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1 luk».

Friedburg.

Hriedburg oli pienoinen, siewä kaupunki, jossa ei ison
maailman menosta ja touhusta tietty paljo mi-

tään ennenkuin wasta sitten luin rautatie rakennettiin
kolmelle suunnalle. Asukkaita pidettiin typerän-sekai-
sina muka ja arweltiin, että ruutin keksinyt ei ollut
suinkaan heidän kylänsä miehiä.

Mainittawia tapauksia ei ollut tapahtunut mil-
loinkaan tässä pienessä, rauhallisessa kylässä, paitsi
yhtenä ainoana wuonna, »viidentenä näet ennenkuin
ensimmäinen rautatie rakennettiin. Siitä wuodesta
tapauksilleen puhumat wielä lapset ja lastenkin lapset.
Kewäällä oli näet ollut iso tulwa, jonka maltaan oli
joutunut ihmisiä, karjaa ja ties kuinka paljo muuta
tawaraa. Kesällä oli ollut muutaman leipurin talossa
hirwittäwä tulipalo; monta asuinhuonetta ja tawara-
aittaa oli palanut porotsi ennenkuin kaupungin por-
warit oliwat ehtineet hätään tulen häwitystyötä eh-
täsemään.

Niin monenlaisen hädän ja huolen perästä toi
syksy tullessaan uuden tapauksen, maan toti hupaisem-
man tuin nuo mainitut. Muutamana päiwänä näet
hypähtiwät Friedlmrgilaiset säikäyksissään ylös muo-
teiltaan, mihin oliwat päiwällisten jälkeen heittäyneet
ettustaan nauttimaan, siitä että kuului kadulta postil-
joonin torwen toitotusta, hieroiwat unen silmistään ja



tiirehtiwät aktunalle katsomaan mikä hätänä. Waan
kaupungintalon edustalle oli ilmaantunut komea ratsu-
mies ratsuineen, tuomaan näet pormestarille ison, si-
netillä warustetun kirjeen, hänen suureksi hämmästyk-
sekseen.

Heti paikalla lähetettiin sana talosta taloon por-
wareille saapumaan kaupungintalolle neuwotteluun.
Jo huomenna näet jälkeen puolisen piti kuninkaallisen
prinssin saapua kaupunkiin muutamalta sotawäen ma-
noowerilta, jota hän oli johtamassa ja joka toimitet-
tiin muutaman peninkulman päästä kaupungista. Hä-
nellä oli aikomus olla Friedburgissa yötä. Mihin ta-
loon oli ylhäinen wieras majoitettawa? Siitä olineu-
woteltllwa. Pormestarille saapuneen, sinetillä lukitun
kirjeen oli lähettänyt manoowerissamuuan kuninkaallisen
prinssin leirissä olewa Friedburgin pomo, tunnal-
lisneuwos v. Palm näet sen. Kaupungin kunnia kun
oli kysymyksessä, niin ryhdyttiin tarmokkaisiin toimiin.
Eitä aitaakaan, niin katosi wiimmeisetkin wiheriät ruo-
honkorret kaupungin torilta. Juhlatoimikuntia walit-
tiin, soittokuntia harjciteltiin ahkerasti, annettiin käs-
kyt juhlatulitutsesta, soihtukulkueista y. m. Muuan
kaupunginpalwelija kulki kaduilla ja karjasi kaikille kar-
janpaimenille ankarat kieltonsa laskemasta karjaa jul-
kisille paikoille sanalla sanoen: ei puuttunut yhtään
tämmöisissä juhlissa tumallista tointa.

Omat Mesta tuon tuostakin ruhtinaat, kuninkaat
ja prinssit tulleet lähelle Friedburg'a, maan juna höy-
ryweturineen on mennä huristanut kaupungin simu,
pysähtymättä ensinkään ja ilman erinomaista juhla-
menoa. Onko tumma, että Friedburgilaiset kertomat
lapsilleen ja lastensa lapsille kertomasta päästyäänkin
sen kuninkaallisen prinssin käynnistä ja siitä juhlasta,
joka hänen kunniakseen unetettiin?

Ensinnäkin oliwat juhlalliset tuliaiset; pormestari



piti pontewan terwehdyspuheen ja kaupungin soitto-
kunta, kanttori johtajana, suoritti tehtainansa selin jo-
takuinkin moitteettomasti. Sitten illempana oli kaik-
kia taloja, julkisia ja yksityisiäkin, komeasti roalaistu.
Tulisoihdut kädessä marssimat palokuntalaiset waltata-
duilla tunnallis-nenwotsen, herra u. Palmin talolle,
jossa kuninkaallinen prinssi oli tortteria. Soittokunta
kun oli päässyt soittamasta kauniin serenaadin, näyt-
täytyi prinssi useita kertoja amonaisessa akkunassa, wii-
taten kädellään, josta yleisö ihastui itihymäksi ja huusi
ehtimiseen „eläköön! eläköön!" Tosin moniaat piltta-
tirweet arweliwat, että prinssi oli muka tyllissään
tuosta moninaisesta touhusta ja että hän wiittaami-
sillaan halusi ilmaista sitämieltään, ikäänkuin sanoakseen:
„Ältää, hywät ystäwät, waiwatko minua, jo riittää!"
Waan lienee ollut pahansuowan puhetta; warmaankaan
prinssi ei ollut tyytymätön kansan suosion ilmauksiin.

Mikäli kadut ja torit tyhjentyiwät mäestä, sikäli
täyttyiroät rarointolat ja hotellit. Upteelarin talon
siewään rawintolaan kerääntyi kaupungin wiranomai-
set ja rikkaat miehissä. Apteetarin rohtoja, pillereitä,
laastareita y. m. ei kysytty eikäpä paljo juotawiakaan
tänä iltana, maan sitä wiltkaampi oli keskustelu päi-
wän merkillisistä tapahtumista.

Arwaamatta melu hiljeni eitä kuulunut huonees-sa yhtään ääntä. Kaikki tatsoiwat owcen päin, johon
oli ilmaantunut wastikään muuan lihawan-puoleinen,
ihka musta ~muriaani" eli neekeri, prinssin palwelia
näet. Mies raukka ei ollut löytänyt yhtään paikkaa
koto kaupungista, missä olisi saanut mesipisaraa isoon
janoonsa. Kaikkialla oliwat tytöt ja pojat juoksemas-
sa häntä patoon ja wanhemmat ihmiset oliwat ympä-
röimässä häntä niin uteliaasti kuin jos olisi hän ollut
jokunen outo ulkomaalainen eläin.

„Kah paholainen! Ihmissyöjä mokoma!" nauraq.



wirnisteliwät pahankuriset lapset, nähdessään häntä.
Jotain laitllkatua pääsi hän pujahtamaan apteekin ra-
wintolaan. Waan ei näyttänyt siltä kuin saisi hän
sielläkään rauhaa, koska puhe taukosi heti, hänen sisään
tullessaan. Hän teli jo lähtöä, waan pormestari kii-
rehti ystäwällisesti pyytämään: „Käytäähän istumaan,
olkaa hywä!" Waan wielä senkin jälteen kun hän oli
tuolille istahtanut, oliwat huoneessa olijat ääneti.
Silloin ketsi pormestari taas neuwon ja sanoi palwe-
lus-neidelle, joka silmät rengallaan katsoa ällisteli
mustaa murjaania: „Taawa, tuopa heti pullo wiiniä
wieraalle!"

