipetojen
keskeltä halusi rauhaisaan elämään rakkaitten suku-
laisten keskellä! Jos hän ei olisi kohdellut niin ru-
masti weljensä poikaa, niin heti paikalla olisi hän
ottanut hattunsa ja keppinsä sekä mennyt paiskaa-
maan kättä sukulaisillensa! Mutta näin ollen ei se
käynyt päinsä. Siksi täytyi hänen ryhtyä muihin
hommiin ja seurata kekseliään neekerinsa neuwoja ja
mitä enemmän hän niitä mietiskeli sitä lähemmäksi
tunsi hän tulemansa tarkoituksen perille.

IX.

Brasiliaan.
Professorilla ja neekerillä oli paljo waiwaa tut-

tawuuden teossa naapuriwäen kanssa. Kun kaikki
walmistutset öliwat toimitetut, meni Neero ensin naa-
purikaan pyytääkseen professorille lupaa puutarhassa
oleskelemiseen, joka myös mielihywällä hänelle sal-
littiin. Jo saman päiwän iltapuolella, sillä aikaa
kuin herra Gabriel oli tawanmuknisella puolisettosel-
taan, meni professori suuri wiheriä silmawerho kas-
woillaan naapurinsa puutarhaan, jossa Miina istui
ahkerassa työssä. Miina terwehti häntä suurella
mielihywällä. Hän walitsi wanhukselle paraimman
paikan puutarhassa, toi hänelle sisältä huoneesta mu-
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kaman leposohwan, että hänellä olisi oikein mukawa
istua, ja toimi kaikella tawalla, että sairaloinen wan-
hus hywin wiihtyisi. Miinan huomaawaisuus pro-
fessoria towasti miellytti. Silmäwarjoaan hiukka
siwulle wetäen, woidakseen siten paremmin tarkastella
weljensä tytärtä, rupesi hän tarinoimaan Miinan
kanssa ja kertoeli kaskuja jos jonkinmoisia, kummin-
kin aina jotakin kysellenkin kuullakseen Miinan su-
loista ääntä. Mielellään olisi hän tiedustellut mitä
he ja etenkin Miina pitiwät sedästään professorista

mutta pelosta, että hänet tunnettaisiin, hän ei ky-
synyt kuitenkaan. Niin kului tunnin aika. Miina
nousi nyt paikaltaan herättäakseen isäänsä ja profes-
sori Miinalle hywästi jätettyäan läksi tiehensä wel-
jeään wälttääkseen. Tuskin oli professori tullut taas
huoneeseensa, niin ilmautui Neero ja kysyi: „No,
kuinka on asiat? Kuinka neiti Miina miellyttää?"

„Olet oikeassa, Neero, hän on kerrassaan enkeli!"
wastasi professori. .Minullekin oli hän erinomaisen
ystäwällinen, maikka olinkin hänelle wento wieras."

„Sen jo tiesi edeltä käsin Neero!" sanoi neekeri,

„ Brasiliassa on kyllä käärmeitä ja krokotiilejä, mutta
niin herttaista tyttöä ei siellä löydy. Miksi matkus-
taa Amerikaan eikä jäädä weljen luo, jolla on niin
suloinen tytär?"

Professori ei mustannut mitään, maan istahti
mietteissään akkunansa ääreen katselemaan kuinka
Miina, joka oli palannut isänsä kanssa puutarhaan,
kertoi hänelle jotakin innokkaasti. Nähtäwästi puhui
hän professorista.

Huomisaamuna meni professori taas puutarhaan
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wieden Miinalle mukanaan pari lahjaa, jotka Neero
oli ostanut. Miina kieltäytyi ottamasta ivastaan
lahjoja, sillä hän piti korwarentaita ja hiusneulaa,
jotka professori toi mukanaan, liian kallisarwoisina
köyhälle tytölle. Professori hämmästyi suuresti, sillä
hän ei aawistanut, että hänen weljensä eli niin suu-
ressa puutteessa. Hän kyseli kaikenmoista yhä edel-
leen, mutta Miina oli waiti, sillä hän ei tahtonut
kertoa perheoloja aiwan wennon-wieraalle ihmiselle.
Professorin täytyi siis- luopua tiedusteluistaan ja ot-
taen lahjansa takaisin palata tyhjin toimin asun-
toonsa.

„Siinä nyt on palkkamme!" huusi professori,
joka oli pahalla päällä. „Loukkaus on nyt puolta
tuntuwampi ja weljeni sekä kaikki muutkin pitämät
minua ilkeänä saiturina! En ole woinut aawistaa,
että weljelläni on ollut niin ahtaat ajat; Gabriel
nuorempi tuli warmaan apua ja lohdutusta hake-
maan sairaalle isälleen ja minä sydämmetöin ihmi-
nen heitin hänet huoneestani ulos! Neero, Neero,
tätä eiwät he koskaan woi unohtaapa anteeksi an-
taa!"

„Olette menettäneet turhan päiten kaiken rohkeu-
den!" wastasi neekeri. „Te ette ole tienneet miksi
Gabriel tuli ettekä myös woineet aawistaa, että
weli kärsi puutetta. Jatkakaa main tuttawuutta,
niin kaikki tulee hywäksi!"

Professori otti warteen tämän kehotuksen, päi'
wä päiwältä tuli hän tuttamammllksi Miinan kanssa
ja tarinoi myös weljensä Gabrielin kanssa, joka
ei woinut häntä tuntea, sillä hänellä oli werho sil-
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millään. Professori toiwoi sopimaa tilaisuutta, jol-
loin hän woisi ilmaista itsensä, sillä hän rakasti to-
della sukulaisiansa ja teki päätöksiä useasti itsekseen
wiettää elämänsä lovpupäiwät lewossa weljensä per-
heessä, jos he maan tunnustaisin?at hänet sukulaisek-
seen. Tämä „jos" sai hänelle wielä tumminkin ai-
kaan monia huolia.

Eräänä päiwänä tuli professori taas puutar-
haan ja tapasi Miinan siellä itkemässä. Hän istahti
tyttären wiereen ja pyysi sydämmellisesti, että Miina
kertoisi hänelle surunsa. Wihdoin heltyi Miina ja
awllsi nuoren sydämmensä wanhukselle. Hän kertoi
naapuri Ledermannista ja hänen kaupastaan, joka oli
syynä heidän köyhyyteen, hän jutteli myös koottujen
säästöjen menettämisestä epärehellisten ihmisten kep-
posien wuoksi ja mainitsi wihdoin myös wekselistä,
joka lankesi matsettawaksi muutamien unikkojen pe-
rästä.

„Ia tänään", jatkoi hän itkien, „tänään olemme
saaneet kirjeen Ledermannilta, jossa hän uhkaa meitä
pahimmalla tcrwalla, Ledermann on nimittäin osta-
nut tuon wekselin ja kirjoittaa isälle, että jollei hän
puimalleen suorita wekselin sisältöä, niin joutuu hän
wankeuteen ja koko kotimme ja omaisuutemme myö-
dään enin tarjoamalle. Isä on taas sairastunut säi-
kähdyksestä ankarammin. Hän oli jo toiwonut, ettei-
wat hänen wanhnt kauppaystawänsä olisi niin ar-
mottomia, maan myöntäisiwät odotusaikaa ja nyt"

Miina ei woinut enää kyyneleiltään puhettaan
jatkaa „nyt täytyn meidän onnettoman isäpar-
kamme joutua wankeuteen! Sitä ei hän kestä!"
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Professorin teki mieli heti paikalla ilmaista it-
sensä ja huutaa: „Elä sure, Miina! Olenhan minä,
sinun setäsi, isäsi oikea weli, wielä elossa! Olen lunas-
tama wekselin ja tekemä lopun naapuri Ledermannin
konnankoukuista!" Nämät sanat oliwat hänen kie-
lellään, mutta äkkiä pisti hänen päähänsä ajatus tie-
dustella, mitä Miina piti sedästään.

