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I.

Tyhjäntoimittaja ja prinssi.

Muutamana kesäiltana kuuli wäki, joka kulki pie-
nen talon ohi Puutarhakadulla, awonaisesta ikkunasta
pahanpäiwäistä parkumista, jota säesti -woimakkaal
Pampuniskut. Räyhääwät ja surkean waileroiwal ää-
net keskeyttiwät »vähäwäliä „konsertin" ja kohta taas
luuluiwat Pampunläimäykset, taas ulwoi kowa ääni.
Ia niin pelottawa oli näytelmä, että syrjäiset jo yritti-
loäl rynnätä lopettamaan tuon kauhean rääkkäyksen.
Tämän hywän yrityksen esti kuitenkin arwokkaannä-
köinen naapurinwaimo, joka sattui Paikalle ja aiwan
wälinpitämättömästi selitti uteliaille ihmisille että
„laakkohau siellä ulwou; kaswatus-isänsä antaa hä-
nelle aimo selkäsaunan".

„Mikä Jaakko?" kysyi wieras herra, joka juuri oli
taluu owea awaamassa, waan nyt seisahtui siihen
muun mäen keskeltä waimon selityksiä kuulemaan,

„Mikäkö Jaakko!" huusi wanhus silmät selällään
ja löi ihmeissään tuimat, luisewat kätensä yhteen
„hywänen aika, ettekö tunne Jaakkoa, kaupungin suu-
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rinta »veitikkaa? Welilultaa, joka wctelehtii kaiket päi-
wäl ja joka Paikassa tekee niitä konnantöitään? Siitä
päiwästä Pitäen, kun tuo lurjus muutti tänne naapu-
ritaloon, on meillä ollut hänestä pelkkää wastustn!
Eilenkin sitoi kaikki meidän kanat kauloistaan yhteen,
niin että linturaukat oliwat kuristumaisillaan, kun mi-
nä onneksi kerkesin hätään! Aiwan äskettäin laittoi
tuo ilkiö räätälin emännän kissan häntään tiukuja, niin
että sitä tuskin tohtii laskea pihalle ja eläinparka Pe-
losta ei tiedä mihin piilotella! Tässä muutamana
päiwänä warasti naapurini tzolmingin kauniimmat
kyyhkyset, wäänti kaulat Poikki ja möi linnut muuta-
masta pennistä! Mtenään keksii konnankoukkuja, ja
jos hän näin paheisiinsa paatumaan Pääsee, niin pian
on poika raudoissa ja ties' kuka laudoissa! Joka päi-
wä täytyy tuon heittiön saada selkänahkaansa ja jos ei
saa niin pahemmaksi maan äityy".

Naapurinwaimo woiwotteli ja huitoi wielä käsil-
lään, kun poika, noin kahdentoista wuotias, repaleisissa
waatteissa näyttäytyi owella. Kirjaat kyyneleet ki-
malteliwat wielä hänen mustissa silmissä ja raittiit,
punaiset huulensa wawahteliwllt pahasta mielestä.
Mutta kun kuuli naapurin emännän juorut, Pyyhläsi
hän sukkelaan kyyneleet silmistään ja pilkallisesti hy-
myillen Pisti kätensä puuskaan.

„Ohoh, lörpötteliä!" huusi hän naapurinmuo-
rille, „teidän suunnehan taas tänään käy. kuin myl
lynratas!" On toki hauska kuulla mitä teillä minusta
on kerrottawaa! Teidän kananne olen muka kaulois-
taan sitonut yhteen. Taitaapa niin ollakin! Oivat-
han.ne kynsillään kaapineet nauiismaatani! Ia rää-
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talin emännän kissaanko ripustaneet tiukuja? Olkoon
menneeksi! Latki sekin meidän maitomme, sen sijaan
että olisi hiiriä pyytänyt! Entä naapurin kyyhkyset?
Niinipä niinkin! Miksi luliwat meidän kartanollemme
syömään ruokapaikat Pulipuhlailsi? Leikatkaahan jo
juoruamasta! Kyllä teidän tapanne tunnetaan! Mah-
dotonhan teidän un olla ihmisia haukkumatta! Vysy-
kää omissa hoteissanne ja katsokaa ettei kolona Pais-
tinne Pala pohjaan!".

„Siinä nyt näette oikein häloittömän!" huusi
emäntä kiuluissaan, „loZPa löyliällä olisikin paistia
ja sen semmoisia herkkuja! Tätä hän sanoo waan mi-
nua suututtaaksecn! Älkää, hywät herrat, uskoko sen
Puheita! Walehlelee, herja! Malta, kun kerran saan
sinut käsiini, niin sen tiedät, senkin tyhjäntoimittaja,
senkin heittiö murhapolttaja! Kuuletkos!"

laallo nauroi. „Io riittää, wanha noita-alta,"
sanoi hän, „Herjatlllll wain, ei teidän käyrät jal-
kanne minua kuitenkaan saawuta! Ia heti kun kirsi-
marjanne kypsywät, niin älkää huoliko, kyllä warlioin
niitä warpusilta!"

Tämän sanottuaan pyörähti Jaakko kantapääl-
lään ja lähti juosta tipascmaan tiehensä walttäälsecn
haukkumisia, joita hywin liesi alan suusta kohta tul-
laamalla tulwaawlln. Tuossa tuokiossa phyhkäsi Poi-
ka lähimmän kulman taa. Utelias joukko hajosi, nau-
raen muoria, joka sinne jäi yksikseen roihuansa purka-
maan, Wiela hetkisen pauhasi hän, Waan eihän koi-
rakaan kauan yksinään hauku muristen katosi lo-
pulta akkakin huoneeseensa ja jyskien tömähti owi kiin-
ni. Iloissaan juoksi Jaakko lähimpään metsään an-
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sllllnsa kokemaan. Ehkä oli siihen jäniksen- tai linnun-
Poika eksynyt?

laakko parka! sydän ci warmaankaau sykkinyt
niin Icweäsli, kuin päälläpäin päättäen olisi luullut,
sillä totta tosiaan ci hänen elämänsä ollut kadchditta-
wa, koiran elämää se oli, Wanhempia ei Pojalla ollut.
Isä oli ollut ruhtinaan pikcnttinä. Suuren liwitalon
kellarikerroksessa oli Jaakko syntynyt. Juoppoutensa
ja huonon käytöksensä tähdcn joutui isä Pian pois ruh-
tinaan Plllweluksesta, Humalaan kuoli hän wihdoin,
ja pian sen jälkeen jäi Jaakko orpona maailmaan,
sillä äitikään ei kauan elänyt. Ei ollut muita sukulai-
sia hänellä, kuin tätinsä Kinderleinin emäntä, joka oli
eräälle ruhtinaan tallirengille naitu. Mielellään ei
täti olisi ottanut sisarenftoilaa hoitoonsa, waan ku»
tällä ci ollut muitakaan sukulaisia, niin täytyi hänen
Pakostakin sitä tehdä. Niukasti sai Poika ruokaa, ma-
kasi yöt kowalla lattialla, »vaatteensa oliwat repolaiset
eitä täti muutenkaan Paljua Pojasta huolta Pitänyt.
Ia aikaa ci häneltä siihen liiennytkään, sillä, Pcsuwai-
monll kuu oli howissa, oleskeli hän päiwät pääksytys-
ten Pesuhuoneessa.

Samuin oli isäpuolen laita. Aamusta iltaan toi-
mitti hän tehtäwiään howilallissa, ja muulloin Jaakko
häntä tuskin näkilään, paitsi iltasin, kun säännöllisesti
sai selkäänsä päiwällisistä kepposistaan. Ia aina näitä
päiwän Pitkään karttui. Eikä se kumma ollut, kun kai-
ket päiwät juoksi joutilaana, ei saanut koulussa käydä,
sillä koulurahaa ei täti hänen Puolestaan rnwennut
maksamaan. Ia yhdessä kohdin ei Poika liioin wiih
tynyt, kulutti aikansa miten parhaiten taisi kaikennä-
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köisissä kujeissa ja teki mitä milloinkin päähän päl-
tähti, tzylvin tiesi hän että illalla saisi mustata kal-
lisia teoistaan, ja aika lailla koskiwatkin pampun is-
kut! Waan tuskaa ei tuntunut läheskään niin kauan,
että se olisi laimentanut hänen kujeilemishaluaan, ja
niin tuli tuin tulitin selkäsauna Jaakolle jokapäiwäi-
sclsi leimaksi. Ainoastaan silloin oli se hänelle tietä-
mätöntä, kun sai syyttä selkäänsä, niinkuin tänään oli
saanut. Hän ei ollut mitään Pahaa tehnyt, ketun oli
syy, jonka holvipihalla oli kytkenyt seinään. Kana oli
sattunut liian lähelle ja Mikko repolainen kaapannut
sen suuhunsa. Mitäpä Jaakko siihen taisi! Eihän hän
Moinul kanaa wartioida! Ketunhan ulisi pitänyt kep-
piä saada eikä hänen! Se oli Jaakon mielestä sulaa
»vääryyttä.

Waan oli jo myöhäistä harmitella; Jaakko oli
saanut luin saanutkin selkäänsä ja täytyi hänen tyytyä
kohtaloonsa, Iläwintä oli kuitenkin, että kasMatus-
isä oli ampunut hänen kettunsa, Waan mitäpä siitä-
kään, löytyihän niitä ketunpuikia metsästä. Jaakko
tiesi useampiakin pesiä jä melkein warmaan saisi toi-
sen rewon jo huomispäiwänä. Näissä mietteissään pa-
lasi hän illan tullen kotiin.

NaaPurinMaimo ci ollut aiMan wäärässä, kun
haukkui Jaakkoa heittiöksi. Eihän hän muuta tehnyt,
kuin pahaa: pyyteli ihmisten kyyhkysiä, kuljeskeli ka-
duilla ja metsissä, häwitteli linnunpesiä, möi niistä
munat, waan rahat tuhlasi kohta. Näin kulutti Jaakko
aikansa turhiin, ei oppinut lukemaan, ei kirjoittamaan,
muuten oli hän hywänluontoinen ja nerokas Poika
tosin Meitikkamainen ja kujeita täynnä, joissa hänelle
harwa weti wertoja, mutta aina hymä sille, jota
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häntä yywästi kohteli. Näitä ei monta ollut. Kaikki
häntä haukkuiwat ja sättiwät, minkä ehtiwät, ia ih-
mekö jos tällainen kohtelu Poikaa pilasi. Pahansisui-
nen hän ci wielä ollut, joskin nenäkäs, mutta tällai-
nen wetclchtimincn Päiwät pitkät olisi pian saattanut
Pojan aiwan hunningolle.

Näissä oloissa Jaakko ei paljoa huolehtinut huo-
mispäiwästä, eleli kuin lintu oksalla, söi, nukkui, lauloi
ja nauroi, wäliin itki ja taas ilwcili, hetkellinen wiha
Pian haihtui ja ilo oli taas ylimmillään. Lapsi hän
oli ja lapset owat huolettomia.

Iloisena ja tyytywäisenä waelsi Jaakko Icipäpala-
nen taskussaan huomenna metsään ketunpoikaa pyytä-
mään. Eikä aikaakaan, niin jo löysi hän rewon, pisti
sen lakkiinsa, jossa sitä warowasti Piteli, jottei elukka
Pääsisi karkuun, ja juuri oli kotiinpäin astumassa, kun
etäältä kuuli laukauksen.

.Metsästäjä", tuumi hän itsekseen, „mencnpä kat-
somaan mitä tuo ampui!"

Ia yli Puiden, pensaikkojen juoksi hän minkä jak-
soi. Tuolla näki jo ampujan ja lähemmäksi tultuaan
tunsi prinssi Adelbertin, ruhtinaan Pojan. Tämä sei-
soi wuorcn halkeaman reunalla kehottaen koiraansa
menemään pimeään rotkoon, waan sinne ei koiran mie-
li näyttänyt tekemän. Edestakaisin juoksi se kuohun
reunalla, jo yrtti kerran warowasti laskeutuakin, mutta
pelästyi kohta huimaamaa sywyyttä ja kyyristyi sit-
ten winkuen isäntänsä jalkain juureen.

„Tuonne, tuonne"! huusi prinssi kärsimättömänä,
osottaen sormellaan rotkoon, „Etsi, Kaaro, etsi, etsi!"
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Kaaro winkui, häntäänsä heiluttaen, alas kuiluun
ei tohtinut lähteä.

„Ei se sinne mene, teidän ylhäisyytenne!" sanoi
wihdoin Jaakko, aslncn reippaasti lähemmäksi ja kat-
seli suuraa» Prinssiä silmiin, „Se ei uskalla Mut-
ta lvoin minä teitä auttaa, jos tahdotte. Olen monta
kertaa ennenkin kawunnut tuonne alas".

Prinssi wähän säpsähti, maan nähdessään pojan
huwitti häntä tämän lapsekkaat kaswot ja hän kysyi
hymyilleni

„Kenen poika olet? Ia mikä on sinua tänne tnu-
nut?"

„Olcn Richterin Poika, Jaakko on nimeni. Isäni
oli ettekö häntä tunteneet? Asun nyt
setäni, Kinderleinin, tallirengin, luona. Tänne met-
sään tulin pyytämään ketunpoikllll. Katsokaa täällä se
jo on lakissani, niitä oli pesässä neljä kappaletta ja
niistä otin sicwimmän, Mutta, teidän ylhäisyyten-
ne, miksi tahdotte koiran menemään rotkoon? Minä
mielelläni toimittaisin asianne, Kaaro ei kuitenkaan
sinne mene".

„Sen luulen minäkin", wirkloi hymysuin prinssi
Ndclbert, jota Pojan käytös yhä enemmän miellytli,
„Ammuin kotkan, mutta ikäwä kyllä Putosi se tuonne
rotkoon. Jos haet sen, annan sinulle Palkinnon",

„Ei Palkinnosta wäliä, noudan sen teille muuten-
kin. Odottakaa hiukan, menen lintua etsimään. Ketun
jätän sill'aikaa tänne, katsottehan, herra, ettei se kar-
kaamaan pääse?"

„Siitä kyllä pidän huolen", mustasi prinssi, „pis-
län sen tänne laukkuuni".
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Sukkelaan työnsi Jaakko lakin kcttuineen päimi-
necn prinssin laukkuun, kiipesi sille» notkeana, kuin
kissa, jyrkännettä alas, Kohla oli hän kadunnul «nuo-
ren halkeamassa kaswaMicn tiheiden Pensiklojen taa
ja pian kuului symyydestä riemuhuutoja.

„tzerra prinssi, olen löytänyt kutkan" huusi
hän „mutta elää Mielci, lentämään ei Maan kykene

lyönkö sen kuoliaaksi?"
„Ei, ei, älä tapa! Jos suinkin mahdollista, luu

tänne elämänä, Maan loaro ellei se sinua pure in ly»
sillaan haawoila! Kolkalla un leräwät kynnet ja
nokka!"

Alhaalla kuului Petolinnun siilvenkahina ja ker-
ran Jaakko kimakasti kiljahti. Pian «liikkui taas Pen-
saikko ja nopeasti kapusi Poika ylös »viimeistä rinnettä.
Kädessään riippuu kotka koiwislaan, toisella tawoil-
teli Jaakko oksia ja kallion kielekkeitä, joista tempoi il.
sensä ylös.

„Tässä on", huudahti, ponnistuksista hehluluin
kaswoin, ojentaessaan kotkan prinssille. „Aikalailla
tappelin linnun kanssa, mutta Miimein sain sen kourii-
ni, maikka se kowasti nokallaan minua iski, kas tähän

ja Jaakko Paljasti werisen käsiwartensa. Mutta kun
kynnet nuoralla kytketyksi, uiin jo peto wähän hel-

litti. Tässä on pedunpoika, jos haluatte niin kulctan
sen kaupunkiin saakka?"

„HyMä on mutta ensin täytyy meidän tarkas-
taa haawaasi", wastasi Prinssi Adelbert, „KatsoPas,
tun pahus uurasi. Kirweleekö sitä pahasti^"

„Aina wähin, Maan ei läheskään niin Paljon,
kuin kaswatusisäni selkäsaunat, joita aina saan illalli-
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seksi" - tuumaili Jaakko, ..Alkää huolehtiko, herra
prinssi, pieni haawa pian Paranee. Antakaa kettu mi-
nulle, niin lähdemme matkaan",

„Wai ketunkin wielä tahdot kantaa? Ei! Hy-
wä hywäslä sinä kannat kotkan ja minä ketun.
Mutta ensiksi sidomme haawan, kowastihan se wuotaa.
Eikö ole sinulla nenäliinaa?"

„Milä?" kysäsi Jaakko.
..Nenäliinaa, kuuletko!"
..Mihin sitä tarwitsisitte? Antakaahan haawan

wuotaa, kyllä se itsestäänkin herkeää!"
Päälaen Pudistaen weti Prinssi taskuistaan oman

nenäliinansa, kääri sen koloon polwellaan ja siloi sillä
Pojan wcrisen lasiwarren. Ihmetellen katseli Jaakko
Prinssiä, ja kun side oli walmis timalti kirkas kyynel
hänen mustassa silmässään,

..Miksi itket?" kysyi prinssi. Koskeeko kowasti?"
„Ei koske" »vastasi Jaakko ..mutta te olette

niin hywä, että oikein kyynel tulee silmään! Waan
lullaa jo, ratas herra Prinssi, Jos teillä toisen ker-
ran on lintu tuotawana metsästä, niin Jaakko sen
teille kantaa. Sen lupaan".

..Ihmeellinen voita!" tuumaili Prinssi itsekseen,
katsellessaan Jaakkoa josta hän alkoi pitää yhä enem-
män, ..Kowin auttawllinen tuo lapsi on! Entäs,
tapaanko sinua aina metsässä?" wirlkoi hän ääneen,

..Kyllä tapaatte, melteinvä aamusta iltaan! ai-
nakin kesällä",

..Taimet kait käyt koulua?"
„En käy koulua mutta silloin on metsässä niin
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paljon lunta etten siellä woi olla, Taimella lasken
kaupungissa mäkeä ja luistelen jäällä",

„Entä milloin olet sitten koulussa?"
„Minäkö koulussa! Siellä ei minun ollenkaan

talwitse käydä, kun kaswatuswanhempani eiwät raski
maksaa koulurahaa".

Prinssi ihmetteli ja tiedusteltuaan sai hän tietää
kaikki mitä Jaakko itsestään ja oloistaan tiesi kertoa
Kaikesta päätti hän, että laaVko oli aika laistottelia,
multa huomasi myöskin, että syy oli wähemmän po-
jan, kuin kaswattajien. Kuori oli huono, waan sydä-
meen ei wielä mato ollut koskenut.

Nyt saapuiwat he juuri linnan luo ja täällä an-
toi Jaakko kotkan prinssille, jolta sai'ketunpoikansa,
Sitäpaitsi pisti Prinssi hänen käteensä kiiltämän kulta-
rahan.

„Tässä saat, Jaakko, Pienen Palkinnon cuvustäsi
ja kipurahat haawastasi!" sanoi hän hywästi heittäes-
sään, „Mutta sitäpaitsi annan sinulle lvielä hywän
opetuksen, jonka woit panna mieleesi ja joka on suu-
remmanarwoinen, kuin tuo kultakappale, sillä sen sinä
Pian tuhlaat. Tiedäthän, Jaakko, että viet tuhlaaja
ja laiskuri ja ainoastaan siksi ettet huomaa ajan ar-

moa. Aita on rahaa! Ia tämä on, se opetus, jonka
tahdon painaa mieleesi, Aika un rahaa! 105
tuhlaat aikasi, niinkuin tähän asti, niin tuhlaat sinä
kaiken sen rahan, jonka wasta ansaitsisit nyt aikaasi
hywin käyttämällä. Älä siis menetä kallista aikaasi!
Paljon on sinulla opittavaa, ja kun opit kaikkea, mitä
suinkin woit oppia, silloin muutat nnä ajan, joka sinua
nyt pahentaa, pääomaksi ja tämä pääoma luottaa
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joka päiwä korkoja. Ia juuri sen tähden että aika
on rahaa, kun sen oikein käytää. Muuten tulee
sinusta kerjäläinen waras ja Petturi! Ota siis op-
piaksesi! Sinussa on kyllä jotain hywääkin! Sinä et
ole tuhma, Jumalalta olet saanut hywän sydämen ja
terween järjen. Sinusta tulee kyllä miestä, kun »vaan
Pidät mielessäsi että aika o nra ha a! Sen hywän,
mikä sinuun on kätkettynä, sen täytyy kehittyä ja »voi-
dakseen kehittyä, täytyy sinun hankkia itsellesi oppia!
Sanon sinulle jo edeltäpäin, että sen hankkiminen on
olewa sinulle «vaikeaa mutta se ei haittaa. Sillä
minkä opit, opit sinä itseäsi w a r t e n, omaksi hy-
wäksesi, ei muita wartcn! Huomaa siis! Aik ao n
rahaa, ja mitä sinä opit opit sinä itse-
äsi lv arte n! Jos muistat minun opetukseni ja
seuraat niitä, niin tulee sinusta kunnon mies! Jollet
sitä tee, joudut hunningolle ja menehdyt kurjuuteen.
Mutta, Jaakko, toiwonpa että tulet »viisaaksi ja ym-
märtäwäiselsi. Opi hylvin käyttämään aikaasi! Wast'-
edes puhelemme ehkä wielä toistemme kanssa, ja jos
silloin olet huomannut, että aika on rahaa, niin
tulet Paljon muutakin oppimaan. Jää hywästi, Poi-
kani!"

Wielä kerran nyökäytti Prinssi hänelle ystävälli-
sesti päätään ja kiirehti sitten linnaan. Ihmetellen jäi
Jaakko siihen katsomaan kunnes vrinZsi katosi linnan
käytäwään, Jaakko aikoi juosta hänen jälkeensä,
mutta howipikentti, joka näki häven scisuwan repalai-
sissa »vaatteissaan, juoksi uhaten hänen luokseen ja
käski Pian korjaamaan luunsa holvipihasta, muuten
saisi maistaa kepistä. Muulloin olisi Jaakko lennätlä-
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nyt waslaan pilkkasanoja, mutta tänään Puuttui hä-
neltä niitä. Ainoastaan halweksiwan katseen loi hän
raakaan mieheen pisti kultarahan laskuunsa ja pu-
jahti linnanpihalta kotiinsa. Täällä sitoi hän ketun-
poitansa ketjuun ja sen tehtyään juoksi taas metsään,
jossa löysi suurien tuuheiden tammien ja pyökkien war-
jostaman lehdon. Siihen heittäytyi hän pitkäkseen
ruohikkoon kuuntelemaan kickkaan puron hipaista li-
rinää ja kukkaisten kuisketta sen »vierellä, Äänotönnä
laski hän pienen päänsä käden Maraan ja waipui miel
teisiin, joista ei Peipon heleä luiserrys eikä lauluras-
taan sointuwa sawel häntä herättää woiuut.

11.

Jaakko Mi tointa.

Jaakko oli todellakin laiskuri jn tyhjäntoimittaja!
Sitä oliwat ihmiset hänelle lukemattomia kertoja K'i>s
taneet, ei yksin laswatusisänsä, waan järjestään kaikki
naapurit. Mutta ei milloinkaan näiden nuhtelemat
sanat olleet häneen niin koskeneet, kuin tänään, jolloin
Prinssikin oli häntä muitlinu! laiskuudesta. Ennen
oli hän aina nauranut ja pilkannut ihmisten haukku
misia tänään ei hänen tehnyt mieli illvehtiä, oli
totinen, melkein surullinen, waikka Prinssi oli hänlä
niin ystäwällisesti kohdellut, wieläpä antanut kirkkaan
kultarahan.
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Ei Jaakko oikein itsekään tiennyt mikä häntä su-
retti, mutta Pahalla mielellä hän oli ja niin allapäin,
ettei muistanut milloinkaan niin olleensa.

Ihme se ei ollutkaan. Jaakko oli wlisas poika
hän hywin käsitti mitä Prinssi opetuksellaan oli tar-
koittanut ja juuri siitä syystä se häneen niin koski.

„Kyllä Prinssi oli oikeassa", tuumaili hän itsek-
seen „laiskurl ja tyhjäntoimittaja olenkin, kosk'en
tee työtä enkä käytä aikaani niinkuin pitäisi, Aika
on rahaa, sanoi Prinssi ja totta se onkin! Mutta
miten olenkaan minä aina aikani tuhlannut? Oikein
h ä w e t t ä ä, kun sitä ajattelen!"

Jaakko muisteli menneisyyttään ja arwosteli sitä
rehellisesti. Hän ei mitään tekoaan kaunistellut, ei
millään itseään Puolustanut, waan näki kaikki oikeassa
walossaan ja häpeän puna nousi hänen kaswoilleen
ja hänen tuli oikein paha olla.

..Tyhjäntoimittaja olen tähän asti ollut, en ole
tiennyt ajan arwoa", tämän hoki hän tuon tuostakin
itsekseen. «Mutta tästälähin en enää wiru töimeton-
na. Nyt tiedän että a i k a o n r a h a a, ja jos ajan
tahtoo muttllll rahaksi, on se liywin käytettäwä. Op-
pia tahdon, oppia kaikkea mitä woin ja aina lun wäsyn
ja kyllästyn työhön muistella sanoja- aika on ra-
haa, ja m i n k ä minä opin, sen opin itseä-
ni warte n! Turhaan ei prinssi tätä minulle opet-
tanut, turhaan hän ei minua kutsunut laiskuriksi, tyh-
jäntoimittajaksi. Ia wieläftä tuhlaajaksikin! Mutta
siinä ei ole perää .tuhlaaja en ole, koskapa en wielä
tähän saakka ole niin mitään tuhlannut, Paitsi aikani,
jota en enää woi millään korwata. Mutta sen takaan,
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että hohtaman kultarahaani en menetä. Prinssi »var-
maan luuli että senkin tuhlaisin, waan sepä nähdään!
Kauniin rahani säästän kuin saastankin! Ia joka ker-
ran kuin tapaan prinssin näytän sen hänelle! Silloin
hän ei enää sanokaan- Jaakko, sinä olet tuhlaaja ja tyh-
jäntoimittaja! Niin, eipä se enää saatakaan sitä sanoa!
Totta tosiaan näytän, ettei prinssin sanat turhaan ole
kaikuneet korwiini! En koskaan ole niitä unohtawa!
Aika on rahaa ia minkä opin, sen opin
itseäni »varten! Sen pituinen se! Ia nyt kii-
rehdin kotiin tätiä vuhuttelemaan"!

Päättäwästi nousi Jaakko ruohokosta ja ihmetteli
että aurinko jo niin alhaalla Pilkoitti lehtien lomitse.
Hänen huomaamattaan oli Päiwä jo mailleen mene-
mässä. Oli ilta tulossa.

«Selkäsauna siellä minua odottaa, kun kotia tu-
len", mietti Jaakko astuessaan. „Isäpuoli suuttuu
kun niin kauan kuljeskelen melsissä, ja jos sanoMn et-
ten tällä kertaa ole mitään pahaa tehnyt, niin eipä tuo
kuitenkaan ota uskoakseen. Waan mitäpäs siitä! An-
saitsemattomat lyönnit eiwät koske ja sitäpaitsi owat
nämä wiimmeiset, jotka syystä saan!"

Reippaasti astui Jaakko tuttua tietä, ja hämärä
jo oli, kun hän saapui kutiportaille. Heli kun tuli lu
pacm näki hän, että kello jo oli kymmenen. Sanaakaan
sanomatta otti isäpuoli pampun uwipielestä ja alkoi
sillä mitellä Jaakko paran selkää.

Muulloin oli Jaakolla tapana parkua ja woimain-
sa takaa ponnistella »vastaan waan tänään seisoi
hän mykkänä, kuin kala, puri hammasta hiiskumatta,
antoi rajuilman raiwota. Ihmeissään silmäiliwät
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kaswatuswanhemmat milloin toisiaan, milloin poikaa,
sillä tämmöistä ei wielä koskaan ollut tapahtunut,

„Poika!" ihmetteli isäpuoli „mikä sinuun
on tullut, seisot kuin suolapalsas. Nuttu Puis!"

„En ole täyttänyt!" wastasi Jaakko ja alkoi wetää
nuttua päältään. „Piiska koskee tänään, tuin ennen-
kin mutta nyt en huudakaan, kosta wiimmeisen ker-
ran saan selkääni".

„Wai wiimmeisen kerran?" kirkui Kindcrleinin
akka. ,Mistä hywästä?"

„Kosla jo on aika", wastasi Jaakko lewollisesli,
ottaessaan nutun jälleen päälleen, „Olen päättänyt
muuttaa tapani! Ihmisten ei enää tarwilse soimata
minua tyhjäntoimittajaksi!"

„Mutta luuletko että sinun mieltäsi kysytään?
Jokaisella on oma nimensä!"

„Aiwan oikein! Tiedän hywin että tähän saakka
olen ollut tyhjäntoimittaja, waan tästä hetkestä en aio
wirua toimetonna. Olen tänään paljon oppinut".

„ Sinäkö? Oppinut?" ihmetteli Kindeileinin
emäntä ja remautti silmänsä selki selälleen,

«Juuri minä! Olen oppinut, että aika on
rahaa!"

Waimo nauroi ääneensä. Totta tosiaankin",
sanoi hän. „Kos»ka aika on rahaa, niin olet warmaan
rikkain mies maailmassa, sillä kellä on enemmän jou-
tilasta aikaa, kuin sinulla, senkin tyhjäntoimittaja!"

