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Katuja

Kaksisataa wuatta sitten.

Tahdonpa näyttää sinulle kuwan menneiltä ajoilta
Lontoon muutaman kadun 200 wuotta sitten.
Se katu on hywin kapea monikertaisine, taiwasta
tawottelewine rakennuksineen, taiwasta, joka on sinisempi kuin nykyaikana; Lontoo ei näet silloin ollut
niin
mallassa kuin meidän päiwinämme. Tätä
kuitenkin waan kapea juoma; talot kun
näkyy
sinitaiwasta
näet omat siten rakennetut että toinen kerros nitonee
toista ulommaksi, kunnes niin lähelle joutumat toisiaan
että akat tuolla yläilmoissa woiwat tuoleistaan nousematta vaiskata kättä toisilleen kadun poikki ja patista
maailman menosta yleensä ja erittäinkin naapurien
asioista. Omituisia owat noitten wanhain talojen
weistokoristcet, jotka reunustamat eriskummallisia ikkunoita. Näihin rakentelemat jotenkin kesyt kaupunlilaiswarpuset pesänsä ja näihin lehtiweistolsiin ne munansa
laskemat yhtä mukawasti kuin maalais-warpuset wiheriään lehwikköön. Runsaat puuweistokset launistaiuat
samoin raskaiden parwekkeiden laitoja, joilla muinoin

sumun
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howinaiset komeissa, kulta- ja hopeahohtoisissa samettipuwuissaau istuiwat katsomassa iloista näytelmää,
joka kansan huwiksi pantiin toimeen, kuningatar Elisabetin ajellessa rakkaan päälnupunkinsa kaduilla. Mutta
nyt ei täällä enää ole
aatelisia herroja eikä
pukuineen;
ja käsityökauppiaat
tiiltämme
howilaisia
tämän
kadun warrelle. Parwekläiset omat asettuneet
keilla on kuitenkin wielä koristeensa jälellä. Kas
tuossa parwi waatekaupan owea ylempänä. Sen taidepuilta liehun kaikennäköisiä, loistawanwärisiä »vaatekappaleita
tulipunasta, sinisiä, wihreita y. m,, sillä
ahdasmielisten, ilottomain „keripäitten" malta oli wielälin tuoreessa muistissa, ja mieli oli äkkiä muuttunut,
jotta kirkkaat, iloiset wärit oliwat päässeet muotiin
tnmmain, mustain sijaan. Toisella parwekkeella on
muutamia ruukkuja wanhanaikuisinc kukkineen, joitten
nimet melkein oivat haipuneet unohduksiin, maan joissa
on wärit niin kirkkaat, että tuo wanha katu, johon ei
paljo päiwanpllistetta pääse, tulee iloisemman näköiseksi johonkin määrin. Muutamasta ikkunasta riippuu
pajusta tehty liutuhäkki ja
asukas, kesytetty harakka
nauraa räkättää häwyttömästi ohikulkewille, jotka ihmetellen luomat silmäyksen sinne ylös katsoakseen mistä
ääni kuulun. Tälläkin pimeällä, kapealla kadulla
näet on Milkasta liitettä. Tuossa marssii joukko homimiehia käsikynkässä komeissa silkki-ja samettipuwuissaan, itsekullatin on liehumat, kirjawat nauhaloristeet,
pitkät miekat kupehella ja tuulessa hulmuilewat walteat
töyhdöt hatussa. Täällä tulee huntupäinen, nuttuun

asumassa

sen

se
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puettu porwaristyttö, oppaana hänen isänsä oppipoika,
jonka kädessä on paksu ryhmysauwa.

tietä rouwalle!" huutaa palwelijajoukto ja sysää kansan syrjään awatakseen tien kantotuolissa istumalle
säätyläisnaiselle, joka leyhyttelee wiuhkallaan ja sylikoiraa hywäilee. Onpa siinä kansaa muutakin kaikennäköistä: nokisia työmiehiä; awonaisten puotein edustalla ostajia ja myyjiä omituisten wanhojen talojen
kellarikerroksissa; oppipoikia, jotka kowasti kehumat
isäntänsä tawaroita; tyytywäisiä waltion wirlamiehiä
niin kunpa
ja muhkeita, lihamia porwarinwaimoja;
jaksaisikaan kaikkia luetella! Kuwittelehan itse mielessäsi tätä kirjawaa joukkoa ja näitä wanhanaikuisia rakennuksia, joita ylhäältä eksynyt auriugon säde walaisee, niin luulenpa, että muistuu mieleesi Rembrcmdtin

kuuluisat maalaukset.
Wielä yhden olennon tällä wanhalla kadulla
olennon, jota ei tunnu oletahdon sinulle ofottaa
man tekemisissä missään tuon hyörinän ja pyöriuän

kanssa, hänen seisoessaan muutaman talonportin pul-

maan

warassa

liikkumattomana, luin kuwaweistos häMutta mustcmsäihfywissä sil-

nen päätään ylemmällä.
missä, niissä on eloa,

miehestä mieheen ne harhailemat, ikäänkuin arwostelisiwat jokaista oman mittakaawansll mukaan. Katse näyttää kuitenkin tutkimalta ja
hiukan hämmästyneeltä; siitä käy päättäminen, että
hän on muukalainen, eksynyt kauas kotiseudustaan ja
waeltaa nyt yksinään wieraalla maalla. Sen olisimmekin jo arwanneet

hänen wilttaita,

mustia

silmiään nä-
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Tummanruskeat kaswonsa, kirjawa, wieraspukunsa
ja
wihdoin paras tunnusmerkki
kuosinen
marakatti, joka hauen olallaan istuu ja wiulu hänen
kainalossaan, nekin ilmaisemat hänet Italian kuljeksimaksi lapseksi.
kemcittä.

-

-

11.

Wiin hetkenä.
Nuori

soittoniekka

oli hywilläan siinä päiwäupais-

teessa wirucssaan, mutta ajantuhlaus ei ollut marakatti-

lemmikin mieleen, koska se alkoi raapia
päitä ja hänen kaswojansa pyyhkästä
pälällään.

isäntänsä olkakarwaisella kä-

„No, Filipponi", poika puhutteli marakattia
oudolla Italian kielellä, „joto haluat kultaseni suupalasta? Täytynee meidän siis lähteä rahan ansiolle,
minulla kun ei ole penniäkään millä ruokaa ostaisin.
Tulehan, ystämäni, koettamaan saisimmeko soitollamme

houkutelluksi muutaman rowon näiltä saarelaisilta,"
Poika wiritti wiulunsa. Hellästi ikäänkuin hywäillen kosketti hän jousellaan sen kieliä. Tuntui
soitintaan rakastaman ja haluaman puhella sen kanssa.
PiMweteisten, lempeiden säwelten waiettua wiiwähti
hän hetkisen, alkaakseen kohta hurjaa ja intohimoista
soittoa.
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Hänen winlua winguttaessaan kerääntyi »väkeä
yhä enemmän tuntemaan ja pennejä karttui karttumistaan pienen pelimannin hattuun, jota Filippo kantoi kädessään. Hetken perästä taukosi poikanen soittamasta, kumarsi hymysuin kansalle, sopotti sitten hiukan
italiaa marakatilleen ja alotti kohta toisen tansallistanssin alkusoittoa. Filippo laski hatun isäntänsä
jalkain juureen, hypähti moniaan terran korkealle ilmaan ja tanssi ihmeen taitawasti ja keweästi waikeata italialaista tarantella-tanssia; mutta äkkiä pysähtyi marakatti, irwisteli hurjasti hampaillaan ja hyökkäsi sähisten pienen pojan kimppuun, jonka sormet oliwat pujahtaneet salaiselle tutkimusmatkalle pelimannin
hattuun. Aimo selkäsaunan olisi poika pahus saanutkin, ellei hän olisi huutanut äitiään hätään. Tämä
suuttui towasti nähdessään lapsensa hädän, käwi elukkaan käsiksi ja heitti sen päistikkaa maahan, huutaen:
„Wai täällä seisoa ällistclette ristissä käsin katkuinka mokomain paawinuskoisten marakatti
tappaa oikeain ihmisten wiattoman lapsen! Olisipa
jo aika lyödä kuoliaaksi nuo wääräuskoiset kaikki tyyni.
Nehän ne owat myrkkyä heittämässä kaimoihimme ja
saastuttamassa weden, jottaruttoon sairastumme. Sinäkin, Foster, seisot tässä
sanomatta, waikkei ole
wielä unikkoakaan siitä luin tuo kamala tauti lapsesi
korjasi. Luulenpa että tuokin poika wiikari on paawinuskoisten wakooja."
„Ehkä olet oikeassa," tuumaili toiuen waimo,
minun kälyni, nähtääs, kertoi aamulla meidän ukolle

somassa

sanaa
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wcljcnsä poika oli
että
tuonnälomen
kertoman,
heitti jotain jokeen. Ia eikö
kyä, joka meille kaikille tuhon

että

hänen

kuullut crääu ystämänsä
poika luin tuossa eilen
lie ollut juuri sitä myrktuo."

„Niin, rouwascui," kiiruhti sanomaan eräs hajuwedelle tulema keikari, jonka tutka oli komeasti täheröitty, teidän huomautuksenne on onkeen otettawa.
Minua tosiaan kummastuttaa, ettei hauen majesteettinsa ole ryhtynyt siihen käsiksi. Mutta koskei hän ole
suwainnut siihen ryhtyä, niin miksemme me, halpaset
kansalaiset, toettaisi päästä näiden kamalain juonien
perille. Ellei tässä pian asiaan ryhdytä," sanoi hän
ja muutti
ylpeän puhetapansa alakuloisen ruikuttamaksi, ellei tässä pian asiaan ryhdytä, niin kuolemme minä ja parturit muutkin kaikki nälkään, ci kukaan, nähkääs, uskalla ostaa waletuktaa, kun pelkciäwät että mitä tehdään ruttoon kuolleiden hiuksista.
Mitä, hywät ihmiset, arwelette? Katsotaanko onko
„

samassa
„

hänellä

nytkin

taskussaan

Mitä sanotte?

myrkkyä?"

Luuletteko sitä todellakin? senpä
moi, miuun poloista poikaani, pikku Paawoani
jos hän hawaitaan sinun
murhamieheksesi, niin Jumala häntä armahtakoon,
tietäköönkin etteu waiu minä armahda."
Nämä sanat lausui tai oikeastaan hammasta
purren huutaa hihkasi kalpea mies, jota äsken sanottiin
Fosteriksi. Hän oli pitkä ja tanakka, merimiehen puluun puettu, laswonsa oliwat tnmmanweriset, kuihtuneet
unrtamat. Kaukaiselta matkalta palatessaan
ja
pian näemme.

Ia

jos

se

surun
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sai hän tuulla, että lapsensa oliwat kuolleet ruttoon,
joka juuri oli alkanut Lontoossa tehdä hirmutöitään.
Puhuessaan astui hän askeleen italialaista nuorukaista
kohti, joka säikäylsissään äkkiä peräytyi muuriin päin
nähdessään ympärillään wihaisia kaswoja ja kuullesuhkaussanoja, joita ei ymmärtänyt kuin hywin
wähän. Hän katsahti arasti ympärilleen, mutta kun
paon huomasi mahdottomaksi, rohkasi hän mielensä,
oikasi hoikan wartalonsa ja alkoi puhutella kansaa.
„Hywä herraswäki," sanoi hän ja äänensä hie—," mutta piman wärähteli, „hywä herraswäki
temmälle ei hänen puhettaan hälinässä kuulunut.
„Wai uskaltaa hän mollottaa heidän kieltänsä!
Luuletko että ymmärrämme sinun mongerrustasi?
kiinni!" Mutta
Puhu selwää englannin kieltä tai
säikähtyneeseen mieleensä eiwät johtuneet edes ne muutamat sanat, joita oli oppinut muukalaisten kieltä.
Hänen synkät kaswonsa talpeniwat ja ääni wärähteli, hänen yrittäessään uudelleen jotain sanoa.
„Armolliset herrat," sanoi hän, „mitä tahdotte?
mitä olen tehnyt? Armahtakaa toki!"
„Io riittäwät jaarittelusi! Tutkikaa hänen waatteensä!" ärjäsi joukko.
„Kylla, miehet, sen teemme," huudahti merimies ja hyökkäsi nuorukaista tohti. Sai kuitenkin wain
takin liepeisiin tartutuksi, tämä aukeni pojan peräytyessä, jolloin pieni norsunluinen ristiinnaulitun tuma
tuli näkymiin, joka hienoissa hopeawitjoissa riip-

saan

suu
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pui hänen taulassaan. Kuu joukko tämän näki, pääsi
siltä ulwonta. Merimies tarttui witjoihin, tempasi ne
poikki ja huusi ristiä heiluttaen:
„Mitä tästä sanotte? Näkyyhän selwääu, mitä

miehiä hän

on."

„Niin, niiden tunnusmerkki se on! No, poika,
tunnustapa wchkeesi taikka keksimme tepsiwämpiä keinoja."

„Totta tosiaan, niin keksimmekin," kiljui Fostcr
tarttuessaan kowin kourin poika poloseen. Kait ainakin häwitännne tämän Jumalan tuwnn. Kas näin!"
Ia jo heitti hän ristiinnaulitun kuwan joukon keskelle,
jota
heti maahan sotki. Nyyhkyttäen, kuin ruumiillisesta tuskasta, kätki poika kaswot käsiinsä, ja
kyyneleitä walui ruskeiden sormien lomitse.
„Se oli äitini oma," waikeroi hän, „äiti raukkani."
Mutta wäki ei hänen puheestaan wälittcinyt.
Hurjina siitä waiwnsta
kauheasta rutosta, joka
riistäen
hätyytti,
ja lapset, miehet
waimot
heitä
heiltä
ja wanhemmat ja jonka pahansuowat ihmiset paniwat
paawinuskoisteu wainottuiu syyksi, jotta kuitenkin tässä
eiwät he suinkaan wälitasiassa oliwat syyttömät

sen

-

,

täneet

muukalaisen

poika paran

hnolesta. Hän oli
alaisia eikä häntä suinkaan säälitty.
„loteen!" alettiin huutaa, «Jos wirtaan heitämme, niin eiköhän tekojaan tunnusta," Ia ihmisjoukko lähtikin heti liikkeelle uhriuccn. Kuiu ajettu
metsänotus silmäili poika kauhistuksissaan ympärilleen.
noita luulon
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Eikö missään pelastajaa?

Gi näkynyt!

Noissa ln»
huomannut yhtään

kemattomissa ihmistaswoissa
leppeätä katsetta. Mustat, rukoilemat silmänsä nosti
hän tyyntä sinitaiwasta kohden ja sinne korkeuteen
nousi epätoiw öisen äänetön rukous:
Jumalani, armahda minua! Rakas isä, katso,
katso armossa puoleeni!"
ci

„

111.
Taiteen suojelija.
Ia nyt jätämme mahaksi aikaa italialais-poitamme, siirrämme kellon wiisarin muutamia tuntia
taaksepäin ja pistäydymme köyhää»! huoneeseen erään
Belle sauwage Courtin talon ylimpään kerrokseen, jossa
parastaikaa oli nuorukainen meistämässä toristehyllyä.
Aitasin aamusta on hän työskennellyt, ja maikka
kello on jo soinut kaksitoista, jolloin lontoolaisilla oli
päiwällisaikansa, istui hän wielä työn ääressä. Kaunista weistosta muowailewat hänen sukkelat sormensa,
koko mielenkiintonsa näkyy hän siihen paneman. Pitkinä aamuhetkinä »viikkojen kuluessa on hän yhä uusia
lehtiä »veistellyt, luontewia tammen terhoja roarsineen
jaus-koteloineen pähkinöineen on kuin tai'oista muo>
dostunut lomasta puusta ja sikinsokin kietoutunut urhean, sanuettaan hirwenpään ympäri, joka näiden koristeiden keskeltä wauhkona silmäilee ympärilleen.

suo-
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Wihdoinkin laski nuorukainen kädestään tcräwät työkalunsa ja hän tyytywäifenä helpotuksesta huoahtaen

nojautui tuoliinsa ja
Koristehylly oli walmis.

katseli

waiwojensa

hedelmiä.

„lopa »vihdoinkin!" puheli hän itsekseen, „Kunpa
herra Siimeonikin olisi tyytywäinen. Pitäisi tämän
olla kelwollisen mielestäni. Minkä hintaiseksihan tuota
arwostelisi? Vi siltä että herra Simeoni siitä niin
paljoa maksaisi. Mutta antakoon mitä antaneekaann,
niin tyydyn kun ei ole minulla penniäkään kukkarossa.
tietää paljonko hän maksaa," ja sitten
Pianhan
työnsi hän tuolin syrjään, kääri huolellisesti puuweistoksen paperiin ja painautui portaita alas kadulle.
Kulettuaan monia latuja ja oitotujia, poikkesi
hän sunrelle, rakennuksien ympäröimälle paikalle, joka
näytti oleman rahanlainaajien ja waatekaupustelijaiu
huostassa. Mutta näihin puoteihin ei pojalla ollnt
asiaa, koska astui niiden ohitse mnutamalle owelle pihan perimmässä sopukassa ja koputteli owea.
„Käykäähän sisään!" kuului wastaus ja weistäjä-poika awasi owen pimeähköön huoneeseen. Ainoas-

saan

taan wähän waloa tuli sisään pienestä hämähäkinwcrto» peittämästä ikkunasta. Tuskin esineitä olisi erottanut, ellei katossa olisi lamppu palanut. Täällä oli

omituinen kokoelma monenmoisia, wanhoja, mukanna
esineitä. Siinä oli muuan silattu lipas ja posliininen

malja, jota oli säretty, mutta palaset uudellecu liitetty

toisiinsa messinkisellä juotteella; nurkassa oli wanha
sota-asu, pöydällä tarjotin

toisessa nurkassa

ja tarjot-
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timella oli harwinainen kokoelma wanhanaikuisia rahoja. Itäkuluja tauluja, perin pölyyntyneitä, oli lattialla
nurinpäin seinän nojassa. Knllattuja puitteita tuskin
erotti hämähäkinwertoista, ja taulujen yläpuolella oliwat hyllyt täpösen täynnä wanhoja kirjoja. Keskellä
tätä rojua istui nuori tyttö pienen pöydän ääressä
mustepulloineen kynineen ja laski yhteen sarjakkeita
konstiktaasti tekaistuja numeroita. Kultainen nuolen
muotoinen hiusneula koristi hänen mustia ja tuuheihin
palmikkoihin letitettyjä hiuksiaan, mutta kaswot oli hänellä kellertäwät jakalpeat sekä kädet niinikään hywin walkoiset. Hänen omituiskuosinen, keltaisen, mustan ja puuaisentirjawa hame oli tehty kallisarwoisista, mutta jo hywin kuluneista aineista, ja liiwiä kiinnittämä katsoissolki oli marsin wanhanaikuista tekoa.
«Seitsemäntoista, kahdeksantoista, yhdeksäntoista,"
laski hän puoliääneen, „Kaksikymmentä markkaa siis
lordi Rochester on welkaa, Kultatyöstä lordi Sandwich 15 puntaa. Herra A. Paulett'ilta saatamaa 10
puntaa taiteellisesti päällystetystä kaapista. Ennen
„Pyydän anteeksi, herra Gibbons,"
maksettu 12 .
hän sanoi hereten äkkiä laskemasta ja katsoi owesta
sisään tulemaan, sywäkatseisilla tummanloistawilla silmillään, jotka oliwat liiankin miettiwciiset ja totiset
noin nuoren tytön silmiksi, „pyydän anteeksi. Olin
teidät aiwan unohtaa. Tahdotteko tawata isääni?"
Tahdon, Lea neiti. Minulla on mukanani
.

„

hänen- teettömänsä weistohylly".
„AH, saanto nähdä sitä?" huudahti

tyttö,

Hu-
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pähti alas tuolilta ja kiiruhti melkein lapsellisen inon kaunis, onpa
nokkaasti pojan luo. „lopa
kaunis," ihmettelee hän nuorukaisen ottaessa iveistoksen
kääröstä ja osottaessaan hänelle hieman ylpeänä siewää
lehtiweistosta, joka korkeana taustana ympäröi urheata

se

päätä.

se

niin kaunis on?" kysyi puodin omis„Milä
taja, likainen, kyyryseltainen ukko, jonka parta oli
pitkä, leikkaamaton ja teräivät, ahnaannäköiset silmät
pahasti kiiluiwat tuuheiden kulmakarwojen alta. „MM
niin kaunis on?" toisti hän hiipiessään komerosta,
puodin perästä. Hän lähestyi nuorta weistäjätä, otti
hänen kädestä puuweistoksen ja tarkasteli sitä ute-

se

liaasti. Hänen silmänsä kohta ivcilkähtiwät.
„No niin, on
kauniin puoleinen," myönteli
tehty. Minusta oivat
ole
„Gihän
huonosti
se
hän.
tuon hirwen silmät tuitentin »vähän liiaksi selällään,
nähkääs, ei paljon, mutta wähän kumminkin."
„Waan, herra Simeon," kiirehti puunweistäjä
kohteliaasti huomauttamaan, tässä kuivataan hirweä,
joka kuulee metsämiehen torwen toitotuksen, sitä pelottaa, ja silloin sen silmät snurenewat."
„Niin, niin, saattaa olla," ivastasi wauhus,
joka koko ajan oli tarkastanut iveistosta ja toiwonilt
löytämänsä muutakin moitittaman, Waan waileata se
lienee ollut, koska pitkän aikaa ryki ja yski ennenkuin

se

„

sai

sanan

sanotuksi.

„Mutta, herra Gibbons," hän sanoi, „minusta
wai petynkö kukaties
että
wähän siltä näyttää
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tuossa komin

metsässä milloinkaan tammen oksat noin täynnänsä terhoista, eipä suinkaan, minun luullakseni. Wai mitä te
on noita terhoja

paljo;

lieneeköhän

arwelette?"
Nuori taiteilija hymähti hywänsuopeasti. Hän
oiwalsi hywin, miksi hänen työnsä armoa wähelsyttiin
ja kun kyllä oli ukon moitiskeluun tottunut, ei

se

häntä suuresti

pelottanut.

se

„Ikäwa
on, herra Simeon, että teidän mielestänne on liian paljon terhoja. Mutta minäpä olen
kruunun metsissä nähnyt niitä hywintin
werran ja
jos S:t Jamesin puiston tammissa kaswaa niitä yhtä
runsaasti, niin miksikä en minä hänen majesteettinsa

sen

kuninkaan uskollisena alamaisena saisi niitä laittaa
saman werran halpasecn weistolseeni."
„Eihän toki, ei, ei, poika hywä, en millään
muotoa tahdo teidän työtänne halwentaa. Jos mallinanne owat olleet kruunun metsäin tammet, niin ei
ole moitteen sijaa, ei wähääkään. Työ on hywin
tehty, marsin hywin. Se on teille kunniaksi, poikani.
Jos jatkatte, niinkuin olette alkaneet, koituu teistä
ajan pitkään aimo puunweistäjä. Muistakaa main tarkkaan mukailla luontua, wielä hiukan tarkemmin. No,
niin,'poikaseni!" Ia pieni mies hymyili suojeleman näköisenä ja taputteli pitkää nuorukaista olalle. Taaskin
hymähti tämä, omaa arwoaan tuntien, mutta katkeruutta siinä ei ollut.
Kiitän teitä, herra Simeon, että niin suopeasti
arwostelette minna ja työtäni. Entä, mitä arwelette
„

hinnasta?"
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„Niin, hinnasta?" toisti kauppias ja hymy pahänen kasinoiltaan ; kauppiaan silmiin palasi ahne,
wiekas katse. „Niin, hinnasta? Sitä en wielci totta
tosiaan tullut ajatelluksikaan. Sopisiko teidän tnlla

keni

saan

rahoja perimään muutaman paiwän perästä, niin
tuota miettiä mitä maksaa kannattaisi."
Mutta minäpä tarwitsen rahani nyt heti, milläpä muuten elän," kuului Gibbonsin waromaton
wllstans. Pienen kauppiaan silmät kiiluiwat ilkeästi
hän hoksasi että hänellä oli tilaisuus nylkeä.
„

„Saatte heti maksun. Riittääkö yksi punta?"
Nnorukainen täwi alalnloiseksi.
„Herra Simeon," wirkkoi hän, siihen hintaan
en woi weistostani myydä. Ajatelkaa toki että minulla on ollut paljo maiwllnnaköä.
„No niin, no niin, enhän minä sitä polkuhinuasta tahdokaan. Gn minä sydämetön ole. Annallehan yhdellä punnalla ja wiidellä shillingillä?"
Gibbons pudisti päätään.
„Gikö silläkään? Gttcpci wähään tyydy.
maksan punnan ja kymmenen shillingin?"

No,

„Herra Simeon," wastasi weistäjäpoika warmasti, „olenhan sanonut teille että tarwitsen rahoja,
millä elän, ja kosken pidä tinkimisestä,
suoraan
ja
kymmenen
alimman hinnan. Kaksi pnntcm
shillinkiä. Wähemmästä en myy."
„Onko mokomia kuultu!" ihmetteli muinaiskalnjen kauppias ja katseli kattoon. Sanotteko kaksi puntaa ja kymmenen shillinkiä? Isoksipa arwustattc
taitoanne."

sanon
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Ei tuo weistoksenne ole läheskään wirheetön.
Kiittämätön olette! Jollen olisi teitä anttanut, ette
olisi päässeet alkuunkaan taiteilla-urallanne. Muistakaa toti että minä olen teidän suojelijanne älkääkä
pyytäkö niin suuren snurta hintaa."
„Hywa herra," sanoi Gibbons kohteliaasti,

suu-

mutta päcittäwästi, „hinta, jonka waadin, ei ole
suuri,
on aiwan työni arwoinen. Tiedän
warmaan, että kun myytte koristehyllyn loordi Water

se

ren

dalelle,

saatte siitä

menen

shillinkiä, niinkö sanoitte? Antakaa lahdella

paljo isomman hinnan."
„Häwiölle minä tässä kaupassa joudun, joudnn
mainkin," päiwitteli wanhus. Kaksi puntaa ja kymyllin kyllin. Siis taksi
puntaa?" Taaskin pudisti nuorukainen päätään.
„Kaksi puntaa ja kymmenen shillinkiä, herra
Simeon. Siitä alemmasta hinnasta en myy,"
„Olkoon menneeksi, jollette wähempään tyydy,
maksaa," myöntyi kauppamies.
niin täytynee minun
talaan. Matsa
Mutta siinä kaupassa häwiän,
rahat, lapseni." Tytär ojensi rahat pojalle, mutta häueu mustissa silmissään oli surullinen katse, knn hän

punnalla,

siinä

on

hintaa

se

sen

kurottui kuiskaamaan:

„Isä,

se

on arwokkaampi.

Tiedäthän

Waterdale tarjosi wiisi puntaa."
„Hiljaa, hiljaa!" tokasi wanhus.

että loordi

Mitäpä sitytöntyllerö
ymmärtäisi
kaupantekoja."
nuu aikaisesi
Tyttö waikeni, mutta sittenkin knuli Gilwons mitä

hän sanoi, wnikkei ollut kuuleminaan.
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„Oito teillä ole muita tilauksia, herra Simeou
kysyi hän pistä essään kiiltäwät kolikot taskuunsa.

?"

„Kyllä, olen saanut tänään samantapaisen tilauksen," ivastasi ukko, mutt'en tiedä, pystyttekö sitä

Tässä on suoraan sanoen oikkn kysymyksessä, naisen oikku. Lady Sprinqfield lienee pannut
meikkaa lady Grey'n kanssa siitä, että kutkawihkon
muka saattaisi meistää puuhun niin taidokkaasti, että

tekemään.

weistotutkia ei saattaisi muka erottaa luonnollisista.
Luultawasti lyötiin meikkaa liian kewytmielisesti, ja
lie rouwa Springfield sitä katunut, kosla tnli lewottomana minulta kysymään tiesiutö ketään tuohon työhön
pystymää pnunweistäjaä. Wastasin, että tuskinpa on

mahdollista puiseeu puuhun tehdä hentoja lehtisiä ja
kukkasia. Wai mitä itse arwelette? Veistoksen pitäisi joutua walmiiksi kuukauden perästä."
„Kiitos, herra Simeon. Olen tekemä parastani, toiwon teille hywaä »voimista. Samoin,teille, neiti Lea."

„Hywästi, herra Gibbons," sanoiwat isä ja tytär, mutta kun nuorukainen kääntyi lähtemään, hnomasi hän wanhan miehen silmissä miekkaan katseen,
jota näytti sanoman: Haha, poikani, kyllä se olin
minä, jota kaupasta kostuin.
„Senkin saituri," mutisi Gibbons, kotiin päin

saa

mennessään. Hän
siis työlläni »voitokseen kaksi
puntaa kymmenen shillinkiä eitä olisi suonut minulle
mertaa. No, uiin, tuskin minä toiwoin sitäkään saamani, Woinen lait nyt hankkia itselleni unden
riittää kyllä wähätsi aityökalusta». Tämä

sama»

snmma
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taa, ja jos tuklamihkon »veistäminenkin onnistnu
mitä tuolla on tekeillä? Oppipoikia taitaa
häh
»vai pamvinnskoisetto? Tuleiunt luin tntapella
siellä
lewnttin tännepäin!"

IV.

Miiwä liiiziissii
«Joelle! Joelle!" kuului yhtenään hnutoja,
joukko,
jota oli taswanut yhä suuremmaksi, aalkun
hyökkäsi eteenpäin munkalaisihmistulwaksi,
toilemaksi
poika saaliinaan, Tyyneenä, wastustamatta antautui
hän »vihoissaan riehuman kansan läsnn, joka oli hänestä kuin monititainen, julma peto. Ei ollnt hänessä
elon merkkiä muuta tuin että silmäluomet, joita hän
oli ummistanut, hieman wapisiwat; eikä häu uskaltanut kuin joskns luoda hätäisen katseen »vainoojiinsa,
Eteenpäin kantoi hänet kansa, jonka taika-usto» sytyttämä raiwo ei säälistä eitä armosta tiennyt. Jo
»välttyi »vesi pitkän kadun päässä tai korkeiden rakennusten

lomitse.

„Tuulla on joki! Tuolla on joki!" kiljuiwat

tuhannet äänet, „Saammehan koettaa mitä kylmä
mesi maikuttaa." Nähdessään kimalteleman »veden al-

koi poika parka loivasti mamista. Hän uritti moitamansa wielä terra» pelastaakseen henkeään, „Ar-
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Mahtakaa, armahtakaa"! huusi hän ja nosti kätensä
päänsä ylitse, niinkuin rnkoilewainen ikään. „Enhän
ole pahaa mitään tehnyt. Päästäkää, päästäkää,"
Taaskin loi hän silmänsä tuimasta kohti eikä turhaan
tällä kertaa. Muuan käsi tarttui italialaisen poitapolosen tätecu, ja kaksi kirkasta, lempeää silmää, joista
paistoi yhtaikaa sääliä ja suuttumusta, katsoi
hänen mustiin silmiinsä. Ne oliroat nuorntaisen, tuuheatukkaisen, waaleatiharaisen, joka oli häntä päätä
pitempi ja joka rohkeasti oli pujotellut keskelle richnivaa wätijoulkoa.

suoraan

„Istäwäni", kuiskaili hän italialaispojau törmään, „ole huoleti, älä pelkää. Pysy mieresfäni ja

senraa

Nuo ystawälliset,
wirittiwät
toiwon
kipenettä
poika paran
rohkeat sauat
sydämeen. Kansa oli junri kääntymässä kadulle, joka
mei joen rannalle, kun ättiä kumeat, umpinaiset mannut, joitten etecu oli waljastettu neljä harmaata Heinosta, setä niiden edellä ratsastamat, komeapukniset
ratsumiehet, joitten hihoihin oli kruunu ommeltn, ajaa
karahuttimat kadun risteyksestä mallan wäkijoutou
tielle.
„Pois edestä, pois edestä, kun hänen ylhäisyytensä Bnekiughamiu herttua tulee!" hnusiwat ratsunjoiwat mälijoukkoa tien syrjään. Kansa
miehet
peräytyi minkä kerkesi ja etummaiset potkimat taampana olemia marvcullc siinä
kiiressä ja tungoksessa, kun piti
ylhäisen herran tieltä wäistyä,
Harmajat Heinoset, joitten täytyi tuossa tuokiossa pyminua, minne menenkään."

sn

sen

suuressa
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suut »vaahdossa ja luopuvat maata
Ajuri
kaunoillaan.
kiroili synkästi, ratsastajat huusi>uät minkä jaksoiwat hekin ja työnsiwät pitkillä keihäillään mäkeä pois edestä. Kaikki hätääntyuvät ja
hetkeksi italialainen soittoniekkakin joutui syrjään; poika
parka pääsi hädästä, ihmispetojen kynsistä rauhaau.
Munan ystäwällinen käsi lasleusi hauen olalleen ja
sama nuorukainen, joka äskettäin oli puhutellut häutä,
sählyä, korskuiwat

kuiskasi hänelle:

„Nyt on otollinen hetki! Älri hnkkaa hetkeäkään.
Seuraa minua!" Italialaispoika katsahti ylös, hänen
tuntematon ystciwänsa riensi jo muutaman talou porttikäytäwään. Hän itse kiiruhti jälessä. Kadulla oli

hätä

ja hämmästys;

ihmiset

tungettiin kadun

toiselta

puolelta toiselle ja lankesnvat tungoksessa toistensa jalknin eksyneet lampaat. Käytäwään pääsiwät
inolcmmat uuorukaiset kenenkään yrittämättäkään heidän tielleen asettua. Pojalta pääsi helpotuksen huokaus. Outo ystmvä kääntyi katsomaan tuliko hän jä-

koihin

lessä.

Nyt juoskaamme
tarttui
Toittaja-poika
ystämänsä
henkemme
käteen ja mähäisten woimainsa takaa rieusi etcenpäiit
sydän kurkussa minkä ehti. Kujaa myöten juotsiwat
kuiu lentämällä, kiersiwät kulman, kääntyiwät oikealle
ja taas wasemmalle eikä siinä tosiaauknau hitaasti
juostu. Oudon oppaan tiedossa näytti oleman kaikki
tien mutkat. Wasta tuu poika parta oli nnmuksiin
asti juossut ja he olnvat ehtineet hänen kiusaajiltaan

„loudu, joudu,
puolesta!"

tartu käteeni!
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turmapaikkaan, pysähtyi tuo outo ystämä ja lasti turwattinsa kädestään.
„Wihdoinkin olet mapaa ja turmassa, näet sen,"
sanoi hän sywästi hengähtäen, „josta hymästä liitos

Buctinghamin herttualle!
tehnyt hywän työn."

Hantin

on terran täwallaan

„Teille siltä kiitos tulee, teille herra ratas,"

läähätti soittaja-poita tarttuessaan hywäntetijäusä käsuudellen sitä innokkaasti.

teen ja

„Mitä soutamia!" torui englantilais-nuorukai-

„Ei tästä kannata pitkään puhua! Olisit warmaan tehnyt samoin nnnullc
nen ja nykäsi

jos

olisit

kätensä

kyennyt."

pois.

Wiimeiset sanat lausui häu

itsekseen, huomatessaan että hänen turwattinsa oli komin hento ja wähäläntä. „Mutta mikä on nimesi?"
„Silwio Torin," mustasi poika,
„Ia minun nimeni on Giinling

Gibbons,

Saatpa nähdä, niin meistä tulee hymät ystäwät.
Minä olen soittoon mieltynyt, ja sinä woit soitollasi
tuon tuosta ilahuttaa minua. Te italialaiset olette

taitamia soittajia."
hywä mieli paistoi hänen mus„Oi liitos"
ci ole täällä muuta ystä»
„nuuulla
tista silmistä
ja
Filippo
wiuluni." Ia silloin muuttui
mää, tuin
iloiuen ääni ja mustat silmät tyyneltyimät. „Mntta
unohdinkin että oleu ne menettänyt! Oi Filipponi,
Filippoui!" Poika lätti taswot käsiinsä ja alkoi nyyhkiä.
Älähän huoli itkeä, lohdutteli Gibbons. Missä
—,

„
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ne menetit? Kerro heti, niin ehkä ivoin ne wielä et-

siä sinnlle."

Olette kowasti hywä. Mntta
woi, kuinka julmia ne omat!"
ihmiset
„Gntci Fiilippi ystäwäsi, missä hän sinnlta ka„

nuo

tosi ?"

Kiitos,

liitos.

tuolla

„Filippo,"

oikasi

italialainen ja hymyili kyynel-

ten takaa,

„Wai Filippo! Kuka se on? Onko se mies
Hcityyttiwätkö ne häntäkin?"
Mäkisinkin piti pojan nauraa kyyneltensä les-

mm lapsi?

keltä.
„Ei hän ole lapsi eikä mies, ci kumpikaan,"
mikä
selitti häu. „Filippo ou minun balmninoni
se nyt teidän kielellänne oukacm? Minnn »mra
—"

„Io ymmärrän, tarkoitat marakattia. Mutta

kerrohan, miten sinun noin pahasti kcuui. Kninta
nuo ihmiset sinuuu min tiukustuiwat?"
Englannin jc> Italian sekaisella kielellä Silwio
alkoi selwitellä minkä taisi, miteu tuohon pulinaan oli
juntimut, waikkci oikein itsekään ymmärtänyt, niistä
niiden wiha oli lähtöisin. Mutta Gibbons armasi
pian

asian

laidan.

„Wai niin," sanoi hän. Minnn arwoisat maan»lieheni suuttumat siitä että olet toisessa uskossa tuin
he. Nykyään raiwostntaan jo siitä kun pientä sanaakaan paawista mainitaan. Katsohan, Jortin herttuan
ivihamiehet ne lewittelewät huhuja meden myvkyttäniisestä muta ja muita sen kaltaisia puheita, yllyttääkseen
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kansaa wihacm häntä wnstacm. Minun nähdäkseni oi
tarwitse olla maankawaltaja, konna, watooja, myrkyttäjä ja tiesi mitä kaikkea, siksi että on katoolilainen. Ei silti, että minä olen siinä uskossa," lisäsi
hän, mustasilmäsen italialaisen katsellessa häntä tutkiwasti. Poika polonen! ,s'in saattoi todellakin ihmetellä, kun kuuli niin suopeita sauoja miehen suusta,
joka ei ollut samassa uskossa kuiu hän. „En ole la-

puhui Gibbous edelleen, „mutta »vääsiedä. Harrastan rehellisyyttä ja suoruutta.
Mutta tässä nyt seisomme, aika menee arwellesfa,
päiwä päätä käännellessä," keskeytti hän, kun näet
muukalaisen ihmettelemä katse ilmaisi, ettei hän oikein
käsittänyt selitystä. „Sanohan minulle millä kadulla
meteli alkoi, niin menemme katsomaan löytyykö Filipei, maan mitä sen nimi olikaan, johan
pisi wielä
sen taas unohdin, löytyykö marakattisi ja »viulusi."
„Grazia, signor, kiitos, hywä herra," sanoi
poika lempeallä äänellä ja koetti sitten oudolla kielellään taitonsa mukaan ajatustaan ilmaista,
Gibbons kuunteli kärsiwällisesti setawaa puhetta,
kyseli tuon tuosta huomattcuvimpia seikkoja, ja lopulta
onnistui hauen löytää tuo wanha katu, missä kertomuksemme alkoi.
Vihdoinkin olemme täällä!" hundahti hän,
kuu saapuuvat paikalle. „No missä seisoit, metelin

toolilainen,"

ryyttä en

„

alkaessa?"
„Tässä uäin, juuri tämän parwetkeen alla
Filippo!"
liljasi hän ilosta lesken puhettaan, luu
oi,
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marakatti harppasi parwekkcelt.r hänen olalleen, „Filippo poikani, missä olet ollut, knlta käpyseni," puheli hän hywäillen eläintä, joka nyt oli hänen rinnallaan ja hieroi päätänsä hänen olkaansa, „Lnulin jo
että olit ainiaaksi kadonnnt, kultaseni."
Giblwns seisoi siinä ääneti ja oli hänestä oikein
mntawa nähdä pojan ihastusta hänen löytaessään jo
kadonneeksi luulleen ystäwänsä.
Mutta yhtäkkiä taas synkistyi pojan taswot ja
käwiwät totisiksi; hän parahti tuskasta ja alkoi kadulta
kiwien ja
seasta noukkia jotain. Gibbons meni
näki
ja
lähemmä
siinä pirstaantuneen wiulun toisiinsa
kielineen.
Waikeroiden koetti poika tursotkeutuneine
haan sowittaa yhteen puupalaset ja saada ränsistyneet
wapisiwat, ja silkielet soimaan. Ruskeat
mistä juolsiwat kyyneleet wirtanaan särkyneelle wiulillle. Pahalla mielin heitti hän wiulun pirstaleet
luotaan, kätki kaswot käsiinsä ja itki kuin sydän olisi

soran

sormensa

pakahtua. Weistäjäpojankin silmiin nousi kyyneleet.
„Alä huoli itkeä", lohdutteli hän ja laski kätensä
lapsen olalle. ~'Älä huoli itkeä, ei siitä asia parane."
Hän lausui noita sanoja, joihin niin mielellään
tnrwaudut tahtoessasi lohduttaa, mutta et oikein tiedä
mitä sanoa. Silroio katsahti häneen melkein wihaisesti,
ja mielipaha paistoi hänen kyyneltyneistä silmistään.
„On teidän helppo sanoa, kun ette tiedä mitä
olen kadottanut," nyyhkytti hän. „Wiuluui oli minulle kaikesta raktaiu
se oli ruokani, iloni, ystäminulle antoi, isäni rakas, joka nyt
wäni! Isäni

sen
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äitini, Giohaudassa. Kaikki omat !lc kuulleet
jota ainoa! Ia uyt on
wauuetto, pikku Mana
wiulunikin, rakkaimpani! Ia nyt mekin
kuollut
kuolemme, Filippo ja minä" . . . Sauat sotkeutuiwat
iryyhkytytseen.
Gibbons ei arwannut mitä tehdä. Englantilaisena nuorukaisena häntä säälitti, hänen nähdessään
jonkun itkemän, ja maikka hän sydämestään halusi lohduttaa muukalais-poloista, ei hän osannut. Uttia pisti
hän kätensä taskuun ja kun weti se» jälleen ulos, oli
siinä yksi niitä tiiltäwiä rahoja, joita hän työstään oli
äsken saanut wähäseksi palkakseen.
Ensin katseli hän rahaa ja sitten itkewää poikaa.
on

Uudet työkalut kaugastiwat

hänen silmissään. Raha
solui jälleen hänen taskuun, ja hän kääntyi pois pojan tuskaa katsomasta. Lähellä oli talsi kauppaa,

toinen mcitsisepän, toinen soittokone-tauppiaan pnoti,
eitä hänen tarwinnut montaakaan askelta astua, niin
jo oli hauen silmäinsä edessä ne taksi esinettä, jotka
hänen mielensä täyttiwät, työkalusta vuuutaiwcrrusta
marten, juuri sellainen, jota hän oli niin kauan halunnut, ja toiuen esine oli wiulu. Nuorukaisessa alkoi
taistelu. Mutta häu oli rakastunut italialais-pojau
mustiin, tutkimiin silmiin, ja juuri nyt oli hän tuulcjota hänen ei ollut tawinaau hiljaista kuisketta
pana katsoa ylön
„Antuaa»ipaa on antaa, tnin
ottaa." Gibbons oli päättänyt mitä teki. Hän luopui uudesta työtalustostaan ja lähestyi uudelleen italialaispoikaa.
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sanoi hän, „olehnn

reipas, äläkä
wiuluasi. Katsos tciune", ja hän heitti
hänelle kultarahan. „Tällä woit ostaa itsellesi uuden."
Silwio katsahti rahaan ja punastui.

„Silwio,"

eneinpää

sure

„Herra rakas," sanoi hän lewottoman näköisena,
„en woi
taauue."

ällää toti

-

en woi ottaa teidän kul°

Mikset?"

Silwion taswot lawiwät yhä punaisemmaksi.
„Gnkä,
tarwitsettc itse rahanne. Ette näytä"
„ette uäytä
hän epäröi ja katseli häntä ujosti
rikkaalta."
Wiimeiset sanat lausui hän melkein kuiskaamalla
ja mustat silmänsä pyysiwät anteeksi.
Älä ole milläsikään," kielsi Gibbons.
Ostan
kun ostanlm sinulle wiulun. Gthän muuteu
miuulle soittaa. Tules, niin menemme. Tuolla ikkunassa
riippuu wiulu, jota warmaan on hywä."
Ia melkein wasten tahtoaan seurasi Silwio Gibbunsia kadun poikki siihen soittokone-kauppaan. Kauppa
tehtiin ykskaks ja kauuis pikku-wiulu oli hänen kä„

osaa

sissään.

etsimme hiljaisen sopen,

ja sitten saat soittaa minulle", puheli Gibbons wäliupitämatöuuä italia„Nyt

lais-pojan kiitoksista,

sillä

kauppiaan uteliaista katseista

tunsi tämä Silwion ennestään. Nuorukaiset
siirtyiwät
wuoksi toiseen paikkaan, missä ei heitä
häirinnyt.
„Annas nyt kuulua", kehotti Gibkukaan

päättäen

sen

bons, kun oliwat pysähtyneet.

Silwio katsoi häneen

28

iloisesti ja hänen silmistään säteili kiitollisuus, jota hän
ci sanoin woinut ilmaista. Wiritettyäan wiulun kosketti hän jonsellaan wiehkeästi sen kieliä ja oikein punehtui ilosta niiden soidessa. Säteilewin silmin soitti
hän wllnhan italialaisen mestarin säweltämän wirreu.
Gibbonsin silmät kyyneltyiivät, hänen kuunnellessa

wiulun wienoja ääniä
milloin walittawia, matalia
ja sydäntä färkewiä, milloiu riemuisaa ylistystä uhkuwia, ja taiteilijan wilkkaalla mielikuwituksella oli hän
jo
suuremmoiseen wanhaan kirkkoon kaarikattoineen, loppnmattomine kaarineen ja pylwäineen. Hän
näki tuon pyhän temppelin seinissä ja katossa kauniita
weistoksia, joita hän oli koettanut, mutta
weistoksia
joita ci hänen koskaan ollnt onnistunut tehdä. Ia
ihanan kirkkomusiikin soidessa, nousi yhä uudelleeu woimaktacma hänen sydämestään tuo rukous, että Jumala
hauen työusä siuuaisi. Hartauteen »vaipuneena hän ei
huomannut, että »viimeiset äänct waikeniwat, ja säpsähti, kun joku tarttui hänen käteensä ja sitä innokkaasti suuteli. „Kuulkaahan", soperteli soittaja-poila
äänellä, joka wapisi hillitystä mielenliikutuksesta, „eu
teidän tieltänne. Säweleet
teitä kiittää, eu
owat tulkinneet kiitollisuuttani.
Siunatkoon Jumala
teitä! Millä hywällä woin palkita Teitä, sanokaahau.
."
Gn koslaan
Enempää ei hän saanut sanotnksi, mntta hänen

menossa

osaa

osaa

ctelämaisen luonteensa intohimoinen kiitollisnns saattoi
joka jäntereen hänen tummissa kaswoissaan »värähtele-

se

mään. Gibbonsia
liikutti,
ja puristi sitä lujasti.

hän

tarttui pojan käteen

29
„No niin", sanoi hän, „jo riittäwät kiitoksesi. Jos
tahdot tehdä minulle wastapalweluksen, niin sanon siwoit tehdä."
nulle,
Silwio katsoi häneen kysywästi.
„Millä lailla?" tiedusteli hän.
„Opeta minua soittamaan."
Grazia, signor (kiitos herra), opetan hywin mielelläni. Mutta suuri palwelus se ei ole."
„Gikö ole? Olen soittoon towasti mieltynyt,
etkä ikänä nsko, kuinka hartaasti olen toiwonnt oppimani soittamaan, mutta minulla ei koskaan ole liiennyt waroja opettajalle maksamaan waiwan palkkiota."
Niinkö tosiaan? Ia sittenkin ostitte minulle,
muukalais-paralle wiulun! Palkitkoon teitä Inmala!
Te olette ainoa, joka minnlle olette osuttaneet hywyyttä, sen jälkeen tuin lähdin kotimaastani."
Hänen huulensa wawahteliwat, ja kyyneleitä kimalteli hänen silmissään. Hymyillen ivastasi Gibbons:
Meistä tulee ystäwät, Silwio. Muista käydä
minua terwehtimässä. Asun —", Hän selitti kadun
ja numeron. „Hywästi täksi päiwäksi. Haluan pian
nähdä luonani soitto-opettajani."
„Addio, signor, grazia, grazia (hyw asti, kiitos) ?
Gibbons poistui, mutta Silwio jäi wielä kotwan aikaa katsomaan, kunnes weistäjä oli kadonnut

sen
„

„

„

näkymistä. Hän tunsi löytäneensä ystäwän.
„Filipponi", puheli hän itsekseen hywäillessään
marakattiaan, „Filipponi, nyt emme enää ole täällä
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meillä ystäwä muuan. Filippo, ylispyhille".
ja
kaikille
Herralle
palatessaan
kotiin
kcnwoi Gibbons taskusIa
olemat
ja
jälellä
taan
rahansa katseli niitä. Ihmiset
ehkä waittäisiwät, että olen tehnyt hullnn teon", arweli hän. „On siinä ehkä perääkin. Tämä pieni
summa ei riitä kauan. Ia entäpä päälliseksi en osaakaan noita kultasia meistää. Mutta en kadu sittenkään. Pojan onni on marinaan tämän uhrin armoi-

lahden. Onhan
tys

„

nen".

V.