„No, Miina", jatkoi hän, „niin surullisesti ei
asian laita kumminkaan liene, Wankeutta moi aina
malttaa, kun maan on hywiä ystäwiä ja sukulaisia
olemassa, jotka woiwat auttaa hädässä. Miettikääpä,
rakas lapseni, eikö teillä tuollaisia auttawaisia ystä-
wiä olisi, jotka woisiwllt helpottaa komia päiwiänne!"

„Oi Jumalani, ei!" wastasi Miina. „Olemme
jo kaikkea koettaneet, mutta onnetonta ei kukaan tahdo
auttaa. En tiedä ketään muuta sukulaista löytywäksi,
kuin erään kummallisen sedän, jonkakerrotaan oleman
rikkaan."

„Ia miksi ette käänny hänen puoleensa?" kysyi
professori, odottaen jännityksellä mustausta.

»Katsokaas", mustasi Miina, „tällä professorilla
on omituiset tapansa. En ole häntä koskaan nähnyt
ja tiedän myös hywin wähän hänestä, mutta minkä
tiedän ei ole hywää. Ihmisistä el hän huoli ollen-
kaan, maan ollen luonnontutkija seurustelee hän main
eläimien kanssa. Meistä ei hän ole koskaan wälit-
tänyt ja kun weljeni Gabriel noin kuusi tahi kahdek-
san miikkoa sitten käwi hänen luonaan pyytämässä,
ettei hän waatisi sen wuoden wuokraa, niin ei setäni
häntä ollettkaan kuullut, maan heitti hänet huonees-
taan kadulle ja wielä oli hän uhannut, että weljel-



86

leni käwisi hullusti, jos hän uskaltaisi toiste tulla
hänen luokseen. Kuulette siis, että tuo setämme mah-
taa olla hirweän sydämmetön ihminen ja siksipä on
myös luonnollista, ettemme woi hänestä pitää. Mitä
wälittäisi hän meidän onnettomuudestamme! Hän
seurustelee apinainsa ja papukaijainsa kanssa ja hä-
nestä on aiwan sama, jos hänen weljensä on wa-
pllllna tahi istuu «ankeudessa. Jumala antakoon
hänelle anteeksi!"—

Professori istui kuin kiwettyneenä Miinan »vie-
ressä, niin ettei hän sanaakaan woinut suustaan
saada; hänellä oli kyllä mielessä kilpikonnan kuori,
jonka hän oli antanut Gabrielille kotia wietäwccksi.
Mutta, silloin myös tuli Miinan isä saapumille ja
professori nousi paikaltaan ja meni kotiansa.

„Neero, tämä ei käy päinsä", sanoi hän huo-neeseen astuttuansa. „Pane tampsut kokoon, mur-
jaani me lähdemme sittenkin Brasiliaan!"

„Eikö mitä, niin hulluja emme kumminkaan ole!"
huusi neekeri aiwan ihmeissään. „Mikä nyt on hä-
tänä, koskapa professori on taas tullut sille tuu-
lelle?"

Professori kertoi ja Neero nauroi ääneen.
„Tämä kaikki woi olla mahdollista", sanoi hän.

„Ia siksikö mennä Brasiliaan willipetojen raadella-
waksi. Sehän on kowin typerää, professori! Miina
on puhuma nnelä paljon hywää sedästään professo-
rista. Hän on näkemä, että hänellä on paras fetä
maailmassa. Prosessori menköön weljensä luokse ja
sanokoon: „Minä olen weljesi ja minulla on paljo
rahaa minä annan koko omaisuuteni, jos ivaan



87

otatte minut ivastaan ja lupaatte rakastaa minua".
Silloin tulee weli tyttärensä Miinan kanssa, he len-
täwät professorin kaulaan ja kaikki tulee hywiiksi.
Niin on professori tekemä, kuten Neero puhuu."

„Ei, ei. se ei käy päinsä!" wastasi professori.
„Mitä hyötyä minulle sellaisesta rakkaudesta, joka mi-
nun on täytynyt rahalla ostaa? Elä jatka, Neero,
ja pane tawarat kokoon!"

Neero ei ollut ollenkaan walmis panemaan toi-
meen isäntänsä käskyä. Hän tunsi ihmissydämen
paljoa paremmin kuin hänen oppinut isäntänsä, joka
aina oli ollut enemmän huwitettu järjettömistä luon-
tokappaleista kuin järjellisistä ihmisistä. Hän huo-
masi nyt hywin, että hänen hywällä alulla olemat
aikeensa oliwat mennä myttyyn ja siksi tuli hänen
saada professori makuutetuksi siitä, että hänen suku-
laisensa eiwat rakastaisi häntä rahain. maan hänen
itsensä ja hywän sydämmensa wuotsi.

..Professori on oikeassa: rahalla ostettu rak-
kaus ei ole minkään arwoinen", sanoi hän. .Mutta
tahdotteko jättää köyhää roeljeänne auttamatta?"

„Gn aiwan oikein sen unohdin kokonaan",
mustasi prosessori kuumasti. „Pane heti hänen Ma-

rallensa tuhat dukaattia. ja sitten lähdemme!"
..Ensiksi täytyn meidän nähdä seuraukset!" sanoi

neekeri. ..Wielä te jäätte tänne sukulaistenne luokse."
„Oi kuinka mielelläni minä jäisin, Neero! Mutta

kuinka on se mahdollista? Kuinka woiwat rakastaa
minua, kuu pitämät minua sydämmetönnä ja itarana
ihmisenä?"

„Sitä ei moi edeltä käsin tietää. Teidän tulee
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koetella. Matkustaa Lautenburgnn ja tutustua pa-
remmin weljen perheeseen Pysyä aina maan tun-
tematonna eikä ottaa werhoa silmiltään. Professori
auttaa ja antaa rahaa weljelleen. Jättää hywästit,
lähtee pois ja odottaa neljä wiikkoa. Sen ajan ku-
luttua kirjoittaa weljelleen: Olen menettänyt kaiken
omaisuuteni ja olen nyt rutiköyhä. Saapa nähdä
silloin eikö weli tule auttamaan."

„Oi Ne?ro", huusi professori, „se on erinomai-
nen keksintö! Niin, jos hän sen tekee jos hän
tulee auttamaan minua, niin silloin, Neero, emme enää
lähde Brasiliaan! Me jäämme Lautenburgnn, os-
tamme talon, otamme apinat ja papukaijat mukaamme
ja elämme rauhassa! Mutta, mutta, Neero niin
ei hän tule tekemään hän on heittämä minut huo-
neestansa, kuteu minä hänen poikansa."

„Odottaa, täytyy odottaa, professori! Saam-
mepa nähdä! Neero tuulee paremmin weljen ja hä-
nen suloisen tyttöhemputtansa, kuin professori. Miksi
ei weli auttaisi professoria, tuin hän itse on saanut
apua professorilta? Odottakaamme!"

Professori päätti jo seuraamana aamuna ryh-
tyä weljensä auttamistoimiin. Mutta kun hän puu-
tarhaan taas tuli, niin kuuli hän kauhuksensa, että
herra Hochland ja hänen tyttärensä oliwat matkus-
taneet jo warahin saman päiwän aamuua totiansa.
Huolissaan läksi professori pois ja tultuaan asun-
toonsa walitteli hän neekerille haikeasti kohtaloansa.
Mutta murjaani nauroi maan tapansa mukaan.

„Hywä! Matkustakoon wain!" sanoi hän. »Odo-
tamme huomiseen matkustamme myös ja menem-
me weljeä terwehtimään. Tultuamme perille autam-
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me häntä ja olemmepa erittäin terwetulleet. Ei hän
ole laskema meitä heti luotaan!"

„Oikein, Neero, niin täytyy meidän tehdä!"
wastasi professori. »Puuhaa mitä pikemmin hewo-
set walmiiksi. Huomenaamulla jo aikaseen mattaan!"