„Niinpä niinkin", tuumi Jaakko, „ Tähän saakka
en ole tiennyt että aika on rahaa, maan nyt kun sen tie-
dän, käytän aikana parempiin. Oppia tahdon, täti,
oppia kaikkea, enkä enää kuluta aikaani jonnin joutu-
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waan. Rupean ahkeraksi ja tuotan teille iloa! Pan-
kaa nyt, isä, pois Piiskanne! Tähän saakka olen hywin
ansainnut selkäsaunani, mutta sen sanon teille että
tämäniltainen on wiimmcinen! Ettekö sitä usko!
Huomispäiwästä saakka saa pamppu lewätä!"

„Poika puhuu kuin kirjasta lukisi", ihmetteli Kin-
derlein „mutta eiköhän waan ole Pelkkää Puhetta!"

„Ei ole, isä, totta minä pulmn, uskokaa waan!
Tähän saakka olen wetclchtinyt joutilaana, mutta ntzt
rupean niin ahkeraksi, että oikein te ihmettelette. Kou-
luun täytyy minun päästä, enkö pääsekin, täti?"

„Wai wielä kouluun?" sanoi täti, ja naamansa
wenyi niin pitkäksi että näytti siltä kun hän ei olisi
korwiaan uskonut, ,Marmaan un maailman loppu
käsissä, laakonikin tekee mieli kouluun".

„Niin tekeekin. Jos waan saan, niin menen",
Ivastasi Jaakko. „Ia ahkerasti siellä luen".

„Luen, niin luen", matki täti, „Kyllä se koulun-
käynti ei taitaisi sinua Pahentaa mutta mistä otat
koulurahat? Luuletko, poika, että ne kolikat niin tai-
waasta tipahtaa? On sinussa muutenkin ruokkimista
ja »vaatettamista! Wielälö pitäisi kalliit kouluradat
maksaa?"

Jaakko Paran kaswot muuttuitnat surkeiksi, kun
huomasi toiwonsa Pettäwän, Sitä hän ei ollut aja-
tellut ettei Pääsisi kouluun tuon pienen maksun runoksi.
Kuinka woisi hän nht oppia kun ei ollut siihen tilai-
suutta? Alakuloisena loi hän katseensa maahan, näh-
dessään hywcit aikeensa menemän myttyyn, ,Kaswatus-
isä huomasi kyyneleen kimalteleman hänen silmässään,
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ja ensi kerran hiipi sääli poikaparkaa isäpuolen sy-
dämeen.

„Kuulehan Jaakko", sanoi hän, „täti on oikeassa,
kouluun emme moi sinua panna köyhiä kun olemme,
Niukasti on jokapäiwäistä leipää, ja muuhun ci rahaa
liikene. Mutta warmasti luulen että todellakin tahdot
tulla hywäksi Pojaksi etkä anna aikasi mennä turhaan.
Tuo päätöksesi on hywä ja jo huomispäiwänä puhut-
telen tallimestaria, että pääset tallipojaksi. Siinä on
sinulla yllin kyllin työtä, jos waan olet ahkera, Ia
sen sanon sinulle, Jaakko, että jos hywin teet lchtä-
wäsi, kunnollisesti hoidat hewosia ja muuten olet no-
pea toimissasi, niin woil Pian yletä ehkäpä ratsas-
tajaksi, jopa tallirengiksikin, samaksi kuin minä. Mutta
muistakin heittää kujeesi; jos kerrankin tapaan sinut
niissä, niin liekkuu pamppu selässäsi ja tuossa tuokios-
sa saat korjata luusi tallista etkä sinä ilmoisna ikänä
tule tämän talon orren alle. Se ci ole leikkipuhetta
eikä Pelkkää uhkausta, sillä sinun tähtesi en halua la
dottaa mirkaani! Ia hytviu tiedät, että jos sinut otan
talliin, niin saan myöskin wastaka Puolestasi! Pa-
netin mieleesi mitä olen sanonut! Jos lupaat siiwosli
toimittaa tehtäwäsi niin huomenna otan sinut men-
nessäni mukaan!"

„Hywä on, asia on siis sowittu", sanoi Kinder-
lein, „Anna, muijaseni, Pojalle ruokaa, Oikeimmitcn
saisit mennä näkissäsi »vuoteelle, knn niin myöhään tu-
lit kotiin mutta koska tahdot muuttaa tapasi, uiin
saat tällä kertaa anteeksi".

Kinderleinin emäntä antoi Jaakolle palasen lci-
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Pää ja wähän suoloja. Syötyä niukan ateriansa ru-
pesi hän lowalle Ivuotcelleen, waan unta ci tullut sil-
miin! Ei ainakaan useampaan tuntiin, sillä mielessä
oli ajatuksia jos jonkinlaisia, Ikäwä oli että hänen
täytyi ruwcta lallipujaksi. Olihan kotimatkalla
rakennellut kauniita tuulentupia, miten koulussa oppisi
Paljon, kaikkea, mitä kirjoihin on kätkettynä, kaikkea mi-
tä tähän saakka häneltä oli ollut salassa ja milen hän
sitlcn prinssille sanoisi: „lässä on Jaakko, joka ennen
oli laiskuri ja tyhjäntoimittaja, mutta nyt rehti mies,
ja siitä liitän teitä, arwoisa Prinssi, tässä on myöskin
kultaraha jonka minulle kerran lahjoititte. Näette siis
ellen enää ole tuhlaaja, waan että minusta on tullut
kelpo mies!" Tätä ja Paljon muula oli hän mieles-
sään kuwitellut ja nyt näytti kaikki yhdellä kertaa rau-
keawan. Hänestä ei tulisikaan oppinut mies, ainoas-
taan tallipoika ja tässä toimessa hän ei -woisi lähes-
kään muuttaa suurta pääomaansa aikaa rahaksi.

! Näin oli hänen toiwonsa pettänyt, Waan kuiten-
kin oli Jaakosta Parempi oppia ja ansaita wähän, kuin
ei mitään, hyödyllisempää työskennellä tallissa, kuin
kadulla wetelehtää joutilaana. Tämä rauhoitti hänen
mieltään ja sai hänen Pysymään päätöksessään.

„Prinssi sanoi että minun Pitää oppia", luu-
maili hän itsekseen, „Ia sillä tarkoitti hän juuri että
minun Pitää oppia oikein käyttämään aikaani! Niin
totta kuin nimeni on Jaakko tahdonkin sitä tehdä!
Kukapas tietää, waikka wielä saisin koulussakin kähdä!
Täytyy Wall» olla kärsiwällinen ja kähdä käsiksi lähim-
pään työhön".
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Näissä mietteissään waipui Jaakko wihdoin unen
helmoihin ja unessaan lvielä knmmitteliwat kaikenlai-
set haaweet hänen mielessään.

111.

Tallissa.
Toimeen oli Jaakko nyt päässyt, joskaan ei

niin ylewään, maan ainakaan ei hän enää wirunut
joutilaana. Ia tieto siitä että hänkin woi jotain toi-
mittaa auttoi hänet monen hankaluuden läwitse, joita
wllstaan hänen elämänuransa alussa ja myöhemmin-
kin oli taisteleminen.

Alku aina hankala, lopussa kiitos seisoo. Wasta-
alkawan Polku on okainen, kuta kauemmaksi ehtii, sen
tasaisemmaksi tay tie ja otant muuttnwvt nsein lopulla
ruusuiksi.

Jaako paralla oli enemmän wastuksia kuin mo-
nella muulla hänen ikäisellä lapsella, köyhä ja turwa-
ton kun oli, sitäpaitsi oli hän kaikkialla tunnettu lais-
kuriksi, Wanhemmat tallipojat, tallirengit ja muut
holvipalwelijat pilkkasiwat ja härnäsiwät häntä minkä
ehtiwät, Nhtenään häntä sysättiin, yhtenään sai hän
haukkumisia osaiseen, tuskin saattoi Poika Parka olla ke-
nenkään mieleen. Jos milloin tapahtui wahinkoja,
syytettiin tawallisesti Jaakkoa, waikka olisi ollut wia-
lon kuin lammas. Muiden wiat sysättiin hänen nis-
koilleen, kohta sälkiwäl häntä joka mies ja lopuksi talli-
mestarikin häntä wyöllään läimäytti. Pahemmin kuin
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koiraa häntä kohdeltiin, waan kuitenkaan ei hän me-
nettänyt mielenmalttiaan, hhlvin kesti kärsittäwänsä.
Haukkumisia ei hän häikäillyt, toimitti huolellisesti Pie-
net tehtäwänsa ja jos häntä Määrin syytettiin, puolusti
itseään niin taitawasti ja maltillisesti, että useinkin
tuli hänen »viattomuutensa ilmi. Täten saawutti hän
wähitellen esimiestensä luottamuksen. Tosin hän har-
woin pääsi selkäsaunoista wapaaksi, jotka hänelle jo
edeltäpäin oliwat aiiotut, waan onneksi hän ei niin
Paljo niistä wälittänyt, koska hywin tiesi olewansa syy-
tön. Ia mitäpä Jaakko hetken tuskasta huoli, sem-
moiseen oli hän kyllä tottunut.

Waan wähitellen walkeni elämä. Ihmiset huo-
mnsiwat wihdoin, ettei Jaakko alkujaan ollutkaan niin
laipuwainen pahaan, Päinwastoin tuntui hän siiwolta
ja opinhaluiselta, ja tästälähin ruwettiinkin Poikaa
lempeämmin kohtelemaan. Se wiritti hänessä uutta
intoa kuin myrskysään taiwuttama ruoko kohotti
hänkin jälleen pienen päänsä ja yhä uutterammin hän
toimitti tehtäwänsa, Waan walitettawasti ei Jaakolle
riittänyt työtä koko väiwälsi. Muutamassa tunnissa
teki hän kaikki askareensa eikä niissä ollut wähinlä-
kään moittimista, niin omantunnontarkasti toimitti
hän Pienimmätkin tehtäwänsa. Kaswatusisänsä oli
häneen tyytywäinen ja tallimestarin piiskakaan ei enää
hänen selkänahkaansa kosketellut.

Jaakko ei kuitenkaan ollut onnellinen. Hän ei
woinut unohtaa Prinssin sanoja- aika on rahaa, ja
mitä opit, sen opit itseäsi warlen. Nhtenään Pyöri-
wät ne hänen päässään, omasta mielestään teki hän
liian wähän työtä, ja oppiakin sa'. hän wähän, sillä
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aina oli hänellä joutilasta aikaa. Suuri työinto oli
Jaakossa herännyt ja laswoi kaswamistaan, sillä joka
hetki, jonka hän joutilaana wielti, oli hänessä pääoman
tappio.

„Muuksi tässä elämän täytyy muuttua", mietti
Jaakko istuessaan hewostallin kynnyksellä, aprikoiden
prinssin antamia neuwoja „minäpä Pyydän ratsu-
ohjaajaa opettamaan minua ratsastamaan. Jos ei
siitä lähdekään niin Paljon hyötyä, niin eihän oppi
ojaan kaada!"

Ia niin meni kuin menikin hän ratsuohjaajan luo,
ja koska tämä aina oli ollut ystäwällinen, rohkeni hän
esittää pyyntöään. Waan kowa oli kohtalo nytkin.

„Oletko hnllu, poika!" tiuskasi ratsuohjaaja nau-
raen, „etkö luule minulla olewnn muutenkin yllin kyl-
lin lyötä? Pötki tiehesi ja Pysy loitolla Päähän pis-
toinesi!"

Nolona hiipi Jaakko pois, Ivaan mieli ei siltä lan-
nistunut. Meni toisen wieläpä kolmannen ratsu-
ohjaajan luo, waan jokaiselta sai matkapassit. Nyt
oli hywä neuwo tarpeen. Mielellään olin' Jaakko op-
pinut Parempaa työtä, waan onni ei häntä polkaissut.
Allapäin askaroi hän tallissa ja salaa itki mällin, tun
tiesi olewansa yksinään, sillä kukapa lmntä olisi sääli-
nyt, naurua ja pilkkaa olisi waan osakseen tullut.

Kuitenkin sattui eräs näkemään Jaakon kyyneleet
ja surun, ja onneksi oli tämä juuri tallimestari, joka
muutamana päiwänä tuli talliin ja huomasi Jaakon
siellä eräässä supukassa istu4van. Hän huusi pojan
luokseen ja ihmetteli, kun näki tämän wesissä silmin
tulewan Pimeästä nurkasta.



24

„No, mikä nyt on hätänä?" urkki tallimestari.
„Oletko tehnyt pahaa ja saanut selkääsi?"

„En ole herra tallimestari en ole saanut sel-
kääni," wastasi Jaakko, ja uudelleen alkoiwal kyyneleet
walua poskille.

„No. miksi itket?"
„Woi, älkää toki toruko haluaisin mielelläni

jotain oppia, maan en saa", änkytti Jaakko.
„Sinäpä merkillinen Poika olet", ihmetteli talli-

mestari „muut vojat mielellään laiskottelcwat, kun
wann saamat. Entäs mitä tahtoisit oppia?"

..Ratsastamaan, Heinosia ohjaamaan ja Paranta-
maan, kun omat kipeitä. Sitä tahtoisin, herra talli-
mestari".

„Puhu asiasi jollekin ratsuohjaajalle kyllä he
sinulle opettawat, mitä haluat."

„Eiwät opeta," ilmoitti Jaakko, „olen jo kaikilta
kolmelta pyytänyt, mutta eiwät luwanneet. Ia sehän
minua nyt surettaa."

„Älä huoli panotella tulehan Jaakko mukaan.
Niiden täytyy sinulle opettaa, koska haluat", sanoi tal-
limestari poikaa säälien, ..Noiden kolmen pitää sinulle
ncuwoa tunnin päiwässä lunkin, loska owat kieltäyty-
neet sitä tekemästä. Laiskurit toisen Puolen Päiwää
owat työtönnä!"

Jaakko iloitsi mutta häntä myöskin pelotti, sillä
hän hywin tiesi elteiwät ratsumestarit' nyt häntä kat-
soisi hywällä silmällä. Hänen nämä nyt
saisiwat lisätyötä, Waan mikäpä siinä enää auttoi
muu, kuin seurata tallimestaria, Kowin mielellään
eiwät ratsuohjlllljat ottaneet käskyä noudallaatseen,



25

kieltää eiwät kuitenkaan woineet eiwatkä tohtineet,
mutta hywää ei niiden katse tiennyt, sen huomasi Jaak-
ko selwään. Näytti siltä kuin olisi niiden tehnyt mieli
sanoa: „Odotahan, pojanrähjys, kyllä saat pahan na-
hallasi maksaa! Wielä sinä lielewä kadut!"

Jaakkoa »vähän »vawistutti. Mielellään olisi hän
jättänyt ratsastamisen ja kaikki opinpuuhat sikseen
waan käsky oli annettu, leipä liemeen murennettu,
täytyi nielaista. Jaakko Paran elämä oli tähän saakka
ollut »vaikeaa, waan wielä »vaikeammaksi käwi nyt.
Ratsuohjaajat yhtenään puskiwat hänelle liukkuaan
ja Mtsastustuntien aikana sai hän tuon tuostakin piis-
kanläimäyksiä. Pian oli Pojan ruumis täynnä mus-
telmia ja werinaarmuja. Paljon sai hän kärsiä ko-
wuutta, waan hän ei siitä kuitenkaan hämmästynyt.
Kun sai korwilleen wawahteli hän wähän, waan puri
hammasta ääntämättä. Usein heitti hewonen hänet
selästään niin että pää seinään kolahti tämänkin rat-
suohjaajat aikaansaiwat hewosia säilyttämällä. Ei sil-
loinkaan Jaakko woiwotellut, nousihan »vain maasta
Puhumatta mitään. Kowat kärsi ja kesti hän tyyneesti.

Kuitenkin kaikitenkin oppi Jaakko ratsastamaan.
Jos teki wirheen tahi »virheettömästi suoriutui, niin
Piiska se »vinkui ympäri korwia pienimmänlin hairah-
duksen sattuessa. Waan Jaakko woitti kaikki »vastukset
ja pian saawutti hän opettajiensa suosionkin. Kuin
naulattu istui hän satulassaan ja woitti Paraimmatlin
ratsastajat kilpailussa.

„Aika ftoika", sanoi ensimmäinen ratsuohjaaja,
kun Jaakko oli lopettanut koulun. „Alussa minua
äkyytti, waan nyt olen tuohon Poikaan jo mieltynyt.
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Oikeastaan olet nnä, Jaakko, walmis ratsumies, mut-
ta nyt olet niin saawuttanut minun suosioni, että wielä
opetan sinut ratsuohiaajaksi jos haluat".

Ia mielellään suostuikin Jaakko.
Joka ainoana joutilaana hetkenä oleili hän rat-

sastusradalla ja Pian saattoi ratsuohjaaja jättää hänen
huostaansa rajuimmatkin hewoset, tzywin hän ne oh-
jasi, niin että hänen opettajansa yhä enemmän mielis-

tyi häneen. Wähän ajan perästä sai laatto osan rat-
suohjaajan toimista hoidettawakseen ja ne teki hän pa-
remmin kuin opettajansa.

Onnellinen oli Jaakko tähän aikaan ja tyyty-
wäinen, kun sai oppia ja käyttää hywin aikaansa. En-
tistä tyhjäntoimittajaa sanottiin nyt paikkakunnan par-
haimmaksi ratsastajaksi. Wahinko waan ettei tuo taito
häntä Paljoakaan hyödyttänyt. Ei ainakaan wiclä,
sillä taitawuudestacm huolimatta jäi hän entiseen toi-
meenpa, tallipoikana oli hän niinkuin ennenkin,

Tätä ei hän kuitenkaan surrut. Olihan jossain
toimessa. Mainiosti ajoi ja ratsasti hän. Kuusi- ja
kahdeksawaljakon ohjasi kuin tottunein ajaja. Usko-
mattoman taitllwasti käänsi hän ja äkkiä seisautti tuli-
sen ratsun, niin että tuskin ruhtinaan pääajuri hänelle
wertoja weti. Kaikkialla ihmeteltiin Jaakon taita-
wuutta ja luultawasti olisi hän iäkseen jäänyt hevos-
mieheksi waan eräs tapaus saattoikin hänet toiselle
uralle. Ruhtinas lähti wuodeksi matkalle koto holvinsa
kanssa ja silloin tuli Jaakolle paljon joutilasta aikaa,

Mutta toimettomuus oli jo häwinnyt hänen luon-
teestaan, laiskana »vetelehtiminen ei häntä enää miel-
lyttänyt. Ainoana huwinaan oli ajan hywin käyttä-
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minen, pääoman lokoominen lvnstaisuutta warten.
Mitä siis tehdä? Pienen Palkkansa täytyi hänen luo-
wuttaa äitipuolelleen. Koulussa ei siis woinut käydä.
Jotain täytyi hänen kuitenkin oppia. Paljon mietti
Jaakko tätä, waan ei keksinyt sopiwaa tointa. Silloin
näki hän eräänä Päiwänä pojan kulkeman koirineen
tallin ohitse.

„Äläs huoli" tuumaili Jaakko „minäpä
rupean koirankaswaltajalsi, metsäkonia opettamaan!
Se työpä ei mahda olla niinkään »vaikeata, Odotas,'
Kyösti!" huusi hän ohijuotsewalle pojalle.

Molemmat tnusiwat ennestään toisensa ja Kyösti
suostui Jaakon Pyyntöön, jos tämä maan ottaisi teh-
däkseen osan hänen työstään, ruokkisi koiria ja niitä
käwelyttäisi,

»Ilmoita Maan howimetsästäjälle" neuwoi hän
Jaakkoa, »Luullakseni hän suostuu pyyntöösi".

Jaakko meni huwimetsästäjän Puheelle. Ensin
näytti tämä haluttomalta, maan myöntyi kuitenkin eh-
dolla, että Jaakko hoitaisi hänen hewosensa. Tähän
suustuikin Jaakko ja tallipojasta tuli nyt koiranfaitsija.
Muut tallipojat häntä Pilkkasiwat joka kerran kun näki-
!väl hänen koirineen kulkemassa, Waan siitä Jaakko
wiis' wälitti,

„Pilkatkaahan jos haluatte", mietti hän itsekseen.
„Ei työ tekijäänsä pilaa, ja parempi on jotain tehdä
luin laiskana olla, Aika on rahaa, Joudu, Turja!
Mitä te, koirat, siinä Ivehkeilelte!"

Jaakko teki työnsä towerien naurusta huolimatta.
Päätöksissään Pysyi hän lujana, oli siinä towereilleen
hywänä esikuwana, tzän tiesi että aika on rahaa ja
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että hänelle opista on hyötyä. Tämä tieto oli muut-
tanut koko hänen luonteensa.

Niinpä nytkin koirantaitsijana. Kun muut Pojat
joutoaikoina kujeilivat, lähti Jaakko metsästäjien luo
oppimaan miten jäniksiä ja lintuja ajetaan. Pian tuli
hänestä taitava koirankasvattaja. Hänen käytöksensä
ja opinhalunsa miellytti metsästäjiä, niin että nämäkin
uskoivat hänelle tehtäviään. Ahkeraan kulki Jaakko
metsästäjien mukana metsästysmatkoilla ja käytti joka
tilaisuutta oppiakseen jotain uutta.

Kerran kohtasi hän prinssin metsässä ollessaan.
Tämä oleskeli enimmäkseen Pariisissa, myöskin Lon-
toossa ja Wienissä ja Harmoin käwi hän isäänsä, ruh-
tinasta tervehtimässä. Jaakko ei ollut tavannut
Prinssiä siitä kuin oli saanut tuon hyvän opetuksen,
Prinsn' kuitenkin heti tunsi hänet ja huusi luokseen,

„Olethan sinä sama tyhjäntoimittaja, joka tuon-
noin hait kotkan rotkosta?" kysyi lmn. „Kyllä tun-
nen sinut wielä miten nyt on laitasi? Oletko pan-
nut mieleesi, mitä sinulle opastin? Oletko ahkeraan
käynyt koulua ja joko tiedät ajan armoa?"

"'0 tiedän, herra prinssi" wastasi Jaakko hil-
peästi „olen oppinut mitä suinkin olen woinut",

„Sano mitä olet oppinut!"
..Ratsastamaan, hewosia ajamaan ja kengittä-

mään, wieläpä koiria kasvattamaan".
„Eikös enempää? Wähän wielä haiskahtaa tyh-

jäntoimittajalle", tuumaili prinssi, „En tällaista lyö-
tä tarkoittanut, sinua opettaessani. Sinun pitäisi op-
pia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan! Se työ
"-nulle Paremmin sopisi! Ratsastaminen ja ajelemi-
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ncnhan on laiskan lyötä! Ia koiriakin olet kaswatta-
nut? Oi Poloinen Päiwiäsi, aiwan olet harhatiellä.
Entäs, mikä sinulla nykyään on loimena?"

«Tallipoikana oikeastaan olen, waan kun ruhti-
nas matkusti Pois, olen lomahetlinä myöskin koiria
kaswattanut", mustasi Jaakko wähän nolona siitä ettei
prinssi häntä kiittänyt, waan päinwastoin moitti,
Toiwo oli hänen taaskin Pettänyt,

„Wai tallipoikana koirankaitsijana sinä aikasi
kulutat" sanoi prinssi totisena, „Eikö Parempaa lyötä
olekaan sinulla, Jaakko parka?"

.Mielelläni tekisin parempaa, jos waan saisin,
herra vrinssi", Puolusteli Jaakko kyynelsilmin, „Waan
milä minä mahdan? Isäpuoleni laittoi minut talli-
työhön ja woimieni takaa olen sitä työtä tehnyt! Ar-
wclin, parempi on jotain tehdä, kuin laiskana olla!"

„Niinpä kyllä, tuo tuuma on hywä" sanoi prinssi
hieman lauhtuneena, „Sen waan sanon sinulle, et-
tet miela ole oikealla tiellä! Sinulla on enemmän lah-
joja, kuin tallipujan ja koirankaswattajan ammattiin
tarwilaan, ja lahjojasi tulee sinun oikein käyttää.
Muista mitä jo ennen olen sinulle sanonut: aika on
rahaa, ja minkä opit, sen opit itseäsi Marten! Tieto
on aarre! Jos sitä aarretta alat itsellesi kerätä, tulet
rikkaaksi! Tahdon nyt kuitenkin nähdä, miten tai-
tawi olet ammatissasi, Henkijääkäri, tulkaapa tän-
ne!"

Tämä kiirehti prinssin luo: „Mitä käskette teidän
ylhäisyytenne?"

„Antakaa tälle pojalle jahrikoiran penikka, eng-
lantilaisrotuinen", käski prinssi. „Tämä Jaakko saa
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sen kaswattaalseen. Pitäkää Pojasta huolta, tahdon
nälioä mitä hän kykenee toimittamaan, Ia kuules,
Jaakko, koeta Palastasi jos huomaan että olet ah-
kera m taitawll no niin, sepä kyllä nähdään! Tic-
däkin, aika on rahaa! Paljun on sinulla opilta-
waa, jos mielit mieheksi tulla! Jumalan haltuun, Poi
kani kun Pariisista Palaan, jonne huomenna lähden,
tiedustelen sinun".

Prinssi Poistui ja Jaakko alkoi astua kotiin päin.
Ei oikein ollut Prinssin kohtelu hänelle mieleen.. Pal-
jon oli hän raatanut ja waiwaa nähnyt noudattaak-
seen prinssin hywiä neuwoja, nyt ci tämä ollutkaan
lyytywäincn hänen työhönsä. Ia hän kun juuri oli
tuiwonul työstään Prinssille kunniaa, Mitä ulisi hän
woinut tehdä? Kowin mielellään olisi käynyt kou-
lua, lukenut, kirjoittanut ja laskenut, Ivaan miniä sille
sai, kun eiwät kaswaluswanhempansa laskeneet! Tah-
toa ei puuttunut, waan rahoja, sen woi hän »vakuut-
taa. Ia kuitenkin näkyi prinssi luulelvan että hänessä
oli syy. Oikein Jaakkoa harmitti ettei saanut tunnus-
tusta työstään. Wcmn mitäpä auttoi pahoitella!
Karlvaan palasen sai hän taaskin nielaista, Se kui-
tenkin häntä lohdutti että prinssi uskoi koiran hänen
kaswlltettalvakseen ja kiitollisuuden tunne Poisti pahan-
mielen.

„On se sittenkin hywä herra", mietti hän, „Ikä-
wä oli etten muistanut kertoa, että kultaraha minulla
wielä on tallessa. Eikä prinssi niin wäälässä ollut-
kaan, täytyyhän joka miehen osata lukea ja kirjoittaa,
jos jotain haluaa oppia. Wielä se päiwä koittaa, että
minäkin kirjan ja kynän omistan!"
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Tämä toiwo Jaakon mieltä clähytti. Nyt päätti
hän ruwcta Prinssi» koiraa kaswallamaan ja jo sama-
na päiwänä meni sitä howijääkäriltä' noutamaan,
Olipa se kaunis Penikka, oikein Jaakko siihen ihastui.
Hän wci sen talliin mukaansa, johon teki sille pienen,
kupin, Tcuraawana aamuna alkoi hän jo koiraa kas-
Mallaa ja hywäoppincn se nähttikin oleman. Tämä
iloinen oppilas Jaakkoa hywin huwilli, ja kärsiwälli-
scsti hän sen kanssa hommaili. Sittenkin jäi häneltä
joutilasta aikaa, eikä ticnnht miten sitä käyttäisi. Lu-
kea ja kirjoittaa teki hänen kowin mieli, siinäpä se pul-
ma juuri olikin.

Mutta warma on että kun aina pidämme silmällä
hywää päämäärää ja kaikin woimin pyrimme sitä kohti,
niin sen myös saawutammc. Niin töwi Jaakonkin.
Tallimestarin pieni poika oli jo puoli wuolta käynyt
koulua. Eräänä päiwänä näki Jaakko hänen istuwan
talon edustalla, kirjoitellen ahkeraan rihwelillä mus-
talle liuskalllulullcen, jonka piti Polwellaan, Heti juo-
lahti Jaakon mieleen että mitäpä jos Lauri woisi hä-
nelle opettaa sen minkä hänen tarwitsisi oppia,

„Lauri", wirkkoi hän, „mitä teet?"
Lauri heti tunsi hänet, sillä Pojat oliwat jo kauan

olleet hywia ystäwiä. Hymyillen kutsui Lauri Jaak-
koa ja Ivastasi!

Mäethän että kirjoita»!"
„Gikös se ole hywin waikeata?"
„Ei se niin helppoakaan ole".
„loko sinä, Jaakko, osaat kirjoittaa ja lutea?"
„En osaa, mutta kowin mielellään minä sitä opet-

telisin! Rupeatlo minua opettamaan?"
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Lauri suostui heti ja tarlkaawasti kuunteli Jaak-
ko pientä opettajaansa. Ihmeellisen nopeaan käsitti
Jaakko, wllikkei opettajansa ollutkaan taitawimvia, ja
ensimmäisen oppitunnin jälestä laisi hän jo enemmän,
kuin loiset puolet kirjaimista. Hauska oli siwullisen
nähdä pienen opellajan siinä istuman suurta oppilas-
iansa opettamassa, ja lienee moni ohikultewa Pojan-
nulikka irwistellyt aidan takaa waan wähät Jaakko
siitä wälitli, jos joku häntä luulikin tuhmaksi, kun noin
wanhana wielä tawaili. Nyt oppi hän lukemaan, ja
aamusta iltaan olisi hän istunut aapisen ääressä,
cllciwät muut työt olisi estäneet, Kiwitauluna käytti,
hän kattotiiltä ja aapiskirjan sai hän jollain Pojalta la!,
»aksi. Neljän wiikon Perästä taisi hän lukea ja kirjoit-
taa v"tä hywin luin Lauri, laskemaankin oli hän jo
aika mestari. Ia kohta ei Jaakko cnään ollutkaan op-
pilas, waan opettaja, sillä hän luki joka pä,iwä samoja
lukuja kuin Lauri, ja kaikissa pulmissa neuwoi hän
tätä.