Kaul«!lllu!i«i»ttu.
Huolellisesti ryhtyi weistäjä-poita muikeata tehtäwää suorittamaan, jota oli hänelle uskottu. Aamusin käwi hän tukkaistorilla ostamassa tuoreita kukkia
ja rupesi sitten tarkoin niitä jäljittelemään. Tämä työ
kysyi ahkeruutta ja tärsiwällisyyttä ja onneksi oli hänellä kumpasetkin nämä awut. Tuon tuosta sattui
näet, että jnuri tnn hieno otsa oli walmistumcusillaan,
joutniwat työkalut epäkuntoon, jotka oliwat hnonot
näin arkaan tehtäwään, hento perä kättesi ja tärweltynä oli monen tunnin työ. Mutta Gibbonsilla oli
järkähtämättömän lnja tahto, jota on taiten pysymäimenestyksen ehto, ja
wuoksi ei hän työstään

sen

sen

31
hellinyt, maan näki ilotftm miten hänen taitamissa
käsissään yhä useampiin lukkiin kehittyi lehtiä ja miten

Ia taideteokselta ei
ihailijaa eikä taiteilijalta wirkistytsen hetkiä.
Usein näet luu ilta läheni, päiwä alkoi hämärtää ja
weistäjä wäsyä pitkään työssä kyykistymiseen, kuului
portailta leweitä askeleita, owelle hiljainen koputus, ja
iloinen, hiukan ujostelema terwehdys: „Hywää iltaa"!
ne kaunistumistaan kaunistuiwat.

puuttunut

Ia nyt alkoiwat poikain
wiulun ääressä. Oli muikeata

hupaisimmat hetket
kumpi enemmän
nautti, oppilas maito opettaja. Ensimainittu oli uut-

terassa toimessa; hän

sanoa

warowasti ja

siewästi

kosketteli

ihastus paistoi hänen älykkäistä silmistään, mikäli hän sai winlusta lähtemään joitakuita
kauniita ääniä, palkinnoksi uutterasta harjoituksesta.
Jälkimmäinen, yhtä uutterassa, innokkaassa touhussa
hantin, seisoi oppilaansa wieresfä, wälistä ohjaamassa
hänen harjaantumattomia sormiaan, wälistä jalallaan
polkemassa tahtia, äänten alkaessa hitaasti ja haparoiden yhtyä yksinkertaiseksi, soinnukkaaksi nuotiksi. Hänen mielewäin taswojenso. jokainen jänne näytti wawahtelewcm pelosta siitä, että oppilas joutuisi hamille. Nuori
opettaja pani todellakin parastaan osottaatseen edes
jollain lailla kiitollisuuttaan sille ainoalle ihmiselle, jofa
tässä suuressa, oudossa kaupungissa oli wälittänyt häwiulun kieliä

ja

nestä, kaukaisesta muukalaisesta.
Waitka Gibbonsilla ei ollut ikäwä suinkaan, ei
hän silti woinnt hnolettomaksi heittäytyä, Weistäminen ei snjmmt sukkelaan häneltä, niutta kukkaro altoi
kewetä.
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Monet puulajit, jotka '.veistokseen tarwittiin, oliwat kalliit eilä hän ilman niitä tullut toimeen. Moniaan kerran oli hänen täytynyt tuntuwasti kukkaroaan
hellittää ostaakseen työkaluja, jotka oliwat »välttämättömät hienon ja arkaluontoisen työn suorittamiseeu.
Kun siitä syystä kuttaiswihon lopulliseen walmistumiseen tirkleni wielä useita päiwiä, oli weistäjäpojan palko keksiä jokin keino ansaitakseen malttamattomimmat elantotnrpeensa. Ia pian löysikin hän
moniaita puupalasta entisten töiden jätteistä, joita
hän jontohetkinään oli hmvitseen pyöristellyt, uikkarilakalla tiilloittannt ja weistellyt mnutamain helmien
näköisiksi, jommoisia hän kerran oli nähnyt kiinalainorsunlunnmunassa. Nämä tnliwat hyivään
tarpeeseen; helminauhan päätti hän niistä tehdä.
Kahden tunnin perästä oli hän taiwanut reijät helmiin, tiilloittannt ne ebcnholtsin mansiksi ja pujottanut
helmihieuolle langalle, jotta niistä tnli hywin
nauha. Gibbons piti sitä koholla ja tarkasteli arwostelijan silmillä. Niin, kaunis
tosiaan oli. Weistos
joka
kuin
pitsi,
ja
oli hienoa
helmi erikseen weti
puoleensa;
hän oli näet käyttänyt monta
huomiota
puolisentuntia muiden töiden lomassa koristaalscen niitä

sessa

soma

se

rikkaalla mielituwitukfellaan.
„Onpa tuo aika siewä," tuumaili Gibbons

itsekseen. „Nyt lähden sitä kauppaamaan, mnnten "
Hän silmäili tyhjää kukkaroa ja tyhjää ruokakaappia
ja huokaili: katseli sitten puolitekoista »veistostaan,
kauniita lntkiaan ja taas huokasi,

Olisimat

ne jo ol-
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leet waliuiitkin, jos
ajatus eksyi uusiin työkaluihin, jotka olisiwat m oin eet olla hänen
Mutta niin hän ei kauan ajatellut, kohta hän nuhteli
ajattelematonta itsenäisyyttään, „Oikein häwettan että
kaipaan noita työkaluja, maikka niidenhän sijasta
olen saannt ystäwcin, ja ystäwyys ne monin kerroin
korwaa. En koskaan enään ajattele niin." Hän
nonsi tuolilta, sieppasi helminauhan pöydältä ja lähti
kiireesti ulos, kuin olisi pelännyt tuota äskeistä kiu—"

omansa.

sausta.
Siihen

päiwästä oli Lontoon kaduilla
wilkas liite. Ruton yhä lisääntymästä kauhusta huolimatta, oli kaupuugissa mielä monta kaunenden ja
muodin suosijaa, joilla humun ja huwitusten harrastus oli suurempi kuiu tarttuman pelko, tarttuma»,
jolle kaupunkiin jääneet oliwat alttiit. Tämä nuoriso
iltapäimin
oli nyt täwelyllci puistoon päin, jossa
oli tapana taiwasalla huwitella raittiissa ilmassa ja
aikaan

sen

uauraa

niin

hohottaa howihcrrojen ja howinaisten

sanotussa

Virocage

seurassa

Walk'issa.* Näiden joukosta

toiwoi Gibbons löytämänsä helminauhan ostajia, kosta
monestakin syystä ei halunnut mennä Simeonin kauppaan, ennenkuin kukkaiswihko oli aiwan r.almis. Mutta
lieneekö poika, maikka oli lempeä hänellä mieli, ollut
liiau arau ylpeä ruwetatsceu kaupustelijan lamoin kehumaan kamaroitaan mai oliwatto nämä hnwinhalniset
tyhjäntoimittajat niin kiihkeässä toimessa etteimät
')

„Lintuhäkm tn>)tnwällä"

Pyhän

lainesin puis-
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Oli miten oli, hänelle pikemmin tiuskattiiu kuin ystämällisellä sanalla puhuteltiin,
ja tuntikauden katuja kuljettuaan ei hän wieläkään
saanut helminauhaansa kaupaksi. Gibbons alkoi jo olla
allapäin pahoilla mielin ja helminauhakin rupesi hauesta tuntumaan wähemmän arwoiselta kuin miksi
alussa oli sitä arwioinnut, mutta silloin kohtasi hän
ison ladun kulmassa mäkijoukon, nainen keskellä, jota
puwustll päättäen oli ulkomaalainen. Wirtanaan
nat tulmiwat hänen suustaan hänen koettaessaan
wuoroin ranskan ja englannin kielellä kehuskella tawaroitaan, joita näkyi wahwan aasin selkään köytetyssä laatikossa, jota wartioi kaksi rotemaa palwelian.
Kuulkaahan, hywät herrat, katsotan näitä kauniita jalotiwiä, jalotiwiksihän te niitä sanotte. Niin
halpojakin omat. Etteva milloinkaan ole uähneet niiden wertaisia, ette milloinkaan. Katsokaahan tänne!
Täällä on witjoja ja sormuksia, rannerenkaita ja kaikennäköisiä korutaluja, Pariisissa warsin muodikkaita.
Ostakaa! Tulen juuri sieltä. Ia tiedättehän että
hänen kaikkein armollisimman majesteettinsa Englannin
kuningattaren on tapana kutsua minut howiin joka
kerran kun
on, ustähän maahan! Totta
hywä
kuningattarenne
ymmärtää
kokaa. Teidän
hän
kaikkea. Niin, hywät herraswäet, wiisaita olette jahka
ostatte tämän sormuksen,
on niin ihastuttaman

häutä huomauueetkcmn.

sa-

„

saamun

se

se

kaunis morsiuslahja".
Kuu mikä mitäkin oli ostanut, hajaantui mäti
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ja

kaupustelija lähti aasineen toiseen paikosui junri weistäjäpojan tielle, joka helminau-

kuleksima

kaan ja

hoineen oli kuunnellut miten taitawasti ranskalainen
waimo osasi kamaroitaan kiitellä. Nopealla käsityskymyllä, joka on ranskalaisille ominaista, huomasi
waimo heti siewän helminauhan nuorukaisen kädessä.
Hän pysähtyi ja wiittoi Gibbonssin luokseen. Tämä
tuli.

„Annas tänne," sanoi waimo ojentaessaan kiihkeästi kätensä esinettä tehden. „Annas, kun katson.
Hywänen aika, miten kaunis, niin hienosti meistetty!.
Mitä aijotte tällä tehdä, ystäwani?"
„Moisin, jos olisi ostajaa."
„losko olisi ostajaa!" ihmetteli waimo. „Kuka
hywänsä tai sen ostaa. Myyttetö minulle?"
Mielelläni," wastasi Gibbons ihastuksissaau,
tun wihdoin sai työnsä kaupaksi ja kun tuo waimo

sitä sanoi kauniiksi.
„No

on

niin, sopikaamme heti kaupasta.

Mikä

hinta?"

„Minkä werran maksatte?"
„Hywä, sanonpa"
hän tarjosi rahan, joka
oli helminauhan armoa melkoista wähempi, maan hywin sen werran kuin nuori taiteilija oli toiwonnt

saamansa.

«Kiitos, sekin riittää", sanoi Gibbons,
„Olemme siis hinnasta sopineet." Poika ojensi
helminauhan mainiolle, joka tyytywäinen hymy huulillaan laski rahoja parasta-aikaa kun tomeapukuiuen
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herra, hajuwedcn höystämänä ja parturiu mi immeisen

howimuodin mutaan somistaman» läheni ja pysähtyi
helminauhaa katsomaan.
«Haluatteko tätä ostaa, herra?" kysyi ranskalainen nainen ja nosti nauhaa, jotta

se

oikein näkyisi.

«Katsokaas, miten kauniisti meistetty. Kuristaisi hy-

min ueitiä,

morsiantanne' tai rouwaanne, mitä häu onkaan. Suolaahan anteeksi etten tiedä miksi sanoisin.
Obenholtsi ja norsunluu olisiwat sopusoinnussa keskenään hywiukiu.

Eikö niin?"
«Paljonko siitä tahdotte?" uteli honiiherra.
«Äh, polkuhinnasta saatte.". Ia hän mainitsi
hinnan, joka oli monta wertaa suurempi hänen ja
Gibbonsin wälillä sowittua, niin että tämä jäi hämmästyksissään snn selällään tuijottamaan. Waimo
katsahti häneen sillä taivalla kuin jos olisi tahtouut
sanoa: «Älähän huolehdi, kyllä me sitten sowimme."
„Hywä ihme, sepä iso hinta!" ihmetteli aatelismies.

«Se on meistetty ebenholtsipuusta, armollinen
herra," kiirehti kaupustelija selittämään, «Tämä on
tallista puulajia, huomatkaa toti."
«Mutta onko se warmaan ebeuholtsista?

useiu

Sitä

jäljitellään."

Gibbous astui askeleeu lähenimäs ja kuiskasi
mainiolle: «Kuulkaahan, snokaa anteeksi, minä luolin
että ymmärsitte enkä

hnomanunt

sanoa

—"

„Wait!" tokasi waimo hiljaa, kääntyessään mi-

haiseua

poikaan päin.

«Wait, ette joudu häwiööu!"
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Ia

kuuluwasti lisäsi hän:

„Antakaa, herra, aineeksi,

että tämä poika keskeyttää puhettani. Mitä sauointnan? Niin, waknutanpa Teille, että tämä helminaukaikkein parasta. Onha ou parasta ebenholtsia

nittelen teitä kun saatte

sen
se

niin halivalla. Kaarinko

paperiin?" Mutta uyt
oli Gibbons, joka keskeytti
hänen puhettaan ja kuuluwasti
„Pyydäu autceksi," sanoi hän, „mutta te tosiaan
erehdytte. Helminauha ei ole
—"

„Suu kiinni, häwitön!" ärjäsi waimo, kääntyes-

sään poikaan päin wihasta hehknwin kaswoin. „UZtallatteko inttää ivastaan; tekö sitä ymmärtäisitte? Tuo
poika ou ilkimys!" Sitten puhui hän taas ostajalle:
„Hcrra, älkäähän panko pahaksenne tätä häiriötä, älkäähän hnoliko tuon kelwottoman puheista. Walchtclee wictäwä. Saanko
Mutta howiherra kääntyi nyt todestaan Gilmonpuoleen.
„Mitä aijoittc sanoa?" kysyi hän. Nuosiu
rukainen otti kunnioittawaßti lakin väästään.
„Tässä on tnllnt ereyß. Tämä helminauha ci
ole ebenholtsia, maan hywin tawallista puulajia, joka
-

-

mustaksi maalattu. Minä, jos knkaan, sen tiedän,
kosta itse olen sen tehnyt ja tälle waimolle myynyt.
Niin huokeasta hinnasta en olisi antannt, jos se olisi
ollut kalliimpaa ainetta. Ehkä oli määrin etten sitä
maininnut, mutta eu tehnyt sitä tahallani". Nnorcu
on

mcistäjän rehelliset kaswot puhuiiuat puolestaau.
„Kiitos, poikani! Se oli oikean englantilaisen
puhetta. Kiitän teitä, kun pelastitte minut tämän ranskalais-heittiön petoksista."
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Sitten kääntyi hän »vainion puoleen, jota yhä tnlipii'
naisena ja kiukusta mamisten seisoi »vieressä, Tässä, ot«
takaa takaisin helminauhanne, en siitä huoli. Menkää
tiehenne ja olkaa hywillänne etten toimita teitä häpeäpaaluun," Tämän sanottuaan pyöräytti howihcrra kcmtaväällään ja poistui.
„

Tuskin oli hänen liehuma töyhtönsä kadonnut
kulman taa, niin jo alkoi petturi syytää herjauksia
taan poikaa wasten silmiä. Hän alkoi sitä törkeätä
puhettaan englanninkielellä, maan kun ei osannut sitä
kieltä sujuwasti puhua, niin turwautui sujumaan äidinkieleensä, ranskaan, Kyllä kostan, kostanpa hymnikin!" oli wiimeiset sanat, jotka Gibbons kuuli, sillä
hän main odotti että akka jonkun werran tyynnyttyääu
misfaisi »viimeisen rahakolikon sowitusta hiunasta, ja
sitten lähti hän tiehensä paljoa köyhempänä rahasta,
multa rikkaampana kunniasta, kuin jos olisi äänettömänä myöntynyt waimou petokseeu.

suus-

„

VI.

PtttMYS.
«Mieltäni pahoitan, poikaseni, mutta minkä sille
mahdan! Naisten oikkuja on mahdoton aawistaa, se
on totinen tosi. Ne owat kuin kullatut tuuliwiirit:
juuri kuin uäyttäwät yhtäälle, pyörähtäwät kenenkään
arwaamatta toisaalle. Niin, naiset owat,juonikkaita ja
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oikullisia, Älkäähän main minua syyttäkö! Wika
ci ole minnssa. Enhän tiennyt että lady Sprinssficld
»lunttaisi mieltään ja purkaisi wcdon?"
Gibbons parka! Tuolla puheella häntä terwchdittiiu, kun häu täynnä toiwoa ja luottamusta saapui

tukkineen ivanhan muiuaiskalukauppiaan asunnolle.
Poika polonen! 110 katosi hänen silmistä ja kasinojen pnna pakeni. Kalpea hän oli, kätensä, jossa oli

kukat, tutisi.
„Ostatte kai ne kuitenkin?" hän kysyi.
Ukolta nousi kädet pystyyn. Minäkö ne ostaisin! Mitä ihmettä minä niillä tekisin? Enhän
kaupaksi
ei ue mihinkään kelpaa. Minäniitä
kö kokoaisin pnotiini kaikennäköistä rojua
sitä on
jo
yllin
kyllin.
sanon,
täällä
ennestäänkin
Sen
että
helläsydämisyys ei kannata
se weisi häwiöön.
Näethän näitä wcmhoja tauluja, lahonneita kaappeja ja mitä kaikkea lienenkään säälistä ostanut hämiöön joutuneilta aatelispcrheiltä! Waaditteko tosiaan
minua ostamaan tukkanne? Enkä rupea."
Gibbons waiteni hetkeksi. Hän oli liian ylpeä
»vielä kerran wedotakseen ivanhan, tylyn miehen sääliin,
mutta nnorutaiselta hätä moitti ylpeyden ja maiwalln

saa

sai hän sanotuksi:

Herra Simeon, olette toti liian tyly. Te teetitte nämä kukat, ja kuu uyt olen tehnyt ne paraimman taitoni nmkaan
te panette minut mäkisin
kun olen suorittanut työn
puolustamaan asiaani
yhtä hywin tuin kuka muu hywänsä, min kieltäydytte
„
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sitä

»vastaanottamasta

ja minulle

antamasta palk-

kaani.
herra Simeon, miten paljon
rahaa olen tähän menettänyt. Waiwaa ja rahaa on
se minulta wienyt, ja nyt en teiltä muuta pyydä kuin
oikeutta, ajatelkaa toki."
Wanhus rähähti ilkeään nauruun,
„No, no, Gibbons ystäwani, nyt liiottclettc.
Te olette taiteilijani tottuneet laskemaan mielikuwituksenne lentoon, koukeroita piirtelemään, ja siitä syystä
on puheenne teille anteeksi annettawa. Saanen toki
huomauttaa, että itse pyysittc tukat weistääksenne. Gn
ollut yllyttämässä teitä siihen, enpä suinkaan. Pelkästä säälistä teetin kukat teillä ja nyt on teidän myöskin nurkumatta kärsiminen seuraukset. Toisin olisi, jos
tästä esineestä olisi jotain hyötyä, jos se ulisi koristehylly, kukkapöytä tai muuta
tapaista. Mutta puinen kuktawihto
naisoilku se on eikä muu mikään.
Luuletteko että kenenkään päähän pälkähtäisi
tapaista ostaa? Ei, ei, toki, Simeon Nenoni ei ole
Muistakaa,

sen

sen

narri!"

sen

Poika oli mallan hämmästyksissään, Wastauthän saanut ja siihen oli tyytyminen. Mutta

oli

kun muisti kylmän, tyhjän huoneensa, jossa ei ollut
polttopuita eikä leipäpalasta, niin, ja wielä pahempaa
johtui hauen mieleensä, häneltä oli rahat lopussa, eitä
hän tiennyt mistä mnutaman markan saisi. Se oli
nälän kauhu, joka pakotti hänet nöyrtymään.
„Woi, herra," sanoi hän, antakaa minulle edes
muuan markkakaan työstäni! Saatte sen haimalla.
Te ette arwaa
„

—"
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„En, en," kielsi jyrkästi ntto, joka nyt kääntyi
poistuakseen
huoneesta, „cn hnoli siitä. Olonhan
selin
sanonut, että Simeon Benoni ci ole —."
Owi paukahti kiinni, ettei wiimeistci

sanaa

kuulunut.
Nuorukainen lasti kädestääu maljan kukkineen
pöydälle, laski kätensä sen waraan ja lätki niihin
kasinonsa. Näin seisoi hän wcihän aikaa liikahtamatta ja purskahti itknuu. Silloin pienoinen kasi
raotti kulnnntta nudinta, joka oli tiskin toisella pnolen,

tyttönen sieltä katsahti sisään. Hetkeksi jäi tyttö säälien seisomaan, mutta sitten ' sysäsi hän uutimen syrjään ja hiipi hiljaa huoneeseen, kumartui tiskin yli ja
kosketti wcistäjäpojan tättä. Tämä säpsähti ja karahti
puimiseksi.
„Herra Gibbons," puhui tyttö lempeällä ääuellä,
„herra Gibbons, mitä teitä waiwäa?" Tämä koetti
mnstata, unitta maikka huulet liiktmwat, ei häu
nut
sanotuksi. Tyttö katsahti tiskille ja ihmetteli nähdessään ruutuu ja taidokkaasti meistetyt kuk-

saa-

sanaa

„AH, herra Gibbons, miten kauniita kukkia.

kaset,

Eihän

main

isäni

liene

—"

Nuorukainen katsahti ylös, „Kyllä, sen hän
neiti. Hän ei sanonut huolimansa kukista.
Ia muka siitä syystä, että tuo ylhäinen nainen on
katunnt meikkaan suostumustaan, täytyy minun kärsiä
seuraukset." Häu puhui tiiwaasti, katkera loukkaus

teli,

sen,

saattoi hänen nnohtamaau tawallisen lempeän käytöksensä. Mutta häntä alkoi jo kaduttaa nähdessään
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milcu häpeä ja tuska uosti wercu tytön knlpcihiu

kaswoihin. Lapsi loi silmänsä maahan, hypistellen
tiskillä olemia pikkuesineitä,
olen
olen hywin paGibbons,
„Herra
hoillani, isäni
Hän waikeni, sillä ci tiennyt, kuinka sanoisi, knn pelkäsi puhumansa halwcksiwaiscsti isästään, jota hänen tuli kunnioittaa,
„Heittäkäämme jo tämä asia, Lea neiti," pnhcli
nnorntainen tarttnessaau tutkarnukkuun ja tehdessään
lähtöä owelle päin. „Asia ei ole autettawissa ja mitäpä siitä! Minäkin jo kadun sanani,"
„Woi, herra Gibbons, odottakaa hiukan!" Hän
pisti kätensä kirjailtuun lanttuun, joka riipvni myötäisillä, otti sieltä wanhan haalistuneen, wihcriän silttikuttarou, aulasi sen mielcnluohusta wapiscwalla kädellään ja kaiwoi sieltä hopearahan.
„Tehkää hywin ja ottakaa tämä," pyysi hän rukoilewasti, antaessaan rahan Gibbonsillc, „Paljon ci
tässä ole, mutta enempää minullll ei ole."
Weistäjäpoita otti rahan, ja wcnkkei hän katkeran pettymyksen wuoksi ollut wielä itkenyt yhtään,
tostniwat nyt siniset silmänsä,
„lumala siunatkoon teitä, Lea neiti," kiitteli hän,
„Gn arwannut, keltä pyytäisin lcipäpalasen, jo lomin olen

hermostuueesti

——

—"

uälissäni." Wiimciset sanat uliwat »vähällä tarttua
kurkkuun. Hän koetti hillitä nyyhkytytsiään ja kiirehti
tiehensä katsomatta tyttösen lemveihin, sääliwiin sil-

miin,

Maan ei aikaakaan, niin täytyi hiljentää wauh-
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Un. WaZta menneinä päiwinä oli hän ollnt ahkerassa
työssä ja touhussa; oli tuskin joutanut syömään, ja
jos aitaa olisi riittänytkin, ei olisi ollut hänellä ruokaa
tarpeeksi. Waikka hän olikin terwe, oliwat woimansa
nyt wähenneet, ja alakuloinen kun oli pettymyksen jälleen alkoi hän tuntea heikkoutta, joka aina on niukan
Hiipien walloitti hänet wäsymys.
rawinnon
matka, ja kun wiimein päätä alsujui
Ihä hitaammin
koi niin huimata ettei päässyt askelta etemmäksi pysähtyi hän ja heittäysi seinän waraan, Waan poika
parka ei ollnt tottunut huonoon terweyteen. „MM-'
hän minna nyt waiwaa?" ihmetteli hän. „Nälän »välienee. Täytynee minun särkeä Lea
symystä kait
neidin raha ja ostaa leipä," Hän meni wiereiseen leipuriin, mutta hänen kätensä wapisi ja puheensa kuului
oudolta, hänen kysyessä leiwän hintaa, jotta leiwän

seuraus.

se

myyjät käwiwät uteliaiksi ja pelonalaisiksi, alkoiwat
kniskaellll toisilleen ja epäilewin silmin katsella häntä.
GibbonZ ei erottanut muita sanoja kuin „sairas"
„parasta olla waruillaan," mutta
„siltä näyttää"
kun hän wielä lisäksi huomasi, miten warowasti myyjätär pani leiwän tiskille, ettei koskettelisi hänen kättään, kiirehti hän pois kowin huolissaan . . mitä lieneekään pelännyt.
„Gi minulla ole mikään hätänä," arweli hän,
nälkä se minua wain waiwaa." Mutta nnten
olikaan, kun hän pisti leipäpalan suuhunsa, niin
purasematta
sylki pois. Pelkkä tuoreen leiwän
tuoksu mieltä käänsi. Muutaman askeleen perästä
.

„

sen
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täytyi

hänen pysähtyä, katu kun näytti huojuman ja
jalkansa niin tutisiwat että olimat kukat pudota häueu

käsistään.

Kompuroi taas

hiukau koetteeksi

ja

seisah-

tui ja oli tuin päästään pyörällä. Pääsi hän sittenkin wihdoin, miten lieueekääu päässyt omalle portilleen,
laahasihe portaita ylös ja tuskallisen pahoinwoinnin
uumuttamana laskcusi wuoteellc.
Poika polonen. Hitaasti tirkkeniwät tunnit hänen siinä päätandissa miruessaan ja tuijottaessaan kesäauringon leweätä malojuomaa, joka vähitellen mutta
lakkaamatta siirtyi ullakon seinää pitkin, ja sitä alati
seuraamia, komeroistaan äänettöminä hiiviwiä, mustia
marjoja. Sairaasta nauttimat nämä marjot aawecntapaisilta olennoilta, jotka tätkiwät kaswonsa ja säälimättä karkoittimat päiwän ja elämän sarastawia toimelta, Gibbons katseli
heidän hiljaista kulkuaan,
ihmetellen minkähän näköisiä nno kaswot oliwatknan,
ttinncs häntä lopulta rupesi pelottamaan. Hän, jota
oli uljaasti tähäu asti taistellut kaikenlaisten wastuk-

jotka oliwat asettuneet hänen tielleen,
alkoi pelätä, että jos nuo mustat aameentapaiset marjot kääutyisiwät hänen puoleensa, niin entäpä tuijottaakin heidän silmäkuopistaan kamala ja kalpea kuolema! Niin, tuohon surkeaan tilaan oli poika parta

sieu kanssa,

joutunut. Hän houraili ja kaikki näytti hänestä hirmittäwältä ja lnmmalliselta. Jopa hänen rakkaat tukkansakin, jotka hän oli asettanut tallcllc ikkunalaudalle,
rupesiwat kiusanhentien joukkoon, lehdet ja kukat, joiden hentoja periä kadulla pyöriwät wauuut wapisutti-
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wat, kmvastuiwat aaweentapaisesti auringon

»valaise-

malle seinälle ja näyttimät pojasta, kiihottunut tun oli
mieli hänellä, lnuranloisilta sormilta, jotka wiittasiwat

hänet luokseeu. Waristen käänsi Gibbons katseensa
warjotnwista, piilottaen kipeäu päänsä patjaan.
Mntta ci sielläkään löytänyt hän rauhaa knumehoureilta. Tapauksia menneiltä ajoilta kuwastni hänen
silmiinsä. Kuullessaan muka äitiwainajansa äänen
ryntäsi hän kauhistuksissaan wuoteelta, mutta huomasikin olemansa yksin pimeneuewcissä huoneessa.
Kaikkien hylkäämänä oli hän yksin taudin ja
tuskan mallassa. Silmiokaan ei ollut käynyt hänen
lnonaan moneen päiwnän, hänkin näytti unohtaneen
ystäwänsä. Ia kuume yhä yltyi, knuucs hän ei enää
mnuta tuntenut kuin kowaa janoa ja hänen kniwilta
hnnliltaan pääsi main yksi huuto: „Wettci, mettä,

luuialan tähde» mettä!"

VII.

Sliniiu takana.
Tämäkin huuto waikeui, sairas waipui sikeään
nneen. Mutta yhä main tntisimat hennot kukan lehdet, somasti mauisimat pöydällä, kenenkään näkemättä.
Wacm oli kuitenkin munan näkemässä. Ahne
silmä, joka oli seurannut joka korren, joka knkan kehitystä, katseli nytkin niitä. Hiljaisessa huoneessa knu-
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arwaamatta risahdus. Rako puuseinässä, joka
erotti Giobonsin ja naapurin ullnktokamarit toisistaau,
suurem, ja neljä wahwaa
näkyi
Nepoistui
sijoiltaan
ja
liömäinen liitos seinässä
aukkoon
ilmestyi mies, joka seisoi liikahtamatta kuin kuwa kehyksissään. Mutta maikka oli pimeä, olisit nähnyt,
miten hurjat, kuopalla olemat silmät mulkoiliwat, miten ne ahnaasti himoitsimat koreita lukkia, mutta tuou
tuosta arasti wiltmwat siiheu sairaaseen poikaan, joka
oli kukat tehnyt.
Totta warmaan olemme ennen
nuo
kaswot.
Mutta
nähneet
missä?
Hiljaisuus poisti pelon. Kuin hiipiwä jalopeura
läheni mies ikkunaa. Nyt on hän jo tarttunut kukkasruukkuuu. Hennot, ihanat kukat, jotka olette kaswcmeet ja puhjenueet hämärässä ullakossa, teidäu ei
ole enää suotu siellä kukkia. Mies poistui, rako, josta
hän oli tullut, meni taas nmpeen. Kaikki on ennallaan. Mntta kukkaruukku ei ole siellä ja poika, joka
kukkia rakasti, hän yhä nukkuu, ei tiedä mitä kadotta-

lui

sormea

raossa.

neensa.

VIII.

Kamt, ju«ui
minne joutuiwat tukat? Kuka «likaan lno
alainen wihollinen, josta meistäjäpoita ci mitään aa'
wistcmut. Saadaksemme siitä selkoa, tarkistakaamme

Ia
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huoneeseen toiselle pnolen seinän, sen päuvän
aattona, jolloin Gilwons kultmsruukknincen läksi »vanhan mninaiskanppiaan luo. Huone oli hywin Gibbonsin huoneen näköinen, ja ensinäkemältä olisi luullut
että seu omistajalla oli sama ammatti kuin hänelläkin,

raosta

sillä

ikkunan

»viereisellä

penkillä oli työ-aseita, lastuja

lattialla, ja mouiaita weistoesineitä ajelehti siellä. Mntta
taitamattominkin olisi ensinäkemältä huomauuut miten
paljon huonompia nämät oliwat Grinling Gibbonsin
teosten rinnalla.

Höylänlastn läjällä ullakon pimeimmässä sopukassamakasi lapsi karhean takin peitossa ja marinaankin oli
hän sairastunut siihen kulkutautiin, joka teki tnhoa niin
monessa Lontoon kodissa. Lapsi nukkui sikeässä unessa,
mutta kuihtunut käsi peitteellä oli tulisentuuma ja hengitys oli lyhyt ja läähättäwä. Merimiespukuinen mies
istui wuoteeu ääressä. Hänen pitkä, hintelä »vartalonsa oli eteenpäin kumarassa, pää käsien

warassa.

Äänetönnä istui hän siinä, liikahtihau wain knn lapsi
tuon tuostakin wiskausi unissaan. Tällöin oikasihe hän
sietämättömässä tuskassa ja tarkasteli lastuwuoteella
makaamaa poikaa synkillä kuoppaisilla silmillään. Kellojen soitto kuului kaulaa. Miestä wärisytti tietäessään että ruumiswaunut oliwat iltaknlullaan. Walittawasti huudahtaen hypähti hän seisoalleen ja pani lä-

siwarret

köisenä

ristiin rinnalle katsellessaan huolestuneen nälasta. Katkeria sanoja soperteliwat hänen wa-

pisewat hnulensa.
„Wui, Heikki, pillu

Heiliini!

Sinna eiwät

saa
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wiedä, mintuin weljesi weiwät.
Enkä ollut silloin totona!

kaan!

ow,it onnettomuuteni

syypäät!

nyt onWoi niitä, jotka

Missä hän

Mikä mies

se kuningas

onkaan, pakottaa meitä rupeamaan merisotawäeksi ja
tappelemaan hänen puolestaan. Hnoletonna main asnu

linnassaan

ja motittaa

wiisi

meistä merimiesparoista,

maikka kuolisimme nälkään hänen palatsinsa kynnyksillä.
Ia sinä, pikku Heikkini, et saa knolla, et saa, et! Hankin rahaa millä lamoin hywään
wähät millä keinoin!"

ympärilleen. Katseensa pysähtyi mnosotalaiwaan,
joka oli höyläpenkillä. Hän
wailemaansa
otti käteensä, katseli nukkumaa lasta ja kiirehti portaita
alas, kukittuaan owen kaksinkertaiseen lukkoon. Punaista
ristiä portilla, joka tawallisesti ilmaisi talon rutou
saastuttamaksi, ei täällä näkynyt, sillä kamalan yhteisen haudan kanhusta, haudan, johon tähän pelottaivaan aikaan haudattiin rikkaat ja köyhät, merimies oli

Hän katsoi

sen

asunnossaan

oli mieranna
päättänyt salata, että hänen
tuo hirweä kulkutauti. Häu kiirehti Simeonin, muinaistalnjen kanppiaan, puheelle.
Piha oli Simeonin talossa pimeä eikä ihmisiä
näkynyt. Ainoa walaistns oli lekottawa öljylamppu,
joka roikkui ylhäällä kahden korkean rakennuksen wäliiu
ripustetussa köydessä ja sieltä loi ikkunoihin himmeätä,
iltatuulessa suitsuawaa matoansa, joka tuskiu saattoi
ilmaista rahtuakaan siellä wnllilsewasta köyhyydestä.
Elämänilo näytti oleman kaukana tästä syutästä pesästä. Ei malmi kipenettäkääu tullnt asuntojen ilui-
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sista takkawalteista

kurjan lampun

awuksi

sen

turhaan

taistellessa pimeyttä wastaan. Niin, kaikki siellä tuntui itämältä ja rappeutuneelta. Liekö noissa taloissa
ollut waloa, sitä ei ainakaan nlkoapäin huomannnt.
Nähtäwästi tunsi merimies hywin tien, koska pimeästä huolimatta astui riwatkaasti Simeonin owellc
saakka. Oween koputtamalla ilmaisi hän tulonsa. Ei
kukaan awannut. Mies polki odottaessaan kärsimättömästi jalkaa. Koputti uudelleen. TirNeni hetkinen,
enuenkuin hiislausta kuului sisältä. Jopa siellä wihdointin joku tulla tassutteli, ja wanha juutalainen huusi
käheällä äänellään:
„Kuka siellä? En mitenkään moi näin aikaisin
cnvata owea."

se

olen, herra Simeon," wastasi merimies.
Minulla on tärkeätä asiaa, ja haluan teitä
puhutella."
„Wai niin, wai niin, ystäwäni. Onko tosiaankin
kiiruullista? Niin, onhan jokaisen mielestä oma asia
tärkeä. Ettekö tiedäkään hänen ylhäisyytensä ylipormestarin käskystä, että jokaisen kunnon kansalaisen täytyy sulkea
heti kun kello on soinut yhdeksän,
tun ruumiswaunut alkamat kiertokulkunsa? Eupä
tosiaankaan halua tulla ruttosairaiden kanssa tekemi-

„Minä
„

owensa

siin!"

Merimiehen silmät oli kuopallaan ja niistä paistoi hiwuttawa nälkä. Waan kukapa oli tuota näkemässä! Eikä hän siitä wirkannut sanaakaan ahneelle
juutalais-wanhukselle, sanoihan wain:
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«Kuulkaahan, herra Simeon, Tehän olette kaup-

pamies, ja kauppiaaua meuettelette
malla hywään kauppaan,"

wiisaasti

rupea-

„Mihinkä
niin mihin, mitä tarkoitatte?" uteli
wanhus; ääni oli jo muuttunut. „Miksette sitä heti
minulle sanonut, ystäwäni? Kaupanteko on kaupantekoa, sanottakoon mitä hywään, Simeon Benoni ei
koskaan halweksi hywää kaupanteko-tilaisuutta. Waan
mitä kauppaa tarkoitatte?" kysyi juutalainen hiljaa
ikäänkuin pelosta että syrjäiset kuulisiwat hänen puhettaan.

„Ette suinkaan, herra Simeon, halua että kaikki
saamat asiasta wihici! M utta jos siksi tulee,
niin kyllä minun puolestani. Mutta
Hiljaa, hiljaa, ystäwäni! Gi sanaakaan!" kiiutto
sanomaan pelosta wapisewalla äänellä. Ia
rehti
hän aulasi suuret salwat ja lukot. „Ei sanaakaan!
On parasta että toimitamme asiamme täällä sisällä.
Simeon Benonin ei ole tapana antaa kauppatuttakynnyksellä palella. Tehkää hywin ja astukaa
uaapurit

—"

„

wansa

huoneeseen."

Owi awautui, ja wieras totteli isäntänsä tehosellaisella kiireellä että juutalais-wanhus säikähdyksissään peräytyi muutaman askeleen, kohotti lamppunsa, joka hänellä oli kädessään, ja tirtlsteli pienillä,
harmailla silmillään merimiestä hiukan epäilewästi.
„Hywä ihme! Sehän on herra Foster kuin on»
lin! Minä kun jo luulin etten koskaan enään teitä
natisi. Oletteko jo tylleiksenne tapelleet hollantilaisten

tusta
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käytös ilmaisiwat, näytti merimiestä harmittaman, koska
hän rypisti otsaansa ja totasi nyrpeästi:
„No, jospa niin olisikin, herra Simeon, niin toton oma asiani."
ta kait
Mutta äkkiä toipui hän

kanssa?" Hämmästys, jota räikeä ääni ja itämä

se

entiselleen, muuttihe mairittelewammatsi ja hänen jälleen puhuessaan käsitti wanhus että merimies oli tullut johonkin hätäänsä apua pyytämään.
Olette oikeassa, herra Simeon, olen wäsynyt tappelemaan," sanoi Foster, „eikä siitä ammatista näinä aikoina kostu.
Meidän kesken puhuen tulee enemmän selkäsaunoja tuin
kultakolikolta niiden osaksi, jotka rupeamat merimiehilsi
hänen majesteettinsa sotalaiwoihin, mutta
wain meidän kesken. Siitä syystä olen palannut entiseen työhöni, herra Simeon, ja olen ottanut mukaani
esineen, jonka saatte polkuhinnasta. Se on pieni laiwa, tehty hänen kuninkaallisen korkeutensa Jortin hexttuan
laiwan näköiseksi mallan. Koska nyt on sota-aika, on
teidän helppo saada siitä hywä hinta."
Juutalainen otti leikkikalun käteensä ja katseli sitä
epäröiden, tokkohan saisi siitä „hywän hinnan," Foster katseli juutalaiseen lewottomasti hänen siinä seisoessaan yllään wanha ryysyinen yönuttu, joka terran oli ollut kellunen, maan aikoja myöten muuttunut
jos jonkin karwaisetsi. Lampun matossa saattoi nähdä
hänen »viekkaita kaswojaan ja tuuheita tulmatarwojaan,
joiden alta harmaat, huolestuneet silmät latseliwat. Foster näki, miten juutalaisen ahnaat laswot käwiwät tyytymättömiksi: ohuet huulet puristuiwat toisiaan likemmäs
„

sanon sen
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ja pitkä, takkuinen parta alkoi hitaasti kiikkua kuin kelheiluri. Merimiestä pelotti. Hän ajatteli lastaan.
„Gi, ei, ei ystäwäni," wirkkoi juutalainen, joka
lopulta oli tullut siihen päätökseen ettei mitään „hywää hintaa" ollut säätämissä merimiehen kaupaksi tarjoamasta laiwasta. „Ei, ei, ci, ystäwäni, ei tule mitään kaupasta, ei tule. Tiedättehän että aina puhuu
ja että Simeon Benoni ei ole niitä miehiä,
ette ole tulleet ollenjotka puhumat kiertäen kaartaen
kaan taitawammaksi weistäjälsi siitä saakka kuin wiimmeksi
olimme toistemme kanssa tekemisissä, ja toisekseen omat
asiat tosiaankin sillä kannalla ettei hänen kuninkaallinen korkeutensa Jorkin herttua
Jumala warjelkoon
miuua lausumasta pahaa sanaa meidän armollisen kupuhun main mitä
ninkaamme korkeasta weljestä
mutta niin
on, että hänen luninolen tuullut
kaalljnen korkeutensa Jorkin herttua ei ole niin
ressa kansan suosiossa että ala-arwoinen tawara siitä
syystä käwisi paremmin kanpaksi. Gi, ei, FoZter rakas, ei tule kaupantekoa, ei tule. Ottakaahan main
wartem manhan miehen neuwoa ja Pysykää merimiesmirassanne; teistä ei ole weistäjää."
Merimiehen synkät kaswot talpeniwat.
„Siis, herra Simeon, hylkäätte sen, jota ennen
suositte? Olkoon menneeksi, minua ette petä silti, kyllä
tiedän ketä suositte, tiedän mainkin. Gnvä usko että
enää saatte tawaroitanne niintään halwalla, te wanha
lon

suoraan

—,

saituri?"
Foster

se

suu-

puhutteli niin röyhkeästi ja äkäisesti mni-
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naiskalnjen kauppiasta, että tämä alkoi tutista pelosta
ja peräytyä, wieläpä nosti käsimartensa ikäänkuiu torjuakseen toisen hyökkäystä. Alkoi juutalais-äijä jotain
sanoakin muka puollustulsetseen, maa,» Foster kiiwnasti
karjasi: „Älkäähän lörpötelkö. Tiedän sanomattannekin,
että
pieni weistäjä-poika Teiltä rahat wiepi" . .
Äijä riepu oli niin hämmästyksissään että ei rohjennut wastustaa suuttunutta merimiestä. „Herrason. Waan wäwäet pitämät hänen leluistaan, tosi
häpä minä siitä kostun. Tuonnottain täytyi minun
sanoa kuinka
hänellä teettää weistokukkasia enkä
suurta hintaa haädyn maksamaa»» »»iistä. Woi
keata, tosiaankin huonon kaupan tein."
la siihen
määrään tuli miesparan itseään sääli, että alkoi itkeä,
ikäänkuin olisi todellakin jo isot rahat menettänyt.
Silloin wälähteliivät merimiehen silmät wihasta
ja »viekkaudesta.
„Kuulkaahan nyt, herra Simeon," sanoi hän ystäwälliseksi rumeten, äsken wihasesti puhuteltuaan juutalais-äijää, ja häntä lähennellen, älkäämme sortako
toisiamme: »viisainta on sopia keskenämme. Ottakaa
polkuhinTe tämä pienoinen laiwcmi
saatte
ja minä puolestani toimitan Teille kukat, oinasta
kein huokeasta, hywin huokeasta, ymmärrättekö? Ei
hätää mitään. Näet kun poika käy täällä kutkiaan
tuomassa, uiin jollain tekosyyllä kieltäytykää niistä
mitään hintaa maksamasta! silloin hän palaa kotiin
pahalla mielellä ja suostuu hinnasta mistä hywänsä

se

.

se
osaa

sur-

„

sen

myymään

sen roskakalunsa.

Immärrättehän.

wastani paljo palkkaa pyydä.

En »vai-

Mitä arwelette,

häh?"
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luutalais-äijä oli halusta kuullut tuota puhetta,
hänen silmistään paistoi mielihywä; hän cmtui mcriinichclle kättä ja kuiskasi kiiwaasti:
„Hnwä on, hnwä on! Otan pikku lcnwannc, onoli hän
han
marsin siewä sentään, siewä on,"
ihmettclcwinllän, antoipa jonkun raha-kipeueeukiu
tässä on maksu siitä; suokaahau anteeksi etten jaksa
maksaa isompaa hintaa
Joko aiotte mennä. Hywästi sitten. Jumala warjeltoon Teitä rutosta."
Merimies meni, jonka jälleen juutalainen paiskasi owen
kiinni, naurahtaen hywällä mielin. „Kas niin, Gil»
bons nstäwäni. Tämäpä mutawa juoni. Tuommoisilta kotkanpojilta pitää siiwet leikata lyhemmiksi; muuten ne lentäwät niin korkealle, että ci pääse niiden

se

„

..

.

käsiksi."

IX.

WiulunM» Kuninkaallisessa puistossa.
Lontoon St. lames'in kuninkaallisesta puistosta
kuului wiulun soittoa samana kesä-iltana kuin weistäjäpoita oli heittäytynyt sairaswuoleelle pieneen winttikamariinsa. Päiwä paistoi puitten latwoille ja oksille.
Waan puistossa ei näkynyt howilaisia sinä iltana. Tuo
puisto, jonka poluilla ja teillä »vilisi muulloin iloista
ja hienohelmaista wäkeä, oli sinä iltana mäestä aiwan
tyhjä tuin asumaton korpi ikään. Howiherrat ja -nai-
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set

oliwat Lontoon

autioksi

jättäucct, rntou pelosta

paenneet mikä minnekin.

Oli siellä kumminkin italialainen »viulunsoittaja
marakattincen. Surkean »valittamia, maan suloisia ääuiä hän sai soimaan wiulustaau. Oli kuin olisi hän
kysellyt mieltä soittoloneeltansa, »vähät siitä oliko ketä
tnnlemassa. Eikä aikaakaan niiu häu alkoi laulaa
ohessa kilin soitti, lauloihan niitä isänmaallisia laulujaan, ihanaa Italiaa kiitellen ja ikäwöiden.
Pieni soittaja- ei siitä tiennyt, maan oli kuitenkin
yksi kuulemassa hänen kaunista soittoaan ja lauluaan,
muuan pitkä, hoikka mies, jola peräysi pensaitten taakse
piiloon.
Näytti silta kuin olisi sama haawetsiivaincn haikea mieli ollut kuulijassa kui» soittajassa. Te hoikka,
pitkä mies näet alkoi itsekseen mutista: „Woi sinua,
ihaua Italia, milloinkapa pääsen sinua näkemään jälleen!"
Kun poika oli laulanut ja soittanut laulunsa
outo mies hänen luokseen, laski kätensä
loppuun, meni
olkapäälleen
ja kysyi Italian kielellä: „Oletlo
hänen
italialainen?" Poika hawahti hämmästyksestä, tietämättä näet kun oli kuulijan läsnäolosta, waan kääntyi heti kysyjän puoleen ja wastasi reippaasti ja hieman ylpeästi:
«Italialainen, olenpa tietenkin."
„Wai niin," sanoi toinen yhä Italian kielellä,
kumminkin jotenkin jöröllä äänen painolla, joka ei ollut oikein sopusoinnussa
sulosointuisen kielen kanssa,
„Ia sinä rakastatko isänmaatasi?"

scu

se

sen
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„Rakastanto! Wieläkö kysytte?" ja pojan mustista silmistä paistoi jotain, joka ilmaisi enemmän
kuiu sanat.
„Kauanlo olet ollut Loutoossa?"
Muutamia kuukausia."
Miksi tulit tänne?"
„Mitäpä minä olisin Italiaankaan jäänyt, tun
kuolema wei kaikki omaiseni, joka ainoan, ja tun kotiseudulla hokiwat että Englannissa on parempi toimeentulo tuin muualla, niin tulimme tänne, Filippo ja
minä."
„Täällä kai sinusta tulee rikas mies, häh?"
iwaili wieras.
„Älkäähän toki pilkatko minua," kielsi poika.
«Jumala on armostaan auttanut minua jotta en ole
wielä nälkää nähnyt. Rikkaudesta ei puhettakaan."
„Wiulua soittamalla ei ole mahdoton rikastuminen", arweli wieras. „Ennenkin on wiululla mainetta
ja rahaa niitetty. Annas minulle wiulusi!" Hän sieppasi wiulunSilwion kädestä, lasti käsiwarrelleen ja pyyhkäsi jousella kieliä, jotka wastautsetsi päästiwät pitkän
äänen. Hän painoi leukansa wiulun laitaansa silmänsä käwiwät haaweellisitsi, tatsoiwat tau'as, minne lienewätkään
katsoneet, hänen alkaessaan Silwion äsken laulamaa laulua. Ihmeellisiä kertoi hänen wiulunsa! Silwio kuunteli hurmaantuneena. Gi koskaan ollut hän luullut
sellaista soittoa. Tuntui siltä kuin ihmis-äani,
»voimakas, intohimoinen ja kuitenkin sanomattoman
wiehkeä olisi lanlanut totoista laulua. Mutta pian
„
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muuttui säwel, ja kuului kuiu koko soittokunta soittimineen olisi siihen yhdistynyt. Tämä oli tuin lumottua! Silwio pan» ihastuksesta ja ihmettelystä kätensä
ristiin. Sitten oltiin hetken aikaa ääneti. Jousi lepäsi wiulunlielillä, ja taiteilija katsoi haawecllisesti
kauas warjosaan puistokäytäwään. Äkkiä wälähteliwät hänen silmänsä innostuksesta, ja jousi kiiti hurjaa
kyytiä wiulun kielillä eriskummallisessa tahdissa.
Silwio oli kuin lumottu. Puut, tukat, kaikki
mikä oli todellista häwisi hänen silmistään, ja hän
luuli siirtyneensä suuren metsän aukeamaan, kuun wa-

laisemaan

tanssimat

ja pilwien pimentämään.

noidat, jotka

hullunkurisesti

Hänen edessään
kiemurteliwat ja

kääntelihewät monimutkaisen soiton mukaisesti. Mä

no-

peammin liikkui jousi, yhä kowemmin ja timalkaammin

minkui wiulu, niinkuin olisi siinä ollut tuhansia kiusanhenkiä »vangittuina. Liwerrylset, juoksukleet ja käänteet seurasiwat toisiaan nuolen nopeudella. Suonet
soittoniekan otsassa paisuiwat, hänen silmänsä hehtuiwat, pitkissä, lnisewissa käsissäkin pullistuiwat suonet.
Kesken hurjantulista käännettä pysähtyi jousi, mies säpsähti niinkuin olisi unesta hawahtunut, jonka jälleen
hän tuimasti sanoi:
„Taisinpa unohtaa missä olin ja että sinä olit
täällä. Tuossa on wiulusi. Leikkikalu se on, mutta
olen minä huonommillakin soittanut. Mitä pidät poljennosta?"
„Mitäkö pidän!" Ia poika puhkesi ylistelyihin.
Sen oudon miehen silmät sätenöiwät mielihywästä ja
innosta,
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„Io riittää, jo riittää.

Wai pidit sinä siitä!
Oletpa marsin soitannollinen, sen kuulin jo ensi sameteistasi, mutta sinulta puuttuu moimaa ja tulta, Sinun
täytyy harjoitella. Wiulu on tuin kaino neitonen, joka
ci lahjoita sydäntään muulle luiu sille, joka sitä omakpyytää. Sinä olet toti kosintaan kelpaawa. Mutta
mikä tuo tuossa on? Marakatti! Kuinka sallit
eläimen hypätä olalleni? No, no, penikka," torui hän
marakattia, kun
tihnutti karmaista päätään hänen
poskelleen. „Kas min, kas, luulee minua tutuksi, koska
noin minusta pitää. Wieraan karkea ääni muuttui
hempeämmäksi ja kyynel kirposi tuliseeu silmään, lun
hän laihalla kädellään hywäili marakattia.
„Suokaa anteeksi", kiirehti Silwio
„Fllippo, tule tänne! etkö häpeä!"
„Älähän nyt," kielsi wieras. „Eihän se pahaa
Minulla
oli itselläni tällainen, monta, monta
tee.
wuotta sitten. Tulin Lontooseen Beppo olalla ja wiuln
kainalossa, juuri kuin sinä nyt. Mutta ajat omat
muuttuneet, Waan sittenkin näyttää eläin poloncn tietämän, että minä marakatteja suosin. Myytkö sen minulle, poikani? Hywän hinnan siitä maksan. Filippo
jää muistuttamaan minulle menneitä Italian aitoja.
Myytkö?" Mutta pojan taswot täwiwät taipeiksi.
„Entä myy, en! Minäkö eroaisin Filippostani?
En ikinä! Tule, Filippo!" Marakatti hyppäsi hänen
olalleen. „Oi, ratas Filipponi!" hywäili poika. „En
itinä minä sinusta luowu." Soittoniekka katseli noita
ystäwytsiä, ja hänen taswojaan kirkasti ratas muisto.

seen

se

sanomaan.
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„Älä, poikaseni, huollhdi," sanoi hän kohta. „En
pyydä eläintä omakseni nyt, mntta jos joskus haluat,
hyivän kodin ja
niin tiedät, että minun luonani
että maksan siitä hywän hinnan, sillä mielelläni minä
tuon otuksen omistaisin. Entä
mikä on nimesi?"
„Silwio Norio, jos haluatte tietää."
„Hywä. Jos, kuten jo sanoin, muuttaisit mielesi, min löydät minut asunnostani Pyhän Jamesin
ladun »varrelta N:o I?, Odotan sinua luokseni ja annan sinulle nyt kultarahan laulustasi. Pane mieleesi, mitä
sanoin, harjoittele ahkeraan soittoa, niin tulee sinusta ajan oloon luulnsa taiteilija. Woit sanoa kansalle, joka soittoasi kuuntelee, että Nilolao sanoi
sinulle! Hywästi!" Hän poistui nopein askelin. Silwio
tarkasteli tuota pitkää, hoikkaa miestä, joka katosi
pitkän puistokäytäwän päähän, ja ihmetetcllen ajatteli

saa se

sen

hän:

„Se oli siis Nitolao, kuulu taiteilija, kuninkaan
»viulunsoittaja! Ia hän on ollut köyhä poika, niinkuin ininäkin, ja kiertänyt maita mantereita winlu kainalossa ja marakatti olalla. Woi, miten ihmeellistä!
Hän liitti minua, minua poika polosta, tuo kuuluja
taiteilija! Mutta hän halusi ostaa sinut, Filipponi!
Sinua en koskaan myy, ystäwä pahanen, en edes Nikolaolle." Ia ikäänkuin peläten että ostonhalnisct silmät »uäijyisiivät hänen aarrettaan, poistui hän »viuluilleen marakattineen.
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Vutlll
Halpaseen
marakatin talon
jälleen.

w«rjo.

asuntoonsa

palattuaan Silwio jätti
emännän huostaan ja lähti kadulle

Päiwä oli jo laskeumaifillaau; kuitenkin malasi
mielä noitten torkeakattoisten talojen seiniä monine
ruutuineen, italialais-pojan siinä käwellessä hywillä mie«
lin siitä kun oli lämmin ilma.
„Mielelläni tahtoisin tietää, miten Gibbons nstäwäni nyt jaksanee," ajatteli hän. „Warmaantin on
hän jo ikäwöinnyt minua, waan hänhän on ollut ahkerassa työssä entä ole tahtonut häntä wiiwyttää käynneilläni. Tahtoisimpa tietää joko hän on sen työnsä
lopettanut. Huwittanee häntä tuulla Nicolao herrasta
kerrottaman! Gibbons harrastaa soittoa
hän on
soitannollinen, niinkuin Nicolao minusta sanoi. Kah,
johan olenkin perillä, nyt alkaa soittotuntimme. Toiwottmvasti hän wielä muistaa tuon »viimeisen laulun.
Kas, portti on auki! Sepä kummallista".
Pahaa aawistaen astui Silwio taloon, jossa
weistajll-poita asui, ja juoksi nopeasti ylös portaita.
Huoneen owitin oli auki. Tuokioksi seisahtui hau kynnykselle kurkistamaan sisään. Alntsi hän ei erottanut
kuin huonekaluja, huoneessa oli siksi pimeä.

se
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Olikohan Gibbonß lähtenyt kaupungille? Tuskinpa wain. Huone ei tuntunut tyhjältä. Silwion
sydän sytahti. Rohkaistuaan mielensä sanoi hän hiljaa ja ujostellen:
Herra Gibbons!" Ei waßtausta. Herra Gibbonß!" toisti hän towemm3sti. „Herra Gibbonß,
oletteko siellä?"
Hiljainen uikutuß kuului huoneen perältä. Pikku
S ilmiota alkoi kowaßti pelottaa. Olipa jo pyörtää
kartanolle takaisin, mutta häntä pidättiwät rakkaus ja
kiitollisuus. Olikohan hänen ystäwänsä sairas? Hän
meni hiukan lähemmäs ja kun silmänsä tottuiwat hämärään, keksi hän huoneen nurkassa olennon makaamasta haimalla wuoteella. Sylkiwin sydämmin haparoi hän paikkaa, missä Gibbonsin työlamppu tawallisesti oli, ja sytytettyään lampun lähestyi hän sänkyä
mamisten tuin haawan lehti. Niin, siellähän hänen
ystäwänsä makasi, epämukawassa asennossa, suonenwedon tapaifesti puristiwat kädet peitettä ja kaunis pää
oli patjaan painunut; tuskasta »vääntyneet kaswot
hehkuiwat. Silwio kumartui häntä tarkastamaan,
maan peltonsa yhä yltyi. Sitten laski hän lampun
kädestään ja polwistuneena kätki kaswot käsiinsä.
Waan ei aitaakaan, niin tirkastuiwat hänen kaswonsa
ja niistä alkoi paistaa lewollinen tyyneys.
Hänelle onnistui lopulta riisua waatteet ystäwcin»
sä päältä.
Lamppu kädessä tutki hän sitten tarkasti sairasta.
Wnsemman kainalon alla oli suuri, kowa ajos.
„

„
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pahaa ennnstawan ajokhuudahdus pääsi hänen kalpeilta huulillaski lampun kädestään ja pani wapisewat

Silwio säikähtyi

sen. Heikko
taan.