Neero juoksi mielissään sieltä, sillä tätä käskyä
seurasi hän ilo mielin. Mutta eiwät he kumminkaan
olleet wielä seuraamana aamuna matkalla. Käwi niin
onnettomasti, että professori sairastui aiwan pahim-
massa kiireessä. Neeron täytyi lähettää hewoset ta-
kaisin, wedättää matkawaunut liiteriin ja asettua isän-
tänsä wuoteen ääreen walwomaan ja hoitamaan
häntä. Professorin tauti käwi päiwä päiwältä waa-
rallisemmaksi, kuume kohosi ja lääkärit määräsiwät
lepoa ja hiljaisuutta. Neerolla ei ollut nyt aikaa
ajatella weli Gahrielia ja hänen tytärtään, ei myös-
kään Brasiliaa aarniometsineen. Professori houraili
ja puhui puuta heinää. Hän ei woinut olla arouksi
weljelleen. Näytti siltä kuin kohtalo olisi määrän-
nyt, että Gabriel Hochlandin piti jäädä sittenkin
oman onnensa nojaan.

X.

Toisinaan Käy Mremmasti Kuin on
toiwonutkaan.

Sillä aikaa klnn professori heittelihe lewotto-
manll wuoteellaan ja Neero sairasta uskollisesti hoiti,
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kokoontui Gabriel Hochlandin pään päälle yhä mus-
tempia ukkospilwiä, jotka uhkasiwat tehdä kerrassaan
lopun hänen onnestaan. Wekselin maksupäiwään oli
enää main kolme wuorokautta jälellä ja jos sitä ei
silloin maksettaisi, niin täytyi Gabriel Hochlandin
joutua wankeuteen. Eikä mistään näkynyt toiwon
kipinääkään tämän onnettomuuden maittamiseksi!
Rikkaalta weljeltä ei ollut enää mitään odotettawissa,
ystäwiä ei Gabriel Hochlandilla enää ollut ja senpä
wuoksi ei ollut muuta neuwoa kuin myödä enin tar-
joamalle koko tawarawarasto ja kaikki muukin omai-
suus. Ainoastaan tällä tawoin saattoi melan suo-
rittaa selwäksi ja suurin onnettomuus wälttää. On-
nettomalle perheelle ei jäisi muuta jälelle kuin tyh-
jät seinät ja puutarha, jotka oliwat weljen omai-
suutta ja joihin ei wasaramiehellä.ollut malta kos-
kea. Ia mitä sitten weli oli tekemä, tuo sydämme-
tön ihminen, joka oli heidät jättänyt oman onnensa
nojaan näin '.vaikealla hetkellä? Oliko hän ajama
heidät ulos kodistaan, kun he eiwat woineet wuok-
raa maksaa, wai antaisiko hän heidän asua edelleen?
Gabriel pudisteli epäilewMenä päätänsä, ajatelles-
saan näitä kahta mahdollisuutta, eikä hän ajatuksis-
saan tuntenut weljeään enää samaksi mieheksi, jota
hän niin kowasti oli aina rakastanut.

Jo aamulla oli huutokauppa tapahtuma Gabriel
Hochlandin kotona, Gabriel uuorempi oli Valmista-
nut pesän kalustoluettelon, ilmoitukset oliwat lehdissä
luettawana ja koko Lautenburgin kaupunki odotti huu-
tokauppaa kuten suurta juhlaa ilMn. Mutta Hoch-
landin asunnossa oli sitä wastaan suru ja alakuloi-
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suus mallalla. Täällä ei woinut huomata yhtään
iloista ihmistä, kaikkien kaswoilta paistoi suru ja
kärsimykset. Isä, äiti, lapset kuljeskeliwat huoneissa
äänettöminä uskaltamatta katsoa toisiaan silmiin,
koettaen salata suruansa. Miina yksin toiwoi wielä.
Tietämättä miksi odotti hän warmaa apua ja pe-
lastusta aina wiimeisiin asti, ja kun isä suri, äiti
itki ja Gabriel nuorempi oli niin katkeran näköinen,
niin sanoi hän kaikille lohduttawasti: „ Rakkaani,
miksi olette huolissanne? Jumala ei ole meitä hyl-
käämä, ja toisinaan käy paremmin kuin on rohjen-
nut toiwoakaan! Elkäämme joutuko epätoiwoon, sillä
maikkapa minun toiwoni vettäisitin, niin jää meille
tumminkin jälelle jotakin, nimittäin luikas neulani ja
Gabrielin mankat käsiwarret! Ahkeruudella ja hy-
wiillä tahdolla tulemme wielä hywin toimeen, tun
maan Jumala antaa isällemme hänen terweytensä
jälleen!"

„Niin, lapseni, Jumala tehköön minut terweekst
jälleen!" huokasi isä, käyden lewottomana edes takai-
sin huoneessansa. „ Mutta kuinka woin enää elää
kauempaa, kun kunniakas toiminimemme on lakannut
olemasta? Oi, ja tänään on liikkeemme wanha ni-
mikyltti mummeista päiwää owen päällä! Huomenna
otetaan se alas ja uskokaa marmasti, lapseni, ettei
minun sydämmeni tuota hetkeä kesta se pakah-
tuu! Suuri Jumala, eikö mistää l tule apua ja pe-
lastusta."

„Oi isä Jumalassa on meillä lohdutus!"
ivastasi äiti wapisewalla äänellä. „Elä joudu epä-
toiwoon, rakas mieheni, elätä moiti taiwaan töitä!
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Mitä Jumala tahtoo, se on meille hywäksi ja toti-
sesti täytyy meidän häntä kiittää! Katsos, emme
ole itse olleet syynä häwiöömme sinä säilytät kum-
minkin meille sen, joka on kallein kaikesta maallisesta:
rehellisen nimesi. Ia saammehan pitää rakkaat lap-
semme omanamme, isä! Elä ole tyytymätön wan-
hus, waan katso täynnä toiwoa »vastaisuuteen. Omai-
suutemme ottaa meiltä Jumalamme, mutta kallein
jääkumminkin meille: lapsemme ja hywä omatuntomme!
Sinä, joka olet niin huolissasi, woisitlo kohtaloasi
waihtaa Ledermannin kanssa, joka riemuitsee ja hijoo
hampaitansa meille?"

»Jumala warjelkoon ja suojelkoon minua siitä!"
huusi isä hiukka tulistuneena. „En totta tosiaan
tahtoisi Ledermannin sijalla olla, waikka hänen rik-
kautensa olisi puolta suurempi! Jospa hänen oma-
tuntonsa nyt nukkuukin - kerran täytyy sen kum-
minkin hawahtua ja silloin on se huutama: sinä olet
syössyt syyttömän miehen turmioon sulasta kateu-
desta ja kostonhimosta! Ei, tuhat kertaa mieluisem-
paa on olla puhtaalla omallatunnolla köyhänä kuin
omantunnon wlliwaamana rikkaana! Ledermannin
kanssa en waihtaisi, waikka..."

„Hiljaa, hiljaa, isä!" keskeytti äiti äkkiä mies-
tänsä. „Kun ketusta puhuu, niin ei se ole kaukana.
Tuossa tulee juuri naapuri Ledermann! Jumala
yksin tietää, mitä hän tahtoo?"

„Sen saamme heti kuulla", sanoi isä awaten
tuwan owen. „Käytaä sisään main, herra naapuri

täällä tapaatte meidät koolla kaikki, joita olette
tehneet onnettomiksi."
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Huolimatta paatuneesta omastatunnostansa, säp-
sähti herra Ledermann kumminkin astuessaan sisään,
kun herra Gabriel wanhempi otti hänet ivastaan noin
suoralla puheella. Mutta heti sai hän taas takaisin
tawanmukaisen kylmäwerisyytensä ja wastasi rauhalli-
sesti: „No, no, naapurini, elkää olko toki niin kii-
was! Tulen rakentamaan kanssanne rauhaa ja senpä
wuoksi pitäisikin minun olla luoksenne terwetullut.
Mutta sama se pian saamme nähdä, woimmeko
sopia hywällä muutoin tiedätte hywin, että wek-
selin maksuaika on jo käsissä!"