Nnt oli Jaakolle ilon päiwät koittaneet, lukea taisi
hän, kirjoittaa ja laskea. Olisi Prinssin lamannut,
wärmaan tämä ei enää olisi näyttänyt tyytymättömäl-
tä. Mcn määrin onnellinen oli Jaakko. Awaimen oli
hän nyt löytänyt tielojen aarreaittaan ja ensimmäisen
Portaan astunut. Ensi terran elämässään oli Jaakko
oikein lyhtywllinen ja wähän nousi nuori rintansa
hänen ajatellessaan, että hän omin woimin oli awan-
uut sulun, joka muuten olisi estänyt hänen eteenpäin
Pyrkimistään opin tiellä.
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IV.

MelsästysretKi.

Siitä saakka kuin Jaakko oppi lukemaan oli hä-
nellä aina kirja taskussaan. Ties' mistä lieneekään
kaikki kirjansa hankkinut. Enimmät antoi hänelle lin-
nansaarnaajll, Jaakko oli näet jo siinä ijässä että ru-
pesi käymään rippikoulua ja pappi sai hänestä ahkeran
oppilaan, joka hartaasti kuunteli hänen opetuksiaan.
Uskontotunnit oliwatlin Jaakon hauskimpia hetkiä.
Pappi mieltyi hywin häneen ja kutsui häntä toisinaan
luokseen. Siellä sai hän kirjoja, paperia, kyniä ja sen
sellaisia kaluja, joista Jaakko lomin iloitsi. Nerokas
kun oli ja ahkera, tuli hän wuoden Perästä opettajansa
Paraimmaksi oppilaaksi.

Jaakko ei suinkaan tällä aikaa laiminlyönyt muita
tehtäwiään, sillä omantunnontarkka oli hän kaikessa.
Turja koiransa se oli prinssin kauniin jahtikoiran
nimi tuli pian yhtä taitawaksi omalla alallaan,
luin Jaakko oli lukualallaan. Kaikki työnsä teki Jaak-
ko perinpohjin, niinpä nytkin kaswatti prinssin koiran-
penikasta mainion jahtikoiran.

Ruhtinas palasi matkoiltaan ja taas hirnuiwat
komeat howiratsut tallissa. Jaakkokin rupesi entiseen
tallipojan toimeensa ja lohta alkoiwat ratsastusajat ja
harjoitukset. Minkyllin oli hänellä thötä, innolla hom-
masi päiwat Pitkät, Aamuhämärässä jo nousi hlös,
ruokki hewosensa ja ne hywälsi harjasi, sitten istui jo-
honkin soppeen kirjaansa lukemaan, joka hänellä oli
laskussa, Wähän ajan päästä lähti jo taas hewosia
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qarjoittelcmaan, koiriaan opettamaan ja joutoajalla
awllsi kirjansa, Joka hetken käytti hän hywäkseen myö-
häiseen iltaan saakka, Ennenkuin ummisti silmänsä
kiittäen Jumalaa Hänen hymyydestään muisti hän
usein hymäntekiäänsä, jonka wakawat sanat oliMat
saattaneet hänen hywälle tielle, ja oli jo kohtaaminaan
prinssin ja sanominaan: »Koetelkaa minua nyt, hymä
PrinZs» jos olen kätkenyt teidän sananne sydämeeni,
jos olen teidän neuwojanne oikein seurannut, wai wie-
lälö olen entinen tyhjäntoimittaja, jona tuonnoin opitte
minut metsässä tuntemaan?"

Jaakko tiesi hywin että prinssin wastaus nyt olisi
suopeampi kuin wiime kerralla.

Hän odotti Prinssiä kauan turhaan odotti hän
ja turhaan toiwoi. Prinssi oleili Englannissa, Rans-

kassa tai Italiassa, missä lieneekään oleillut, ei ajatel-
lut Palaamista kotikaupunkiinsa eikä muistanut Jaak-
koa, Ailoja sitten oli hän jo Jaakon unohtanut, Wä-
hän poikaa suretti, kun ei saanutkaan näyttää mitä tä-
män hywät neuwot oliwat aikaansaaneet, Maan ikä-
wöimään hän ei kuitenkaan jäänyt. Itseään Marten-
han hän oppi minkä oppi, tämä tieto häntä kannusti
wäsymättä pyrkimään eteenpäin alkamallaan hyween
tiellä.

Prinssiä ei kuulunutkaan niille maille tulemaksi,
Maan sattuikin toinen tapaus, joka aiman odottamatta
toi. Pienelle Jaakollemme uuden suosijan ja hywänte-
lijän.

Ruhtinaalla oli ylhäisiä »vieraita. Oli syksy, pa-
ras metsästysaika, ja kun ruhtinas korkeine wieraincen
loiwat taitamia ja innokkaita metsämiehiä, niin Pan-
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tiin suuri metsästys toimeen. Silloin komennettiin
kaikkia metsämiehiä, howijääkäriä, metsänwartioila,
koirankaitsijoita laittamaan määräpäiwäksi ja määrä-
tunniksi kuntoon mctsästystamineet,

Määräpäiwän aamuna oli kaikki hywässä
kunnossa- miehet hewosineen, koirineen, kaikkineen
odottiwat jo tallipihalla ruhtinaan tuloa, sillä millä
hetkellä hywänsä saattoi hän ratsunsa selässä ajaa ka-
rauttaa sinne tarkastamaan oliko kaikki kunnossa. Ei-
kä aikaakaan, niin jo saapui hänen ylhäisyytensä ja
joukkoa silmäiltyään ilmoitti hän olemansa tyyty-
wäinen.

„Mutta missä on Kaaro?" kysyi ruhtinas loputti
howijääkäriltä. „Vtiks'et ole ottanut sitä mukaan?
Tiedäthän, etten muusta koirasta huoli, marsinkaan tä-
nään, sillä tahdon sen näyttää Vierailleni. He eiwät
usko minua ja sen wuoksi täytyy heidän omin silmin
nähdä".

Howijääläri kalpeni metsästäjät, pojat kaik-
ki peljästhiwät, sen huomasi heidän kaswoistaan.

»Teidän ylhäisyytenne, armahtakaa", änkytti ho-
wijääkäri, „Kaaro ei woi tulla mukaan".

„Eilö woi tulla? Miksei?", kysyi ruhtinas rypis-
täen otsaansa. „Lähetä Paikalla koiraa noutamaan!"

»Armahtakaa, teidän ylhäisyytenne", sopersi taas-
kin jääkäri mamisten ja näytti siltä kuin olisi aikonut
ryömiä ruhtinaan jalkain juureen. „Teidän ylhäi-
syytenne, Kaaro on on —"

„Sano heti, missä se on? Eihän se toki sairas
ole? Etkö saa sanaa suustasi hölmö?"
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„Kaaro on kuollut, armollinen herra!" sen
sai pelosta tutisema howijääkäri wihdoin sanotuksi.

Hetken malliisi hiljaisuus. Pelosta äänettöminä
odottiwat kaikki mitä ruhtinas sanoisi, Hän oli ankara,
kuivas herra, ja Kaaro hänen lempikoiransa.

Kohta Purkautui uhkaama rajuilma, wihaa säih-
kyiwät ruhtinaan silmät ja jo jyrisi hänen jylhä ää-
nensä kuni ukkonen,

„Mitä sanot, onko Kaaro kuollut? Onko totta?
Eilenhän se wiela oli elossa!"

„Tcidän ylhäisyytenne", Ivastasi howijääkäri kuo-
lonkalpeana, „Luu tarttui kurttuun Kaaro söi
niin ahnaasti me teimme mitä woimme: koetimme
ottaa luun Pois mutta emme saaneet ja siihen koira
kuoli!"

„Luuko Kaaron kurkkuun!" ärjäsi ruhtinas
wihan wimmoissa. Kuka sille luun antoi? Olenko
minä käskenyt syöttää metsäkonille luita?"

.Armahtakaa, teidän ylhäisyytenne", rukoili jää-
käri heittäytyen suuttuneen herran jalkain juureen
„olen wiaton! Ei tiedä kukaan mistä Kaaro luun
lör/i ei ainakaan kukaan sitä sille antanut mistä
lienee sen itse löytänyt!"

„Poikien on siis syy!" ärjyi ruhtinas, että piha
kajahti. „Selkäänne saatte, te lurjukset, selkäänne, niin
että nahkaanne kirweltää, että wast'edeskin muistatte!
Kaaro Parka! Ia nyt en lähde metsästämään, en ru-
pea wierailleni näyttämään muita toiranraähjyksiä,
sillä olen heille Kaaroa kotvin kehunut. Senkin kirotut
nuhjuiset, Kaaron olette laskeneet kuolemaan! Howi-
jääkäri, mars' putkaan! Ia te muut toimittakaa he-
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woset ja koirat talliin! Koirankaitsioille antakaa sel-
kään, ja Paikalla!"

Wihan kuohussa hän kannusti hewostaan ja aikoi
juuri ratsastaa takaisin linnaan, waan äkkiä juoksi
Jaakko, joka laukaa oli kuullut ruhtinaan wihasen ää-
nen ja jota säälitti howijääkärin kohtalo, rohkeasti
ruhtinaan eteen.

«Armahtakaa, teidän ylhäisyytenne" rukoili hän
Pelonalllisella kunnioituksella, „minä ehkä moisin teitä
Pulmassa auttaa, niin ettei teidän tarwitsisikaan luo-
pua aiotusta metsästysmatkastanne. Tahdotteko koet-
taa minun Turjaani?"

Mitä hulluttelet, poika?" ärjäsi ruhtinas. „Pötti
tiehesi tai saat piiskasta maistaa, niinkuin nuo muut!"

„Antakaa waan selkääni, teidän ylhäisyytenne!"
wastllsi Jaakko rohkeasti, „muttc> koettakaa minun
Turjaani! Jos metsästyksen jälkeen olette koiraan tyy-
tymätön, niin en hiisku sanaakaan, silloin otan kuin
otankin selkääni! Mutta uskokaa minua, teidän Kää-
rönne ei läheskään wetänyt meltoja minun Turjalleni!
Se se wasta koira on, joka jäniksiä ajaa. Warmaan se
teidän ylhäisyyttänne miellyttäisi! Te aijotte heittää
hauskan metsämatkanne sikseen, ja minua säälittää ho-
wijääkäri ja koirankaitsijat, wiattomia kun omat
niin, armollinen herra, mitäpä he woiwat siihen että
Kaaro luupalasen melasi mutta minä takaan että
Turja on oiwallinen koira, johon rooitte luottaa!
Tuonko koiran teille, armollisin herra? Se on tal-
lissa!"

„Houiailceko tuo poika?" kysyi ruhtinas howi-
jääkäriltä, joka wähäu tointuneena ja ihmetellen laa-
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kon rohkeutta oli juossut lähemmäksi, ,Mitä soperte-
lee hän koirastaan? Mikä Poika on?"

«Tallipoika, teidän ylhäisyytenne" »vastasi bo-
»vijääläri reippaasti „ei hän houraile, teidän ylhäi-
syytenne, »viisas poika onkin ja kelpo Poika jos su-
waitsette koiraa nähdä, kaunista koi,-aa, niin —"

„Parasta metsäkoirarotua se on", keskeytti Jaakko,
„Odottakaa »vaan hetkisen, armollinen herra, niin tuon
Turjani nähtäwäksenne".

Nopeasti juoksi Jaakko talliin ja kohta palasi hän
kaswattineen ruhtinaan luo. Oikein ruhtinas häm-
mästyi, kun näki tuon kauniin koiran, jonka olento heti
ilmaisi jalointa rotua, ja hywin lastvatetulta se myös-
kin näytti. Uktospilwi häipyi, salamat sammuitvat,
ruhtinaan katse alkoi kirkastua ja hieno hymy kuwastui
hänen ankarille huulilleen.

„Todellakin soma koira! Jo? se on yhtä taita-
ma, kuin kaunis, niin sen »vertaista tuskin löytänee"

sanoi ruhtinas lempeämmin, kuin äsken, ja helpo-
tuksen huokauksen päästiwät saikähtyneet metsästäjät,
„Kenen on koira?"

.Minun se on, armollinen herra" mustasi Jaakko.
Sinunko? Mistä olet noin kauniin koiran saa-

nut? Oletko sen »varastanut?"
„En ole »varastanut, teidän ylhäisyytenne", huusi

Jaakko säikähtyneenä. „Prinssi Adelbertiltä sen sain
lahjaksi".

„Puhuuko poika totta?" kysyi ruhtinas howijää-
käriltä.

„Totta hän puhuu, teidän ylhäisyytenne"
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kuului jääkärin warma waßtaus „ja itse on tämä
Poika sen kaswattanutkin minun johdollani",

„Tunnet siis koiran?"
„Tunnen, armollisin herra!"
„Ia se on todellakin Kaaron wertainen?"
„Niin on, teidän ylhäisyytenne, ja parempikin se

on kuin Kaaro!"
„Takaatko sen?"
„Teidan ylhäisyytenne erottakoon minun Miras-

tani, ellen Puhu totta!"
„Hywä! Tahdon koiraa koettaa" lausui ruhti-

nas päättawästi. „Nyt lähdemme metsälle! Waan
koira on Kaaroa huonompi, niin tietäkää että ankara
rangaistus teitä odottaa. Joutukaa miehet. Meidän
täytyy kiirehtiä, sillä, kuten tiedätte, odottawat wie-
raani lähtöä holvissa, Waan taiwas teitä warjelkoon,
jos koiran tähden saatatte minut pilkanalaiseksi. Jou-
luun, hewoset tamineineen kuntoon! Turja tänne!

kyllä nähdään mitä olet sukua! Kun waan Kää-
röllekin ajossa Piisaat, niin olen tyytywäinen".

Hetken Perästä kiidätti komea seurue alas malta-
maantietä. Jaakkoa tuskin kukaan enää muisti. Ai-
noastaan kaksi Poikaa häntä kiittiwät siitä että oli pe-
lastanut heidän selkänahkansa. Muutkin oliwat hy-
willä mielin pelastuksestaan, waan Jaakosta he enää
wiis' wälittiwät, eiwät sanallakaan häntä kiittäneet.
Ensin Jaakkoa wähän suututti, mutta pian rauhoittui
taas. Saihan hän kuitenkin osottaa kiitollisuuttaan
howijääkärille, joka aina oli häntä ystäwällisesti koh-
dellut. Muuten oli waan Turja hänen mielessään, hän
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oli utelias näkemään, miten se kowasta koetuksestaan
suoriutuisi, oikein mieltä jännitti.

Päiwä tirkkeni työhommissa ja pian ennätti ilta.
Jo kajahtiwat etäältä torwentoitotukset ja kohta näkyi
taas kirjawll metsäseurue lähenemän. Jaakko kiirehti
tallin luo ja etsi silmillään ruhtinasta joukosta. Ilos-
ta säteiliwät tämän silmät eikä näkynyt hänen kaswois-
saan enää wihan jätkiäkään.

„Missä on Poika? Tallipoika!" huusi hän las-
keutuessaan hewusen selästä ja ojentaessaan ohjat tal-
lirengille.

„laakko!" huusi howijääläri kotvalla äänellä.
„Täällä olen!" wastasi Jaakko lähestyen ruyti

nasta,
„Kas, sinähän se olet", wirkkoi ruhtinas suopeasti.

„Koirasi on oiwallinen! , Aiwan mainio wielä Pa-
remvi, kuin Kaaro sen tahdon omakseni!"

„Näettehän nyt, armollinen herra!" sanoi Jaak-
ko riemuissaan. „Minäkö en Turjaani tuntisi! Sa-
noinhan sen teille! Olkoon menneeksi, kyllä lainaan
sen, hywää se maan koiralle tekee".

Ruhtinaan silmät suureniwat. „Lainaat?" toisti
hän. „Etkö kuule, koira on olewa minun?"

«Armollisin herra, ei käy päinsä" wastasi Jaakko
säwyisästi, mutta päättävästi, „En saata sitä lah-
joittaa kenellekään".

„Ei olekaan Puhetta lahjoittamisesta", nauroi
ruhtinas, „Minä ostan koiran sinulta, lystikäs Poika",

„En sitä edes myy, teidän ylhäisyytenne", sanoi
Jaakko totisesti. „Enl>n tahdon sen näyttää prinssi
Adelbertille, jolta sen sain lahjaksi. Mutta mielelläni
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lainllan sen teille, armollisin herra, milloin waan Ka-
luatte sitä en saata kieltää, koska koira teitä niin
miellyttää".

„Tuo poika on warmaan päästään sekaisin", sa-
noi ruhtinas naurahtaen, mutta hieman harmistunee-
na, «Tallipoika antaisi siis armosta minulle, her-
ralleen, koiransa lainaksi! Jopa jotain! Waan tällä
kertaa ei minulla ole aikaa huomenna warhain tule
Pakeilleni linnaan,, silloin puhelemme wielä asiasta!
Howijääkäri, olen toimiisi tyytywäinen metsästys
onnistui hywin. Ota Turja huostaasi ja pidä siitä
ftaremvaa huolta kuin Kaarosta! Waiti en huoli
kuulla Puolustuksiasi asian unohdan, mutta muista,
ett'et Ivasta ole huolimaton! Ia kuule" li-
säsi hän hiljaa „puhele pojan kanssa, ettei hän huo-
menna »vastusta pyyntöäni! Jumalan haltuun!"

Armollisesti hänen ylhäisyytensä nyökäytti pää-
tään ja Poistui. Ällistyneenä katsoi Jaakko hänen jäl-
keensä,

„tzywin mielelläni teen mitä herrani käskee", sa-
noi hän wihdoin howijääkärille, „mutta ymmärrätte-
hän ettei minun ole pakko koiraani antaa! Mitä sa-
noisi silloin Prinssi Adelbert?"

„lohan sinä, poika, olet lapsellinen!" sanoi ho-
wijääkäri YZtäwällisesti hymähtäen. „Kuka sen tietää
milloin prinssi palajaa ia maikkapa wielä tänä päi-
wänä Palaisi, niin hywillään hän siitä olisi, jos koi-
ransa saisi takaisin. Onhan ruhtinas prinssi Adelber-
iin isä! Ia sitäpaitsi on hän sinun herrasi ja palwe-
lian tulee herraansa totella. Mitäs sanot jos hän Mä-
kisin sen sinulta ottaisi? Älä turhia »vastustele! Me-
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ne huomenna ruhtinaan käskystä linnaan ja ota raha
koirasta, niin sillä pääset! Ia kuules, Jaakko kos-
ka näen että sinun on niin waikea Turjastasi luopua,
tule sitten luokseni, niin annan sinulle toisen Penikan,
joka on samaa rotua kuin Turjasi joudathan hyrvin
opettamaan sitä ja woit sen sitten prinssillekin näyttää.
Mitä siitä arwelet?"

„Olkoon menneeksi!" wirkkoi Jaakko howijääkä-
rille hywästi jättäen. Seuraamana aamuna lähti hän
linnaan ja heti kun oli ilmoittautunut wartialle pää-
sikin ruhtinaan puheille,

„Kas, pieni jalomielinen herrani!" huudahti ruh-
tinas leikillisesti, kun näki Jaakon owensuussa. „Nyt
olet muuttanut mielesi? Saanko Pitää koiran?"

„Slllltte, armollinen herra", wastasi Jaakko,
„Howijäätarillähän se jo on",

„Kiitos, Poikani!" sanoi ruhtinas, pistäen kätensä
awonaiseen lippaaseen, josta otti kourallisen kultaa.
„Tässä saat riittänee kait se koirastasi?"

Ihmetellen katseli Jaakko wuoroin hohtawia kul-
tia wuoroin ruhtinasta. Ei ollut hän wähääkäan aa-
wistanut että niin paljon koirastaan saisi. Toisen-
laista palkkaa oli hän odottanut ja mieluumminkin
olisi hän sitä halunnut, kuin rahaa. Ujostellen jäi
hän siihen seisomaan,

„No, mitä sinun on?" kysyi ruhtinas, „Enem-
mänkö rahaa haluaisit? Oletko niin rahanahnas?"

„En ole, armollinen herra", wastasi Jaakko
„tyydyn kyllä siihen minkä olen saanut, mutta, teidän
ylhäisyytenne, olisin mieluummin jotain muuta tah-
tonut".
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„No, mitä? Sano!"
„tzllluaisin käydä koulua. Tahtoisin oppia Pal-

jon, mutta koulumaksu on kallis ja kaswatuZwanhem-
pani eiwät jaksa sitä suorittaa. Jos tahdotte minua
auttaa, niin olkaa hywä ia antakaa minun maksutta
käydä koulua!"

„Etkö muuta haluakaan?" kysyi ruhtinas.
„En!" sanoi Jaakko hiljaisella äänellä,
„tzywä on! Täytän pyyntösi! Koulussa saat

käydä ja sitäpaitsi ne rahat, jotka jo sinulle annoin,
saat pitää. Käske mennessäsi kamaripalwelijani tule-
maan tänne, hän kyllä Pitää muusta huolen. Hy-
wästi!"

Jaakko pisti hohtawat rahat taskuunsa ja liitet-
tään hywäntelijäänsä, hän kamaripalwelijan.
Tämä toimitti hänelle kirjallisen todistuksen, jossa ruh-
tinas lupaa hänelle maksuttoman koulunkäynnin,
ylenmäärin onnellisena riensi Jaakko kotiinsa.

Wuoroin juoksi wuoroin hyppi hän ilosta! Jo-
kaista wastaantuliaa olisi hän halunnut syleillä ja
IllswatuZäitinsä Pelkäsi jo että hän oli tullut mielipuo-
leksi.

„Poika, oletko suunniltasi?" sanoi täti, kun Jaak-
ko riemuissaan lensi hänen kaulaansa, „Mikä si-
nun on?"

„Rahaa, täti, teille, ja minulla itselläni on
aarre!" riemuitsi hän, „Tässä saatte, täti! Kym-
menen kiiltäwää kultarahaa! Ne annan teille, mutta
älkää wastustako, jos huomenna alan käydä koulua!"
Jaakko ojensi hänelle rahat, „Poika", sanoi hän,
„mistä olet kultarahat saanut?"
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»Ruhtinaalta! Ia ilmaiseksi lupasi hän minun
käydä koulua, äiti! Kaiten tämän sain metsäkoirasta-
ni! Niin, äiti, ihmetelkää Ivaan! Te nauroitte mi-
nulla kaikki, kun koirankaitsillna kuleslelin kujia, Maan
wieläkö nyt nauratte? Tiedättekö, äiti, että aika on
rahaa? Joka aikansa hhwin käyttää, joka mieluum-
min jotain tekee, kuin laiskana on, se taloon siunauk-
sen tuo! Nyt näette, äiti, että prinssi Adelbert on oi-
keassa! Kiitos Jumalan, joka lähetti Prinssin aukai-
semaan silmäni! Aika on rahaa ja tästä lähtien
muutan ajan rahaksi. Ikäni muistan, että aika on
rahaa!"

Wähän Kinderleinin eukkoa arwelutti, lasienko
voikaa kouluun, waan kun näki kiiltäwät kultarahat,
heltyi wihdoin hänen sydämensä, ei enää malttanut
Jaakon koulunkäyntiä wastustaa. Kinderleinkin
myöntyi sillä ehdolla, ettei Jaakko laiminlöisi tallipo-
jan tointaan, ja niin pääsi Jaakko wiimeinkin hartait-
ten toiweittensa perille. Hän pääsi kouluun oppimaan
ja kallista aikaa rahaksi muuttamaan. Komin Jaakko
iloitsi, että näin suuri onni oli hänelle koittanut.

V.

Englantilainen

Onni suosi nyt Jaakkoa lanan aikaa. Koulussa
hänen kalvi hywin eitä häntä hawettänyt »viimeisellä
penkillä istuminen pienten toweriensa rinnalla, joita
hän oli päätään pitempi. Ahkeraan luki hän päiwät
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Pääksytysten, opettajansa ja towerinsa oikein ihmette-
liwät hänen intoaan. Alussa oliroat pienet Pojat pi-
täneet Jaakkoa pilkkanaan, kun hän siinä jättiläisenä
istui aapinen kourassaan pelkkien kääpiöiden joukossa

waan Pian alkoiwat häntä kunnioittaa, ja kun hän
heidän pistopuheilleen waan iloisesti nauroi, niin
wielä hänestä rupesiwat Pitämäänkin, Sitäpaitsi ei
Jaakko kauan ollutkaan heidän parwessaan, Hän edis-
tyi hywin, nopeaan harppasi alempien luokkien yli ja
saawutti ikäisensä. Ei aikaakaan, niin jo jätti nämäkin
jälkeensä ja wiimein oli Jaakko nuorin towereistaan
sillä luokalla, Waan innokas olikin lukemaan, ei het-
keäkään wirunut joutilaana, päiwän noustessa ja taas
mailleen mennessä oli hän työssä ja usein walwoi yöt-
kin kirjansa ääressä kun näet päiwällä jokin muu toimi
oli häntä lukemisesta estänyt. Tallipoikana oli >iän
wiclä, sillä siitä ei isäpuolensa häntä päästänyt.

Maksutta Jaakko tosin sai käydä koulua, waan ko-
loa hän ei paljon apua saanut. Kalliit kirjat ja waat-
teetkin täytyi hänen itsensä hankkia, Kaswatuswanhem-
rniltaan ei muuta saanut, kuin ruokaa, eikä heidän niu-
koista waroistaan bänen muihin tarpeisiinsa riittänyt-
kään. Mikä oli Jaakolla neuwona? Ei woinut kou-
lussa olla likaisessa nutussaan, niinkuin ennen koiran-
kaitsijana. Poikaa jo wähän kadutti, että oli kaswa-
tusäidilleen antanut nuo ruhtinaan lahjoittamat kulta-
rahat, sillä minkä äiti oli saanut, siitä ei hän helpolla
luopunut, kuin emäkoira poikiaan suojeli hän aartei-
taan.

Pahaan Pulaan oli Jaakko joutunut. Kirjoja hän
tosin kyllä sai lainata towereiltaan, waan kowemmalle
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otti waatteiden hankkiminen. Wanhaa tallinuttuaan
hän tosiaan ei enää kehdannut käyttää. Muut Pojat
oliwat siistit ja puhtaat, kowin häpesi Jaakko istua tei-
dän keskellään likaisena, ja jo matkan päähän löyhkäsi
hänestä tallin haju. Kauan huolehti Jaakko, miten
tuon puutteen poistaisi ja mistä hankkisi wälttämättö-
mimmät tarpeensa.

Wihdoin keksi hän keinon. Hän tarjoutui ratsu-
ohjaajien Palwelukseen ja saikin heistä wähän työan-
siota, tzä". rupesi taas hewosia opettamaan ratsuiksi
ja ansaitsi siten muutaman Pennin tunnissa. Moniait-
tcn wiikkojen perästä oli hänelle ahkeraan säästämäl-
lä karttunut jo sen werran rahaa, että saattoi teettää
itselleen siistit waatteet, saappaat ja lakin.

Nyt Jaakon taas kelpasi olla ja elää, warsinkin
kun tieu ne itse ansainneensa. Koulutowerit häntä tus-
kin tunsiwat, kun hän niin pulskana tuli kouluun, ih-
metellen he häntä tarkastiwat. Tuo päiwä oli Jaakon
onnellisimpiä. Taas muistui mieleensä nuo sanat, jot-
ka hänelle oliwat tuottaneet niin Paljo hywää: „aika on
rahaa, ja minkä opit, sen opit itseäsi Marten!" Nyt
uudisti hän päätöksensä pysyä uskollisena tälle elämän-
ohjeelleen, joka hänet oli tehnyt ahkeraksi ja toimeli-
aaksi ja joka lupasi hänelle miehenä hywän tulewai-
suuden.

horjumatta pysyi hän päätöksessään. Kun rat-
suohjaajat ja rengit mielellään wetiwäl ditkiä ''äiwäl-
lisunia tai muuten oliwat joutilaina, toimitti Jaakko
heidän tehtäwiään. Näin ansaitsi hän wähän rahaa,
jolla sai wälttämättömimmät tarpeensa hankituksi ja
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sen ohessa harjaantui »vähitellen oiwaksi ratsastajaksi,
eikä hänelle siinä enää moni piisannutkaan.

Pian saikin hän taitoansa näyttää. Ruhtinaan
tallimestari oli ostanut uusia helvosia, joista nuori,
kaunis arabialainen sotaratsu oli läwattoman tulinen.
Tämä ori annettiin ensimmäisen ratsuohjaajan opetet-
tawaksi ja nimenomaan sai hän käskyn toimittaa teh-
täwäniä huolellisesti, sillä ruhtinas itse toiwoi ara-
bialaisesta mainiota ratsuhewosta. Mies lupasikin
Panna paraansa. Ori wietiin satuloituna ratsastusra-
dalle ja harjoitus alkoi, »vaan jo kymmenen minuutin
perästä kannettiin ohjaaja Pahoin ruhjottuna kotiinsa.
Raju helvonen oli heittänyt hänet selästään seinää
»vasten eikä mies Parka kyennyt ensinkään hillitä s'tä.