Hän

nähdessään

kätensä ristiin.

„Oi Jumala" kuiskasi hän, „se on sittenkin rutto,
niinkuin aawistin! Woi, kuoleeko ainoa ystäwäni, hän
hän ei jaksasamoin kuin kaikki muut! Ia minä
polwistuen
maan
alkoi
enää,
puhua
nut
itkeä ja rurukousta,
joka
oli luettaman» melkein
toilla juuri sitä
joka Lontoon talon seinällä: „Herra, armahda meitä!"
Sairas liikahti lewottomasti wuoteellaan, tuimat huulensa tmstasiwllt: mettä!"
Italialais-poika heti äkkäsi mikä oli hätänä, Pyyhki
silmänurkkansa tuimaksi ja löysi hetken perästä wesituopin, josta antoi sairaan juoda. Tämä joi ahneesti ja
laskeusi, hiljaa uikuttaen, jälleen wnoteelleen entiseen
—"

„

horrostilaansa.
Ei kuulunut yhtään ääntä. Lamppu kädessä
Silwio sairasta katseli kunnes isot kyyneleet nousiwat
hänen silmiinsä, jotta hän ei hetken aitaan nähnyt mitään.
Hän teki sitten ristin merkin, hartaasti kuin tatolisuskoisilla on tapa, meni owelle ja katsoi ulos. Portaat oliwat jotenkin pimeät; kuitenkin näki
werran
selwästi, että kadulle roiepä portti oli auki. Ei kuul»
lut hiiren hiiskausta. Arwattawasti talossa ei ollut
ketään elämää muuta kuin portaitten ylimmällä askeleella seisoma poika ja huoneen perällä sairas nuorukainen.
Silwio ei arwannut minne mennä apua saamaan,

sen
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kun hän ei tiennyt isännän asuntoa. „Gi ole muuta
neuwoa," puhui hän äidinkielellään, „minun täytyy
lääkärin
hänet jättää yksikseen. Haen lähinnä
tämän enempää ei ehtinyt sanoa, kun Pyhän Paawalin kirkontornista kuului kumeata kellon sointia. „IHdeksäntö jo! Niin myöhäistä! Mutta sinun täytyy
koettaa, waiktei Lontoon lord-mayor*) suwcntfe kadulla
kulkemista kello yhdeksän jälleen." Wielä huoneeseen
palattuaan katseli hän wuoteella tajutonna lepääwää

asuman

—"

ystäwäänsä.

Kadulle päästyään ja hengitettyään raitista il-'
maa keuhkoihinsa poikn-paran raskas mieli alkoi hieman kewetä. Oli tosin hämärä, jotta noitten wanhain
talojen alimmat kerrokset oliwat siimeksessä ja näyttiwät mustilta kerrassaan; maan kattoja ylempänä näkyi kellertämän tarwainen seestaiwas, päiwä kunwastikään oli laskenut. Kadut oliwat autioita luin kuolleitten kaupungissa. Ei näkynyt kuin jokunen musta
ihmishaahmo, joka oli hetkeksi päässyt ruton saastuttamasta talosta jostain, ikäänkuin haudasta olisi noussut
ihmisten ilmoille hengittämään raitista ilmaa, mikä
mielen ilahuttaakin jos kauan on häälynyt olemaan
kuolewaisten wuoteen ääressä. Näkyipä jokunen myöhästynyt porwari kiiruhtaman kotiin päin, mieli lewotonna, eikä rohjennut keskeltä katua poistua; maltti
misusti näet ohilulkewia, nähtawästi joko maistraatin
wihan pelosta, se luu oli ankarasti kieltänyt myöhäistä
)

Mmmiiinen pormestari.
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kylällä kulkemista,

rastumisen pelosta.
ladulla kulkijaa ja

wielä suuremmasta ruttoon saiSilwio rohkeni puhutella muuatta

tahi

lausui

ujosti:

«Armollinen herra, olkaahan niin siiwo, neuwolääkäri?" Maan kuultuaan sanat «arkaa.missä
mollinen herra," se isowatsainen porwari, jota poika
oli puhutellut, säikähti niinkuin olisi ammuttu, katsoi
poikaan silmät rengallaan, kääri tatin liepeet watsansa
ympäri ja juosta lönkytti minkä jaksoi pakoon. Moniani muutkin, joita Silwio puhutteli, hätääntyiwät
samalla tumalla kuin se turpea porwari. Silwiolle tuli
paha mieli. Hetken aikaa hän jäi siihen seisomaan ja
tähystelemään eikö ollut ketään, jolta woisi saada kunnollista wastausta, waan kadut oliwat niin autiot ettei wähaän aikaan näkynyt yhtään elämää. Lopulta
arwaamatta aukeni hetkeksi muuan owi, josta paistoi
kirkas walo ja kuului soittoa ja rähinää; nauraa hekottaen ja „hywästi" huutaen kaksi sotaherraa poistui
ja alkoi rennosti kulkea eteenpäin. Laulaa hyräiliwät
mennessään ja kalisteliwat pitkiä miekkojaan. Heidän
lähetessä Silwio tädet ristissä niinkuin rukoilewainen
ikään asettui heidän tielleen.
„Hnwät herrat," rukoili hän, „hywät, jalot herrat, armahtakaa ja sanokaahan missä on tohtorin

asuu

asunto!"

„Hah, mitä puhut? Lääkärikö? Wieköön rutto
lääkärit tahi lääkärit ruton, yhtäkaikki, wai mitä sinä,
weli kulta, arwelet?"
Toweri wastasi wäkinäifesti naurahtaen:
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„Anteeksi, Juhana herra, miclnimmin olen Kiwuttarcu nimeä kunlcmatta, kunnes hän itse minnllc näyttäytyy.
Jatketaan matkaa. Lie tuokin raukka jo sairas?"
„Kyllä lait," wllstasi toiueu yhä piloillaan.
„Kiwnttaren kanssa oletko tehnyt jo tuttawnutta,
poikaseni. Minkä näköinen se rutto on, kerrohan!"
Silwiota hirwitti.
„Woi, älkää tuollaista leikkiä laskeko," rukoili
häu, „ettepä iwailist jos tietäisitte asian laidan. Herrat hymät, sanoinahan missä
lääkäri?"
Lewoton herrasmies pisti kätensä ystäwänsä kainaloon, hoputtaen ja kiirehtien pois. Heidän mennessään kuuli Silwio hänen hnolettomana lauleleman kauniilla äänellään:

asun

Ruikutust' en rakasta,

Paetkoon
Surua en

se

seurasta.
suosi nm,

Riemuiten me karkeloimme,

Päiwät päästään iloitsemme,
Paras ompi keino tää
Millä rutto meistä jää.
Silwio kätki silmät käsiinsä niin pahoilla mielin,
että lunli sydämensä pakahtuman. Herrojen tylyys ja
sopimaton wallattomuus kipeästi kostuvat häneen, eikä
hän hädässänsä jaksanut hillitä nyyhkytyksiään, jotka
pnrkautuiwat ahdistetusta rinnasta.
Kellon ääni alkoi soida arwaamatta hiljaisella
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kadulla, poika uäki walon wälähtäwäu muutamasta
lyhdystä ja kuuli kamalan huudon: „Kantakac> ulos
kuolleenne!" raskaitten ruumiiuwaunujen ajaessa kadun
risteyksessä. Silwiota hirwitti, jotta alkoi wilusta
wäristä; maan siitä hämmästyksestään hän pian tointui ja kysyi ajurilta lääkärin asuntoa. Tällä kertaa
toiwoi hän ainakin saamansa »vastauksen, ajuri lun
oli niin myötäisessä tekemisessä ruton kanssa että ei
osannut kai sitä enää pelättikään. Arwattawasti hän
oli oppinut halweksimaan kuolemaa ja menettänyt jo
kuoleman pelonkin. Rattaat pysähtyiwät ja ajuri
käänti lyhtynsä poikaan päin jotta saattoi nähdä

häntä silmiin.
„Misscikö on lääkärin asunto?

Sitäkö kysyt?
kaukanakaan,
neljännessä
Burnett
ei
taasu
Tohtori
lossa tuon toisen kadnn warrella. Onko Teihin rntto
tarttunut, häh? Jos olette sairas, istukanhan näille
rattaille paikalla, niin pääsemme wähemmällä waiwalla,
ci tarwitse tulla ruumista wasite noutamo.au. En
maksa penniäkään hengestänne, jos main olette jo ruttoon sairastuuut!" iwaili ajuri ja uauraa hohotti.
„Gn ole sairas," ivastasi Silwio inholla poistuen miehestä, ja kääntyi heti toiselle kadulle lähimmässä kulmassa. Lääkärin owen yläpuolella paloi
lamppu. Silwio koputti owelle. Odotti sytkiwiu sydämin. Sinisellä secstaiwaalla alkoiwat tähtöset tuikkia. Sinne ylös Silwio loi silmänsä ja näytti hänestä kuin olisiwat nuo lempeät tähdet sääliwin silmin katselleet häntä. Tuntui kuin olisi heidän muut-
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tumaton lewollisuutensn ascttauut hänen rajusti syktimäu sydämensä kuohua, Samat tähdet oliwat kai
Italiassakin tuikkineet ja häntä katselleet. Mieli rauhoittui hänellä ja hän saattoi rukoilla Jumalalta
apua hätäänsä, Samassa aukeni omi ja kynnykselle
ilmaantui palwclustyttö.

„Tohtori Burneittako kaipaatte?" kysyi hän.
Olipa itämä että isäntäni juuri ehti poistua. Hänellä
on paljo kiirettä ja pnuhaa tähän aikaan, sen saatte
„

uskoa."

„loko hän on mennyt kaupnnMe?" pahoili
hän, „Mikä nyt nenmoksi? Eikö ole toista tohtoria, jota käwisi hätään pyytäminen, neuwokaa toki!"
„Toistako tohtoria?" hoki tyttö, „Ei ole lähempänä kuin Staffordin kadulla, jonne onkin marsin
pitkä matka. Eihän monta lääkäriä enää olekaan
Lontoossa ja niillä, jotka owat jääneet kaupunkiin,
on useampia potilaita kuin minkä jaksamat kunnolla
hoitaa. Minullakin o» marsin paljo waiwannäköä
tästä surkeudesta. Ehtimiseen käy täällä ihmisiä, yötä
päiwää, tohtoria kysymässä. On ihme ettei jo ole
särkynyt omi, sille kun on koputettu siksikin usein,
„Tohtoria, tohtoria," sitä main kaikki hokemat, yhtä
mittaa häntä mainintaan," Waan huomatessaan
kuinka paha mieli oli pojalla, hän ystäwällisesti alkoi puhutella häntä. „Alähän ole milläsikäan, poika
parka, kyllä sanon tohtorille kohta kun hän tulee kotiin. Itsekö olette sairas?"
„Gn mainkaan minä," kielsi poika, „Teidän ei
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pelätä minua. Mtäwani lääkäriä tarwitsee,
ainoa ystäwäni maailmassa. Woi, jospa olisinkin sairas wain minä, niin ci olisikaan wäliä. Hän kuolee
warmaan ennenkuin tohtori ehtii auttamaan. Woi,
moi!" Tyttökin käwi alakuloiseksi. Hän oli tosin
tähän aikaan paljon surkeutta nähnyt, mutta niin tulista ja kiimasta
hän ei ollut huomannut muissa

tarwitse

surua

kuin italialaispoikll parassa,
„Älähän itke," koki tyttö lohduttaa, „saattepa
nähdä, että ystäwänne paranee. Giwät marsin kaikki
kuole, ja tohtori Vurnett on hywin taitama. Kohta
luu hän tulee totiin, ilmoitan että olette käyneet häntä
hakemassa, olkaa huoleti." Isoa lohdutusta tuossa
pnheessa ei ollut, maan parempaa tyttö ei kyennyt
antamaan.

Harmoinpa ruttoon sairastunut pääsee enää
nauttimaan tämän maailman iloja. Poika kun ci
tehnyt lähtöä, hämmästyksissään wain seisoi siinä yhdessä tohti, tyttö alkoi neuwoa häntä:
„Se rohdoslauppias, jolta tohtori Burnctt rohtämän
kadun warrella wätonsa ostaa,
hän matkan päässä tästä talosta. Hänen myymälänsä on auki kaiken yötä; entäpä hänellä on jotain
mukawaa lääkettä ystäwällenne siksi tunnes tohtori
Bnrnett saapua ehtii. Eiköhän liene wiisainta mennä

asuu

saman

sinne?"
Silwion

Jumala
lähetätte

Teitä

meille

silmät tirkastuiwat. Kiitos, neiti,
siunatkoon. Saanko olla huoleti, että
tohtorin, heti kun hän ehtii kotiin,
„
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saanko?" rukoili hän niin

hellästi, että tyttökin heltyi
kyyueliiu asti. „Huoleti olkaa, aiwcm huoleti," tyttö
lupaili.
Kunhan main ''anotte missä asutte, niin
kyllä tulee. N:o 3 Belle Sauwage
tulee,
tohtori
Eourt. Hywä on. Enpä unohda. Hywästi."
Hän meni hnoneesecn ja pani owen lukkoon.
Silwio puolestaau lähti rohdoskauppaa hakemaan.
Helppo olikin osata. Rohdoskauppias istui pöytäusä
takana; joutilaisuudessaanlueskeli muuatta isoa paperiarkkia. Siinä oli .näet menneellä wiikolla Lontoossa
kuolleiden nimiluettelo. Kesken tätä ikäwää lukemis;
taan hän loi silmänsä mustasilmäiseen ja hoittaau
„

iialialais-poikaan.

„Wai niin," huokaili unissa silmin rohdoskauppias ja lyttäsi silmälasinsa ylemmäs. ~Wai niin,
mitä sinnlla on asiaa? Rutto
kai taas ou kysymyksessä, arwattawasti. Eihän muusta ole nykyään
puhettakaan, Lontoossa on kuollut kahdeksassa pciiwässä 700 ihmistä; yksistään meidän seurakunnassa
30. Minäpä katson," lisäsi hän, paperiarkin pitkiä
palstoja tähystellen,
menneellä wiikolla ei ollut
tuin
602: kuolleiden luku on
näissä nimiluetteloissa
päin.
. Mitä on sinulla asiaa, poika
siis tarttumaan
rutka? Waau mitäpä kysyntään. Sinä olet ruttoon
sairastunut,
on selwä, ja haluat rohtoja, laite-

se

„

.

se

tittin."
„Enkä ole sairas," Silwio ivastasi lewotonna.
„Istäwäni muuau on sairas. Antalaahan jotain
rohtoa, jotta hän paranisi."
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sama

„

Niinpä
jnttu.

niinkin. Kyllä tiedän. Aina maan
Jotain ruton parannettu! Ei siitä

apua, uskokaahan minua; hän kuolee, kuolee! Waan älä tuota
Saman loman kohmoui
joutunut
parempikin ihminen.
talon kouriin on
Esim. George White, siwistyneimpiä aatelismiehiä muuan ja paraita kauppatuttawiani. Entä lordi Sewcnoaks ja lady..."
„lumalan tähden, antakaa jotain rohtoa ennen
kuin on liian myöhäistä!" rukoili poika kyynelsilmin.
Rohdoskauppias silmälasinsa asetteli nokalleen ja alkoi
tarkkaan poikaa katsella, jonka jälkeen ankasi muutaman laatikon.
„Katsotaanhan, eiköhän täältä löydetä jotain tehoomaa," sanoi hän ja kääri kokoon muuatta pientä
milloinkaan heittää toiwomasta.
paperia. „Gi
rohdoskauppiaitten,
jos ihmiset heittäiHuonosti tawisi
kun
toiwomasta,
heti
heidäu ystäwänsä sairassiwät
tumat. Ei wainkcmu, emme kiellä ihmisiä ostainasta
rohtoja. Tässä on. Annahan ystäwällesi yhtä pub
merin aina tunnin perästä ja kääri hywästi peittoa
hänen ympärilleen. Jos hän alkaisi hourailla, niin
anna hänen ryypätä tästä pullosta...
jäähdyttää
olleja nukuttaa. Haudo häutä
etikalla,
ohessa
tikkin ohimoita, ja pane tätä puuroa ajokselle. Outo

suurtakaan

sure.

saa

sen

se

hänellä

hoitajaa?"
„Minä hoidan."
Sinäkö? Ettö pelkää ruttoon

„

sairastumasi?"
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„Enkä."
Rohdoskauppias nosti kulmakarwojaau. „Nai
niin, >vai niin," sanoi hän wähä iwallisesti, „eiwät
kaikki ole niin hengestään
Taas
katseli hän poikaa ja heltyi. „Malta, lapsi kulta, älähän wielä mene. Sinnn pitää kuitenkin waroa, Ryyp«
pää tästä!" Hän tarjosi pojalle mnnatta lasia. Poika
oli läkähtyä, juonia kun näet wäkewältä tamfertilta
maistui.

„Hnwä on," .rohdoskauppias sanoi ja pani tyhjän
pöydälle,
lasin
„Jos jotain on joka rutolta suojelee, niin
totta tai tämä. Se on paras rutonmyrkky, jota löytyy, kaikkein tepsiwin. Itse olen
tehnyt. Mitä
on
muilta
warmaanon,
eikä
salassa;
aineksia siinä
kaau kukaan Lontoon lääkäri, rohdoskauppias tahi
puoskari ole puoleksikaan niin tehokasta keksinyt. Ia

se

sen

tallista se on, nanlalla kultaa saa naulan rohtoja."
Waan hnonmttnaan Silwion nolostuman, kiirehti hän
sanomaan: „Ole huoleti, ole huoleti, en sinulta pyydä
penniäkään, eitä sinun siis tarwitse näyttää siltä kuin
ulisit helmen nielassut, niinkuin se Egyptin kuningatar
melasi, josta tohtori Vuruettin on tapa kertoa niitä
juttnjaau... en muista hänen nimeään cnään. Sinuu ci tarwitse muusta maksaa kuiu niistä ystäwäsi
lääkkeistä . Niinpä niin, rouwa rakas," puhelias
..

rohdoskanppias rupatteli, muuatta toista kauppaystäwäänsä pnhutelleu, joka oli wastikääu tullut puoliin,
„on hywin surkeata, hywiu surkeata, Wai niin, hänessälö o» jo
Huonot omat merkit, mallan
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huonot, rouma rakas. Ia niin" miellyttäwä se neiti
oli!" Ia knn tuo rouma istahti tuolille, kaswot kä-

siinsä kätkien, lisäsi rohdoslauppias:

„Naan mikäpä

neuwoksi, luu ihmisiä kuolee niinkuin kärpäset pakkasessa, oli rikas tahi köyhä, ylhäinen tahi alhainen,
kaikki kuolemat kuiu kärpäset ikään. 700 menneellä
wiikolla, ja, 30
seurakunnassamme . ."
Silwio ei jäänytkuulemaan tuota eriskummallista
lohdutusta. Kiirehti laäröineen pois, mielessä rohdos-

omassa

.

kauppiaan kylmäkiskoiset sanat: „Ei siitä suurtakaau
apua, uskokaa minua, hän knolee knitenkin! Waan älä
tuota
Saman kowan kohtalon kouriin on joutunut moni parempikin ihminen."
Parempiko kuin
Gibbons
ainoa
ystäwä,
hänen
hän? Olihan
Italialais-poika riepu! Sinä iltana hän yli oppinut ymmärtämään mitä pahaa siitä marjosta oli, siitä kamalasta
marjosta, joka hitaasti, mutta warmasti laskeusi ounettoman kanrmngin päälle
rnton marjosta!

sure.

XI.

Portissa

Mlmie» n»ti.

Mahdottoman pitkä oli se yö! Hitaasti hiiviwnt
hetket tuossa pienessä wiuttikamarissa, Pyhän Pan-

walin kirkonkellon juhlallisesti soidessa, ikäänkuin olisi
julistanut tiesi niitä erinomaisia ja kamalia tapauk-

se

sia

maailmalle

tiedoksi.
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Silwio istui sairaswuoteen ääressä kuuuuellen
lewottomana jokaista kellon tumahdusta. Jännityksestä maristen odotti hän mitä nusi tunti mukaunau

toisi. Huolissaan katseli hän

patjalla lepaäwiä, muuttuneita ystäwänsä taswoja. Iltayöstä oli sairas ollnt lewoton, inntta wihdoinkin waikuttiwat lääkkeet ja
aamuyöstä oli sikeässä
Silwio walwoi kaiken
aikaa. Kello tuon tuostakin mahtawasti knmahti yhä
taajemmin ja Silwio toiwoi, että harmajan aamuhämärän ensimmäiset »valonsäteet pciäsisiwät pilkistämään
pienestä akkunasta winttikamariin. Wasta pitkän odoLontoon sydcimmen soktuksen takaa ehti walo
ja
nllattoiktunaan
asti.
keloihin
Poikaa rupesi rankapehmeine,
pitkine
Silmät
ripseineen menisnttamaan.
wat umpeen, ahwoittunut, ruskea käsi, joka oli sairaan otsaa hautonut, hcrwahti wnoteclle ja lopulta
tno uskollinen, pieni sairaanhoitaja nukahti sikeään
uneen pitkälleen ruttosairacm wierecn, pää samalle patjalle.
Silwio oli niin wäsynyt ettei kuullut, kun kahdeksan nilana aamulla hiljaa koputettiin owelle, Koltutus uudistui, mutta knn ei sisältä mustausta kuulunut, awautui omi ja walkohavsineu wauhus katsoi huoNähdessään nukkumia lapsia, hän hämmästyi:

unessa.

suuren

neeseen.

kuolleiksi hän niitä luuli. Oliko hän siis myöhästynyt?
Gikö toisenkaan heuki ollnt pelastcttawissa enää? Tämmöiset tapaukset eiwät olleet harwinaisia suinkaan; usein

täwi niin onnettomasti, että kamala tauti tappoi sairaan ja hoitajan tumpasenkin, enneukuiu lääkäri euuätti
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apuun. Mutta Uyt hoksasi hän kuitenkin Pian ettei
tällä kertaa ollut niin asian laita. Wanhempi nuorukaisista oli ruttotaudissa ja pahasti olikin sairas, mutta
uuorempi näytti oleman aiwan terwe, nnkkui main rauhallisesti kun terwe lapsi ikään. Mutta pian tauti häneenkin tarttuisi.

Wanha lääkäri säikähti nähdessään italialais-pojan

lempeitä kaswoja, joita uni oli punotuttanut. Siinä hän
nukkui uhkaamasta maarasta tietämättä, kaswot sairaan
kasmojen wieressä, joiden tummat, polttamat pilkut
poskipäillä sekä »värittömien silmien rastaat luomet
ösottiwat että hirweä, woittamaton rutto jo oli häueen
painanut leimansa. Suortuivat tietoutuiwat toisiinsa
terween ttimmat ja sairaan waaleat kiharat.

„Herra, armahda heitä!" huokasi manhus. Liekö
puhunut puoliääneen, koska italialaisen silkkiripsiset silmälnomet aukeniwat. Häu hypähti seisaalleen tuijot-

taen

roieraaseen unisin silmin.

„Oletteko lääkäri?" kysyi Silwiu italiankielellä wihdoiu unesta toinnuttuaan. „Woi, olen nukkunut, sai-

ras

saauut

rohtojaan isooil aikaau
, Herra
paha? Olin kowiu wäsynyt,"
Tohtori rupesi nukkumaa sairasta tarkastamaan,
„Ole huoleti," lohdutteli tohtori, „enpä ilsto
että laiminlyömisestäsi on ollut isoakaan haittaa, lapsi
ratas. Uni on hänelle paras lääke. Annapas kun
tatsou, mitä lääkettä olet hauelle autanut!" Silwio
uäytti pulmerit ja pnlluläätkeen. Tohtoria nauratti.
ci ole

tohtori, oliko

-.

.

se

„Wai niiu, tämähän on Guildfordiu ukon lem-
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pilääkcttä.

Hm, anista, unikukkaa ja kamferttia, wiimemainittua kummiukin marsin mahan. Hm, hm, mistä olet tätä lääkettä saanut? Pancmpa meikkaa, että
se on Guildfordin ukon tekoa."
„Sain sitä rohdoskanppiaalta, joka
lähellä
teidän taloanne," mastasi Silwio, mutta nähdessään
iwallista hymyä tohtorin kaswoissa, huudahti hän säikäyksissään: „Onko se »vahingollista lääkettä, eihän

asun

main ole?"
„Arwasinpa sikein," tohtori naurahti. "Gn ole
wielä loskaan erehtynyt Guildfordin lääkkeiden
suhteen.
Anista, unikutkaa
ja silla muka rutto paranee! Vahingollistako? Eikä, lapseni! Gnildforos-ukun wiatlomat walmisteet eiwät kärpästäkään haittaisi
jospa ei
parantaisikaan," lisäsi hän puoliääneen, „Tepsiwämpiä keinoja täytyy meidän käyttää. Katsohan, poikaseni, ruttopaholaista ei heikoilla aseilla häädetä. Mutta
kerropa minulle taudin kulkua. Milloinka sinun
mitä hän onkaan
weljesi kait?"
„Gi, herra tohtori, hän on tomerin!, ystäwäni."
„Wai towerisi.
Siis asiaan. Milloin ystä-

mäsi sairastni?"

Silwio kertoi minkä taisi ja tohtori tarkasti
kuunteli.
Klin hän oli kertomnlsensa lopettanut, meni tohtori wnoteen lno tutkimaan yhä tajutonta nuorukaista.
ja walitsi niiden joukosta pitHän otti esiin
ja
paisetta, joka edelliweitseu
tarkasteltuaau
lulaiseu
iltana
oli
Silwiota
niin
hnolestnttanut,
senä
tarttui

aseensa
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hän sairaan herwottomaan
lujasti mutta

oikeaan

helläwaroin wcitsen

käsiwarteen
paiseeseen.

ja pisti
Sairas

äännähti tuskasta. Silwio hypähti lähemmäksi ja tartuttuaan tohtoriu käsiwarteen, huudahti hän kiiwaasti:
„Hywä tohtori, älkää häntä kiduttako!" Tohtori

katsahti

ylös.

„Ala minnun koske," nuhteli hän melkein ankarasti, „siitä saattaa olla pahat seuraukset." Uudelleen
painoi hän weitsen pahkaan, teräksen kosketus paui sairaan wapisemlllln ja walittelemaan, jotta Silwiolta
pääsi heikko huudahdus. Tohtori Burnett pudisti päätään. „Niin on kuin arwasinkin, se ei ole wielä kypsä,
mutta puhjeta sen täytyy mitä pikemmin, sen parempi.
Hautokaa puurohauteillo. pari päiwää ja jolleiwät ne
auta, täytyy meidä>i taas ryhtyä teräsaseisiin. Julmaa se on. Toiwoisin woiwani, niinkuin moniaat lääkärit, katsella sairaitten tuskia tylysti, kylmäkiskoisesti.
Waikeata on minun nähdä toisen tuskia. Kas tässä
ne lääkkeet, joita sinuu tulee antaa sairaalle," wanhns
ncnwoi, ottaessaan esille rohtoja. Itse hän niitä hämmenti
ja antoi tarkat ohjeet mitenkä ne oliwat taytettäwat.
Kun wanhus oli nenwonnt lääkkeiden käyttämistä tarttui Silwio hänen käteensä ja katseli häntä rukoilemin

silmin.
„Oi, herra tohtori, luuletteko, että hän parauee?" Lääkärin silmät tostniwat, hänen nähdessään
pojan tnlisen katseen,
„los Jumala tahtoo, lapseni," wnstasi hän nöyrästi.
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„Sc on totta, mutta sanokaa mitä T e lnulctte."
Vastausta ci kuuluuut. Poika wapisi ja hänen ää-

nensä ilmaisi mielcnkuohua. Jumalan rakkauden nimessä, sanokaa
antakaa edes hiukan toiwoa! Ette
arwaa, kuinka rakas hän on minulle,
ci ole minulla ketään muuta ystäwää."
Tohtori Burnctt rykäsi selwittäätseen kurkku? an.
«Lapseni," wastasi hän ystäwcillisesti, „kyllä
mielelläni sinua lohduttaisin, mutta cuhän minä paljoakaan tiedä. Ruttoa tämä tauti on, eikä sille wiisaimmatkaan paljoakaan mahda. Sen werran kyllä
saatan sanoa ettei ainakaan nykyään ole epätoiwon
syytä. Mutta taudin menoa ci wiela moi arwata,
paiseen puhkeamisesta kaikki riippuu; jos wain ajoissa
woimme sen aikaansaada, niin kyllä on toiwo parane-

misesta

kaikki riippuu sekä huolellisesta hoidosta. Luuletko, lapseni, että pystyt hänelle hoitajaksi?
Eiköhän liene parasta hankkia tänne wasituinen, siihen

siitä

toimeen opetettu nainen?
„Gi, herra tohtori, minä hoidan häntä. En nsko
ystäwäätti wieraan huostaan."
„Wai niinkö arwelet? En niinäkään snosi palkkahoitajia eikä niitä ole aina helppo saada rahallakaan.
Mutta sinä olet nuori ja kokematon..."
Silwio tarttui sauacm kokematon."
„En, herra tohtori, enpä olekaan niin kokematon
kuiu luulette. Tiedättekö"
hän puhui hiljaisella äänellä, melkein kuiskaamalla „ kaikkia omaisiani hoidin silloin tuin kuume riehui meidän kylässämme
„
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isää, äitiä, Giowanettaa ja pikku Mariaa
multa
ja
jätti
otti
kaikki
main
miheidät
luoksensa
Jumala
tänuc.
olin
yksin
Ipöyksiu
nut
tässä maailmassa ennenkuin opin tätä, tomeriani, tuntemaan," ja wilkkaasti
kertoi Silwio mitenkä hän ja Gibbons tutustuiwat toi—,

siinsa,
„Hywä, hywä,"

tohtori

kiitteli, knn Silwio oli
kertomuksensa lopettanut. „Kelpo miehen tekoa; enpä
kummastele, että olet häneen mieltynyt."
„Mutta," lisäsi tohtori wakawasti, „minun täytyy edeltä ilmoittaa sinulle, että ci ole helppoa työtä

ruttosairaau hoitaminen.

Alati täytyy sinun walwoa
mannaankin sairas toisinaan

ja towia tuskia nähdä,
kowasti hourailee, kukaties

ei wuoteellaan pysy,
sitä sinun
Huuda talon wartiata
awuksesi, jollet tule yksin toimeen. Tiedäthän että talon portti lukitaan. Et ainakaan kuukauden aikaan
poistua talosta, paitsi joskus öisiu, jos hankin sinulle lupaa. Olen jo maistraatille ilmoittanut, että
tässä talossa on ruttosairas ja portissa puncnuen risti.
Ujattelepas tarkoin kestätkö tätä kaikkea?"
„Kyllä, herra tohtori," wastasi Silwio lujasti.
Tohtori antoi wielä muutamia wakawia ncuwojn.
„Welwollisuuteni laiminlöisin, ellen warottaisi sinua uhkaamasta maarasta. Entäpä itsekin ruttoon sairastut?
Harmoinpa terweys on niin luja, että jaksaa hoitaa
ruttosairasta, itse sairastumatta. Oletko sitä tullut ajatelleeksi, lapsi rakas?"
Sama luja wastaus „kyllä, herra tohtori," kuului taaskin.
mutta

saa

on estettäwä.
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Ukko Nnructtin knswot oliwat huolestuneen näköiset, hänen katsellessaan pientä puikaa. Hän huo-

kasi.

„No niin, lieneekin yhdcntekcwä, entäpä ruton
siemen on jo itämässä sinussa," mutisi hän itsekseen,
mntta ääncccn lisäsi hän: „Poikaseni, kaikki on Herran kädessä, Hän woi meitä warjella, jos se on Hänen tahtonsa,
Moniaat waroleinot owat kuitenkin mallan tarpeelliset. Haudu usein etikalla päätäsi ja kasinojasi ja
nauti kamferttia niin paljon kuin suiutin. Nälissäsi et
olla. Onko sinulla rahaa?"
„On, herra tohtori."
„Onko lylläksi ruokaa talossa?"
„Gikä ole; olcu hakenut, maan en ole löytänyt
mitään."
„Minä pidän huolta siitä, että tänne lähetetään
syötäwää. Mitä muuta tarwitset haukkii talon »vartija."
Tohtori noukki pöydältä weitsensä ja muut
setä lääkkeensä lähteäkseen, mutta lääutyi wielä takaisin tuin sisällisen äänen kehotuksesta ja lastien kätensä
Silwion pään päälle sanoi hän juhlallisesti:
„Gi ole kellään suurempaa rakkautta tuin sillä,
joka antaa heukensä ystäwänsä edestä."
Poika katsahti häneen; tohtorin mustat silmät oli-

saa

aseensa

wat kyyneltyneet.

Kun tohtori oli mennyt, tuli waikea aika piewinlunsoittajallemme,
nelle
Portissa oli puullinen risti,
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jalan korkuinen, ja

sen yläpuolelle oli kirjoitettu „Hcrra

armahda meitä!" Talon ninut asukkaat oliwat pacnucet heti kun aawistiwat että rutto majaili talossa ja
ystäwämme jäi yksinään rnttosairaan kanssa suurceu
nntioon rakennukseen. Muusta nmailn«Zta olnuat he
tykkänään erillään; kaikki heitä knmmoi.
Tohtori Vurnett oli luwannut käydä katsomassa
niin usein kuin mnilta sairailta ennätti, mutta kun
näitä yhä eneni, ei häntä useiukcmu uäkyuyt, eikä Silivio kenenkään muunkaan puoleen woinnt mennä nen-

moa kysymään

paitsi wartijan,

harwasanaisen

jöröju-

kan, joka nurisi jokaisesta asiasta, minkä hänen tuli
toimittaa, ja yleensä Pysyikin Silwio hänestä loitolla.
Ei siis kummakaan, että pieni italialais-poita
toisinaan käwi alakuloiseksi, kun sairaskin houreissaan
tuskitteli ja soimasi häntä siitä että oli kokonaan muka

hänet unohtanut. Kyyneleet nousiwat uskollisen hoitajan silmiin, hänen luullessaan, miten wihasesti sairas
huusi: „Silwio!" Ia usei» puhui Gibbons aiwnu
käsittämättömiä. Hänen mielessään wäikkyiwät meistetyt tukat ja taiteelliset lehtikoristect ja jokin pettymys
tuutui häntä surettaman, koska kuului uuhtelewcm tiesi
ketä henkilöä, joka oli sortannt häntä jollain lailla.

Toisinaan
hui hän

kuitenkin tciwi ääni lempeäksi, ja

silloin

pn-

„Lea neidestä" ja „hopearahasta." Silwio
ei tuota ensinkään tajunnut. Hän tiesi, että wanha
juutalainen, joka kaupitteli taideteoksia, oli Giubousilla
kukkcuvihou teettänyt. Mutta mitähän sitten lienee tapahtunut? Olikohan jnntalainen syönyt
eitä

sanansa
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ostanuttaan tuttia? Tuota Silwio piti kuitenkin mahdottomana, koskei kuklaswihkoa löytänyt maikka olisi
kuinka hakenut. Tämä asia oli kuin salaiseen huntuuu
werhottu. Silwio tuli luin tulikin siihen päätökseen,
että Gibbonsin houreissa ei ollut pontta eikä perää.
Kolmannen päiwän iltapuolecn meni sairas horrostilaan, mikä oli tapahtunut ennenkin, ja Silwio hetkeksi poistui wuoteen äärestä pienen akkunan luo.
Räikeä ja peräti kuuma oli päiwänpaiste ahtaalla
kadulla niissä paikoin missä ei woinut päästä korkealattoisten talojen suojaan.' Wisertelcwät warpuset hyvpeliwät pirteästi ja witkelästi liwisellä kadulla eiwätlä
niitä ihmiset häirinneet, naapuritaloista kun näet ainakin puolet oli punaisella ristillä leimattu. Kaikki
oli kuumaa, raikeätä, liikahtamatouta. Aurinko paistoi kylläkin kirkkaasti, waan oli ilma silti sanomattoman rcmkasuttawa, jotta mieli läwi perin raskaaksi
ja

surkeaksi.

Silwio oli «mannut akkunan jotta pienessä huoneessa wahän wiilistyisi ilma; siinä hän istui, pää
käsiensä warassa, sitä kapeata sinitaiwaan kaistaletta
katselemassa, minkä saattoi sieltä nähdä lorteain kattojen wäliltä. Kuta pystyy sanoin kertomaan sitä kaihoa, joka oli italialais-pojan mielessä, hänen kotiikäwäänsä, hänen »vapauden ja raittiin ilman kaipuutansa! Waan ystäwäänsä hän rakasti enemmän kuiu
tuota hywää, josta kaikesta hän oli kieltäytynyt auttaakseen hätään joutunutta.
Oli lisäksi Muuan huoli poika paran mielessä.

82

muisteli uäet marakattiansa Filippoa. Miten olikaan käypä elukka riemun, »viikkokausiksi kun oli täyjättää majatalon emännän huostaan. Entäpä
tynyt

Hän

se
sen

ajaisi kadulle, kun ei
Saattoi hywinkin niin käydä.
Huolensa aikoi Silwio uskoa tohtori Buruettille, tohtorin wasta käydessä potilasta katsomassa. Hän toi»voi että hywäntahtoinen wanhus joko itse pitäisi huolta marakatista tahi hankkisi hänelle luwan öiseen
werran että ehtisi toimitaikaan poistua talosta
taa pikku leinmitilleen kunnollista hoitoa.
Keske» haaweilujaan ja mietteitään kuuli hän
jotain.
sairaan
„Silwio!" sanoi Gibbons hywin hiljaa. Kuitenkin huomasi Silwio heti, ilokseen, että sairas oli taas
tajullaan. Hän juoksi paikalla wuoteen ääreeu ja hauen sydämensä sykki riemusta, nähdessään ystäwänsä
sinisten, mielewäin silmäin auenneen. Waan sairaan
tila ei näyttänyt, hänen, puheesta päättäen, niin hywältä kuin ensi näkemältä olisi luullut.
„Silwio", sanoi hän heikkoudesta marisemalla
äänellä, oletko »vihdoinkin täällä? Luulin jo että äimän olit minut unohtanut ja kowasti kaipasin sinua
yöllä. Narinaankin olen työstä rasittunut, koska eileu
iltavuolella kaaduin »väsymyksestä". Hän waiteui ja
huokasi. Kun ei toinen »vastannut, jatkoi hän hiukau
tyytymättömällä äänellä:
„Miks'et tullut, Silwio?"
„Oi, ystäwäni", sanoi italialaisvoita hieman

hän

tappaisi,

»vuokralaista

möisi tahi

kuuluisi?

sen

sanoman

„
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hämillään, „ettekö tiedä että olen ollut täällä kolme
päiwää, siitä asti kun sairastuitte."
«Sairastuinko"? ihmetteli Gibbons. „Olcnto
ollut sairaana? Mitä puhut? Gllenhän se oli
moi,
kuinka kipeästi käy! Mikä minnn käsiwarressani on?"
Silwio ei wastannut. Hän wain tuijotti sairaaseeu lewottomana ja peljästyneenä. Gibbonskin
säikähti, nähdessään Silwion kaswoista, että hän oli
peloissaan.

„Mikä sinun on, Silwio?" kysyi hän. „Mikä häMikä minua waiwaa?" Ei imeläkään Silwio
wastannut. Hoitaja ei uskaltanut potilaalleen ilmaista
mikä häntä waiwasi. Gibbons nousi istualleen, hurjan
näköisenä tuijotti hän eteensä. „Silwio", hnusi hän
kauhnissaan, „sano, mikä minua waiwaa? sauo! woi,
tänä?

täsiwarttani!" Hän listasi hauteen paiseen päältä ja
waipui melkein pyörtyneenä takaisin patjalle. „Rutto

minussa on, minussa on rutto!" parkui hän min surkealla äänellä, että Silwion sydäntä wihlasi.
Rutto
rutto!" Ia wäristen lätki hän kaswonsa pään„

alukseen.
Surusta

ja hämmästyksestä

äänetönnä istui

Silwio sairaan wieressä kykenemättä häntä lohduttaa.
Mikä nyt neuwoksi, kun sairaan tila on noin huonoksi
muuttunut? Oli ollut hankala sairaan hoito, hänen
ollessa tajutonna; tästä puoleen, tun sairas oli tajullaan, oli yhä hankalampi tulla toimeen hänen kanssa.
Hetken päästä hypähti sairas istualleen, tiiwaasti »viittoen kädellään Silwiota poistumaan.
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„Mene pois täältä!" huusi hän. „Mcnc! Mene!
Tiedäthän että rutto tarttuu! Minä murhaan sinut!"
Mutta Silwio main läheni ja laski kätensä ystäwänsä
olalle.
„Jumalan tähden", rukoili hän, „pankaa maata!
Te wilustutte. Rumetkaa leivolle! En minä ruttoa
pelkää. Olenhan ollut täällä siitä saakka kun sairastuitte eikä ole rutto rumennut minuun. Jumala miuua suojelee", lisäsi hän koruttomasti. Tämä
rauhoitti sairasta. Hän waipui taas patjoille ja ummisti silmänsä.
„lumala sinua siunatkoon, Silwio!" luistasi
hän. „Oi, Silwio, ystäwäni, suokoon Jumala etten
wahingoittaisi sinua, kun panet henkesi alttiiksi minun

sana

tähteni!"
Herwottomana

lepäsi

hän wuoteella ja ummisjuoksi
kyynelkarpalot. Silalta
silmäluomien
wio hywäili laihaa kättä, joka oli peitteellä.
„Istäwäni," kuiskasi hän, älkää olko huolissanne! Pian paranette enkä minäkään muusta wälitä,
kunhan jäätte «loon."
Silwio," huokaili Gibbons hetken perästä, „ei
Harmoinpa paranee
minusta tule enää terwettä
ruttosairas. Silwio, kun kuolen, niin ota nuo tukat.
Olenko kertonut sinulle," kysyi hän älliä lomalla äänellä, ettei Simeon wanhus pysynytkään sanassaan,
hän ei ottanut kukkawihloa. Sanoi että rouwa, joka
ne oli tilannut, katui kauppojaan, tai jotain sentapaista.
Dhdentekewähän tuo, on, Mutta soisin sydämmestäni
tettujen

„

„

„
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sen

että sinä
kukkawihon saisit. Muistoksi! Ehta saat
joskus siitä hywänkin hinnan, sillä se ou mielestäni
jotakuinkin huolellisesti ja taitawasti tehty." Nuorukainen, lahjaltaan taiteilijan alku, oli hieman ylpeä
siitä taidostaan. „Ia onhan minnlla tyoaseitakin joitakuita. Ei niitä paljo ole, waan mieluisia ne omat
olleet."
Kesken sairaan ystäwänsä puhetta Silwio purskahti itkuun.

„lalo ystäwäni, jalo ystäwäni," huusi hän kyy-

nelten ja nyyhkytysten wäliltä. „Älkää kuolemasta puhuko. Ette saa tuolla, ette saa..."
„MM hätänä?" hilpeästi kysyi eräs owesta tu„Mitä
lija.
hommaa teillä on täällä? Potilaani mieltähän pahotat tuolla parkumisellasi. Noin hullusti
käy kun uskoo sairaan poikanulitan huostaan. Annahan kun katson," ja tohtori Burnett läheni Gibbonsia
ja koeteltuaan waltasuonta tutki hän paisetta ja naurahti. „Kuolemaako pelkäätte!" huudahti hän. „Siitä ei
kysymystäkään. Itkekäähän main, parkukaa ja jättäkää hywästi toisillenne, kuitenkin taikitenkin on tästä

sairaasta enemmän toiwoa kuin yhdestäkään muusta
potilaasta, joita täuään olen käynyt katsomassa. Wai
Telo tähän tautiin kuolette! Eikö mitä. Jahka wain
käyttäydytte luin järkewä ihminen ettekä anna tunteille
waltaa. Tuo paise ei ole suinkaan äkäsimpiä mitä
olen nähnyt. Nyt käy paraneminen luiu leikki. Gu«
nentuin arwaattetaan olette taas terwe,"
Ihmeen hywää teki nämä tohtorin sanat. Gib-
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bons käwi tyyneelsi ja tyytywäiseksi ja Silwion silmät oikein säteiliwät ilosta. Hän tarttui tohtorin

käteen.

„Herra tohtori, olette hänet pelastaneet. Woinku
koskaan

"

„Waiti, maiti," käski wanhus, „jos tunteitanne
rupeatte purkamaan, niin en wastaa seurauksista. Tunteet eiwät ole sairashuoneessa paikallaan. Nyt muutamme paiseelle uuden kääreen ja annamme lääkkeitä
ja sitten nukutaan.
Sinulle, pieni muukalainen,

tekisi

läwely täällä

erittäin hywää.

autiossa rakennuksessa
asukkaat omatkin mennessään

Maikka talon
paiskanneet owct kiinni,
on täällä kyllä tarpeeksi portaita ja taytäwia, joissa
woipi juoksennella. Et tahdo jättää ystäwääsi? Älä

sinä hänestä huolehdi, hän

nukkui makeasti pari tuntia. Kyllä minä hänestä huolta pidän. Mitä sanoit?
Marakatti? No,
otan myöskin huolekseni, älä ole
lewoton. Et todellakaan moi lähteä täältä ja jättää
sairasta yksikseen antioon taloon, jos moisinkin sinulle
lupaa hankkia, enkä usko että nyt annetaan, kun on
ankarammat määräykset, kuin koskaan ennen.
Kas
niin, ystäwäni, nyt on teidän niin hywä olla kuin tällaipotilaan saattaa. Ia nyt lewolle! Kun ensi kerran tulen katsomaan, niin muistakaakin että poskenne
jo hieman punottamat. Tuota paisetta katselin mielihywällä. Sekin paranee pian! Hywästi jääkää!"
Istäwcillinen, hilpeä lääkäri wiittasi kädellään
ja katosi pian portaisiin.

sen

sen
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XII.
MntnettW taulu.
Hywällä mielin seurasi Silwio tohtori Vurnettin
neuwoa, poistui nukkuman ystäwänsä wuoteen äärestä
ja lähti katsomaan autiota taloa huoneineen kameroineen. Hän oli lanan ollut marsin alakuloinen; maan
jo oli hilpeämmaksi mieli muuttunut. „Hywä on toiwossa elää," sanotaan.
Tätä ajatteli Silwio istumaan ruwettuaan jyrkille portaille, josta hän näki, miteu auringon säteet
tirtistelirvät sulettujen ikkunaluukkujen raoista ja näyttiwät hänelle sitä pölyn paljoutta, joka luutien lewätessä oli laskeutunut kaikkialle. Ia kun häntä jälleen
alkoi elahyttää toiwo, joka surun takaa häämöitti, tunsi hän sydämessään kiitollisuutta, ja melkein tietämättään puhkesi hän kiitoslauluun Is Deuin lanaaMUB°'').