„Sen kyllä tiedän", wastasi herra Gabriel wan-
hempi. »Huomiseksi on huutokauppa sitä warten
määrätty."

„Oikein, huutokauppa!" sanoi Lederman. „No
kuinkahan olisi, jos koettaisimme peruuttaa nuot wa-
saramarkkinllt, naapurini? Ajatelkaa, siihen on aikaa
wiela! Luowuttakaa main puutarhanne minulle, niin
wekseli kyllä maksetaan."

.Mutta te tiedätte, ettei puutarha ole minun,
waan weljeni!"

„Mitä joutawia, se on kirjoissa merkitty teidän
lumellenne ja teillä on siis oikeus myydä se! Suos-
tukaa, naapurini, peruutamme huutokaupan ja wanha
Gabriel Hochlandin toiminimi on pelastettu!"

Tarjoukset tuntuiwat Gabriel Hochlandista komin
houkuttelemilta ja edullisilta. Epäröimällä katsoi hän
waimoaan ja lapsiaan silmiin, mutta he tuijottiwat
alas maahan ja siitä hän ymmärsi hywin heidän
ajatuksensa. Hänellä oli nyt tilaisuus pelastua, mutta
ainoastaan epärehellisellä teolla! Hänelle selwisi kum°
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minkin heti mitä hänen tuli tehdä. ..Ottakoot kodit
ja konnut, mutta kunniatani ja puhdasta omaatun-
toani eiwät he woi minulta riistää", ajatteli hän
itsekseen.

„Se ei käy päinsä, herra naapuri", wastasi hän
rikkaalle Ledermannille, ..kaupasta ei tule mitään!
Puutarha ei ole minun, maan weljeni ja senpä wuoksi
en rupea pettäjäksi!"

Kaikki huokasiwat helpotuksesta, kun isä näin
puhui, ja herra Ledermannin otsa meni ryppyihin.

.Miettikää tarkkaan, mitä teette, herra naapuri!"
sanoi hän. „Ajatelkaa, että olen ainoa mies koko
Lautenburgissa, joka woin ostaa tawarawarastonne
ja luonnollisesti en minä ole siitä paljoa tarjoama.
Tamarat menewät polkuhinnasta, ja jollei niillä saatusumma riitä wekselin maksotsi, niin joudutte te wan-
keuteen. Miettikää siis, naapuri! Minä tarkoitan
parastanne, kun teitä warotan."

Herra Gabriel wanhempi säpsähti pelosta, sillä
walitettawllsti oli Ledermann oikeassa ja oli suuri
mahdollisuus, että niin käwisi, kuin Ledermann en-
nusti. Mutta kumminkin pysyi hän päätöksessään.
..Tapahtukoon Jumalan tahto!" sanoi hän totisena
ja warmasti. „Wanha toimiliike täytyy kaikessa ta-
pauksessa lakata olemasta ja kaikki muu tähän onnet-
tomuuteen werraten on wähäisestä armosta. Jättä-
kää siis minut rauhaan, herra naapuri; puutarha
jää edelleenkin weljeni omaisuudeksi ja minä aion py-
syä rehellisenä miehenä. Jumalan haltuun, herra
naapuri!"

Ledermann huomatessaan, ettei naapuri ollut mil-
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lään taiwutettawissa, läksi nuhaisena tiehensä. Huo-
neeseen jääneet syleiliwät toisiansa ja sanoiwat kuin
yhdestä suusta: »Jumalalle kiitos, että isä jaksoi
houkutukset torjua!"

„Kuka tietää, kuka tietää, olenko menetellyt oi-
kein!" ivastasi isä matalalla äänellä. Mutta äiti
jatkoi reippaasti: „Oikein, aiwan oikein, kun olet
toiminut rehellisesti! Rehellisyyttä aina wiimeisiin
asti, rakas mieheni, ja tulipa mitä tahansa, niin ei
ole Jumala meitä hylkäämä, kun main riipumme hä-
nessä! Köyhyys ja puute on useinkin hywäksi!"

„Niin, äiti" - lisäsi Miina - - „sellaistakin, jota
ei ole woinut toiwoa, tapahtuu kumminkin usein!
En tiedä miksi minusta tuntuu siltä, että apua on
wielä odotettawissa ja siitä ajatuksesta en pääse."

„Olet hupakko, lapsi rakas!" sanoi äiti. „Mistä
woisi apua tulla meille köyhille ihmisparoille? Tur-
ha toiwo! Hywä, jos Jumala autan meille ter-
weyttä ja tyytywäisen mielen silloin ei meiltä myös-
kään ole puuttuwa jokapäiwäistä leipäämme! Siinä
kaikki mitä uskallamme toiwoa ja odottaa!"

Tuolla tawoin juteltiin koko päimä, tuli ilta ja
raskaalla sydämmellä meni itsekukin Vuoteelleen, le-
wottomana odotellen mitä seuraama päimä oli mu-
kanaan tuoma.

Ia tämä kauhulla odotettu päimä ivalleni wih-
doin. Jo warhain kotoutui mäkeä herra Hochlandin
asunnon edustalle ja hywissä ajoin ilmautui myös
herra Ledermann, istahtaen kopeana wasaramiehen wie-
reen jakatsellen iwallisella hymyllä wuoroin noitten on-
nettomien ihmisten kalpeita kaswoja, wuoroin tawa-
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rawarastoa, jonka hän toiwoi saamansa polkuhin-
nasta. Kaikki oli walmiina ja huutokauppa oli juuri
alkamassa, kun wielä sisään tunkeutui muuan lyhyt
mies, neekeri hänen kanssa, lewollisena istahtaen äi-
män Ledermannin wiereen. Tuo wieras mies laski
silmiensä eteen wiheriän werhon, joka melkein peitti
hänen kaswonsa, niin ettei kukaan woinut häntä tun-
tea. Miina tunsi hänet kumminkin, hän ei woi-
nut' olla kukaan muu, kuin sama mies, jonka kanssa
Miina ja hänen isänsä oliwat tehneet tuttawuutta
kylpypaikalla. Uusi toiwon kipinä leimahti hänen
rinnassaan. Wieras tunsi heidän onnettomuuden
miksi olisi hän sitten tullut, jollei auttajaksi ja pelas-
tajaksi? Toteutuisiko hänen aawistuksensa sittenkin?
Hän toiwoi mutta taas häilyi ja epäili hän, sillä
wieras herra näytti niin lewolliselta eikä kertaakaan
katsonut Miinaan. Oliko hän edes tuttu wai oliko
hän aiwan outo? Woihan olla muitakin ihmisiä,
joilla on wiheriä silmäwerho ja joilla neekeri oli to-
merina! Mutta yhdentekewä Miinan sydän ty-
kytti kumminkin niin tulisesti ja hiljaa mumisi hän
itsekseen: toisinaan käy paremmasti kuin on uskal-
tanut toimeakaan.

Koht'siltään alkoi huutokauppa, Gi kukaan muu
tehnyt tarjouksiansa kuin Ledermann ja warmaan oli-
sikin hän saanut tawarat hywin alhaisesta hinnasta,
jollei tuo silmäwerhoinen wieras olisi ollut. Hän
tarjosi yhä enemmän ja enemmän, ja kiukuissaan
huomasi nyt Ledermann, ettei hänen kostonaikeensa
menisi tällä kertaa täytäntöön. Suuria määriä jou-
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tui wieraan haltuun ja raiwoissaan huusi wihdoin
Ledermann: „Herra, mikä on tarkoituksenne?"

„Sen olen kyllä teille sanoma", wastasi wieras
kylmäkiskoisesti „aion awata tässä kaupan, kuten
te Jonathan Winkelin kanssa, kauppawarasto on mi-
nulle siis hywään tarpeeseen."