„Siitä miehestä ei ole hewosen kaswattajatsi", sa-
noi tallimestari, kun tapaturmasta hänelle ilmoitettiin.
«Koetelkoon toinen ratsuohjaaja taitoaan!"

Waan huomenna kannettiin tämäkin taloonsa
tulinen arabialainen oli hänet wiskannut maahan ja
tallannut käsiwarrenkin Poikki,

Nyt oli kolmannen ratsuohjaajan wuoro koetella
taitoaan, waan hänenkään ei onnistunut hillitä rie-
humaa hewosta. Satulasta täytyi hänen hypätä ja
sai aika Mamman, niin ettei muutamaan päiwään kyen-
nyt paikaltaan liikkumaan.

Tallimestari rypisti otsaansa, kun hänelle kerrot-
tiin näistä onnistumattomista kokeista,

„Itse nuo miehet owat syypäät onnettomuuteen-
sa", sanoi hän, „eiwät ole waruillaan, kun pitäisi.
Tallirengit saawat nyt wuorostaan yrittää."
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Arabialainen ori talutettiin taaskin radalle ja en-
simmäinen tallirenki nousi satulaan, Tuskin ehti
hän istuutua, niin jo suistui maahan ja hirnuen lauk-
kasi ori huimaawaa wauhtta pitkin rataa.

„Senkin peto!" woiwotti tallirenki noustessaan
waiwalla ylös, „En annasta mistään rupea minä
tuon hirwiön selkään toista kertaa", ja hän liikkasi tie-
hensä.

„Rauktojapll nuo miehet!" ärähti tallimestari.
„Onhan hewonen wahän raju, mutta hywä ratsastaja
sen kyllä hillitsee. Tahdotko sinä Kyösti koettaa?"

„Woinhan koettaa", Ivastasi toinen tallirenki s'iu-
kan arwelewan näköisenä „waan miten yritykseni
onnistuu, se nähdään. Monta ratsua olen eläissäni
ohjannut, mutta tuommoisen selässä en wielä ole istu-
nut. Koettaa tahdon kuitenkin".

„Rohkeutta!" sanoi tallimestari. "Jos sinussa on
miestä helvosta hillitsemään, annan sinulle palkinnon.
Olisipa kerrassaan häpeällistä jollei ruhtinaan ratsas-
tajissa olisi tuon oriin taluttajaa".

Taas oli se snat» kiinni ja katsi renkiä piteli wai-
wlllla suupielistä, Kowin se riuhtoi, karkasi pystyyn
ja kaappi kawioillaan, jotta hiekka pölypilwenä nousi
ilmaan, rajusti säihkyilvät silmät tulta. Tallirenki
lähestyi sitä warmasti, taitawan ratsastajan tawoin,
monta monituista tällaista oli hän pakottanut totte-
lemaan. Heti satulaan astuttuaan huusi hän rengille
Päästämään suitset käsistään ja taitawasti alkoi hän
huimabäätä ohjata. Hetken pysyi mies satulassa, ivail-
la hewoncn »Voimakkaasti rehtoi. Jo toiwoi hän woit-
tawansa, mutta samassa arabialainen nousi takaja-
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loilleen Pystyyn, etujalat ilmaa huitoiwat ja äkkiä
heittäytyi ori ratsastajineen selälleen maahan. Kors-
kuen nousi se taas pystyyn, »vaan ratsastaja kannet-
tiin tunnotonna Pois.

,Kas paholaista!" huudahti tallimestari »vim-
moissaan. „Odotahan, kun itse rupean sinun herrak-
sesi! Eiköhän se lakkaa kujeilemasta, jos ratstchiiskalla
kelpolailla löylyttää ympäri pään? Ottakaa kiini
miehet!"

Mieswoimalla saatiin hewonen pian kiini, »vi-
haisena hyppäsi tallimestari itse satulaan. Tuimasti
iski kannuksensa oriin kylkiin ja tarttui ohjaksiin, maan
tästä se yhä enemmän »vimmastuneena teki äkkinäisen
syrjähypyn, kaataen kaksi tallirenkiä, ja wiskasi her-
ransa korkealle ilmaan. Hyppäsi sitte yli aituun ja
laukkasi »vinhasti tiehensä, Waiwalla ottiwat miehet
sen jälleen kiini.

Ratsumestari puhkui »vihasta, maikka hän onneksi
ehei» jäsenin pääsi leikistä. Waan »voitettuna hän
Palasi taistelusta ja se hänen kiukkuaan ärsytti,

„Tuo peto ei kelpaa muuksi luin nyljettäwäksi!"
huusi hän puistaessaan tomun »vaatteistaan. „Kuo-
lillllksi se on ammultawa! Miehet, noutakaa pistooli!
Kyllä minä sen riiwatun opetan!"

Tosissaan Puhui tallimestari ja miehet toiwat
hänelle pistoolin, Silläwälin oli heloonenkin taas
saatu liini. Laukatessa»» trioillaan pitkin katuja oli
se ihmisiä säikäyttänyt ja uteliaan »väkijoukon seuraa-
mana talutettiin se ratsastusradalle,

„Hewonen tänne!" komensi tallimestari, «Sur-
ma sille, ettei se enää tuhoa miehiäni!,"
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„Mutta, mitä sanoo ruhtinas, jos ammutte oriin
kuoliaaksi?" rohkeni eräs Palmella huomauttaa,

„Se on oma asiani", wastasi tallimestari ylpeästi
„siitä kyllä wastaan! Nai" lisäsi hän wähän

hillityllä äänellä, kun tuli ajatelleeksi että ruhtinas
ehkä teosta suuttuisi „Mai onko teissä kenessäkään
tämän rajun eläimen hillitsiää?"

Joukko waikeni sanattomaksi ei ollut kellään
rohkeutta yrittää, taitamimmat ratsastajat pudistiwat
Päätään.

„Ei ole siis ketään!" sanoi tallimestari, „Sen
kyllä arwasin. Taluttakaa heMonen tänne!"

Wäki höristi korwiaan, jo jännitti tallimestari
Pistoolin, hanaa ja nosti weikalleen tuhoaman ampu-
ma-aseen jalon arabialaisen päätä kohti, kun Jaakko
koulusta palatessaan kirjat kainalossa reippaasti astui
ihmisjoukon luo.

„laakko!" huusi eräs tallirengeistä, «Jollei ku-
kaan muu osaa oritta hillitä, niin eiköhän hän kui-
tenkin!"

Tallimestari laski alas ojennetun kätensä, ja nyt
wiime hetkellä alkoi itseäänkin arweluttaa. Olihan he-
wonen maksanut »viisituhatta markkaa eikä ruhtinas
mikään rahain tuhlaaja ollut, ei hän niin tuhansien
antanut sormien lomitse liwistää. Laukaus saattoi
tallimestarille tosiaan maksaa liian paljon,

„laakko!" sanoi hän, «Tosiaankin, tule tänne
yrittämään! Uskallatko ratsastaa tämän oriin se-
lässä?"

Miksikä en tohtisi?" mustasi Jaakko. „Eihän
tuo niin pahansisuinen liene?"
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„Eikä niin hywäsisuincnkaan, olekin waruillasi
Poika!" kuului ääni wäkijoulosta, „Ei kukaan ratsu-
ohjaajista, ei kumpikaan tallirenki eikä edes herra talli-
mestari ole Pysynyt tuon riiwiön selässä!"

Jaakko kuuli kyllä warotuksen, waan ei wirkannul
siihen sanaakaan, „Tahdon koettaa, herra tallimesta-
ri", sanoi hän,

„tzywä on, Poikani!" wastasi tallimestari tyyty-
wäilenä, „Noutllkaapas kannukset ja piiska!"

„Ei tarwita", sanoi Jaakko, ..Pitäkäähän joku
kirjani ja uuden takkini myöskin, ettei se likaannu,
jos satulasta singahtaisin wielä hetkisen odottakaa,
herra tallimestari, haen nuttuni!" Ia nopeaan juoksi
hän talliin sitä noutamaan.

„Rohkca Poika!" tuumaili muuan rikas englanti-
lainen, „tzauskll nähdä, miten hän suoriutuu!"

Kohta palasi Jaakko, wanya nuttu yllään, ja roh-
keasti lähestyi lcwotonta oritta. Sen päässä vyöri-
wät Mielä silmät, etukawiolla kaapi se maata että niek-
ka ia kiwet lenteliwät ja waahdossa suin pureskeli kuo-
laimia, Jaakko taputti sen komeata kaulaa, lepytti sitä
puheellaan niin että eläin wähän rauhoittui.

„Poika näyttää hywin ymmärtäwän tehtäwänsä",
tuumi taaskin englantilainen „kowuudella ci tuos-
sa Päästä mihinkään! Äläs huoli, kas miten taitn-
wasti! Näes sitä »veitikkaa!"

Näin tuumaili englantilaille», kun näki, kuinka
sukkelaan Jaakko hypähti satulaan, käskettyään ensin
tallirenkien, jotka piteliwät oritta, peräytymään. Ko-
mea arabialainen oli wähän rauhoittunut, maan
kun tunsi taakan selässään ja luultawasti muisti äs-
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keistä Pahoinpitelyä, niin jo taas alkoi tulinen temmel-
lys. Hyppäsi ensin hurjasti, sitten rawisti itseään ja
nousi korskuen takajaloilleen koettaen wapautua aja-
jastaan, Jaakko se waan i?tui lujana satulassa ja
piteli ohjia höllästi kädessään. Hewosta lyömättä ja
painamatta korkoansa sen kupeisiin, silitteli hän päätä
ja taputteli taulaa, antaen sen hypätä mielensä mu-

kaan.
Kun hewonen karkasi Pystöön ja näytti heittäyty-

wän selälleen, nojautui Jaakko oriin päätä wasten ja
peitti sen silmät waatteella. Heti laskeutui se alas etu-
jaloilleen ja waara wälttyi sillä kertaa.

Waan kohta alkoi uusi näytelmä. Hurjasti kors-
kuen käyristi hewonen selkänsä ja omituisella tempulla
yritti uudelleen heittää ratsastajan maahan, waan tur-
haan se niskoitteli, Jaakko oli hewosen selässä kuin
kotonaan, Wihdoin lähti ori lentämään juoksuun ja
Poika antoi sen ohjaamatta mennä menojaan. ,Mkö-
hän jo ala wäsyä!" tuumaili Jaakko, eikä aitaakaan,
niin näyttipä hewonen jo huoma.llwan, etteiwät mit-
kään kujeet auttaneet. Wähitellen hiljensi se juoksuaan
ja jo totteli ohjaksia.

Arabialainen oli woitettu ja tunnusti ratsastajan
herrakseen. tzywillä mielin antoi Jaakko sen juosta
tallin luo, jonka edustalla nyt ratsasti edestakaisin
wäkijoukon ihmetellessä, aiwan mielensä mukaan ajoi
hän milloin rawia, milloin juoksua ja helposti totteli
häntä komea ori.

„Kyllä tästä jo kalu tulee, herra tallimestari",
sanoi Jaakko hylätessään hewosen selästä ia sitä taput-
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taessaan. „Se jo mukautuu ja nyt Kyösti sen yhtä hy-
win ohjaa, kuin minäkin",

„Hywä on, poikani", wastasi tallimestari hywil-
lään siitä että Jaakko oli saanut hänen säästämään
hewosen. „Hywä olisi, jos wielä tuontuosta harjoit-
taisit sitä, kowin kiitollinen olisin sinulle siitä. Tässä
saat, Jaakko, pienen palkan waiwoistasi!"

Kiiltämän markan Pisti hän Pojan kouraan ja
hywillä mielin otti> hän sen Ivastaan. Englantilainen
seisoi wieressä ia Pudisti päätään.

„Kas wietäwää!" mutisi hän itsekseen „yhden
ainoan markan antoi ja poikaparka pani henkensä alt-
tiiksi taistellessaan tuon pedon kanssa wielä lisäksi
Pelasti ruhtinaan kalliin hewosen kuolemasta. Jollei
hän olisi sitä osannnt hillitä, niin nyt olisi wiisituhatta
markkaa mennyt kuin tuhka tuuleen! Ia koko työs-
tään sai poika markan! Jo sietäis' tuon herran hä-
lvetä!"

Lausuessaan nuo wiimeiset sanansa, kohotti hän
kultapäisen keppinsä ja hiljaa nopautti sillä Jaakkoa
selkään. Tämä kääntyi ja tuijotti englantilaiseen,

puhutteko Englannin kieltä?" kysyi hän
huonolla Saksan kielellä.

Jaakko pudisti päätään.
Sepä ikäwää", pahoili edellinen. „Kuulkaahan!

Harjoitatteko minulle kaisi hewosta? Kaksi? Mak-
san teille hywät rahat".

«Mielelläni sen teen!" wastasi Jaakko.

') Sir herra.
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„Hywä", sanoi englantilainen, „Seuraattcko mi-
nua kotiini?"

Jaakko suostui ja siellä sai kaksi ihmeen kaunista
hewosta ovetettawatseen. Kun oli työn lopettanut,
antoi loordi Bridgewater se oli englantilaisen nimi

hänelle neljäkymmentä lultamarkkaa.
„Tässä saatte palkkion", sanoi antelias herra,

„Olen työhönne tyytywäinen hewoset owat hywät
kummastakin annan kaksikymmentä kultamarlkaa

- riittääkö?"
Jaakko oli kuin puusta pudonnut, kun näki lul-

taläjän edessään pöydällä. Oliko tämä todella hänen
omaisuutensa? „Eläköön prinssi!" oli hän wähällä
huudahtaa riemastuksissaan, kun iloa säteilewin sil-
min Pyyhkäsi rahat pöydältä nuttunsa taskuun, „Hän
on kuin onkin oikeassa, aika on rahaa,, ja minkä opin,
sen ovin itseäni warten! Wähällä ratsastamisella olen
nyt kahdeksi »vuodeksi ansainnut kaikki tarpeeni!"

„Wahinko", sanoi englantilainen keskeyttäen Jaa-
kon mietteitä, „tvahinko, ettette Puhu Englannin kieltä!
Ottaisin teidät palwelutseeni maksaisin hywän Pal-
kan, Waan eihän tästä kannata Puhua, Ensi »vii-
kolla lähden woikaa hywin!"

Tuskin saattoi Jaakko änkyttää muutaman sa-
nan kiitokseksi, Loordin sanat tekiwät häneen hywän
»vaikutuksen. Heitettyään hywästi tuliwat ne hänen
mieleensä ja tuontuosta kaikui hänen korlvissaam
„Wahinko, ettette puhu Englannin kieltä!"

„Wahinko on tosiaankin, tuumaili Jaakko, Jos
olisin osannut Englannin kiellä, olisi loordi ottanut
minut palwelukseensa, hywän Palkan olisi antanut ja
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Paljon olisin matkalla maailmaa nähnyt ja paljon saa-
nut oppia, waan nyt jää kaiM näkemättä ja oppimatta.
Oikein harmittaa! Mutta onhan minulla rahaa",
nmistikin hän äkkiä, „woinhnn palkata opettajan ja
opetella englannin kieltä! Kun loordi Bridgewater
Palaa takaisin, niin ihmettelee hän taitoani. Englan-
nin kieltä rupean kuin rupeaakin lukemaan! Mitä
opin, opin minä itseäni warten, niin sanoo Prinssikin,
Ia tuumasta toimeen!"

Välttämättä tähtyi Jaakon mielestään oppia wie-
raita kieliä, päästäkseen eteenpäin maailmassa, ja
prinssi Adelbertille toiwoi hän myöskin sillä kunniaa
tuottllwansll. Tämä asia oli hänelle nyt aiwan sel-
willä. Osan saamastaan aarteesta antoi hän kaswa-
tuswanhemmilleen, waan suurimman osan piti itse ja
maksoi siitä opettajilleen, Hywällä menestyksella luki
hän Englannin ja Ranskan kieltä. Tähän käytti l>än
ne heteet, joina oli joutilaana koulutöistään, ja kun
hänellä nyt oli rahaa yltäkyllin, ei hänen enää tarwin-
nut olla tallipoikana eikä ratsastamalla itseään elät-
tää, Kaswatusisänsä siitä hänelle kyllä äiski, waan ei
woinut Jaakkoa enää työhön Pakottaa, sillä raha teki
hänet isästä riippumattomaksi, ja hän huomasi nyt
että jos aika on rahaa, niin on raha myöskin »val-
taa, Voidakseen noudattaa omaa mieltään ja taipu-
muksiaan, täytyi hänen hankkia itselleen rahaa ja sitä
sai hän käyttämällä hywin suurta pääomaansa, a i-
ka a. Työllä tuli hänen siis saawuttaa riippuma-
ton asema ja kehittyä itsenäiseksi mieheksi. Sen touoksi
teki hän ahkeraan työtä koulussa ja kotona, hän tuli
opettajiensa parmmmaksi oppilaaksi, puhui Englannin
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ja Ranskaa kieltä, kuin omaa äidinkieltään Näin op-
pi hän oppimistaan, kunnes äkkiä huomasi että koko
rahalippaansa oli tyhjentynyt, ei ollut hänellä enää
muuta jäillä, kuin Prinssin antama kultaraha, jonka
kllllisarwoisena aarteena oli säilyttänyt. Tämä huo-
mio Jaakkoa hämmästytti! Waan hän oli jo karais-
tunut elämän wastuksissa, hän ei niin helposti kadot-
tanut mielenmalttiaan. Aänetönnä asettui hän pie-
nen huoneensa nurkkaan istumaan ja rupesi mietti-
mään tilaansa, mitä tietä hän nyt lähtisi kulkemaan,
muuttaakseen taaskin hywin käytettyä aikaansa rahaksi.

VI.

Presidentti.
Jaakko siis mietti, mihin työhön ryhtyisi. Mie-

lestään oli hänellä jo kyllin tietoja lähteäkseen johon-
kin yliopistoon, ja sinne eniten tekikin mieli roaan
mistä sai" siihen larwittawat warat? Mistä maksaisi
Professorille, millä kirjat ostaisi ja miten hankkisi ela-
tuksen kolmeksi neljäksi wuodeksi? Näihin oli Jaakon
»vaikea wastata. Kaswatuswanhempansa eiwät woi-
neet häntä auttaa, oikein häntä pelotti ajatellessaan,
että tästälähin tulisi olemaan heidän taakkanaan, kun
ei enää saattanut maksaa puolestaan, ja siitä syystä
oli hänen melkein mahdotonta jäädä heidän elätettä-
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wäkseen. Eikä hän toiwonutkaan heiltä mitään saa-
tuansa, Waikea oli heillä itselläänkin toimeentulo ja
Jaakkokaan ei enää ollut lapsi, aika mies hän kohta oli,
ierwc ja kylenewä itseään elättämään. Sen Jaakko
hywin itsekin tiesi wai miten? Siinä se pulma oli-
kin!

Moneen kertaan tuumaili hän tätä asiaa. Ruwe-
talo taas tallipojaksi? Ei, siihen oli Jaakko mielestään
jo liian oppinut mies. Kuolettaman itämäksi olisi
elämä tullut tyhmien tallipoiki<>n parissa ja hewosten
sukiminenklllln ei häntä enää huwittanut, kun jo oli
saanut maistaa tiedon elähyttäwää juomaa.

Kirjoittaako prinssille ja pyytää häneltä avua?
Sen olisi Jaakko ehkä tehnyt waan ensiksikään ei
tiennyt prinssin olopaikkaa ja jos woisikin saada siitä
selkoa, niin epäili Janiko tokko Prinssi häntä enää
muistaisikaan. Ei ollut tuumasta mihinkään.

Ruhtinaskin juolahti hänen mieleensä, waan mar-
inaan ei ruhtinas häntä nyt enään tuntisi, metsäkoira-
jutun oli hän luultawasti aikoja sitten unohtanut.
Turhaa oli siis hänenkin Puoleensa kääntyä.

Mitä tehdä? Mihin ryhtyä?
Jaakko Pyhkäsi tuontuosta tuskanhien otsaltaan,

mielensä alkoi masentua, synkistyi ja suruis-
saan huokaili häm „Prinssi on sittenkin wäärässä, aika
ci ole rahaa! Olenhan sitä rehellisesti käyttänyt,
woimieni takaa, olen ahkeroinut, tietoja päähäni ah-
dannut, sanoiwathan opettajani, että oken heidän pa-
ras oppilaansa! Ia mitä tieto minua nyt hyödyttää?
Turha oli ahkeruuteni, turhat owat tietoni! En niillä
ede°> leipääni ansaitse. Wiisainta lienee palata ta-
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kailln ratsuohjaajan ja howijääkärin luo hewosia ja
koiria kaswattamaan, etten nälkään kuole!"

Eikä muta keinoa näyttänyt olemankaan, Kas-
watusisälin tuumi kuiwalla äänellä, että Jaakko hä-
nen mielestään jo oli kyllin Ivanha itse ansaitsemaan
leipänsä, muut ciwät häntä enää ruwenneet elättä-
mään. Jaakko myönsi isän oleman oikeassa ja pyysi
kahdeksan päiwän odotusaika kunnes hankkisi toi-
meentulon. Siihen suostui isä silla ehdolla että Jaak-
ko määrätyn ajan perästä korjaisi luunsa ja lähtisi
tienaamaan.

Tätä kohtelua Jaakko ei niinkään paheksunut
mutta nöyryyttäwää hänelle oli että kaswatusäitinsä,
Kinderleinin emäntä, alituisesti häntä pilkkasi, wic-
läpä prinssiä ja noita kauniita elämänohjeita, soista
Jaakko usein oli Puhunut,

Aika on rahaa!" hoki hän, „Missä on rahasi?
Eipä niitä näy! Oppisi, kirjasi meniwät kaiwoon, sa-
ma laiska-Jaakko olet kuin ennenkin! Varasta kun
olisit tallissa pysynyt ja kauniisti leipän ansainnut.
Eikä se työ olisi henkeä wienyt. Prinssi se sinun tuh-
maan kalloosi ajoi mielettömiään, ja hullu kaikkea us-
koo. Siinä leikissä menckit rahasi ja onnesi. Kaik-
kine oppinesi saat nyt kiristää nälkäwyötä, Aika on
rahaa! Oi, sitä wiisautta! Missä on aarteesi? Pian
saat wierailla kielilläsi rumeta wasaroimaan liwiä
maantien marsilla! Kyllä on ''inulla huono ase!"

Tämmöistä puhetta piti Kinderleinin emäntä,
milloin maan Jaakon näki eikä tämä rumennut itseään
puolustamaankaan, sillä huomispäiwä alkoi todellaan
näyttää hämärältä. Hän tointui kuitenkin taas ja
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rohlasi mielensä. Elihän maailmassa niin paljon ih-
misiä kuolematta nälkää», täit hänellekin uli toimeen-
tulo suotu. Pahimmassa'tapauksessa saattoi hän ru-
weta tallirengiksi tai ratsuohjaajan palwelukseen
miksi siis joutua epäilykseen? Eihän asiat kuitenkaan
olleet niin huonolla kannalla,

„Mics, joka on oppinut opittawansa, joka puhuu
kolmea kieltä, ei nälkään kuole eikä tekewältä työ lopu",
Puhui Jaakko itselse'en, „lotain ansiota kait woin saa-
da! Saattaisin lapsia opettaa? Taikka rupean jon-
kun kauppiaan kirjuriksi! Ei auta kuhnailla! Joka
etsii, se löhtää!"

Tuumasta toimeen, Jaakko juoksi pitkin kau-
punkia talosta taloon tarjoutuen jos jonkin herran pal-
velukseen, Maan kaikkialla sai kieltämän wastaulsen.
Mikä häntä ei tarwinnut, minl,ä mielestä oli hän liian
nuori, hänen pyyntöään ei joutanut kuulemaan-
kaan ja aina Palasi hän tyhjin toimin kotiin. Seitse-
män noista kahdeksasta armo-päiwästä oli jo kulunut
eikä Jaakko ollut hommissaan sen pitemmälle päässyt,
Rohkeimmanlin miehen olisi se lannistanut. Mi ai-
noa päiwä oli enää jälellä, miimmeimn armon päiwä,
ja silloin tuuluiwat sanat: „vois talosta!" ja armotta
työnnettiin Jaakko varta kadulle. Eikä auttanut uur-
tuminen, turhaan olisi hän »valittanut, sillä muuta
eiwäl tosiaan taswatuswanhempansa woineet tehdä,
jos itse mieliwät leiwässä pysyä, Jaakko huomasi,
ettei lopuksikaan muuta neulova ollut, kuin palata en-

tiseen hewostoimeensll. Ainiaaksiko? No niin, kir-
jansa sai" hän huoleti heittää Pölyyntymään, sillä
tallirenkinä ei häneltä tietystikään aikaa lukuihin liien-



60

nyt. Ia miksi luulisilaan hän? Ticsihän hän, ettei
uppinsa wisautensa häntä läheskään niin Paljon
hyödyttäneet, kuin ratsastustaitF.

Tämä ajatus kokonaan lannisti Jaakon mielen, ko-
min se häntä suretti, suretti niin että oli wähällä is-
tua kadulle itkemään, Salatakseen Pahaa mieltään,
otti hön lakkinsa ia juoksi kauaksi metsään. Siellä ei
häntä kukaan nähnyt, siellä ei kukaan pilkannut, ei
moittinut, ja siellä saattoi yksinäisyydessä laskea tun-
teet malloilleen olematta muiden pilkkana.

Metsään tultuaan Jaakko heittäytyi wanhan tam-
men alle Pitkäkseen, painoi kastoonsa pehmeään sam-
malikkoon ja itki oikein sydämen pohjasta. Kyyneltul-
wa lewensi raskaan mielen ja antoi hänelle woimaa
lewollisemmin ajattelemaan wastaisuuttacm. Ei enää
tuntunut kohtalo niin kotvalta, kohtalo, joka hänet
määrä'', tallirenkinä ansaitsemaan leipänsä.

„Mitäpä tuosta?" tuumi hän ruwetessaan mät-
täälle istumaan, pyyhkien kyyneleet silmistään. „Miksi
suren ia huolehdin? Onhan renkikin ihminen, joka re-
hellisellä työllään ansaitsee leipänsä! On kait oikeus
minulla wäittää wastaan, kun prinssi sanoo: „aika on
rahaa?" Owatko siis hankkimani tiedot minulle taa-
kaksi? Olenko käyttänyt määrin sen ajan jona kirjoista
tietoja ammensin? Saattaahan mielii koittaa päiwä,
jolloin tarwitsen oppini! Oikein naurattaa, että niin
heittäysin huoliini, kun tuuli hieman wastaiseksi kään-
tyi, Kärsiwällisyyttä ja rohkeutta tarwitsee mies tais-
telussa! Aita neuwon keksii, ei Roomaakaan päiwcissä
rakennettu, huomispäiwänä menen ratsuohjaajien
luo ilmoittautumaan työhön muut hommat jää-
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koot tuonnemmaksi! Jos prinssi on oikeassa täytyy
pääomani kerran kasroaa korkoja".

Näin ajatteli Jaakko ja rohkasi mielensä, tällä <ta-
woin koetti hän unohtaa kowan kohtalonsa. Toinen-
kin tuuma Pälkähti hänen päähänsä, Jaakolla oli
wielä tallella prinssi Adelbertin lahjoittama kultaraha.
Maksamalla sen asianajotoimistoon, hantkisiwat hänel-
le jonkin paikan ehkä sattuisi saamaan Kuran, jossa
ei ainakaan tarwitsisi Puutetta nähdä ja ehkäpä woisi
jatkaa lulujaanlin.

Waan tämänkin tuuman heitti hän pmn, sillä kolvin
waikealta tuntui hänestä luopuminen kultarahasta,
jonka niin kauan oli säilyttänyt, osottaakseen Prins-
sille säästäwäisyyttään.

„En luowu siitä", Päätti hän wähän aikaa mietit-
tyään. „loZ prinssi terran palaa, niin tahdon hänelle
näyttää, että osaan säästää rahaani yhtä hywin kuin
aikaani. Rupean sittenkin entiseen tullitoimeeni!"

Nyt oli Jaakko tehnyt päätöksensä, Pyyhkästen
kyyneljätteet silmistään nousi hän ylös ja palasi kau-
punkiin ryhtyäkseen heti toimeensa tallissa. Raskaal-
ta tuntui käynti, melkein tietämättään kääntyi hän
syrjätietä kulkemaan ja tuli siten metsässä Paikkaan,
josta wähän kulettu tie wei korkealle wuorelle ja siel-
tä alas jyrkännettä. Wähän matkan päässä teki se
äkkinäisen mutkan, siwuuttaen kuilua, noin sadan jalan
sywyistä, jonka juurella kalliomainen metsäpuro juoksi.
Muonamiesten, jotka tätä tietä kulettiwat halkoja kau-
punkiin alhaalla wuoriseudussa olemista metsälohois-
ta, täytyi waroa etteiwät hewosineen ajokaluineen
suistuisi sywyyteen. Tosin oli reunaa Pitkin rakennettu
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aituu, joka sillä paikalla oli jotenkin wahwa, Ivaan mut-
kan kohdalla hywää kyytiä alastulewaa kuormaa ei
se paljoakaan hyödyttänyt. Tämän törmätessä aituu-
ta wastaan saattoiioat pylwäät katketa ja kärryt suis-
tua hewosineen, nuehilieen jyrkän luilnn pohjaan muu-
tamassa silmänräpäyksessä.