Ihmeen kauniisti kajahteli riemusa lanlu autiossa talossa, Silwiota melkeinpä säilähytti kun kuuli oman äänensä kantamissa soiman

ja pelosta siitä, että

sairas

heräisi makeasta unestaan, juoksi häu toiportaille,
jotta weiwät muutamaan kapeaan ja
sille
pitkään täytäwään. Owet kummallakin puolen olimat
lukossa, maan perimmcillä munan owi oli raollaan.

kukaties

)

Cinuo, lunilllo, liitämme.
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Silwio työnsi sen selälleen ja meni huoneeseen. Se oli marsin pieni ja siihen oli koottu armotonta romua kaikenlaista. Eikä kumma, että omi on auki jäänyt
Silmio ajatteli, koska ei näkynyt huoneessa niin mitään
sen armoista että olisi ollut kalujen omistajalle märkäistä pelkoa.
Wanha taulu, jolta puuttui puitteita, oli itkunawarjostimena, ja auringolla olikin paljo puuhaa
päästäkseen oikealta ja wasemmalta terwehtimään rottia, jotka Silwion tullessa loikkasiwat pölyisellä lattialla pakoon mikä millekin suunnalle. Mutta ei yksin
aurinko ollut ntelias, Silwionkin teki mieli nähdä huoneen salaisuuksia ja ensi työkseen sysäsi hän syrjään tilapäisen ikkunawarjostimeu katsoakseen ulos akkunasta.
Paljon sieltä ei näkynyt, ei muuta kuin takapiha, hy»
win laita
wastaiselle katolle ei näet ollutkuin noin
wiisi jalkaa. Siellä loikoili päiwänpaisteessa laiha, nälkääntynyt kissa; rottia täit oli wäijymässä. Alempana
riippui waatenuora toisesta seinästä toiseen ja siinä
oli kuilvamassa tiesi mitä waatteita. Raollaan olemasta owesta osui Silwio näkemään waatteita pesemän
naisen padasta nouseman höyryn takaa.
Paljo siellä ci ollut nähtäwää, mutta poikaa,
joka oli tottunut wahäiseen sairaskammioon, huwitti
senkin wähän näkeminen. Hetkeksi jäi katsomaan talojen kattoja. Mitähän niidenkin kattojen alla tapahtuikaan, tuumaili hän. Ihmetteli sitäkin että pesijä jaksoi siellä päiwän helteessä »aatteitaan wirnttaa ja
milloin taas kissaa puhutteli. Mutta luultawasti ei
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mirre ymmärtänyt italiankieltä, kosl'ei sen enempää «välittänyt pojasta, tuijotti main häneen keltaisilla, nälkäisillä silmillään, Rottia sillä hetkellä lienee ajatellut,
mutta niistäkään ei ollut paljon toiwoa, kun näet Silwio wäsyttyään kissaa houkuttelemaan pani ikkunawarjostimena olleen taulun jälleen paikoilleen. Tällöin
pölyissattui hän käsiwarrellaan pyyhkäsemään
tä pintaa ja siihen ilmestyi orjantappurakruunuinen pää, kaswot ihmeen kauniit. Siihen kääntyi nyt
Silwion huomio. Hän Pyyhki pölyn taulusta ja
katseli sitä päiwän walossa. Se oli waskipiirros, jäljennös Tintoretton taulusta, joka tumaa ristiinnaulittua. Poika tarkasteli sitä kauan, mikä lieneekään häntä
hurmannut, taulun lumoama kauneus wailo into saada selwille missä hän oli sen ennen nähnyt. Ia wihdoin muistui mieleen Venedigin kirkko, jonka ikkunoista
wlllo wirtasi sisään. Hän muisti kuinka pienenä lapsena piteli isänsä kättä ja katseli ihmeissään ja arastellen kalpeata päätä, jota ylsi ainoa korkeasta itkuuasta tulema auringonsäde kirkasti, jättäen
tau-

se

sen

osan

lua

hämärään.

„Niin, siellähän sen näinkin," puhui Silwio itaiwan,
sekseen, „ja tämä on aiwan sen näköinen
sillä muistanhan hewoseupään, joka hämärästä häämöitti ja sotamiehen keihäänkärjen wälkkeen. Sotamiestä itseään en nähnyt, se kun oli aiwan marjossa,
ja muistan että ihmettelin, miten keihäs siinä Pysyi,
maikka ei kukaan sitä pidellyt. Kerrassaan omituista.
Siinähän olet taas paikoillasi wcmha taulu, Tuleu kuin
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tulenkin sinua katsomaan toisen kerran. Mitä sanoisikaan Tintoretto, jos tietäisi että hänen känniin taulunsa jäljennös tekee iktunanwarjostimen wirkaa."
Silwio palasi potilaansa luo eikä puhunut sanaakaan löydöstään, ennentnin mnutaman päiwän perästä, kun Gibbons äkkiä kyseli tukkaiswihkoaau. Sitä
kysymystä oli Silwio jo jonkun aitaa pelännyt, sillä
mitä waikuttaisitaan wastaus hänen ystäwänsä heikkoon terweyteen! Mutta wastata hänen täytyi ja niin
käwikin kuin Silwio oli arwannut: puunweistäjä täwi
komin pahoille mielin luullessaan »veistoksen katoamisesta. Ensin yritti hän nousta wuoteeltaan hakemaan tukkiaan, waan kun Silwio wakuutti jo moneen
kertaan turhaan etsineensä joka sopukasta, sairas kowasti
kiusaantui kun ei arwata osannut kuta sen oli wienyt ja täwi lopulta niin lewottomaksi että Silwion, kääntääkseen

hänen huomionsa toisaalle, täytyi rumeta kertomaan retkeilystään wanhassa talossa ja miten
päättyi Tintoretton taulun löytöön.
Wihdoin pikku italialainen ehdotteli: Entäpä
weistätte tuon kuwan puuhun. Sehän olisi
remmoinen aihe, siitä tulisi tutkiakin kauniimpi taideteos. Kukaties onnistuisi tuo hywästitiu! Entäpä
tulisi Teistä yhtä kuulusa taiteilija kuin Tintoretto!"
Gibbons hymyili.
„Hywä Silwio! Ihmettelen miten hywasti olet
jo
englannin kieltä puhumaan oppinut. Paremmin
sinulta sujuu, kuin ensi kerran laivatessa toisemme.
Sitä ainakin olet sinä minun seurassani oppinnt, waitta

se

„

suu-

se
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Muuten minusta on ollut sinulle paljo itämää. Älä
intätään wastaan, niin se on. Toiwon kumminkin, et-

tet minua

kammoksu."

„Älkää

soutamia!"

Gibbons

naurahti.

„Nlähän toti, Silwio rakas, katso minuun, noin
ällistynein silmin niinkuin wähintäin olisin taivaltaja.
ole toTnohan taulu minunkin »ahtamakseni, ellei
win suuri sinun tantan. Lainaamme
mahaksi aikaa talon paenneelta isännältä, Toiwoakseni hän ei

sen

syytä meitä

se

martaiksi."

Silwio nouti

suurehkon

taulun

ystäwänsä wuoteen luo, ja Gibbons

romuhuoneesta

siitä enemmänkin

ihastui luin äsken Silwio.
„Silwio," lausui hän kauan aikaa totisena tarkasteltuaan tuota manhan waskipainosta, „minun täytyy

se meistää,

jos joskus saan rahoja irti aineisiin. Tämän
taulun kyllä saan ilmaiseksi, kun pyydän isännältä.
Jollei mallan ilmaiseksi annakaan, niin ei hän noin pahoin pidellystä tumasta mahdottomia pyydä. Ia parempaan tarpeeseeu se minulle tulee kuin näin itkunawarjostimena. Mikähän raakalainen lieneekään se wanha
rahjus. Niin," jatkoi hän nousten innoissaan istualleen sänkyyn, „minullll onkin jo työ selwillä. Teen
alkuperäisen kuwan suuruiseksi ja puitteisiin meistän wiiniköynnöksen lehtiä ja terttuja. Ia wielä mnnkukkitamia karhunmarjan ja orjantappuran kutkia
ma orjantappurainen kruunu.
Ilimmäksi, kuulehan,
pistän käpylinnun. Muistathan, Silwio, tuon tarun,

sen
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jonka kerroit minnlle pienestä linnusta, joka koetti nokkia naulat Wapahtajamme rististä ja jonka nokka siitä
saakka mnta on ollut ristissä? Niin, näenpä jo melkein
työn walmiina edessäni. Woi, Silwio, kunpa olisin niin
terwe, että heti pystyisin ulottamaan! On niin Wwää!
Iksin ajatteleminenkin jo minua uuwuttaa. Ei lait mun
neuwolsi kuin odottaminen. Tuolla sängyn wastaisella seinällä on naula. Ripusta taulu siihen; jollen jaksakaan toimeen ryhtyä) niin woinhan miettiä, miten
sen meistän."

Ia siihen

se

manha

taulll ripustettiin

sairaan

sängyn yläpuolelle, ja melkein koko ajan malmeilla ollessaan katseli weistajllpoika ristiinnaulitun tumaa. Hän
rupesi hartaammasti kuin ennen milloinkaan ajattelemaan Wapcchtajan ristiinnaulitsemis-hetken jaloa ja salaperäistä merkitystä, tuon yhtaikaa pimeän ja walohetken, jonka weroista ei ole maailmassa ollut eikä
wastllkaan tule, ja hän uneksi siitä, miten tuon tuman
meistäisi kestäwämpään aineeseen, kuin kuluneeseen haupaperiin. Ia onnellinen Gibbons oli ajatellessaan että hänkin taisi kiinnittää tiwen siihen walmistamattomaan patsaaseen, jota kaikkien aikojen jalot
miehet, runoilijat, maalarit, soittoniekat, rakennusmesjommoinen hän itsekkin oli
tarit ja puunweistäjät,
alati pystyttämät Jumalan kunniaksi.

san

raaseen
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XIII.
Käynti Kissojen

maailmassa.

Ei moneen päiwään tohtori Burnett'ia näkynyt.

Palaaman

terweyden kalpeat ruusut

sairaan nuorukaisen

poskilla tukoistiwat ja kuihtuiwat jälleen, maan sitä ei ollut
läätari-wanhus enää näkemässä. Silwio alkoi käydä
lewottomllksi. Tosin Gibbons ei tuskitellut, maan Sil»
wio kuitenkin huomasi, että hänen ystäwänsä woimat,
jotka ensinnä näyttiwät oleman palajamassa, alkoimat
wähän ajan perästä taas riutua. Päiwä päiwältä
käwi Gibbons heikommaksi; hänen kaswojensa karma
muuttui talpeammaksi eiwätkä silmät enää katsoneet
yhtä teräwästi. Muutos suoriutui aiwan wähitcllen,
maan Silwio tumminkin huomasi
selwästi ja hänen mielensä meni alakuloiseksi, sillä hän älysi, että
jollei hätään tullut hywin jouluun apua, hän menet-

sen

ystäwänsä.
Syyn muutokseen saattoi helposti arwata. Kun
ankarin taudin puuska oli siwu, olisi Gibbons kylläkin
tullut lääkärin awutta toimeen, jos hänellä wain olisi
ollut sopiwata rawintoa. Mutta
häneltä puuttui.
Niin lauman kuin tohtori Burnett käwi hänen luonaau,
oli tämä joka päiwä lähettänyt kopallisen ruota-aineita,
mutta kun tohtori lakkasi käymästä, ei koppaakaan enää
kuulunut, eikä Silwion laihasta kukkarosta pitkälle riit-

täisi

se
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länyt puutetta torjumaan. Silloin oli heidän ollnt
pakko turwautua rahastoon, jonka hywät ihmiset oliwat koonneet hätääntyneittcn awustamiseksi, mntta joko
taitamattoman rahawarain hoidon tai kiukkuisen talon
wnrtijlln epärehellisyyden takia oli rawinto, jota noilla
rahoilla hankittiin, niin kehnoa ettei siitä lainkaa» ollut pa-

rantumalle ruttosairaalle, jolla oli ilmankin kehno ruokahalu. Silwiotatm tympäsytti musta, lowa leipä ja
hieman lemehtynyt lihapala, joka oli hänen ateriansa,
eikä häntä ihmetyttänyt että sairasta inhotti moinen
moslaruola. Mutta mikä neuwoksi? Talon portinwartija wastasi hänen walituksiinsa tiuskaamalla.
Kun ei isoon aikaan wanhaa lääkäriä alkanut
näkyä ei kuulua, joutui Silwio pahalle mielelle terras-

saan. Hänestä

taswoja

ja

oli

sääli nähdä

ystäwänsä

surkeita

sinisiä silmiä, jotka päiwä päiwältä yhä

suuremmat myötään katsellessa taulua, jossa esitettiiu
Kristusta, kärsiwällisyydeu suurta esiknwaa, ja jota oli
seinällä riippumassa, Gibbons ei enää puhunut weistoksesta. Iloiset tulewaisuuden tuumat, joista nuorukaiset taulun löydettyään oliwat huwitseen keskenään jutelleet, ikäänkuin salaisesta sopimuksesta syrjään sysättiin, ja
maikka puunweistäjä wieläkin mielellään piteli työkalujaan, wäsyiwät hänen kätensä pian, Weitsen ja
meisselin terien kiilloittaminenkin, joka terweyden palaamisen ensi päiwinä oli huwittanut häutä, sekin nyt
alkoi

kyllästyttää.
Kun kymmenes päiwä oli

häntä

me käynnistä,

lakkasi

menossa

Silwio odottamasta

lääkärin wiihän päätti
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ryhtyä tositoimeen ja lähti tuin lähtikin portinwartijalta pyytämään, että hän hankkisi hänelle luwcm ensi
yönä mennä kaupungille muutamaksi tunniksi.
„Enkä rupea," tokasi mies äkäsesti luin ainakin ja
katsahti häneen epailewästi. „Gtte pääse, teidän täytyy jäädä taloon toistaiseksi. Lontoon kaupuugiu lord
mayor (pormestari) on entistään ankarampi ja hän on
kieltänyt ketään laskemasta ulos."
„Mutta ettekö suostuisi kysymään?" pyysi poika.

„Ehkäpä suostumat."
„Mitä te ulkoua toimittaisitte?" ärähti wartija.hywää ruoSaatte kait täällä minkä tarwitsette
kaa, senlaista josta teikäläisen sopii olla kiitollinen, ma„

jaa ja

—"

„Niin, mutta minun täytyy taivuta tohtori Vurnettia," intti Silwio. „Hän ei ole ollut täällä wiiktoon, ja
„Gipä ole ollut, tosi se," tiustasi «vartija. „Miten olisi se ollutkaan mahdollista, kun hänessä on rutto!
Liekö enää elämien joukossakaan
muistan jo aamulla
tuulleenikin, että hän on kuollut."
Kuollutko!?" huusi Silwio ja risti kätensä. «Kuol—"

„

Ia sitä

lutko!

ette ole ennen

sanoneet!"

„Ettehän ole kysyneetkään."
„Gmme ole, mutta tiesittehän että odotimme
häntä, eikä siitä ole montakaan päiwää luin Pyysin
teidät menemään hänen puheelleen."
Ettekö luule, että minulla on muuta tehtäwää
juosta
kuiu
teidän asioillanne? On ju siinäkin waiwan„
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näköä tarpeeksi kun hantin teille ruokaa ja pidän huolta ettette karkaa. Jo niitten joutawien juoksujen loppua pitää.
Helposti saattaa rutto tarttua minuunkin. Tuos' on
portaat, liwistäpäs niitä ylös, senkin kurja katolis-uskoinen! Rutto ei koskaan olisi meitä hätyyttänyt-

kään, jollei katolisia olisi kaupunkiimme laskettu. Menkää jo tiehenne, joutukaa!"
Silwio meni, mutta ei saattanutkaan kohta palata Gibbonsin huoneeseen; hän uskalsi tuskin ajatella

ystäwänsä kalpeita kaswoja. Ilimmälle portaalle hän
istui ja kätki pahoilla mielin laswot käsiinsä. Mitään
pelastusta ei näkynyt siitä tilasta, mihin hän oli joutunut. Kuolema ja nälkä tuntniwat liittoutuman korkeaksi muuriksi, jonka yli oli mahdoton päästä. Gikö
löytynyt mitään keinoa. Löytyi yksi keino! Akkuna,
jossa ei ollut rautaristittöä, ja katto, joka oli siitä wiiden jalan päässä, juolahtiwat hänen mieleensä. Rohkea oli sellainen yritys, jopa määrällinen ja paitsi sitä
seuraisi siitä rangaistus, jos huomattaisiin. Mutta
muuta neuwoa ei Silwiolla ollut, jos mieli ystäwäänsä
pelastaa, ja hänen rakastamaa sydäntänsä ei milloinkaan yritys pelottanut. Päästyään talosta oli hänellä
aikomuksena rientää tohtori Vurnett'ille ottamaan
selkoa oliko portinwartija puhunut lotta, jota hän
wähin epäili. Jos niin tosiaankin oli, saattoi hän
turwautua herra Nicolaan tarjoukseen. Mutta kun
tämä tuli hänen mieleensä, kawahti hän äkkiä pystyyn.
Tämä wiimeinen päätös oli hänelle wailea. Filippo,

se

hänen pieni matkatowerinsa, ainoa, joka mielä muis-
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tutti häntä Italiasta, miten saattaisi hän Filipposta
erota? „Ei wielä, ei wielä," kuiskasi poika ja teki
kädellään
äkillisen liikkeen, itaäukuiu olisi tahtouut
poistaa mielestään sen ajatuksen. ~Sitä eu wielä woi
ajatella, Itsi asia erältään, knten Antonio isän oli
tapaua sanoa. W?i, saatanko siihen keinoon todella
ryhtyä!" Hän meni huoneeseen, istui sängyn laidalle
ja tarttui sairaan käteen.
„Hywä ystäwäui," sanoi hän hiljaa, „olmaito'
nut täwästä kaupungilla ensi yönä. Ettehän minna
tiellä."
„Gn," wastasi nnorutainen »välinpitämättömästi
nmtta hiukan mietittyään kysasi hän: „Miksi?"
„Gtsiätseni tohtori Nurnettia. Kounu hitaasti te
paranette.

Hiukan

parempaa ruokaa täytyy, meidä»

hankkia. Mitä arwclette?"
„Eipä olisi parempi ruoka wahiugotsitaau."
„Woi, ystäwäui, aiwau warumau

sen

tiedä».

ette

Te
tarwitse muuta kuiu hyivää rawintoa parautuatseuue, ja sitä saatte, jos miuulle onnistuu hantti'
uiinen. Palaan takaisin niin pian k»i» suinkin. Tuos'

tnttehan?"
„Kyllä, mielelläni," ivastasi nuorutaiuen herwotonna, „»iutta epäile», tokko tuo »vanha portinwarlija
pahus hauttii sinulle lupaa siihen. Ah, Silwio, mi»ä«
li» loiwoin jo pääseiuäni täältä ulos. (K» ihmettele eltä

sinua

tämä pesä kyllästyttää."
„Eipä lytlästytätään, ei »inu kni»
„Niin, tiedän kyllä," ivastasi Gibbons
—"

sairaan

98
kärsimättömyydellä, „Mene toti, jos luulet saamasi lupaa, mutta älä ole kauan poissa,"
Silmio ei puhunut enää mitään. Asiain tällä
lannalla ollessa katsoi hän parhaaksi olla ystäwälleen
ilmaisematta oikean aikeensa. Hän odotti hämärän tu-

loa kello kymmeneen, odotti tunnes Gilwons ehti uukkna, ja kun Pyhän Paawalinkello soi yhtätoista, hiipi
hän hiljaa huoneesta, anneksi oli ulkona knnwalo.
Hän näti walon sulettujen ittunain raoista. Hiljaa
astni hän alas portaita. Ilkeästi ne narisiwat! Pienen italialais-pojan lewoton sydän sykki jo kowaßti,
ennentllin hän ehti käytäwän päähän, jossa oli omi.
Hän määnsi lukon auki ja astui sisälle. Pieneen huokumotti kuu werhottomasta akkunasta. „Tämähän näyttää oikein peikkojen asunnolta," ajatteli
Eilwio silmäillessään hiukan arasti »vanhojen romujen
mnstia marjoja, jotta mninoin oliwat olleet kalnstoinn
asntnissa huoneissa, waan nyt hylkyinä tnossa ajelehtimat. Moiset ajatukset eiwät kuitenkaan olleet sopnylön rohkean hankkeen kanssa, jota häsoinnussa
nellä oli mielessä. Siksi kääntyikin hän niille päältämäsli selin, läheni ikkunan ja awasi
Siinä oliwat taas katot hänen edessään, samat
jotta hän ennenkin oli nähnyt, maan toiselta ne nyt
näyltimät tuin taonnoin päiwän Ivalossa, Kaltewia
talloja ja katonharjoja, kirkasta kuntcnnoa ja nnislia
ei muuta näkynyt, ja sitä
marjoja loppumattomiin

neeseen

sen

sen.

autiota, äänetöntä, asumatonta nlotlui niin kauas tuin
silmä lauloi. Tätä Tilwio katseli ja rohteus oli !,,'!
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neltä kadota, hänen ajatellessa että hänen olisi astuminen tnohon taiwaan ja maan wälillä olemaan kaupunkiin, noille pitkille, kapeille katonharjoille, jotta kyllä
oliwat mukawia kissojen ja lintnjen kulkea, mntta ei
ihmisten. Napisten katsoi hän alas ahtaalle pihalle,
jota oli kokonaan hämärän mallassa. Pesijä ammeineen waateköysineen oli poissa, laihaa kissaakaan ei
näkynyt ja Silwio ajatteli että sentin näkeminen ulisi
mieltä huojentauut kukaties.
Hän katseli 'oliko tnolle katolle kuinka pitkä matta.
.Päiwällä oli se näyttänyt komin wähäiseltä, mutta Nyt
laitti näytti muuttuneelta ja epätodelliselta. Heittää
sitö aikeensa sikseen? Mntta taas Gibbons muistui
häneu mieleensä, wesitatolla akknnan kohdalla oli moniaita sawutorwia. Niitä kohden päätti hän hypätä.
Häu nousi ikkunalaudalle, mittaili mielii kerran silmätlään kuinka kauas oli hyppääminen. Ei kuulunut mitään ääntä hiljaisessa,
kaupungissa, muuta
tuin kaukainen huuto: „Kantakaa ulos kuolleeune!"
Silmio säpsähti. Hän tunsi äkkiä uutta woimaa. „Oi
ystcimätäni kuitenkaan, ei ystäwätäni," puhui hän itsekseen, asettni, katseli tarkkaan mille kohdalle oli hyniin sitä mentiin. Mamisten, läähätpättämä ja
täen oli Silmio nokisten fawupiippujen keskelle joutunut.
Hän pysähtyi tuokioksi hengittämään ja sitten alkoi hän katsella ympärilleen. Kaikkialla mallitsi hiljaisuus, Eiwät malot märähdelleet, eimät marjot ivaili
tuneel suurella musta- ja maltornuluisella fattilaudal-

suuressa
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la, jolla hän seisoi. Minne ensin astuisi? Hän mietti.
Mitä tuolla? Jotain sieltä kuului. Silwion sydän
sytti loivasti.

Harmaa

warjo hiipi

lähimmästä sanm-

piippnryhmästä yli mustan kedon, joka oli sen jnnrella,
ja läheni hopeawaloa. Pettiwälkö hänen silmänsä?
Totta tosiaan, sehän oli kuin olikin hänen ahnas- ja
teltasilmciinen ystaiuänsci. Ei se milloinkaan olisi ollut
terwetulleempi. Tuntni oikein lohdulliselta tcunata muitatiu elämiä olentoja tässä marjojen maailmassa.
„Kis, kis!" Silwio hiljaa puhutteli kissaa. Kummalta kuului hänen äänensä, yösydän tnn oli eitä.
muuta ääntä kuulunut. Oudolta kai tuo kissastakin
luutui, koska se pysähtyi ja tuijotti häneen kunnioitta«asti, hiipi sitten wähän korkeammalle ja istui katonharjalle tyyneesti katselemaan muta rohkeata kissojen
maailmaan lähtenyttä poikawiikaria. Silmio wuorostaau katseli kissaa kiiltäwiin, keltaisiin silmiin; siinä se
istua tökötti, kyyryssä selin ja hörössä korniin, siuiuen
taiwas takanaan. Ia tuota katsellessa juolahti muuan
ajatns hänen mieleensä. „Kuulehan, kissa kauuis," sanoi hä», „rupeapas oppaaksi ja neuivo mitenkä pääsen
täältä pois.

Tämähän

on

sinun waltakuntasi."

Lieueeto kissa ymmärtänyt Italian kieltä? Tuntuipa siltä, loska se heti lähti juokemaan pitkin katonharjaa, tuou tuosta wilkueu taakseen tuin katsoakseen
tuliko poika perässä.
Wiklelästi Silwio ryömitiu heti nelinkouti» jäleslä ja tarttui täsiu sawupiippliihiu ja liilipaauuihin.
Hän hyppäsi katolta katolle ja katseli olilo pääsemät»
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tömiä »vastuksia missä kissan tiellä. Mutta eipä »änttänyt niitä olemankaan ja Silwio yhä seurasi. Ouuetsi
oli hän ylimaassa, »vuoristossa syntynyt ja kaswauut,
onucksi oli hä» tätä kiipeämistaitoa oppinut Sawoijau
alpeilla; »»uuten olisi tämä retkeily kissojen waltakunollllt hänen »viimeisensä. Useinkin hän oli putoamaisillacm, ku>» yritti laskeutua alas ladulle tai johonkin taloon. Nupesi jo epäilyttämään nähdessä kis-

nassa
san

katoaman komeroon, jonka sitten

huomasi

kattoluu-

kuksi.
„Kiitos, mirri, hywästä opastuksesta" puhui Silwio. Lienewätkö talon asukkaat olleet poissa wai oliwatto unen helmoissa. Pujahtamaan poika pääsi ahtaasta ankosta ja sieltä kadulle,

„Warmaan on Jumala antanut eukeliusä mi»
nullc turmaksi," ajatteli poika, kun hän hetkeksi huoahti

seinään

nojautuneena.

„Nyt

tohtori

Burncttiu luo!

Seuratkoon minua sinne pyhimyksien rukoukset." Hywillä mielin lähti hän matkaan. Pienimmillä tadnilla
ja kujilla malliisi kuolon hiljaisuus. Suurimmatkiu kadut olimat autioina; ei näkynyt kuin paikoin t»un Ivaloa paikoin marjoa. Lopulta saapui hän Fenchurchiiu,
missä oli sen kelpo tohtorin talo.
Oliko hän wielä cläwitten joukossa? Wai oliko
tuoni hänen korjannut, hänen joka oli niin monta tuonen kynsistä pelastanut?

Tuskalla ja pelolla lähestyi Silwio talon. Oi,
Jumala! Tuollahan oli punainen risti kirjoitutsiuccn
ruttosairaan wiimeineu rukous; kamalana helotti

se
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lnutamussa

—'tuolla

portiu päällä.
jäykkänä kuiu kiwi.

wauhukscu

wio pysähtyi ja seisoi siinä
nellä ei ollut edes rohkeutta tuulustaa

»vartijalta, joka liikkumattomana
den

seisoi

Sil-

Häasian laitaa

alallaan portai-

wieressä.
Kello soi

ja rattaiden ratina kuului. Kärryt ajoiwat kadun risteyksen takaa, Silwio käwi yhä alatuloiscmmatsi. Pelosta nupuneena odotti hän wain kuiljo kajahti käheänä ja
lcwansa tuttua huutoa. Nyt
yksitoikkoisena tuin huuhkajan huuto: Kantakaa ulos
kuolleenne!" Ikkuna awautui ja nainen katsahti ulos.
Kirkas kuutamo malasi hänen kaswonsa ja Silwio
tuusi hänen samaksi, jota hän oli puhutellut Gibbon-

se

„

sin sairastaessa,

Kuulkaahan!" huusi nainen surkealla ääuellä.
„Noutakaa isäntäni!" Rattaat «ysähtyiwät ikkuuaiu
alle ja ruumis walkeaan kääreliinaau kiedottuua laskettiin niihin.
„Woi, isäntääni," nyyhkytti tyttö, „kohdclkaahan
„

hywästi
haudatkaa kummallisesti! Hän oli aina
minulle hywci. Oi Jumala, unten on käynyt! Mihin
»vihdoin joudumme?"
Hän sulki akkunan, ja miehet nousiwat kärryihin
ja ajoiwat edemmäs kamalan kuormansa. Oli taas
hiljaista. Poika hyrstähti katkeraan itknun. Ensimtoiwo, että ei olisi
mäinen toiwo oli pettänyt
pakko myydä Fitippoa.

se
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XIV.

„tMiisti, LiliM."
Oi ollut muuta neuwoa, kuin myydä Filippo.
Wncm hywällä mielin Silwio ei siihen suostunut.
„Gibbonsin tähden, Gibbonsin tähden!" hoki hän

itsekseen. „Hänen tähtensä. Hän

se uhrasi rahonsa

mi-

nnn hywätseni, ja' minä puolestani teen nyt kaiken
woitawani hänen hywäkseen. Täytyy, täytyy. Waan
onhan minulla wiulu, entäpä myyn sen? . Enkä
jnnri Gibbonsilta ja hän heti kaimyy, sainhan
paisi sitä. Hän ei koskaan
tietää mitään Filip..

sen

saa

posta, ei loskaan."

Silwion saapuessa entiselle asunnolleen pelkäsi
hän sielläkin tapaamansa punaisen ristin. Mutta sitä
ei siellä näkynyt, OM martijaa sen edustalla. Silwiu koputti kerran, toisenkin. Lopulta awantui ntkuua ja siihen ilmestyi nainen, jolla oli päässä yö-

myssy.

„Häh, knka siellä? Mitä asiaa?" kysyi kimakka
„Meillä, Jumalan liitos, ei
sitten
herätätte ihmisiä, häh?"
Miksi

ääni.

se

ole

ruttosniraila.

„Minä
main olen, se on Silwio," wastasi poi„Muistattehan toki minua, rouwa rakas?"
Minäkö en muistaisi! Tottatait, niinkanan tuin
täällä on tuo ilkeä elukka, marakatti mokoma, makeisten syöjä. Ia
että jollei tohtori Burnett

ka,

„

sen sanon
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sen
sen

puolesta, olisin
niin ystäwällisesti olisi puhunut
aikoja
heittänyt
kadulle. Mutta
jo
sitteu säälimättä
hän onkin kelpo mies; sen, minkä on luwannut maksaa,
rehellisesti maksaakin. Wai niin, olet noutamassa ystäwääsi. Tässä saat, ota omasi. Kiitäu kuu pääsen
häwytöntn naamaa. Lihawalsi
näkemästä
on
taswanut kuin syötti-porsas itään. Gi ole sillä hätää
ollut,
on selwä. Näyttää saat kernaasti minun puolesta tohtori Burnettille, jotta hän huomaa että sitä ei
ole nälkään näännytetty suinkaan, ja sanohan
ohessa, että paljon siitä on ollut minulle kiusaa ja wahintoa. Ensi työkseen, näet sen, särki maitokannun huomenna siitä kuin muutit täältä ja sitten rikkoi ikknnan.
Minun uuden hameenitin turmeli
riiwiö. Ia
kyllä kuulen, Aukusti, tulen heti. Sulenko akkunan,
wai mitä sanoit? Kyllä, ku» wain
asiani toimitetuksi. Ainahan nuo mieshenkilöt sekaantumat puheiMitä sanoinkaan? Niin minun hameeni ja
siin.
tannuui, paraimman kannnni." Taaskin kuului ääni

sen

se

se

sen

se

se

saan

sisältä. „Woi, kuinka kiimasta wäkeä ne miehet! Ukkoseni, tulen heti. Ota maratattisi, poika, ja pötki tiehesi."
Tuumasta toimeen! Waimu parta heitti marakatin Silwiolle ja sulki akkunan niin äkäsesti, että akluuaruudut tärisiwät. Filippo sylissään Silwio meni
sieltä Pyhän Jamesin ladulle. Ei uskaltanut häu edes
katsella Mielikkiänsä, jota ei enää kauan saisi pitää
omanaan. Mutta Filippopa ei ollut hywillään isäntänsä wälinpitämättömyydestä. Se riistäytyi hänen kä-
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sistään, loittasi olalle ja kietoi pienet karmaiset kätensä
pojan taulaan, Silwio pysähtyi ja pnrsknhti lopnlta
itkun». Häu istuutui portaille, irroitti kaulastaan tuon
pienen elukan pehmyet tasiwarret ja kumartui
yli
jotta tuumat kyyneleet juuksiwat
tuuhealle turkille.
Marakatti pienillä käpälillään hywäili pojan päätä.
„Filippo," nyyhkytteli poika, „älähän toki noin,
älähän, Filippo!" Ia hän purskahti uudestaan itkuun, jotta tuskin sai
sanotuksi. Marakatti pyö'„Filippo,
Filippo, älä, älä
en
rähti lähemmäksi.
En, En! Siuutko täytyy miuun myydä,
jaksa
pieni ystäwani, kultakäpyäni! Ia sinähän tulet onnettomaksi! Ethän henno isäntääsi hylätä! Mutta
täytyy tapahtua, Filippo, minun täytyy
sitteutin
jättää kuoleGibbonsin tähden. Häntä me emme
maan. Hän on tehnyt kaikki woitawansa meidäu hywäkMutta oi, kuinka ikäwä on erota sinusta!"
Taaskin Silwio purskahti ittuuu.
Äkkiä karahti hän pystyyn, puri hammasta, ja

sen

sen

sanaa

—.

sen

saa

semme.

maratattineen kiiruhti minkä ehti Nicolaon asunnolle
eikä pysähtynyt kuin wasta portailla. Häu nosti käjälleen
tensä kolkuttaakseen, mutta epäröi ja laski
sekä kääntyi kuin poistucckfeeu, mutta seisahtui kohta
taas. Hänen taswoista selwästi näkyi kuinka paha
häneu oli olla ja kuinka epätietoinen hän oli mennäkö
sisään wai poistua.
„lumala, anna woimaa," rukoili hän hiljaa,
»vapisemin huulin,. „Olen kowin heikko. Auta minua
eroamaan rakkaasta Filippostani!" Sm sanottuaan ab

sen
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koi häu uudelleen kolkuttaa, läähättäen ja wawislcn,
Waan turha oli hänen pelkonsa. Sillä maikka hän
wiclätin tolkutti, portti ei auennut. Askeleita kuului
kadulta päin, ja muuan wartija, punainen samoa toisessa kädessä, jommoista aina täyttämät ne, jotta
oliwat tekemisissä ruttosairaiden kanssa, jotta tcrwcel
tictäisiwät niitä wälttäci, pysähtyi kysymään mcluu
syytä.

Asuuhan herra Nicolao täällä?" tiedusteli
„Haluaisin häntä puhutella,"
«Häntäkö puhutella! Kyllä kai! Menkää Orfordiin! Hän lähti tuonnottain howin matkassa sinne,"
„Hän ei ole siis kotosalla!" ihmetteli Silwio.
Mies meni menojaan, hänellä oli kiire eikä ruwcnnnt edes katsomaankaan paheksuiko poika pahus
tuota wastausta wai huivilleenko joutui siitä? Tuokioksi Silwio jäi puolestaan katsomaan poistumaa
miestä, maan sitten heti rupesi niin rajusti rakasta
„

Silwio,

mnrntattiaan hywäilemään, että tuo pieni elukka oli
luihin hywäilyihin tukehtua. Hetken perästä kun oli
malttanut wähä mieltään istui hän ja alkoi ajatella
mitä nyt neuwoksi. Ei ollut oikein selwillä itsellään
oliko hywillään wai pahoillaan siitä että marakatin
myyminen oli mahdoton. Olihan rahat tarpeellisia;
ilmau niitä nälkään nääntyisi hänen ystäwänsä, Gililwns. Se toiwo »vuorostaan nyt petti. Tämä pani
Silwiou aiwoja ajattelemaa», jotta päätä pakotti.
„losva juutallliZ-äijä olisi ostanut nno kauuiit
kutut," huolehti Silwio, olisipa ollut tarpeeksi rahaa
„
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Niin, entä
tähänkin hätään. Olisi kyllä, mutta.
neiti, josta hän puhui saircmua ollessnau! Hän
marinaan hyivä ihminen ja
auttaisi ehkä meitä.
Niiu, sinnepä menenkin. Iritän ainakin."
Hän nousi heti ja lähti kiireen kautta kaivele-

Lea
on

maan,

marakatti olallaan. Taiwal oli pitkä niin että
pojan ahwettuneita, ruskeita jalkoja alkoi pakottaa
Gi kuu,, enää paistanut, sillä oli
»väsymyksestä.
jo aamupuoli, kun Silwio meni matalasta portista
talon kartanolle, missä
wanha juutalais-kauppias asui. „Simeou Nenoni" oli lucttawa
kyltistä, jotta Silwion ei ullnt waikea osata; ja oli
paitsi sitä Gibbons kertonut hänelle minkänäköinen
talo oli. Hän kolkutti, tällä kertaa tyynecsti, ja lnuli
että täytyisi useammankin kerran kolkuttaa, sillä Harmatpa Lontoon porwarit oliwat niin warhain aamulla
»vuoteelta nousta ehtineet.
Mutta hieman Silwiota hämmästytti, kun salwat
piankin poistettiin, puodin oivea raotettiin ja tytön kas>uot kurlistimat oioen raosta,

sen

se

se

„Tekö siellä, herra Foster?" kysyi hän tiiwaasti.
Teitä on odotettu. Isäni —," mutta kohtapa hän
huomasikin erehtyneensä. „Unteeksi. Tahdotteko la-

„

ivata

isääni?"

„Gn, neiti," ivastasi poika. „Älkää pahetsiko,
olettehan neiti Lea?" „Olcn. Mikä ou asia?"
„Hy!vä, kun tapasin teitä, teillehän minulla on
asiaa. Apua tulen pyytämään. Onhan Gibbons
tuttu?"
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„Ou waiukiu!"
tuli tiiivansti nlos.

Hän nivasi

owen

selälleen ja

„Älkää niin lähelle tnlko," Silivio kielsi. „Ollaahan warnillaau, sillä olcu ollut häntä hoitamassa:
tauti ivoisi teihin tarttua."
Tytön kasivot kalpeniwat.
„Ruttoko?" häu säikähtäen kysyi. „Ia hänkö
on kuollut? Sitä sanomaako tulit minulle tuomaan?
Tiedätkö sen »varmasti?"
„Ei hän ole kuollut. Kelpo tohtori Burnctt ja
minä olemme hoitaneet häntä. Mutta, hywä neiti,
hän näkee nälkää. Knnuon lääkäri on nyt hänkin
kuollut eikä siis hänestäkään enää ole npna. Woi,
tahdotteko auttaa meitä?" Italialaisen silmät kyyncltyiwät ja rukoilcwasti pani häu kätensä ristiin. Aamnkoiton hämärässäkin saattoi hän nähdä miten puna
uousi tytön kasinoihin. Tuskasta häu pnnastui.
„Wai näkee hän nälkää!" tyttö surkutteli. „Ia
se on meidän wikamme. Isäin ." Waan hän ei
hcnuonut moittia isäänsä ja jäi katsomaan Silwwln,
lopulta lausuen: „Sanohau, millä lailla ivoin auttaa
~

häutä?"
Nyt poika »vuorostaan punehtui ja loi silmänsä
maahan,
„Neiti," sanoi häu. „Gn ole koskaan tottunut
kerjäämään enkä olisi loskaan kerjännyt omaksi
cu heuuo nähdä Giböonsin kuolehywäkseni, mutta
mau nälkään. Neiti, antakaa Jumalan tähden muutama ropo!"
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Kyyneleet timalteliwat tytön

mustissa

silmissä, ja

hänen hnulensa wapisiwat.
Mutta minulla ei ole rahaa rahtuakaan, en woi
Mikä neuwotsi? Nälkää hän
isältäkään pyytää
ei saa nähdä, eipä suinkaan. Mutta ouhau miuulla
„

.

..

sotteni:

sen

woin myydä, ehkäpä ei

isä sitä kaipaa. Ia

mitäpä siitä, solki on niin»»
jos taipaisitin, niin
enkä salli että herra Gibbons kärsii puutetta," Näin
puhui Lea ja irroitti myötärytsistään kauniin wyön,
jossa oli lultaue» solki. Tuou soljen pani hän pojan
käteen ja katsoi häneen totisen näköisenä, Warowaisuutta oli hän näet isältään oppinut, jonka tähden hän
kyseli: „Kaiketi olet Gibbonsin ystäwä, häh? Onko

sinuun

luottaminen?"
Italialais-pojan teki mieli suuttua: „Kuulkaahau,
uunnn ei ole tapa walehdella! Jos olisitte Italiassa . , ,
Waan enhän muista, että tehän ette tunne minua ettetä meikäläisiä. Olkaa huoleti, en petä."
Tytön mielestä jo häwisi luulewaisuus; eitä aitaakaan, »iin jo paistoi sääli hänen lempeistä sil»iistä,
„

Anteeksi," hän rntoili, „en sinua pahoittaa tah-

Wai hoitanutko olet häutä hänen sairaana ollessa kaiten aikaa? Kalpea ja laiha olet. Outo sinn»
louut,

»ällä?"
Waan poika oli siksi jalolnoutoine», ettei hänen
tehnyt »neli omasta puutteestaan puhua.
„Hywästi, täytyy jo lähteä, ystäiuäni wartoo,"
hän sanoi ja tetiti» lähtöä. Waan wähci» maltan
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päästä hän pyörähti katsomaan taakseen; ylpeyttä ei
näkynyt hänen mustissa silmissä enää ja lempeästi hän
hywästiksi lausui: Kiitos, neiti rakas! Jumala kostakoon teille! Hywästi jääkää!"
„

Sen sanottuaan hän kadulle katosi, marakatti
olallaan, solki kädessään,
Waan poika parka ei ollut iloisen näköisenä,
Hywin hitaasti hän kameli, wäsytsissään kun oli, (5i
aitaakaan, niin hänen täytyi istua muutamille portaille,
„Filippo°kulta, en jaksa enää," hän huokaili ja lasti
päänsä owen waraan. Hänen kaswoistaan kaikki pnna
oli kadonnut.

Alkoi päiwä waljeta. Itäiselle taiwaau rannalle
ilmaantui kellertäwä rusko, joka »vähitellen täwi knllan

karwaiselsi. Hetken

päästä muuttui

se

punertawatsi,

mikäli aurinko läheni. Marakatti rupesi päällään hankaamaan pojan poskea. Pojan silmät aukeniwat, „Woi
meitä, Filippo, lahteä täytyy; Gibbons ystäwämme
minua wartoo," hän sanoi ja yritti nousta seisoallceu:
waan pää putosi takaisin lomalle päänaluksclle. Poika
parka oli mennä tainnoksiin; waan siitä ajatuksesti
että hänen ystämä oli yksinään ja hädänalaisena, hä»
ei päässyt rauhaau, „Minun täytyy lähteä, hän
ou kuolemaisillaan enkä minä häntä auttamaan pääse.
Lähdetään jo, Filippo!" Hain tuskin onnistui hänelle
hoiperrellen muutaman asraskaasti
keleen astni ja kaatui
maahan. Muutamia
silmänräpäyksiä makasi hän melkein taidotouna, wnau
oli siksi paljo monnia kuitentiu, että jaksoi kömpiä ta-

nouseminen seisoalleen, hän
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portaille istumaan.

taisin

Muuan ajatus alkoi häntä
kauhistuttaa. Häntä towasti wilutti, kaswot hän lätti

ja heittäysi owen waraan. „Ihdentetewä,"
ajatteli
mielessään, „en ainakaan joudu hänelle
hän
jos
waiwatsi,
tähän teperryntin, Waan ystäwäni ratas, olisin sinua pelastaa tahtonnt, enkä siihen pysty,
en pysty. Et toZtaan
tietää syytä minkä wuotsi
en tullut sinua auttamaan. Ia kuitenkin rakastin sinua hartaasti,"
Niiu hän hiljaa puheli, waan kohtapa ei tnulunut tuin itkua. Eitä lopulta itkuakaan.
Kädet täwiwät warattomitsi ja silmät meniwät nm-'

käsiinsä

saa

peen.

perästä taiwaanrannalla wälähti kirkas
tulen kipinä ja aurinko komeana nousi, „iloiten tnin
uurtamaau lähtiessään," Kirkas
jättiläinen
päiwänpaiste malasi pojan liiktnmattomia, kalpeita
taswoja. Silmäluomet wärähteliwät, ja Silwio soperteli jotain italiankielellä. Hetkeksi awantuiwat silmät,
ja ruskea käsi kosketteli marakatin päätä. „Hywästi.
Filippo!" tniskasi hän. „Hywästi jääös, synnyinmaani, en koskaan, en koskaan enää ole sinna näkemä!

Hetken

uraansa

Italia, Italia!" Hiljainen surunwoittoiuen huudahdus
waiteni, poika kosketti kädellään rintaa, jossa ristiinnaulitun tuwa oli riippunut, ja häueu kalpeat huulensa soperteliwat Pyhä» nimeä. Jälleen ummistuimat
silniät, eitä cuää hiistausta tuulunnt. Maratalli katseli snrnissaau isäntänsä liittuinattomia taswoja, leipoi häntä pienellä, tarwaisella käpälällään, itäänluin
heräiläälseen hänet ja sitten porisi ja nutisi, luu ei

112

isäntänsä katsonuttaan.
lysi eiwät

Filippo parka!

saa

Sinnn

hnwäi-

häntä eloon!
Kantana auringon »valaisemasta Italiasta

lasnäkymättömän lä'
dm woimasta, joka jo oli Tuouen tunnlle temmaosnt
tuhansia häueu ympäriltään.

keusi italialaiß-poika kuolemaan

sen

XV.

Kuolleiden Kaupungissa.
Tummansininen, kirkkaan kaunis ja knuma oli
Lontoon taimas. Kaduilla ja kartanoilla oli räiteätä
päiwäupaistetta kaikkialla, waau ihmisiä ei näkynyt
missään. Oliko aurinko rumennut rutou liittolaiseksi,
maiwaamaau kaupunkia, ruhjomaan miehiä, mannoja
ja lapsia? Ia päiwä paahtoi yhtä helteisenä yhäti.
Milloinka hellittäneekään auringon hiljainen hehku, milloin helpottanee räikeä, hirwittäwä päiwän poltto?
.Kauhistuksissaan tätä kyseliwät ihmis-parat, ahtaissa
huoneissaan sairaswuoteella maatessaan ja kamalaa
kuolemaa odotellessaan; niin huolissaan kyseliwät mai°
mo-raukatkin, rakkaita, ruttoon sairastuneita omaisiaan
hoitaessa, mieläpä moniaat toiwottomuuteeu sortuiwat,
ihmetellen muta mistä pahasta Jumala oli heitä uäiu
loivasti kurittamaan rnmennut. Ihtä myötään, aamusta iltaau, illasta aamuun rukoiltiin Jumalalta
detta ja tuulta helpotukseksi! maan tnryaan, Ei laannut päiwä paahtamasta eikä kuoleman enkeli uhrejaan

sa-

korjaamasta.
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Kadun siimespuolella kulki muuan kalpea ja laiarwattawasti oli hän wasta tautiwuonuorukainen;
ha
leelta nonssut, sillä seinien warasfa hoipertelemin askelin hän näytti kulkeman. Kuoleman kourista pääs»

tyääu oli

häu isosti mnuttunut, olipa käynyt niin laija
että tosiaankaan ei ollut helphuononnäköiselsi,
haksi
po enää tuutea häutä siksi wahwatsi, wöyreäksi ja kauniiksi nuorukaiseksi, jommoisena muutamia Miikkoja sitten oli tnttamamme Grinling Gibbons.
Wacm umitka hän oli peräti nuwntsißsaan, oli
hän tnitentin määräpaikalle jonnekin menossa, liesi
minne, Kadnnristeykseen tnltuaan hän
huolissaan tai
ympärilleen,
ikäänkuin olisi hän etsinyt jotain, ja
seli
monta ei ohi kulkenuttaan
itsetnltatin ohitulkewalta
hän kyseli, selwää wastansta saamatta arwattawasti, sillä taswoista paistoi selwemmästi alatuloisuns
jokaisen wastanksen perästä. Minne hän silmänsä loi'
taan, kaikkialla näkyi jotain hirwittäwciä. Kummallataa» kadun warrella ei ollut kuin autioita taloja, joil
len portit ja omet oliwat lukossa, päällimmäisenä pnuaiuen risti. Katukuvien wälissä oli ruoho tasivaa rehollamassa. Paikka paitoiu mirui tuskissaan jokuuen tuolewainen, ruttoou sairastuueita ja hätäänsä huntawia,
Waa» ueumotou oli Oiobons, tostapa itsettin oli poita poloneu awuu tarpeessa. Pois piti tatsoa ja eleenpäin rientää.
Poltettuaan muutamalle ristiladulle, joutui hän
anuaamatta joen rannalle, Tuolla leioeällä ja hiljaisella joella ei ollut tuota lamallista lewotonta touhua
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tähän

aitaan mitä syntyy tuin laiwoja on epälnku,
Menewiä ja tulemia, mikä lastia ottamassa mitä lastinsa purkamassa Täällä oli melkeinpä hiljaisempaa
kuin laduilla, Useimmat laiwat oliwat ankknrissa leskellä jokea, milloin hiljaa nousten milloin laskien, mitali joen mesi nousi tahi lasleusi. Korkeat ollwnt laiwan mastot kuin metsän hongat itään ja selwänä, helteisenä ja sinisenä oli taiwaanranta niitten takana.
Toisinaan kuului airojen loisketta, weneellä knn näet
tuletettiin emättä niille, jotka oliwat lähteneet ruttoa
muka pakoou joelle aukturoituihiu laiwoihin, Gibbons
näti tuiuta huolellisesti laskettiin kori laiwasta, täytettiin ruutawaroilla sekä taas uostettiiu ja mitenkä
laiwasta leimahti sininen lietti, josta selweni, että
ruuat oli sawustamalla puhdistettu niissä kukaties olewasta rutontarttumasta: olipa hän huomaaminaan tärpätin hajnakin, jolla ja ties millä muilla aineilla rnuat
puhdistettiin. Joen rannalla oli ilma paljo raittiimpaa
tietenkin tuin siinä tuumassa minttikamarissa, jossa
hän tauau oli oleillut itäwätseen. Nähdessään mnuja laskeman aaltojen harjalla,
laman weneeu
Myymäksi
meni
ja
tyhjälle teljolle ishän ihastui
kun oli miu lähellä rautaa että oli
tumaan hetkeksi,
siihen helppo päästä. Tuo tuska, minkä hän oli otsastuntennt marsin kauan, helpotti wähäsen ja hauen oli hymci olla, toisella kädellä hämmensi mettä toisella paljasti päänsä joesta päin tnlewan tuulen wil-

nouseman
se

sen

saan

wcchutettawaksi.
Naittiilta, milposelta tuntui mesi todellakin, wait-
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se

oli wain ivanhan Thems-joen likaista mettä,
Toisellakin kädellään alkoi Gibbons loiskia ja kaswojaa», lanlaansa ja päätään medellä walella, eitä ollut
millänsäkään maikka «aatteetkin mähin knstuiwat; sa°
nomllttoman mieluisa oli hänestä tuo pesu, Sen pesun toimitettuaan istui hän wencen teljolle jälleen, lentatin

la

käsien

warassa

hän katseli huoletonno.

»vuolasta

»virtaa, knnnes häntä alkoi raukasuttaa, pää painni syliin, ja poika rukka nnkahti sikeään uneen, niin sikeään että hän ei ollnt moneen »viikkoon «iin makeata
unta maistanut.
Joku sysäys »nilahan lie herätti häntä, Menetin alkoi liikahtaa. Mikähän se oli? Unenhourauksista
selwiämättömänä »vielä Giubons katsahti siihen esineeseen,
joka oli ajelehtinut »veneen »viereen, ja säikähti loivasti
jotta paikalla hypähti rannalle. Tuo pienonen »vene
ei ollut enää sopima leposija, jossa hänen täwi huolensa unohtaminen, sillä wieraisilla kuolema täälläkin oli
käymässä, Wedellä kellui näet unohtnneena, hyljättymnucm heuqetön ruumis,
nä, »virran mnkana
tasivot kalpeina ja silmät elottomina.
Pois, pois tämän petollisen joen luota Lon°
toon Cityyn etsimään sitä, jonka etsiminen nyt näytti
turhemmalta luin ennen loskaan! Kaupungiu wiram
omaisten ankarain kieltojen tähden ei tosin montakaan
runmista ollut laduilta taivaltamissa; maan jos tapautselta Gibbous tapasi ruumiiu, pysähtyi hän katsomaan
olito tuollecu taswoissa kukaties jotain, jota muistuttaisi
siitä jota hän etsi ja jota hän hellästi ratasti. Waau

menossa
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ei hän löytänyt ystciwäänsä Silwiota; yhtä wähän tnotleet ofasiwat hänestä kertoa tuin elämättään,
Kauwan täweltyään tuli hän lopulta (tityn muntaman
tirttotarhan portille ja turtistelluaau
rautase» aidau läweistä sisään, näti hän yhden noita
mahdottoman isoja hautoja, joihin ruttoon kuolleet hei»
lettiin, Gibbunsilla sydäntä alkoi towasti tykyttää ja
väntä huimata, hänen nähdessä hirwittäwää kuoppaa.

suuren

Olihan hän ollut sinne joutumaisillaa i itse! Jollei
pieni Ostamansa Tilwio olisi henkensä kaupalla asettunut hauen ja kuoleman mälille, olisi hän luultawasti
tuossa kuopassa hänkin, uneutsiin joutuneena niinkuin
epälutu muita. Hirwittäwä tosiaankin! Oliko ihme,
että Gibuonsia tuo ajatus puistutti ja että laswot lmsiwät punaisiksi, hänen katsellessa tuon yhteisen handan mustaa reunaa, Waan ei sillä hywä! lotu muu
huoli oli rastaana hänen sydämellä kieltäen heti poistumasta. Hänen täytyi mennä katsomaan tuohon kamalaan kuoppaan' hänen täytyi, ja kuitenkin, , ,
„louta>uaa peltoa!" nuorukainen itseään moitiskeli, sillä häntä häwetti tno kammo. „Mitsitä en menisi katsomaan? Miksikä kuolema nyt minua pelottaisi?
Luultawllstittacm en löydä häntä, kuitenkin,

massa

,

."