Herra Ledermann säpsähti kauhusta, sillä hän oli
kauppaansa Jonathan Winkelin kanssa pannut pal-
jon rahoja toiwossa muka saadakseen ne kaikki mo-
nin kerroin takaisin, kunhan maan ensin Gabriel
Hochlandin liike oli perin pohjin kukistettu. Ia nyt

Ledermann käwi wihasta aiwan keltaiseksi nyt
tulee aiwan wennon wieras ihminen ja tekee hänelle
samalla tawalla, kuin hän oli Hochlandille tehnyt.
Asia näytti saaman marsin wakawan käänteen, silla
hän, kuten sanottu, oli pannut suuria summia liik-
keeseensä eikäpä Jonathan Winkel ollutkaan niin ri-
kas, kuin hän oli luullut. Uhkaama kilpailu näytti
siis hywinkin »vaaralliselta ja tuskan hiki tippui Le-
dermannin otsalta.

„Herra, mikä tulee kauppaliikkeenne toiminimenä
olemaan?" kysyi hän wieraalta.

»Gabriel Hochland edellisen omistajan suos-
tumuksella", wastasi wieras aiwan kylmäwerisesti

„wanha, kunniakas kauppaliike, joka niin kauan
kuin minä elän ei saa mennä perikatoon."

Ledermann polki wihan wimmassa permantoa.
Miinan sydän sykki yhä tiiwaammasti ja herra Gabriel
wanhempi riemuitsi sa»omattomasti. „Toiminimem-
me pysyy sittenkin muuttumattomana ja puhtaana-
Nimikyltti saa olla wanhalla paikallaan", huokasi
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han ja kiitollisena katsoi hän lakkaamatta wieraaseen
herraan, joka ei ollut häntä huomaawinaankaan.

Huutokauppa jatkui jatkumistaan ja kaikki mitä
wnan wasaran alle joutui osti wieras herra. Leder-
mann korskui wihasta, mutta kumminkaan ei hänellä
ollut mitään sanomista, kun neekeri maksoi isäntänsä
puolesta kaikki puhtaalla rahalla, kiiltämällä ja heli-
semällä kullalla. Kuinka mahtoikaan tuo herra olla
rikas! Jos hän awaisi puodin, silloin olisi war-
maantin lopussa Jonathan Winkel'in ja herra Leder-
mannin kaupan teko! Sen miehen kanssa ei ollut
hywä tulla toimeen, ei ainakaan kannattanut rumeta
kilpailemaan hänen kanssaan. Ledermann olisi oudon
herran repinyt mielellään palasiksi, maan Miina, Ga-
briel wanhempi ja hänen perheensä olisiwat ilomielin
syleilleet häntä. Wieras herra oli nyt pelastanut
isän wankeudestll, kun hän oli huutanut tawarat pal-
joa kalliimmasta kuin mitä aikaisemmin oli woitu
toiwoakaan.

„Hopeahelainen kilpikonna!" huusi huutokaupan
toimittaja „Kolme markkaa ensimmäinen kerta!"

Kaikki oliwat ääneti, wieras ja hänen neekerinsa
lekiwät pikaisen liikkeen. »Näyttäkääpä kilpikonnaa",
sanoi wieras, ottaen sen käteensä. Hän painoi salai-
sesti muuatta naputtaa, jota ei kukaan ollut huoman-
nut niin taitawasti oli se pantu piiloon ja heitti
pikaisen katseen kilpikonnan sisustaan. Hän naurahti,
wilkntti neekeriä luoksensa ja kuiskasi hänelle korwaan:
„Nut ainakaan ei mua ollenkaan ihmetytä, että he
pitämät setäänsä saiturina, silla he eiwät ole arinan-
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neet aukaista kilpikonnaa! Toiwottawasti ajattele-
mat he toisin, kun näkemät, mitä kuori sisältää!"

„Kolme markkaa ja kymmenen penniä ensimmäi-
nen kerta!" huusi wasaramies kuulumalla äänellä,
sillä Ledermann oli lisännyt kymmenen penniä „toi-
nen ja k01..."

»Pysähdy!" huusi wieras „tuhat markkaa!"
Kuoleman hiljaisuus seurasi tätä tarjousta ja

kaikki läsnäolijat katsoimat kummissaan silmamerhoista
herraa, sillä luutimat-, että hän oli päästä wialla.
Uksinpa Hochlandin perhe joutui aiwan hämilleen ja
wasaramies jäi pitkäksi aitaa suu auki. Ledermann
yksin, joka ajatteli kilpikonnaan kätketyksi jotakin erin-
omaista ja kallisarwoista, ei menettänyt mielenmalt-
tiaan, maan pyysi tutkia kuorta ja mitteli sitä miet-
tiwäisenä kädessään. Se oli erinomaisen rastas ja
kotkansilmillään oli hän kyllä huomannut, että wie-
ras kuoren awllsi ja tarkasti sen sisustaa. Oli siis
aiwan warma asia, että kilpikonna sisälsi aarteen ja
Ledermann wihoissaan wieraalle päätti, ettei
wieras helpolla saanut päästä aarteen omistajaksi.
„Kunhan ensin korotan suunnattomiin, niin sitten
jääköön hänelle", sanoi hän itsekseen. „Malta,
wanha kaakki. Ledermann ei anna kanssaan leiki-
tellä! Hänet opit kyllä tuntemaan!"

„Tuhat yksi markkaa!" huusi hän kiiwaasti toi-
mitusmiehelle.

Wllsaramies hypähti, wieras hypähti myös ja
kaikki muutkin joutuiwat hämilleen.

„Mutta, rakas herrani", ihmetteli wieras, „mitä
teette te kilpikonnan kuorella? Teidän huostassanne
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ei sillä ole wähintäkäan armoa, maikka se minulle
kyllä on malttamaton!"

Ia asian» laita olikin aiwan niin kuin wieras
puhui. Professorille oli kuori suuresta armosta, silla
hän aikoi käyttää sitä todistuksena siitä, ettei hän
niin itara ollut, kuin sukulaiset oliwat luulleet. Mutta
Ledermann ajatteli hänen aikeistaan aiwan toisin. Le-
dermann luuli, että kilpikonnan kuoreen oli kätketty
suuri aarre. Ia tämän makuutuksen nojalla wastasi
hän tiuktuisesti: „Pitäkää te maan huolta itsestänne
elkääkä muitten ihmisten asioihin sotkeutuko! Tämä-
hän on julkinen huutokauppa ja maikkapa tarjoaisin
wiisituhattll markkaa, niin se on minun oma asiani!
Jatkakaa, wasaramies tuhat yksi markkaa ensim-
mäinen!"

Wieras mies pudisti naurahtaen päätänsä. Hän
oli hetkisen maiti, kuiskasi jotakin neekerille ja antoi
elonmerkkiä itsestään wasta sitten, kun wasara nousi
taas pudotakseen ja päättääkseen kilpikonnan kuoren
Ledermannille kuulumaksi. Neero nrMsi häntä
prosessori näki wasaran ilmassa heilumaksi ja äkkiä
lisäsi hän: „tuhat markkaa lisää!"

Ihmiset eiwät tienneet oikein nukkuiwatko wai
oliwatko walweella. Mitään sellaista ei oltu mielii
ennen Lautenburgissa nähty, että ihminen olisi tu-
hansista wälinpitämätön, kuten tämä wieras. Uk-
sinpa Ledermannkin jo säpsähti, kumartui toimitusmie-
hen puoleen ja kuiskasi hänelle jotakin lorwaan.

„Herra!" sanoi toimitusmies professorille
„me emme ole täällä leiktiälaskemassa. Jos teillä on
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tosi mielessä ja tarjouksenne on wakawa, niin näyt-
täkää, että te kykenette maksamaan mainitun hinnan."