Mainitulla kohdalla Jaakko wähän lewähti ja
ihmetellen katseli »vaarallista tietä. Silloin kuuli hän
laukaa kumeaa jyrinää, joka hywin nopeaan läheni,
ja heti senjälkeen pelottawia hätähuutoja. Tiheä pen-
saikko esti häntä mitään näkemästä, maun helposti
saattoi arwata, että hewosmies rattailleen oli tulosia
alas jyrkkää »vuoritietä ja huimallwaa wauhtia läheni
tuota pelottawaa kohtaa, Vhä kowemmin kaikuitvat
hätähuudot jylhässä wuorimallssll, pyörien jyristessä
kuuluiwat kllwioniskut ja jo nälyiwät tienpolwessa kah-
den pillastuneen hewosen wetämät waunut nuolen-
nopeudella kiitämän alas suoraan toyti sywyyttä. Seu-
raawassa silmänräpäyksessä näyttiwät hewoset ajopeli-
lleen, ajajineen, isäntineen olewan kuoleman omia.
mutta kun hätä on suurin, on apu lähinnä.

Nopeasti mietti Jaakko mihin keinoon ryhtyisi.
Mahdotonta oli pysäyttää säikähtyneet hewoset, Waan
ehkä onnistuisi hänen, panemalla oman henkensä alt-
tiiksi, ajaa hewoset metsään oikealle tai »vasemmalle
puolen tien, niin että Puut ne seisauttaisi.

Kerran wielä silmäili Jaakko tomupilwessä kiitä-
wiä waunuja, Hewoset laukkasiwat waahtoawina
»vuoritietä alas, tuuliaispään kanssa näyttiwät ne len-
täwän kilpaa. Suitset, jotka ajuri oli pudottanut kä-
destään, lllllhasuvat maata, ja siinä istui häu kuolon-
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kalpeana kamalasti huutaen ja käsillään huitoen. Aivo-
naisista Maunuista näkyimät miehen ja naisen päät.
Ensimainittu huusi apua kilpaa ajurin kanssa, tyttö-
parka istui liikkumattomana selkänojassa ja tuijotti
eteensä silmät selällään kuolon kauhun «valtaamana,

Waan apu "tuli kuin pilMestä Pudoten, lalo-
sydämminen Jaakkomme ci joutanut tällä Maaran

hetkellä ajattelemaan itseään, noiden onnettomain hir-
Meä kohtalo ivaltasi hänet kokonaan. Temmaten ha-
lon Mieressä olemasta puupinosta juoksi hän suoraan
rajuja heMosia ivastaan, joiden lawioista tulikipinät
sinloilimat, „Seis! seis!" huusi hän asettuessaan kes-
kelle tietä. Pillastuneet heMoset eiwat Jaakkoa näh-
neck, eimät huutoa kuulleet, hurjistuneina syöksyimät
eteenpäin ja kohta uhkasiMat kaMiot ja Pyörät muser-
tua miesparan, jollei hän Mäistyisi tienshrjään.

Jaakko huomasi kyllä »vaaran maan lujana
seisoi hän paikoillaan koettaen hewosia seisauttaa.
Mutta turha oli hänen huutonsa, Mä waan karkasi-
wat ne eteenpäin ja marinalta näytti Jaakon kuolema!

Ratkaisemalla hetkellä, silloin kuin Jaakko jo mel-
kein tunsi Maahtosuisten yeMosten kuuman läähätyk-
sen, kun jo oli kaatumaisillaan niiden jalkoihin, juuri
silloin Miskasi hän Moimiensa takaa halon hewosten
päitä ivastaan. Kuin salaman iskusta ponnahtiwat
nämä takaisin, silmänräpäykseksi seisahtuiwat Maunut
ja samaa menoa karkasiMat arat hewofet tienoheen
metsään, johon puiden katkeillessa laahasiMat »vaunuja
perässään, kunnes Mihdoin pelosta ja Mäsymyksestä
läähättäen pysähtyimät suurien tammien eteen, ettei-
Mät musertaisi päitään Mahwoiyin runkoihin. Kal-



64

poana hyppäsi ajuri istuimeltaan ja tempaisten ohjak-
set käsiinsä pääsi hän jälleen hcwosten herraksi, Jaak-
ko kiirehti Maunujen luo ja awattuaan owen auttoi
hän wanhan herran ja nuoren pahasti säikähtyneen
naisen ulos mannuista,

„Tämä poika meidät pelasti wiime hetkellä!" sa-
noi sywästi huoaten wanha herra, kun säikähdyksestä
ja kuoleman kauhusta oli hieman tointunut. Mi-
ten on sinun laitasi?" kysyi hän tyttäreltään. „Alatko
rauhoittua?"

„Woin jo hywin, isä rakas - wähän wielä nu-
wuttaa säikähdys" wastasi nuori tyttö. „tzywä Ju-
mala, miten olisi tämä päättynyt, jollei tuo rohkea poi-
ka olisi tullut apuun! Wereni jähmettyy, kun muiste-
len noita kauheita hetkiä!"

„Niin, teitä me kiitämme siitä että nyt elämme",
sanoi herra kääntyen Jaakon puoleen. „Kuka olette?
Minä olen Presidentti Roth, Jos woin teitä jollain la-
malla palkita, niin teen sen mielelläni. Sanokaa mikä
on nimenne?"

Jaakko sanoi nimensä ja kertoi awomielisesti olo-
suhteistaan: kotioloistaan ja elämänsä waiheista, wie-
läpä tukalasta asemastaankin. Hänen teeskentelemä-
tön, ystäwällinen käytöksensä näkyi presidenttiä miel-
lyttäwän.

„Ticdän jo tarpeeksi, saatan kyllä jotain teidän hy-
wäksenne tehdä. Olette siis nykyään awun ja työn
tarpeessa, eteenpäin Pyritte? Eikö niin?"

„Aiwan niin, herra presidentti!" wastasi Jaakko.
„Osll«tte lukea, kirjoittaa ja laskea? Onko teillä

hywä käsiala?"
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„Ainakin wirheetön ja selwä".
„Se riittääkin! Osaatteko kirjallisesti ilmaista

ajatuksenne?"
„Luulen kyllä osaawani", naurahti Jaakko, «jos-

kaan ei minussa ole kirjailijan wikaa. barjaannuin-
han wähän tähänkin, opetellessani Englannin ja Rans-
kan kieltä".

„Kuinka, ymmärrättekö Englannin ja Ranskan
kieltäkin? Ehkäpä sujuu puhekin?"

..Opettajani oliwat minuun tyytywäiset", was-
tasi Jaakko.

„lopa jotain, tallipoika olette ja puhutte useita
kieliä!" huudahti Presidentti mallan ihmeissään. „Elli,
Puhelehan wähän hänen kanssaan!"

Presidentin tytär kyseli Jaakolta esineiden nimiä
Englannin ja Ranskan kielellä, ja sukkelaan wastasi tä-
mä kysymyksiin, Elli neiti kummeksi hänen taitoaan.

„Paremmin hän puhuu, kuin minä", sanoi tytär
isälleen. ..Oilein minua ihmetyttää! Olen opetellut

lapsesta pitäen ja hän tuskin wuoden,
kucen itse sanoo. Ahkera on poika ollni!"

„Niin olen ollut", wirkkoi Jaakko, „ja Pakostakin.
Tiedättehän, että aika un rahaa, ja minkä opin, opin

itseäni Marten".
Presidentti tarkasteli Jaakkoa kiireestä kantapää-

hän, „Olette oikeassa", sanoi hän, „loska niin hy-
uun olette käsittäneet ajan arwon, niin tiedän että sen
mhöskin wastedes hhwin käytätte",

Minun toimistossani on kirjurinpaikka awoin-
na, tarjoon sen teille. Palkka tosin ei ole suuren suu-
ri kolmesataa taalaria wuodessa Ivaan kun Pe-
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rehdytte työhönne, on tÄdän helppo parempaan Mir-
kaan kohota, jos olette ahkera ja toimessanne taitama.
Woitte piankin yletä sihteeriksi, otan teitä sopiman ti-
lavuuden sattuessa suosittaakseni. Sitäpaitsi on kir-
jasto toimistossani teidän käytettäwänänne. Jos
käytännöllisen työn lomassa ahkeraan lueskelette, niin
Koitte hanttia itsellenne yhtä paljon tietoja, ehkä
enemmänkin, tuin yliopistossa. Miettikää asiaa! Ia
jos wirka teitä miellyttää, niin woitte jo huomispäi-
wanä ryhtyä työhön",

Jaakko ei tiennyt ilosta itkeäkö wai nauraa.
Onni oli häntä ättiä Potkaissut, tällaista ei hän los-
kaan ollut tohtinut toiwoa, ei koslan uneksia. Kolmesa-
taa taalaria Palkkaa pian ylenisi paremuaan wir-
taan mielin määrin saisi täyttää kirjastoa wä-
hällä oli hän Presidenttiä syleillä tahi suudella hänen
kättään.

..Kiitos, herra presidentti! Suuri onni on mi-
nän kohdannut!" änkytti Jaakko punastuen ia waaile-
ten „miksi tlllwitsisi minun asiata tuumia? Rie-
mulla otan wastaan tarjoamanne wiran. En woi
teitä kyllin kiittää! Hywä Jumala, minäkin olen nyt
maailman onnellisin ihminen!"

..Alkää toki liioitelko!" wirkkoi presidentti. .Mi-
nua ilahuttaa, Mä johonkin määrin woin palkita suu-
ren palweluksen, jonka äsken minulle teitte. Jos olst-
t,e tarjoukseen tyytywäinen, niin älkää enää huoliko
kiittää! Palkka ci ole suuri, maan, kuten sanoin, jos

ahkeraan pyritte eteenpäin tiedän että sen teettekin
- niin teidän kyllä käy hywin. - Kuules. Juhani,
miten on hewosten ja Maunujen laita?"
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„KaiNi on lähtökunnossa, armollinen herra",
sanoi ajuri, joka tälläwälin oli säikähdyksestään toin-
tunut, maan wielä Pelkäsi saawansa herraltaan aika
torat, »Antakaa anteeksi, enhän ollut onnettomuuteen
syypää!"

»Tiesin sen lyllä", wastasi presidentti hywäntah-
toisesti »wuorella aiwan lähellämme kuului lau-
kaus, hewoset pillastuiwllt, jotta putosiwat suitset käsis-
täsi ja lähtiwät alamaata juoksemaan eikä silloin enää
ollut Pysäyttämisestä puhettakaan. Muuten oli kuolema
sinua yhtä lähellä, kuin meitäkin, ja olihan siinä jo kyl-
lin rangaistusta, jos olitkin wähcm huolimaton. Em-
me Puhu sanaakaan enää tästä! Oivatko hewoset jo
rauhoittuneet?"

»Hiljaa seisoivat, kuin lampaat! Eläin parat!
katsokaahan miten »väsyneet! Jollei laukaus olisi kuu-
lunut, eiwär ikinä niin rajusti olisi lähteneet lentoon,
Wiattomillhan nuo luontokappaleetkin oliwat. Nous-
kaa, herra Presidentti, huoleti »vaunuihin, neiti myös-
kin! Takaan ettei enää mitään onnettomuutta ta-
pahdu".

Hewoset oliwatkin jo tyyntyneet, Jaakko makuutti
herraswäelle, ettei heidän enää tarwitsisi Pelätä ja Pre-
sidentti astui taas tyttärineen waunuihin. Mielellään
olisi hän ottanut Jaakonkin mukaan, waan Maunussa
ei enää ollut sijaa, pienet kun oliwat, Jaakko sanoi-
kin mieluummin käwolewänsä, loska siten oikein saisi
iloita onnestaan, jota tuskin wielä saattoi todeksi us-
koa. Ia kohta lähtiwät Maunut liikkeelle, Presidentin
sanottua Jaakolle ystäwällisei jäähywäiset, hiloista
ramia juoksiwat jo hewoset alamaata,
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„tzuomenna siis tapaamme toisemme toimistos-
sa", huusi presidentti roiela Pojalle, .Muistakaa, että
asia on päätetty, näkemään asti!"

Tuolla alhaalla mieriwät waunut poispäin, ja
unissakäwijän tawoin Jaakko niitä ihmeissään tähhste-
li. Kauan seisoi hän hhdessä kohti ja thythwäisyys pais-
toi hänen kaswoistll. Mietteistään herättyään lähti
hän iloisesti laulaen astumaan kaunista metsätietä ja
ylös sinitaiwasta kohden loi hän katseensa, kiittäen sy-
dämessään Jumalaa, joka hänelle aiwan odottamatta
niin suuren onnen oli suonut.

„Mikä pelkuri olinkaan, epäillessäni tulewaisuut-
tani ja taitoani!" huudahti hän, „Taaskin omat
prinssin sanat näyttäytyneet oikeiksi. Aika on rahaa!
Jollen olisi aikaani hywin käyttänyt, jollen olisi luke-
nut ja kaikin woimin pyrkinyt eteenpäin, niin ei tämä-
kään onni olisi osakseni tullut, Aika on rahaa! Aika
on rahaa! Eipä äitikään enää pääse minua ja elämän-
ohjettani pilkkaamaan, Aika on rahaa! Tämä lause
on minulle nyt hankkinut hywän toimen, kolmesataa
taalaria muodessa. Entäs tuo suuri kirjasto, josta
saan mielin määrin ammentaa tietoja! Mitä sanomat
kotona, kun luulemat ettei minun enää tarwitse rumeta
tallipojaksi, kun kerron että olen saanut Miran Presi-
dentin toimistossa ja että wielä isompipalkkaiseenkin
Mirkaan saatan yletä? Warmaan lentäwät niiden sil-
mät selki selälleen! Tiedäkin äiti. että Prinssi on oi-
keassa! Kyllä ihmettelette!"

Posket hehkuiwat innosta, iloa säteiliwät silmät,
kun Jaakko kiirein askelin läheni kaupunkia,

„Mikä sinun on?" kysyi Kinderleinin emäntä, kun
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Jaakko astui tupaan. Oletko tähden löytänyt wai
miksi olet niin iloinen?"

„Oikein arwasitte, äiti!" kiirehti Jaakko »Vastaa-
maan „onnentähden löysin. Kuulkaahan, kun ker-
ron, mitä minulle metsässä tapahtui!"

Hartaasti kuunteli täti Jaakon kertomusta, huu-
dahtaen milloin ihmettelystä, milloin pelosta tai ilos-
ta, ja kun oli kuullut koko tapahtuman, niin ei saanut
sanaa sanotuksi.' Koko illan oli hän kowin »vähäpu-
heinen, ei ainoatakaan kertaa pilkannut Jaakkoa eikä
prinssin opetusta. Wasta maatapannessaan hän hil-
jaa Puheli itsekseen, ja sitä sattui Jaakko kuulemaan.

„On se poika sittenkin oikeassa. Aika on rahaa!
Aika on rahaa! Ikäwä etten minä sitä tiennyt, kun
olin lapsi ja käwin koulua. Waan minkä sille enää
woi".

Siihen nukkui eukko, eikä Jaakko milloinkaan ollut
tätiänsä nähnyt niin hywällä tuulella, kum seuraama-
na aamuna, jolloin täti Pojalleen, herra kirjurille, tar-
jottimella toi kahmia aamiaispöytään. Tämmöistä
kunniaa ei ollut Jaakon osaksi ennen tullut. Tosiaan-
kin on aika rahaa, ja raha on w a I t a a.

VII.

Kirjuri.

Näin pitkälle oli Jaakko nyt päässyt, Wirkamies
oli hän, joskaan ei niin korkea armoltaan, olihan waan
halpa kirjuri. Mutta onnellinen hän oli, Paljoa onnel-
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lisempi, kuin konsanaan ylhäinen ministeri neuwonan-
tajineen. Eikä häneltä mitään puuttunutkaan. Enem-
män hylvää oli hän saanut, lun oli rohjennut toiwoa,
edes uneksiakaan, ja ruusunpunaisena hohti tuletvai-
suus. Kun kerran oli astunut ensi portaalle, oli help-
po ahkeralla työllä ja aikaansa hylvin käyttämällä ku-
iveta portaalta portaalle, kunnes saalvuttaisi ylimmän
Paikan. Tätä Jaakko ainakin toiwoi, eikäpä hänestä
riippunutkaan toitveensa toteutuminen.

Warhain huomisaamuna saapui Jaakko ensim-
mäisenä toimistoon, ja kun ei tiennyt initä tehdä, is-
tui tuolille odottamaan, kunnes joku tulisi työtä anta-
maan. Maan kun siinä pitkästyi joutilaana istumaan,
otti hän kirjoituspöydältä Iveitsen ja hanhensulkia, jos-
ta Ivuoleskeli somia kirjoituskyniä. WaZta wähän
ajan perästä tulilvat toimiston muut kirjurit. Oudok-
suen tarkasteli kukin heistä Jaakkoa eiwätkä he oikein
tienneet, mitä hän oli miehiään. Niin lewollisena sii-
nä istui, etteiwät häntä woineet poiskaan käskeä, ja
mitä hän tosiaankin teki toimistossa, he arlvelilvat.

Wähän wälitti Jaakko uteliaista katseista, »vir-
kaansa toimittamaan oli hän tullut, ja muussa kyllä
suoriutuisi, tuumi hän.

Niin käwikin. Toimiston päällikkö tuli toimis-
toon, Ivaan ei ollut Jaakolle yhtä sälvyisä, kuin kir-
jurit.

„Mitä on teillä asiaa?" kysyi hän tylysti.
„Tulin Mirkaani toimittamaan", Ivastasi Jaakko

rohkeasti, mutta sawyisästi.
„Wirkaanne? Mitä Puhutte? Kuka on teidät tän-

ne kutsunut?"
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„Herra presidentti Roth",lvastasi Jaakko,
„Herra presidenttikö? Eikö ruhtinas itse! Men-

kää tiehenne tai käsken palwelijan antamaan teille läh-
töpassit!"

Jaakko ei paikaltaan hiewahtanut, „Kysykää herra
presidentiltä itseltään, jollette minua usko", wirkkoi
hän,

„Mielettömyyttä!" huudahti toimiston päällikkö,
Wiekää tuo poika pihalle!" komensi hän palweliaa,

Samassa soi kello, ..Presidentti itse!" lisäsi pääl-
likkö hämmästyksissään, „lutussa on sittenkin jotain
perää. Odottakaa wielä, tulen heti takaisin!"

Nopeaan Poistui hän ja, Jaakko jäi lewollisena
odottamaan, warma kun oli asiastaan.

Ei aikaakaan, niin jo palasi tomiston päällikkö
aiwan loisena miehenä kuin äsken, ystäwällisesti lä-
hestyen Jaakkoa.

„Olette oikeassa", sanoi hän. ..Herra Presidentti
on antanut minulle asiastanne tarpeelliset tiedot ja
teidät minulle erityisesti suosittanut. No niin, sitten-
hän näemme. Tuossa on tyhjä pulpetti istukaa sii-
hen ja kopioikaa minulle tämä asiakirja!"

Päällikkö Poistui enempää selittämättä ja antoi po-
jan wähän aikaa seista neuwotonna asiakirjan ääressä,
jonka oli pulpetille heittänyt. Jaakon sydän wähän
hätkähti, maan hän malttoi kuitenkin mielensä. Eikä
hidasteleminen ollut hänen tapojaan. „Aika on ra-
haa!" muistui hänen mieleensä ja päättäwästi istui
hän pulpetin ääreen työtään alottelemaan. Kyniä oli
yllin kyllin eikä mustetta ja Paperiakaan puuttunut.
Riwakkaasti ryhtyi hän työhön käsiisi. Kahden tunnin
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Perästä oli Jaakko siististi ja kauniisti jäljentänyt asia-kirjan ja Mei toimituspäällikölle. Epäillen katseli tämä
msin työtä, maan yhä tyytymäisemmältä näytti hänmihon lehtiä sellaillessaan, *

„Hywin kirjoitettu!" sanoi hän wihdoin - „ja
Pian saittekin Malmiiksi! Näytätte työhön kykenemän.
Jos jatkatte yhtä l>ywin kuin olette alottaneet, niin ei
ole hätäpäiwiä. Kirjoittakaa nyt tämä!"

Jaakko tyytywäisenä saamistaan kiitoksista Palasi
Pöytänsä luo ja oli hymillään esimiehensä suosiosta.
Tämä hänelle pian uskoi tärkeimmät työnsä ja usein
ilmaisi tyytywllisyytensä häneen.

-helposti perehtyi Jaakko toimeensa ja suoriutui
Pikemmin tehtämistään kuin muut kirjurit, maikka hän
oikeimmiten teki enemmän työtä kuin ne. Minkä teki,sen teki hän uutterasti, käyttäen työhön joka hetken.
Hän tiesi ajan armon eikä kuluttanut sitä turhiin. Tä-
ten sai Jaakko paljon aikaa. Kun Mirkatowerinsa mie-
lii tuntikausia hikoiliMat lirjoituksiensa ääressä, oli hän
jo aikoja sitten lopettanut työnsä, joten iltapäiwän sai
käyttää omiin toimiinsa. Moni olisi tuon ajan huwi-
tellut, maan niin ei Jaakko tehnyt. Presidentiltä oli
hän saanut luMan käyttää kirjastoa ja kun nyt oli Mi-
rassaan kotiutunut, dynsi hän toimituspäälliköltä tar-
kempia tietoja kirjastosta,

.Mitä te kirjastossa teette?" kysyi tämä, „Mitä
sieltä hakisitte?"

„Kirjoja ei muuta", Masiasi Jaakko,
„Ia mitä niillä? Siellä ei ole muita kuin teoksia,

jotka käsittelemät waltio-oikeutta, roomalaista lakia,
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waltiulaloutta ja sellaisia, joista ette ymmärrä rahtua-
kaan",

„Eenpätähden juuri!" arweli Jaakko,
„Kuinka nun?"
„los ymmärtäisin, niin en noita kirjoja tarwitsi-

sikaan. Te olette aiwan oikeassa, herra päällikkö- minä
en mitään ymmärrä, siis täytyy minun oppia",

„Oppia? Tekö? Halpa kirjuri? Teilläpä on
suuria aikeita, M'itä se teitä hyödyttäisi!"

„Minkä opin, sen opin itseäni warten", sanoi
Jaakko itsepäisesti.

Mä wann suureniwat toimituspäällikön silmät,
„Mutta Jumalan tähden, miksi? Mitä siitä hyödytte?
Ia jos oppisittekin kaikki kirjat ulkoa, niin ei tuo taito
teitä wähääkään auttaisi, sillä oppineeksi, sen sanan
warsinaisessa merkityksessä, ette sinä ilmoisna ikänä
woi tulla! Toimituspälliköksi saatatte kohota tai
korkeintaan salakirjuritsi, tuskinpa niinkään kauas
jollei teillä ole hywiä sukulaisia, joiden apuun woitte
turwata".

„Eikä ole wäliälään", sanoi Jaakko, „Minkä opin,
sen opin itseäni wasten, eikä oppi osaan kaada. On-
han minulla kyllä arkaa".

„No niin, liikkukaa silloin ulkona ja iloitkaa elä-
mästä!"

..Tuhlaajahan silloin olisin, herra päällikkö,
aika on rahaa! Rahansa ei saa antaa sormien
lomitse liwistää".

„Niinpä kyllä, te olette aika lystikäs mies, jom-
moista en wielä eläessäni ole lamannut!" arweli wan-
ha, kelpo toimistoirpäälliktö, „Ihmisen tahto on hä-
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nellc kaikki kaikessa, ja parempi on kyllä aikaansa hy-
win käyttää, kuin joutilaana olla. Tässä on kirjaston
llwain. Minun puolestani sautte lukea mitä hywään
haluatte!"

Jaakko ei sanaakaan wirkannut, otti aiwaimen
ja wictti tästälähin joutohetkensä kirjastossa, jossa hy-
win wiihtyi kiljllinsa ääressä. Kowin wisaistll oli
hänelle alussa niiden lukeminen, waan wähitellen alkoi
sujua, milloin ei tolkkuun tullut, mrlloin ajatuksen tie
nousi pystyyn, kysyi hän toimistonpäcillitoltll neuwoa.
Jollei tältä saanut, kääntyi hän salakirjurin puoleen,
ja kun jokainen häntä mwlellään auttoi, kaswoiwat tie-
tonsa wähitellen hywin laajoiksi. Paljon häntä wai-
wasi ja haittasi se ettei osannut latinaa ja pian hän
huomasikin että sitä taitamatta opin tie oli ummessa.
Monen olisi tuo este PeTllyttänyt, waan ei Jaakkoam-
me, Rahaa häneltä ei puuttunut, sillä saattoi palkata
itselleen opettajan, ja waikka jo aikamies olikin ei hän
häwennyt latinan kielioppi kainalossa iltaisin mennä
opettajansa luo „mensaa" taiwuttamaan, niinkuin
wastll alkawll pojannulikka ainakin. „Mensaa"
pian seurasi „amo, amas, amat", ja hywin edistyiwät
luwut, niin jo Jaakko sujuwasti luki Ciceroansa ja hel-
posti ymmärsi kirjaston oppikirjoissa olewat latinan-
kieliset lauseet. Ahkeraan olikin hän saanut paahtaa,
niin Pitkälle päästäkseen, puoliyöhön oli usein walwo-
nut kirjllinsll ääressä. Waan wähät siitä! Eihän hän
paremmin woinut aikaansa käyttää ja jo aikoja sitten
oli luku hänelle muuttunut työstä huwitukseksi. Hän
iloitsi woitetuisia »vastuksista, niinkuin sotaherra iloit-
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see taisteluansa »voitoista, ja pitkin askelin riensi häninnostuneena eteenpäin.
Helposti olisi Jaakon terwehs sellaisista Ponnis-

tuksista »vihdoinkin murtunut, Maan hän oli siksi wii-sas, ettei luwuissaankaan mennyt yli määrin, -lepohet-
kmkin soi hän itselleen. Sunnuntain piti hän lepopäi-
wänä, kirjoihin ei silloin koskenut. Heti jumalanpal-
wcluksen päätyttyä, jota hän ei koskaan laiminlyönyt,
lähti hän ulos käwelhlle, ja ikäpuolella samosi metsäs-
sä, jossa hywin »viihtyi niinkuin entisinäkin aikoma,
jolloin tyhjäntoimittajana juoksenteli maita ja mante-
reita. Siellä hän »virkistyi ja mielensä käwi iloiseksi,
raittiissa luonnossa sai hän uusia »voimia seuraaman
»viikon työhön, Eitvät taltven tuiskut eitvätkä syksyn
sateet häntä pelottaneet. Nuori ja »voimakas hän oli,
taistelu luonnonwoimien kanssa häntä huwitti, hän
ei Pelännyt «Vuodenaikojen oikkuja.

Innokkaasti ja uutterasti Jaakko' tietojaan kar-
tuttamistaan kartutti, niin laajat tiedot ei ollut monel-
lakaan hänen esimiehistään. Pian tuli hänestä oiwal-
linen lakimies, »valtiotalouttakin taisi hän ja kaikissa
asioissa tunsi hän tarkoin isänmaansa olosuhteet,
Puutteoet »Valtiotaloudessa näki hän selwemmin, kuin
moni ylhäinen neuwosmieZ, ja hänessä nousi ja kypsyi
aitojen kuluessa moni oiwallinen suunnitelma, miiten
parannuksia usealla taholla olisi llikaansaatawa. To-
sin nämä kaikki tiedot häntä toimessaan Perin wähän,
tuskin ollenkaan hyödyttiwät. Ei häntä Paljon huo-
mattu, Presidenttikään ei hänestä juuri lukua pitänyt
ja siten Pysyi kuin Pysyisin Jaakko wahäarwoiscna kir-
jurina, jommoisena alusta pitäen oli ollut se erotus
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wain, ettei hänen enää annettu kopioida, Maan työs-
kennellä hänen tehtämäkseen annettiin näet
selwitellä kaikkein Maikeimmat ja monimutkaisimmat
asiat. Jaakko oli sitäpaitsi itsekin syypäänä siihen, ettei
hän parempaan Mirkaan ylennyt. Waatimaton kun
oli ci hän hakenut Parempaa paikkaa suosijoita ja
sukulaisia, jotka hänen puolestaan olisiMat Puhuneet,
hänellä ei ollut. Ia niin kiirehtimät muut rohkeammat
hänen edelleen ja lohosiMat armossa pikemmin
kuin hän.

Presidentti olisi hänestä warmaan Parempaa
huolta pitänyi. ,05 Jaakko olisi Pyytänyt maan sitä
ei hän tehnyt. Jaakko odotti kärsiwällisesti, että hänen
ahkeruutensa ja tietonsa huomattaisiin eikä itse ryhty-
nyt toimiin saadakseen parempaa Mirkaa, Wanha toi-
miston päällikkö ajatteli kyllä sitä, mutta hän ei ruwen-
nut Poikaa mihinkään kehottamaan. Jaakko oli hänen
Paras työmiehensä, pulassa tämä aina keinon keksi ei-
kä kukaan toimistossa woinut hänen paikkaansa täyt-
tää, Jaakko oli wanhan toimiston päällikön tuki ja tur-
wa, tämän oikea käsi. Siis täytyi hänen Pysyä toimes-
saan, kuten ennenkin tuli hänen tehdä työtä ja tyytyä
halpaan asemaansa ja armoonsa, Toisin ei woinut täh-
dätään. Ia Jaakko tyytyi niihin oloihin. Ei ollut
hän kateellinen eikä kunnianhimoinen. Hänellä oli kyl-
lä mitä tarwitsi, ruokaa, »vaatteita ja työtä mitäpä
hän enemmällä tekikään? Hän odotti ja toiMoi sttä
tulisi käänne, joka weisi hänet eteenpäin, hänen itsensä
puuttumatta asiaan.