„Kiitoksia, hywä herra, kiitoksia!" lausui neekeri
selwällä Saksan kielellä. Mielenjännitys laukesi tästä
ja alettiin taas jutella. Toinen toiseltaan kysyi: „Ku«
ta hän on? Ei tai hän ole Afrikasta, koska puhuu
selwä saksaa, niinkuin mekin!"

„Oletteko kuinka kaukaa tulleet?" pormestari ky-
syi, jotain sanoakseen.

„En kaukaa hywinkään," wastasi neekeri, „kolme
päiwää sitten läksimme Berliinistä, eihän tuo pitkä
matka ole."

„Olette määrässä käsityksessä, huomaan ma,"
pormestari sanoi, „tarkoitukseni oli sanoa, että lienette
syntyisin ulkomailta ettekä Saksasta suinkaan. Musta
ihmisrotuhan Afrikassa asuu."

„Afrikassa tietenkin," neekeri wastasi, „waan mi-
nä olen Saksasta syntyisin, Hampurista näet sen, jos-
sa manhempani asuiwat, Amerikasta tultuaan muuta-
man laiwan kapteenin kanssa. He omat jo aikoja sit-
ten kuolleet, Hampurissa olen koulua käynyt ja kolme
wuotta sitten rupesin kuninkaallisen prinssin palwe-
lukseen."

Kaikki uteliwat kuulla mitä sanomista wieraalla
«li ja taitawasti hän osasikin seuraa huwittaa taiten-



laisilla kertomuksillaan ja kaskuillaan, hoivista, pääkan-
pungin oloista ja tapauksista y. m. Jos kuinka kauan
olisiwat he kuulleet hänen juttujaan ja rupatelleet hä-
nen kanssaan. Waan aamupuolella yötä hän arwaa-
matta teli lähtöä, sanoen olemansa uumutsissa ja tar-
witsewansa lepoa.

„ Entäpä herroilla on pientä rahaa, jotta saisin
palwelijattarelle heittää pienen rahan hänen waiwan-
näöstään minun tähteni, olkaa hywä!" sanoi hän,
lompakostaan ottaen isonlaisen paperi-rahan.

Apteekari kiiruhtikin heti waihtamaan paperi-rahan
hoperahoihin, joita oli hänellä ihka uusia ja tiiltäwiä.
Neekeri antoi tytölle käteen hopeaisen taalarin.

Hän oli jo pistänyt taskuunsa muut rahat, useim-
mat kahden taalarin rahoja; waan otti ne heti käteen-
sä jälleen ja rupesi tarkastamaan niitä. Päätä pudis-
taen heitti hän takii rahaa helisten pöytään, wieläpä
haistelitin niitä ja kielellään kosketteli.

Huoneessa olijat taikti, jotka jo oliwat poisme-
nossa, ympäröimät häntä uudelleen. Heidän kummas-
tuksensa muuttui hämmästykseksi, neekerin tyyneesti
sanoessa: „Gn erehdy, nämä rahat omat todellakin
määriä rahoja kaikki!"

„ Määriäkö? Nämäkö kauniit rahat määriä?
Eipä suinkaan!" ihmetteliwät muutamat, toisten luul-
lessa, että neekerillä oli joku mettu mielessä.

„Giwätto ole määriä, häh?" neekeri wastafi, wa-
semman kätensä peukalolla painaen muutaman hopea-
taalarin pöydän laitaan ja oikean kätensä nyrkillä lyö-
den rahan keskeltä poitti, niin että toinen puolisko
pudota helähti lattiaan.

Kowasti hämmästyiwät huoneessa olijat laitti.
„ Tämäpä kauheata! Mitä neuwoksi?" hätäiliwät ja al-
toiwat taimella taskuistaan ja lompakoistaan rahoja
katsoakseen oliko heilläkin määrää rahaa. Löytyikin



kerrassaan kolmekymmentä tähden taalarin rahaa; oli-
pa itsensä pormestarinkin lompakossa määriä taala-
reita. Neekeri ei sanonut oikeiksi rahoiksi useampia
tuin wiittä hopearahaa; muut laitti oliwat määriä.

„ Berliinissä on sielläkin ollut marsin paljo mää-
rää rahaa liikkeessä," selwitti neekeri hämmästyneille
Friedburgilllistlle. „Kieltämättä nuo rahat omat oikean
mestarin tekoa; maan niitä ei ole lyöty, maan wala-
malla tehty. Pääkaupungin poliisi on hywin kiusaan-
tunut tuosta petoksesta; rahat on siksi taitawasti teh-
ty, ettei ole helppo erottaa niitä oikeista. Äkkinäinen
ei huomaa eroa ensinkään. Entäpä määrän rahan pa-
ja on täällä Friedburgissa."

Mustan miehen musta mainittu, wiimmeinen lau-
se pani mielet mallan tuohuksiin. Itsekukin kiirehti
kotiin minkä ennätti katsomaan oliko siellä hänellä
määrää rahaa minkä werran.

Pormestari parka marsinkin oli huolissaan, men-
nessään torin poikki asunnollensa. Oli warhainen aamu-
hetki ja palowartia tuli wastaan. Nähdessään esimie-
hensä, palowartill terwehti ja sanoi: „Kaikki on hy-
wässä järjestyksessä, herra pormestari; ei ole mitään
erinomaista tapahtunut."

Pormestari ei wastannut mitään. Mutisihan
main partaansa jotain, nolosen näköisenä. Kaitetittin
ajatteli hän, että olisipa iso häpeä hänelle, jos todel-
lakin löytyisi määrän rahan paja Friedburgista. En-
täpä se paja täällä on, waiktei pormestari eitä raati
ollut tiennyt siitä niin mitään. Pormestari oli mie-
lessään toiwonut saamansa niittää sulaa kiitosta ja
kunniaa eilisen juhlan toimeenpanosta. Olipa ollut
wahwa siitä, että saisi kunniamerkin ja nimitettäisiin
ritariksi. Maan taisipa pettää se toiwo.

. Pormestari huokasi kaupungin-talon porttiin ka-
dotessaan. Eitä unta tullut hänen silmiinsä sinä yönä



yhtään; lampun waloa näkyi hänen kamarinsa
nasta myöhään aamulla wielä.

2 luku.

Musta mies pelastamassa toisen ihmisen
hukkumasta.

Päiwä ei paistanut hywinkään räikeästi huomis-
päiwänä. Sumu näet oli pimittämässä, Waan mä-
keä tulwaili silti mahdottoman paljo Myllytullisla
joelle käsin, Linnansaarelle, jonka rannalla oli wanhan
linnan rauniot ja josta pitkä silta wei joen pohjois-
rannalle.