Outo mies naureskeli main, unittasi sormellaan
neekerille ja awasi lippaan, jonka Neero oli pannut
pöydälle hänen eteensä. Kun hän awasi sen kannen,
niin kimalteli sieltä sisältä kultaa ja kalleita kiwiä.
Välinpitämättömänä sanoi hän wieraalle: ..Luulenpa,
että tämä näky onrauhoittama teitä. Jatkakaa siis main
rauhallisesti tointanne, herra toimitusmies. Kaksi
tuhatta yksi markkaa olen kilpikonnan kuoresta tar-
jonnut."

„Kaksi tuhatta yksi markkaa, ensimmäinen!" huusi
wasaramies „toinen eikö lisää? kolmas ja
wiim..."

„Wielä markka!" ehätti Ledermann, jonka pala-
malta otsalta hikikarpalot tippuiwat suurina helminä.
Hän oli kahdella päällä tuliko hänen tarjota lisää
wai ei. Jo aikoi hän jättää kuoren wieraalle, mutta
äkkiä pisti hänelle päähän kumminkin uusi ajatus:
»Kuinka jospa wielä yhden markan lisäisin? Se-
hän ei ole suurempi kuin markan wahinko, sillä ei
wieras tumminkaan tarjoa enempää kuin minkä ta-
wara on arwoinen!" Iloissaan tästä keksinnöstä
hieroi hän käsiään ja hymyillen katseli halwetsiwai-
sesti outoa miestä.

„Herra", sanoi prosessori lewollisesti, „otta°
taa huomioon! Minä yksin tiedän, minkä arwoinen
kuori on ja minä tahdon sen haltuuni! Huomatkaa,
minä warotan teitä!"

„Turhia typerä!" huusi Ledermann, tullen
asiastaan yhä enemmän makuutetuksi. Hän ajatteli,
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että wieras tahtoi häntä säikyttää saadakseen aarteen
helpommalla: .Minulla on oikeus tarjota yhtä pal-
jon kuin teilläkin ja rahani omat saman arwoiset kuin
teidänkin! Olen rikas Ledermann ja parisen tuhatta
markkaa ei liioin tunnu minun asioissani. Jatkakaa
siis waan, huutokaupan toimittaja!"

..Kaksi tuhatta kaksi markkaa ensimmäinen!" jat-
koi wasaramies, -

„ toinen - kolmas ja —"

..Wielä tuhat markkaa", sanoi lewollisena wieras.

..Kolme tuhatta kaksi markkaa ensimmäinen -

"

.Markka lisää!" huusi Ledermann.

..Kolme tuhatta kolme "

..Wielä talsi tuhatta!" keskeytti wieras lyhyeen
tehdäkseen kiistasta pikaisen lopun ja luullen, ettei
Ledermann olisi niin mieletön, että hän yhäti enem-
män tarjoaisi. Mutta Ledermann, milloin tulipunaisena,
milloin lumiwlllkeana pysyi itsepäisenä ja huusi tii-
waasti ..markta lisää!"

Wieras pudisti päätänsä läsnäolijat seisoi-
wat kuin kiwettyneinä ja herra Gabriel wanhempi
perheinensä oliwat mielissään.

..Pelastettu!" huokasi Gabriel wanhempi. Waan
äiti tarttui lastensa käsiin, nosti silmänsä taiwasta
tohti ja puhui hiljaa: ..Suuri Jumala, armahda
meitä!"

Ei kukaan muu huomannut perheen iloa, luin
professori, joka kelvollisesti tarkasti sukulaisiansa sil-
mäwerhonsä takaa. Hän ei woinut kääntää katset-
taan heistä ja nähdessään heidän suuren ilon unohti
hän kaiken muun ympärillänsä. Wasaramies sitä
mastoin jatkoi tehtäwäänsä. „ Viisituhatta neljä mark-
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taa ensimmäinen!" sanoi hän „toinen eikö li-
sää? kolmas kerta" hän katsoi professoriin,
mutta professori istui kelvollisena ja tarkasteli yhä
maan sukulaisiansa. Ledermann taas heittelihe lenwt-
tomana tuolillansa edes takaisin ja hiki tippui pitkin
otsaa „kolmas eikö enempää? - ja... uni-
in einen!"

Wasara putosi kumisten pöytään. Ledermann hy-
pähti ja toimitusmies sanoi kirjurillensa: „Kilpikon°
nan kuori hopeahelyineen herra Ledermannille
5,004:5tä markasta. Toiwotan onnea!"

Ledermann ei kuullut onnentoiwotuksia. Aiwnn
haltioissaan otti hän kuoren, waati wasaraa ja hoh-
timia ja mursi kuoren auki. Parin kowan iskun pe-
rästä aukesi kuori ja sisältä pudisti Ledermann pöy-
dälle kahdeksantoista wiidella sinetillä warustettua
kirjettä, joilla oli päällekirjoitus: „Herra professori
Wilhelm Hochland Berlinissä. Sisältämä 240 mark-
kaa."

Ledermann putosi tuoliinsa aiwan kuin halwauk-
sen saaneena. Hän tarttui molemmin käsin tukkaansa
ja huusi: ..Minua on petetty! Kauppa ei ole pä-
tewä! Pyyhkikää nimeni listasta, toimitusmies!
Kauppa täytyy olla mitätön. Kuuletteko?"

..Kuulen kaikki mutta toiwomustanne en woi
täyttää. Mikä kerran tapahtunut on, sitä ei woi pe-
ruuttaa", wastasi toimitusmies ärtyisellä äänellä ja
hywin juhlallisena. „Siis". jatkoi hän. ..koska herra
Ledermann on ostanut ainoastaan kilpikonnan kuoren
eikä sen sisältöä ja etenkin wielä, koska sen sisusta
kuuluu aiwan toiselle henkilölle, kuten kirjeitten pääl-
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lekirjoitukset osnttawat, niin otan minä wirkani no-
jalla nämät 18 kirjekuorta itselleni laillisessa järjes-
tyksessä niitten oikealle omistajalle saatettawaksi!"

Nyt oli Ledermannin wihanwimma paisunut yli
äyräittensä. Aiwan mielipuolena heittäytyi hän tuo-
liinsa eikä hän enää edes kyennyt Vastustamaan, kun
toimitusmies wälinpitämättömänä otti kirjeet ja ojensi ne
kirjurille. Herra Gabriel wanhempi, joka oli seiso-
nut tähän asti kuiu kiwettyneenä, sai nyt hiukka eloa
ruumiiseensa.

„Herra", huusi hän toimitusmieheen kääntyneenä
„rakas, rakas herra, antakaa minulle nuo kirjeet

main hetkiseksi silmäiltäwäksi!"
Hänen tahtonsa täytettiin ja tuskin oli hän eh-

tinyt saada kirjeet kouriinsa, kun hän jo huusi: „Aiti,
Gabriel ja Miina! Olemme ajatelleet määrin wel-
jestäni! Hän on tumminkin sama jalomielinen ihmi-
nen, tuin ennenkin. Gabriel, nyt on arwoitus kilpi-
konnan kuoresta ratkaistu: Sen sisällä oli 18 wuo-
den wuokra rakennuksesta ja puutarhasta, ja tämän

koko tämän suuren summan on minun jalomieli-
nen weljeni lahjoittanut meille! Oi Wilhelm, kallis
weljeni, miksi et ole täällä, woidakseni sua syleillä ja
sydämmestäni liittää!"

„Oi setä-kultani!" huusi Miina »jospa hän
nyt maan olisi täällä, niin polioillani hänen edessään
tahtoisin pyytää anteeksi jokaisen hänestä lausumani
sydämmettömän sanan ja jokaisen pahan ajatuksen,
jonka mielessäni olen hänestä ajatellut!"

„Rakas setäni!" huusi Gabriel nuorempi „kuinka
mielelläni annan hänelle anteeksi, että hän heitti mi-
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nut ulos huoneistansa, sillä sehän tapahtui kuolleen
marikinan tähden! Hän vikastui, koska hän piti
tuota apinaa niin kallisarwoisena! Oi kallis setäni,
kuinka wäärin olen käsittänyt sinun hywäsydämmi-
syytesi!"