Ia käänne tapahtuikin, Wanha presidentti kuoli
ja uusi tuli hänen sijaansa. Tämä oli aiwan toinen
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mies tuin hänen edeltäjänsä, joka wanhana oli anta-
nut asiain käydä entistä kulkuaan. Nyt tuli toimis-
toon uutta elämää. Tosin ei Jaakko alussa juuri he-
rättänyt uudenkaan presidentin huomiota, taMalliruM
kirjurihan hän Maan oli, jonka työnä oli pelkkä kopioi-
minen. Mutta ei kauan kestänyt, nnn jo asiat muut-
tuiwat, haimasta kirjurista tuli mies, jota ei enää hal-
pana pidetty. Presidentti osui näet huomaamaan hy-
win tärkeän kirjoituksen, jonka nähtämästi asiantun-
tija niin selwään >a Perinpohjaisesti oli laatinut, että
hän mielellään tahtoi tietää kuka sen oli tehnyt.

„Kuka minun neuMoksistani on tämän kirjoituk-
sen kirjoittanut?" tiedusteli hän eräältä wanhalta toi-
mistoneuMokselta.

„Tuonlo? Kirjuri tuolla salissa Jaakoksi
häntä kutsumat, en todellakaan tiedä hänen sukuni-
meään".

~En kysy kuka sen on kopioinut, Ivaan kuka sen
oi: kirjoittanut", mustasi Presidentti wähän kii-
waasti,

„Sanoinhan jo että sen on kirjuri Jaakko
sepustanut!"

„Mutta sehän on mahdotonta!"
„Ei olekaan, herra presidentti! Tuo mies ei ole

tuhma, jo aikoja sitten olisi hänen pitänyt heittää ko-
pioiminen, parempia töitä pitäisi hänelle antaa. Hän
on Marsin taitama!"

„Niin, sen kyllä näen tästä kirjoituksesta, tus-
kinpa kukaan paremmin saattaisi sen tehdä, Kutsukaa-
pa mies tänne!"
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Jaakko tuli, komin ihmetellen kutsua, eikä arlvan-
nut mitä Presidentillä oli hänelle asiaa,

..Oletteko kirjurina tässä toimistossa?" kysyi hän.
„Olen, herra presidentti", Ivastasi Jaakko sywään

kumartaen.
„Oletteko tämän kirjoituksen laatinut? Tarkoi-

tan oletteko sen itse kirjoittanut eikä wain ko-
pioinu t".

„Käslystä olen sen tehnyt, herra presidentti".
Mutta miten olette Maan kirjurina toimistossa?"
Jaakko kohotti olkapäitään. „En ole opiskellut

en yliopistossa sukulaisia minulla ei ole eikä
muitakaan suosioita en pääse eteenpäin ja sitä-
paitsi olen kyllä olooni tyytywäinen".

,Mekö ole opiskellut yliopistossa? Missä sitten
olette saaneet näin Perinpohjaisia tietoja?"

Jaakko kertoi presidenttiä kummastutti,
„tzywä on", sanoi hän wihdoin, „Io olon kuul-

lut tarpeeksi ehkä no niin, ilmoitan teille
waZtedes!"

Jaakko poistui, taaskin kunnwittawasti kumar-
taen. Hänen tietonsa, hänen waatimaton käytöksensä
oliwat tehneet presidenttiin hywän waikutuksen, „Tuol-
la miehellä on tulewaisuutta", tuumaili hän wähän
ajan perästä itsekseen, „Ia kukapa tietää - sittenhän
nähdään".

Presidentti tiedusteli ja huomasi Jaakon ilmoituk-
set oikeiksi, luki sitten wielä muutamia Jaakon kirjoit-

tamia kirjoituksia ja ihmetteli yhä enemmän tämän hai-
man kirjurin laajoja ja perinpohjaisia tietoja. Seuraa-
mana Päiwänä sai kaakko kirjeen ja sen amattuaan näki
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olemansa nimitetty salakirjuriksi presidentin toimistoon
tuhannen taalarin wuotuisella palkkiolla,

„Prinssi on oikeassa", mietti hän. „Aika on ra-
haa! Huomaan sen päiwä päiwältä selwemmin".

VIII.

Koetus.
„Aikll on rahaa!" Nämä prinssin sanat oliwat

todellakin menneet käytäntöön. Jaakolla oli nyt tu-
hannen taalarin palkka, waikka hänellä oli puolet wä-
hcmmän työtä kuin ennen, jollom sai wuodessa kolme-
sataa taalaria. Ia hywillään olikin Jaakko Mä että
asiat näin oliwat muuttuneet. Mutta wielä onnellisem-
mat, kuin hän itse, oliwat kaswatuswanhempansa,
marsinkin täti, joka arwasi että monikin taalari noista
tuhannesta joutuisi hänen taskuunsa. Olihan hänen
rakas Jaakkonsa, hänen lempilapsensa, jo kirjurina wä-
hä wäliä hänelle lahjoittanut rowon kiitollisuutensa
osotteeksi. Onnellisuuden tunne täytti hänen rintan-
sa ja hän ylisteli kaswatuZPoikaansa ja jaloa Prinssiä,
joka Jaakolle oli tuon hywän elämänohjeen opettanut.
Ei koskaan enään kuultu eukon sitä pilkkaawan, jo Pel-
kästä salasihteerin kunnioittamisesta hän ei sitä tohti-
nut tehdä.

Samoin kuin Jaakko ennen lujana ja kärsiwälli-
senä oli kestänyt kowanonnen päiwät, samoin hän nyt-
kin kantoi hywän onnen tyyneesti, ei hän siihen kotoin
Paljon luottanut. Muutos oli siksi suuri ja äkillinen
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Ties' mitä saattoi tapahtua, jota ei wielä woinut aa-
wistaakaan. Jaakko ei antanut ylenmäärin ilon huu-
mata itseään, ja myötäkäymisestä huolimatta pysyi
hän entisenä ahkerana, «vaatimattomana miehenä.
Onni ei tehnyt häntä ylpeäksi, päinwastoin ei hän
omasta mielestään ollenkaan niin paljon ansainnut,
ja siten Pysyi hän nöyränä ja waatimattomana.

Muutamana päiwänä määräsi Presidentti Jaakon
tekemään kustannusarwion rakennettaman kanawaa
warten, joka yhdistäisi läksi kulkukelpoista jokea. Työ
ei ollut kiirreellistä, hänelle myönnettiin siihen Puoli
wuotta aikaa. Maan Jaakko ei koskaan witkastellut
ja samana iltana ulotti hän työn. Huolellisesti toimitti
hän laskut, mutta äkkiä tuli Pulma eteen. Sattui mui-
keita laskuja, Jaakko oli Paljon lukenut, maan mate-
matiikasta ei hän muuta tiennyt, kuin yhden ainoan
lauseen: kaksi yhdensuuntaista wiiwaa, pitennettynä
äärettömyyteen, eiwät milloinkaan kohtaa toisiaan.
Tällä tiedolla ei hän pitkälle päässyt. Mitä tehdä?
Toinen olisi heti kysynyt neuwoa laskuoppia taitawal-
ta, Pyytänyt hänen laskemaan laskun walmiiksi ja
muitta mutkitta käyttänyt tuloksen työhönsä. Waan
niin ei Jaakko tehnyt. „Onhan minulla aikaa", tuu-
maili hän, työntäen paperin syrjään. „Puolessa wuo-
dessa ennättää paljonkin oppia, jos tahtoo, ja minkä
opin, sen opin itseäni warten". Wiipymättä meni hän
laskento-opettajan Puheille, ja ennen Puolta wuotta
oli hän oppinut tarpeeksi woidakseen omin woimin lo-
pettaa mainitun työnsä. Jaakko oli nyt niinkuin aina-
kin perusteellinen, ja paitsi kiitosta, mitä erityisesti tuli
hänen osakseen, tyydytti häntä wielä tieto siitä, että
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taaskin oli muuttanut aikaansa pieneksi pääomaksi, jo-
ta ei woinut kadottaa, niin kauan kuin hänellä oli
muistinsa tallella.

Näin kuluiwat päiwät ja Jaakko tottui tottumis-
taan uuteen wirkaansa. Hän oli yhä edelleen presiden-
tin suosiossa. Tuloistaan riitti hywin kaZwlltuswan-
hempainkin elatukseksi ja rahoja säästämällä saattoi
hän pian ostaa itselleen kauniin ratsuhewosen. Nel-
listähän tuo oli, waan kun ratsastaminen oli hänen
suurin huwinsa, niin woi hän mielestään ostaa ratsun
ja silloin oli hänellä taas sopiwa tilaisuus harjaantua
entistä taitllwammaksi ratsastajaksi, Wielä lisäksi oli
tuo urheilu hänelle terweellistä, joten ei raha siinä
hukkaan mennyt. Pieni ratsastusretki oli hänen ainoa
wilkistvksensä raskaassa työssään.

Täten sujui Jaakolta kaikki hywin, kunnes muu-
tamana päiwänä presidentti YZtäwällisesti tuli kutsu-
maan häntä illaksi luokseen teelle. „Älkää estelkö",
sanoi presidentti, „saanhan teitä Pyytää, olemme siellä
waan kahden kesien",

Jaakko wähän hämmästyi. Presidentti oli kyllä
aina ollut hänelle YZtäwällinen, waan tällaista kun-
niaa ei hänen osakseen ollut wielä milloinkaan tullut.
Luonnollisesti noudatti hän kutsua, säntilleen kello seit-
semän astui hän etehiseen, Palwelija saattoi hänet si-
sään, tawattoman sydämellisesti ja tuttawallisesti ter-
wehti presidentti häntä ja lähetettyään palwelijan Pois,
sulki hän owen, huoneeseen jäiwät he kahden kesken.

Tämä wähän Jaakkoa kummastutti, „Io ar-
waan", tuumaili hän, „nyt alkaa se juoni näkyä, joka
on Piillyt äkillisen korotuksen alla. Joko kissan kynnet
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rupee näkymään? Naruillani täytyy minun olla! Mi-
kähän tarkoitus lieneekään tällä presidentin salaperäi-
sellä käytöksellä ja tawattomalla YZtäwyydellä?"

Tosiaankin oli Jaakolla tarkka wainu. Oikein hän
aawisti. Presidentin teki mieli päästä ministeriksi,
ruhtinaan jälestä waltion ensimmäiseksi mieheksi. Ia
tässä aikeessll toiwoi hän Jaakon apua. Ei tarwit-
sisi muuta, kuin kukistaa nykyinen ministeri, eikä se niin
»vaikeaa ollut, kun ei waan Pelännyt pientä petosta! pa-
nettelua, »väärennettyjä ja häwinneitä asiakirjoja ja sen
sellaista. Perusteellisesti selitti presidentti Jaakolle
miten olisi meneteltäwä suunnitelma oli hänestä oi-
wallinen se onnistuisi hywin, jos waan Jaakko sala-
sihteerinä häntä auttaisi. Mutta tämäpä olikin siksi re-
hellinen, ettei moisiin wehkeisiin ruwennut, Jaakko ko-
hautti olkapäitään ja sanoi suoraan: „Säästäkää toki
minut tuosta ikäwästä, herra presidentti!"

Waan tämä ei niin helposti Peräytynyt. Jaakko
oli hänelle »välttämätön aikeittensa toteuttamisessa.
„Kuulkaa, hywä YZtäwä", sanoi hän imartelevasti
„tiedättehän, että Pidän teitä suuressa artvossa, minä
heti ensimmäisenä huomasin teidän ansionne ja koro-
tinkin teidät nykyiseen Mirkaanne. Kunhan pääsen
ministeriksi, teen teille wielä Paljonkin hylvää, Woin
ylentää teidät nenwokseksi ruhtinasta waan puhut-
telemalla saan sen aikaan".

„Antakaa anteeksi, herra presidentti", Ivastasi
Jaakko säwyisasti, - „te olette koroin hywä - en
todellakaan niin Paljo ansaitse, olen aiwan tyytywäi-
nen nykyiseen asemaani".

Keinottelijat pettywät tawallisesti rehellisiä ihmi-
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siä arwostellessaan, niinpä erehtyi myöskin President-
ti Jaakkoon nähden. Hän arweli että tämä hywinkin
helposti tarttui syöttiin, jonka oli wiskannut kala-
meteen,

„Olette, ystäwäni, oikeassa", myönsi hän wähän
mietittyään, „Olen arwostellut teidän kykynne liian
wähäiseksi, laajoilla tiedoillanne ja innollanne te ai-
kaansaatte enemmän, kuin kaikki neuwokset yhteensä
teen teidät presidentiksi minun asemastani!
Tässä on käteni ja kunniasanani",

Jaakko kohautti olkapäitään; syöttiin ei tarttunut,
„Herra presidentti" sanoi hän tiedättehän että
olen liian wähän lukenut sopiakseni presidentiksi",

„loutawaa puhetta! Tutkinnot eiwät tässä tule
kysymykseen, waan tiedot ja tiedon käyttäminen".

„Mutta mitä sanoisi kansa?"
,Mähät me kansan äänestä, kun ivalta on meidän

käsissämme! Asia on päätetty! Tässä käteni, herra
sihteeri, neljän wiikon perästä olen minä ministeri ja
te presidentti".

Jaakko ei tarttunut presidentin käteen, „Antakaa
anteeksi, herra presidentti", sanoi hän, „en tahtoisi
luopua nykyisestä paikastani".

„Mitä te witkastelette?" huusi presidentti närkäs-
tyksissään, „Olen nykyään korkein wirkamies ministe-
rin jälkeen tässä maassa! Haluatte warmaan, että
tekisin teidät ministeriksi?"

„lumala warjelkoon! Sanoinhan, että mielelläni
Pysyn entisessä Mirassani",

„Mutta minä tahdon, että tulette presidentiksi!
Ettekö ymmärrä mitä tarkoitan? Puhunhan sellvästi.
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Wai epäilettekö sanojani? Annan teille kirjallisen to-
distuksen, silloin kait wihdoinkin minuun luotatte",

„Ette näy minua ymmärtämän, herra Presidentti",
sanoi Jaakko kylmästi. „Tarkoitan suoraan sanoen,
että mieluummin olen r e h e I Ii n e n mies, kuin tu-
len Presidentiksi tai miksi muuksi hymänsä".

Presidentti jäi seisomaan, kuin salaman iskemanä.
Ensin kalpeni hän, maan kohta Peitti puna hänen kas-
wonsa ja wihan suoni Paisui hänen otsallaan. Ei ol-
lut woinut hän uneksia, ei wähääkään aawistaa, että
Jaakko suorastaan hylkäisi sellaisen palkinnon pienen
muka petoksen tähden, jonka hän aikoi panna toimeen
ja josta ei mitään maaraa koituisi. Ia kuitenkin olisi
hän hymin helposti woinut huomata, että asia niin
päättyisi, jos mahankin olisi tuntenut Jaakon luonnetta,
sillä ahkera mies on tawallisesti kunnon mies ja epäi-
lemättä Jaakko oli ahkerimpia ihmisiä, mitä konsanaan
löytyy. Presidentti oli laajaperäisten suunnitelmiensa,
kunnianhimonsa ja miekkaan luonteensa sokaisemana
kerrassaan Pettynyt Jaakkoon nähden, joten tuo odot-
tamaton isku häneen kowasti sattui.

„tzerra!" sanoi hän wihasta melkein mamisten
oletteko unhottaneet, kuka teidät nykyiseen Mirkaanne
korotti?"

„En suinkaan teitä kiitän nykyisestä Mirasta-
ni, enkä sitä koskaan unohda".

„Mutta, joka korottaa, moi myöskin kukistaa!
Jos kieltäydytte, niin huomispäimänä olette wapaa
palweluksestani. Heittäkää nuo naurettaMat epäilyk-
senne! Rohkaiskaa mielenne! Ei koskaan ole teillä
tällaista tilaisuutta ylenemiseen".
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„Hinta on minulle liian kallis, herra Presidentti",
Ivastasi Jaakko kylmäkiskoisesti. Omatuntoni on mi-
nulle suuremman arlvoinen, kuin ulkonainen kunnia,
josta sisäinen turmio koituu, Olkaa hylvä, herra Pre-
sidentti, ja säästäkää minua".

Jaakon käytös oli aiwan lewollinen ja päätökses-
sään oli hän järkähtämättömän luja. Presidentti »vih-
doinkin selwään huomasi, ettei milloinkaan »voisi Jaa-
kon oikeudentuntoa-järkyttää ja nyt purkautui petty-
neiden toiweiden hillitsemätön »viha,

„Olkoon menneeksi!" huudahti hän. „Sokeudes-
sanne hylkäätte minun tarjoukseni ja tallaatte ylimieli-
sesti onnenne jalkoihinne, kowasti minua loukatessan-
ne, Noin kiittämättömän kanssa en tahdo olla mis-
sään tekemisissä. Erotan teidät toimistosta huo-
misesta Pitäen olette »virastanne erillänne".

„Suostun eroamaan", sanoi Jaakko kohteliaasti
kumartaen.

„Ia luuletteko", ilwehti presidentti, „woi!vcmne
minua »vahingoittaa? Siinäpä Petyttekin! Olen teille
kahdenkesken uskonut aikeeni! Olemme keskustelleet
kenenkään todistajan kuulematta, jos siksi käy, wäitän
kaikki »valheeksi, ja walehteliana, panetteliana ja kun-
nianloukkaajana saatte astua »vankilaan. Muistakaa
se, ja tuossa on owi".

Arastelematta otti Jaakko lakkinsa ja lähti, Wacm
oluessa pidätti presidentti häntä »vielä kerran,

„Kuulkaa", sanoi hän, „ajatelkaa toki mitä teette.
Astuttuanne tämän kynnyksen yli jätätte tänne joko pa-
raimman ystälvän tai katkerimman »vihollisen. Minkä
walitsette? Woimakkaana YZtäwänä woin minä teitä
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ylentää yhtä »voimakkaana wihamichenä wuin tei-
dät kerrassaan masentaa, Hywä asemanne on ai-
niaaksi mennyttä, älkää koslaan enää toitvoko pääse-
wänne waltion wirlaan, sillä en koskaan unohda mei-
dän wälistä asiaamme. Sanon teille wielä kerran
walitkaa!"

„Olen walinnut, herra Presidentti", wastasi Jaak-
ko kohteliaasti, mutta kylmästi, „Pahimmassa tapauk-
sessa woin halonhakkaajllna ansaita jokapäiwäisen lei-
päni ja kowa leipä maistuu silloin Paremmalta, kuin
presidentin komealla pöydällä höyryäwät ruuat, jotka
omalla kunniallani olen ostanut".

Puoliääneen kiroten aukasi presidentti owen, ja
Jaakko kumarsi kohteliaasti, niinkuin ei mitään erinäis-
tä olisi tapahtunut,

„Näytelmä on siis loppuun näytelty!" tuumi hän
astuessaan huoneeseensa, „Arwasinhan, että asian
alla jotain piili. Nyt saan heittää hywästit Miralleni
ja ratsulleni! Olen taaskin tuo entinen Jaakko, Jaak-
ko-Parka, ja Jumala minua auttakoon, että myöskin
aina Pysyisin rehellisenä Jaakkona! Kiitän nöy-
rimmästi, herra Presidentti! Petturiksi en kuitenkaan
rupea mieluummin kerjäläiseksi, jollen muuksikaan
kelpaa. Ia kukapa tietää waikka sittenkin saisin
jäädä Mirkaani".

Tätä toiwoen meni Jaakko lewolle waan heti
kun seuraawana aamuna nousi wuoteeltaan, Petti hä-
nen toiwonsa. Hän sai näet Presidentin allekirjoitta-
man wirkaeron ilman eläkettä. Sen pituinen se!

„No niin", tuumi Jaakko, „parempi oli että näin
käwi, kuin että olisin rumennut petturiksi, Waan mi-
hin nyt ryhtyä?"
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laakko alkoi heti asioitansa järjestää, Tamarois-
taan möi hän ne, joita ei malttamattomasti tarwinnut,
niiden joukossa ratsuhevosensa, ja jakoi saamansa ra-
hat kaswatuswanhempiensa kera. Nämä waikeroiwat
hänen äkillistä eroaan, josta eiwät saaneet sen
enempiä selwithksiä. Ainoastaan kolmesataa taalaria
jäi Jaakolle uuden uran ulottamiseksi. Sinne tänne
mietti hän. Sen werran tiesi, että isänmaahan jää-
minen oli mahdotvnta, sillä Presidentti ei häntä mi-
tenkään sietänyt. Eikä Jaakkoa niin haluttanutkaan.
Ihmiset katseliwat häntä epäluulolla, kun eiwät woi-
neet käsittää hänen eroaan eikä hän itsekään ruwcn-
nut sitä heille selittämään. Ei muille maille Paloi
hänen mielensä, Waan minne lähteä?

Äkkiä muisti hän lordi Vridgewateria,
„tzywä!" tuumaili Jaakko, „los lordi wielä

tarwitsee ratsuohjaajan, niin olen autettu, osaanhan
nyt Englannin kieltä. Rupean hänen palwelukseensa,
ja silloin on tulewaisuuteni taattu. Matkustan siis
Englantiin!"

Tuumasta toimeen. Jaakko ei milloinkaan wit-
kastellut, kun kerran oli asian päättänyt. Jalkaisin
kaiveli hän Hampuriin, rahaa säästääkseen ja Purjehti
sieltä kaupplllaiwllllll Englantiin, Lontooseen saawut-
tua tiedusteli lordi Vridgewateria, jonka kaikki tunsi-
wat, Maan lordin sanoiwllt lähteneen Kiinaan tai
Itä-Intiaan,

Se oli Jaakolle kolua isku. Ei woinut hän mat-
kustaa loordin luo Kiinaan eikä Itä-Intiaan, sillä sii-
hen eiwät edes hänen rahansa riittäneet. Mitä nyt
tehdä? Palatako takaisin Saksaan waiko jäädä Eng-
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läntiin? Jaakko päätti jäädä. Tointa arlveli hän
sallivansa yhtä hywin Lontoossa, kuin muualla maail-
massa, ja sitäpaitsi Möisi hän täydentää Englannin
kielen taitoaan. Suuren talon ylisellä »vuokrasi hän
itselleen huoneen erään esikaupungin kolkassa, järjesti
olonsa niin halwaksi kuin suinkin saaattoi, söi pelkkää
leipää ja ryyppäsi mettä kastikkeeksi. Alussa mietti
hän aikansa jättiläiskaupunkia katselemalla.

Joka kolkkaa tarkasteli hän, työnhaussa kuljeskeli
Paikasta Paikkaan, tarjoutuen ihmisten palwelukseen,
milloin kirjuriksi, ratsurengiksi, ajuriksi, palweliaksi,
milloin miksikin, waan kaikkialla sai hän kieltämän
mustauksen. »

Eikä tuo ihme ollutkaan, ulkomaalainen kun oli,
ilman todistuksia ja suosituskirjeitä, ja sitäpaitsi oivat
englantilaiset epäluuloisia ja warowaisia. Mitäpä
woiwat he muukalaista auttaa, josta eiwät tienneet
oliko kuljeskelema heittiö waiko kunniallinen ihminen,
Arwelemlltta kieltäytyiwät he työtä antamasta,

Jaakon taisiwällisyys ei loppunut, waan kyllä
hänen rahansa. Kukkaro yhä hoikkeni, ei kohta kupari-
rahaa sen pohjalta löytynyt. Muikeata se oli wieraas-
sa maassa, jossa ei ollut ystäwiä, ei sukulaisia, kaik-
kialla waan kowllsydämisiä, kylmäwerisiä englantilai-
sia. Kerjäämään ei Jaakko ruwennut, rahaa hänellä ei
ollut, paitsi prinssin kultarahaa, jonka taikakalun la-
ivoin säilytti. Ei ollut hänellä siis muu neuwona,
kuin nähdä nälkää tai rumeta merimieheksi, Laiivassa
saattoi kyllä saada Paikan, waan hywin tiesi hän et-
tei elämä sielläkään niin hääiviä olisi. Mutta mistäs
ottaa paremmankaan? „Hätä käskee härän juosta"
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ja parempi oli hänestä sittenkin koiranelämä, kuin näl-
käkuolema. Jaakko maksoi Muotiansa, pisti kapineet
kainaloonsa ja lähti Mähän alla päin satamaa kohti
kulkemaan, jossa toiMoi saamansa jotain työncmsiota.
Ainakin Mahaksi aikaa poistaisi se hädän ja ehkäpä
elämä sitten taas alkaisi Maljcta,

Waan ei apea mieliala sittenkään hänestä oikein
lähtenyt. Hän tiesi että merimiehet oliMat raakoja ja
että heidän tähtensä saisi Paljon kärsiä. Jos olisi toi-
sen keinon keksinyt hädän poistamiseksi, niin olisi Jaat-,
to mielellään sen Malinnut Maan turhaan mietti
hän, ei ollut muuta neuMoa, kuin rumeta meri-
mieheksi.

Alakuloisena astuessaan katuja ihmistulMan läpi,
huomasi hän kadun kulmassa suuren ilmoituksen, kir-
jaMilla, kyynärän korkuisilla kirjaimilla painetun, joita
sadankin askeleen päästä hymin saattoi lukea! R a u-
tatie n työmiehet saamat työtä! Päi-
wäpalkka kahdesta kymmeneen kil-
iin ki i n saakka, Vilhonkatu nm 17,

Äkkiä kääntyi Jaakko selin satamaan, kulkunsa
ohjasi hän Vilhonkadulle, >

„Hullu merelle lähtee, kun muullakin taivalla woi
leipänsä ansaita!" tuumi hän, „Ei työ tekiäänsä pilaa
ja mieluummin työnnän kärryjä ja astun maata, kuin
annan merimiesten tallata »varpaitani. Kahden kil-
lingin päiwäpalkalla elää herroiksi; jos ansaitsen enem-
män, säästän kotimatkaa warten. Totta tosiaan ei
työtarryjen työntäminen oikein soMellu entiselle kirju-
rillekaan maan rahojen ansaitseminen nälän Pois-
tamiseksi on tehtäwäni ainakin »vastaiseksi."
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Nopein askelin kiirehti Jaakko määräpaikkaan.
Perille tultua ilmoittautui hän »virkamiehelle, joka
wärwäsi työmiehiä, ja tarjoutui tämän Pawelukseen.
Asiamies ensin ihmetteli, kun näki Jaakon Muikeat, hie-
not kädet. Helposti saattoi huomata, ettei ne olleet
roskatöihin tottuneet, Maan kun Jaakko oikein Makuutti
työhön Pystymänsä, pääsi hän wihdoin pitkien puheit-
ten jälkeen työtarryjen työntäjäksi. Hän sai todistuk-
sen ja määrättiin wiipymättä lähtemään neljän peni-
kulman päässä olemaan kreiwikuntaan, jossa rautatie-
tä aletaan rakentaa. Asiamies antoi kaksi kil-
linkiä matkarahoiksi ja hymin tyytywäisenä lähti sih-
teerimme Lontoosta työpaikkaansa, ulottamaan siellä
uutta uraansa halpana työmiehenä.

Kyllä maistui alussa Puulle raataa kaiket päiwää
aamusta iltaan, kuin mikäkin työjuhta. Hennot kädet,
jotka oliwat tottuneet pitelemään kynää tai keweita oh-
jaksia, tuliwat rakoille ja naarmuille, selkää ja jäseniä
pakotti, ja tuskin kantoiwat jalat Jaakko Parkaa, kun
hän illalla raskaan työpäiwän jälkeen Maelsi pieneen
majaansa, jossa makasi yöt kotvalla olkiwuoteella.
Waan wähitellen tottui hänen muuten terwe ja woima-
kas ruumiinsa kotvaan työhön ja jo Miikon kuluttua pi-
teli hän työkärryjään niinkuin muutkin työmiehet, jot-
ka alussa oliwat pilkanneet hoikkaa, hentokäsistä
miestä.

Jaakko oli lukenut matematiikkaa, oli tottunut
ajattelemaan. Työkärrynsä laittoi hän hywin käytän-
nölliseksi, niin että nyt »vuorostaan saattoi pilkata
muita työmiehiä, jotka suurella waiwalla saiwat sen
työn tehdyksi, mikä häneltä helposti sujui. Tästä oli
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hänelle kahdenkertaista hyötyä, Gnsiksikään ci hänen
tarwinnut niin Paljon työssä hikoilla ja kun työ oli
urakalla, niin ansaitsi hän kaksi kertaa enemmän, kuin
alussa, jolloin hän wielä oli työhön tottumaton. Sil-
loin hänen plliwänansionsll ei noussut kuin puoleen-
toista killinkiin nyt ansaitsi hän päiwässä kahdek-
san, yhdeksän killinkiä, ja kun eli säästäwästi eikä tuh-
lannut penniäkään turhiin, niin kokosi hän wähitcllen
itselleen Maroja, joilla hywin saattoi elää yli taimen,
jos Maan Pysyi terMennä ja woimia riitti. Sitä paitsi
sai hän ystäwiä työmiesten joukossa ja moni työnwal-
Mojista ja Päälliköistäkin häntä suosi. Nämä hankki-
lvat hänelle etuja, jotka paljonkin helpottiwat hänen
muuten korvaa kohtaloaan. Täten alkoi Jaakko wähi-
tellen tyytyä asemaansa, lvaikkei se juuri kadehdittawa
ollut, Tyytywäinen hän oli ja toiMoi Mielä kerran
pääseMänsä parempiin oloihin, se häntä usein elähytti
»vaikeuksissa, joita moni muu olisi pitänyt hyminkin
tukalina, ehkä sietämättöminä.