Sillan kaupungin puoleiseen päähän oli pystytet-
ty „tunniaportti" ja komea josta kuninkaallisen
prinssin oli määrä ajaa. Jo tuntia ennen oliwat
Friedlmrgilaiset lähteneet sillalle ylhäisen wieraan läh-
töä katsomaan; siinä oli kaikenkirjawa joukko, nuorta
ja wanhaa, ylhäistä ja alhaista, rikasta ja töyhäö.
Palokuntalaiset liehumme lippuineen oliwat asettuneet
seisomaan kummallekin puolen tietä elämäksi kujaksi.
Ia keskelle siltaa oli asettunut soittokunta
pillineen.

Lopulta kaikui kaupungilta päin huuto: „He tu-
lemat!" ja samassa hetkessä alkoi kirkon kellot soida.

Oli siinä näkemistä uteliaalle kansalle! Kunin-
kaallisen prinssin Maunujen eteen oli waljastettu neljä
komeata, maltoista hewosta, ajurit oliwat kullalle ja
hopealle hohtawissa puumissa ja ratsumiehillä, jotka
ratsujen selässä ajoimat Maunujen wieressä, oli tiiltä-
wät kypärit päässä ja miekat lupehella. Kansa ihas-
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tui towasti tähän komeuteen ja huusi minkä jaksoi:
,Mätöön, eläköön!" Ohjelman mutaan oli soittokun-
nan määrä soittaa muuan lansallis-laulu, jahka waunut
ehtiwät tunniaportille sillan päähän; ja niin se alkoi-
kin heti soittaa.

Arwaamatta säikähtyi muutaman ratsumiehen he-
wonen, ties mistä syystä; joko siitä kukaties, että ti-
heässä wälijoukossa lippuja heilutettiin, taikka siitä,
että soittamaan rumettiin. Oli miten oli, hewonen
nousi takajaloilleen ja oli laatua jyrkkää jotirinnettä
alas jokeen. Komin pelästyimät wieressä seisojat, he-
wonen tun oli kaatua heidän päälleen, ja juoksiwat
pakoon sen tieltä, niin että syntyi joltinenkin tungos.

Ratsumies sai kuitenkin pian hemosensa asettu-
maan. Maan nytpä pelästyimät ihmiset uudestaan,
joskin toisesta syystä; muuan poika näet pudota kei-
kahti arwllllmattll wuolaaseen wirtaan sillan täsipuilta,
jonne hän oli lawunnut prinssiä muta nähdäkseen.
Kaitti hätääntyiwät: „Apua! Pelastakaa hänet huk-
kumasta! Tuossa hän on, tuossa!"

Kaupungilta päin mannuissaan ajawa kuninkaal-
linen prinssi näki tuota tapausta hänkin. Heti hän
pysäytti waunut ja ratsut. Moniaat miehet kiireen
lautta juoksiwat noutamaan wenettä ja köysiä sekä
muita pelastus-wehkeitä, ajattelematta että apu tulisi
mannaankin liian myöhään.

Silloin uusi hätähuuto! Kaikki juoksiwat sillan
toiselle puolelle, josta saattoi nähdä wuolaassa wir-
rassa uiskentelemaa poikaa.

„Pois edestä!" huusi muuan. Wätijoukko wäis-
tyi prinssin tamari-palwelijan mustan miehen
tieltä. Hän wiskasi waatteet yltään, hansitkaansa, hat-
tunsa, miekkansa y. m. min kerkesi ja heittäysi sitten
jokeen, yhtään hetkeä arwelematta. Gi aikaakaan, oli
hän uinut pojan tykö ja tarttunut hänen tukkaansa
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täsitsi; wasemmalla tädellään piti pojasta kiinni, työn-
täen hänet edeltään, ja oikealla työnsi itseään wirtaa
alas, päästäkseen rantaan. Wätijoukto seisoi yhdessä
tohti ääneti katsomassa neekerin tekoa. Niinikään
prinssi seuralaisineen oli noussut seisaalleen waunuin
istuimilta katsomaan miten läwi. Olihan kysymyk-
sessä kahden ihmisen pelastus hengen-hädastä.

Neekerillä oli iso työ; yhtaikaa tuli hänen wuo-
lasta wirtaa woittaa ja waromasti pitää pojasta kiin-
ui, että tämä ei irtautuisi hänen käsistään, ja myös-
kin katsoa, että poika ei ylettyisi tarttumaan häneen
käsiksi ja estämään hänen liikkeitään ja uintiaan.
Toisinaan näytti siltä luin molemmat, pelastaja yhtä
hywin kuin pelllstettllwll, olisiwat jo kadonneet ja ker-

rassaan Wellamon neitien saaliiksi sortuneet. Waan
wähän ajan perästä tuliwat ihmisten ilmoille jälleen
kuitenkin. Ties kuinka monta ystäwällistä kättä oli
rannalla kurloittamassa heitä tohti, nostaakseen heitä
tuimille. Poita oli jo taidottomatsi menuyt ja neekeri
oli terrassaan uuwutsissa. Prinssikin kerkesi perille,
hänen palwelijansa jo seistessä jokitörmällä likomärkä-
nä ja wilusta wärisewänä tuin haaman lehti.

„Hywä, hywä!" kiitti prinssi kelpo palwelijaansa,
„Teitpä hywän työn! Olen kuninkaalle kertoma tästä
ja warmaantin saat häneltä ihmis-hengen pelastus-
mitalin rintaasi. Eitä Jumala ole jättämä kostamat-
ta tätä ihmis-ystäwällistä, kelpo tekoasi, ei mainkaan!"
Mieli tuohuksissa puhuteltu kiitti isäntäänsä, suudellen
hänen kättään.

„Waan sinähän terrassaan mariset wilusta; siitä
saattaa olla tauti ja kuolemakin seurauksena," prinssi
hätäili ja kääntyi seuralaisensa, tunnallis-neumotsen
puoleen, sanoen: „Kuultaahan, herra v. Palm. Tei-
dän taloonnehan ei ole täältä hywintään pitkä matta.
Ottakaahan tämä neekeri huostaanne ja toimittakaa
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hänelle lämmin asunto ja lääkärin hoitoa! Oltaa
niin hywä, herra tunnallis-neuwos!"

„Aiwan mielelläni, Teidän kuninkaallinen korkeu-
tenne! Waimoni on pitämä sulana kunnianaan ja
ilonaan hoidon antamisen Teidän palmelijallenne!" kii-
rehti tunnallis-neumos mustaamaan.

Prinssin wiittautsesta moniaat upseerit tiiruhli-
wat nostamaan muutamiin waunuihin hukkumasta pe-
lastetun pojan, jonka prinssin seurassa olema henki-
lääkäri oli ehtinyt jo taidolleen tainnuttaa, ja neekerin
hänen wiereensä. Lämpimiin peittoihin kääriwät hei-
tä ympäriinsä, jotta hywästi tartenisiwat.