„Niin, me olemme tehneet määrin häntä koh-
taan", sanoi nyt myös äiti tullen lähemmäksi.
„Mutta wielä on aika saattaa kaikki hywäksi jälleen.
Lähde, Gabriel, kaupunkiin, etsi setäsi taas ja elä
lähde hänen luotaan, ennenkuin hän on antanut an-

teeksi ja kaikki tullut hywäksi taas!"
„Gi se ole tarpeellista!" mustasi samassa silmän-

räpäyksessä liikutuksesta wapisewa ääni ja wiheriä
werho putosi samassa silmiltä alas. »Gabriel nuo-
rempi, weljeni poika, marikinan murhaaja ja kuo-
liaaksi lyöjä, kaikki on unhotettu ja anteeksi annettu,
ja tässä, Gabriel wanhempi, tässä seisoo oma wel-
jesi ja antaen kätensä sinulle huutaa hän: anna
anteeksi minulle! Tulkaa lapseni syleiltäwäkseni.
Näyttäkää, että te woitte rakastaa seinänne! Miina,
rakas lapseni näethän nyt, ettei setäsi ole niin
paha, kuin hänestä ajatellut olet!"

Se oli liikuttama näky! Se oli täydellinen ilon
ja riemun purkaus! Gabriel wanhempi syleili wel-
jeänsä, Gabriel nuorempi ja Miina riippuiwat myös
hänessä kiinni ja äiti kyynelsilmin kiitollisena tai-
maalliselle Isälle huokasi: „Herra Jumala, sinulle
olemme me kiitolliset!"

Tuskin yhdenkään läsnäolewan silmä jäi kostu-
matta. Ainoastaan Ledermann hiipi salaa huoneesta
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ja Neero, tuo afrikalainen murjaani, huusi täydestä
sydämmestä: „Nyt jäämme me Lautenburgiin!
Enpä halua Brasiliaan tiikerien ja krokotiilien snö-
tawäksi! Nyt on Neero hywillään ju oikein tanssi-
tuulella!"

Toimitusmies kokosi paperinsa ja läksi tiehensä,
silla ymmärtawaisenä miehenä huomasi hän olemansa
liikaa siellä. Samoin teki kirjuri ja wiiden minuu-
tin kuluessa oli Hochlandin huone tyhjä syrjäläisistä.
Tuo onnellinen perhe, joka silmänräpäyksessä oli nos-
tettu nyt onnettomuuden sywästä kuilusta korkealle
onnellisuuteen, oli nyt yksin ja nautti onnestaan.
Neero sulki owet ja akkunat, ettei ketään woinut tulla
häiritsemään tätä hiljaista onnea. Ei kukaan kum-
minkaan ollut tyytywäisempi kuin hän, sillä nyt oli
hän warma siitä, että hänen ei tarwinnut matkustaa
Brasiliaan, jota matkaa hän aina oli enemmän pe-
lännyt, kuin kuolemaa.

XI.

Joka toiselle Kuoppaa Kaunaa, putoaa usein
itse siihen.

Tuo nmiherikkacm päiwän ilta oli Hochlandin per-
heelle Neerotin siihen luettuna todella nautinto-
rikas ja iloa täynnä, silloin tuli kerrassaan selwille



107

molemmanpuoliset Väärinymmärrykset sekä Gabriel
Hochlandin että hänen weljensä professorin puolelta.
Professori kertoi juurtajaksain kilpikonna-jutun. Kun
isä kuoli ja hänen testamenttinsa mukaan kartano ja
puularha joutuiwat professorille, oli hän jo silloin
niin waraklls, ettei hän ollenkaan ollut tämän lisän
tarpeessa. Kun siis ensimmäinen kirje wuokrarahoi-
neen Gabrielilta tuli, pani hän sen melkein lukema-
tonna kilpikonnan kuoreen, jossakin sopimassa tilai-
suudessa palauttaakseen sen weljelleen. Mutta takai-
sin lähettämisen aie jäi toteutumatta toinen, kol-
mas, neljäs kirje tuli ja kaikki, kuten myöhemmätkin,
joutuiwat kuoreen ja samalla myös unhoon. Pro-
fessorilla oli tekemistä niin paljon matkojensa ja tut-
kimuksiensa kanssa, ettei häneltä jäänyt aikaa muka
ajatella muitten toimeentuloa. Mipäänsä luuli hän
weljeään warakkaaksi, kunnes wihdoin Gabriel nuo-
rempi tuli, löi kuoliaaksi marikinan ja mainitsi Vuok-
rarahoista. Professori epätoiwoissaan tuolleen api-
nan wuoksi ei tahtonut tarkemmin kuulla weljensä
poikaa, waan kiukkuisesti käski Neeron toimittaa hä-
nelle kilpikonnan kuoren. Mutta Gabriel nuorempi
ei tiennyt mikä merkitys kuorella oli, sillä ei kukaan
sitä hänelle ilmoittanut ja niin jäi sen merkitys sa-
laisuudeksi' kunnes professori kuuli, kuinka kiitolliset
sukulaiset oliwat hänelle, niin oli hän tyytywäinen
ja onnellinen. Miina etenkin, joka sedässään tunsi
nyt saman ystäwällisen ihmisen, jonka kanssa hän
kylpypaikalla oli niin hywin toimeen tullut, osotti
prosessorille harwinaista ystäwyyttä ja rakkautta.
Wllnha professori huusi satoja kertoja päiwässä:
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Mikä onm, että Gabriel nuorempi löi marikinan
kuoliaaksi! Ilman tuota tapausta en koskaan olisi
oppinut teitä tuntemaan niin hywästi kuin nyt. Lop-
pupuolen ikääni tahdon olla keskuudessanne ja naut-
tia sitä onnea, joka on nyt näin arwaamatta tullut
osakseni!"

„Niin, niin, toisinaan käy paremmasti, kuin on
uskaltanut toiwoakaan", sanoi Miina, „En koskaan
ole edes uneksinutkaan, että siinä määrässä olisin ra-
kastuma wanhaan, pahanilkiseen setääni, joka nyt
istuu täällä joukossamme!"

„Ia juuri sinä, Miina, olet minut kotiinne hou-
kutellut!" wastllsi setä. „lumala siunaa aina hywiä
lapsia! Ahkeruudellasi olet hankkinut isällesi mah-
dollisuuden päästä kylpypaikalle. Siellä Jumalan
sallimuksesta opin tuntemaan ja rakastamaan teitä,
ja nyt olen täällä saadakseni myötyriksi taloonne ja
nauttiakseni perheellistä, onnea, josta minulla ennen
ei ole ollut aawistustakaan. Sinua kiitämme kaikki,
Miina kultani!"

„Gi, ei minua, waan weljeäni! Jollei hän olisi
apinaa kuoliaaksi lyönyt, niin "

.Marikina on syytön", puollusteli professori
apinataan. „IoZ käymme tarkastamaan asian laitaa
perin pohjin, niin on rakas weljeni oikeastaan on-
nemme perustaja, sillä hänen rehellisyytensä, hänen
halunsa lähettää joka wuosi wuotraraha, jota en ol-
lenkaan tarwinnut, on se taimi, josta meidän onnem-
me kukka on kaswanut. Ilman sitä olisimme jää-
neet toisillemme aiwan wieraiksi!"

Gabriel wanyempi intti wastaan ja keskustelu
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käwi wähitellen kiiwaaksi. Mutta äiti tuli wäliin
ja sanoi lewollisesti: „Miksi olette erimieltä? On-

neamme emme ole saaneet toisiltamme! Taiwaalli-
selta isältä se tulee! Hän ei jätä ketään awutta,
joka Häneen turwautuu ja siksi Hänelle yksin ol-
koon ylistys, kiitos ja kunnia!"