ToiMo ei saata häpeään, sanotaan. Jaakonkin
toiweet täyttyiwät wihdoin. Kun olemme jotain hy-
wää oppineet, jos teemme työtä ja meillä on terMe, tur-
meltumaton sydän, niin tosiaankin loma onni waanii,
ellemme taas ennen tahi myöhemmin pääse onnellisiin
oloihin, Eikä onnettomuus ketään niin seuraakaan.
Paljon tuskaa oli se Jaakko Paralle jo tuottanut, Maan
Vihdoinkin saawutti hän tvoiton uutteruudellaan, kes-
täwyndellään ja Marsinkin tiedoillaan, joita hän wäsy-
mättä oli koonnut, niinkuin mehiläinen kerää hunajaa
kannuihinsa, siitä saakka, kun prinssi Adelbertin koh-
tasi.
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Eräänä ftäiwänä, noin kuusi unikkoa sen jälkeen
kun oli ryhtynyt uuteen toimeensa, tuli Jaakko päiwäl-
listä lewättyään työpaikalle. Mutta ratarakennuksel-
la ei enää wallinnnutkaan tawallinen järjestys ja työn
hälinä, työmiehet, työnjohtajat ctukynnessä kuleksiwal
lewottomina paikasta toiseen. Jaakko kysyi tämän har-
winaisen tapauksen syytä ja sai tietää että radan jat-
kokseen oli tullut este, jotenka työtä ei woitu jatkaa
ja että työnjohtajat oliwat toimettomina eiwätkä tien-
neet millä keinoin pulmasta oli Päästäwä. Jaakko
jätti raitaansa siihen, meni paikalle, jonne häntä neu-
wottiin, ja tapasi työnjohtajat neuvottomina ja hä-
tääntyneinä. Tyynenä ja järkewän näköisena tutki
hän asiain tilaa. Tässäpä oliwat hänen laskuopilli-
set tietonsa ja ennen kaikkea hänen luontainen tyy-
neytensä parhaana apuna. Hetkisen Perästä pääsi
hän jo syyn perille ja keksi pikaisen apukeinon. Muu-
tamalla sanalla selitti hän ylijohtajalle mielipiteensä
pulman poistamiseksi ja heti huomasikin tämä mie-
hen oleman oikeassa. Hywillä mielin paiskasi hän
Jaakolle kättä.

„Kuka on teille sitä neuwonut?" huudahti joh-
taja. „Te olette todellakin pelastaja hädässä. Tah-
don teitä puhutella, kun on aikaa, nyt täytyy meidän
sukkelaan saada tuo ikäwä Pulma poistetuksi, josta
meillä on ollut niin paljon päänwaiwaa. Joutukaa
miehet! Tästä on alettawa! Riwakkaasti työhön!

Pian olemme tästä päässeet!"
Jaakkokin käwi muiden mukana työhön käsiksi,

wähän ajan perästä oltiin jo päästy pälkähästä ja
taas alkoi radalla säännöllinen työ. Jaakkokin oli
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entiselle Paikalleen lähtemässä, waan silloin kutsuttikin
ylijohtaja hänet luokseen,

„Teidän tuumanne oli oiwallinen", sanoi hän
ystäwällisesti. „Tässä annan teille heti kaksikymmen-
tä wiisi killinkiä, ne te olette hywin ansainneet, ja
nyt haluaisin tietää mitä olette miehiänne? Tumalli-
nen päiwäpalkkalainen ette ole, sen jo woi päättää ul-
komuodostanne".

Jaakko kertoi, avomielisesti päällikölleen mikä hä-
net oli saattanut rautatietyömicheksi rupeamaan, yli-
johtaja ihmetteli,

„Olette tosiaankin kelpo mies", sanoi hän. .Mie-
hellä, joka on niin oppinut kuin te ja hywiin oloi-
hin tottunut, täytyy todellakin olla tarmoa ja päättä-
wäisyyttä ruwetakseen tawalliseks) työmieheksi! Mi-
nua ilahuttaa, että olen teitä oppinut tuntemaan.
Tahdon plllwelustanne palkita. Antakaa kärrynne toi-
selle ja rumetkaa wastaiseksi minun palwelukseeni
työnjohtajaksi. Suurta Palkkaa en woi teille luwata,
waan kuitenkin suuremman kuin nykyinen päiwäpalk-
tanne on ja joka tapauksessa on se teille edullisempi
ja sopiwampi toimi, Toiwon että suostutte tarjouk-
seeni ja olette siihen tyytywäinen?"

«Mielelläni suostun. Kiitän teitä sydämellises-
ti!" Ivastasi Jaakko hywin tyytyväisenä.

„tzywä, te otatte siis sitä ratarakennustoimistoa
johtaaksenne, jonka teille annan. Työtä saatte riit-
tämään asti. Tiedän warmaan että aina olemme
yywiä YZtäwiä, ja wastedes woin ehkä wielä tehdä
jotain teidän hywäksenne".

Kowin hywillä mielin jätti Jaakko jäähhwäiset.
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„Nyt näen taaskin, että prinssi on Puhunut totta",
tuumi hän itsekseen. „Ellen olisi osannut wähän mit-
tausoppia, niin ties kuinka kauan wielä nht saisin
työntää työkärryjä. Tyhmä on se, joka ei ymmärrä
aikaansa oikein käyttää! Minkä oppii, sen oppii itseään
warten, ja tieto on pysywäinen pääoma, joka tuottaa
suuria korkoja. Jumalalle kiitos, joka johdatti Prins-
sin tielleni! Onni minua edeskinpäin suosikoon! Nyt
on ainakin tulewaisuuteni taattu. Mitäpä muusta
surra ja huolehtia! Näenhän että Jumala tuolla yl-
häällä minua aina auttaa!"

Nyt lähti hän lähimpään kaupunkiin, jossa yli-
johtajan lahjoittamilla kahdellakymmenellä »viidellä
killingillä osti itselleen uuden puwun, ja siistinä al-
koi hän taas seuraamana päiwänä kärryjen asemasta
kynää käytellä. Se olikin Jaakon mielityötä. Hän
ei ollut nurissut, kun pakosta oli täytynyt ryhtyä wä-
häarwoiseen työhön henkensä elättämiseksi, ja nyt saat-
toi hän »vilpittömästi iloita onnestaan, Maan wielä
enemmän iloitsi hän siitä, että tämän kaiken hänelle
oli tuottanut mielilauseensa toteuttaminen.

„Sen sanon wielä kerran", Puheli hän itsekseen,
kun pitkästä aikaa taas terotti ensimmäisen kynän,
ryhtyäkseen erääseen kirjoitustyöhön, jonka öli otta-
nut tehdäkseen „sen sanon wielä kerran, että aika
on rahaa, ja minkä opin, sen opin omaksi hhwäkseni!
Ellen olisi aikaani käyttänyt, ellen olisi opetellut luke-
maan, kirjoittamaan ja laskemaan, ellen olisi opetellut
Englannin ja Ranskan kieltä, niin miten olisikaan mi-
nulle käynyt! Olisin wielä tänä päiwänä tyhjäntoi-
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mittaja, sama heittiö kuin ennen muinoin, ehkä jo is-
tuisin Mantilassa, Käyttää aitaansa hywin, oppia, koota
tietoja kas siinä menestymisen ehto, joskin elämän
myrskyt pmchaamat! Mä maan oppia ja walistnsta
Eläköön prinssi.

IX.

Keksintö.
Nyt oli Jaakon ivahan aikaa hywa olla. Mi-

johtaja oli hänen töihinsä hywin lyytywäinen ja mak-
soi niistä niin runsaasti, että Jaakko tarvitsematta
elää niukasti pian keräsi säästölaatikkoon pienen ra-
hasumman: Maan radan rakennustyöt sujuiwat hy-
win ja päätlyiwät pian. Siihen loppui Jaakonkin
toimi, talwi oli tulossa ja jälleen olisi hän joutunut
Pulaan, jollei hänellä nyt olisi ollut säästönsä ja jollei
ylijohtaja häntä yhä wielä olisi suosinut. Samoin
kuin muutkin työmiehet, tuli Jaakkokin työttömäksi.
Kuitenkin lupasi johtaja hänelle taas kesän tullessa
työtä, ellei muualla sattuisi saamaan. Jaakko oli tä-
hän lyytywäinen, Palasi jälleen Lontooseen, jossa
wuokrasi itselleen huoneen ja kähtti joutilasta aikaan-
sa lukemalla mittaus-, lasku- ja rakennusoppia. Nä-
mä opinnot häntä miellyttiwät. Jo warhain aamul-
la istui hän kirjainsa, piirustuksiensa ja karttojensa
ääressä mhöhäiseen iltaan saakka, jolloin itseään wir-
kistääkseen tawallisesti lähti käwelylle, poiketen pie-
neen, siistiin rawintolaan esikaupunkiin, jossa hänellä
oli tapana syödä yksinkertainen ja maukas illallinen.



Muutamana iltana lopetti hän talvallista Iva-
remmin käwelynsä ja saapui jo ennen hämärää ra-
wintolaan. Portaiden edustalla piti talon renki oh-
jaksista kahta komeata helvosta. Jaakko, suuri hewos-
YZtäwä kun oli, läheni ratsuja, niitä paremmin näh-
däkseen.

„NuoPa kauniita hewosia!" wirkkoi hän pojalle.
„Kenen ne owat?"

„En tiedä", 'lvastasi tämä. „Kaksi wierasta her-
raa on tuolla sisällä ralvintolassa. En heitä tunne
enkä ole ennen nähnyt. Niiden owat Heinoset".

„SePa kumma!" tuumi Jaakko. „Mhäisiä her-
roja täällä ei tapaa käydä ja nämä hewoset owat siksi
kalliit, ettei sellaisia joka miehellä ole".

„Taitawllt olla rikkaita, toinen näytti olewan yl-
häinen herra", sanoi talon renki, „Luullakseni rikas
loordi. Toinen on warmaan hänen palweliansa, mi-
nua ihmetyttää, että molemmat istuivat saman pöy-
dän ääressä ja juowat yhdestä pullosta. Ei herra
tawallisesti niin tuttawallisesti seurustele palwelijain-
sa kanssa".

„Eipä seurustelekaan", Ivastasi Jaakko, „Waan
mitäpä se meihin koskee! Olkootpa mitä owat! Sen
Ivaan sanon, että mielelläni minä tuon ruskean oriin
selässä wähän ratsastaisin. Se on kerrassaan jalo
eläin!"

„Komea se on", myönsi renki. „Mmuakin tuo
ruskea enemmän miellyttää, ja sitä tässä ihmettelin,
ettei sen selässä retsastanut ylhäisen näköinen herra,
maan toinen, joka warmaan on valwelia tai renki,

96
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wailtei silla ole ajurinvukua. Ehkä antaa teidän nous-
ta ratsun selkään, jos häneltä pyydätte".

.Menen sisään miehiä katsomaan", wastasi Jaak-
ko, „Sielläpähän näen mitä teen",

hän meni kuin menikin rawintolahuoneeseen, jos-sa ei muita ollut, kuin molemmat wieraat, Heti hän
huomasi, että talon renki oli oikein arwannut. Toinen
miehistä oli silminnähtäwästi ylhäinen herra, toinen
Plllwelija. Jaakko oli siksi Paljon maailmaa nähnyt,
että paikalla huomasi eron herrojen käytöksessä.

Kun hän astui sisään, puhuiwat molemmat Eng-
lannin kieltä, waan heti kun oli istunut huoneessa
olewalle tuolille, sanoi tuo ylhäinen toiselle: «Puhu-
taanpa ranskaa, joku saattaisi kuulla, on Parasta että
olemme warowaiset".

„Tuo mies on muukalainen", wastasi toinen hei-
tettyään Jaakkoon tutliwcm katseen „hän ei kuiten-
kaan meidän puhettamme ymmärrä. Mutta niinkuin
tahdotte, herra loordi taidanhan puhua ranskaa-
kin".

Jaakko ei wähääkään olisi huolinut kuunnella
keskustelua, oli juuri aikeissa ilmoittaa että hänkin
ymmärsi Englannin kieltä, waan samassa lausui toi-
nen »vieraista jotain, joka pidätti hänet aikeestaan,

„Paremvi on olla warowainen", sanoi herra, jo-
ta hänen seuraajansa kutsui „Wordiksi" „ei tiedä
missä paholainen waanii, jos prinssi Adelbert saisi
tietää, mitä leipää hänen liemeensä täällä murenne-
taan, niin käwisi sinulle, poikani, pahasti".

„Pahasti kyllä käwisi", ivastasi tämä hämmästy-
neenä ja lewottoman näköisenä, «Ottakaamme mie-
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luummin yksityinen huone. Tuo nuori mies ymmär-
tää kukatiesi kaikki meidän Puheemme",

„En usko, että ymmärtää", wastasi loordi hiljaa,
„Woithan warmuuden wuoksi häntä Puhutella".

Waikka miehet Puhuiwat melkein kuiskaamalla
tuuli Jaakko joka sanan, sillä kuulonsa oli hywin
tarkka. Hän säpsähti, kun mainitsiwat Prinssi Adel-
bertin nimeä. Heti johtui hänen mieleensä että
tämä Prinssi Aadelbert warmaan oli hänen prins-
sinsä eikä ollut wähääkään ymmärtawinään noiden
wieraiden keskustelua, waikka taisi yhtä hywin rans-
kaa luin nekin, Aiwan »välinpitämättömän näköisenä
istui hän siinä, ei ollut miehiä ollenkaan huomaami-
naan ja tekeytyi hywin wiattomaksi, waan äkkiä tuli
toinen hänen luokseen ja kysyi hywin kohteliaasti
Ranskan kielellä oMo hän nähnyt talon rengin ulko-
na hewosia pitelemässä?

„En ymmärrä" wastasi Jaakko Englannin
kielellä Päätään Pudistaen,

„Kysym wartioiko talon renki hewosia wielä ka-
dulla", toisti wieras Englannin kielellä,

„Kyllä wartioi", wastasi Jaakko awuliaasti ja
niin teeskentelemättömän näköisenä, että molemmat
wieraat heti kadoitiwat epäluulon, jos häntä lienewät-
kään epäilleet, „Kyllä wartioi, kowin kauniit owat
hewoset".

„Niin owat hywä on" sanoi mies ja Pa-
lasi jälleen towerinsa luo. „Ollall huoleti, armolli-
nen herra", kuiskasi hän, „ei olisi wäliä, maikka hän
meidän keskusteluamme ymmärtäisikin. On kowin
lapsekkaan näköinen".
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„Ei haittaa, waan Parempi olisi olla warowai-
nen, alia ei ole wähäpätöinen", wastasi loordi, Mut-
ta nyt asiaan käsiksi. Tiedäthän mitä se koskee?"

«Tiedän ainoastaan sen, että herra loordi ja mi-
nun herrani owat lyöneet wetoa, waan sen enem-
pää en tiedä".

„No niin, nyt kerron sinulle. Me olimme tuon-
noin yhdessä ja osuimme puhumaan saksalaisten ja
englantilaisten ratsastustaidosta. Sinun prinssisi
wäitti että saksalaiset owat taitawammat, kuin me,
minä sitä Mastoin puolustin oman maani kunniaa.
Löimme wetoa wiinan hurmaamina kahdestakym-
menestä tuhannesta punnasta. Englannin ylhäisim-
mät ja rikkaimmat miehet oliwat siellä koolla ja wah-
wistiwat wedon. Kaikki owat taas läsnä, kun tä-
nään kahdeksan päiwän päästä asia ratkaistaan, ja
nyt tarwitsen minä sinun apuasi".

Miten, loordi, woin teitä auttaa?"
«Tiedäthän että olet prinssin taitutuin ratsastaja

ja hewosmies. MonenmonituiZta kertaa waroitti
prinssi minua, hän sanoi! «tunnethan minun Vrjöni,
ratsastajani, tunnethan minun hewosiani, minun jaloa
ruskeata orittani, Akillesta. Te ehdottomasti tuppaat-
te wedon, jos Panen Nrjöni teidän tallimestarinne
kanssa kilpailemaan". Minä tunsin hywin sinut, tun-
sin hcwoset, waan sen tiesin myöskin, että wedon woi-
tan, jos sinut saan Puolelleni. Keino on aiwan
yksinkertainen. Niin taitawan ratsastajan, kuin sinun,
on helppo toimittaa niin että toinen wähemmin tai-
tawa ratsastaja sinut woittaa luonnollisesti sillä
ehdolla että saat hywän maksun. Kilpailussa on ral-
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sastettawa esteiden hli sinun oriisi minun orittani
wastaan niin päätettiin".

„Mutta tiedättehän, loordi, että minun hewoseni
kaikessa woittaa teidän hewosenne?"

„Minäkö en sitä tietäisi, tyhmyri! Jollei niin
olisi, en totta tosiaan olisi sinun kanssasi rumennut
tästä puhumaan. Etkö tajua Ellei prinssi olisi ollut
aiwan warma asiastaan, ei hän koskaan olisi niin
suuresta summasta meloa lyönyt. Mutta hänen täy-
tyi lyödä wetoa, sillä minun teki mieli hänen rahojaan.
Joko alkaa asia sinulle selwitä?"

„Kyllä, armollinen herra waan mitä woin
minä tehdä?"

„Sinä woit myöskin rahoja ansaita. Ratsasta
niin että herrasi tappaa wedon ja kaksituhatta puntaa
saat noista kahdestakymmenestä!"

„Mutta sitenhän häpeällisesti Pettäisin herraani!"
„loPa jotain! Kahdella tuhannella punnalla on

omatuntosi rauhoitettu".
„Waan ettekö lluule, että prinssi Adelbert heti

huomaa Petoksen sa silloin erottaa hän minut Palwe-
luksestaan".

„los erottaa niin pääset minun palwelukseeni.
Sellainen mies, kuin sinä olet, on minulle hnwiu
tarpeen!"

„Ntutta kaksituhatta Puntaa on minusta, herra
loordi, liian wähän!"

„Liianko wähän? Wahällä waiwallahan sen an-

saitsetkin! Mjö, etkö jo häpeä! Et muuta tehdä tar-
witse kuin kilpailun lopussa saatat minulle woiton
siten että lasket minun hewoseni edelle".
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„Niinpä niin entä miten käy kilpa-ajoissa?
Olettehan Maan puoleksi woittanut wedon, jollette
myöskin kilpa-ajoissa woita Prinssiä".

„AH, siitä ei kannata puhua. Minun maljakkoni
wie epäilemättä woiton herrasi Maljakosta, Se ei mi-
nua pe>lota, mitä kilpa-ajoihin tulee, saat tehdä mitä
haluat. Olen aiMan warma Möttöstäni. Prinssin
täytyy myöntää että englantilainen aatelismies
ajaa Paremmin, kuin saksalainen, ja onhan sitäpaitsi
kilpatuomari saapumilla, jonka päätöstä ei tarwitsc
epäillä".

„Kukafta tietää, herra loordi. Tunnetteko prins-
sin unkarilaista Maljakkoa?"

«Tunnen kuin tunnenkin. Entä mitä niistä?"
„Nuo neljä hewosta kiitää Maikka tuulen kanssa

kilpaa!"
«Minun mustat hewoseni juoksemat paremmin".
«Mutta, armollinen herra, ottakaa toki huomioon-

ne miten hewoset omat opetetut. Tiedättekö, että Pelk-
kä huudahdus saattaa nuo kauniit oriit koroimmassa
kulussa seisahtumaan? Ei kukaan muu tunne tuota
huudahdusta tuin prinssi ja minä".

Loordin kaswot MenyiMät pitemmiksi, „Niinkö
todella?" sanoi hän, „sitä en tosiaankan ole ennen
tiennyt, ja jos prinssi käyttää tämän edun taitaMasti
hywäkseen, niin mitäpä on minulla sittenkään pe-
lattäwää. Irjö, tätä huudahdusta ei saa käyttää.
Senkin konna, nyt ymmärrän miksi prinssi minua
niin kowasti warotti. Pysyn wäitteessäni ja joudun
pulaan, ellet sinä minua auta. Irjö, älä wastustele!
Kaksi tuhatta puntaa on suuri summa, sellaista sum-
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maa ei helpolla kiskota irti. Kun lähdet Saksaan,
woit siellä elää koroilla".

„Mutta kuulkaahan, herra loordi, prinssin palwe-
luksessa elän paremmin. Älkää luulko, että minä ikä-
nä herraani petän niin wähästä hinnasta",

„Wai niin enpä arwannutkaan ole aika
keinottelin! Waan olkoon menneeksi annan kolme
tuhatta!"

„Wi isituh a t ta! Niin hywää isäntää, kuin
minun isäntääni, ei pienestä summasta pctetäkään".

„Wiisituhatta!" huudahti loordi hämmästynee-
nä, „Mutta kuulkaahan, se on jo suuri summa!"

„On kyllä mutta suuren summan tarwitsenkin,
woidakseni elää Saksassa yhtä huoletonta elämää, kuin
Prinssin luona Englannissa, Ia lvoitattehan te sitä-
paitsi kolme kertaa enemmän, Waan jollette suostu
sitä antamaan niin mieluummin Pysyn kunnialli-
sena miehenä ja Palwelen isäntääni niinkuin tähänkin
asti".

„Io olet häpeämätön lurjus! Niisi tuhatta pun-
taa! Sehän on teidän rahassanne neljästäkymmentä
tuhatta taalaria! Ei mieluummin luowun we-
dosta!"

„Miten tahdotte, herra", sanoi Prinssin palwclia
wälinftitämättömästi ja rupesi lähtöä tekemään, .Mi-
näpä en ole se, joka tässä eniten tappaan!"

„Weikkonen, mihin sinulla on kiire? Huomaan
jo, että olen sinun tuullussasi ja että minun täytyy
mukautua. Olkoon menneeksi! Wiisi tuhatta puntaa
saat heti kun olen kilpailun woittanut. Siihen kunnia-
sanani!"
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„tzywä on, armollinen herra! En tarwitse kun-
niasanaanne. Tiedätte hywin, että jos ilmaisen, niin

no niin, ymmärrättehän! Jääkää hywästi mi-
nun täytyy kiirehtiä, etteiwät kummastele wiipymistäm".

„En sinua Pidätä mene, Ivaan muistakin
wiisituhatta Puntaa on aika summa",

„Niin on olkaa huoleti, wetonne on woitettu!"
Tämän sanottuaan lähti mies huoneesta, Loordi

heitti häneen halweksiwan katseen. „Senkin heittiö!"
sanoi hän melkein puoliääneen. „Osaa tuo omaa
etuaan katsoa! Waan mitäpä siitä wedon olen ai-
nakin woittanut ja omathan kaupat sittenkin kyllin
hywät".

Jaakkoonkin loi hän silvumennen silmäyksen. Äi-
män »välinpitämättömänä näytti tämä istuman Port-
terilasinsa ääressä, katsellen akkunasta kadulle.

„Tu o ei ole mitään huomannut", mietti 'loordi
itsekseen ja kohta lähti hänkin rawintolasta tiehensä.
Jaakko näki hänen nouseman hewoscnsa selkään ja
nelistäen ratsastaman Pois.

„Mutta konnia nuo omat, en ole tällaista eläis-
säni kuullut", huudahti hän wihastuneena, kun taas
saattoi »vapaasti hengittää ja päästää tunteensa ivai-
luilleen. „En sitä epäilekään, ettei tuo prinssi Adel-
bert, josta Puhuilvat, olisi minun prinssini, ja h ä n-
t ä tahtomat nuo kcinotteliat pettää. Maan ei hatcii-
lemisestä apua! Minun täytyy hänet löytää, ja sil-
loinpa nähdään mihin suuntaan asiat kääntyy. Öi,
miten hywä, että olen ranskaa lukenut. Jollei prinssi
olisi minun omaatuntoani herättänyt, jollei hän olisi
sanonut: „aika on rahaa, ja minkä opit, sen opit itseäsi
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warten", niin olisi hän nyt kadottanut enemmän, kuin
satatuhatta taalaria! Jollen minä olisi hänen elämän-
ohjettaan seurannut, niin en nyt woisi hänelle »sottaa
kiitollisuuttani. Oi, miten prinssin silmät suurenewat,
kun minä hänelle tuon Petoksen ilmaisen! Komin hän
siitä iloitsee, että kerran alentui niin ystäwällisesti Pu-
huttelemaan minua, köyhää kerjäläispoikaa! Niin,
jokaista hnwciä tekoa ja sanaa palkitaan ennemmin tai
myöhemmin! Waan nyt täytyy ryhtyä toimeen! Wie-
lä tänä päiwänä täytyy minun etsiä prinssiä ja wa-
rottaa häntä ja silloin, no niin, sittenhän nähdään
minä toiwon, etten poikana aiwan turhaan ollut tal-
lirenkinä. Sellaiselle heittiölle, kuin tuolle Yrjölle,
piisaan kait ratsastamassa, ja pianpa ratsastan minä
sen ruskean oriin selässä kauemmin aikaa kuin äsken
toiwoin. Waan nyt on ryhdyttäwä tuumasta toi-
meen!

Jaakko ei »vitkastellut hän tiesi hywin, että
aikaa säästämällä woittaa paljon. Hatun siep-
pasi hän pöydältä päähänsä ja suuntasi kulkunsa polii-
sikonttoriin, koska arwasi sieltä warmimmin saamansa
tietää prinssin asunnon. Sinne saawuttuaan tiedus-
teli hän Prinssi B-n osotetta, waan hämmästyksekseen
ilmoitettiin hänelle, ettei sen nimistä prinssiä asunut
Lontoossa.

„Mutta aiwan warmaan hän asuu täällä", sanoi
Jaakko, „Pyydän teitä, hywät herrat, tarkkaan katso-
maan matkustajaluetteloa".

Kohteliaasti noudattiwat Jaakon pyyntöä, waan
turhaan. Prinssin nimeä ei löytynyt luettelosta, Hh-
win alakuloisena täytyi Jaakon lähtea pois.
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«Lieneekö tuo prinssi sittenkin toinen?" tuumi
hän. „Woipi olla, waan en saa rauhaa, ennen kuin
Pääsen asian perille".

Monta keinoa mietti Jaakko, mietti miten woisi
löytää Prinssin asunnon ja wihdoinkin johtui hänen
mieleensä käydä muutamissa ylhäisten omistamissa
taloissa tiedustelemassa prinssiä palweluswäelta. Hän
päätteli, että niin ylhäinen herra kun prinssi, warmaan
oli ylhäisen maailman tuttawa, ja nyt meni hän wii-
pymättä erään mahtawan englantilaisen palatsiin.
Kohteliaasti kysyi hän, kohteliaasti wastattiin hänelle

waan hänen prinssistään ei tiennyt kukaan. Jaak-
ko jatkoi tiedustelujaan, käwi useassa hotellissa, waan
kaikkialla sai hän saman mustauksen prinssiä ei tun-
nettu. Vähitellen alkoi häntä rauhoittaa ajatus, ettei
hänen prinssinsä sittenkään woinut olla sama Prinssi
josta nuo Petturit oliwat Puhuneet, ja aikoi jo palata
asuntoonsa, waan silloin johtui hänen mieleensä uusi
ajatus.

„Perintöruhtinaana saapuu prinssi kaikessa ta-
pauksessa howijuhlaan, jos hän on täällä", ajatteli
Jaakko ja sen tähden lähti hän astelemaan kuninkaalli-
seen linnaan päin, Owenwartijalta tiedusteli, waan
tämä ei mitään tiennyt, käski mennä howilakeijan luo.
Lakeijakaan ei sanonut sellaisesta herrasta kuulleensa,
waan käski hänen kuulustaa howimestarilta. Tämä
tiesi kaikkien ylhäisten nimet, jotka pääsiwat howiin,
waan Jaakon prinssiä hän ei tuntenut. Nyt tyyntyi
Jaakko, Petetty Prinssi Adelbert ei woinut mitenkään
olla hänen prinssinsä, hän kiitti howimestaria tiedos-
ta ja tämä näytti hänelle ystäwällisesti tien howin



106

pääkäytäwään, johon juuri komeat Maunut pysähthi-
wät, Jaakko wäisti waunuja, katseli niihin pilimäl-
tään lasi-ikkunasta ja näki kaasuliekin kirkkaassa Ma-
lossa - prinssin! Prinssi Adelbertin!
Harhanako se ei ollut! Hän tunsi selwään hywän-
tekiänsä jalot, kauniit taswot, niiden juonteet oliwat
painuneet sywään Jaakon mieleen, ei milloinkaan olisi
hän saattanut niitä unohtaa.

„Kuulehan", huudahti hän, tarttuen howimesta-
rin tasiwarteen „siellähän hän oli Prinssi Adel-
bert Von V-".

„Älkää toki, herrani, te erehdytte", wastasi HoMi-
mestari, „Tuo herra oli hänen ylhäisyytensä, kreiwi
von Hochberg, Minä tunnen hänet hywin, sillä hän
on ainakin kerran wiikoZsa howissa aterioimassa."