Prinssi seuralaisineen lähti ajamaan ja mattaansa
jatkamaan, enää isosti huolimattawätijoutontunnian-oso-
tutsista. Ia kokoontunut kansa läksi puolestaan saat-
telemaan hukkumasta pelastettua ja hänen pelasta-
tajuansa aina kunnallis neuwoksen talolle asti, jossa
hänen rouwansa, mille edeltä oli lähetetty sana, jo
oli ehtinyt laittaa wieras-lamarin asianomaiseen kun-
toon.

Eitä aikaakaan, niin äsken surman suussa olleet
malllsiwat jo siisteillä muoteillaan nauttimassa talon
emännän keitättamää teetä lämpimätseen. Tohtorikin
hääräili heidän ympärillään ja arweli, että tohtiaitoi-
hin potilaat tointuwat entiselleen; ei ole hätääkään.

Hywällä tuulella oli kunnallis-neuwos v. Palm,
jälteen puolisen palatessaan kotiin, „Hywä on! Prins-
sin suosioon olemme päässeet warmastikkin tällä lail-
la, usko minua! Olipa hywä, että pidit hänen pal-
welijastlllln hywäa huolta, kiitos sinulle siitä!"

„Hywänen aika! Enhän ole tehnyt muuta luin
kristillisen welwollisuuteni!" tunnallis-neuwoksen rouwa
ivastasi.

„Aiwan oikein!" arweli tunnallis-neuwos, riisuen
yltään jäykän wirkamiehen puwun ja waihtaen sen
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pehmoiseen ja mukawaan koti-nuttuun. „Kristillisen
welwollisuutesi olet tehnyt hymintin. Waan moni te-
kee weltuollisuutensa eitä saa siitä palkkaa mitään.
Prinssi on ollut ties kuinka monen miehen wieraana,
hänen palkitsematta heitä silti. Waan tätä hywää
työtä, jota nyt olemme tehneet, hoitoomme ottaessam-
me hänen palwelijansa, hän ei suinkaan tiittämättö-
myydella palkitse, usko minua! Siitä on hän kerto-
ma kuninkaallekin. Ia saatpa nähdä, että joudun hy-
winkin pian ministeriksi. Näet kuningas on kiwu-
lainen mies eikä kauankaan enää elä. Hänen jälteen-
sä kuninkaaksi tulee prinssi. Silloin, niin silloin. .."

„Mieheni ratas!" keskeytti hänen puhettansa rou-
wa. „Gn suinkaan minä itäwöi pääkaupunkiin."

„Maltll, kyllä et pane wastaankaan!" ivastasi
herra, hykertäen kämmeniään. „Hänen ylhäisyytensä
prinssi käski wielä hywästi jättäessään tohteliaimmat
termeisensä sinulle. On aiwan selwä, että olemme hä-
nen erinomaisessa suosiossaan."

„No niin! Jos siksi tulee, osaan minäkin olla
ja käyttäytyä howiwäen tawoin!" tunnallis-neuwotsen
rouwa sanoi ja teti iwallisen, nöyrän ja sywän ku-
marruksen, jotta hänen miehensä täytyi ääneensä nauraa.

Kunnallis-neuwos istahti nojatuoliinsa mutawas-
ti, sytytti sikarin ja läski tuoda kahmia. Hän oli mä-
syksissään matkan Mesta ja halusi lewätä hetkisen.
Waan turha toiwo. Kahmi jäi juomatta ja sikari
polttamatta. Palwelija näet tuli sisään, ilmoittaen,
että pormestarilla oli asiaa herra tunnallis-neumotselle.

„Gi mahda olla hywintään tärkeää. Kaste hä-
nen puhutella kirjuriani," kunnallis-neuwos tiustasi.

Palwelijll poistui, maan palasi hetken perästä ja
sanoi, että pormestarilla oli erittäin tärkeä asia kun-
nallis-neuwotselle ja tahtoi »välttämättä puhutella hän-
tä itseään.
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Ei siis tullut tunnallis-neumotselle muu neuwoksi
kuin pehmeän totinutun riisuminen päältään ja pukeu-
tuminen taas tankeaan ja epämutawaan wirtataktiin.
Sen arwaa, että hän ei hywällä päällä ollut, pormes>
taiia terwehtiessään. Komin hän hämmästyi kuulles-
saan pormestarilta, jonka taswot oliwat menneet ui-
man kalpeiksi walwomisestll ja huolesta, että oli huo-
mattu määriä rahoja oleman liitteessä, ja pormestarin
näyttäessä hänelle useampia semmoista rahoja. Wähän
aitaa neuwoteltuaan päättiwät herrat hetimiten lähet-
tää Berliinin poliisille sanan. Waan Friedburgin
asukkaille päätettiin olla ilmoittamatta määräin rahain
löydöstä, jotta niitten tekijä ei pääsisi paloon. Por-
mestari oli wähä iloisemmalla mielellä kotiin tultuaan;
onhan aina helpotusta siitä, että on toiselle kertonut
huolensa. Kunnallis neumos puolestaan rupesi, heti
pormestarin mentyä, wisusti tarkastamaan omaa ra-
hllstoaan ja yleisiä rahastoja, mitta oli uskottu hänen
haltuunsa; ja olihan kaikissakin kassoissa määrää ra-
haa marsin paljoa.

3 luku.

Rahapaja.

„Ka, enoni ratas, pannaanpa tänne lisää moniai-
ta tiilikiwiä ja puinen laatikko, niin muutaman mi-
nuutin perästä on kaikki tehty mitä tehtäwä on. Mait-
tapa olisi itse paholainen matkassa, niin ei tutaan po-
liisi löydä täältä niin mitään."

„ Olisi paras, että jo heittäisit paholaisen rauhaan.
Siinä paha missä mainitaan,"
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Wasta puhumasta päässyt oli harmaja-partanen,
wanha mies ja toinen, jonta kanssa hän keskusteli, oli
suunnille 25 wuoden wanha nuorukainen. He oliwat
muutamassa kellarin tapaisessa, pimeänlaisessa huo-neessa.

Siinä paikassa, kaupungin kirkkomaan laidassa
näet, oli ennen muinoin ollut luostari. Waan luos-
tarin rakennukset oliwat kaikki aikoja sitten häwinneet
eikä raunioistakaan ollut tänään jälellä tuin pienoinen
hautauskappeli. Aina kolmenkymmenen sodan ajoista
asti, jolloin luostari häwitettiin, oli tämä paikka ol-
lut autiona. Wasta kaksikymmentä wuotta sitten oli
muuan outo muukalainen ostanut entisen luostarin
paikan ja rakentanut siihen, rauniot poistettuaan, pie-
noisen, siewänpuoleisen puutalon. Talolla oli ollut
isäntiä useampiakin, minkä niminen omistaja milloinkin.
Muutamia kuukausia oli se ollut ilman asukkaita, asu-
kas kun näet oli kuollut ja perijä asui Berliinissä setä
oli siksi rikas, ettei huolinut tästä pienestä mökistä
muka. Ihmekö, että tuo talo alkoi rappeutua ja täwi
huhuja siitä, että siellä oli nähty kummituksia. Olihan
tirttotarha wieressä!