Sa-

haudankaiwajan, joka uteliaasti
punehtui, häpeissään siitä että
häntä,
Gibbuns
katseli
syrjäinen oli huomannnt mitä oli hänen mielessä,
„Kirttotarhaau mennä haluaisin," sauoi hau jotain
uoatseeu, jotta toinen ei muka huomaisi kuinka hämillään hän oli, Waan haudantaiwaja pudisti päätään.

hän huomasi

sa-
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„Sinnr en laske teitä, suotta älkäämme juosko kuolema» jälissä, sacuuuttaa se meitä ilmankin, ehkä pikemmin kuin useimmat arwaawatkaau. Siitä kun haudankaiwajaksi rupesin en ole niin monta ruumista haudannut tuin wasta menneinä parina iviikkona. Kowa aita, humala paratkoon!"
„Oltaahan siiwo ja laskekaa minua knmminkin,"
Gibbons hartaasti pyysi, „Haen.,.," maan hän ei
sanonutkaan mitä sanoa aikonut oli, lisäsihän wain:
„Kanwan olen halunnut nähdä tuommoisen haudan,
josta olen paljon puhuttaman kuullut. Onko siitä mak
Ei uäen mä ole minulla yhtään lanttia."
sua
Huolissaan taimcli l,än taskujaau.
«Rahoja m kaipaa,

En ole niitä miehiä,

ystäwäui,

marsinkaan

en

eipä

suiutnan.

näihin aitoihin,

Waan rullaa »varokaa toki, ruttoa! Tehän nuori olalle »oielä ettekä suinkaan kowiu wahwnlla näytä: juuri
scinm öisiin tuin Te rutto lartlilu, ja uäislä isoista

haudoista ,

,

."

„Eitu muuta syytä kicltoonue, ottaahan huoleti,"
kiirehti Gitwons maslaamaan, „Olcn rutossa jo ullul
eitä suiutaau kukaan mnu ole niili komista kourista
hengissä päässyt kuin minä. Meillä, rntolla ja minulla, on wälit selwät, se uskokaa."
Haudaukaiwaja kummissaan katseli Gilwoussia,
„los rutou kynsistä päässeet olette, niin syytä teillä

tosiaankin

on

Jumalan kiitokseen.

jotka eiwät ruton kanssa
tuneet, näinä päiwinä

taistellessa

Eipä ole monta,
olisi häwiöön jou-

marsinkin. Ihmisiä

kuolee
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paljo, niin että ruumiita tuletctaau hautausmaalle inyötään. Hirwittää tofiaantin."

mahdottoman

„Io laskekaa minua hautuumaalle," Gilioous
rupesi tärttämään, hänen mielestä tun haudantaiivajn
oli jo limu kauau lörpotellyt. Waau haudantauvajapa
ci suostuuut siihen, että häntä kiellettiin puhumasta
puhtaaksi, jouta tähdeu oikasi seltäusä suoraksi
ja rupesi totisctsi, uiiutui» kirtoupalwelijalle sopi hauen mielestä.

suunsa

„Kuultaaha»," häu nuhteli, „warou, että tuolekanssa tuttawuuteune ci ole hengen hedelmiä sydämccuue tasmattaa ehtinyt. Ette pidä tieltäuue turissa, ette käyttäydy niin watmuasti lnin käyttäytyä
pitäisi. Olette häiu tuskin wastitaciu tuoleniail kouina»

rista päässyt, waau uäyttää

siltä

tui»

teissä

ei

olisi

Wacm »vähätpä miuuu p»
kiitollisuutta
heistani, käykäähän tuounc katsomaan, se näty siellä
on totisempi ja pystywämpi kuin minun »uhteeni, sen
semmoinen, jota ci
saatte totea. Siina on
pane teitä
mielestänne haihdu itiuä. Ia jollei
syntejänne katumaa», miu eipä mitääu muukaan, ci
totisesti. Käykäähän sisään main!"
Seu sanottuaan haudankaiwaja heitti hautuumaan portin selälleen. Ääneti meni Gibvons sisään,
tunteet kaikenlaiset tuohuttiwat häne» mieltä. Ulto
oli »vähäsen äkänen, waan hänen puheensa oli silti käynyt nuorukaisen sydcimmeen ja omaautnntoon, mailta
hän oli towin ylpeä ilmaistaksee» ajatuksiaan. Gibl'ons ei
wuoksi meunyt sille kamalalle paikalle, jotarpeeksi.

. .

saarna

sen

se
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hon oli laimettu sm taudin uhreille leposija, »iistä
itse kuolema näytti armeliaalta »vapauttajalta, lemeätä kärrytietä, jota ruumiinwauuuilla ajettiin, waau
muuatta polkua, joka kirkkoa kiertäen wei samoille perille, Giblwns istahti kirkon taakse, muutamalle
maloitnueellc kimellc, niin että hän joutui ivanhan haudankaimajan uteliaalta silmältä piiloon, ajattelemaan
sitä uutta huoltaan, „Wai kiitollinenko en ole siihen
määrään tnin olla pitäisi!" Oliko siinä puheessa mitä
perää? Oliwatto muut soutamat asiat sanueet häntä
todellakin unohtamaan sitä suurta lahjaa, miutä Ju»vähäpämala hänelle antanut oli, elämän lahjaa,
töiset asiat semmoiset kuin ruuau mähyys, alakuloinen
mieli ja muut kowan taudin seuraukset: niinkö oli hän
Jumalalle kiittämätön todestaankiu? Kiittämätön
olen ollut, olen mainkin!" nuorulaineu »vilpittömästi
tunnusti eitä yrittänytkään totuutta salata. Lapsuudesta saatta oli hän ollut Jumalaa peltäämäine» ja
hänellä apna pyytänyt, niinkuin mnuan toinenkin taiteilija, entisaikain mainioimpia, Tautiwuoteelln ollessaan, tietämätönnä wielä pelastuksestaan tnoleman
kidasta, oli hän Jumalaa hätäänsä huutanut ja mnislaessaan niitä hiljaisia hetkiä, jolloin hän uli ristiin-

sam-

„

naulitun tumaa katsellut, häntä kadutti ja häwetli.
Hän mielessään näti noita waiwaa ja tuskaa nähneitä kaswoja, ja hänestä näytti kuin olisi Wapaytaja

nuhtelewasti katsonut häntä suremin silmin. Ristinpuussa ollut oikea käsi oli hellästi kurottamassa hänen
puoleen, maan hän kurja oli laiminlyönyt kiittämisen.
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Murtunein mieliu ja tätuwaiscua unorutäiucil lastuusi

ruohikkoon

polwillceu muutaman hautapatsaan juurecu

ja kätki kaswot

käsiinsä.

Noustuaan seisaalleen jälleen hänen kirkkomaalle
tulousa syy johtui mieleen, waan lisäksi pelto semmoinen, että hän ei täältä muta pääsisi raugaistutsetta,
jos hau oli meuetellyt wääriu jollain lailla. Sytti>vin sydämmiu astui hän ison haudan reuualle. Rohteintiu, jota olisi nähnyt minkä hän näki, olisi kauhistunut. Epäluku ruumiita, sadottaisiu, oli uäet heitetty
yhteiseeu hautaau ja multaa jos olikin luotu päälle
jonkun »verran, ei siitä ollut peitoksi asti knmmiukaau
hautaan, jota oli yhteinen, niin että oli sekaisin
siinä rikkaat ja löyhät, ylhäiset ja alhaiset, nuoret ja
wanhal. Missä näkyi paljas täsiwarsi, pohjattomasta
kurjuuden kiulusta itaäntuiu taiwaasta apua auoe»;
missä alastoman lapsen ruumis äitinsä tunhean tutau
peitossa, jota samaneu äiti oli hellästi ratastannt ja hy«
wäillyl. Mitä oli huolellisesti tääriliinoihin werhottu,
mitä oli alaston terrassaan, mitä johuntin wanhaa»
»uaaterääfyyn kääritty, mitä artiwaatteissaan, siinä
asussa, missä kadulta torjattiiu hengettömänä rul>°
miina j. n. e. Aateliset ja kerjäläiset, ystäwät ja »viholliset oliwat siinä rinnakkain, kuolemassa yhdemvc»
roiset laitti.
Waan Gibbous ci nähnyt kaikesta tuosta mitään.
Olihan tuo hirweätä, waan jotu inuu sai hänen tas»
ivoilsa kalpeiksi ja hänen sydämmensä tanhusta wapisemaan, eikä hän nähnyt kuin sitä yhtä esinettä, ainoas-
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sitä. Mitähän se oli? Tilwio», italiälais'pojan
hento ruumis, hengetön marakatti sylissään.

taan

XVI.

Kolilla Katcns.
Tuli toiueu aika. lweuksiin alkoi joutuakamala
ruttowuosi, Kristuksen syntymän jältceu 1665:5, ja sen
seuraukset häwisiwät wähitellcn jäljettömiin. Oli sata'uut luuta ruton ilhrein haudoille ja kewät oli tnllilt;
päiwä murheetonna paistoi, tietämättä siitä minkä maa
polvessaan kätki sa wiheriä ruoho alkoi nousta, peitläätseen alleen rnton kauhilja. Sanalla sanoen: Jumala salli uudcu ajan tulla iloineen toiwoineen.
Olipa nuori ystäwämme Gil,l,oustin entiselleen
tointunut. (5i hän ollut heittäytynyt toimettomaksi
snintaa». Täytyi hänen, niinkuin ntuittcntin nerot
taittcn ja tuuluisaiu taiteilijain, paljo kowaa totea
tässä matosessa maailmassa, jota nsciukiu kiittämättä'
myydellä palkitsee hymäntetijänsä, jotta hän pääsisi
taiteilijamaineen kukkulalle pyrkiwäin, inutta lahjattonmin edelle, ja woimainsa takaa hän työtä tekikin,
uutterasti ja tulisen iunokkaasti, lopultakin tullakseen
uitciu kuunolliselsi taituriksi.
Paljo oli hällellä ollutkin puuhaa ja työtä
ivasta menneenä talwena ja tewäänä; hän oli näet
meistänyt muutamaan Torset Gardmin teaatteriin pyi-
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Erinomaisia taideteoksia

ne eiwät olleet, ivaan
tyytywäincn
silti,
Gibbons oli
knn oli tuonkaan työn
saannt, koskapa hänellä oli jotenkin huoleton toimeentulo jotta hän joutohetkinä saattoi tehdä sitä työtä,
jota oli hänestä hywin mielusaa, Tiutoreton tauluu
jäljeiltämistyötä nimittäin. Ei silti, että hän Silwiota
uiwhtauut olisi wielä, waan ei hän malttanut kowin
useiu muistella niitä menneitä aikoja ja tuota mustasilmäistä, hywän ja lempeän näköistä poikaa, jotta
hän ci menettäisi työhalua totonaan.
Pistäytaämmepä Gibbonssin työhuouccsecu muutamana iltapuolena ruttowuoden jälteiseuä kesänä,
Weistäjän uäemme istuman ikkuuan lnona työpöydän
ääressä ahkerana tuin ainakin. Nyt on hän ottannl
puolen päimää „lomaa", kuten hänellä oli tapa sanoa,
ja siinä hän nyt parastaikaa innossaan meistelee puiseen
lautaan karhunmaarama-töynnöstä, jota sirotckoiscua
sukeutuu hänen käsistään, Kauueiua erottumat puusta
lehdet, tähtimäiset tukat ja helmenmuotoiset marjat,
Lunlisipa melkein että ne omat wasta pensaista taitetut ja luonuou mehcwiuä laudalle sirotetut. Rikko-

wäitci.

naisen kuktasuojutsen okaisen warren, jopa lehtitarwatkin erotat siinä taidokkaasti ja huolellisesti meistettyinä,
jommoista ainoastaan halusta työtä tekemä saa toimeen.

Gibbons katseli teostaan hywällä mielin. „Siinyt on walmiina tarhunmaarama-köynnös!" hän
tuunli itsekseen, „Ia nyt tulee granaattiomeuain wuo-

nä

ro. Mistä

saankaan

mallin

niihin? Jo

tiedän. Wan?
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o» granaattiomenia
Sattuipa hywin, tnn iltapuolcksi heitän
»varsinaisen työni, sopii minun lähteä kirkkoon niitä
kopioimaan. Hän nousi, työntäen tuolin taapäin,
puupalaseu pisti kainaloonsa ja työaseet pieneen niinikoppaan ja riensi »viheltäen huoueesta portaita alas.
Tustiu olisi hän niin huolettomana astnnut,
jos olisi tiennyt mitä lohta oli tapahtuma. Eipä oli-

ha» tuomiokirkon kuori-istuimiin

meistetty.

sikaan. lunri olimat uuorukaiseu askeleet kajahtaneet
»vanhoissa,

uarisewissa

portaissa, lnn toinen ääni ka-

jahti hiljaisessa työhuoneessa ja seiuän siirrettämo
ruutu poistui sijoiltaau. Tanstiu hiipi Giubuusiu kadehtima naapuri huoneeseen, työpöydän lno katselemaan puumeistosta ahnain silmin. Hänen ei olisi
tarmiuuut sitä niinkään tarkkaan tarkastella, sillä ei
ollut siiheu yhtääu niarjaa eikä kutkan tasmannt, jota
ci hänen silxiänsä ollut jo nähnyt. Hän oli ollnt
näet niin kateellineu että oli tuntuuut hauesta, tuiu
olisi hauen sydämeensä pistetty noita teräwiä aseita
jota terta tu» Gibbous puuta taiwcrteli. Hetken pää
tnmarassa työtä tutkittuaan poistui hän omaan huouecsccusa, mami palasi taas tädessääu lauta, jota oli
samalla lailla meistetty. Tämäu asetti hä» Gibbousin tuwmueistotsen rinnalle ja rupesi wertailemaan ne
toisiinsa. Marjain, kukkain, lehtien wälit kaikki oliwat yhtä pitkät ja marjat, kukat, lehdet oliwat yhtä suuret kummassakin kumameistotsesfa: maan hywillaäu ei ollut tarkastaja silti, eikä
mennyt hymyyn ensinkään. Tutisemin
nosti pitkän larhunmaarama-toynhän
lattialta
täsiu

suu
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nöksm, >»ikä Oibbonsilla oli ollut mallinaan, ja asetti
noitten kahden puisen weistokmvan wäliili. Hetipa
erilaisuuden syy selweni! Waikka ne oliwattin mallan
yhtä suuret, passarilla mitattaessa, huomasi kuitenkin
heti, niin pian kuin niitä »verrattiin luonnolliseen köynnökseen, kuinka ne oliwat eri laatnisia kerrassaan.
Toinen oli ihmeen tarkka jäljennös elämästä taswista,
siro ja siewä, jota mielihywätseen katseli. Toinen
„hyi toti!" Ähmissään polkusi mies jalkaa, kääntyen
inholla kättensä työstä. „Mokomakin tarhunmaaramaköynnös!" äkäili hän, Kinsallista on oman saamatto-

scn

muuden tunuustaminen.

Wiclä kerran läheni Foster pöytää, mutta pysähtyi ivähäu matkau päähän, Ghkä oli hän tarkastanut kmvcuueistoksia liian läheltä. Täuunöisiä esineitä oli katsottama loitomuialta; ehkäpä näyttäisi hänen
työnsä paremmalta. Hän katseli toisen käden läpi
niintuiu kiikarilla. Waan pahus ei siltä tauuiimmatsi
muultnuut ollenkaan, wielä mitä! Kärtysemmätsi,
ätäsemmäksi meni main „mestari", kehnoksi hawailuu
teoksen tekijä. Kauan seisoi häu siinä kädet selän takana knwameistotsia katsellen. Paha sanoa, ikäwä
kärsiä; maan terrassaan kauniimpi Giuoonsin meistos
on, siitä ei pääse. Waikka miesparka oli nuoruudesta
pitäen puunweistoa harjotellut, tuo poika nulikka oli
häntä etewmnpi. Nno kunnianhimoiset ilueunäöt, joita
tällä oppimattomalla ja räähkämäisellä jätkällä oli ollut, hauen antautuessaan milloin merimiehetsi milloin

taiteilijaksi mukamas,

raukesiwat

ja

häwisiwät

kuin
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tuhka tuleen. Hän tmvi nolojen näköiseksi. Hänen
mieleensä muistui wanha sana: Sulillaan tokko ammutaan": hän oli häwiölle joutunut taistelussa, sillä
„

raipalla

dä,
set,

se

selkäänsä saanut
hän myöntämään

millä oli aikonnt toista lyöhäätyi itsekin. Waimo, lap-

nimen ja mestarin maineen toiwu oli
mennyttä kalua taitti. Ääneensä äkäili hän, wuoroiu
käsiään huitoi wuoroiu katti niihin taswojaan; lopnlta
joutui wihan »vimmaan, sieppasi pöydältä tekemänsä
weistotuwan ja heitti sen lattiaan, hammasta purren.

tuulusllu

Sitten palasi Giboonsin penkille ja pui nyrkkiään. Oli
hänestä perin kiusallista, että Giböonsilta oli meisto
niin hywin onnistunut. „Tuota työtäsi et ole lopettama
et aletaan!" uhkaili hän. Mutta mitä ueumotsi? On helpompi puhua tuiu toimia. Häwittäisitö Gibbonsin luwaweistoksen niinkuin omansa? Mitäpä hymää siitä! Alituisilla »vartioimisillaan oli hän
oppinut tuntemaan Gibbonsin luonteen, hän tiesi että
GilwonZ samoin knin lintn, jonka pesä on häwitetty,
uudelleen alkaisi työnsä.
Entä, jos
warastaisi, samoin kuin kuktiatiu.
Ei siitä apua olisi, ja mitäpä hän kestentetoisella
ei hyödyttyöllä! Ei edes saisi sitä kaupaksi. Ei,
täisi, ei ainlltaa»
keinu yksistään. „Tätä työtään
päätökseen wiedä, eitä," Foster äkäili ja
hän ei
kiroili synkästi, „sillä jos hän saisi
malmiitsi, tämän mestariteoksen, hänelle onnen tukko lanlaisi ter„mestariteoZ" pääsi mahinaosta
rassaan." Se
jäänyt turttmin ja
hänen sunstaan, mnuten olisi

sen

saa

se

se

sen

snua

se
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hengen salpanut, .
Waan äktiarwaamatta kirkastniwat hänen kaßwonsa, Silmistä säkenöi kintkn ja hän
hymyili pilkallisesti ja katkerasti. Jokin aatos mikä lie
oli hänen mieleensä juolahtanut, Poika pahanen, keskeneräseksi on työsi jäämä," soperteli hän, „jos ei jää kesken
minä eu ole Jack Foster." Mennessään pui hän
Gibbonsin weistokuwalle nyrkkiään ja lattialta torjattuaan oman kuwaweistotsensa sirpaleet sulki huolelli,

„

sesti seinäliitoksen jälkeensä.
Sillä aikaa kulki Gibbons pahaa aawistamatta
tietänsä »vihellellen nuottia, jonka Silwiolta oli oppinut, ja huolettomana huiskuttaen pientä työtalnwa-

snaan. Hänellä

oli

asiaa

muutamaau tauppaau

sen

Tha-

mes-Streetin warrelle, ja
wuokfi täytyi tehdä pittä
ja mielellään hän henqittikin raitista ilmaa
kierros
keuhkoihinsa ja oikoi jäseniään askaroittuaau suurimman osan väiwää pienessä työhuoneessaan, johon Harmoin raitis ilma pääsikaan.
Kulkiessaan kapeata kujaa tuuli hän äkkiä wäpäästä hälinää, ja kääntyessään rantakamatkan
hän
dulle osui häu ihmisjoukkoon, jota tunteili ja yhä kasmoi miehen ympärillä, päätä pitemmän täitkin muita,
jota teli rajuja eleitä ja liikutti huuliaan saamalla

äänensä kuulumille.
„Wai omat merimiehet taas toimessa," Gibbous
ajatteli, pysähtyessään hetkeksi katsomaan sinitakkien
mellastaman roikkaa. „Oiwät näy oleman pnhnjannsn
marsin mieltyneitä, Snrkn miestä, jolle eimät tuulijat tallista karmaansa. Hän o» paremmin kynttilän'
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tekijän tuin puhujan näköinen. Mitähän hänellä oN
merimiehille sanottamaa." Mutta pois joukosta kääntyi Gibbons ja meni puotiin, jonne hänellä oli asiaa.
Kauppias oli puhelias mies. Kun kauppa oli tehty,
asetti hän kyynäspäänsä mutawann asentoon tiskille ja
käsien waraan turpean leukansa, joka kaksinkertaisesta
oli taswamaisillaan kolminkertaiseksi. Oli nyt hupanen
rupatella.
Niinkuin näette, omat merimiehet taas
tenää tekemässä. Jos minun on sallittn
ajaei
että
mitään
puhua
minä haluaisin
tukseni
siltä
laimuastaista, totuutta minä waiu puhun ja sitä kait
„

on jokaisen

sanoa

sallittu

jos minun on sallittn

sanoa

ajatukseni, ou heillä, mies poloisilla, kyllä syytä kapinaa». Kowat omat ajat sinitakeilla, tosiaankin. Wäi«
tetään että me englantilaiset aina nurisemme. Toissa
wuonna ahdisti rutto, ja kun siitä aloimme selwetä. .
.

maan sairastuihan täällä menneellä wiitolla muuau
mies ruttoon, jola todistaa, että tuo tarttuma tauti
ci ole imeläkään jäljettömiin mennyt ja että on paras
waroa. Ihmishenki on kallis,
tiedätte, marsinkin
tun sattuu olemaan perheenisä, jolla on kauniita lap-

sen

kerskaamatta saatan sanoa että miuulla niitä
Mutta,
on.
niinkuiu jo sanoin, toissa wuonna oli
meillä rutto ja tänä wuouua hollautilais-sota. Ei silti
että meitä moinen jupakka pelottaisi, jospa waiu siitä
loppua tulisi, mutta ei siltä näytä. Kaksi wuotta on
sitä jo piisamit, eitä minun huomatatseui olla loppua
lähempänä kuin alnssakaan. Mies parat! Tnrtnttelen niitä, joiden täytyy lähteä sotaan, jolo pakosta
sia,

sillä
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yhtäkaikki, Mtäci mainionsa ja läpi
oman onnen nojaan, waikkei siihen lainpakkoa
olisi, ja päälle päätteeksi ilman palkkaa. Sillä katsokaahan, herra Gilwous, meidän kesken puhueu," ja
hä» wiltasi warowasti ympärilleen, ettei kukaan kuulisi, „howissa tuhlataan rahoja suuunattomasti, eikä
enää riitäkään merimiesten palkoiksi. Mies poloiset
oliwat kamvan nurkumatta, mutta mahdottomia eiwät
siedän sappi on särjelläkin. Gntä mimmoiset päälliköt?
Kelwottomat! En puolestaui moiti Rupertiu prinssiä,
Albemarlea entä autuasta sir Christopher Minasiä
eutä muita heikäläisiä. Mutta muutamia muita,
uähtääs. No niiu, lienee parasta etten nimiä maiwain sanon, että häwytöntä on lähettää
nitse

tahi mielisuosiosta,

sensa

sen

meidän urhoollisia merimiehiämme lelwottomien
howiherrojen komennettawitsi, hajuwedelle löyhkääwien,
täheröittyjen, jotka eiwät tiedä suolaisesta merestä
mutta päällikön wirassa
enempää tuin kuusta,
näet
omat silti, kun
owat osanneet malheilla ja imnrtelemisilla päästä lady Castlemainen tahi loordi Vue«
hinghamin snosioon. Mokomat! Gilo ole surkeata?
Aiwau äskettäiu, euueu tänne tuloanne puoli tuutia
sitteu, oliwat wätisiu merimiehitsi ottaneet kahta per-

sotaan

heellistä miestä ja pakottaneet nusien sotalaiwain palluelutseeu rupeamaa»; waan merimiehet owat nyt ka-

pinan nostaneet, eiwät näet enää aiotaan tyytyä.
Entä heitä soimaa siitä
. Wai täytyy teidän jo
lähteä? Hywästi jäätää, mntta ottakaa warteeu ueuwoni, warotaa wärwääjiä, »e pian täywät jotaisen
~
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snuren

ja

hartiatkaan miehen

kimppuuu, juuri

sellaisen

luin te, herra Gibbons,"

Oibbonsin
mutta

osunut

tultua kadulle oli

kansaa

yhä koolla,

se ei ollut ennä niin lewoton, kuin äsken, oli
saamaan micleiseusä puhujuu, turpean oluen-

panijan, joka noustuaau muutamalle pystyyu asetetulle tyunyrille, juuri sutaau nmrwääjien astncssa
näyttämölle, piti mäkijoutolle äkäisen ja pontewan puheen, joka ei ollllt sopusoinunssa hänen iloisten, hy«
wänsuopaiu kaswojen kanssa.
Kun Gibbons oli hukannut mclko paljon aikaa
ystaiväusä tauppiaau mielipiteitä tunllessa, ei hän rumennut oluenpanijan jaarituksin kuuntelemaan, maan
poistui, annettuaan hetkeksi uteliaisuudelleen maltaa,
itsekkäästi näin ajatellen: Mitäpä tno minuun koskee,
tnn minua itseäni wain ei pakoteta sotapalmelutseen,
Kallista aitaa menee hnkkaan ellen kiirehdi ssranaattiomenia kopioimaan. Ia uyt hywää kyytiä Pyhäu
Paawalin kirkolle, Nistikadullc kääntyi nuori taiteilija ja piau oli hän kaukana mäkijoukon hälinästä
wnnhan kirkon rauhallisessa siimeksessä.
pois
Giöbonsia emme nyt joudaktaan
mellakasta hänen hiljaiseen työhönsä, maitta mielikin
tekisi. Teidän mnöntymyksellänne, lukijat rakkaat, pysähdymme wielä hetkeksi sinitakkien taa, salaa kuunteleoluenpanijan puhetta.
maan

seuraamaan

arwoscm
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XVII.
jlnjnilml!»

liiheteosii.

„Towerit, me olemme euglantilaisia ja Englannin
pojat eiwät siedä sortoa. Miksi sietäisiwätkään ? Pystyioät taistelemaan luin muutkin miehet, ehkä paremminkin!
Sanokaa tuka englantilaista on tappelemaan parempi,
Teidän lnnllaksenne ei kukaan. Eikä minunkaan mielestä kukaan. Ia kuitenkin seisomme täällä toimettomina ja suostumme siihen, että meidät mastoin lakia
ja oikentta riistetään waimojemme ja lapsiemme luota,
Eitä palkasta puhettakaan! In minkä tähden? Sen
tähden että Hänen Majesteettinsa sotalaiwoihin tarwitaan meriwäkeci ja että hollantilaiset smsiwat kelpo
lailla selkäänsä, mokomat nahjukset, joita olemme löylyyttänet niin monen monituista kertaa ennenkin, ,ui
miksi emme nytkin heille selkäsaunaa anna? Miksi ei
sodasta ole loppua tullut? Knka siihen kysymykseen
pystyy wastaamaan? Hullusti omat asiat, Eikä kukaan ota selkoa onko syy sysissä wai sepissä. Lienee
paras suostna siihen ja mennä unikaan, kun kruunun
miehet omat käskemässä, kruunun palmclukseen, Käs'
temässä owat kownsti. Enkä minä pane ivastaan". , ,
pontewa puhuja rupatteli, rypisti
Siihen suuntaan
otsaausa ja pyyhkäsi toisella kämmenellään toista,
niinkuin olisi tahtonnt niitä pestä ja puhdistantua
muka maanmiesteusä raukkamaisuudesta, nintta

se

sen-
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wawassa

hetkessä häu silmäili weitiktamaisesti ympä-

rilleen tieonstellatsecn, oliko puhe tehonnut minkä
merrau. Wiinuneiset pilkalliset sanat oliwat ärsyttäneet kuulijoita. Miehiä suututti, täheätä lirluntaa,
mastnstnsta kuului kaikkialta,

„Ei, ei," huudettiiu,
„Kclle pulnit, olutmestari?"
„Keitä luulet nieidän oleman?"
„Emme suostu pakkoon: ennne suostu siihe»,
että »lätisi» »viedään-meriwäkeen!"
„Ennne suostu sortoon,"
„Kuka mäittää, cttenune pysty antamaan hol»uta uiiu mäittää?" huusi muukysyi tymmeulama kiinatta pojan ääni. Ia
tuuta muuta miehenalkua,
hypähti »auraa hohottaen puhujalamalta.
„Nyt puhukoon jotu muu," hän kehotti, „T<Vpeltoot hollantilaisten kanssa, uute» jatsnnewat, unitta
tuni»kaa» wärmääjien ei ole helppo käydä tähäu miehecu käsiksi. Oivat euucnkin yrittäneet ja yrittäneiuät
uudelleen, mutta teilläpä pojalla ou lujat nyrkit,
Luojan lujaa tekoa ue omatkin ja kyllä miuä ue täyttää osaa», olkaahan huoleti. En
tapella hollantilaisten kanssa entä yritäkään. Tappele» märwciäjäin
kanssa, sillä hymä,"
„siuka mäittää, ettemme pysty hollantilaisille
selkäsaunaa antamaa», häh?" äskeinen poika taas

lantilaisille selkään?

samaa

osaa

huutamaan,

„Ei tutaau, minnn tietääkseni,"
muuan joukosta

ärähti.

tnrhea ääni
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„Kohta me ne tuhoamme, kerran ja toisenkin,
jos

—"

„Kas, siinä on mies, jonka pnhetta kannattaa
tuulla! Hän ehkä tietää mistä syystä asiat cimät
suju mieltä myöteu." Ia pitemmittä mutkitta nostettiin miimeincn pnhnja samalle tynnyrille seisomaan,
josta olnenpcmija masta oli poistnnut.
Uusi puhuja, jota nyt kaikki katsoiwat, oli hänkin isoluiueu mies, joka hywin näytti pystymän tappelemaan trnununpalwelijain kanssa, ainakin yhtä hywästi kuin turpea oluenpanija. Merimiehen puwustaan
ja ahawoittnneista kaswoistaan päättäen hän oli ollut

äskettäin, pakosta tahi «vapaaehtoisesti.
Joka oli kerrankaan nähnyt tnota miestä, hän kun

merisodassa

oli muita päätä pitempi ja niiu laiha että posket oliwat kuopallaan, tunsi hänen hywästi kcmwan perästäkin päin; ja syystäpä laitti huusiwat, uähtyään hänet'
„Ka Fosteria, päiiuää Foster!"

„lack Foster, tosiaankin! Annahan, tunnun
toweri, tunlla mitä sinulla on tästä kurjnudesta sanottamaa." Halukkaana saawuttamaau kunliakunuan huomion merimies alkoi puhua kauas kuulumalla bassoäänellään, „Kyllä kaiketi ne asiat minun tiedossani
olla pitäisi, sen uskoa saatte, towerit hywät, koslapa
olen otellut hollantilaisia ivastaan sekä wanhan Mon-

iin että Rupertin prinssin ollessa päällikkönämme, ja
maitta ne peijakkaat omatkin towalouraisempia, tnin
moni teistä näyttää arwelewankaan,
marsinkin
manhn» Te Nuyterin tästyn alaisina, sittenkin me

133
englantilaiset pidämme heitä aisoissa, kunhan main
ei ole jnonittelijoito. keskuudessamme,"
„Juonittelijat hiiteen!" joukosta kirknttiin,
«Hiiteen hywinlin. Waan sitäkö luulette, että uiitä
ei ole, häh
Eikö ole ihme, että hollantilaiset jaksamat yhä jatkaa sotaa, mailto, owat niin monasti saaneet hywäsesti takkiinsa? Kuulkaahan, pojat, mitä sn"

uon! Kuulitte täit tuonuottain puhuttaman Ostenden
ja Tunkireheniu tappelnsta. Kai kuulitte. Muutamana päimänä oli Lontoossa yleinen riemn siitä woitosta, maan jo toisena päimänä
niin, silloin tuli
laiwastosta sanoma, ja
ei ollnt mallan niin hywä,
mutta emmehän tuitcutaan olleet seltäämmctään
ueet, emme olleet,
main Lontoon pormaril
ryhtyisiwät asiaan käsiksi sotamäkeä auttamaan puoleseilo
taan, hywä tulisi ja pikemmin sola loppuisi
suunnille niin lord Vruuncker puhunut, maihin tulles?
Waan uskokaa minua, hän perättömiä jnttcli.
se, että hollantilaiset ajoi meitä kotiin oli
Asia
meikäläisten »voitosta ei puhettakaan!"
Kuulijat towasti kirkumaan yhdestä suusta,
mielet kuohuksissa, ähmissään ja kiukuissaan.
„Niinpä niinkin, tomerin meitä ajettiin totiin,
ja ihmetytti semmoinen ajo,
saatte uskoa, kuu
olimme niin monasti hollantilaisille selkään antaneet
kuitenkin, wieläpä äskettäin heidän
lannastansa
wieneet ja heidän paraimman päällikkönsä Trompin
woittaueet! Mikä oli siihen syy, häh? Mikä oli
syy siihen, että herttuamme ja prinssimme eimät olleet

se

san-

saan

..

sen

suuren
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ioppelnu alussa auttamassa toisina», wiholliseu hnöl
tnyslä lorjumassa yksissä ucuwoin. häh" Minäpä
teille syyn, malttakaahan, minä sanon, .."
Waan hän ci päässyt puhettaan wielä jatkamaan. Kuului uäet äktiarwaamatta loma hätähuuto
oli waimou ääni, Foster katsoi sinne
jostain,
päin. Hänen kuulijakuntansa takana näkyi mnuau
mies sotamiesten keskeltä, joilla oli kirkkaat aseet käsissään. Tno mies lykkäsi ja täyttäsi kaikin woimin
sotawäen luotaan, muutaman kalpean naisen koettaessa
oli hauen
muka auttaa häntä pois pälkähästä:
waimo, jota huusi minkä jaksoi ihmisiä hätään ja joka
oli tarttunut häueu oikeaan käsiwarteen nykästäkseen
hänen muka pois sotawäen kynsistä, sotawäen »viedessä hänen, mies paran, mäkisin sotalaiwaston pal-

sanon

se

se

wclukseen.
Hämmästyksissään wätijoulku oli eusiuuä aiivan
äänctönnä, maan sitten altoi tnubla kiukkuista murinaa, joka mäntin yltyi kamalaksi karjumiseksi. Rynnättiin laitin sinue päin missä sotawäleä oli näkynyt,
mies keskellä; waimot ja miehet selasin ryntäsiwät säiliöille perille, tiiman tula ensinnä kerleaisi.

„Hiiteen kruunun miehet!"
„Lyökää telpu lailla, lyökää!"
„Pidä puoltasi, mies parta, lohta joudumme

hätään!"
„Seltään sotalaiwastou wärwääjille!"

sussa.

Ihä eteenpäin syöksyi wätijoukko hurjassa juotUseat naiset pyyrtyiwät ja kaatuiwat. Miehet
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iouluiwal mäen selaan, pääsemällä perille, Ziinä oi
lii» ivallan kauheassa mylläkässä.
Muniaitten wahwain miesten onnistui lopulla
päästä lapsi- ja waimojoukosta selwillc. Waan liian
myöhään. Nuo »viekkaat wärwääjäl, jotka oliwat
harjanneet ivaisin taitamiksi ihmisten ryöstäjiksi, oli>vat näet uhrinsa kanssa jo ehtineet hämitä tielle tic«
tämättömällc noilla mutkikkailla ja kapeilla kaduilla,
Ota heistä selwä, Takaa-ajajain toiwo petti: ähmissään kiroilimat synkästi ja siihen hirweään sadatusten
tulwaan hukkui
»vaimo parankin hätähuudot ja
parkumiset,
seisoskeli yhä tynnyrillään ja katseli kylmäkiskoisesti jalkainsa juuressa aaltoilemaa
wäentulmaa, noita lalpcakaswoisia ja laihtuneita ihmisrautkoja; mitkä oliwat äskettäin olleet ruton tulipätsissä ja hain tuskin siitä päässeet, millä oli
ollut työnpuute ja niin huonot tyonausiot ettei ollnl
lcipäpalasta enää suuhuu panna. Oli siellä paljo
meriwäkeätin. He oliwat sotalaiwaston palwclllksesta
crkauueet, laiwastun tullessa kotiin, ja kieltäytyneet
wapaaehtoisesti rupeamasta uudestaan mokoman kuninkaan palwelutseen, joka ei antanut heille palkkaa,
dakseen rahaa joutawiin huweihinsa, Näiwettyucet ja
periu laihat oliwat taswot useimmilla näillä miehillä, jotka oliwat olleet Englannin meriwallan »vastustajia wastaan urhoollisesti taistelemassa.
Fostcr näki kaiten tämän, näki että sorto ja hämäistys oli wienyt mielenmaltin näiltä mies-rankoilta:

sen

sessa

saa-
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häntä arwcluttauut tämän mielcnkuohun ja noitkärsimysten täyttäniinen kostonsa mälikappalccnn.
Tässä oli hywä tilaisuns ja hän kantti sitä hywäkseen.
„Tomerit," hän huusi, jotta melusta huolimatta
laitti
tunliwat, „tananto wielä aijottc sietää tätä?
Katsokaahan tänne," kehotti hän ja paljasti
täsiwartensa, jota oli ollut kääreissä, jolloin tuli näkymiin punainen, hywin ruma arpi, tämän sain palkaksi siitä että kuninkaan puolesta tappelin, muuta eu.
Ia tietääkseni ci knkaan jonkostamme mnnta palkkaa
pantaahan mieleenne sanani
santaan. Waan
kaikki tämä möisi kerrassaan loppna, kaikki täinä
miesten mäkisin mieminen lrnnnnn palwelnkseen, tämä
tenrastamiuen, nämä haawat ja täinä sorto: millä
lailla luulette lunllaksenne? Minäpä
Sota loppnisi huomenna, jopa olisi jo aikoja sitten loppunutkin jo, j05..." Ei kunlunnt mäkijonkosta hiiren
hiislausta. Kaikkein silmät katseliwat tynnyrillä seisomaa puhujaa ja jännitetyin mielin odotettiin mitähän
joka hetken oli ollut
sanoisi puheensa jatkoksi,
ääneti, lausui sitten isolla äänenpainolla ja niin selwästi että jokainen
knnli tuossa wäkijoutossa, jossa
oli tuhausia ihmisiä tuulemassa: „I o s ei olisi
keskuudessamme muuan pettäjä, Juutas mokoma." Hän waikeni nähdäkseen minkä
eikä
ten

sen

masemman

„

sen sanon.

se»

waitutukseu tekisi uuo sanat.
Aluksi oliwctt taikti ääueti,

hämmästyksissään.
Waan kohtapa pnrtautuiwat kaikkien tunteet ja yhdestä
snusta alettiin huutaa jotta kuului se tirknminen Whienglannin penikulman päähän.
tehalliin asti

usean
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'„Kuka

on pettäjä?"

sc Inutas ou?"
kätensä itaäntnin pyytäätscen

„Sanohan, kuka

Foster

nosti

ole-

maan hiljaa.

„Knultaammemitä hän sanoo!" lähimmät kuulijat tastiwät takimmaisina».
„Hiljaa, pojat, tuulkaamme niitä Jack Fostcrilla on meille sanottamaa!" (sikä aikaakaan, uiin
äsken rähisewä wäkijoutto heittelysi
äänettömäksi ja
tnunteli jo höröllä korwiu. Foster huomasi hyinin
että wäkijoukko oli hänen mallassa ja jotain riemullista oli hänen äänessä lun hän awasi
ja altaas
puhua.
koi
„Niinpä niinkin, tunnon towerit, joukossamme
o» muuan taivaltaja, jota hollantilaisille kertoo laitti
mitä meidän puolellamme puuhataan, Gn pnhu
moista jota en tiedä, towerit. Olen jo kauan sitä
roistoa silmällä pitänyt ja
on setwä, että hän ei
ole rehellinen. Hänen sukunimensäkin on hollantilainen, mannaankin on hän niille hollantilaisille sotaherroille sukua ja niiden kanssa hän mielellään potkisi jalkoihinsa meitä ja toto isänmaatamme."

suunsa

sem-

se

„Eikä polje!"
„Ennen me kaikin kuollaan!"
Pettäjä kuolkoon!"
Wihassaan wäkijoukko oli aiwau suunniltaan.
Taas Foster wiittoi kädellään.
„Malttataahan, ei mielä ole kertomukseni lopussa, Hänellä ou ritostoweritin, muuan katoolilai»
„
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ueu, ulkomaalaiueu, joka on ollut hänellä kätyrinä
jolta ei kukaan rupeaisi luulemaa» häutä, Muislatlehau muuatta italialaista poikaa, joka oli käsissämaikaan kun näet rutto riehni keskuudesoli juuri heittää poika pahus
jokecu, koskapa hän oli taiwommc myrkyttänyt, waan
silloin arwaamatta hänen wietas towerinsa riisti hauen kynsistämme, muistattehan. Se poika oli mustasilmäinen meititka."
„Muistamme, hymin muistamme!"
„Kuolkoou kawllltaja!"
„Sen katoolilaispojau,
juouittclijau, kuuhau
ivielä käsiimme saisimme!"
„Kyllä kyllä, ja joutuisimme loankilaan kapinan
käy laatuun, hywät ystäwät,
jät»ostosta! Ei
täkäähän asia minnn huolekseni. Minusta olisi wiisainta, että ilmiannamme tawaltajat nuranomnisille,

me.

Siihen

samme, ötitomutsenimc

sen

se

heidät kuninkaan nimessä wantilaam
siellä hämähäkkeiu seurassa. Sillä lailla

loimitammc
oleilkoot
teemme

lopuu

Hollannin sodasta, solapalwclutsecu
ja muusta pahasta kaikesta. Ia kuuiuaasliu häätyy kiittämään meitä uskollisiksi alammaisikseen. Mitä siihen arwclette, kunnon towerit,

ivärioäämisestä
häh

„Hywä on, hywä!"
Eläköön Fostcr!"
Kauan eläköön Fostcr, kansan paras ystäwä,"
„

„

Eläköön!"
Tyytywäiuen
„

mieli paistoi tausanystäwäu

syn
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lasiuoista, Walta altoi jo maistua makealla
häneslä ja kosto suloisella,
jo
„Kiitotsin, tunnon lowcrit. Tiesinhän
edeltä käsin mitä illastaisitte, laek
on ystäwä,
jota ci petä. Waan malttatanhan, täytyn olla soitatin wicrcnta miehiä. Kuulkaahan, Wille Whitc, Roope
Winter, Rictri Rider, tehän tuunette häntä ja olette
nnrrmanntin merkille panneet hänen cristnmmallista
täytöstä; ivoittc todistaa wai mitä anvelettc? Tehän

sen

tunnette

scu

tahcrrain
p

»

sen

isäuniaan

ystäwän
n nweis täjän,"

pettäjän,
hollantilaisten soGrinlin g Gibb o n in,

s

XVIII.

Mii»

jlnlmalin KilK»«sa.

Ei kuulunut yhtään ääntä tuossa mnnhnssa tirtossa, jossa Gibbons istui ja työskenteli weistotsensa
kanssa, eikä sitä hiljaisuutta isosti häirinnyt edes se
»lelukaan, josta wastitääu olemme kertomasta päässeet; siksi kaukana oli liityn kaupunginosa. Onhan lastenkin, tirktoou tullessa, tapana astua hiljaa pylmäitteu siwu kortenkattoisessa pyhätössä, „Pyhäu Paawalin kawelypailka", joksi sanottiin sitä suurta kirkon
kyltilaiwaa missä Kaarlo 2m howilaisten oli tapa
käyskennellä, pahalla säällä kuu ei ollut mutawa wie-
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puistossa hnmiiclla, iotcn tewytmielisillä pilapuheilla tehtiiu Herrau huoneesta ryöwäricu luola, oli
tänään tyhjä, Ziiuä ei ollut näet tuin muuan wauha
kirkonpalmclija, joka käweli tahatäteen, silmät tiwilatlinan luotuina ja lihamat tädet selän takana mustan,
pannullisen kaapun alla.
Jokunen iso kärpänen, jota oli kirkossa syntynyt
ja siellä itänsä ollut, surisi unissaan pyhimys» ja
apostolien tuwieu päällitse tapeissa, suippokaarisissa
attuuoissa: ja muutamasta suurehkosta, kumitetusta
akkunasta päiwänpaistc tuli sisääu, yhtä tirjawaua
tuiu taiwaautaari ja kuiu tuo moneutarwainen akkunalasi kumineein alttarille asti pääsi päiwä paistamaan ja pölyhiukkaset leijailiwat siinä, tiesi mitä ntu»
tnwia muodostaen, niiu että helposti saattoi tuwitella
että nuo puiset enkelit oliwat kirtou seinistä lasteuueet
paikoiltaan ja liiteliwät melkein näkymättöminä uusilla
taiwaau ja maau wälillä. Herran
taiwaauwaltakuuuau
portti! Ihmeellisen räihnonr,
»vastakohtia,
yhtäältä tämä rauhallinen kirtto
keitä
toisaalta, niinknin ivasta olemme kertoneet, mellastaman mäkeä, rajna meteliä, sortoa ja petosta! Giolmns ci muistauut merimiehiä enää eikäpä muutakaau
mieluimitään: yksi asia wain oli hauella mielessä,
nen meisto. Istuen mnntamalla rahilla kirkon kylkilaiwau ja tnorin mälisen aidan takana oli hän ahkerasti toiinesscu taiwcrteli näet siihen puuhun, minkä
oli asuuuostaän tuonut muassaau, granaatti omcnapunn hedelmäin, lehtisten, ja kukkain kuivia, joita oli

öisessä

se
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kuorissa olcwaosa istuimessa hänellä nähtäwänä mallina. Törkeitä ne hänen kaiwertamansa knwat oliwat
hänen omasta mielestä eiwätlä Helikään niin kanniila
kuin ne tuori-istniiuen kuwat. Waan hywä saattoi
siitä tulla silti: Gilwousilla oli tawattomat tuwanweistäjän lahjat ja warniaankiu tästäkiu halpasesta puupalasesta, jota oli hauen kourassa, oli wielä tulewa
ihmeteltäwän kaunis kuwawcistos, jahta hän pääsi sitä
walmiiksi taiwertclemaau ja siewistelemään, kauniimpikin kntatiesi kuin kirkonluoriu weistotset, joita hän
jäljitteli: „hiljaa hywä tulee, ajatellen aiwan kaunis/
sanotaan eitä, niinkuin sanottu, Giolwnsilta puuttunut tuwauweistäjän lahjaa eikä hywää tahtoakaan sitä
lahjaa oikein täyttää.
Giblwns oli niiu ahkerassa puuhassa ja työ-innossaan, ettei heti huomannnttaan moniaita wieraita
jotka oliwat kirkkoon tulleet, wasta tun ne jo oliwat keskellä kirkkoa, hän tuuli heidän pnhetta. Hän ei
wielä nähnyt heitä, sillä he oliwat muutamaupylwää»
suojaan joutuneet, Kuiteukiu oli selwä puheesta päättäen, että tulijat oliwat siwistynyttä, oppinutta wäteä.
„On ihan selwä, herra piispa, että tuo seinä
on joutunut kallelleen, melko lailla onkin kallistunut.
Sen uätee tästäkin, Onko minkä werran kallellaan,

Adams?"
„Neljännes tuumaa luotiwiiwcm mutaan tuou
pylwään takana,"

„Niiukuin kuulette, herra piispa, asia ei ole wähä-
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Moinen," ensimmäinen puheeseen ryhtynyt arweli: ja
tawattoman tnyneesti ja pontcwasti hän sanoi sa»ot«

tawansa,
„Niin niin," piispa ivastasi, „nman eiköhän tuo
pylmäs ole alkuaan rakennettu tuolla lailla kallelleen,
jotta näyttäisi tirtto siewemmältä, wni mitä arivelette,
!,erra (shiehley?"
„Warmaankiu, luuuianarwosa herra piispa",
toinen ääni maatasi, „niiu minuutin mielestä. Te
olette aiman oikeassa,
on selwä, ja onhan
kuuluja Pisan tornikin kallellaan, knten tietty
jolla oli
„Zuokaa anteeksi, herra hywä,"
kesken
paino
puhettanne
lausui,
„että
tmmi äänen
ryhdyn puheeseen minä, maan onhan jo selloilla, että
Pisan torni on
wuolsi joutunut kallelleen, että
maa on laskennut, eikäpä suinkaan knkaan termejärkinen rakennnsmestari rnpea inasite kirkon tahi tornin
tai tekin tiedätte
seinää kallelleen pystyttämän,
joka olette tekin arkkitehti,"
Gibbons ei knnllut mitä toinen tuohon wastasi
syystä siitä että wieraat oliwat poistuneet etemmäs,
Hetken perästä alkoi taas tuulna heidän puheensa selwemmästi, ja wilttaasti he juttelimattiu keskenään.
„Kuusi tuumaa kallellaan! Herra tihiehley, nämä pylwäät eiivät tosiaankaan jaksa kanan kannattaa
rastasta kattoa,"
„Hcrra rakas, minun lnullatseni on wa site
kirkko tällä lailla raleuuettu: tuo wähänen tallistns
niinnn mielestäni lannistaa kirkkoa, Wai unta mwelelle te, herra Prati"

se

se
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se

sen

sen
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samaa

mieltä kuin te, herra Khieh„Olen aiwan
ley, kerrassaan »iin on asia knin te arwelette,
ci laipan muuta knin wähän korjansla. Mitä knpnnu
tulee, jonka tohtori Wren ja herra (iwelyn ehdottamat
pantawatsi tornin sijalle, pidän sitä ehdotnsta aiwau
mahdottomana, älkää suoruutta pnuto pahaksenne V"
„Enpä suinkaan," toinen, joka niin tyyneesti ja
pontewnsti puhui, siihen ivastasi, ,"sa Gibbons näti
nyt kaikkien tuleman esille muntcuuan pylwääu takaa
ja seisahtuman keskelle kirkkoa, niin että hän saattoi
nähdä kaikki, joutnmatta itse näkymiin. Paitsi
piispaa oli siinä jonkossa tuomiorovasti, kaksi työmiestä arlipnivussaan, luultawasti muurareita, sekä
neljä tahi wiisi herrasmiestä, „Mnutamia arkkitehtejä luultawasti ja kirkon cdusmiehiä, jotka owat
tulleet kirkkoa tarkastamaan onko siinä mitä wikoja,"
Gibbons arwaeli, heidän pnhetta kuultuaan, ja hän

oli oikeassa.
Vastikään puhumasta päässyt mies kepillään
osotti katon ja pylwäitten wikapaittoja. Hän oli lyhytläntä; ivaan hänen käytöksensä oli maltillinen ja
siweä, Leweä oli hänellä otsa, silmät suuret jn nnlthywiu nerokkaalta hän näytti ja heti huomasi
että hän oli tumallisia miehiä etewämpi ja lahjakkaampi.