Äkkiä Putosiwat suomukset Jaakon silmistä.
Prinssi matkusti salanimellä! Hän oli ottanut nimen
kreiwi Hochberg erään omistamansa maatilan mukaan,
ja kauan olisi Jaakko tosiaankin wielä saanut kysellä
prinssi Adelbert oon B-tä.

„Aiwan niin, olette herra oikeassa, se oli kreiwi
Hochberg" kiirehti hän iloisesta sanomaan, „Pyy-
dän Maan, että ilmoitatte minulle hänen osoitteensa".

Awuliaasti mainitsi hoMimestari kadun ja talon
numeron, ja ilomielin kiirehti Jaakko sieltä, aikoen
warhain seuraamana aamuna mennä prinssin luo il-
moittamaan hänelle salaisuuden.

„Hywä, etten witkastellut!" Puheli hän itsekseen.
Jos olisin huomiseen odottanut en luultawasti enää
olisi prinssiä lamannut ja turhaan olisin silloin häntä
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kuulustellut suuressa Lontoossa, On hywä aina käyi-
tää säästeliäästi aikaansa, ei hetkeäkään laiminlyödä".

X.

Prinssi.
Heti seuraawan aamun koittaissa nousi Jaakko

wuoteelta ja Pukeutui. Hän oli tarkkaan pannut mie-
leensä kadun, jonka warrella Prinssi asui ja pian löysi
hän talon numeron. Owelle koputti ja pääsi sisään,
waan heti sai hän kuulla, että Prinssi juuri oli läh-
dössä kahden päiwän matkalle ja ettei kukaan woinut
päästä hänen puheelleen,

«Silloinhan tulin ihan sopimaan aikaan, ennen-
kuin Prinssi ehti matkustaa", kiirehti Jaakko sanomaan,
„Minun täytyy saada häntä tawata, sillä minulla on
hänelle hywin tärkeätä ilmoitettawana. Olkaa hywä
ja ilmoittakaa minut wiipymättä".

„Mutta ketä pitää minun ilmoittaa? Pyy-
dän että sanotte nimenne".

„Nimellä ei wäliä!" »vastasi Jaakko, «Ilmoitta-
kaa waan erästä henkilöä, jolla on ilmaistawana tär-
keä uutinen wedosta, jonka hänen korkeutensa löi
looroi . , . oh, mikä onkaan hänen nimensä , , ,"

„Loordi Seymouriako tarkoitatte?"
„Aiwan niin! Wedosta, jonka hänen korkeuten-

sa löi looroi Seymourin kanssa!"
„Kyllä woin teidät ilmoittaa, waan en luule,

että hänen ylhäisyytensä nyt ennättää teitä puhutella",
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sanoi ftallvelia ja Poistui, Waan mastoin tämän luu-
loa pääsikin Jaakko puheille ja kohta seisoi hän prins-
sin edessä, jonka hywin tunsi, waan prinssi ei näkynyt
häntä enää tunteman,

„Kuka olette, herra, ja mitä teillä on asiaa?" ky-
syi prinssi.

„Kuka minä olen, sen sanon sitten", Ivastasi Jaak-
ko „waan nyt tahdo» teille puhua asiani, näette sen,
että loordi Seymour on petturi ja samoin teidän Pal-
mellanne, Vrjö!"

„Mitä sanotte, herra!" huudahti prinssi kotvin
hämmästyksissään „mitä rohkenette sanoa ystä-
wästäni, loordi Seymonrista? Teidän täytyy aina-
kin todistaa »väitteenne oikeaksi!"

„Kyllä todistan, teidän ylhäisyytenne", Ivastasi
Jaakko jakertoi lyhyesti mitä eilen sattumalta oli kuul-
lut,

„Sehän on kerrassaan kehnoa!" ihmetteli prins-
si, „Loordi Seymourko petturi! Ia Irjö, jonka us-
kollisuuteen järkähtämättä olen luottanut, hänkin hä-
peällisesti herransa pettänyt! En sitä usko! Näyttä-
kää toteen! En teitä tunne näenhän teidät ensi
kerran kuinka ivoin teidän sanaanne luottaa?"

„los teidän ylhäisyytenne tahtoo tulla wahwaksi
siitä, että olen pubunut totta, niin kutsukaan waan Hr-
jö sisään ja syyttäkää häntä tuosta häpeällisestä teos-
ta", sanoi Jaakko. „Teidän luwallanne menen minä
sillä wälin wiereiseen huoneeseen ja jos tuo lurjus »va-
lehtelee, astun äkkiä hänen eteensä. Luultawasti hän
minua nähdessään niin hämmästyy, ettei enää uskalla
wlllehdella."
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„Keino on hywä, jos olette warma asiastanne!
En wielä woi uskoa, että sjrjö Ivaan sittenpä
nähdään! Käykää tuohon huoneeseen, tehkää hywin!
Raottakaa owea, että kuulette mitä me täällä keske-
nämme Puhumme!"

Jaakko kuunteli olven takana. Prinssi Adalbert
soitti kelloa ja käski kamaripalwelian kutsumaan Mjön
Puheelleen, Hetken perästä astui tämä sisään. Jaak-
ko tirkisteli, owen raosta ja tunsi heti miehen,

„Vrjö", sanoi prinssi, „sinä olet ottanut loordi
Seymourilta lahjoja, jotta minä kadottaisin wedon.
Omantuntosi olet myynyt wiidestä tuhannesta Pun-
nasta."

Nuorukainen käwi kuolonkalpcaksi, Maan julkeasti
lväitti hän kaikki walheeksi,

„Kuka sen on sanonut?" huudahdi hän. „Se on
häwitön walhe! En hinnasta mistään Pettäisi omaa
ijämääni!"

„Ia sittenkin olet, luin oletkin petturi!" sanoi
laatio, astuessaan owen takaa äkkiä esiin ja seisoi ih-
ka elämänä walehtelian edessä. „Tunnet kai wielä
minua?"

Kauhistuksissaan kuin olisi aaween nähnyt tai wi-
haisen kostajan, Peräytyi rikoksentekiä wawisten Jaa-
kon tutkiwaa silmäystä. Äkkiä heittäytyi hän prinssin
jalkain juureen, tarttui käsin häneen ja rukoili armoa,

„Se on siis totta?" sanoi Prinssi tuskan »valtaa-
mana, ja hänen kauniit kastoonsa waaleniwat, „Sitä
en olisi sinusta, Hrjö, uskonut!"

„Woi herra, kiusaus oli sunri! Ia snunna!"
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waikeroi nuori mies, „Armahtakaa! En koskaan
enää suostu sellaiseen wietteliään,"

„Olen jo kuullut tarpeeksi mene, mutta pysy
huoneessasi! Tuossa omi, turja olento!"

Mies nousi ylös ja lähti horjuen huoneesta.
Prinssi käski kamaripalweliansa häntä tarkoin »vartioi-
maan ja Palasi sitten takaisin Jaakon luo,

„En woi teitä, herra hylvä, liittää", sanoi hän,
„Te olette minulle tehnyt suuren palweluksen, kun olet-
te ilmaissut minua »vastaan wiritetyt wehkeet. We-
don tuppaaminen olisi saattanut minut pahaan pu-
laan. Neljänkymmenen päiwän Perästä täytyy minun
matkustaa täältä takaisin setäni kaupunkiin ja wa-
rani owat jo niin loppumassa, että minulla tuon sum-
man maksettua tuskin olisi ollut matkarahoja. Olen
teille todellakin hywin kiitollinen sillä nyt on weto
luonnollisesti rauennut ja teidän wäli-tyksellänne olen
jo edeltäpäin päässyt pulasta,"

„Wetoko rauennut? Miksi, teidän ylhäisyyten-
ne?"

„Siksi että petosta on harjoitettu tietystikin,"
„Mutta teidän ylhäisyytennehän ei ole Pettäjä,

waan Petetty", wastasi Jaakko, „Antakaa wedon Py-
syä ja te w o i t a t t e sen,"

„Ei käy päinsä! Nrjö on Paras ratsastajani!
Hän yksin olisi woinut wedon »voittaa!"

„Teidän ylhäisyytenne, suokaa anteeksi, teidän
ruskealla oriillanne woittaa wedon jokainen, jossa on

»vähänkin ratsastajan wilaa."
«Saattaa woittaa! Entä lilpa-ajossa? Li ku-
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kaan muu, kuin Vrjö, moi ohjata minun unkarilaista
maljakkoani! Ei kukaan!"

„Woi kuin moitin, teidän ylhäisyytenne!" kiirehti
Jaakko sanomaan. „Teillä on wielä kahdeksan Päi-
wää aikaa! Antakaa minun käyttää nämä kahdeksan
päiwää, niin kykenen täyttämään Vrjön paikan."

„Tekö? Oletteko niin taitama hewosmies?"
«Koetellaan!"
Heti sanoi Prinssi, „loutuin", huusi

hän palwelialle, «satuloikaa Akilles ja tuokaa hoMi-
pihalle. Mutta", jatkoi hän Jaakkoon päin käänty-
neenä, „olkaa Muruillanne, Akillesta on taitamattoman
ratsastajan muikea hallita,"

„Tokko lienee minun!" wastasi Jaakko itseensä-
luottuwusti ja juoksi alas tilumulle pihalle, kun ilmoi-
tettiin, että hewonen jo oli satuloittu, Kewyesti hyp-
päsi hän oriin selkään ja näytti prinssille rutsustustai-
toaan, niin että tämä ääneen ihmetteli.

„Io riittää, hywä herra!" huusi hän ylhäältä,
„Näen jo, että meidän täytyy asiasta sopia!"

Hymyillen hypähti Jaakko satulasta ja kiirehti
portaita ylös prinssin luo, joka otti häntä wielä kohte-
liaammasta ja ystäwällisemmin mustaan kuin äsken.

„Te olette tosiaankin paras ratsastaja minkä mil-
loinkaan olen nähnyt", sanoi hän, „Tässä kilpailun
osassa olemme woitosta roarmat. Waan nyt täytyy
meidän tuumia wedon toista puolta. Minulla on un-
karilainen neliwaljlllko. Vrjö on ne opettanut niin
että hurjassakin nelissä saa ne äkkiä pysähtymään huu-
tamalla niille unkarilaisen sanan „kerek". Hän on
asiastaan warma, ei ole koskaan pettynyt, ja siihen
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luotin minäkin wetoa syödessäni. Oli näette kysymys
siitä kumpiko woittaisi toisen rohkeudessa. Minun he-
nwstcni piti juosta täyttä karkua suoraapäätä Thems-
joen rantaan ja äkkiä pysähtha jyrkällä rantaäyräällä.
Tätä ei kukaan englantilainen woi tehdä ja minä olin
siis warma «voitostani. Mutta nyt on se mahdotonta,
sillä ei kukaan muu kuin Hrjö hewosia hillitä ja
wetoa lyödessä määrättiin nimenomaan, etteiwät »ve-
donlyöjät itse saa ohjata hewosia. Tämän ehdon asetti
loordi Seymour ja nyt tiedän miksi hän sen teki."

..Wähätpä siitä, teidän ylhäisyytenne", Ivastasi
Jaakko, „Minä otan wedon »voittaakseni,"

„Tekö? Mutta kuka te sitten olette " tiedusteli
Prinssi, „Kysyin sitä jo äsken, ja ennen kuin woin tei-
hin luottaa, täytyy minun toki saada tietää mitä olet-
te miehiänne. En tahdo teitä loukata waan moi-
sillehan olla joku loordi Seymourin kätyri, jonka hän
on lähettänyt Nrjöä pettämään, woidakseen olla wielä
warmempi »vastaisesta woitostaan. Vrjö woisi ehkä
wielä katua kauppojaan mutta omiin miehiinsä woi
loordi Seymour tvarmaan luottaa."

..Vmmärrän mitä tarkoitatte", wastasi Jaakko
naurahtaen, „Waan tiedän, että jos minut tunnette,
niin muutatte mielenne,"

..Sanokaa nyt »vihdoinkin kuka olette?"
Jaakko otti halailematta taskustaan kultarahan,

jonka monta touotta sitten oli saanut prinssiltä lah-
jaksi,

«Katsokaa tätä, teidän ylhäisyytenne", sanoi hän
„ tunnetteko?"

..Kultaraha! Mitä silla?"
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„Tämän kultarahan lahjoititte minulle eräänä
päiwänä, kun hain teille rotkosta linnun, maakotkan,
»onka olitte ampunut,"

Aiwan oikein, nyt muistan! »vaan ettehän te,
tuon näköinen mies, moi olla sama tyhjäntoimittaja?"

„Olen khllä, teidän ylhäisyytenne, sama tyhjän-
toimittaja olen, waan wähän »vanhemmaksi tullut ja
ruumiitani warltunut", jatkoi Jaakko hymyillen.
„Kun annoitte minulle tämän rahan, sanoitte että seit
pian tuhlaisin waan kuten näette, on se minulla
»vielä tallella ja siitä näette myöskin, että olen säästä-
wäinen,"

„Mutta tämäpä on ihmeellinen kohtaus niin pit-
kästä aikaa!" huudahti Prinssi, Muistan nyt aiwan
hywin, te olitte siihen aikaan tosiaankin aika suo-
kaa anteeksi, hywä herra olitte aika laiskuri ia »vei-
tikka waan nyt —",

„Nyt en ole enää", kiirehti Jaakko jatkamaan,
„Ia siitä kiitän yksinään teidän ylhäisyyttänne!"

„Minua?" prinssi ihmetteli,
„Niin teitä! Paitsi kultarahan, annoitte minulle

wielä kaisi hywää, oikein hywää käytännöllistä neu-
woa. Te sanoitte minulle ensiksikin: „nika on rahaa,
käytä siis aikasi hywin!" ja toiseksi! „opi! Minkä opit,
sen opit itseäsi »varten!" Muistattehan wielä?"

„Kyllä, kyllä muistan! Nuo opetukset eiwäl ole
niinkään huonot! Ia olette siis niitä seurannut"

«Omantuntoni mukaan, sillä ilolla odotin sitä
hetkeä, jolloin taas saisin teitä taivuta. Sittemmin
näinkin teitä tvielä kerran, kun olin koirankaitsijana ja
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te minulle lahjoititte metsäkoiran penikan,
sitäkin muistatte?",

„Kyilä senkin muistan pienestä tyhjäntoimitta-
jasta oli tullut paremman miehen alku, joskaan ei wie-
lä ollut aiwcm oikealla tiellä. Käytitte aikanne, waan
ette wielä oikealla taivalla".

„Niin sanoitte minulle", lisäsi Jaakko „ja
minä panin sen mieleeni, Koetin oppia, oppia kaikkea
mitä suinkin Ivoin ja saatoin oppia; koirankaitsijnsta
rupesin tallipojaksi tallipojasta ratsurengiksi,
sitten menin kouluun, minusta tuli kirjuri salnkir-
juri olinpa wähällä tulla Presidentiksi waan
sitten jouduinkin työkärryjen työntäjäksi rautatiellä
wihdoin insinööriksi, siinä toimessa olen wieläkin ja
luiluon siinä pysywänikin".

„Sepä ihmeellinen elämänura! Mitä siis oikeas-
taan olette oppineet?"

«Lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan, koiria
opettamaan, ratsastamaan, olen opetellut Ranskan ja
Englannin kieltä, waltio-oikeutta, maa- ja waltio-ta-
loutta, matematiikkaa, rakennusoppia sekä muuta. Vii-
memainittua opiskelen nykyään",

„Eipä wähääkään, jo huomaan, että olette hywin
käyttänyt aikanne", sanoi Prinssi hywäntahtoisesti hy-
myillen, .Meidän täytyy malttamattomasti lähem-
min tutustua loisiimme",

„Teidän ylhäisyytenne siis luottaa minuun?"
„Luotan empimättä. Olemmehan »vanhastaan

hywiä tuttuja".
„Entä, mitä arwelette wedosta?"
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„los luulette, että se on woilettalvissa, niin koet
takaa onneanne!"

„En sitä ainoastaan luule, Maan minä lieoän
sen, kun waan ei loordi saa wihiä siitä ctlä olemme
päässeet hänen wehkeittensä perille".

„Siitä kyllä pidämme huolta, Nrjö on ankarasti
wartioittawa ettei hän kellekään saa asiata ilmaista",

„Hywä on. Suwaitkaa, teidän ylhäisyytenne, il-
moittaa muille palwelijoille, että olette ottanut mi-
nut Nrjön asemasta ajajaksi".

„Teitakö? kun jo olitte mahalla
tulla presidentiksi?" ihmetteli prinssi.

„No miksi ei, teidän ylhäisyytenne? Ettekö
muista, että sanoin olleeni tumallisena työmichcnäkin,
ja sitäpaitsihan ei tuohon mene kuin kahdeksan päi-
wää".

„Niinhän on, kyllä Pidän kaikesta huolen mul-
ta nyt haluaisin ennen kaikkea oikein juuria jaksain
kuulla teidän elämästänne. Kuulostaa sille kuin oli-
sitte ollut aika seikkailija".

„Entci teidän matkanne, miten sen tay?" tysäsi
Jaakko.

«Jääköön se sikseen. Painakaa punia, syömme
yhdessä aamiaisen alkakaahan kertoa!"

Jaakko suostni prinssmfpnyntöö», kertoi jnurtnjat-
sain ja tarkasti, mitä yllä olemme lukeneet. Prinssi
huomasi Pia», että oli joutunut tekemisiin Perin rehel-
lisen, wieläpä hywin älykkään ja oman maansa oloi-
hin hywin tarkoin perehtyneen miehen kanssa. Hän
ihmetteli Jaakon selwiä mielipiteitä, ja hänen oikeuden-
tuntonsa hyljätessään presidentin tarjoukset sai prins-
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sin suuresti Jaakkoa kunnioittamaan ja arwoslamaa».
Hän kyseli kyselemistään, ja kaikesta antoi Jaakko hä-
nelle tarkat tiedot.

„Hywä herra" sanoi Prinssi wihduin, knn koko
aamupuolen oliwcu Puhelleet ja Jaakko rupesi lähtöä
tekemään „iloitscn wilpittömäsii siitä, että olen
saanut uudistaa tuttawuuttamme, Meidän täytyy
luiolä lähemmin tutustua toisiimme, Toiwon että Pa-
laatte minun kanssani takaisin Saksaan ettekä käytä
tietojanne wieraan maan, waan isänmaanne Palwcluk-
seen".

„Teidän ylhäisyytenne, mielelläni sen tekisin,
waan se ei käy päinsä" wastasi Jaakko huulil-
lehan, että Presidentti tai oikcimmiten nykyinen minis-
teri minulle on wannonut ikuista »vihaa".

„Älkää siitä miehestä olko millännckään, luotta-
kaa minuun!" lohdutteli Prinssi, „Waslaiseksi rnpeal-
te minun palvelukseeni ettekä »valtion, Nimitän tei-
dät sihteerikseni, rahastonhoitajakseni, salaneuwokseksi,
sanalla sanoen, oikeaksi kädekseni. Palkkanne saatte
itse määrätä. Ia älkää nyt enää »vastustelko, An-
takaa kätenne suostumukseksi!"

Jaakko ei »vain olisi suostunut! Kyynelsilmin
tarttui hän prinssin käteen, tämän bywyys hänen miel-
tään kolvin lämmitti. Tuskin sai sanaa sanotuksi.

„Nlkää, hylvä herra, minua kiittäkö!" keskeytti
prinssi, „Tät)tän ainoastaan entiset ja nykyiset lu-
paukseni. Tiedättehän että lupasin teistä pitää huul-
ta, jos miuun opetuksiani seuraisitte ja luullakseni
täytyy minun »vihdoinkin täyttää Ivanhan lupaukseni,
Sitäpaitsi olette ilmaisemalla luon Petoksen säästänee!
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minulla enemmän kuin satakaksikymmentä.luhatta lmi
laria, on siis kohtuullista, että osotan teille kiitollisuni-
tllni, Waan lopuksi" lisäsi prinssi totisena „lo-
iluon minä sydämestäni että paljon tulette hyödyttä-
mään isänmaatanne, tämä makuutus saikin minut etu-
päässä tekemää» päätökseni, Ia nyt, kelpo ajurini
huiiataa hywin hewosia, ja ajakaa niin etlcn kadu »ve-
toa!"

,Teidän ylhäisyytenne, älkää u>lko huolissanne!"
wastasi Jaakko, „Niin taitawa lienen wielä wanhas--
taan, että neliwaljakon osaan ohjata!"

Jaakko ei Palannut takaisi» asuutoonsa, tuaan
hommaili yöt päiwat unkarilaisten hewosten kanssa,
Hän harjoitteli ratsaslamista ja ajoa niin innokkaasti,
että tuskin ennätti syödä ja lewätä, Min oli hän
aina harjoittaessaan. Ei kukaan saanut häntä seurala,
ei Prinssiäkään laskenut mukaansa, -Maan sen wer-
ran näki tämä kuitenkin, että hewosel ihmctelläwäsli
oliwat Jaakkoon tottuneet. Ei tarwiuuut kuin huu-
taa tai »viheltää, »ii» jo tulitvat jliosteu tallista hä-
nen luokseen, uuoliwat hänen käsiään ja kaswojaan,
kuin koiranpenikat leikkiloät ne hänen ympärillään, Te
rauhoitti prinssiä eikä hän wedosta enää Paljo huoleh-
tinut.

Tuli sitten tno merkkipäimä. Prinssi ajoi loau-
uuissa kilpapaikalle ja rinnalla ratsasti Jaakko iloi-
sena, nämä saapuiwat olnvat jo mnut tuolla,
loordi Seymour, kilpatuomarit ja joukko ylhäisiä kat-
sojia, Uteliaina katseliwat kaikki Prinssiä ja hänen
seuralaistaan. Loordi Seymoilr etsi jotain jn knu ei
etsimäänsä löytänyt rypistyi hänen otsansa.
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„Nrjö on sairas, ei huoneestaan kykene liikkumaan,
minun on täythyt ottaa toinen ajaja hänen asemas-
taan. Waan mahat siitä, pysyn menossani",

Kilpatuomarit paniwat ehdot Paperille ja Jaakko
hyppäsi alas Maunuista, irroitti ohjat, heitti ne maa-
han ja astui jälleen waunuihin. Kaikki hämmästyi-
wät prinssikin,

„Mitä nyt aijot, Jaakko?" huusi hän, „Oletko
järkesi menettänyt kun ilman suitsia rupeat ajamaan?"

Älkää, herrani, hätäilkö, olen marina asiastani",
wastasi Jaakko, wiittoi kädellään ja wihelsi äkkiä.
Nuolen nopeudella lähtiwät komeat ratsut lentoon.

„Karkuunhan »e menewät!" sanoi loordi Sey-
mour pilkallisesti hymyillen,

Waan hän pettyi wuoroiu huudahtamalla,
wuoroin wihellhksellä ohjasi Jaakko hetvoset Palasi
takaisin ajoi kaaressa ihmettelewän katselijajonkon
ympäri ja sitten kiidätti hän äkkiä nuolen nopeudella
Themsjoen lähellä olewaan rantaan, joka sillä kohdal-
la kohoaa äkkijyrkkänä »vedenpinnasta.

Monet kaswot talpeniwat, ei Prinssi Adelbertlaan
woinut lewottomuuttaan salata, sillä kuilu oli sywä,
ja jos hewoset syöksyisiwät alas, olisiwat ne kuoleman
omat. Mä lähemmäs onnettomuutta uhkaamaa ran-
taa kiiti maljakko kohta oli se sywyyteen katoamassa

kohta koskettiwllt hewosten kawiot päätä huima-
sewaa reunaa nyt, nyt waaraa ei enää woinut
wälltää ~mies on mennyttä!" huusiwat kaikki
Ivaan silloin, kuin salaman iskemänä, Pysähtyiwät he-
woset, kuin maahan juurtuneet oliwat niiden kawiot
ja läähättäen kääntyiwät ne katsomaan rohkeata ajo-
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miestään. Taas kuului huudahdus ja täyttä lauk-
kaa kiiti Maljakko takaisin lähtöpaikkaan. „K er e k!"
huudahti Jaakko, samassa pysähtyimät heMoset,

Kaikkialta kuului riemuhuutoja, Loordi Sey-
mourkin myönsi Medon menettäneensä, Maikka huu-
lensa wapisiwal Mihasta, jota koetti salata. Pois rat-
sasti hän tilpapaikalta. Prinssi otti woittamcmsa ra-
hasumman. Ohjat kiinnitti Jaakko taas hewosten
suupieliin, hywäili komeita woitlajiaan ja takaisin
Lontooseen palasiwat kaikki Prinssi mielissään, ettei,
ollut joutunut Petoksen uhriksi, Jaakko taas onnellisena
oiwallisesti suorittamastaan työstä.

„Aika on rahaa! Aika on rahaa!" tuumaili hän
itsekseen. „Ellen tallipoikana olisi ollut ahkera, olisi
prinssi kadottanut rahansa. Kaikkea mitä opettelee,
läytyy oppia perinpohjin! Silloin ei opi ainoastaan
itselleen, maan myöskin muita Marten. Niin, sen tie-
dän, että aika on rahaa! Prinssi ei koskaan kadu,
että antoi minulle tuon ohjeen, kun alotin elämän-
urani".

Prinssi ei tosiaankaan näkhnyt sitä katutvan, oli-
han Jaakko häntä komin Paljon hyödyttänyt. Kun
tuli kotiin, kutsutti hän Jaakon luokseen ja osolti sor-
mellaan rahaläjää, joka oli pöydällä.

„Ottakaa tuosta rahanne", kehotteli hän.
„Mitkä rahat?" kysyi Jaakko kummissaan.
„TietyZti sen summan, jonka te loordi Seymou-

rilta moititte".
„Minäkö? Teidän ylhäisyylennehän wedon

Moitti!"
„Eihän hywä mies!" mustasi Prinssi nauraen.
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„Olen aiwlln lyytywäinen jo siihen, että olette m i-
nu n rahani pelastanut nuo rahat tuolla owat lei-
dän, sillä ne olette taidollanne woittanm. Älkää siis
kursailko! Myönnättehän toki", lisäsi hän'nauraen,
„myönnättehän toki minun olleen oikeassa, kun an-
noin teille tuon neuwon! Eikö ole totta, että aika
on rahaa? Enhän antanut teille huonoa opetusta,"

Jaakko luuli näkemänsä unta. Tuollaisen raha
läjänkö hän saisi! „Mutta sehän on suuri summa,
rikkaan miehen omaisuus!" änkytti hän.

„Niin onkin! Se on pääoma, jonka olette koon-
neet aikaanne hywin käyttämällä", ivastasi prinssi,
„Ottakaa se omaksenne ja iloitkaa siitä! Te olette sen
hywin ansainnut ja minä olen onnellinen, eitä mi-
nun opetuksiani uskollisesti noudattamalla niitätte
näin kauniita hedelmiä. Nämä hedelmät owat tosin
sellaisia, joilta teidän lähinnä tietojanne on kiittämi-
nen sattumaa ja hywää onneanne. Muna Pian lyp-
syt) teille toisia hedelmiä ja nämä ainakin owat suo-
rastaan ahkeran työnne ja oikeudentuntonne hedelmiä,
Wiikon perästä matkustamme Saksaan, te seuraatte
kai minua ohimennen sanoen, hytvänä Elämänä!
Että teidän tulewaisuutenne siellä tulee luottamaan
siunausta, sen asian woitte jättää minun huolekseni,
Wielä Paremmin kuin tähän saakka selwiää leillc sil-
loin se totuus, jonka warmaan jo itsekin otelle ha-
wainnut, totuus, ettei ainoastaan aika ole rahaa, ellei
ilnuinen opi ainoastaan itseään warteu, ivaan että
hän oppii muitakin »varten, ja ettei löydy mitään war-
mempaa onnellisuuden ja tyytywäisyyden lähdettä, kuin
ajan oikea käyttäminen, henkisten aarteiden kokoaminen".



121

Prinssi oli oikeassa, Jaakko oppi tämän totuuden
yhä Paremmin tuntemaan. Hän seurasi Prinssiä Sak-
saan, touotta myöhemmin alkoi tämä hallituksensa,
ja Jaakosta, entisestä koirankaitsijasta, tuli presidentti

sitten ministeri, ja wielä hauskempaa, kuin tämä,
oli että hän aina pysyi ruhtinaansa YZtäwänä, tämän
kunnioittamana ja rakastamana,

Kinderleinin emäntä, Jaakon äiti, sai wielä
monta wuotta iloua kaswatuspoikansa onnesta, ja
siihen oli hänellä kyllä syyläkin, sillä Jaakko ei unoh-
tanut nuoruutensa aikoja, waan auttoi Paljon holho-
jaansa ja teki hänen wanhuutensa päiwät iloisiksi
osottamallll hänelle hywhyttä.

„Niin, niin", tuumaili eukko monasti itsekseen,
kun Jaakon kamaripatwelija toi lahjoja hänen tu-
paansa, „niin, niin, poika ei ollut wäärässä siihen
aikaan, Näenhän selwästi, että aika on rahaa, aika
on rahaa, ja jos sen maan ennemmin olisin liennht,
olisi elämä minullekin Paremmaksi koitunut, Waan
nyt on mhöhäistä. Minkä nuorena oppii, sen Man-

hana muistaa, Aika on rahaa, ja minkä o!'!ni, sen
oppii itseään warten! lokapa sitä nuorena muis-
taisi! Oi, onnellista nuoruuden aikaa! Niin, jospa
wielä woisin lulla nuoreksi!"

Mutta rakkaat lullani, tehän olette nuo-
ret!
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