Lopulta, noin wuosi sitten, oliwat talon nykyiset
asukkaat tulleet. He oliwat tulleet, puheitten mutaan,
pääkaupungista, Berliinistä. Ei ollut kenenkään tie-
dossa mikä oli heillä elinkeinona, syystä siitä etteiwät
olleet tekemisissä Friedlmrgilaisten kanssa. Perheeseen
kuului wanhllnpuoleinen parikunta, nimeltä Stiirmer,
heidän kahdeksantoista wuoden wanha tylär ja kym-
menen wuoden wanha poika, joka wiimemainittu täwi
kaupungin kansakoulussa.

Siitä maan alaisesta, kellarin tapaisesta huonees»
ta ei tiennyt kukaan muu paitsi talon omat asukkaat,
jotka sattumalta oliwat sen löytäneet.

Paksut pilarit tannattiwat holwikattoa, niin että
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huone jakautui neljään osastoon, jotka oliwät yhtä
pitkät tuin leweät. Keskimmäisen holwikaaren alle oli
aiwan äskettäin rakennettu wäliseinä, jonka edessä pol-
wistui jo mainittu nuorukainen, kirkas lamppu kädes-
sä Hän muurasi seinään niitä tiilikimiä, joita hänelle
kantoi »vanhempi mies.

Hetkellisen äänetiolon jälkeen tuo nuori mies sa-
noi: „Pelkäät näemmä joutumasi puttaan. Jos mi-
nä joudun hirteen, niin sinäkin. Ninan joutawia!
Eihän määrän rahan tekijöitä enää hirtetä niin kuin
ennen muinoin; annetaanhan main kruunun tortteri ja
ruoka, hayahllll! Muuten on tielystitkin yhdentekewä
mistä rikoksesta sinne joudut, petoksesta, määrän ra-
han teostako wai sen kaupittelemisesta,"

„Älä noin tyhmästi puhu, Kalle!" kielsi toinen.
„Minua ei miellytä tämä elinkeino!"

„Miellytti tai inhotti, yhden tekemä!" armeli
Kalleksi sanottu. „Berliiniin meidän ei sopinut jäädä,
se on selwa. Oli miten oli, se minun myöntää täy-
tyy, että marsin wiekkaasti olet menetellyt että ole
waiwoja walittanut. Onhan tosi, että wiekkaudella
aikaansaadaan tuhat kertaa enemmän tuin pelwolla."

„Waan sinä et koskaan tysy neuwoa minulta;
omin päin aina menettelet!" nuhteli häntä hänenenonsa.

„Sllllttllllpa olla mintuin sanot, eno tulta!"
myönsi toinen, pilkallisesti naurahtaen, „Waan olen-
han antanut runsaan osan saaliista sinulle. . ,

Mutta
olehan huoleti! Jonkun wuoden päästä päästään
tästä pahasta erillemme. Jos wain yhtä hymästi
tay meidän tuin tähän asti ja yhtä suurta saalistasaamme, niin jätämme hywästit Europalle ja lähdem-
me Atlantin meren tuolle puolelle. Alamme Ameri-
kassa uutta elämää. Siis rohkeutta wain ja mielen
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malttia! Hywä tästä tulee lopultakin. Saa sanoa,
että tuta röyhteämmät olemme, sitä parempi!"

„Niin sanot. Olet yhtä kewytmielinen tuin nuo-
ri. Waan jahka wanhenet tulet worowammakst ja
wusaammatsi. Isäsi tuoli, ollessaan suunnille siinä
iässä tuin missä minä nyt. Kaswatutsenne jäi kesken-
eräisetsi, sinun ja weljesi. Ennen naimistaan oli isäsi
nauttinut tämän elämän hywää wapaasti, ehkäpä
liiankin wapaasti, josta seurasi, että hän sortui Tuo-
nen tumille kesken juoksuaan. Marsin armolliseen yh-
teiskunnalliseen asemaan hän ehti päästä silti; oli hän
waltioneuwos. Minulla ei ollut yhtä hywä onni."

„Ei itku hädästä päästä eikä parku päiwistä pa-
hoista", mutisi Kalle Sturmer. „Waan kyllä on tosi,
että jos isäni olisi kauemmin elänyt, olisin minäkin
kukaties oikeaksi ihmiseksi tullut. Äitiäni en moiti silti;
hän eti woitawansa taswattaakseen minusta oikeata ih-
mistä, Tamaransa, onnensa, taitki hän antoi alttiiksi
lastensa hywätsi, Weljeni, Hermanin näet, täwi hy-
wästi. Eikä tummakaan! Käwihän hän siiwosti kir-
kossa, wieläpä kuului Nuorten Miesten Kristilliseen
Mdistytseenkin. Olisihan minun sopinut waeltaa samaa
tietä. Maan ei minua miellyttänyt ensinkään tuo
imelä, ulkokullattu meno, Herman monasti nuhteli
minua, maan kyllästyi minuun lopulta, tun en otta-
nut hänen ncumoistaan waari. Gimät ne welitullat,
joitten joukkoon jouduin, olleet tosin nuhteettomia.
Waan olin huoleton ja siinä nautinnon huumeessa
meni aita. Paluutie on noussut pystyyn, mihintöpä
enää pääsen! Ei taida oikeata ihmistä minusta tulla
itinä. . , Entäs Te, Rudolf eno, miksikä Teistä ei
tullut tuin warariton-tehnyttä, pettäjää ja määrän ra-
han tekijää, jonka poliisi etsii ja paikalla pistäisi put-
taan, jahka kiinni saisi? On ihmeellinen tämän mail-
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man meno. Olemmehan marsin siimaa ja kohteliasta
mäkeä. Ei isäni ollut mikään paha mies ettekä Te ole
enkä minäkään, hahaha! Meistä tehtiin main alusta
pitäen määrä raha, leimattiin määrällä leimalla, ei-
hän siitä pääse. Kukapa meidät muuttamaan kykenee
enään!"

Wanhempi mies ei puhunut mitään, tuulihan
main sisarensa pojan puhetta. Kalle sanoi hetken pe-
rästä: „ Pitäisi Teidän, enoni, pitää perhettänne loivem-
massa kurissa. Gottfried on jo kymmenen wuoden
wanhll ja marsin wiisas poika onkin. Olisi mielestä-
ni warowaisintll toimittaa hänet maalle jonnekin, tääl-
tä pois!"

„Hm! Hm!" mutisi eno, päätään pudistaen.
„Se ei käy laatuun, ei mitenkään! Waimowäki äi-
män kauhistuisi, jos Gottfriedin lähettäisin pois. Hän
on äitinsä kultaläpy. Ia Katri olisi yhtä pahoillaan,
se on missi. Waiti Katri osaa olla, maan rikos-towe-
ritsi hän ei rupea. Itkenyt hän on jo monasti sen
jälkeen kun pääsi sinun wehteittesi perille. Jo hän
uhkasi mennä täältä pois, kylään jonnekin palweluk-
seen; jopa oli pahasta mielestä menettäätin itsensä.
Hän soimaa sinua tämän perheen sortajaksi, kaikki kun
joutumat onnettomiksi terrassaan sinun tähtesi."