Nähkäätte», hywät herrat," hän lausui, „minä
ehdotan, että pannaan kirkko kelpo kuntoon: päällisin„

puoliset korjaamiset owat hukkatyötä, statto on aiwau
tiian raskas hentoihin pylwäisiin nähden; jollei het!
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pontewiin toimiin, seurauksena on ties mitä
onnettomuus. Parempi katsoa tnin katna.
Torni tässä on laho eikä
ole kaunistaan: laittakaamme toinen ja horjumattomalle perustalle, tnpnkattoinen, komea tuin Roomassa Pyhän Pietarin tirtou
torni. Olisihan tuo sopusoinnussa
korintilaisen
pylwäskatotsen kanssa, minkä luigo lines rakensi
Kaarlo lin ollessa kuninkaana. Jos siihen laatuun
kupu rakennettaisiin, siitä tnlisi jalo kerrassaan,
saatte uskoa, olisi Englannin kirkolle ja tälle kaupuugille eriuomaiseksi kaunistukseksi, jotta ei täwisi enää
sanominen, että Lontoo on maailman rumimpia tanpungeita. Katsokaahan, tässä on piirustukseni,"
Hän oli innostunut puhuessaan, kaswot oliiuat
punaisiksi käyneet ja säihkymin silmin, »voitostaan niarnmna, hän antoi pergamentin piispan ja muitten herrain
»uastnan, leivitti mnutatatseltawatsi. Piispa otti
malle hantatiwelle, johon oli hatattn aseellisten ristiretkeläisten tuwa, ja osotti sormellaan piirustuksien
moniaita tohtia seuralaisilleen, (M>bons ei saanut sel>vää heidän puheesta, maan noitten arwokkaiden herrain päänpudistutsista ja rylimisistä sekä siitä että he
olimat hywin miettiivän näköisinä ja warsiukiu siitä
että arkkitehti alkoi näyttää alakuloiselta, läwi päättäminen mitä tapahtui eitäpä biibbous ensinkään ihmetellyt, nähdessään että piirustntset käärittiin totoon ja
annettiin takaisin piirustajalleen, eikä häntä ihmetyttänyt sekään että piispa seuralaistensa kanssa mennes-

ryhdytä

kamala

se

sen

sen

sen

sään kirkosta lausui ääneensä: „Teidän piirustuksenne,
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omat tosin hyroiu kauniit, erinomaisen
kauniit omatkin, maan eiwät ne silti asianmnkaisia ole,
minun luullakseni. Kuitenkin mietitäänpä asiaa mielä,
ei ole hätää suinkaan, ei ole hätää. Wcmha kirkko on

tohtori Wren,

tosin huonossa knnnossa, niinkuin arwelctte. Gi se
isoon aitaan kaadu, siitä saamme olla

kuitenkaan
huoleti,"

se

„(sitä taadn, tosi
on," toiset taksi arkkitehtiä
myönsi miran puolesta, mennessään owcsta piispan
jätissä, Owi paiskattiin kiinni eikä isossa kirkossa
taasentaan tuulunnt muuta tuin kärpästen snriuaa
attunoilla, Gibbons palasi työhönsä ja jäi miettimään wasta nätcmiään ja kuulemiaan.
Tuo oli siis
mainio tohtori Wreu, jonka
matemaattisista keksinnöistä hän oli kunllnt paljon puhuttaman, tno wähäläntä mies, jolla oli
lemollinen,
tyyni puhetapa ja joka ei paheksunut joutumasta
ron alaiseksi, maikka sortajat eiwät ensinkään kyenneet
nrwostamaan hänen snuria jaloja hankkeitaan. Kuinka saattoikaan hän niin tyyni olla? Kninta, . ,
Kesken näitä mietteitä Gibbons tuuli huokauksen takaa.
Ia kääntyessään sinne päin mistä huokaus kuului,
näki hän tohtori Wrenin surumielin tntsclewau uiitä
piirustuksiaan, joita piispa oli katsellut ja joitten piirtäminen oli ollut hukkatyötä. Raskaasti huokaistuaan
toisen kerran kääri hnn piirustukset tokoou ja alkoi
alakuloisen ja miettiwäisen näköisenä astnskella kirkon
taytäwillä.
Ihme, että tämä jalo mies, jota puoli (iuroop-

se

se

sor-
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paa kiitteli ja kunnioitti, ci löytäuyt uerokkaalle toiminnalleen tarpeeksi laajaa alaa, maan häätyi kowaa
kokemaan, hänen raleunuspiirustuksia kuu näet myötään hylättiin ja syrjään heitettiin: hänen käivi ku.in
monen muunkin , .
köyhän weistäjäniinknin
pojan itsensäkin.
Siihen snuntaan meni Gibbonja
ajatukset
sillll
hänkin huokasi, ryhtyessään uudeslaau työaseisiiu.

sen

.

Kuulikohan arkkitehti sitä raskasta huokausta?
Näytti wähä siltä,

läheni häntä.
tni

sillä

Gibbous tuuli kuinka jutn

Sydäntä alkoi tykyttää komasti,
kuin olisi tohtori Wren knullut

hänestä
Ihä lähemmäs

Tun-

häneu

ajatuksia.

kuuluuvat askeleet tuleman
ja yhä towemmasti sylki puunweistäjä-pojan sydän.
Hän ei kehdannut katsoa ylös, maan hau tunsi, että sc
mies seisoi hänen wieressci. Kättä rupesi wapisuttamaan, työase hairahtui leikkaamaan puis muuatta
lehteä granaattiomenasta, joka oli jo melkein walmis.
„Sepä ikäwä, että särkyi," tohtori Wren surtntteli. Gibbons katsahti puhujaan ja punehtui nähdessään tohtorin snnria, mielewiä silmiä, joista todellakin
paistoi wilpitön sääli, „Olipa ikäwä", tno nuori arkkitehti lausui;
hän näet ci ollut tuin kolmenkymmenen wuoden nmnhll wasta, maikka oli tnulusmnpi jo
tuiu kymmenkunta oppineita tohtoreja, joilla oli jo toinen merta ikää, „Waron että syy oli minuu, säikähditte kukaties kun arwaamatta tuliu luotsenue,"
„Wahiulo n ollut suuri," Gibbons kiirehti luac"
laaninnn, „Tämä ci ole kuin jäljennös,"

kuulusa
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son-

se

on tehty. Teillä lienee
„HuolelliseZtipa
tilasta aikaa liienunäs," arkkitehti arweli,
„On wainkin," Gibdons myönsi,
„Niin taitanm olette ja joutoaikaa on teillä knmminkin. Mitenkä
on selitettäwä?"
„Minnstn näyttää kuin jos ei taitawuudesta tähäu aitaan paljoakaan mälitettäisi. Onhan teitäkin
kohdcltn marsin tylysti..." Hän ci jatkanut puhettaau. Oliko sopiwakaau, että häu rupeaisi kosketteleinaan keskusteinä, joka ei ollut hänen knnltawaksi
aiottn?
„Wai kuulitte mitä minulle sanottiin. Oikeassa
olette, ystäwäni, ette ole ainoa tässä matosessa mailmassa, jota ei arwosteta eikä oikein ymmärretä;
muittenkin ajatuksia halmeksitaan, joskin ue olisi Jumala» kuumaksi aiottm kowaa
on, umin , . ." Näytti
kniu
kauniit
siltä
hänen
silmänsä olisiwnt katselleet tiesi
kuinka kauas, hänen luodessa katseensa kirkon korkeaan
holmitattoon, „(ihtäpä on hymäkin, että käy kuin
käy. Jos todellakin Inmalcm kuuniaksi on piirustukseni tehty, niin aikoinaan tulee ilmi, että en ole hukkatyötä tehnyt, maikka siltä «yt näyttää. Malttia

se

se

taiwaallinen Isä tahtoo meitä aseenaan
unenksiin jää eitä ase ruostu. Ettekä
tekään, ystäwäni, unenksiin joudu. Mielelläni autan
teitä, maan. .." Hetken perästä otti hän tasknstaan
muistikirjan ja kysyi:
„Mikä nimenne ja osotteen(intäpä minnlle mielä joskus tulee tilaisuutta rakentaa jotakin jn kntapa tietää," lisäsi hän, snn hymain!

täyttää,

Jos

emme
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myssä, iso kello kun alkoi kirkkoon kutsua, „kukapa tierakentaa tuota kupua, Jos
tää, mielä ehkä
Gibbons,
niin kämisi, herra
saatte tnlla työhöni osalliseksi. Nämä wanhat knorituolit kaipaamat nndista-

saan

niista,

se

on selwä, eikä teidän kätenne

suinkaan alku-

peräistä kuwaweistosta muuttamaanrnpea."

Hännän-

nähdessään ilon paistaman puuumeistäjä-pojan
silmistä, ja lähti kulkemaan sen wanhan kirkonpalmelijan jätissä, joka mahdottoman tärkeän ja arwosan näköisenä meni näyttämään knnlusalle arkkitehdille isturahti,

mapaikkaa.

Gitwons oli ihmeissään jotta ei todeksi uskoa
rohjennut kuulemiaan: kiireesti keräili hän työaseensa,
sieppasi asekopan kainaloonsa ja meni johonkin syrjäiseen paikkaan istumaan, johon polwistni. Oli kuin

olisi hän

nähnyt nuia

jain kulkeman

siwu

katsoessaan pappein

ja kuorilaula-

ja moniaitteu sananknulijain tule-

man kirkkoon, mikä mihiutin penkkiin, Harmoinpa olinmtkaan rnkonlset, raamatnnlauseet ja mirret soineet hänestä niin ihanilta; riemumielin ja tarkkaan hän kuunteli kiitokset ja ylistykset kaikki, yhtyipä wirtcen itsekin

täydestä sydämestään.

n>au

Kuorilaulu alkoi:
„Ilahnta nyt meitä jälleen, ettäs meitä miu kaumaiwannut olet, että me uiiu lanwan unuelto-

muutta
nias

kärsineet

olemme,"

„Osota palweliallcs sinun telos, ja sinnn tuuheidän lapsillensa."
„Niiu, Herra nieidän Inmalaiunie olkoon meille
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lcppyincn ja mahwistakoon meidän kättcmme teot lncissä, min, meidän kattemmc teot Hän wahwistakoon.!"
Nuo wiimmeisct sanat kaikuiwat nnornkaisen korioissa, hänen kirkosta poistuessaan ja kotiin mennessään, Käwisikö lopulta hänen hyivästi todellakin? Hän
oli päässyt tohtori Wrenin suosioon, oli kuullut

sen

jalon miehen lausuwau, että häu on anttawa häntä
minkä jaksaa. Mitä hän saattoi toiwoakaan enempää?
Hän mielessään jo näki entistä ehompina, entiseen kuntoon laitettuina Pyhän Paawalin kirkon kuwaweistoksct tukkineen lehtineen, H an enkö kättensä työtä tuo?
Hywasti köyhyys, hyivästi hätä ja kärsimykset kaikki,
Hywästi sinäkin, herra Simeon, olen pääscwä toisen ja
paremman miehen suosioon. Niin Gibbons ajatteli,
siitä mastaisestn snnrcsta onnestaan ihastuksissaan, kawntessaan winttitamarinsa portaita ylös, iloisesti miheltäcn ja reippaasti hcilnttacn työkoppaansa, Wani!
kun hän oiocsta oli astna hnoneesccnsa hänen täytyi
pysähtyä arwaamatta. Wahwa täsi tarttui häneen ja
hänelle ärjästiin: „Grinling Gibbons, kuninkaan nimessä wangilscn teidät."
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XIX.

Sorr»» !>!l>isl»n.

Lasitawaraiu kauppias, jonka muuan itämaineu
tariua kertoo hirwcästi säikähtynecn noitten taiuaraiu
pudotessa maahan, ci warmaankaau niin lowasti hämmästynyt tuin Giobous rnkla, kuullessaan nuo sanat.
Hän ylitti puistaa päältään sitä törkeää kättä, joka
oli laskeunnt hänen olalleen. Naau turhaan! Käsi
tarttui main lujemmasti hänen tasiwarteen. Kolme
ivahwaa miestä seisoi hänen edessä, kaikilla aseet kä-

ja kolmannella oli päälliseksi käsiraudat, tyttcätwantia tarwittaissa. Ei päässyt nuorukaisparka
oli selwä.
pakoon,
„Hiljaa, poika pahus, jollet tottele, tässä on
wanttnut," poliisimies warotteli tyynecsti.
Wankilaan joutuminen niihin aitoihin oli jotakin mallan kamalaa; ja köyhiä syyttömiä ihmisia toisi
naan kowasti sorrettiin, tuomarein ja wieraitten miesIhmekö, että
tenkin ollessa lahjoille alttiita.
Gibbonsista ahdas winttitamari, jossa hän kumminkin
oli ollut wapaana, tuin isäntä ikään talossaan, näytti
hupaiselta olopaikalta wantilan rinnalla, johon hän oli
joutumaisillaau! Muistui hänen mieleensä Tilwio, hänen nähdessä tnota pientä akkunaa tuossa: eikä ollut
kuin kolme tuutia siitä kun hän oli ollut työssä, sitä

sissä

secn

se

keskentekoista »veistostaan
oli
»veistos jääväkin?

se

taiwertamassa.

Keskentö
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„Mitä pahna olen tehnyt? Miunu täytyy saada
lirtää,"
se
hän uteli.
„Hiljaa, hiljaa," poliisi warottcli ja näytti »vielä
toisen terran käsirantoja, „Tulkaa meidän kanssa, niin
saatte perästä kuulla syytä."
„En tulekaan ennenkuiu näytätte minulle mausvtscmiskäskyä, Eu usko, että pystytte sitä näyttämään," kiwahti Gibbons.
Mnnan poliisi heti näytti wmniitscmiskäskyn. Siinä
sinetti ja todellakin tästy wanc>ita Griulina, Gibbons.
„Kästy maugitll Grinling Gibbons!" ne sanat paniwat poika polosen sydämmen sykkimään niin että hän oli menehtyä siihen paikkaan.
Hänkö wamsitsi, joka oli ikänsä ollut wapaaua ja rehellisesti työtä tehuyt! Ia mistä syystä? Tämäpä

ihmeellistä tosiaankin!
Poliisin huomatessa Gibbonsiu »vastahakoisuutta,
hän »viittasi tomerilleen ja käski hänen panna käsirautoihin wantia, Gibbons oli jo lyömäisillään korinalle
tuota miestä, maan

se

ristiinnaulitun knwa, joka oli

seinässä, kielsi häntä siitä. Nuo silmät katscliwat
häneen rakkaasti, sääluuäisesti, uuu käsiwarret ojennettiin ikäänkuin häntä kohti ja nuo naulain lnwistämät
jalat niinikään malttiin kehuttiwat, „Herra kääntyi
ja katsoi Pietariin," Ne sauat joutuiwat arwaamatta
Gibbunsin mieleen; hän ei kyennyt niitä wastustamann

ja hänen miha lnnhtui. Poliisilla oli lupa hauen
puolesta wiedä häntä minne tahtoi,
Portille oli keräytynyt, maikka Gibbons ci sitä
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huomcumut,

tissä

moniaita miehiä,

jotka poliisimicslcu jämuutaman
syllän päässä;
heistä
muutakin kansaa alkoi kerääntyä niin

alkoiwat kulkea,

ja wcihitellcu
että wäkijoukko oli kaswanut ties kuinka
ncnkuin saawuttiin rauhautuomariu taloon.

suureksi

Waan Gibbons oli kuin houreissaan eikä, kutcu
sanottu, mitään huomauuut ensinkään: silmät maassa
täweli hän alakuloisena kulettajaiu wälissä kadulla,
sitten rappusia ylös ja lopulta tuomarin huoneeseen,
tietämättä oikeastaan minne oltiin
Huoneeseen tuli poliisein matkassa muutakin mäkeä ja puhetta
alkoi kuulua Gibbonsin ympärillä. Tuomari, joka oli
wnhäpuheiuen jn häjyn näköinen, oli niissä kiireissään
ikäänkuin olisi hauella ollut mahdottoman paljo puuhaa ja miclä suorittamatonta työtä. Tnttinto alkoi.
Tnomari kysyi Gibbonsin nimeä, missä hän asui, mikä
hauella oli ammatti y. m. ja kaikkiin näihin kysymyksiin osasi Gibbons selwästi ja lyhyesti wastata.
Waan tun tuomari ilmoitti mistä häutä syytetään,
hän kalpeni, pui nyrkkiään ja ihmetteli wapisemalla
äänellä: „Minäkö hollantilaisten kanssa hywissä
»väleissä? Minäkö pettäjä? Mikä ihme! Enpä tie-

menossa.

dä

..

."

„Pidä suusi tiinui!" tuomari tiuskasi.
Gibbons koetti miukä jaksoi malttaa mieltään
ja hillitä sitä liimasta sauatulwaa, jota oli päästä
hauen suustaan eikä hän siitä syystä ensinnä huomaunuttaan että oli muuan wierasmies kutsuttu sisään.
Se wierasmies näytti tutulta, Waan missä oli Gib-
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lwns nähnyt hänen, sitä hän ei kuolematseen muistaa
jaksanut. Waan mitä hän pnhuu tuo yht'aikaa tutlu
ja outo mies? Tosia ja mateita sekaisin latelee, wiisaasti ja kamalasti kertoa osaa.
Gibbons katseli tnota wierasta miestä, jota hän
muisti nähneensä jossakin, sillä äänessä, äänen painossa, puhumattakaan kaswoista, oli jotain ennestään
tuttua,
Wuoroin katseli Gibbons wierastamiestä
wnoruin kuunteli hänen kieroa kertomusta. Arwaamatta se wierasmies mainitsi Silwio Toran nimeä . . .
Siitä pitäen ei Gibbons enää katsellut, hän
wain kuunteli, aiwan tarkkaan. Wierasmies kertoi,
tiesi mitä kaikkea, Gibbonsin ja tuon pienen italialaispojan kcskenäisista waleistä, heidän teskenäisista pnhcista, joissapa ei luulisi olleen mitään rikollista;
maan kertoja aina jotain lisäsi, jossa ei ollut perää,
niitä omiaan laski joukkoon, tapausten jatkoksi, lisäilipci niin kamalasti ja kierolla tawalla, että kuulijat,
tuomari y, m. pääsiwät luulemaan pahaa wiattomistakin

asioista

ja puheista. Niistä «toteennäyttämisistään"

muka puhuttuaan wierasmies kehui lopulta, että hän
oli ullnt I orkin herttuan sotalaiwastossa ja haawoittuuut, osottaen käsiwarttaan, joka oli kääreissä. Huivillaan oliwat kuulijat tästä todistuksesta.
Uudelleni rupesi Gibbonsia waiwaamaan
kysymys: missä olenkaan nähnyt tnon wieraanmiehen?
Ihme, tosiaan, mistä se konna un urkkinutkaan tietoja
hänen ja Silwion kestenäisistä waleistä, wieläpä niin
perin tarkkaa tietoa. Aiwan kuin hän olisi joka päi-

se
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mä nähnyt heitä ja ollut kuulemassa heidän puhellaan.

Täisinkin wieraitamiehiä kntsnttiin

sisään, esim, sila

kauppiasta mnkamas, jolta Gibbons oli miuliln ostanut, minkä hän antoi lahjaksi Silmiollc, maan ei
hän osannut kertoa numta tuin minkä kuulijat oliwat
jo saaneet tuulla ensimmäiseltä wicraalta mieheltä: ja
heidän todistuksensa näytti main wahiuistawan muta
sitä minkä tämä jo oli ehtinyt kertoa. Tuomarin
mieltä ne eimät muuttaneet suinkaan,
Lopulta ilmestyi wieraitten miesten jontossa
jnutalais-saituritin, herra Simeon, joka oli syönyt
ja Gibdousia pettänyt, knrja, Arwasihan
ennakolta,
tnon
että hän ci Gibbousista hywää puhua

se

sanansa

osannut,

Gibbons täwitin

alakuloiseksi heti nähdes-

sään häntä.
Rauhantnomari

ei ullut oikein hywillään juntalais-äijän pnhcesta. Oli näet muita syytettyjä cpälutu
odottamassa tutkintoa, kapinallisia merimiehiä, epäluulon alaisia katoolisia ja ties mitä »velikultia, joita oli
wcmgittu, mikä mistäkin rikoksesta. Tuomarin oli siis
tiirc ja hänen teki mieli lähettää Gibbous manlilnan
hywin jouluun, Inutalais-äijä paitsi sitä sotki puheepuuta heinää, asiaan kuulumatonta, jotta tuomari känn kärsimättömäksi, Kertoipa m, m. laajalti
ja lewialti mitenkä muta Gibuons oli liituja palkkoja
Tuomari
ollut karttamassa tuwaweistoksistaan
ajatteli mielessään: wai semmoinen saituri poika
lurjus olla
wiikari unkin! Oli miten oli, taitaapa
syyllinen maanpetokseen, oikea juutas onkin! Hän siis

seen

~,

se

se
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nyt kysyi, muodon wuokfi, osottaatseeu muka lasapnolisunttaan: onko syytetyllä jotain sanottamaa puolus-

tuksekseen

?

„Eipä muuta tuin että

tässä

on tapahtunut

ih-

meellinen ereys, joko ereys tahi minulla on useampia
wihollisia tuiu olen osanuut arwatakaan," Gibbons
alakuloisesti wastasi, „lumala seu tietää, että kerrassaan wiaton olen,"
„Io riittää, hywä, hyiuä", tuomari sanoi kesken
Gibbonsin puhetta, „cstetaan asiasta wasta tarkempaa
selkoa. On kuitenkin siksi asia selwinnyt, että minusta
olette lahetettawä Newaaten tuttintowankilaan ~. Wacm
onko kenenkään tiedossa missä tuo poika-pahus, Silwio
Toria, oleilee tänään, häh?" Gi ollut kenenkään tiedossa. Ei ollut kukaan nähnyt eitä kuullut hänestä
yhteen wuoteen.

tiestkö hän

Tnomari

kukaties,

suoraan

kysyi lopulta

Gibbonsilta

„Missä on rikostowerisi, häh?

äläkä juonittele!"
„Kunnianarwosa herra tuomari, hän on kuullut,"
Tuon sanoi Gibbons hiljaa ja hänellä ääni wapisi,
Kuollutko? Milloinka?"
„Menna wuonna hän kuoli, ruttoon."
Tuomari rykäsi. Näytti siltä kuin olisi hän to-

Sano

„

uskonut mutkattoman wastauksen,
„Kuolleet eiwät roehkeile enää," hän sanoi,
„Teidän, Grinliilg Gibbons, lähetän Newgaten liimaan
odottamaan tarkempaa tutkintoa. Poliisit, wiekää
wanki pois." Hän kirjoitti hätäisesti nimensä muutamaan paperiin ja heitti
huolimattomasti polii-

deksi

sille.

sen
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Hnolcttomasti ja päällisin puolin oli tätä tutkintoa toimitettu, wicläpn huolettomammasti tuiu tapakaan oli näinä rauhattomina ja laittomina aikoina,
Ten huomasiwat poliisitkin, koskapa rappusia alas
mennessään naurahtimat keskenään ja lasliwat leikkiä,
arwellen, että mahtoi tnomarilla olla hoppu kaupungin
pormestarin tämän illallisiin pitoihin, joihin hän oli
kutsuttu. Ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen
puoli. Hupaista pilapuhetta oli tuo heidän mielestä,
maan sen arwaa, että Gibbons ei ollut siitä hywillään.

poistuiwat waugiu kanssa siinä mielessä,
omat jättäneet wankinsa Newgatcn linnan wanginwartijain huostaan ja saaneet heiltä ryypyn, kohta palaamat. Waan hämmästyksekseen huomasiwat, että tuomarin talon edustalle oli kerääutyuyt suunnattoman paljo mäkeä, liha lihassa kiinni,
silmät ahneesti marttoen sitä hetkeä, jolloin „maanpct«
täjä" oli tulema portista kadulle, aiwau niinkuin kissat, jotka omat wäijymässä milloin rotta rcijästä tulee.
Poliisit aikoiwat tuota nähdessään heti pyörähtää sisään takaisin, waan
oli myöhäistä, sillä portti, jonka oliwat huolimattomasti aukaisseet, paiskautui paikalla kiinni heidän jälteensä.
„Kansanmeri"
sillä käy todellakin mereen
wäkijouktoa,
wcrtailcminen suurta
siiuäkiu kun aallot
näet nousemat wuoroin, laskemat wuoroin
oli ollut ääneti odottaessa, maan heti tun maantawaltajakettä

Poliisit
kunhan

se

si luultu Gibbons ilmaantui, alkoi

se

pauhata ja rie-
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hua, niinkuin myrskyn kuohuttuina, pauhaawa »valtameri ikään, wieläpä wyöryä eteenpäin. Tuo eläwä
meri nosti jo ensimmäiset aaltonsa kahta porrasta
ylös käsin, maan sama aalto laskeusi jälleen, aiwan
knin olisi takaa nytasty, ja laskeusi entiselle sijalleen. Kansa oli hetken taas hiljaa, katsellen mankia,
ennenkuin rupesi huutamaan. Onhan tuulenpuuskien

wälissä toisittaan ranhallisiakin hetkiä.
Gibbons meni kalpeaksi. Hänen mieleen muistni
toinen wäkijoukko samanlainen kuin tämä. Silwio oli
silloiu ollut kostouesinccnä ja Gibbons oli ollut hauen
pelastajansa. Kuka tänään pelastaisi wuorostaan

häntä?
Minne paeta? Turhalta näytti toiwo päästä minnetkään, Waan ei hän kuitenkaan aitonnt mielisuosiolla
koston ja wihan uhriksi antautua, puolnstnsta yrittämättä, Hywäksi onneksi ei ollut kahleita hänellä jaloissa eikä käsissä. Paitsi sitä oli hän rappusilla, kanjoukkoa ylempänä, ja ennenkuin hänen oli pakko
kaatua, täytyi yhden tai tähden kaatua. Entäpä sillä
wälin ilmaantuisi paon mahdollisuutta.
Nähdessään kalpeata, mutta tyyntä nnornkaista

san

wäkijoukko tnimistui. Kimiä alkoi sataa joka haaralta,
mnltaa, pnupalasia y. m. rojua. „Kuolema kawaltajalle! Knolema hollantilaisten wakoojalle!" hnndettiin
yhdestä suusta.
„Gila," joku liljasi joukkoon, lähetetään liunaau »verkkoja kutomaan hämähäkkien kanssa lilwcm,
„

niinkuin

Jack Foster

neuwoi,"
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Jotkut
maan nuo

muutkin yhtyiwät

sauma»

kehotukseen,

harivat kehutukset hukluiwat siiheu

yleiseen

huutoon: „Kuolkoon kawaltaja!" Oli tuin olisi kuullut tiikerein ja muitten petojen kiljuntaa,
Kansa

janoi werta

eikä raskinut päästää

uh-

riaan käsistään.
Hyökättiin Oilwousin kimppuun, heitettiin kiwiä
häneen, ähä, osuipa munan wihdoinkiu. Hän kaatui,
„Inmala armahtakoon minua!" hän hunsi. Silmiä

huilasi eitä hän erottanut »väkijoukosta kuiu yhdeu
mieheu kaswoja, joista paistoi tyydytetyn kostonhimon hirweä mielihymä.
,vän tunsi laek Fostcrin, samau miehen, joka
oli asunut hänen pienen winttikamarinsa wicreisessä
huoneessa, sen saman miehen, jota oli wätijoutou etupäässä ollut silloinkin kuu häu seu kynsistä pelasti
italialaispojan Silwio ?oran. Se mies se oli siis,
joka

häntäkin

wainoi.

Tämän miehen taswoja häu näli ja jo seuraamassa silmänräpäyksessä meni maailma mustaksi häneltä, aiman taidottomaksi hän meni.
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XX.

HimiilMKinl Kanlsn.
Gibbonsin toinnnttna hnomasi hän olenmnsa
muutamassa ahtaassa, pienessä ja pimeässä topissa,
jossa ei ollut tuin wcihänen lamppu; siinä oli tiwinen
lattia ja holwitatto setä häkki-ikkuna. Päätä jyskytti
niinlnin sepän pajassa eitä poika poloncn tajunnut
missä oli ja mitä oli tapahtunni. Hän mirui lomalla
nmoteellaan liikkumattomana, awutonna pöterrytsis-

sään.
Sen merran oli taidollaan kuitenkin, että knnli
kuinka käytiin owessa, tuulipa tnisketta jotain, huomasi sentin, että jotain pistettiin hänen suuhunsa.
Hetken perästä hän tointui siihen määrään, että saattoi jo raottaa sitmiään ja päänkiwistystin alkoi helpottaa, Katsi miestä seisoi hänen wieresfä. Toinen
oli mustiin pnettu lääkäri, totisen näköinen mies
munan, iso taskukello toisessa kädessä, toisen käden
piti hän Giobonsin sydämellä; hän laski montako kertaa sydän tykki minuutissa. Toinen mies oli wanginmartija, jota oli polwillaau lattialla, pullo wieressä,
lusitta peukalon ja etusormen wälissä.
Tohtori huomasi, että sydän tykki marsin säännöllisesti ja arweli, että kyllä potilas kohtsiltnän parunre.
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„Gikö ole särkynyttä luuta ruumiissani jossain?"
Gibbons kysyi. Tohtori tntki, koetteli laitti jäsenet,
täsiwarret, sääret, jalat, maan mielihywäkseen ci löytänyt luurikkoa yhtään.
«Mustelmia on useampia," tohtori mastasi,
„wacm luurikkoa en löydä hakemallakaan. Koetahan
raskaasti hengittää, koskeeko kipeästi?"
Gibbons hcngitettyääu moniaita kertoja, niinkuin
oli neuwonut, hymysui» ivastasi wnorostaan:
„Eipä sauottawasti, herra tohtori, waan on hellät
paikat silti, sitä häädyn myöntämään,"
Wanginwartija naurahti: „Eipä tummakaan, että
ou hellät paikat ja mustelmia paljo, tun on ullnt ih-

tohtori

misten jaloissa."
„On tosiaankin kerrassaan ihme, että ei ole yhtään särkynyttä luuta, waitta on ollut mokomaZsa
mylläkässä, wäkijoukun polettawana! Jumalaa kiittäkää, ettei huonommasti käynyt," tohtorikin ihmetteli.
Tästä puheesta Gibbonsin muistui mieleen mitä
oli tapahtunut. Häntä hirwitti.
„Nyt muistan," hän sanoi, „se oli hirweätä todellakin, Lunlinpa, että oli kuoleman hetki tullut."
Wanssinwartija rupesi juttelemaan: „Hullusti
käynytkin, jollei poliisit moniaat olisi häteidän
ulisi
dän ollessa suurimmallaan ehtineet siepata teitä pois
niitte» kahdentoista kaksijalkaisen suden kynsistä, jotka
oliwat kaataneet teitä kumoon portaille. Poliisein onnistui näet owen awaaminen raolleen, josta kiireen
tantta pistiwät teitä sisään. Jos olisiwat yhden nn-
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«luntinkaan merran myöhästyneet, niin henki olisi
teistä lähtenyt,
on missi. Eikä olisi pelastus ollut
mahdollinenkaan, jollei olisi ollut mäkijoukossa kumminkin moniaita, jotka oliwat sitä mieltä, että paras
koston keinu olisi teidän lähettäminen linnaan hämämuka."
häkkien
„Waan mitenkä tänne jondnin?" Gibbons

se

senraau

nteli.

«Teitähän syytettiin maanlamalluksesta muka.
oli paha olla. Häu pelkäsi näet me»ettuomari»
Ia
mirkansa,
täwänsä
hän kun oli pannut liiau mähä
poliisimiehiä teille turmaksi matkallenne linnaan, maitta
hywin tiesi, että kansa teille oli kauheasti mihassa.
Toisaksecn pelkäsi hän, että kansa wihansa wimmassa
särkisi hänen talonsa portin, loisi ikkunat säpäleiksi ja
tiesi mitä rauhattomuutta tekisi. Senpä wuoksi hän lähetti

teitä

linnaan

katetuissa wnunnissa, kansalta

sa-

arwelleu kaiketi, että jos sinne knolettekin, ci sitä
ihmettele kukaan; Harmapa täältä hengissä palaa ih<
misten ilmoille," mancnnwartija rupatteli.
„Gi huolita enää sairaan kanssa jutella; hän käy
siitä rauhattomaksi waan. Lepoa ja unta hän tarwitsee parantuakseen. Lähtekäämme jo," tohtori wangin-

laa,

wartijaa hoputti.

Ia

sen

pisti tohtori isou kellousa
tiimin taskuun ja poistui manauuvartijan kanssa. Wii«
memainittu ci kummiutaan malttanut olla maistamatta
rohtoja ennen lähtöään, ja Giblmus arweli, ehkä aimau oikein, että rohdoissa mahtoi olla marsin paljon

lausuttuna»
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wiinanwätcä: luanqinwartijat owat kaikki jotenkin mahapuheista wäkcä, waau tämä oli ollut pnhctunlella
ja lieuee rohtopullosta kaatannt makeaan sunhnnsa jo
ennen tohtorin tuloakin aimo kulauksia,
Gibbonsille tuli ikäwä olla senkin jälkeen kun
mustelmat ja hellyys oli häirinnyt. Onhan »vankeus
jokaisesta wapautta harrastamasta ja jalomielisestä ihmisestä sietämätöntä pakkoa. Sanam yksitoikkoista oli
Gibbonsinkin olo; muutapa tuossa ei ollut nähtäwää
tuin ueljä kolkkoa seinää ja tyhjä, kiwinen lattia.
Waugiuwartijakiu oli wähäpuheincn, jollei ollut tapaukselta miiuapullosta kaatanut kurttuunsa miestä wäkcmämpää ja siitä saanut rupattclemiscn halua. Päiwä
ei päässyt sisään kuin pienestä häkki-aktnnasta, jonka
marjo ilmaantui lattialle ja siitä mähilelle» nousi seinälle, laskeutuakseen lattialle taas ja lupnlta laootatscen, knnnes oli huoneessa lopulta pilkkosen pimeä.
löllä toisinaan kuu kuitenkin paistoi pienestä
attnnasta sisään, naama lempeänä kuin enkelin tasmot.
Ne moniaat hetket kylläkin hupaisia oliwat, Waan
sitä ikäwämpi oli taas jos kuu piilousi pilioen taaksetoimottomalta tuutni silloin elämä ja kahta pimeämmältä wankikoppi.

Noina hiljaisina öinä hän kuuli Pyhän Paawalin kirkon kellon soiwnn, ilmoittaen ajan kulua. Toi-

se

kuin olisi
ollut hänen ystäwiääu
munan, jota muka puhutteli häntä, samoin tniu
oli puhutellut häutä ennenkin, hauen mintlilamarissa
!>>ölä tehdessään, tn» hän oli ollnt wäs>)ls,>?s<mn ja

sinaan

oli

hänestä

se
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huolissaan- oli ollut hänestä luin olisi se kehotellut
häntä untterunteen ja onnellisemman ajan toiwoon.
Nyt hänen wcmkilassa ollessaan oli hänestä tnin olisi
kello niinikään neuwonut häntä luottamaan Inmalaan
ja malttamaan mieltään tärsiwcillisestu olihan päiwä
kuitenkin koittama pimcäutin yön perästä.
Waan toisinaan hän tuskaantui: oli hauesta luiu
jos kello soidessaan olisi pilkannut häntä, imaellen puhntellut, 'Aita kului, tunti toisensa perästä meni menoaan, maan hänen oli pakko oleilla linnassa, muitteu
ihmisten bääräillessä mikä missäkin toimessa tahi huwissa. Eikä kukaan hänestä mähääkään wälittänyt:
hän tähän wantiloppiin kuolisi tntaties, waan kukapa
kysyisi ja surisi hauen kuolemaa! Oli tosiu ollut pnhetta «tarkemmasta tutkinnosta", waan muuttuisiko häueu tilansa siitä tnou tnmmenimaksi?! Olihan ennentiu tiesi kuinka monta syytöntä ihmistä linnaan lähetetty ja sinne he oliwat useimmat kuolleetkin; ainoa
wcipanttaja oli lnolema, Karmaatsi käwi Gibbonsin
mieli, tuota ajatellessaan , Ei hän silti peljännyt,
että hän mestattawatsi tuomittaisiin. Jumala oli temmassut hänen wihan wimmassa riehuwau kansan kynsistä. Hänkö sallisi, että niiatouta merta wuodatettaisii»! Waan
Gidbonsia hirwitti, että hänen olisi
patko kukaties tiusattawalsi linnaan jäädä muositansilsi
ja että tässä ahtaassa kopissa hänen täytyisi asustella
ristissä käsin, nuorena wielä ollessaan, työhön ja toimeen terrassaan halntiaana ja lytenemänä.
Ties» kuinka nwnta lerlaa Giblions uäti unta,
~

se
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että hän istui työpöytänsä ääressä muka meistämässä
sitä keskeutekuista kuwaweistostaau, johon kaswoi yhä
lisää lehtiä, kultia, omenoita y. m,, 'kunnes hän siitä
unestaan ikäwäkseen heräsi, huomatatsecn, että se ei
ollutkaan tuin pelkkää unta, ja kuullakseen wanhan kirkonkellon soiman ja ilmoittaman, että oli taascuti» ylsi
tnnti mennyt hnkkaan, munan työtön, jontilas tuuti
palaamattomiin mennyt. Poikaparka kadehti hämähäkkejä, joilla oli lupa mapaasti wertkojaan kntoa? Inmala oli hänelle antanut weistäjän-lahjan, maan häneltä oli main ryöstetty tilaisuus tätä lahjaansa wiljellä, Hämähäkit oliwat onnellisemmat kuin hän.
Hän oli kiusauksessa, teki mieli uurista Jumalaa
mastaan, joka oli sallinut tämäu onnettomuuden.
Waan hauen mieleen muistui silloin, noina kiusallisina hetkinä, tohtori Wrenin sanat Pyhän Paawalin kirkossa kun oltiin: „los Jumalan kunnia oli
mielessä näitä piirustuksia tehtäessä, niin niitten mutaan kirkko hywään kuntoon ratennetaankin wielä.
Malttia main! Jos Hän, taiwaallinen isämme, tahtoo
meitä
käyttää, emme ole hukkatyötä tehneet
eitä hänen täyttämänsä
milloinkaan ruostu." Muistaessaan näitä sanoja, jo elpyi Oikomisissa toimo uudclleeu ja häu hartaasti alkoi rutoilla Jumalalta tärsiwällisyyttä. Tällä lailla kului liunassa miikto, toista.

aseenaan

ase
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XXI.

M»ll»n »»cuniillö

sn

siitn helniimiiit».

Lanantai-iltana syyskuun 1 päiivänä Gil'l>ons
sikeästi unklui olkiwuoteellaan ja näki mieluista uutn:
häil oli näet päässyt linnasta ja nautti wapcmttanu.
Unessa ihminen nscintin unohtaa kärsimyksensä; niinpä
nuori wankikin.
Tuuli tuli idästä ja loivasti se wiukui linnan
nurkissa; »vaan se ci häirinnyt nukkumaa uuornkaista,
jota oli »vaimoista wäsyksissään, lisäsihän ivain makean nncu jatkoa poikaparalle. Tuulen ivittkuminen
sotkeutui hänen unennäköihin salaperäisellä, omituisella
taivalla.

Hän luuli kuulemansa kaukaista soittoa, Viusoitettiin surkeasti, yksitoikkoisesti. Kuka oli soittamassa? (Mbonsilla oli hauen aamistuksensa, maan
hän piti ne mahdottomina. Muistellessa sitä isoa, yhlulla

teistä hautaa häutä hirwitti. Waau oli tuo soitto
kuitenkin sen tapaista kuin Silmion soitto! Hän ilostui loivasti, niin että kääntyi unessaan toiselle kylelleen ja rupesi kättentaputuksella osottamaan mieltymystään. Hän luuli olemansa metsässä ja arweli itsekseen,
että noitten tuuhealatwaisten puitten takana soittaja
kaikctikkin on ja alkoi käwellä sinne päin. Waan soitto
pakeni ja sitä kuului milloin mistäkin, kunnes lopulta
joka haaralta kajahteli kauniin soiton säweleitä,
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Arwaamalla alkoi tulisoihtuja wilnhlaa puilteu
wälislä ja scnuua uätyi. Kajahteli melsäslä lomat
huudot: „Kuolkoou lamaltaja! Kuoltoou taivaltaja!
katoolilaiucu pahus! Samulla ajakaa
Polttakaa
ulos!" Vita aitnakaau, niiu jo syttyi palamaan metsä:
tuli leusi toisesta puusta toiseen, tuuues metsä oli yh<
tenä tlllimcreuä. Tuuli rajusti ja isolla ryskeellä rojahliwat puut kumoon.
Gibbous rupesi ajamaan sitä wiilluusoittajaa taja
kaa
kasti hänen olla waruillaau, Waan soittaja
juoksi pakoon miukä cnuätti ja piiloutui milloiu unutiu

se

taakse. Kuinkahan käynectään; entä molemmat
heukensä ja joutumat tule» rimaksi! Waau
uythäu soittaja wihdoiukin scisahtim! Gibbous turottaa kätensä tarttuatsceu pakolaiseen; silloin tämä
puuu

mcucttämät

ruumiinlallon, kaukääntyy päin ja Gibbous uäkce
huksecu, jotta pääsi huuto . .
Samassa hän heräsi uucsta. Hieroi uucu silmistä ja katsoi ympärilleen. Linnan seinällä yhä lict.

sui

se

ihmeellinen

walo miukä hän

unessaan

oli näh-

nyt.

Kuunko maloa tno oli kukaties? Eitä ollut, sillä
Gibbous oli siksi usein uähuyt kuutamoa liuuau tupista, että huomasi tämän walou ivallau toisenlai-

seksi.

Oliko tuli irti päässyt? Oli warmaaukiu, siiuä
taupuuginosassa luultawasti, joka oli joen warrclla ja
jossa asni paljo kansaa. Huutoja kuului sieltä päin,
waan pitkän matkan takaa. Walo, joka näkyi linnan

167
seinällä, ci ollnl enää marsiu yhtä iso; arwatlmvasti
oli luli jo sammnmaisillaau, eikäpä ihmekään, sillä ei
»vedestä ollut puutetta. Olisi mielellään Gil'bons ollut katsomassa sitä tulipaloa, kansaa oli siellä koolla
jos knin paljo, pnuhaa oli sammuttajilla, entäpä olisi
hantin ollut tulen scunmnttamiscssa jonakin npnna,
Hupaisempaa tietenkin siellä kuin täällä! Haitta main
että sinne oli niin pitkä matta. Jos olisi palo lähempänä, kukaties linnaankin asti ehtisi tuli, waugit täytyisi laskea ulos . .-. siinä mylläkässä pääsisi hantin,
syytön mies, muitten ihmisten joukkoon, , , Semmoiset ajatukset tulimat Gibbonsin mieleen ja niitä hän
hautoi, maau lopulta häu uutahti jälleeu, tuuncs omi
nnkcni ja manginwartija toi eineen. Gibbous hypähli
mnoteelta ja näki, että seinässä uäkynyt malo oli yhä
»vähemmäksi mennyt, niinkuin luonnollista olikin, kosci
kapa oli jo päiwä, Wnan kokonaan yäwiuuyt
ollut.
„Onku tuli irti?" Gibbons kysyi,
„Onhan tuo irti," waugiuwartijn wastnsi »välinpitämättömästi, lnutnseu ja ruukun lattialle panuessna», „Puddiug Lancssa, kuuinkanlliscu leipurin talossa joen rannalla, Mouiaat mnnlkiu talot oivat
poroksi palaneet, wann lieuee tuli jo sainmnmassa,
Vika ole medestä puutetta suiutnau siellä päiu," Häu
meni, tuonti sallvan'omcu eteen ja meni muille ivanneille rnokaa iviemään. Gibbons jäi yksikseen einciueen
ajatutsiuceu,
ei ollut pcrääkääu, että tuli oli
Waau

se

suun

sam-
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mnmann päin, Sen huomasi Gil>bons siitä, että ladulla päiwäu tulncssa oli tasivamassa huulo ja haliuä, Sawuatin alkoi tarttua liicmmäs. Ia illau tullcu tuo malo, joka oli näkynyt linuau scinässä, näytti
kahta kirkkaammalta kuin cnucu, micläpä tnimas, mi»
tali sitä nätyi linnan koppiin, loivasti punotti cikä
kuuta eitä tähtiä näkynyt,
Siuä yöuä Gibbonsin silmiin ci tnllnt nnta yhtään. Hän malasi wuotecllaan, häkkiatkuuan marjoa
katsellen ja kaduilla laswawaa melua kuunnellen
miesten hnutoa, naisten ja lasten parkumista
sekä
tuulen minlumista linnan nurkissa. Häu luuli tuuletulenkin riehumista palopaikalla. Häutä altoi
huolestuttaa tämä palo; entäpä lopnlta pääsisi linnaan asti. Enucntuiu ehdittäisiin mcmteja laskea ulos,
kukaties linna wätinccn taitliueen joutuisi tulen ruuaksi.
Waugimvartijcka ci näkynyt tuiu wasta myöhääu ja
häu oli tumattoman lewoton eikä wastannut tuiu hywin lyhwcsti Gilitmusiu tysymytsiiu. „Ei tulta ole

mansa

se

samnm-

ivielä sammutettu, maan taitetittin tohtsiltäciu
tctaau," hän arweli. „Linnaanto asti tuli? Ei ole
hätää. Elkäätä toiwololaan, että teitä lasketaan pois
linnasta!" Ia owen paiskasi sen sanottuaan kiinni
tumattoman kiireesti ja huolettomasti.
Wanginwartijau täytös ja puheet eimät olleet
omiaau asettamaan Gibbonsin lewottomuutta; päiniuastoin täwi hänen mielensä yhä rauhattomammaksi; marsinkin kuu ulkoa kuului yhä lowempaa melua, josta täwi
selwästi päättäminen, että tuli oli linnaa yhä lähem-

mäs ehtinyt.
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Seuraama yö oli jotenkin malosa: palopaikalla
hohde paistoi linnan toppiin kamalammin ja
tirktaammasti jolta ei Mantilassa ollut paljo pimcämpi
luin päimäsydäuuätään. Gibbousia alkoi hirmcästi pelottaa? luultnmastittiu linna syttyisi palamaan setin,
sillä käryä tuli sinne asti ja hälinä käwi yhä towcmmaksi; hän palaisi elämänä knin hiiri loukussa, pääsemättä pakoo». Hän jyskytti owca, maan wanssiuwartijaa ci tuulnnnt ei näkynyt. Muitten mäntein huutoja kuului main, raukat oliwat säikäytsissään niinkuin
tulen

hantin.
Mitä ncuwotsi? Eikö karkuun pääse? Häkkiakkuun oli jotcntin korkealla ja wahwasta raudasta
tehty, wanginumrtija oli walpas eikä siitä syystä ollut ennen

manein

miclccu juulahtauuttnau pakenemisen

mahdollisuus. Wanu hätä ci lakia lue, entä pako oli
jollain lailla mahdollinen kuitenkin . .
Entäpä wankeja oli unohdettu kerrassaan? Eipä suinkacm! Luultawampi oli, että ei arwcltu miisaatsi rumeta laskemaan wankeja pois ennenkuin 11-ssä
hetkessä. Wankia oli linnassa ties kuinka monta. Eipä tiedä waikta irti laskiessa joku unchtuisi ja entäpä
hän olisi niitten uncuksiin jääueitten joukossa! Kamala tosiaankin! Häntä puistutti tuo ajatus. Käwi
miten täwi, koittaa täytyy!
Gibbons ci ollut niin pitkä että olisi ylettynyt
.

hätki-atkunaan hänen kätensä; senpä muoksi hän siirsi
kehnon sänkyrottclonsa, ainoan huonekalun, mitä Mantilan kopissa löytyi, aktuuan kohdalle, wielävä mesi»
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ruukun asetti sänkyyn ylösnlasin, cnncntnin yrillilcinn
lällään tnroltaa akknnaan päin. Waan hän hnomnsi
tarwilsewansa, lartunn päästäkseen, mahwan ja pilkan
nnorantuu ilman sitä oli aiwan mahdoton laskeutua
attuuasta alas linnan kartanolle. Ei mnu neuwotsi
knin särkeä scnmyupcitc ja siitä tekasta nnoran tapainen. Sillä nuoralla wyötettyuä Gibbous sänkyyn asetetun rnukun päältä uousi warpailleen ja hänen onnistnitin päästä akkunan lautaan käsiksi ja heittäytyä siihen istumaan. Ei se helppoa ollut, maan notkea oli
Gibbous wiclä, nuori kuu oli ja hätä kartutti moimia
täsiwartccn. Häkki attunalle päästyään alkoi hän katsella nlos. Hirwcä oli nähdä asutnn Thcmsjokiwarren paloa; lannista se oli, joskin hirwcää, niinkniu iso
tulipalo on aina kamalata nähdä.
rannasta Chcapsidecn asti oli kanpnnki tuja tuo lulimcri lasmoi yhä leweämmätsi ja laajemmaksi sekä kirkkaammaksi, siltä näytti. Tuuli lennätti tulta toisesta kirkoutoruista toiseen, toisesta katonharjasta toiseen. Oli ollut sateetou, tuima aita, jotta ahnaalla tulella oli ruokaa ylliu kyllin jota haaralla. Tuntui kniu olisi ilma ollut tuuma tuin uunissa. Tnuli oli towa ja yltyi mintä kerkesi mahlamatsi myrskyksi, joka kaatoi kaikki knmoon mitä eteen
sattui. Päälle päätteeksi syttyi öljy- ja ruutimakastinit
moniaat palamaan ja tietää
minkä wauhdin tnli
noista
Taiwas
oli samupilwissä ylträjähdyksistä.
sai
yleensä ja Harmoin tuli kun pilmien lomista näkösällä.
Tuo kaikki muistutti siitä hirweäßtä päiwästä, jolloin

Joen

lessa

sen
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„taiwanl tnlesta rautecivat ja elementit palaivnndestn
sula»,'at."
Tuli ci ollilt tankanakaan linnasta enää. Chcapside»» kaupunginosan scn puolinen laita oli näet jo
lnlessa ja Nciuqate»» tadnn mnrrclla olewaiu talojen
altunoissa paistoi walkeu, ennnstaen, että chlisi tohln
siunctiu asti hämittäwä elementti. 'Asukkaat hääräiliwät hädissääu lalojcusa ympärillä, tulcu tieltä torjateil tawaransa minkä kcrkcsiwät.
Läheni tuli limiaa siis, se oli sauomattatiu selwä. Waan miten päästä tulta pakoon? Gibbonsrnpesi linnan muureja ja kartanoa wisusti tatsumaau
löytäisikö kukaties jotain keinoa. Linnaa ympäröi korkea aita. Kapea oli kartano. Likellä linnan mnnrin,
»vieläpä
häkki-ikkunan kohdalla, jossa Gibbons istui, oli munan ratennns, jossa linnan mahteja ja
muita mirkamiehiä asui;
rakennuksen katolle pitäisi
päästä tumalla tai toisella. Eitä tuo mahtauut olla
aimau mahdotontakaan, koskapa hänen koppinsa alla
oli toisia koppeja, joissa oli samanlaiset hätki-attunat
kuin hänen kopissaan. Gibbons, hnomattuaau tnon,
hoksasi heti, että sitä tietä oli mentäwä, toisesta hättiattunasta toiseen. Hänen sydämensä alkoi sykkiä ilosta,
loimossa kun oli päästä wapaalle jalalle.
Kunhan main akkunasta ulos pääsisi! Sepä se!
Akkuuau rautaucn häkki oli särettämci ensinnä. Waan
siinäpä oli työtä isompaa kuin hänen heikot »voimansa,
siltä näytti. Koittaa täytyy kuitenkin. Ia Gibbons
rupesi heti rynkyttämään »voimansa takaa akkunan

sen

scn
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rautoja. Ruosteisia ne oliwattiu ciwättä lähestulkoontaan uiin wahwoja kuin päältä katsoen ulisi luullut.
Pari tuutia häätyi Gibbousin siinä rynkyttämään ja
hytkyttämään sitä yhtä rautaista laukea, johon ensinnä
oli käsiksi tarttunut, maan lopultakin höltyi pahus ja
katkesi. No, koskapa yksi on katkennut, kaiketi toinenkin tätkcaapi, jahka olen uuttera, arweli Gibbous,
ryhtyi toiseen, rynkyttäen ja retuuttaen sitätiu rautaa
minkä jaksoi ja mikäpä siinä, kattesihan setin, samoin
kolmas ja neljäs. Tie oli anti wihdoinkin, jnuri kun
päiwä nousi, tulen hohteelta riidellen maltaa,
Waromasti Gibbons pisti päänsä akkunasta
nlos. Jo oli reikä siksi iso, että mnnkin ruumis pujottelemalla pääsi siitä menemään. Nyt nuora awuksi!