„Aiti on oikeassa!" huusiwat kaikki ja sydäm-
mensa pohjasta kiittiwät Jumalaa. Neero main pu-
disti päätään ja sanoi: „lollei afrikalaista olisi
ollut, niin ei mitään olisi" woinut tapahtua! Neero
ei tahtonut lähteä Brasiliaan ja siksi täytyi profes-
sorin jäädä kotimaahan! Neero on kaikki saanut ai-
kaan!"

Kaikeksi onneksi tuumi Neero näitä aiwan hiljaa
itsekseen, sillä jos toiset olisiwat kuulleet hänen pu-
hettaan, eiwät olisi woineet nauruansa pidättää.

„No weljeni", sanoi hetkisen äänettömyyden pe-
rästä Gabriel wanhempi „olet siis ottama 'Ga-
briel Hochlandin' toiminimen siipiesi suojaan. Nimi
ja nimikyltti saa olla wanhalla paikallansa owen
päällä!"

Prosessori naureskeli. „Gi, welimieheni", kielsi
hän, „ei minua näin ikämiehenä enää haluta kaup-
piaaksi rupeaminen. Liike on pysywä sinun omanasi
kaikkineen painuneen."

»Mutta sinähän olet kaupan kumminkin ostanut,
weljeni!"

„Sinua warten! Elä pane estettä eteen! Tar-
joa minulle main pieni huone talossasi, niin watuu-
tanpa sinulle, että en ole eläissäni tehnyt parempaa
kauppaa!"
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Gabriel wanhemvi wielä wastustcli, mutta pro-
fessori uhkasi matkustaa Brasiliaan muka, jos hän
ei waikenisi, ja senpä wuoksi täytyi Gabriel Hoch-
landin suostua weljensä tahtoon,

Wasta myöhään yöllä meniwät nuo onnelliset
sukulaiset lewolle ja prosessori nukkui weljensä katon
alla niin sikeästi, etteipä koskaan ennen ollut niin
makealta uni maistunut.

Seuraamana piiiwänä tuo niin paljon huolta ai-
kaansaanut wekseli maksettiin. Ledermann ei ollut ol-
lenkaan mielissään rahat »vastaanottaessaan, maikka
sai kiiltäwää kultaa. Muutoin ei se ollut juuri hä-
nen tapaistansa olla pahalla päällä saadessaan ra-
hoja, mutta tällä kertaa oli hänellä omat syynsä py-
syä kultaa saadessakin ärtnisellä tuulella.

Kaupungilla oli tietysti paljon puhetta siitä
kuinka ihmeitä oli tapahtunut Hochlandin perheessä.
Kaikkialla juteltiin siitä, miten huono-onninen perhe
oli arwllllmatta rikastunut. Professoria pidettiin
kauppaliikkeen osakkaana ja joukoittain tulwaili ihmi-
siä nyt Hochlandin puotiin. Ia wiihitellen huoma-
siwat taas kaikki, että Hochlandin tawarat oliwal sit-
tenkin parempia kuin muitten ja että Hochland
oli perin kelpo ja kunnon mies, joka ei ketään koskaan
pettänyt. Puodin owitello kilisi lakkaamatta, kaupan-
tekiöitä tuli yhä uusia ja Gabriel nuorempi ei tien-
nyt kuinka hän ehtisi tyydyttää tarpeeksi joutuun
kaikkien toiwomuksia. Gabriel wcmhemman taswoista
paistoi mielihywä ja monesti sanoi hän lapsilleen:
»Lapseni, näette nyt, etteiwät Lautenburgin asukkaat
ole hyminkään typeriä! Tietäwätpä, että Hochlandin
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kauppaliikkeellä on kuitenkin kaikitenkin paraimmat
tawarat."

Professori ajatteli puolestaan, että ihmiset tule-
mat kaupan tekoon main siksi, että on paljo hywäa
tawaraa tarjona, mutta sitä ei Gabriel ottanut us-
koakseen, jäi kun jäikin maan siihen luuloon, että toi-
minimen wanha kuuluja maine muka houkutteli kau-
pantekiät puoleensa.

Eräänä aamuna - noin neljänneswuoden aika
huutokaupan jälkeen 'tuli palwelustyttö ilosta heh-
kumin silmin huoneeseen, jossa Hochlandin perhe pa-
rasta aikaa istui kahwipöydän ääressä ja kertoi hä-
täisesti: »Kuulkaahan - puoti tuossa Vastapäätä
on suljettu ja nimikyltti on paikoiltaan pois pudo-
tettu! Sen pituinen oli se loistama liike!"

Puoleksi mielissään ja puoleksi säikayksissään
nousi Gabriel wanhempi paikaltaan nähdäkseen omin
silmin oliko asianlaita todella niin kuin palwelustyttö
oli kertonut. Varmuuden wuoksi läksi hän itse tie-
dustelemaan asian laitaa. Palattuaan hetken perästä
kertoi hän lapsilleen: „Tosi on! Jonathan Winkel
on lähtenyt salaa wiime yönä kaupungista tielle tie-
tämättömälle ja hänen kerrotaan petkuttaneen Leder-
mannia kelpo lailla. Minulle käy tumminkin sääliksi
tuo mies parka, maikka hän itse onkin syynä onnet-
tomuuteensa!"

„Niin, niinhän se käy!" puhui äiti. „loka toi-
selle kuoppaa kaimaa putoaa itse siihen! hän tah-
toi meidät syöstä perikatoon ja tehdä onnettomiksi.
En suo hänelle pahaa, soisinpa, että wahinko, joka
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häntä on kohdannut, olisi niin wähäinen kuin suin-
kin."

Wahinko oli kumminkin melkoinen. Parin päi-
wän perästä kertoi huhu, että herra Ledermann oli
kampsmneen painuneen karannut tiesi minne ja jät-
tänyt jälkeensä melko paljon meltoja. Jonathan Win-
kel oli wäärentänyt hänen nimensä ja ottanut pan-
kista matkarahat matkustaakseen Amerikaan.

Gabriel manhempi tunsi kyllä sääliä naapuriansa
kohtaan, mutta oli hän kumminkin hywillään, kun
sai olla ainoana kauppiaana paikkakunnalla. Nau-
reskellen kulki hän huoneessaan edes takaisin, sillä
nyt oli pormestarinkin pakko tehdä ostoksensa hänen
puodistaan. Oli kumminkin yksi seikka, joka tuotti
hänelle hieman huolta. Hän pelkäsi näet, että Ga-
briel nuorempi saisi taas päähänsä lähteä kaupunkiin
ruwetakseen rakennusmestariksi. Kerran kertoikin hän
lewottomuudestaan. Gabriel nuorempi ymmärsi hä-
net hywin ja ottaen isäänsä kaulasta, kuiskasi hän
korwaan: „Glä ole huolissasi, isäni! Enpä malta
nyt häiritä onneasi. Hochlcmdin kauppaliikkeen täy-
tyy pysyä pystyssä. Jään luoksenne ja unhotan pois
aikaisemmat aikeeni."

„Hywä, Jumalalle kiitos!" huusi Gabriel man-
hempi sydämmensä pohjasta ja kowin mielissään:
..Liikkeen' omistajana olet aina pysymä hywissä Ma-

roissa ! Kun aioit rakennusalalle ja jättää kotisi, niin
kotoutui heti mustia pilmiä päämme päälle, mutta
kun aikeistasi luowuit ja päätit pysyä kotona, niin
heti kaikki selweni taas. Siksi woin nyt huutaa sy-
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dämmeni pohjasta: »Eläköön liikkeemme ja jokaineu
joka sen hoitajana rehellisellä lamalla toimii!"

»Tapahtukoon niin Jumalan tahdosta!" sanoi
Gabriel nuorempi, puristaen sndämmellisesti isänsä
kättä.

Nuo sanat tuliwat sydämmestä ja toteutuiwat-
kin. Wielä tänä paiwänä hywin menestyy Gabriel
Hochlandin kauppaliike Lautenburgissa.
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