„Wai soimaa hän minua, ohoh!" ihmetteli Kalle
wihasesti nousten ja heittäen lattiaan muuri-wasaran-sa. „Olen kumminkin rakastanut Katria ja aikonut
pyytää hänet waimotseni, heti kun olemme päässeet
Umeritaan. Joka elää näkee. Se sikseen. Waan pi°
täkäätin huolta siitä, Rudolf eno, ettei käy meidän
nolosti. Jollette, niin. .."

Keskustelu loppui, lun työkin oli lopussa. Mie-
het totoiliwat työaseensa laitti tyhjään talkki laatik-
koon. Wasta muurattuun wäliseinään oli tehty pui-
nen sala-owi. Waan owen eteen oliwat wiektaasti
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asettaneet piirongin tapaisen, niin ettei owea näkynyt
yhtään. Jos olisi tuta hywänsä tullut kellariin, ei
hän olisi arwannut wäliseinän takana oleman toisen
kellarin,

„Mikä nyt?" tysäsi äkkiä Kalle, heittäen siiwoa-
misen kesken, enoltaan, joka hantin kuunteli höröllä
törmin. Alkoi sclwästi kuulua kellarin päältä melua.
Juostiin, paiskattiin omia auki ja kiinni. Huudettiin
ja halailtiin.

„Todellakin, mikä nyt hätänä?" kuiskasi Kalle.
Miehet seisoiwat hiljaa kuin patsaat, sykkiwin sydämin.
„Onko poliisi meitä ajamassa takaa?" Ia Rudolf
eno huolestunein silmin katseli niitä pieniä reikiä, jot-
ka oliwat muurissa ja joista tuli ulkoa heittoja wa-
lonsäteitä kellariin. Lampun oli Kalle näet heti sam-
muksiin puhaltanut, kuultuaan melun.

„Liian ahtaat omat nuo reijät; toista tietä täy-
tyy meidän pyrkiä ulos!" naurahti Kalle. Muuri-
wasaran sieppasi kouraansa, puollustus mielessään,
siltä waralta että heidän kimppuunsa hyökättäisiin.
Wawisten seurasi wanhus hänen sälissään. Heidän
tultuaan ylös eteiseen, talon emäntä työntyi tuman
owesta ulos ja huusi, nähdessään miehet: „Isä, isä,
etkö wielä ole tuullut tapaturmasta kerrottaman? Se
musta murjaani on heittänyt Gottfriedin jokeen; hän
on hukkunut, on kuollut, poika parka. Woi hirwcätä,
moi hirmecitä!"

Samaan nilaa tuli eteiseen tulwailemalla wai-
moja, joita huusiwat toistensa kanssa tiiman, ja lap-
sia näkyi ulto-owesta uteliaina turtistclewan, Kalle
Stiirmer ja Rudolf eno eiwät arwanneet mistä oi-
keastaan oli kysymys. Muuan poliisi alkoi nyt talon
emännälle selmitlää: „Olkaahan huoleti, rouwa, äl-
kääkä hätäiltö syynä suotta! Teidän poikanne ei ole
kuollut, eitä ole. Waan hän putosi »sillalta jokeen ja
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neekeri näet sen liypähti hänkin jokeen ja nouti pojan
pois."

Nyt Kallelletin selwisi asia ja hän ilostui, pääs-
tyään huolesta teweämmäksi, ikäänkuin olisi rastas
kiwi pudonnut hänen sydämmestään. „Kuulkaahan, täti
tulta, tuinta määrin päin ajattelitte! Gi rikkaruoho
hywintään helposti häwiä. Ia jos tuommoinen mei-
kittä tuin Gottfried tutteupi jota paikkaan, missä hä-
nellä ei olisi lupa olla, ja on hukkumaisillaan, niin
löytyypä hänen henkensä pelastaja jostakin, jospa sen
täytyisi tulla Afrikastakin asti."

„Sns ei olekaan Gottfried hukkunut! Missä
hän on?"

„Rouwa raukka, olenhan sen jo ilmoittanut teille
ties tuinta monasti. Poikanne on tunnallis-neuwot-seu talossa, pehmeässä wuoteessa. Käykäähän jälteen
puolisen lerwehtimässä häntä," selwitti poliisi ähmis-
fään ja meni mattoihinsa.

Wähitellen poistui muukin mäki. Wiimmeiset
uteliaat Kalle wihaisesti töytäsi owesta kartanolle ja
paiskasi owen kiinni.

Hän oli taas pahalla tuulella. Kauniit hänen
kaswonsa tosin oliwat luonnostaan, maan tällä het-
kellä hän oli silti hywin häjyn näköinen ja oikein
ruma.

Hän synkästi kiroili ja sanoi: „Kaitti ihmiset
nokkansa tänne, poliisit, kunnalliZ-neuwotset

ja ties tutka muut, Teidän paitanne tähden ymmär-
rettäwästi."

Waan talon emäntä ei kuullut hänen torumi-
sillan; oli näet yhäti huolissaan poikansa tatin, mait-
ta tytär toitti lohduttaa ja rauhoittaa minkä jaksoi.

Miehet palasiwat kellariin häwittämään wiimmei-
fettin jälet muuraustyöstään. Kadulta noutiwat hiek-
kaa ja multaa, , jolla pyhkäsiwät muuriu kerrassaan
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harmajan karwaisetsi, niin että se näytti manhalta,
ties milloinka muuratulta. Sen jälkeen neuwotteliwat
keskenään wähän aitaa toimista mihin olisi muka ryh-
tyminen heidän rilastuakseen wähässä ajassa. Uppo-
rikkaiksi halusiwat päästä tawalla jos millä.

4 luku.

Gottfried.
Hukkumasta pelastetulla pojalla ei ollut hätää

mitään. Jo kahden väiwän perästä hän oli siksi ter-
mehtynyt, että nousi wuotecliaan ja wiidentenä päiwä-
na sai hän luwan mennä kotiin wanhempainsa luo.

Huonommasti oli käydä hänen henkensä jalon pe-
lastajan, neekerin. Kolmantena päimänä hän sairas-
tui keuhkotulehdukseen, niin että lääkäri neuwoi suu-
reen marowllisuuteen ja kielsi wuoteelta nousemasta.

Äidin ja sisaren noutaessa Gottfriedin kotiin, oli
tunnallisneuwotsen rouwa ollut hywin ystäwällinen;
olipa Gottfriedille useita leiktitalujllkin antanut. Ia
hywin oli mielissään Gottfried kotiin tullessaan. Hä-
nellä oli jos kuinka paljon kertomista olostaan tuossa
rikkaassa talossa.

Isä oli matkalla jonnekin. Iltahämärässä Gott-
friedin istuessa äitinsä wieressä hän kysyi arwaamat-
ta: „Äiti, onko isällä paljo rahaa?"