Gibbons heitti nuoran hätki-akkunan wahwimman
raudan ympäri ja tarttni nuoran kumpasecnkin päähän, jonka perästä waromasti lastensi alas, kuuucs
ehti alempana olemalle samanlaiselle akkunallc, jolloiu nuoran nytäsi ylemmästä akkunasta irti; sitten
laskeusi samalla lailla seuraamalle akkunallc, toisesta
toiseen kunnes lopulta pääsi onnellisesti edellä mainitnn

rakennuksen katolle.
Hänen matkallaan oliw«t toiset wamsit huutaneet hänelle: „auta meitä, auta, meiklonen, päästä
pois meitäkin," maan maikka olisi Gibbonsin mieli tehnyt, eihän se käynyt laatuun. Ilmankin hän pelkäsi, että huomattaisiin hänen karkaamis-puuhausa liian aikui»

sm. Hänen

täytyi pitää kiirettä,
Gibbons ryömi nelin kontin katon reunalle, wa-
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rowasti

j« hiljaa. Kuului näet kartanolta puhetta:

wanginwartijat tutkimat siinä tahaläteeu. Gibbous
malttoi kunnes he oliwat poistuneet peremmäs kartanoa, jolloin pääsi hypähtämään alas siltä katon kohdalta,
mistä oli lyhin matka linnan ympäri pystytetylle muurille.
Pitempi
matta sittenkin oli kuin miltä
näyttänyt
oli, häkti-akkunasta kun Gibbous sitä katseli; maan
yrittää täytyi. Hywästi käwi. . . Nartijat eiwät
huomanneet mitään. Jospa jotain munrausainetta
pudota jupsahtikin maahan, eiwät he sitä ääntä erottaneet kuiteiltaan, sillä tulipalopaikalta kuului kowaa
räiskettä ja hälinää. Hetken aitaa seisoi Gibbons aidan päällä, josta lasteusi siewästi alas toiselle puolelle. Hän oli wapaa. . .

se

se

XXII.
ssultn Ke«Ktlll>.
Tnstinpa kukaan, joka omasta

tiedä, arwata

osannee

kuinka

suloista

ei
on olla wcmteu-

kokemuksestaan

desta päässee». Minkä joka päiwä näemme ja hyraitista ilmaa, ihanaa luon»
maisemme nautimme
emme armosta miktoa, wapautta mennä ja tulla
sikään, maan jos meidät linnaan wiedään tahi jos
tautiwuoteelle joudumme, wasta silloiu kaikkia noita
W«etuja kaipaamme ja kalliiksi arwata
paus ou suuri lumalau lahja, josta emme moi olla
kiitollisia to.rpee.ksi.

osaamme.
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Hywillncin oli Gibbonskin, sen arwaa: melkeinpä
hallioissaan, nmpaasti kun oli päässyt menemään
minne halutti. Sekään mahdollisuus, että hän saattaisi joutua linnaan toistamiseen, hän tuu oli karannnt
ei hnolettannt häntä ensinkään. Newaateu
linnaa ei enää näkynyt, niin kanas oli hän muntamissa minuuteissa jo ehtinyt mennä enneuknin katsoi
taakseen. Hänen mieleensä juolahti se keskentekoinen
meistos, mikä oli jäänyt kotiin, winttikamariin Velle

warressa.

Sauwage lsourti l kadnn
Entäpä sekin talo
oli tulen ruuaksi joutumaisillaan. Hän päätti mennä
weistoksensa, Tintosinne korjaamaan tulen alta
taulun,
johon
rctton
hän oli kowasti mieltynyt, ja
muuta pientä tawaraa, mitä hänellä oli, työkalunsa
y. m. Matkalla sinne käsin huomasi häu, että Pyhä»
Paawalin kirkko oli joutunut sekin tulen tielle; sillä
tahtaalta käsin nähtäwästi tnli oli lähenemässä kirkkoa,
idästä ja lännestä. Taiwaan ranta sekä Nlaetfriariin
että Kheapsideen päin hohti tnlipunaiselta; näytti siis
siltä luiu lahdelta haaralta lähcuisi tuli tuota suurta
kirkkoa korkeine torneineen ja risteineen. Syystäpä
(Äibbons pelkäsi,
että hänen asuutonsa tawaroiueeu
taitkinee» kohtsiltääu palaisi poroksi, ja häu rupesi
yhä kiirnmnmasti juotsemaau totiiu päiu.
Hetken perästä tuli hän muutamaan pait taa»,
jossa työmiehiä oli uurtamassa moniaita huoneita
maahan; siiuä toiwossa oltiiu näet, että tällä lailla
naitaisiin kukaties ehkäistä tulen tultua ja asettaa
sille salpa eleen, Työmiehiä oli johtamassa mnnan

sen
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mies, jonka Gibbons heti tunsi Lontoon lordmayoriksi
eli pormestariksi Thomas Vludworthitsi. Hätäisessä
pnnhassa oliwat miehet, nman näytti siltä tuin siitä
työstä ei olisi tullut tuon walmiimpaa: pormestari
näet ei oscmnnt oikeita neuwoja heille antaa, milloin
käski minkä masta oli päässyt kieltämästä ja pciiuwastoin taas kielsi minkä wasta oli käskenyt. Pormestari parka oli kowiu hätäytsissääu. Työmiehet eiwät sanueet aitaau paljou mitääu, oliwathau main
toistensa tiellä, tiroiliwat ja riiteliwät keskenään.
Gilmonsin mieleen juolahti heti, että tässä oli
hywä tilaisuus tarjona pelastusta toimittaa linuau
muille nmngeille, Kän lnunioittawasti lähestyi lordmayoria ja sanoi: „Teidän ylhäisyytenne, olette kai
ryhtyneet joihinkin toimiin Newgaten linnan wantein
pelastamiseksi tule» uhriksi joutumasta? Olen wast'«
itään lnlkcnnt siitä siwu ja, niinkuin näette, tuli on
aika kiireesti," Lordmayori katsinne päin
seli silmät rengllllaan ja nolojen näköisenä Gilmonsia,
Lopulta mustasi hän: „Mitä nenwoksi, olen pääsemättömissä, sillä eiwäthän työmiehet tottele minua. Olen
täskeuyt heitä hajottamaau nämä huoneet tässä, maan
tulella uu hirweä tiire,
ehtii meidän edelle,"
„Waan eikö wankejn luoisi lasten pois silti ja
siirtää muualle, jos linnaa ei tämisilnän tulelta mnrjeleminen?"

menossa

se

«

Tosi

se

on, tosi on, waan minulla on kiire ja

ole» tniti wäsytsissäni, Minnn täytyn päästä hetletsilaan leioolle, sillä olen malwonut taiten yötä," lord-
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mayori
rupesi

ivastasi ja kääntyi Gibbonsille selin. Työmiehiä
taas ncuwomaan» ivaan wähätpä he hänestä

hnoliwat,

että »li turha jatkaa pnhetta
Gibbous lähti kaivelemaan mattansa verille. Katu oli mäen wilinästä mustanaan.
Ihmiset vateniwat minkä kcrtesiwät tulen alta, Eiinä

Hnomattnaan,

lordmayorin kanssa,

waimoja isot taiuarakääryt selässä tahi kainalossa!
lapset wieressä juoksiwat, millä koira millä kissa sylissä. Itkua ja parkua kuului joka haaralta, Talojen kohdalla oli hewosia rattaineen wainuineen, joihin
heitettiin kaikenlaista tawara-rojua akkuuoista, tunnes
kuorma oli kukkuroillaan jotta alkoi jo taatna: talon
emännät kuitenkin kaititenkin hnnsiwat, että tämä tahi
tuokin taivara oli lisäksi kuormaan pantawa aiwan
malttamatta. Waroa sai Gibbons päätään toisinaan,
ylhäältä kun tuli lentäen arwaamatta tnin mikähän
nktosen nuoli joku esine, tyyny, matrassi tahi muu
tawara, mitä pehmeämpi mikä loivempi. Muutamasta
talosta tuli hoiperrellen perheen äiti, jolle tunti sitten
oli lapsi syntynyt, tahi kanuettiiu portista ladulle
huonokuntoinen sairas, joka oli luullut, että siihen taloon hän kuolee, aawistamatta että tällä lailla oli
mentäwä hirweätä tulta pakoon. Eikä pakenema kansa
tiennyt mihin mennä, mistä saisi niitin suojaa tästä
puolceu.
Gibbons poikkesi muutamalle ristitadulle, joutuakseen pitemmin perille, Naa» siellä tnli sakea
»vastaa» ja selioä oli, että palopaikka ei ollutkantana-

smun

177
kaan.

Se hänen aawistulseusa oli oikea, silla mentyään wanhan tuttunsa, juutalais-ukon Simeonin talon
portista sisään, paistoi kirkas tuli häntä silmiin
rastaan.
Tuli tuhansine terämme kielineen lensi toisesta
katon harjasta toiseen, akkunasta toiseen. Työmiehiä
oli täälläkin muka salpaa panemassa häwittäwän elementin eteen samalla lailla kuiu siinä missä oli työmäkeä johtamassa kaupungin lordmayori, maan huoneitten hajottaminen näytti täällä yhtä turhalta. Kuitenkin oli toisenlainen ja näköinen mies täällä johtaja neuwomassll työwäkeä, mustasilmäinen ja jaloryhtinen, tosin hienoihin waatteisiin puettu, waau
itse tarttui hän työhön käsiksi eitä tyytynyt pelkkään
neuwomiseen, kieltämiseen ja käskemiseen; hän toimillaan kädestä pitäen näytti miten työ oli toimitettawa
eikä pitänyt isosittaan wäliä jos ryöttyikin ja tuh-

sno-

massa

raantuiwat hänen waatteensa. Turhaksi hän kumminkin huomasi wastarinnan tässä paikassa, tuli oli luin
olikin maltaan päässyt, isännän sijalle istahtanut; ei
tehonnut tässä tawalliset keinot, „Mennään pois,"
huusi hän työwäelle ja eräälle toiselle, yhtä hywiin
waatteisiin kuin hän puetulle tomerilleen, „Waan
onko manna, että ci ole noihin hnoneisiin ketään ihmistä jäänyt?" hän kysyi. Samassa kuului kimakka
hätähuuto. Kun Gibbons katsoi sinne päin, mistä
hnnto oli kunlnnut, huomasi hän nnoren tytön juutalaisen tanppiaan talon yläkerran muntamassa akku-

nassa.
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Tuo talo oli oiwallista tulen ruokaa, siiuä kuu
oli wnuhaa rojua jos kuin paljo, tiesi kuin manhacu
ja mnntanmssa talon nurkassa, mieläpä portissa paistoi jo tnli.

Gibbons katseli wuoroon tyttöä wnoroon tulta.
Hänen mieleen muiZtni entiset ajat, jolloin hän oli

käynyt kaupittelemassa

weistotsiaan

tytön isälle,

sitä-

kin muisteli, että tyttö oli hänelle antanut hopearahan

hänen nälkäänsä, auttanut häntä snurimmassa hädässä,
kyyneleet oli ollnt tytön silmissä ja sääli oli paistanut niistä. Tuossa seisoi nyt
tyttö, hän
wuorostaau hädässä, wieläpä hengen hädässä,
awun tarpeessa kuin missä ihminen tumallisissa
oloissa onkaan. Kylmäkiskoisestiko Gibbonß jättäisi
tytön tulen runatsi, kuolemaan hirwittäwää kuolemaa?
Ei toki! Ei toki!
joka tytön pe„Kaksikymmentä kultarahaa
lastaa tulen kynsistä!" työwaen johtaja huusi ja pisti
kätensä muutamaan lautkunn, jota riippui hänen
myöstään. Waan työmiesten joukossa ei ollnt yhtään
halukasta. Olihan tnlen mallassa jo miereinen rakennus, ja senkin talon alikertaan, jossa tyttö riepu oli,
tuli oli tarttunut käsiksi. Owesta kukaties wielä pääsisi sisään; maan pääsisikö enää nlos, sieltä palajamaankin? Tuskinpa main! Miehet siis main katseliwat toisiaan, eipä ketään halnttanut mennä marman
kuoleman kitaan.
„Wai ci kukaan mene, sepä ihme. Mitä muu
neniuoksi, miunn itseni siis täytyy menua. En salli

se sama

massa

saa

snnrem-
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se

tytön tulen saaliiksi joutua tumminkaan,"
herraa
mies, joka miehiä johti, lausui. Hän yritti jo mennä,
maan läßnäolewat eiwät laskeneet. Hänen tomerinsa,
josta äsken mainitsimme, lupasi lähteä palamaan taloon noutamaan tyttöä.
Myöhäistä, Jaakko! Katsohan
Gibbons näet oli jo syössyt portin ja tadnn
tantta jnntalaistauppiaan pnotiin. Hän oli
"

scuunnn

tulchtna, maan siitä hän ei huolinut, meni main rohkeasti

sisään. Ilohunto

pääsi miesten

sunsta. Toisen

rohkeutta he ihmetteliwät, maikka eiwät oinasta puolestaan olleet uskaltaneet panna henkeään alttiiksi.
Usein ennen Gibbons oli ollut tuossa eriskummallisessa puodissa, joka imeläkin oli täynnänsä wan>
hoja kaluja, wanhoja sota-asuja, wanhoja homeisia
tanlunlchyksiä, kuluneita kirjankansia y. m., se erotus
main että nyt niitä näki selwemmästi luin silloin,
walkea tun nyt paistoi akkunasta sisään.
Waan Gibbons ei joutanut tällä kertaa enää
niitä katselemaan. Hän meni
werhon
taakse, joka erotti vuodin muutaman sopen muusta
huoneesta, ja löysikin sieltä minkä oli arwannut sieltä
löytämänsä, talon ylempiin kerroksiin wiewät portaat
näet. Naikka tapeissa portaissa oli
jotenkin
sakealta, kapusi hän ylös siihen kerrokseen asti, missä
tyttö oli akkunassa seisomassa. Perille päästyään
nivasi hän ensimmäisen uwen, miukä huomasi, ja oikein: siellä seisoi tyttö
tnin äsken.

suoraan sen

sawua

sumassa asennossa
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„Lca neiti!"

Gibbons

terwehti, maan hänen

Tyttö säpsähti ja
tääutyi terwehtijän puoleen. Ilohuuto pääsi hänen
suustaan ja hän kurotti molemmat kätensä Gibbonsia
kohti, lausuem „Herra Gibbons, tekö? Olipa hupaista nähdä teitä, minä kun luulin teidän kuol-

äänensä

ilmaisi alakuloisuutta.

leeksi!"
Gibbons tarttui molemmin käsin tytön käsiin ja
moniaita seknnteja seisoiwat he mastattain, toisiaan
silmiin katsoen. Walkea kirkkaasti mataisi heidän kasmojaan. Tytön kalpeat posket lensimät punasiksi ja
Gibbonsin sydäntä tykytti kowasti; silmänräpäykseksi
hän unohti sitä waaraa, jossa he oliwat. Waan akkuna mnucm talon nlikcrrassa helähti rikki; lyijyiset
puitteet oliwat sulaueet. Heti täyttyi huone tulella
ja sawullll. Gibbons päästi tytön kädet käsistään.
«Tulkaa soutuun, neiti, nyt on kiire, munten
hukka perii," Gibbons tyttöä kehotti, juostcu edellä
alas puotiin, mistä kautta hän oli tullnt,
Waan knn hän lyttäsi syrjään sitä werhoa, joka oli
rappusten edessä, huomasi hän hämmästyksekseen, että
oli enää mahdoton sitä tietä päästä ulos; pnoti oli
maltaan terrassaan.
ehtinyt joutua tulen ja
„Jumala meitä auttakoon, neiti, tästä ei pääse enää,
eikö ole muuta owea, joka wie tästä talosta ulos?"
„On, talon toisessa päässä on tawaramakasiiwaan isäni wei awaimet kaikki nicnnessään."
uejä
Hetken aikaa hätääntyneet tatseliwat toisiaan:
puuuweistäjä-poika portaittcn päässä seisoi, jnntalais-

portaita

sawnn
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tytlö

wähän

ylempänä portailla.

Oliwat niwan hämmästytsissään molemmat, kauhistuksissaan: mikä nyt
ncnwoksi tosiaankin? Miten pelastua surman suusta?
Katossa on muuan lunkkn," muistui arwnamatta tytön mieleen ja hänen äänensä wielä wapisi
äskeisestä säitayksestä.
„Hywä, hywä," Gibbons ihastui; toiwon kipinää
„

Gibbons tointni hämniästykseslään,
mieli käwi rauhalliseksi ja rohkeaksi jällceu. „loutunn,

siis

oli wielä.

Ia

incnkää edellä!"
Tyttö juoksi edellä, voita perässä portaita ylös;
kunnes saapuiwat wintille. Pimeä oli ja ivasta hetken perästä tottni silmä pimeään että niähäscn erotti
esineitä toisistaan. Siellä oli kuin olikin lunktu, ivaan
se oli lujasti kiinni eikä tyttö heikoilla woimillnan
saanut sitä auki. Uusi kauhu! Gntä ci tätäkään tietä
pääse ulos! Tyttö riepu oli mennä tainnoksiin. Waan
Gibbons tarttui lujasti salpaan ja nykäsi sen helposti
irti. Hänessä alkoi olla mieheksi warttnwan nuorukai-

sen

wahwat

moimat,

Olkaa huoleti, Lea neiti, ei ole hätää mitään,"
häu rohkeutta tytölle puhutteli ja pisti luukusta ulos
„

päänsä katsoakseen oliko mitä pelastuksen toiwoa. Pimeältä näytti. Hän ei näet nähnyt kuin isoa, 6 kyynärän leweätä, luisua kattoa ja jyrkkää pystysuoraa
seinää. Ei yhtään nlkonemusta jalalle tueksi. Ainoa
akkuna, mikä seinässä oli, ei sekään ollut niin korkealla,
pieliin olisi sopinut astua,
että

sen

Gibbons ei silti wielä nmwottomaksi heittäyty-
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nyt, „Lca neiti," hän tysyi, „ontu täällä nuoraa yhtään?"
„Onpa mainkin jos tuin paljo," Lea ivastasi ja
rupesi heti irroittamaan nuoraa muutamasta arkusta,
ja kuu Gibbons alkoi katsoa ympärillecu huomasi häu
että arkkuja, joitteu kannet oli nuoralla sidottu kiinni,
oli wintillä jos kuin paljo. Mitä rojua, wcmhaa roskaa niissä oli, siitä hän ei »välittänyt ensinkään; rupcsihan main hanki nnoria päästämään arkuista irralleen ja käski tyttöä solmita uuoranpättat yhteen.
mcncTyttö rukka säikähti, Gibbonsin
tänuc!"
jätä
ulos
katolle.
toki
minua
Ettehän
wäusä

sanoessa

„

hän hätäili.
„Minäkö teitä hylkäisin! Huoleti olkaa!" knuuou
nuorukainen rohkeutta puhutteli tytölle. „Meueu waiu
miehille ilmoittamaan missä mc ollaan ja käskemään
heitä talon toiselle puolelle, meidän laskeutuessa maahan köyden warassa." Hän aroasi wintin ikkunan ja
heitti siitä kartanolle muutaman liwiastian, joka maahan tullessa särkyi, niin että miehet
heti huomasiwnt. Waan akkunasta liekit pyrkiwät sisään, jotta
Gibbonsilta taswot ja silmäripset lärwentyiwät. Hain
tuskin sai hän huudetuksi: „Täällä olemme, menkää
kartanon puolelle meitä ivastaan ottamaan, joutukaa!"
Waan aiwan warma hän ei ollut siitä, että miehet
erottuvat hänen puhettaan ja wähän aikaa hän oli
hirmeästi lewotonna. Entäpä he ciwät kuulleetkaan!
Jos todellakaan he eiwat tuulleet mitä hän heille
oli huutanut, hän oli tytön kanssa kuoleman.oma.

sen
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„

Kyllä lullaan, kyllä tullaan,"

michcl wihdoinkin

wastasiwnt häucu suureksi ilokseen,
Hywällä mielin palasi Gibbons tatsonman tytön
lyötä ja auttamaan häntä solmiamaan yhteen unoranpättät. Tyysti katsottiin oluvatko solmut luotettawia.
Pitkä köysi siitä tulikin. Toisen pään Gibbons kiinnitti kattoon, toisen heitti Lean ympäri, kainaloista
kiinni, jonka jälkeen kasti hänen mennä katolle ja laskeutua alas sillä aikaa kuin hän warowasti ja lujasti
piti kiinni köydestä,- jotta tyttö ei liian rohkeasti putoaisi Ninahan, Hywästi käwi; ja miehet, jotka oliwat
kartanolla kurottamassa käsiään tyttöön kohti pciästiivät riciunhuntoja kurkustaan, nähdessään että hän pelasti henkensä.
Eikä Gibbonstaan jäänyt tulcn ruuaksi. Olihan
linnan
akkunasta wastitääu laskenuut Ninahan,
häu
Tosin tästä iviittin ikkunasta oli waitecunpi laslcntua,
siiuä kun ci ollut jalalle minkäänlaista tukea ja kuivempi oli kiire unt, sillä kuului romahdus, lattia kun
arwattamasti talon yläkerrasta putoa romahti alas,
maan Gidbuns oli yhtä rohkea kuin taitama, yhtä
notkea kuiu wnhiva, ja ouuellisc«ti hän siis pääsi tnin
luiu pääsikin, jospa 11issä hetkessä, tulcu kidasta.
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XXIII.
Thcmz-jxlica
Toistakymmentä

souwnnssa.

kättä oli kurottamassa tuon

pnolccn puristaaksecn hänen
nokista ja meristä kättä. Waan pitkiin puheisiin ci ollut
joutoaikaa, sillä
herrasmies, jota oli sammutustyötä
johtamassa, antoi käskyn kiireen kautta poistua. Tnlcn tiellä olikin sille rnokaa jos knin paljo, talojen
wälissä knn näet ei ollut kuin marsin kapeita ja ahtaita solia; oli
wnoksi mcntäwä ctcmmäs, jollekin

urhoollisen nnorukaisen

se

sen

torille tahi muulle asumattomalle paikalle, jonne tuli
ci ollut kerinnyt mielä. Siellä hän pysähtyi wasta ja
lasti kätensä Gibbonsin olalle.
„Sinäpä kunnon poika," hän kiitteli Gibbonsin,
otahan nämä kaksikymmentä kultarahaa ja lisäksi annan wiisi; hywästi olet ne ansainnut,"
Ihmeissään ja tarjoojallc suutliksissaan Gibbons
kieltäytyi mastaanottamasta rahoja ihmishengen pelas„

tuksesta.
„Niitä sanotte?" muuan herra lnmmaili,

„Et-

tekö tiedä, että..."
Sammutustyön johtaja ci sallinut hauen puhua
loppuun ja wiittasi kädellään, osotukscksi, että häne»

tuli olla ääneti.
„Ncima kaksikymmentä kultarahaa lupasin palkinnoksi sille, joka tytön tulen kidasta pelastaa," hän
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sclwitti Gwbonsillc, „cttckö kuulleet minun puhettani?"
„Gn, armollinen herra, sitä en knullut,"
Kuulkaahan, hywät herrat,
on urhoollisempi kuin kukaan teidän joukossanne. Hän ci ole palkkaa pyytänyt mitään teosta semmoisesta, johon ci ryhtynyt kulaau tcidäu joukosta, maikka olisi saanut minulta kultarahoja palkaksceu useampia. Hän on saanut meitä
kaikkia häpeään. Waan, jalo nuorukainen, otahan
tummiukiu nämä rahat wastacm, joita tarjoau suosioni ja kunnioitukseni osotukscksi. Antaisin enemmänkin, waan kukkaroni on jotenkin tyhjä tänään."
«Kiitoksia, jalosukuinen herra," Gibbons kiitti,
„waan tytön pelastin syystä että olimme tuttuja, ja
maikkapa emme olisi tuttuja olleetkaan, enhän olisi
woinnt jättää häntä surman suuhun. Olinhan wclwollincn pelastamaan häntä."
jalosukuinen herra kiitteli,
„Hywa, hywä,"
kukapa
„niin kaunista neitosta
olisi rastinut tulen
ruuaksi jättääkään! Sääli tosiaankin! Katsokaahan,
te kaunis neitonen, nämä kultarahat antakaa te henkenne pelastajalle, entä hän ne wastaanottaa teidän
kädestä. Enpä suwaitsisi minusta sanottaman, että
olen jättänyt palkitsematta niin urhoollista tekoa."
Samassa hän rahat pisti Lean pieneen käteen ja tyttö
pnolestaan rnkoilewin silmin ne Gibbonsille tarjoili:
«Ottakaa ne toki ivastaan, herra Gibbons, Ettekö jo
huomaa, että tämä herra pahenee teihin ja ansainneet

Ettekö todellakaan?
ou nncß

„

tässä

se
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olette tosiaankin jotainkaan palkintoa kaikesta waiwaunäöstänne."
Teidän kiitoksenne riittää minulle palkaksi,
muuta en kaipaa, Lea neiti," Gibbons wastasi, yhä
rahallista palkintoa halweksien. Waan kultarahat hän
silti »vastaanotti lopulta, kun ci muiltakaan ucuwoa
„

keksinyt.

„Hywä un," se jalosukuinen herra naurnsuin
lausui, „uyt ou se asia suoritettu, olkoon onneksi.
Waan entä kuinka teidän käy, neiti, mihin teidät toimitamme? Tässä on kiire käsissä."
Lean silmiin nonsi kyyneleitä.
„Niin, mihinkä menenkään, en tiedä tuota itsekään. Isäni meni warhain aamulla Cheapsidcen muujuutalaiseu luokse jättämään hänen haljotaiu
paperia. Waan mennessään hän kielsi
tuunsa
minua talosta lähtemästä muka euueu kuiu hän palakoommin ole näkynyt. Eitä mijaa eikä häntä
nulla ole tutiawia eikä omaisia muita, joitten turmiin

toisen

taman

sen

menisin."
Tuo jalosukuinen herra sääliwin silmin katseli
tyttö parkaa, sillä hän mielessään arweli, maikka ci
sitä arweluaan julki lausuuut, että mahtoi juutalais>äijä riepu joutua tulen ruuaksi, Cheapsidcssä kuu
tuli riehui. Gibbonsilta hän kysyi: „Gntä te, tehän
olette tytön ystäwiä, on kai teidän tiedossa hänelle
turmapaikkaa?"

se

Armollinen, herra, eihän minulla ole kotia,
Cheapsidessä kotini paloi poroksi eikä minulla ole
kulaisia yhtään," Gibbons ivastasi.
„

su-
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„Wai mm owat asiat," se jalosukuinen herra
lausui, „cn muuta neuwoa tiedä, asiaiu uäiu ollen,
kuin että tyttö menköön puolisoni turmiin, sola hänestä
hymän

huolen on pitämä. Hywästi!"
Hän kutsui luokseen muutaman seuralaisensa ja
nskoi tytön hänen huostaan toistaiseksi.
Hätinä oli hän puhumasta päässyt, niin mnuan
ratsumies tuli täyttä laukkaa hänen luo, laskeusi hemosen selästä, kumartui sywään ja kiirehti sanomaan:
„Teidän majestcettinne! Lordmayori Thomas
Bludworth on lähettänyt minua tänne Teille ilmoittamaan, että hän on kerrassaan kykenemätön tulelle
»vastarintaa tekemään. Ludgate ja Cheapsidc
omat jo melkein kokonaan riehuman tulen mallassa,
jopa Paawalin kirkon tornikin palaa. Mikä ncuwoksi?
Lordmayori läski minun pyytää, että Teidän majcs-

enää

teettinnc hywäntahtoisesti kiiruhtaisi sinne." Knninnas,
sillä kuningas se oli tuo jalosukuinen herra, joka oli
sammutustyön johtanut, näytti hämmästymän, lausni
kiireessä moniaita sanoja seuralaisilleen, hypähti hcwoscn selkään ja lähti ratsastamaan täyttä lankkaa Paamalin kirkkoa kohden, kaikki seuralaisensa muassa.
Gibbons jäi yksikseen seisomaan kuin naulattu,
hämillään ja kummissaan, Wai kuningasko se olikin!
Niin hän nolostui, että ei edes huomannut, että Lea
neiti puhutteli häntä, kiittäen häntä wielä kerran ja
hywästi jättäen. Wasta muutamia minuutteja siinä

seisoa
tuo!

ällistettyään

Hänestähän

selwisi hänelle asiat.

Kuningas

on niin paljon pahaa puhuttu, oli
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melloksi, irstaiscksi muka, Waau kuuuou
mies häu olikiu, reippaasti oli sammutustyön johtanut, wnaroissa ja mannoissa ensimäiscuä ollnt, Wai
kuuiugas itse, jopa jotaiu! Ia millä lailla olikaau
käyttäytynyt Gibbons parka; pöllömäiscsti, kömpelösti,
wicläpä epäystäwällisestikin, hän kuu ei ottanut ilolla
ivastaan sitä kuninkaallista lahjan. Suuttunut oli
Gibbons itselleen eikä asia parantunut cusinkääu siitä,
että Lea oli joutunut arwaamatta kuninkaalliseen hoiviin, sillä huonossa maineessa oli Englannin homi
siihen aikaan, kansan epäsuosiossa; ainakin huhupuheita
kämi kaikenlaisia howilaisten huonoista lamoista eikä

soimattu

siis heidäu keskuudessa ollut nnori tyttö hywinkään
turmassa. Ia maikkapa Gibbons olisikin
tyeuuyt palauttamaan tytön howista, cutä sittc»!
Eipä hauella ollut tarjota tyttö paralle tuon parempaa turmapaikkaa, sillä olihan hän „karkulainen," liu-

hywässä

uasta pakoon wasta päässyt wcmki, jota poliisi kukaties parasta aikaa ajoi takaa, micoätseeu linuacm takaisiu. Mitä häu turwattoman tyttö paran hymätsi
osaisikaan toimia! Hetken tätä asiaa haudotluaau
mielessaäu hän muisti, että entäpä häu itsekään ei ole
hywässä turmassa ja hän päätti lähteä Lontoosta
muualle, pakenemaan etemmä jotta ci main uudelleen
joutuisi linnaan.
Thems-joen warrclla oli useampia pimiä kyliä;
tuommoiseen syrjäiseen paikkaau häu päätti mennä
asumaan, ainakin toistaiseksi, kunnes poliisi unoh-

taisi

hänen liunasta karkaamisensa,

,

Wenemiestä
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hän hunft luokseen, „Mihin matka?" wenemies kysyi,
airoaan heiluttaen. „Deptfordiin," Gibbons

pitkää

sen

nimellinen oli kylä, joka ensiksi muistni
„Wai Tcptfordiin, lähetään main,
hänen
mutta sinne on pitkä matka ja hywan palkan waadin
Mlliwastani, sillä täällä on lähcmpänäkin paljo soudettawia." Gibbons näytti mnutaman kultarahan. Wenemies ihastui ja suostui wiemääu Teptfordiin, jahka

wastasi,

mieleen,

nmksettaisiin kaksi kultarahaa. „Olkoon menneeksi,"
suostui.
Ei aluksi puhuttu mitään, wcnemies souteli hil-

Gibbons

jakseen. Paljo oli mnita meneitä kulkemassa, mikä
jokea alas mitä ylös, täynnä naisia ja lapsia sekä ta°
maraa jos jonkin näköistä, Weneitä ei ollutrannassa
niin monta knin olisi tarwittu, ihmiset knn kiirehtiwät
tnlta paloon.

Lontoon City, tuo mahdottoman iso kauppalanpnnki, oli yltyleensä tnlcssa; silmä ei erottanut muuta
tuin samua ja tulta, kääntyi minne hywcinsä. Wie«
läpä saattoi sanoa, että itse Thems-jokikin paloi, sillä
uljyä häwinneistä makasiineista oli juossut jokeen ja
paloi meden pinnalla, maluessaan »vähitellen jotisunlle
päin wnollllln wirran kanssa. Ia tämä liikknwa tuli
sytytti matkallaan tuleen niitä huonekaluja ja ties
mitä esineitä, joita palamista asunnoistaan pakenemat
ihmiset oliwat heittäneet jokeen, siinä toiwossa, että ne
knitcntin siellä olisiwat tulelta turmassa.

«Katsokaahan tuonne," wcnemies arwaamatta
lausni, osottaen Pyhän Paamaliu kirkon tornia.
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„Siinä wasta hirweä ilolulit!ls!"

se

naty
oli tosiaankin. Torni ristineen kameroineen oli tulen
ja tipcneitä lennättäen
mallassa terrassaan,

Ia hirweä

sanma

mnstcmkarwaisia pilwiä kohti.

Toisinaan joln simri

tinn irtaantui ja pndota romahti wiercisiin taloihin,
jotta kuului koma jyminä aiwau kuin jos nitonen olisi

jyrissyt.

Wenemiehen käsi

oli

mahma

eitä aikaataau, uiiu
Hän oli tienan-

oltiin perillä, Teptfordin laiturilla
nut

kahdet kultarahansa.

XXIV.

Kadonnut

ijstäum

niihdliilkiii

Injdeltiin.

Huomispäiwänä, syyskuun alkupuolella muutamana, oli ilma lämmin ja siemä. Tnuli, joka edellisenä päiwänä oli liehunut, leunättäen ahneen tulen
suuhnn yhä merestä ruokaa, oli asettunut, Wuolanu
Thems-joen pinta oli niin tyyni, että tum tuwastimcssa näkyi siinä joen rauuoilla taswawat puut tellertäwine lehtineen. Etäällä taiwaanrannalla uäkyi
maan musta sawupilwi muuan, joka osotti missä päiu
tuli oli tuhojaan tehnyt.
Rannalla, muutamalla weuelaiturilla, seisoskeli
Gibbons, niitä epälukuisia Immoja ja weneitä waltuisine purjeineen katselle», joita milisi umhtnwalla
joella, Olikin kaikissa aluksissa purjeet nostettu ylös
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jotta ei hullaau melusi yksikään wähänen tuulenpuuska.
Sillä, niinkuin sanottu, tänään oli jotenkin tyyni
ilma ja näytti siltä kuin olisi tuulta häwettäuyt ja
kadnttanut, että se edellisenä päiwänä oli anttaunt
tnlta polttamaan poroksi suuresta Lontoon kaupungista
toisen puoleu. Waan Gibbons oli allapäin, pahoilla
mielin, sillä yhäti oli ollut hänellä »vastatuulta elämän wirralla, wastuksia kaikenlaisia oli myötään nonssut hänen tielleen. Tulipalossa oli hän menettänyt
kaiken tawaransa ja tyhjin käsin oli hän tänään, peräti köyhänä miehenä, toinen taskn oli tyhjä toisessa
ei ollut mitään. Mikä neuwoksi?
Tosin eiwät nno palaneet tawarat olleet suurenarwoisia, syrjästä katsoen. Jotkut mitättömät työkalut, joista ei olisi montakaan markkaa maksanut suinkaan nykyaikainen timperi, keskentekoinen kuwaweistos
ja päälliseksi tuo Tintoretton taulu, joka oli ollut muun
roskan joukossa siinä »vanhassa talossa missä hän
kaikki nuo poroksi palaneet tawarat
asunut oli,
eiwät semmoisenaan olleet juuri minkään arwoisia,
Waan olihan kuitenkin toiiuo pettänyt, muuan uuornkaisen tuulentupa kaatuunt, Olletikkin käwi mieli karwaaksi siitä, että tuo taulu oli häwinnyt, sillä meisto
keskeytyi sen wnoksi. Oi Gibbons muistanut enää
minkä näköinen se ristiinnaulitun kuwa oli, jotta hän

olisi

pystynyt

kaiwertamacm puuhun.
Mieleen muistui ne hupaiset päiwat, jotka oli-

sitä

»vat olleet ja menneet, italialais-pojan ollessa hänellä
jotapäiwäisenä tomerina,
mielewän Silwio Torian,

sen
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jolle saisi uskoa huolensa, ilousa
ja surunsa, kaipasi Gibbons hartahasti, ihmeen hartahasti juuri sinä hetkenä, tuossa hänen seisoessaan
Thems-jutea laiwoineen purjeineen katsomassa, „UH,
jos Silwio olisi wielä elawitten joukossa, se towcrini
rakas! Kunhan hetkeksikään hän tulisi tähän wierccni
taas, kerrankaan wielä eläessäni!" Gibbons arwcli
Tomeria,

itsekseen.

Waan Gibbonsin suureksi hämmästykseksi nyt tapahtui kummia; kuului näet arwaamatta joelta päin
nuottia tuiu
kaunista wiulunsoittoa, aiwan
tuttu laulu, jonka hän oli kuullut Silwion lanlnwan
montakin kertaa: „Italia, Italia, sinä ihana maa". .
tuo laulu, minkä se pieni italialais-poita oli aina
laulanut niin hartahasti kun kowin tuli hänelle kankaista isänmaataan ikäwä,
«Unennäköä tämä!" Gibbons ihmetteli.
Hetken päästä wiuluu winkutusta ei kuulunut
enää. . Laiwa, josta päin soitto oli tuuluunt, oli
lähennellyt laituria ja kymmenkunta ihmistä hypähtänyt maihin, tuntemattomia outoja kaikki. Muuan tä«
siwarsi kosketteli Gibbonsin olkapäätä, hän kääntyi
taakseen katsomaan, kuka se oli . . Mitä ihmettä?. .
Sehän oli. . . Silwio ihka elämänä, Silwio, se ruttowuonna kuollut ja isoon kirkkomaan hautaan haudattu
poika.
Gibbons tunsi sydänalassaan kummallista

samaa

se
.

.

.

.

.

.

ahdistusta

ja kylmästi

karsimaa kauhistusta. Häu

oli

tuullut puhuttaman siitä, että joskus kuolleet kurkistamat.
„Gibbous ratas, ettekö miuua enää tunnetaan?
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Minähän Silwio olen," se unto Silwion nälöincu
rnkaiuen kyseli mähä nolona.
Tuskin sai Gibbons sanaakaan sanotuksi; tullen
tin sen osasi sanoa: „Silwiohan on knollnt. Mikä
sinä olet, Silwion näköinen kummitus?"
„Gipä waiutaan kuollut, Giobous rakas, luinala armahti niinua!" italinlaispoita naurahti ja rupesi ystäwäänsä

halailemaa»

.

. .

Jooseppi ja Benjamin, Tawid ja Jonnihan!
Kiltapa lukija ei innista heidän ystäwyyttä! Nu'-

oliwat monen ajan perästä tawatessann
niin, riemumielin halailiwat toisensa
Silwio ja Gibbonskin, ensi hämmästyksestään toinnuttuaan.
Ia sitten alettiin rupatella ja kertoa. Ensinnä
piti Gidbonsin selwittää tuulemiaau ja nälemiääu.
Hän kertoi, miten, Silwion mentyä talosta pois rnuan
hakuun sairaswnotcen wievestä,
siitä oli ollul
se, että huolimaton talon mahti pantiin wiralta, tuli
ilmi silloin, että tuo wiralta pautu talouwahti oli
ollut sangen milpillincn, koskapa ruokaa oli warastauut ja omana hywänä pitänyt, sitä rnukaa näet,
minkä
hywä tohtori oli lähettänyt ruttoon sairastuuecllc Gibbonsille, tuli ilmi sckiu, että sairaanhoito
oli ollut puutteellinen muutenki, hankittiin wasitninen
sairaanhoitaja, taitama ja huolellinen; sairas sai riitläwästi ruokaa ja hywciä ruokaa saikin.

muissaan he
toisensa. No

seuraus

se

„No

mainiosti käwi tnin käwikiiu minähän
pelastin, koskapa lähdöstäni talosta

siis sinun henlesi
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sennnoisel senrautsel!" Silmio ilostui ikihyolisin luon lieunyl, olisin päässyl
paljosta murheesta.
„Waan janohan unten sinun tämi, erottuamme
loisistamme," Gilmous italialais-pojan uskollisnndesta
ja hellästä ystäwyydcstä hywillään muorostaan uteli,
„lu>llin nähneeni sinua Aldaadcn kirkkomaalla, siinä
yhteisessä isossa haudassa luulin näkemäni sinua; ainakin oli siinä haudassa poika muuan, joka oli puettu
aiwcm samannäköiseen takkiin tuin sinnlla oli ja marakatti oli hänellä käsiiuarsilla, En ole sinua sen
koommin etsiä arwaunut, koskapa en uskonut että enää
pois oli

>oätsi,

„Kunpa

olitkaan eläwitten joukossa. ~"
„Se oli siis muuan italialais-poita häntiu, poika parta! Itämä tai hänellä oli Italiaan, sanomattoman
itämä, samoin tuin minulla oli, kun olin tuolcmaisillani, Naan enhän minä kuollut eitä maratattiui.
Olemme Jumalan kiitos terwcitä molemmat, Hirweä
oli se ruton aita, hirweä tosiaankin!"
Ia sitten Silwio wiela kertoi, että hän oli
nnmuksissaan heittäynyt pitkälleen mestari Guilfordiu,
sen wähäläntäiseu, ystäwällisen apteettariil rappnsille
ja luuli siihen kuolemansa; maan tuo apteekkari oli
löytänyt hänen sieltä, toimittanut hänelle lääkärinapua,
»vieläpä, sen jälteen tuin hän oli wiittotausia maannut huouona saiiaaua, lähettänyt häueu Teptfordiin
raitista ilmaa hengittämään terweydetseen. Olipa se
perin hymä mies päättepäätteetsi hanttinut hänelle
palkallisen toimenkin, puhutellut näet muuatta teaatte-
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rin johtajan, jola olli

hänen soittajaksi tcnuttcrnnsc!.
Palkkaa oli Silwio saanut sen wcrra», että riitti ruokaan ja »vaatteisiin.
„Mutta minkätähden et kännyt minua tapaamassa, Silwio?" Gibbons ihmetteli.
Italialais-poika oli tuosta kysymyksestä wähä
hämillään eikä arivannut mitenkä selittäisi seu laimiulyöntinsä. Lopulta hän sanoi: „Seu tähden, ettämiuua
hirwitti siihen taloon palata, johon kerrottiin teidän
kuulleen ja jossa -olimme kahden onnellisina asnncct.
Ia lnn »vihdoin tuli tiedokseni, että tuossa kuoleman-

sanomassa

seu

ei ollutkaan perää, monta kuukautta
perästä, tuli minuun pelko semmoinen, että kukaties
olisin ollut teille waiiuaksi »vai»», kukaties, ja lopulta ...
arwelutti minua
Lea neidin kultainen solki. Näet
tuo solki katosi minulta, eu tiedä millä lailla ja tnta
minulta »vei, tietämättä»», taidotonua ja uuwutsissa ollessani apteckarin talou portahilla. Lea ueili,
uähkääs, ci oikein luottauut mi»nmn
ja. nrwclin,
eltä entä. hän ja te luulette, että niinä . . ivaa»» uskokaa minua, en minä toki..."
„Silivio ratas, minäkö sinusta pahaa ajatellut
ulisin, älähän luulekaan, 010 huoleti," Gibbous ystä»välleen luottamusta puhutteli.
„Ia lopulta lähdinkin teitä tapailemaan, tulipalon »vuoksi, pelastaakseni tawaraune: mciun asuntoonne siinä tuiwossa, että olisitte wielä siellä, ivaan ettehän enää olleetkaan kotosalla, ties mihin olitte menneet. Kumminkin korjasin talteen teidän työkalunne ja

se

sen

...

.
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wähnu muutatin, tulkaahan asnutooui,
omanne," Silwio kehotti ystäwäänsn.

uiin

sanllc

Heti meninmtkin Silwiou asuntoon, jota oli jotenkin lähellä, Silwio sytytti lampun palamaan ja toi
Gibbonsillc tyokalnt kaikki, joitten hän oli jo lunllut
palaneen. Ia lisäksi näytti Silwio
Tintorellon
tanlnnkin, minkä häu oli talteeu korjannut tulen alta.
Sen arwaa, että mielissään oli Gibbons tästä; oli
tuin olisi häu isoukiu aartceu löytänyt, niin iloissaan
oli häu. Nythän oli mahdolliueu
kesteutekoisctsi
jääueeu kuwawcistokscu walmistllmillen.

sen

seu

V.
3»!M!l

lähti

pilklstiimiigsä pilniico wnlillii.

NHliscu ivilotta oli meiuiyt siitä tuu Lontoon
taupuugissa oli ollut
iso palo. Siitä pitäen Gibbous oli hiljaismldessa asunut Teptfordissa, muntauiassa pienessä mökissä, missä Silwiokin. Emäntänä
uli heillä muuan wanhanpuoleinen waimo. Nuorukaiset oliwat tumpitiu ahkeroiuneet alallaan, Silwio soit-

se

toniekkana, Gibbons weistäjänä.
Nicolaon,' sen kuulusan soittoniekan, neuwou
mntaclN Silwio ahkerasti harjoitteli winluusoittoa, kotonakin ollessaan, kuu hänellä ei ollut asiaa tcaatteriiu, jonka orkesterissa hän oli jäsenenä. Ia Gibbous

197

puolestaan taiwerteli puuhun Tintoretton kauniin taulun »inkaan Vapahtajan kuwaa.
Muutamana iltana, neljä wnotta Lontoon pa«
lon jälteen, eräänä tammikunn päiwänä w. lL?1

Gibbons

oli laastin siinä kaiwerrustoimessa.au; ja

olitiu weistos niin walmis, että ei ollut jälellä tui»
Seinällä oli naulassa riippumassa
wiimmeistely.
Tintoretton tanlu ja
wicressä lattialle asetetulla
jalustalla kohtapa malmis weistos, Anrinto oli lasteumaisillaan ja lähetti hnonecscen wiimmcisct, kultaset

sen

säteensä ennenkuin tauuaanrannalle katosi. Weistusta
saattoi siis hywästi tarkastella ja ihmeen tannis se
olikin; Wapahtajan kasinoilla oli uähtäwänä yhtaikaa
larsiniystä ja lempeyttä, Elämänrnhtinasta ci kuolema woittannt; riemu palstoitin noista silmistä ja
huulilla oli hymy.
Vertaillessa weistosta ja taulua toisiinsa täytyi
myöntää, että weistos todellakin oli tanlnn näköinen,
oli paljon kauniiinpitin,
telipä mieli sanoa, että
Tauln oli näet sileä, waan wristotsessa oli torntnwia,
toiset kohdat ylempänä tnin toiset, niintniu ainakin
tn» pnnhnn tahi metallim knwia taiwerretaaiu siinä
oli marjoa ja waloa rinnakkain. Ihmeen kaunis
oli todellakin ja wcistäjä oli itsekin mielissään, wal<
misluueeseen teokseen tyytywninen. Paitsi Vapahti
jan tnwaa oli pnnhnn taiwcrrettu useampien muittenli» henkilöi» tnwin; siinä ryöiuärit ristinpuussa, siinä
pyhät, snrewaisct waimot seisomassa ristin jnurella:
siinä roomalaisia sotamiehiä: juutalaisia lirjanoppineila

se

se
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y. m.; wieläpä epäluku muuta kausaa, hewosia j, U. e,
ja kaikki oli niinkuin ihka elämänä, niin huolellisesti tehty ja nnwmniltu kniu jos taiteilija olisi itsetullctiu esineelle aiwan erityisen huolen omistanut,
«>itä kehä, joka oli tuon tuwaryhmän ympärille tehty!
Se oli kerrassaan mainio. Siinä sikisokin, maan ihmeteltäwässä järjestyksessä silti lehdet ja kukkaset, wiinimarjat ja nmnsikat, tähkät ja tertut, Ilinuä orjantappnraineu kruunn, käpylintu keskellä, muutamaa uanlaa nokkimassa.
Eipä ihmekään, että GHbons oli hywillään,
nähdessään kanniiu weistoksensa walmiina, Waan
mieli oli hänessä jossain määrin muuttunut siitä tun
hän lahden Tilwion kanssa oli haaweillut, toiivoeu
että se aita tulisi jolloin hän saisi niittää knnniaa ja
liitosta. Monta oli ollnt wastnsta hänen tiellä, monasti oli toiwo jo pettää ehtinyt. Hiljaisuudessa hau
oli wasta menneinä neljänä wuonna pienessä, syrjäi-

sessä Deptfordissa oleillut, Edistymään päin oli hän
nytkin, pyrkimässä taitawcnnmalsi, taiteilijan toimeen
pystywämmäksi; maan Jumalan lunnia oli enemmän
hänen mielessä tänään lnin silloin: sanalla
hän oli nöyrtynyt, hiljaisemmaksi oli muuttunut.
Weistostacm katsellessa (Mbons huomasi, että
muutamassa sotamiehen kuivassa oli jotain pientä witaa, joka kaipasi korjausta; ja siihen korjanspiluhaau
ruwctrssaau ei hän hawainnntkaan, että alkiinan
eteen, josta päiwä oli paistanut, mnuan mies oli
asettuuut katsomaa» sisään, Siwistyneen ja hywän

sanoen:
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s«

se

katsoja oli,
näkyi hänen kasmoisla, puja
käytöksestä,
Simistyueen
musta
miehen tapoja ei
kurtistaminen,
ole tosin talojen akkunoista sisään
maan
tuo mies oli ensinnä pelkästä uteliaisuudesta simu-

näköinen

se

mennessciän katsonut mitä huoneessa olema nuorukainen hommasi ja nähtyään, että hän oli tekemässä
muuatta knwa-meistusta, oli häu rumennut sitä työtä
katselemaan ja asettnnut wasite ihmettelemään kaunista
taideteosta. Hänen nteliaisnutensa mnnttui tnmmastntsetsi ja ihmettelyksi, Wiisi minuuttia ainakin seisoi
hän ja katseli katselemisesta päästyäänkin: ei heunonut
mennä pois. Lopulta hän ujostelematta astni omesta
missä Gilwons hääräili mcistolsensa
kanssa. Heti Gibvons tunsi hänen ja mnisti nähneensä häntä tohtori Wrenin seuralaisten joukossa Pyhän Paawalin kirkossa,
huoneeseen,

„Tuokaa auteeksi, että käyu sisään, maitta olen
wieras," se outo herra lausui, „Rohkenin siwnmen-

nessäni katsoa

akkunasta teidän työtä ja

ja

lähemmällä sitä katsella,

tekisi

mieleni

tarkemmin
jos snwaitsette,"
„Aiman kernaasti minuu puolestani, olkaa niin
hymä!" (siböons ivastasi,
Wieras alkoi katsella meistosta ja useaan minuuttiin hän ei puhunut mitään. Wälistä meni lähemmäs, mälistä etemmäs, katsoakseen miltä se näytti
taulaa ja miltä läheltä. Lopulta jäi hän seisomaa»
eteen, kädet selän takana. «Ihanitta!" ih-
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luetteli hän.

„

Sehän

on Tintoretton taulun Mukaan

meistetty, kaikitekkin?"
„9tiin on, Tintoretton taulun mntaan,"
„Ia tekö olette tämän meistänyt, omin ncu-

woin?"
„Miuä tietenkin."
„Wai te, wai te todellakin!" Ei taaskaan hetken aitaan puhuttu mitään. Wicras lopulta lausni
uudestaan julki suuren ihmettelynsä. „Olen nlkomailla - käynyt Monessakin paikassa ja nähnyt kauniita
useampia, maan enpä ole missään niin kaunista
weistosta nähnyt tuin tätä. Tämä on todellakin ihmeen kaunis taideteos, mestariteos kerrassaan! Weneziassa näin Tintoretton tcmlun, hänen itsensä maalaaman, ja
saatan sanoa, että tämä jäljennöksenne
on oiwallisesti osattu."
Sulasta ilosta Gibbonsin kaswot lensimät Mu-

teoksia

sen

nasiksi.
„

Ihmettelen sitä,

tylässä olette

asumassa.

että näin syrjäisessä, pienessä
Teidän kykyisen miehen luon-

nollisesti tulisi Lontooseen mnuttaa, jossa marinaankin
marsin pian rikastuisitte. Ei teidän ole lupa panna
kynttiläänne matan alle eikä leiwiskäänne maahan
maa, se on selwä."
„Moisin kernaasti tämän meistokseni: entäpä teidän tiedossanne on ostaja."
tnningasta tapaan, howissa käydessäni,
niin kysyn häneltä; kukaties ostaa hän teiltä tämän
weistoksenne. Waan sanokciahan, mitä on nimenne?"
„

Jahka
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„Grinling Gibbons."
„Grinlinq! Se ninn kuuluu hollantilaiselta,"
„Enkä ole hollantilainen! englantilainen
oleu kuin olenkin," Gibbons äänenpainolla ivastasi,
„waan lnullakseni on minulla Hollannissa niouiaila

omaisia."