„Tarpeeksi asti!" äiti wastasi. „Waan mistä
syystä tuota utelet? Onko tuta sinulta lnsynyt?"

„Gi kukaan, maan mahtaa olla hirweätä olla ra-
hatonna. Narinaankin kunnallis-neuwotsella on rahaa
hywin paljo. Ei heiltä loppune koskaan rahat. Mut-
ta mistä saa isä sen rahan, minkä tarwitsemme?"
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Hämmästyksissään äiti loi katseen siihen pieneen
itkunaan, jota oli tuman ja töökin mölisemässä (muu-
ta akkunaa ei köökissä ollutkaan), udellen oliko kuullut
heidän puhettaan Katri. Waan töötissä askaroima
Katri istui yhdessä tohti liikkumatta.

„Nyt huomaan, että olet sangen typerä!" nuhteli
äiti. „Et sinä ymmärrä tätä asiaa eikä sinun tarwitse-
taan ymmärtää. Mene leikkimään kartanolle ja heit-
tämään siewää palloasi, minkä sait kunnallis-neuwoksen
rouwalta; ei ole pimeä mielä."

Pojan ajatukset tääntyiwät heti muualle ja iloi-
sella mielellä juoksi hän ulos.

Äiti meni kyökkiin, hywillään siitä että oli pääs-
syt mustaamasta itämiin kysymyksiin. Waan suo
siellä, wetelä täällä! Katri näet istui köölissä itkusil-
min tuolilla ja päiwitteli: „Äiti, äiti tulta, mitä
tästä tuleekaan? Gottfriedillahan on jo epäluulot he-
räämässä. Hirwittäwät omat nämä wehkeet. Ei tule
tästä hywää loppua, ei tosiaankaan! Olisin jo aikoja
sitten lähtenyt pois täältä; waan Gottfriedin tähden
en ole wielä tahtonut mennä. Tahdon rehellisellä työllä
hanttia elatukseni, maksoi mitä maksoi."

„Oletko hullu, Katri? Nyt tun olemme jotenkin
lähellä pyrintö peräämme, niinkuin isä ja Kalle sano-
mat, ei ole muutos mahdollinen. Olen lewoton ib
mäntin. Wielä sinäkin rupeat rauhattomaksi!" tiustasi
äiti, meni töötistä tupaan ja paiskasi owen kiinni.

Gottfried heitti pallonsa korkealle, aina sawupiip-
puun asti, josta se isossa kaaressa palasi takaisin hä-
nen kouraansa. Sitä leikkiä jatkui wähän aikaa.
Maan arwaamatta pallo lensttin fawuviipun siwu ka-
ton harjan toiselle puolelle. Mitäpä muu neuwolsi
kuin lähteä kirkkomaalle noutamaan pallo. Portti oli
lukossa, waan helppo oli Gottfriedin hypätä muurin
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yli. Ei ollut kuitenkaan pallo heti löydettäwissä;
kirkkomaalla oli paljon rojua kaikenlaista, kaatuneita
ristejä, särkyneitä seppeleitä, torteata heinää y. m
Hain tustin pääsi poita kömpimään talon seinän roie-
rustaan. Kauan turhaan etsittyään, huomasi hän pal-
lon kahden tiwen wälistä.

Poika istui ja ojensi kätensä tarttuakseen palloon;
maan samassa silmänräpäyksessä leimahti hänen fil-
miinsä kirkas walonsäde. Se tuli paksussa muurissa
olemasta muutamasta reijästä.

Gottfried oli tuonnottain lukenut muutaman ta-
rinan eräästä aarteesta, mikä oli löydetty jonkun ta-
lon kartanolta, siitä paitasta kun oli näet arwaamat-
ta alkanut näkyä tulta; ja tumattoman paljon rahaa
olitin löydetty. Tämä tarina juolahti nyt hänen
mieleensä. „Entäpä tuossakin on kätkössä ties tuin
suuri aarre!" hän arweli. Kiwet oliwat siksi taulana
toisistaan, että hän mahtui kurkistelemaan sisään.
Mitä näki hän?

Muutamassa wähäisessä, marsin siewätsi sisuste-
tussa huoneessa paloi kaunis lamppu pöydällä, Mu-
tllwll istuinpaikka oli seinän wieressä pöydän edessä,
pehmeä nojatuoli näet. Pöydän rinnalla oli kirjoitus-
pöytä useine laatikoineen. Lattiassa oli pehmoinen,
tirjawa peite. Gottfried ihmetteli ihmettelemisestä
päästyäänkin. Olihan tämä talo hänen totinsa ja
joka soppi tiedossa. Unennäköäkö tämä? Ei hän ol-
lut itinä nähnyt tuota huonetta. Hän oli jo huutaa
äitiään hätään. Waan arwaamatta ilmaantui huonee-
seen muuan mies. Hän meni kirjoituspöydän luo, otti
ulos moniaita laatikkoja ja asetti ne pöydälle. Niis-
sä oli rahoja iso tasa, joita mies luki tarkkaan. Hän
oli arwattawasti tyytywäinen lukemiseensa, sillä hän
pani rahat takaisin laatikkoihin ja laatikot pisti jälleen
kirjoituspöytään.
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Kukahan tuo mies oli? Hänen käsinojaan Gott-
friedin oli mahdoton nähdä, Waan jätkän waatteis-
fa mies ei ollut ja pitkä hän oli ja hoikka. Gottfried
alkoi miettiä että eiköhän käwisi päinsä isontaa reikä
että hänen päänsä kokonaisuudessaan mahtuisi sisään
- eitä aikaakaan, niin onnistui hänen irroittaa muu-

taman muurikiwen. Jo mahtui pää terrassaan sisään
ja hän saattoi katsoa huoneen toistakin puolta ympä-
riinsä. Toisella seinällä oli iso seinäkello, jonka hei-
luri komeasti heilui kahatäteen. Sen alla istui tno
outo mies puisella, selättömälla tuolilla. Toisella sa-
manlaisella tuolilla hänen edessään oli pienoinen rau-
tauuni hiilloksineen. Sawutorwi oli pystytetty pilkin
seinää, maan torwen toista päätä Gottfried ei nähnyt.

Nyt otti tuo mies jotain uunista. Lusikan näet,
wieläpa jotenkin ison, jossa oli hopealle hohtaman,
tiiltäwää ainetta. Hän kaatoi sitä muutamaan likai-
seen waatetilttuun käärittyyn pieneen astiaan, mikä
oli hänen wasemmassa kädessään. Sen jälkeen pisti
hän tuon suuren lusikan uuniin takaisin. Hetken pe-
rästä, tun hän oli sitä astiaa heiluttanut ilmassa
muutamia kertoja, awasi hän käärön ja heitti pienelle
pöydälle kiiltämän rahan, jossa oli samanlaisia rahoja
ennestään iso joukko. Hän tarkasteli sitä puolelta ja
toiselta, heitti sen toistamiseen pöytään, ikäänkuin
kuullakseen kuinka se helisisi, ja ryhtyi wasta sitten, tun
oli sen hywatsi hawainnut, toisen rahan walamiseen.
Sillä lailla syntyi raha toisensa perästä. Useat, jolla
nähtäwästi eiwät olleet hywin tehtyjä tekijänsä mie-
lestä, heitettiin lusikkaan takaisin. Jännitetyin mielin
Gottfried seurasi jokaista miehen liitettä. Nyi, hän
nousi tuolilta lampun sydäntä korkeammalle nostamaan.
Silloin lampun walo kirkasti hänen taswonsa, niin
että Gottfried selwästi erotti ne.