„Hywä, yyivä," se wieras lausui hymyssä suiu,
„No, herra Gibbons, isoako hintaa te pyydättc?"
Weistäjä,

hetken

mietittyään,

»vastasi:

„Paljo

jota tämäu

teoksenne

maiioaa on siitä ollut, se uskokaa. Olisikohan ll>«)
puntaa liian iso raha, mitä arwelette?"
„Satato puntaa main? Wsin kehähän on sen
arwoinen. Waan ehkäpä onkin miisainta, että aluksi
tyydytte siihen hintaan, Waarmaantin ostajia ilmaanluu ja hymciu kaupau tekeekin

saa."
Olette, armolliue» herra, loivasti hywäusuopea,
Eu osaa sauoattaau kuiula kiitolliuen olisin jos minna
„

puoltaisitte,"
„(Ki kestä kiittää, ystäwä rakas, hupaista ou
lahjakasta
uiiu
miestä anttaa kuin te. Taiteilijoita jä
laidetta hartaasti suosi»; eutä luule, että John tiwelyniu tarwitseelaau paljon ivaiwaa nähdä, enneuknin
pääsette hywääu huutoon."
„Telu olette siis herra Emel yn! Olisipa
minua häwetlänyt weistotseui uäyttämiuen semmoiselle
taiteen suojelijalle ja arwostelijalle, jos olisin tiennyt

. . ,"

„Olipa hywä, ettette tiemieel,

herra Gibbous,"
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Owelyu naurahti , „Waan sanoittehan, että teillä
on ystäwä muuan, joka
kanssanne. Outo häukin wcistäjä?"
„Häu on soittoniekka/' Gibbons innokkaasti
ivastasi. „Italicilainen on hän ja soittaa wiulna, tai«
tawasti, eriuomaiseu hywästi soittaatin; se ouoite ata
~

asuu

niusiiktia,

se

uskokaa,"

„Hywä, minuutin pitää saada tuulla hauen soit'
toa, sillä olen harras soiton ystäwä, Ohtäpä tetiu
olette soittoniekka? Teillähän oli wieressänne wiuln
työtä tehdessänne,"

„En soita knin hywin Harmoin, maan Silwio,
towerini, on minua opettanut. Hän uu todellakin nerolas soittaja."
„Hywä, olen siis tänään keksinyt talsi helmeä
eitä main yhtä," Ewelyn lansni sun ystäwällisessä hymyssä. »Kukaties ilmaantuu miuulle tilaisuutta auttaa teitä kumpastatin, Hywästi, ystämäni. Joutukaa »valmistamaan weistostanne. Näkemiin asti!"
Klln Ewelyn oli mennyt, Gilmons lasteusi polwilleen, tiittäeil Jumalaa, joka oli ihmeellisesti johtanut
asiat näille onnellisille perille.
Gibbonsin silmistä paistoi hywä mieli, sen huumasi Silwio heti, illempana kotiin tullessaan ja tysyi
mitä oli tapahtunut.
„Niin, Silwio, arwaappas, mitä tapahtunut
on!"

„Nar>»aankiu jotain hyioin hanskaa,
näen.

Waan tertokäahau

jonluu»!"

sen

kyllä
Silwio uteli ja
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laski molemmat kätensä ystäwäusä täsimarrelle, kauniisti pyytäen.
Gibbons kertoi ja arwaa sen, että Silmiu oli
hywillään.

„Wihdoinkin siis se ou tapahtunut minkä kauan
ole» hartaasti toiwonnt! Onpa hausta, oupa tosina»tiu hausta. Nyt kaikki hywästi tay, tay »'armaautiu."
„los luniala tahtoo," weistäjä »mstasi hiljaa.

XXVI.

Zou<i»s«.
Niin täivi tui» (Lwely» ennustanut oli: meistäjä-poita ei uneutsiiu jäänyt enää. Wähä wäliin tnli
muitakin ylhäisiä hänen matalaan majaansa katsomaan
sitä kaunista »veistosta, joista maine alkoi leivitä yhä
laajemmas, wielävä howiiu asti. Muutamana päiwäuä täwi siellä tohtori Wrenkin, jonka tuttanmutta
Gibbons oli tehnyt Pyhän Pacnualin kirkossa: ja siitä
käynnistä nuori tnwanweistäjä oli suuresti hywillään,
arwua

seu.

Lopulta tuli
tettawa tuuinkaa»

tntsu hoiviin, Weistos oli toiuii'
itsensä nähtäwäksi näet. Kyllä oli
ja ihmeissääu oli siitä nuori weis-

smiri lnnnia luo
tutsen tekijä, Wasite

tautiin

noutauiaan weistos.

Tiiuä

nelirattaisilla

wauuuilla
oli puuhaa ja hälinää,
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se

weistosta siihen kuntoon, että
ei mitenitse,
kään särkyisi matkalla ja Ewelyn
nnoren taiteilijan snosija, kiirnhti katsomaan, että eheänä perille tuja käärimässä
lisi kaunis taideteos, käwi
tnn
oli
ja
oltiin,
harjaantuuut
sitä heiniin
hän
moisia esineitä toimittamaan matkoille. Wieressä seisoi Gibbons, paraimmat »vaatteensa yllään, silmät kirkkaina ilosta ja mielihywästci sekä kaswot punaisina.
ohessa, mikä ei ollnt
Wähä leiuotontin hän oli
tnmmataan, hänen wastaiuen kohtalonsa kuu oli kysymyksessä.
Wihdoinkin oli hewonen waljastettn rattaitten
eteen ja oltiin kaikin walmiit lähtöön. Silwio seisoi
jättämässä wiimmeiset jäähywäiset, eitä hänen
puheestaan saannt oikeata selmää puhuiko häu Italiau
wai Enalannin tieltä. Sen waan näti, että onnea
hän hartaasti loimotti kaikille, Eibbonsille ja meistoltotselle, mieläpä Heinoselle ja rattaillekin.
Niinkuin jo mainittiin oli nnori taiteilija, jospa
ohessa,
lohta hywässä toiwossakin, wähä leiuoton
Zllattntowerinsa ja suojelijansa herra Ewelyn toilli
hänelle selittää mitenkä hoivissa oli hänen täyttäytyminen taitawasti, waan noita neuwoja ei arwannnt
ollein warteen ottaa hänen snosittinsa- sillä hänen mielessä oli tninta kömpelösti hän oli käyttäytynyt tnlipalopaikalla tnninaasta puhutellessa, tietämätön tnn
oli että
oli tuuiuaas. Entäpä tnninssas koslaa
tnota taitamattoninnlla eitä armosta weistosla niin
kauniiksi tnin arwuslaisi jos hän ulisi tailawammasli

laittaessa

neuwomassa

sem-

sen

owessa

sen

se
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käyttäytynyt!

Muistui
juutalaistyttökin,

Giööonsillc mieleen

s!ca,

se

joka oli arwaamalla tulen
sicwä
tcmvniotu
ja
päätä howiiu; entäpä
suusta
sieltä
läpäisi hänenkin tällä matkalla, ei tiedä! Oliko tummaknau, että Giööons oli wähä hajamielinen eikä rauhattomuns siitäkään asettnnnt, knn perille tultiin, isolle
kartanolle: tuli näet hywin komea herra, lienee ollnt
honnlakeija, opastamaan wicrcuta kortcakattoisten huoncittcn läpi, joissa oli huonekalut mitä komeimmat:
siinä silkit ja sametit, kullat ja hopeat. Oikein huimasi päätä tätä outoa komeutta, maailman prameutta

suoraa

nähdessä.
työmiestä kantoi wcistosta muulainaan yläkerran isonpuoleiseen huouecscen ja poistuijalustalle keskelle huonetta, herra
wat, asctcttuanu
Owelyuin neuwosta. Huone oli walosa, sillä päiwä
paistoi sisään useasta akkunasta; ja lämmiu oli siellä,
lnlipcsäcin tnn oli laitettu waltea. Seinillä oli kauniita, isoja tauluja. Gibbous sai joutoaikaa mitä
katsella ja ihailla, tuu näet Ewelyn »vähäksi aitaa jälli
hänelle hywästit ja käski odottaa kunnes hän palajaa

Kaksi wnhwaa

sen

kuninkaan kanssa.
Ia kuningas tulikin: heti Giödons hänen tunsi,
waikka hänellä tänään oli komeampi pulu tuiu Loutoou tulipalou sammutustyötä johtaessaan, Gibbons
notkisti toisen polwensa, niinkuin oli tapa kuumaasta
terwehdiltäissä, wieläpä sen taitawasti tekikin: lienee
Ewelynin neumot, kuninkaalliseen palatsiin !un menossa oltiin, kuitenkin jäänyt nuorukaisen mieleen, Waan
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vunasitsi leusiwät hänellä lasmol lnnimintin, tnnintaan
antaessa kättään hänen fundcltamatsi, eitä ihmekään.
Kuningas katseli hetkisen nnorntaista kiireestä
kantapäihin ja sanoi: „Minusta un kuin olisin nähnyt tätä nnorntaista ennen jossain, en muista »varmaan

missä."
Gibbonsin taswot

läwiwät

yhä punasemmilsi:

siis kuitenkin mnisti tuota hänen käytöstänsä
tulipalopaikalla. „Teidäu majestecttinnc", hän ivastasi
mamisten, „olen hartaasti ikäwöinnyt tilaisuutta anlcctsi pyytää typeryyttäni. , . . siinä tulipalossa olin
niin hämilläni, että..."
„Io nyt selwästi muistan," kuningas lansui
kesken hänen pnhetta ja naurahti. „Tämä nuurutniucn oli heittää kultarahat, miukä annoinunc hänelle,
kuningas

wasten silmiämme. Olisinhan woinut majcstecti-rikokscsta »vangita sinua, poika parka!"
Gibbonsia rnpesi jo aawistnttamaan, että ivcistotscn kaupasta ei tulisi mitään. Hän uskalsi kumminpuolustuksekseen, huomautti
tin lausua muutaman
näet siitä, että hän ei tiennyt silloin että olitte Hänen Majesteettinsa Kuningas itse,"
„Hywä, hywä, kyllä ymmärrän enkä pahakseni
pannutkaan, olehan huoleti," tilningas nuorukaiselle
rohkeutta puhutteli, jonka jälkeen rupesi wilkkaasti
Gwclynille kertomaan Lea neidin pelastuksesta tulen
ruuaksi joutumasta ja Gibbonsin ihmeteltäwästä roh-

sanan

„

keudesta.
„Wai niin," tuningas taas

Gibbonsia puhutteli,
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„olel puuhun leikktnajntiu, tuulemina,

iveislostasi; kowasti on sitä

kauniiksi

„Kalsotaanp«
kiiltänyt licrra

Ewelyn."
Ewelyn rupesi nyt kuninkaalle wcistosta näyttämään, puolelta jos toiseltakin; ja taiteen-tuntija knn
hän oli sekä selwäpuhcincn, knningasta hywin huwitti
katseleminen. Hän kuunteli tarkkaan totisen näköisenä,
heti hantin ihastuen wcistoksen kauneuteen. „Oikeassa
olette, herra Ewelyn," sanoi hän, useita minuutteja

katseltuaau ja useita kertoja tierrcttyääu »veistosta jalustoineen, „ettc ole turhaan kiitelleet herra Gilmonsin

taitoa ja rikasta miclikuwitusta. Tämä teos on tosiaankin ihmeen kaunis. Luulisi, että koko tuo tapaus,
jota
tumaa, ou elämäksi puuksi muuttunut. Entä
nämä kukkaset ja lehdet. Kyllä cu minä ainakaan
pystyisi tämmöisen taideteoksen tekoon, maikka olen
muka kuningas. Tämä on kuningattarelle näytettäwä,
olen warma siitä, että hän ihastuu ikihywäksi. Wcistos on tannettawa hänen kamariinsa ja herra Gil>lwnstin on kuningattarelle esitettäwä. Minäpä täyn
hcti kuningattarelle ilmoittamaan tästä."
Kun kuningas oli mennyt, Ewelyn tyytyiväisen
kuinka ihastuknäköisenä sanoi Gibbonsille:
kuningatar
kuningas
majesteettinsa
oli. Hänen
sissaan
wcistoksen,
on warmaanliu ostama tämäu
sillä tun
kuningas on siihen mieltynyt, niin mieltyy siihen lnumgatarkiu. Ia ristiinnaulitun kuivaa hän juuri ha-

se

luaakin."
Työmiehet,

jotka oliwat kantaneet

»veistoksen
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huoneeseen, Ewclynin käskystä tuliwnl wicrciseslä huoneesta ja tantoiiuat sen kuningattaren kamariin, jonne
nyt taitin lähtiwät.
z?uumgattareu kamarissa oli howiwäkcä iso joilleiluestään,
to
Nähtäwästikin siellä oli ollut wastikääu
loinen näyttely, koslapa oli hajallaan uhkeilla tuoleitta

ja sohivilla lauiulejll, kappoja, kultatoristcita, päähineitä y. m. ties mitä tmvaraa, niitten leskellä
ranskalainen nainen, joka oli cbenholsiscksi sanunnt
Mlluntta Gibbousin tekemää helminauhaa, toittac» sillä
walcellaau kiskoa siitä suunuatonta hintaa, uiiuluiu
lukija muistailee. Howiuaiset seisoiwat ihmettelemässä
kaikkea tuota ulkolaista koreutta, merentakaisestaRanskasta tuotua, ja jutteliwat keskenään uusimmista Pariisin muodeista. Huoneen toisessa päässä oliwat
lahden kuningas ja kuningatar, jotka täcintyiwät
owelle päin, kun weistosta kaimettiill sisään, perässä
b'iuelyn ja Gilwons. Heti kiirehti knuiugas puolisotleeil esittämään Gil'lionsia ja käski Eivclyilin sekä munlaman howiherran ivcistosta semmoiselle paikalle sijoittamaan, että ulisi mukawa sitä katsoa, „Katsohan,

se sama

Katariina rakas," sauoi hän, „eitu sinunkin mielestä
ole kaunis tämä?"
Kuningatar, jota kauniilla

aitaa

katsellut

silmillään oli hetken
ivcistosta, puhkesi hänkin ihmettele-

mään,

„Eupä ole kauniimpaa nähnyt," tuuiussas kiitteli
yhä, „ja Gwelyll, joka on ollut ulkomailla ties kuinka
kauan,
Hallkin, että tämän weroista ci hän ole

sanoo
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nähnyt.

sehäu

Katsokaahan, Katariina, pikku liutua tuossa,

on tnin

olisi ihka

cläwä."

Kuulukaan pnhuessa howiuaisia kerääutyi katsomaan hekin kuwaweistosta, maikkapa cimät rohjenneet
lulla marsin lähelle. Se ranskalaiueu nainen yksinään
ei maan paikaltaan liikahtanut, seisoihau wnnu luon-

nempaua mihascu uäsöiseua, jalkaa polkien pehmeälle
lattianpeitteellc ja jotain itsekseen mutisten.
„Se sopii ihmeen hywästi sinun yksityiseen rntoushuouccsccu," kuuiugaZ sanoi puolisolleen,
ritauluun
un wallan paikallaau. Sanoithan
uottain, että haluaisit ristiiuuaulituu kuwaa,"
„Aiwau oikein, niin sanoin," kuningatar myön»

se

teli.
Kuninkaallinen parikunta ei päässyt puhetta jatkamaan tällä kertaa, sillä knninaasta kutsuttiin arwaamatta terwehtimään nmsta howiiu saapumitta Nanslan
lähettilästä. Hänen täytyi mennä.
Tuskin oli kuningas poistuuut, uiiu käwi tuo
rauskalaiuen uaiue» rohkeammaksi. Hän uäct meni
tuuiugnttareu wierecu aiwan lähelle weistosta.
„No, rouwa de Voord rakas, sanokaahan niitä
pidätte tästä weistokscsta? Eikö
ole Teidänkin
mielestä kaunis?"
«Kaunishan on, koskapa hänen majesteettinsa
kauniina pitää," puhuteltn mastasi imartelewaisesti, „waan antakaahau anteeksi, nunnlla jos onki»
omat ajatntseni, , maitta eihän mi»nn pitäisi
mieltäni esineestä, jota teidän mnjesteettiuue »iin

se

sen

se
.

resti ihailee,"

smwa
suu14
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Kuningatar hymyili. „Älkäähän noin njostelto,
de Voord, oivathan ranskalaiset kuulusat siitä,
että taideteoksia arwostella osaamat; osaamat
mikä on kaunista mikä rumaa. Ia paitsi sitä, taiteenharrastajan! keskuudessa on tapana wapaasti, toisiaan orjailematta lausua mieltään."
„AH, teidän majesteettiune, te olette kowin
hywä," kiitteli imartelcwaiuen ranskalainen rouwa,
ihastuksissaan siitä että häntä niin armollisesti puhuluwan wapaasti
teltiin, „kosta
mieltäni,
niin olkoou menneeksi: minun mielestäni tuossa weistoksessa omat moniaat kohdat liian sywään puuhun
kaiwerrettu, jotta on marjoa liiemmäs, ne paikat owat
knin olisiwat pimeässä. Minäpä noudan asunnostani,
jos teidän majesteettinuc sallii, muuatta norsunluusta
tämän
tehtyä ristiinnaulitun kuwaa; knn pannaan
on
majestecttinnc
rinnalle,
niin teidän
weistoksen
huomaama
erotuksen ja hywiu ymmärrätte mitä
minä tästä weistokscsta ajattelen. Tuo norsnnluinen
nondan."
teos
masta kannis onkin. Pian minä
rouwa

sauoa

saan

sanoa

se

suuren

se

Ia

sen

kiireesti hän poistui huoueesta.
„Autakaahan anteeksi, teidän majesteettinne,"

G,uelyn kuningattarelle rupesi

salaamaan suuttumustaan,

sanomaan,

kykenemättä

„lie»eetö syytä kallistaa

mokomalle mnntalais-uaiselle! Onhan sel'
eikä siitä
wä, että hän ei taidetta arwostella
ymmärrä enemmän tuin pukki wcuäjää, Warjoa
liiemmäs muta! Outo kuultu tummempata!"
Kuningatar, joka oli syntyään espanjalainen ja

torwaansa

osaa

211
ylpeä niinkuin espanjalaiset kaikki, tuosta nuhteesta
uokastui. „En ole teiltä, hywä herra, kysynyt kenen
puhetta minulla on lupa kuunnella," Hän kääntyi
Gwclynille selin ja rupesi hypistelemään jotain

sa-

massa

esinettä mitä lie, huolimattomaksi heittäytyen.

Kiusallinen

äänettömyys seurasi, jolloin Gibbons
poistunut weistokscu wierestä seisomiclelläänkin
olisi
masta, waan hän ei ileuuyt, koskapa oli tietämätön
homin lamoista; hän jäi sen wuotsi odottamaan (swelyniltä käskyä.

Se ranskalainen nainen tulikin niintnin oli lnhänen kanssa mnuan mies, jota
kantoi kainalossaan laatikkoa. Hän kuiskaili jotain kuningattaren lorwaan, joka ällistyi, aikoen ensinnä sanoa jotain, maan ci pnhunutlaau muilta tuiu tysnihäu
waiu: „Onko se aiman warmasti tosi?"
„On waiutin," rouwo. wastasi, „surkea asia,
waan tosi
on;
mies on tnossa viereisessä huoneessa ja rehellinen hän on, olkaa huoleti, häueen on
kerrassaan luottaminen."
Kuningatar puhutteli nyt uudelleen Gwclyniä,
sanoen: „Näyttää siltä kuin tno nuori mies, herra
Gibbons, olisi pettänyt teitä, tehucu meistäneensä tätä
wcistosta, se kuu kuuluu olemankin toisen miehen te«
toa. Oitea weistäjä sattumalta sai tiedon, että häwauuut pian takaisin,

se

se

nen teostaan kanpitellanu ja häu ou tullut tänne pyytäinään, että häutä ci sorrettaisi, Sääliu teitä, herra

Ewclyu,"
Ewelyu

katsoi

hämmästyksissään

Gibbonsia,
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taswoissa oli kummastus yhtä suuri kuin suutuähtawänä. Kuuingattarelle hän sanoi: „Mahdotoilta, teidän majesteettinne, aiwan mahdotonta.
Joko teidän majesteettianne on petetty kerrassaan
taikka ou tässä erehdys tullut, joka piankin on selwiäwä. Olenhan omin silmin nähnyt Gibbousin työs-

jonka
tumus

tentelewän ja tätä weistosta ivalmistawau..."
„Hän on kukaties ollut työskenteleioinään; tehdä
on yhtä, olla tetewinään toista," ranskalainen rouwa
»viisasteli, Ewelyn heitti häneen halwclsiwaisen silmäyksen ja sanoi kylmäkiskoisesti: „<3n pnlmtellnt
teitä, maan kuningatarta. Teidäll majesteettinne,"
hän lausui, kuningattaren puoleen kääntyen, „ettcpä
hetkeksikään mahda kuulemiin torwiiune ottaa mokomaa
.."panettelna. Herra Gibbons
tämä
Ewelyn,
„Anteeksi, herra
asia on tarkkaan
tuttittama," kuningatar wastasi ja suostui siihcu ranskalaisen ronwan pyyntöön, että miereisessä huoneessa
olcwa mies oli kunlusteltawa.
Se outo mies tuli käskystä sisään ja kaikki kat-

on.

somaan häntä. Laiha hän oli, taswot ahwettnneet, ja
kainalossa oli hänellä mnuau puinen tuwaweistos,
Giubonsin taswot lcusiwät pnnasitsi nähdessään ennestään tnttua wihamiestään,
John Fostcria näet.
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XXVII.
Kuniugaltllltn lioe.

John Fostcr tcki sywän kumarrutscn knningattajoka wastasi tcrmchdytsccn wähäscllä päännyötäytscllä. Sclmcisti hnomasi, cttä hän ci tuninaatarta
ensinkään miellyttänyt; kiireesti ja hätäisesti tuuinqatar
sclwitti Fosterille mistä oli kysymys ja ihmetteli kuin-

rcllc,

ka wcistos oli woiuut joutua Gibbonsin haltuun, jos
se ci ollutkaan hänen, maan Fosterin tekemä.

scn

minulta warkaiu wicnyt," Fostcr
Gibröyhkeästi selwitti, kertoen, että häncil
wieuyt
bonsin kanssa
talossa tämä oli
häneltä, ilkeästä kateudesta tietenkin, „Todistukseksi,
että tänne tuotu ristiiunaulitnn kuwawcistos todellakin ou minun weistämä," Fostcr jatkoi puhettani»,
„näytän teille tämän puun, johon on tmwerrettu
mat tumat tui» mitkä uätywät miuulta martain micdyn weistoksen kehässä. Hän näytti kainalossaan kantamaansa kuwawcistosta, sitä samaa, minkä Gibbous
oli tehnyt Pyhän Pcwwalin kirkon kuorissa olleitten
weistosten mntaan ja joka tnlipalossa oli häneltä häwinnyt. Gibbons, joka heti tunsi omansa, oli jo miclemnalttinsa menettämäisillään, maan Gmelyn muutamalla warottawalla silmäyksellään hillitsi, lausnen hil-

„Hän on

samassa

asuessa
scn

sa-

jaa: „älähän hätäile, odotetaan,"
Kuningatar oli hämillään, tietämättä mikä neu-
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ja tctä uskoisi. Lopulta huomasi, että kohtuus
»vaati kuulla syytettyäkin. „Hcrra Gibbons, onko
mahdollista, että meitä pettää tahdotte?"

Ivoksi

„Ustotall minua, cn »valehtele, »vatimttacssani,
cttä tämä wcistos on minun tekoani," GibbonZ »oastnsi, koittaen hillitä miclcnkuohuaan. „En
sanoa
mistä syystä tuo mies minua »vihaa, sanonhan wain,
cttä monella tumalla hän on minua »vahingoittaa
yrittänyt. Entä usto, että hän kykenisi tämmöistä
»veistosta tekemään, mikäli häntä tunnen; merellä hän
on ollut ja. ."
Muuan howinainen arwaamatta keskeytti syyte„Sallikaa, teidän
tyn puhetta ja kiirehti
majcsteettinne, minun lausua suoraan, että tuo mies
aiivnn marmasti pystyy kuwawcistosten tekoon," ja
hän »viittasi FoZteria. Muutamia wuosia sitten näet
panimme meikkaa rouwa Betty Grey ja minä; mäitin
näet, että oli mahdollista puuhun tcuwertaa kukkia
miu taitawasti, että niitä ei isostikaan erottaisi taswawista, elämistä kukkasista. Teetin eräällä taideteoksia kauppllilcwalla juutalais-wanhuksella, jonka nimeä
cn kyllä enää muista, semmoisia kukkasia ja, ihme to-

osaa

.

sanomaan:

„

siaankin, niitä puuhun taiiverrettuja kukkasia minulle
lähettikin se juutalainen tuolla miehellä, jota sanottiin
niitten tekijäksi.,,

Sen

sanottuaan

se

ylhäinen nainen
perästä, puinen

hetken
huoneesta
tukkaiswihko kädessään, se minkä GibbonZ luuli aitoja
sitten häwinneen tielle tietämättömälle.

poistui

ja palasi

Nuoren »veistäjän »veri

kuohahti

ja

häneltä pääsi
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huuto: «Minun tilkkani, minnn kukkain! Wai tekö
lurjus siis. ~" Hän ci saanut puhna loppuuu, sillä
Gwclyn laski kätensä hänen olalleen ja käski häueu
malttaa mieltään: „Olc hiljaa, kaikin mokomin!
Muista toki, hywä mies, että olemme kuningattaren
edessä,"
„Gn tiedä mikä ncuwoksi," kuuingatar huolehti,
„Kuuhan olisi kuningas täällä!"
„Ette mahtane enää olla epäilyksissä," ranskalainen rouwa kärsimättömästi lausui,
Sallikaa minunkin lausua muutama sana,"
muuan howihcrra pyysi, jonka nimi oli George Viner. „Minulla olisi jotain kerrottaman, josta tämä
„

riitainen

asia

kukaties

sclwiää

johonkin määrin."

„Anuan kernaasti," kuningatar myöntcli, siinä
toiwossa, että tämä pimeä asia todellakin sclwiäisi taivalla tai toisella.
George Viner nyt kertomaan rupesi siitä, mitenkä hän kerran moniaita wnosin sitten yritti ostan
eräältä ranskalaiselta 'rouwalta kadulla ebenholsiscn
helminauhan mnka , . , maan se nauha ci ollutkaan

cbenholsista,

sen tiesi

muuan nuornkniuen

hänelle

sa-

ja tuo rehellinen nuorutaincu oli kuin oli
tämä nuorukainen tässä . , . hän osotti Gibbousia ja
innoissaan hän kowasti kiitteli mcistäjä-poikcm, jonka
ohessa arwcli, että se nainen, joka yritti häntä pettää
ja korkohintaa häneltä kiskoa, oli rouwa de Boord, se
nainen, joka weistäjä-poikaa on syyttämässä tänään,
Rouwa de Boordin kaswot lcnsiwät »vuoroon
noa

~

.
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plluasiksi, wuoroou kalpeiksi.

Waan Gibbons ilostui
ilmaantui
oiwa puollustaja.
arwanmnlta hauelle
„Armollinen kuningatar," Fostcr wuorostaan
ryhtyi pnhcesecn, „älkäähän toki kuultokaan herra
Grinliug Gibbonsin puoltajia, turha on heidän waiwaunäkönsä. Hän on senlainen tämä herra, että hänestä saattaa uskoa melkeinpä mitä pahaa ja ilkeätä hymänsä. Sehän on ollut mankilnssakin mokoma roisto,
isänmaan petoksesta syytettynä, siitä, että on Englankun

nin wihollisille, hollantilaisille, ilmaissut sotalaiwaston

salaisia

asioita. Hän

on

nähkäätte» hollantilainen

wakooja, uskokaa minua, teidän majestecttinnc. .."
Hollantilainen wakoilija!" kuningatar huusi
mallan hämmästyksissään.
„Gn rupea tälä asiaa enempää tutkimaan, se on
kumukaan asia," hän sanoi. „Wai mitä arwelcttc,
herra Gwelyn? Pitäisikö minun kukaties wcmgiksi panettaa Gibbons, koska niin törkeä syytös miskataan
häntä wasten silmiä, että hän olisi hollantilainen wakoilija. Mikä neuwoksi tosiaankin?" hätäili kuuinga»
tar, ääni »vapisi ja silmiin nousi kyyueleitä. Hän ei
näet ollnt tottunut omintakeisesti menettelemään; aina
oli ollut puolisonsa holhottawana. Maikka Ewclyu
oli äsken ollut hänelle wähin suututeissaan, ei hän
cuää hennonut moittia häntä, maan pyysi saada puhutella häutä kahden kesken. Wähäksi aikaa kuuiunatar meni Gwelynin kanssa wiereiseen huoneeseen.
Nenwoteltuaan Gwelynin kanssa hetken aikaa
palasi kuningatar muitten howilaisten seuraan iloisemman ja huolettomamman näköisenä.
„
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«Niinkuin jo ilmoitin teille, tätä asiaa en jaksa
selwittää omin ncnwoi»; se kuuintaau toimeksi jääköön
ja kyllä hän pitää siitä huolen, että itsekullctin tnlcc
hänelle tulema osansa, niiukuin oikeus ja kohtnns

Herra Gwelyn, korjatkaa te weistos talteen
kuningatar kasti ja lisäsi sitten hymysuin
asti,"
siihen
ja kyynelsilmin: „Waau jotta minua ei pystyttäisi
tylmätiskoiscksi ja wälinpitämiittömäksi soimaamaan,
waatii.

panen lumpustakin riitapuolta koetukselle. Katsokaahan
näitä ruusu-kukkasia, joita on pöydällä tässä, minä
heitän kumpasellekin riitaweljclle muutaman rnusuu;
wickää
mukananne kotiin ja kaiwertakaahan pnuhuu
samanlainen kukka sekä tuokaa kuu kuningas kutsuu
teitä tilille hauen uähtäwälsi, uiiu hän moi päättää
kumpi teistä on tuon ihanan Wapahtajan kuwau tutkaiskiehkuroineen meistäuyt. Hymästi, hywät herrat.. ."

se

se

Gibbonsin kotiin mennessä faawutti häntä
juotsujalassa hänen jälteensä kiirehtinyt howihcrra
George Viuer ja kysyi: „Kuultaahan, herra Gibboiis,
olisitteko halukas »veistoksenne, sen ristiiunaulitun luwan, minulle myymään; olisi minnsta mukawa saada
sanoa koko tuolle juonikkaalle howijoukolle wasteu
naamaa, että se on jo myyty teidän teoksenne ja
että olette siitä hywän hinnan saaneet. 80 puntaa
teille tarjoan paikalla. Mitä arwelctte, häh?"
„Aika kernaasti," waßtasi weistäjä'poika, „kosta
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minua sorretaan eikä uskota, että minä olen sen tehnyt omin ncuwoin, olkoon menneeksi, en myy sitä kuninkaallekaan enää. Teille sen kyllä myyn ja tyydyn
tarjoomannnc hintaan."
Niin kauppa tehtiin ja Gibbons pisti

rahat

tas-

kuunsa.

XXVIII.
Weistiijii-Mlla likopuittcn ylimmiillii siu^nlla.
Eräänä aamuna, muutama wiikko wasta kerrottujen tapausten jälkeen herra Ewelyn tuli Dcptfordiin

terwehtimään. Heti huoniasi hänen

kasinoistaan, että tärkeä oli hänellä asia. „Hänen
majesteettinsa on lähettänyt kutsun teille howiin saapumaan tänään ja Silwion pitää tulla kanssa
wicraatsi mieheksi luultawasti. Joutukaa, sillä mannut ja
hcwosct omat portilla odottamassa. On kai
tehty, wai kuin?" Ewelyn uteli.
Weistäjä-poita nouti heti kukan, jonka oli tehnyt ja hienoihin lastuihin käärinyt, ja näytti sitä
howihcrralle, waan hänen kätensä tutisi ja samoin kukan lehdetkin aiwan kuin jos olisi tuuli niitä heilutta-

ruusu

nut.
Ewelyn ihmettelemään! Siewästi ja taitawasti
oli wuoltu hnwänhajuisestll, walteankarwaisesta puusta

219

sen

uätöiucn kuin pöydällä
olemaan wcsilasiin pistetty, cläwä ruusukuktancn, ininkä
wcistäjä poika oli howista tuouut.
„Hywä ou," Gwelyn ihastuksissaau lausui, „ainäköinen, yhtä sicwä ja
wnnhan kuningattaren
kumma
eiwät
Onpa
jos
siro.
howilaisct kaikki hoksaa,
että siuä olet
ristiinnaulituu kuwau wcistäuyt;

kaunis kukka, kcrrassaau

ruusun

sen

tämä teoksesi sclwittää asian kerrassaan niinkuin Salomonin miekka sclwitti kuta oli sen riidanalaisen lapsen
äiti."
Silwio tuli huoneeseen samassa, „Päiwää,

herra soittoniekka," tcrwchti häntä Gwelyn. „Pitä°
täähän huolta siitä, että ystäwännc on niin sicwässä
pnwussa kuin suinkin howiin mennessämme ja älkää
huolettomasti pukcutu tekään." Naurusuin lisäsi hän
muutamia fauoja italiankin kielellä, josta italialaispoika ihastui ja nauroi puolestaan hantin, walkcat
hampaat irwillään.
Matkalle lähdettiin eitä aikaakaan niin jo perillä
oltiin,
>
läpi,
jotka
Taas intettiin komeitten huoneitten
hopealle hohtiwat ja kullalle kiiltiwät, wacm Gibbons
oli niin lcwoton ja huolissaan että ci joutanut uiitä

katsomaan tällä kertaa.
Kuninkaan wastaanottohuonccu owellc tun

oli

saawuttu, Ewelyn kuiskasi pojille: „Olkaahan pelottomia, pojat, ei ole hätää mitään!" Enempää hän ci
ehtinyt, sillä
owi aukeni ja heitä
puheille.
tettiin kuninkaan

sanoa

samassa

saa-
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Gibbonsia ci, ihme kyllä, enää huolestuttanut
kuninkaan pnhecllc tulo. „Mintcipä wuotsi pcltäisintääu?" häu ajatteli; „enhän ole mitään pahaa tehnyt,
omatuntoni on lcwossa, juonitelkoot ihmiset jos tnin
häjysti. Jumalan haltuuu jätän kaikki, Hän on mah-

tawampi luin maan mahtawimmat, kuninkaitten
uingas."
Salin toisessa päässä oli istumassa heidän majesteettinsa knningas ja kuuingntar, heidän ympärillääu
howihcrroja ja naisia iso joukko. Uteliaita oliwat
laitti tietämään kuinka oli käypä, miten asia lopultakin sclwiäisi, ja wuoroin katseltiin Silwiota ja Gib-

bonsia, wuoroiu tuwaweistosta, joka oli kuninkaan istuimen wierccn pantu.
Kuningas näytti wähcin lcwottomalta. „Mitentä on asian laita?" hän muutamalta herralta kysyi,
jota seisoi hänen oikealla puolella, „onku aiwan
ranskalainen rouwa ja Fostcr, tuo toiwissi, että
ucu wcistäjä, omat saaneet he kutsun puolestaan."
„Aiwan missiin, teidän majcstccttinne, maan saatanhan
käydä wiclä kuulustelemassa,"
Hän poistui ja
laitti oliwat ääneti, odottaessa hänen painuta. Kuningas istuimellaan siirtyi puolesta toiseen lcwotonna,
wälistä Ewclyniä puhutellen, mälistä hywäillcu pieniä
koiriaan, jotta myötään oliwat hänen läheisyydessä.
Kuningatar oli hänkin hermostuneena, wiuhkallaan
löyhyttäen.
Gibbons ja Silwio seisoiwat wierektäin odotta-

se

massa

mitä tapahtuisi, kuiuka

käwisi.

Silwio altoi
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tarkastella läsnäolcwain henkilöin kaswojn, saadakseen
selloille muka kutka hänen yscciwäänsä suosii, kuka ei
suusi, ja häueu esimerkkinsä tarttui Gibbousiiu, joka
howiwäeu joukossa näti muutamia tnttawiaan, tohtori
Wreuiu uäet ja George Vinerin,
Waan jo palasi se herra, joka oli mcuuyt tie»
dustclemaan oliwatko Fostcr ja rauskalaineu ronwa
saapuneet, „Teidäu majestccttinne, ei ole lnmuastataau näkymissä, Ronma de Noord on kiireen kautta
toouuut
jälleen.

tamarausa

Ia

se

taitti

ja lähtenyt

totimaahausa

merimies on karannut tielle tietämät-

tömälle kerrassaan."
Ällistyksissään katselivat kaitli toisiaan, nolosen
näköisinä, „lopa jotain!" knningas ihmetteli ja alkoi
wiheltää. «Olitte siis, herra Livetyn, oikeassa, ja. saluulossahan minäkin olin tuin te. Entä Katariina, puolisoni rakas, nyt kai näet minkä luontoinen

massa
se hienohelmaincn

ranskalainen romua on! Olipa
tuo röyhkeä ihminen. Herra Gibbons, olemme welwolliset pyytämään teiltä anteeksi, että olemme hetkeäkään
kallistaneet törmäämme teidän wihamichcnne syytöksille;
nyt taiketiktin hnumanncc jokainen, että nuo syytökset
omat perättömiä."
Suosiollisesti kuningatarkin wuorostacm vnhntteli
meistäjä-poikaa ja pyysi hymysuin anteeksi, että oli
hänen mieltään pahoittanut, „Rouwa de Voord on
häwyitömästi pettänyt minua. Waan en olisi arwattawasti ensinkään kuullut hänen panettelnaan, jos olisi
kerrottu minulle euucu howineitini, pikku Lean pelas-
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Lontoon tulipalossa osottmnastanne uljaasta
täytöksestänne."
Weistäjä-poila säpsähti, kuullessaan kamuin Lea
neiden nimeä mainittawan, waan hän ei joutanut
tuota ajattelemaan, sillä kuningas alkoi puhutella
häntä, sanoen: „Älkäähän uskoko, että palkatta jää
hywä käytöksenne. Jos ennät wihollisenne olisikaan
menneet matkoihinsa, olisin kuiteukiu siitä ollut mahwa,
että olette syytöu ja olisinpa heitä rangaissut heidän
ilkeydestä sekä pakottanut heitä peruuttamaan syytös
sensä. Waan siitä, että näin olette woitolle päässeet,
on teidän neiti Leaa kiittäminen..."
Niitten naisten keskuudesta, jotka seisoimat kuningattaren ympärillä, muuan mustatukkainen, hoikka
tyttö astui esiin kuningatarta puhuttelemaan. Moniaita sanoja he wcuhtonvat keskenään kahden kesken.
rnpesi
Sen jälkeen Lea neiti
sillä hän oli
ääneen kertomaan kaikkien kunlleu minkä tiesi Gibbonsista, kertoi näet mitenkä tno wcistäjä-poika oli hänen
isänsä, juutalaiskauppiaan Simeon Venonin, kanssa
ollut tanpoissa, maan kuinka mcistäjä-poikaa oli kamalasti petetty, häneltä kun oliwat juutalais äijä ja
John Foster yksissä nenwoin mienect martain meistotsia, joista oliwat saaneet hywän hinnan,
Isäni
on jo knollut," tyttö lausui itkusilmin, „waau juuri
seu wnoksi saatan häntä enää wahingoittamatta kertoa
tätä, jotta kaikille selwiäisi että Foster on roisto ja
meistäjä-poita wilpitön." Kertoipa tyttö lisäksi jnltisesti, kaikkien tuullen, että hänen isänsä ja Foster,

tuksessll

se

„
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yksissä juonessa petettyään Gibbonsia, oliwat jälestä
teslcuääu. Juutalais äijä oli uhannut
syyttää Fusteria Warkaudesta, maan
muka
oikeudessa
puolestaan
juutalaisen »vehkeitä ja peFoster uhkasi
toksia tuoda walkeutcen; näin haätyiwät lurjukset lopulta sopimaan keskenään, mieläpä häälyi juutalais-riepu
lupautumaan määrän walau wannojaksi, Fosterin ilmiannosta kun Gibbonsia oikeudessa syytettiin maankawalluksesta ja wakoilemisesta.
Liitahtaumtta paikaltaan Gibbons oli tytön puhetta kuullut, kuiteukin huulet hänellä wapisi ja hengitys oli tmvallietll kiiwaampi. Hänen tnli Lea neitiä kowasti sääli; tyttö paran oli täytynyt nöyrtyä
hänen tähtensä siihen määrään, että isäänsä soimasi saituriitaantuneet

se

tunnustus ei kyllä mieja pettäjäksi. Tytöstä
luiuen ollut,
että häu puhuessaan
siitä,
huomasi
oli punehtunut, täsi liikahti toisinaan hermostuneesti
ja yksitoikkoinen oli ollut hänellä äänikin, aiwan tuin
jos olisi ulkoa lukennt jotain. Montakin kertaa Gibbous yritti kieltää häntä enää kertomustaan jatkamasta.
Waan arwelihcm toisekseen, että tulkoou nyt totuus
ilmi,
lienee kaikille hyödyllisin sittenkin.
Sitä itämää kertomusta lopetettuaan wihdoiulin,
tyttö rutka katti silmänsä ja tulikuumat kasmousn läsiinsä ja katosi muittcu hoiuinaisten sakeaau joukkoon.
Silloin wihdoiutin GibbonZ astui mnutamau askeleen
keskemmäs salia ja lansni pontewasti: „Kiitos teille,
neiti Lea!" Nämä hartaasta ja kiitollisesta sydämestä
lähteneet m omaat sanat sai neiti Lean sydämen sykki-

riksi

sen

se
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sa-

mciän ja hywillään oli hän siitä, arwaa tuon lukija
nomattmnmckin.
Hetken aikaa oli niin hiljaa isossa huoneessa et'
tei kuullut yhtään ääntä ja kaikki oliwat menneet totisiksi, kewytmielisimmätki»; moniaitten silmissä kiilsi

kirkas kyynelkin.

„Waan mehän oleunuc unohtaneet ruusun," kuningatar sanoi, ja
oli siitä, että howilcusten
ajatukset alkoiwat juosta toiseen suuntaan, „tosin em'
mc kaipaa sitä enää todistukseksi teidän taidostauue,
maan silti älkäähän, herra (siblwns, ryöstäkö meiltä
iloa nähdä sitä,"
Gibbons antoi kuningattarelle rasian; ja kyllä
ihastus oli suuri ja yleinen. Kaikkia halntti läheltä
ja omin käsin tuta, että
nähdä rasiassa olewaa
mann
lnkka,
ei ollut elämä
todellakin pnnsta muoltu.
Itseknkin howineiti pyysi saada ostaa tuota ihanaa tetotntkaa, Waan knningatarpa ci suostnnm, „Eikä,
eikä," hän kielsi, ystäwcillineu hymy hnnlillaan, „itsc
haluan saadakseni tämän tukan muistoksi tästä tapauksesta. Näyttää siltä todellakin kuin olisi tämä tetoknkka ollut omiaan todistamassa epäilewäisimmälletin
että herra Gibbous on tawattoman lahjakas ja taitama weistäjä, Sallilaahan minun ostaa tämä tetokutta!" Ia kuningatar,
sanottuaan, heitti weistäjäpojan kaulaan wahwat, kultaiset witjat.
„Hywä on, hymä," kuningas wuorostaan puuttui puheeseen, „miuäkin haluaisin ostaa niuiston tästä
paiwästä herra Gibbonsilta, maan hänen tuwaiueistol-

seuraus

se

ruusua

sen
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sensa

on, knnlemma, herra George Vincr jo ostaa ehtinyt. Jollain lailla tahdon kuiteukin kaikitentin osuttaa minäkin puolestani, että olen pahoillani siitä epäluulosta, jonka alaisena herra GibbonZ on ollut. Ilmoitan hänelle siis, että toiwon hänen ryhtymän meißtoisillaan kaunistamaan Windsoriu kuninkaallista linnaamme. Tohtori Wren on sitä paitsi sanonut tarwitsewansa apna Pyhän Paamalin kirkon rakentamija tumaweistoksilla kaunistaniiscssa niinikään.
todella
hymiu hymilläni siitä, että waltaknnnnßOlen
sani on kaksi uiiu lahjakasta ja taitamaa taidenicttaa
tuin kokenut Wren ja nuori Gibbons. Joksikin kormaukseksi niistä itämistä, joita teillä, herra Gibbons,
on ollnt, waZtaanottakna nämä lahjani!" kuningas
lisäsi ja miittasi kädellään neiti Lealle. Kohta neiti
Lea astui ujosti esiin ja antoi Gibbonsille sahwiaanisen kotelon hopcisine heloineen, jonka GibbonZ mastannotti, sywästi kumartaen. AwateZsaan koteloa huomasi hän siinä oleman hywäßti tehtyjä mcistäjän teräaseita, joihin oli taimcrrettn seuraamat sanat: „G r i ulin g Gibbons, kuninkaan puunweiZ-

sessa

t ä j ä."

Kertoisin wielä jos osaisin mitenkä GibbonZ
liitti siitä suuresta lahjasta ja lnnniasta, tnskin hän
itsekään olisi osannut siitä oikeata tiliä tehdä; kertoisin

siitäkin, mitenkä hän palasi Silwion wiereen, se kuninkaallinen lahja kädessään, joka oli hänelle olema jonatnna pääsöpilcttinä maineeseen ja kunniaan ja minkä
hän oli saanut mnßtasilmciisen, siewän Lea neiden
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tantta, hänen, jonka isä oli talawuosiua häntä

sor-

tanut.

Kankaisilta näyttiwät nyt enää nuo takawuodet,
jotta oliwat olleita ja nienneitä waiwoineeu wastutsincen! Wähäiseltä ja joutamatta näytti kaikki
hywän rinnalla, minkä hän tänääu osakseen sai ja jota

sen

hän usein oli unissaan toiwonut! Waan kaikessa hän
uäki lumalau johdatusta; uoitteu wastusten ja kärsimysten kautta oli häu jontnnnt näille onnellisille perille, tähän ihanaan päiwään asti. Neiti Lean siemiä
laswoja, joista hän oli nneksiuut toisinaan, heidän
erotessa toisistaan sen suuren palon aikana, noita
wälkkywiä teräaseita, sitä ylhäistä howiwäkeä, knniuaas ja kuuingatar keskellä, kaikkia tuota hän uäki

ikäänkuin wäräjäwän, kimalteleman sumun läpi ja oli
hänestä luin olisi silmiä huikaissut se loisto ja komeus.
Eikä aikaakaau, uiin kuuli häu wiulun soittoa; Silwio
seisoi näet kuninkaan ja kuningattaren edessä, soittaen
sitä samaa wirttä, jota ennenkin oli useasti soittauut,
heidän ollessa kahden; waan tällä erää seisoi se kunlusa soittoniekka Nikolao italialais-pojan wieressä, hy-

myssä

suin katsellen ja kuunnellen.
Gibbousin kanssa kahden mennessä ulos kuninkaan wastaanottosalista Silwio kuiskasi: „Se oli minnn kiitoswirteni, kiitokseksi siitä että teidäu on käynyt
näin hywästi, kuningas näet käski minun soittaa eukä
osauuut muuta soittaa kuin tuon wirren nuottia."
Eteisessä tuli wauhat ystäwat ja tuttcuvat pudistamaan kättä Gibbonsin kanssa ja ouneutoiwotnk-
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wielcipä tiesi kuinka monta muutajotka ennestään ciwät olleet hänen tuttuja, julki
lausuiwat sydämellisen miclihywänsä. Gibdonsin ilahutli eniten herra Gwelyniu kädenpuristus ja tohtori
Wrcnin ystäwällisyys, wiime mainittu knn näet kuiskuitenkin kaikitcnkin ykkasi hänelle: „Siis
työtä
tehdä. Uusi Pyhän Paawalin
sissä ucuwoiu
tirtto on rakenucttawa palaneen kirkon sijalle eikä lei.
dän tarwitsc siis wanhoja, rappcuneita kllwaweistolsia
laittaa luutoou, saatte meistää kerrassaan uusia tumia.
Enkö sanonut, että jos Jumala meitä tahtoo aseekseen,
ci meidän joutilaaksi jäädä tarwitse?"

silllln lausumaan,

kin

saamme

XXVIIII.

Kuinka Heidiin Kiinii?
Kuiuta täwi niitten henkilöitten, joista on kerrottu tässä kertomuksessa, lopultakin, sitä utelet minulta, lukija rakas. Niin, kyllä lai kertoisin pitkiäkin
juttuja, jos main sinulla olisi joutoaikaa kuulla.
Mainitsenhan wain lyhyesti, että Leasta, juutalaisneidestä, jota kastettiin kristinuskoon, tuli kuiu tulikin
weistäjäpojan morsian ja armaat sen, että riemumielin
ne häät wietettiin. Wihkiäisissä oliwat läsnä onnellisen morsiusparin ystäwät kaikki, wicläpä kuninkaallisetkin, ja mustasilmäinen Silwio Noria kauniisti soitti
maailman mainio soittotaiteihäämarssit, hän sekä

se
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lija Nicolao. Kyllä kannatti knnlln sitä soittoa. Sil°
wio oli päässyt
oppilaaksi cikä häncstä lnllnt
kchnompaa soittoniekkaa suinkaan tuin mestarinsa ja
opettajansa.
Sitä ranskalaista romoaa dc Boordia ci näkynyt ei kuulunut enää, ties minne oli häwinnyt. En
siis kuinka häueu käwi. Merimies John
Foster, joka oli weistajä-poikaa kadehtinut, kuuluu
kaatuneen jossain mcritappelnssa, joka oli englantilaisten ja hollantilaisten wälillä. Ia Simeon Benojuutalllis-aijän, surkeata kohtaloa olet kaikinin,
tekkin arwannut; hänen, mies-paran, rnumis löydettiin
puoleksi palanneena muutaman siinä
tulipatalo»
raunioittcn
lossa häwinneeu
seasta. Käsissään
oli saiturilla ollut taksi rahapussia.
Minun ci tarwitse kertoa tohtori Wreniu enkä
herra Ewclynin elämänwaiheita, sillä Englannin historian kirjoittajat owat ne laajasti ja seikkaperäisesti
kertoneet; Englannin etewimpäin miesten joukkoon heitä
lnetaan tietenkin.
Siitä pitäen luin Gibbonsia kuninkaallisessa hoivissa tuntemaan opittiin ja kun huomattiin mitkä täwattomat taiteilijalahjat hänellä oli, nousi hän menestyksen
tikapuilla yhä korkeammalle, Komcimmissa
Englannin julkisissa rakennuksissa, Windsorissa, Chatsworthissa, Burleighissä, Petworthissa y, m, on hänen

osaa sanoa
sen

suuressa

jaloja luwaweistotsiann, Waan uiaineen kukkuloille
tämä Euglauuin lahjakkain ja taitamin puunpiirtäjä kuu hauelle suotiin tilaisuutta Englannin lahpääsi
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jakkaimman ja taitawinnuan arkkitehdin kanssa yksissä
ncuwoin tnwawcistoksilla kaunistaa uutta, Jumalan
kunniaksi rakennettua Pyhän Paawalin kirkkoa. Ia
kun katselemme mainitnn kirkon kuorissa uähtäwiä
kauniita puuleikkauksia, woimme sanoa, että Grinling
Gibbonsintin hautakirjoitukseksi sopii hywästi se lause,
joka on luettawll tohtori Wrcnin hautakiwcllä: «!?i
monunientum
cilcuinzpioL!» (Jos muistopatsasta kaipaat, katso ympärillesi!) Ia selwä on,
että mikäli työmme ja toimemme Jumalan kunniaa
tmvoittawat, sikäli niitämme kunniaa itsellemmekin.
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