„Kalle, Kallehan se on! Mitä teet sinä siellä?"
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huusi poika riemastuksissaan ja hämmästyksissään.
„Tulenko luoksesi," Waan enempää hän ei saanut sa-
notuksi, sillä fäikäytsissään hän wctäsi päänsä ulos
reijästä.

„Hyi! Kuta huutaa siellä? Kummitteleeko näis-
sä huoneissa? hätäysi Kalle Sturmer huutamaan. Oli
tuin olisi käärme pistänyt häntä ja hän katseli tui-
masti ympärilleen, tarttuen tuolilla olemaan rewolme-
riin. Gottfried tuuli selwästi hanan napsahtaman.
Kiireesti hypähti hän ylös eitä huomannut että tiwiin
ja risuihin, joitten keskellä hän oli maannut pilkal-
laan, haawoittui kätensä ja taswonsa, mieläpä takkinsa-
tin pahan paimäisesli repeytyiwät.

..Gottfried, Gottfried! Missä olet?" tuuli hän
jo äitinsä hätäilewän. „On jo pimeä; ettö wielätään
ole löytänyt palloasi?"

„On se löytynyt, on. Waan paljon oli wai-
wannäköä etsiessä, katsokaa kun olen werissäni!" ivastasi
Gotfried, hypätessään muurin yli. Äiti halaili häntä
rattaasti ja nuhteli yhtaikaa.

Maalla kellarissa Kalle Slurmer tarkasti itsetuta-
kin soppea. Hän nousi tuolille kurkistelemaan niistä
pienistä reisistä, jotka oliwat seinässä katon reunassa.
Kun hän huomasi, ettei ollut missään mitään outoa
ja epäilyksen alaista, hän meni ivasta rakennetun mä°
liseinän owesta kellarin loiseen osastoon ja tarkasti
sielläkin kaikki paikat, löytämättä mitään outoa sieltä-
kään.

„Näen pahoja unia, näemmä!" mutisi hän itsek-
seen. „lota uniaan uskoo, se warjoaan pettää.
Luultawasti tuuli tohisi puissa tuolla hautuumaalla.
Wai kummittelematko kuolleet täällä? Mitä tyhjää!
Kuollut on kuollut! Waan kylmä on täällä, näemmä.
On tuin selkääni karsisi. .

."

Hetken päästä jo istui Kalle Sturmer lewollisena
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katetun pöydän ääressä. Hän oli näet ottanut esille
alimmasta pöytälaatikostaan wiini-pullon pitarineen
ja woita-leipää y. m. ruokia. Olipa hänellä puhdas
liinainen serwiettitin millä pientä pöytäänsä kattoi.
Rauhallisesti aterioituaan hän sytytti sikaarin ja heit-
taysi nojatuoliin huolettomasti, haaweksien tiesi mitä;
wastllisill toimiaan kaiketittin ajatteli mielessään.

Iläällä pirtissä istui Gottfried, Katri ja heidän
äitinsä. Viimemainittu turjasi Gottfriedin repaleisia
»vaatteita ja Katri kutoi suttaa. Gottfried makasi
muutamassa sohivan nurkassa. Ääneti oltiin. Lopul-
ta jätti Katri hywästi äidilleen ja weljelleen ja meni
pienoiseen kamariinsa lewolle.

Äiti käski Gottfriedintin mennä lewolle miereiseen
huoneeseen. Jo riisuttuaan maatteet yltään ja wuo-
tcelle mentyään, poika halaili äitiään ja sanoi: «Tie-
dättekö, äiti, mitä? Kalle on tässä talossa, kellarissa
tuolla alhaalla, pienessä, siewässä huoneessa asuukin,
ja paljon, mahdottoman paljo on hänellä rahaa."

„Hywänen aita, mitä joutawia jaarittelettaan,
poikaseni? Untato olet nähnyt?" äiti ihmetteli, säi-
käytsissään.

„Gn unta nähnyt ole! Aiwan tosi se on. Hau-
tuumaalle kun lensi palloni, nain Kallen. Puhuttelin-
lin häntä, waan hän pelästyi kauheasti ja sitten näytti
kowin wihaselta. Juoksin patoon minkä ennätin!"

„AH sitä pallo pahusta! Kunhan se ei olisi mil-
loinkaan käsiisi joutunut!" äiti huokaili.

„Waan enhän ole pahaa tehnyt mitään, en suin-
kaan. Syyttä hätäilette!" poika koitti äitiään rauhoittaa.

Waan äiti yhä lewottomana lausui: „Sano
Gottfried, pidäthän äitiäsi rakkaana, hä?"

„ Rattaana tietenkin, äiti tulta. Waan mitä nyt
hätänä? Sanotaahan!" poika kysyi, äitiään halaillen.

„ Sinun pitää luwata, ettet loskaan enää mene
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hautuumaalle. Eikä sinun ole lupa milloinkaan puhua
kellekään siitä mitä siellä olet nähnyt. Gi isälle, ei
Katrille, ei kellekään, muista se! Et saa Kallellelaan
mainita, että tiedät hänet kellarissa olleen."

„Sepä kumma!" poika ihmetteli, sillä hänestä
tuntui komin itämältä, että ei saisi muta puhua mi-
tään tuosta ihmeellisestä tapauksesta. Kysellä teki
mieli, komin oli utelias, eikä olisi malttanut mitenkään
Pitää suutaan kiinni. „Tekeekö Kalle jotakin pahaa
siellä, ha?"

„Gipä pahaakaan," äiti wastasi nolosena. „Waan
toistaiseksi on hänen toimensa satuttama. Jos asia
tulee tiedoksi muille, on siitä onnettomuus seurauksena.
Kaikkein meidän käy huonosti. Sinun täytyy poistua
talosta kerrassaan, ties minne ja kuinka kauas! Ia
silloin suren niin kowasti, että kuolen!" hätäili äiti ja
rupesi ääneensä itkemään.

„Äiti tulta, en halua pois täältä, en! Entä pu-
hu yhtään sanaa Kallesta ja hänen asunnostaan tuos-
sa kellarissa, Waan lakatkaa itkemästä, äiti rakas!"
lohdutteli Gottfried äitiään, pyyhkäisten molemmin kä-
sin kyneleet hänen taswoistaan.

„Hywä on, nutu rauhassa, lapsi kulta!" huokaili
mti ja meni hänkin lewolle, mure mielessä.

5 luku.
Kolera.

Kuninkaallisen prinssin sairasta palwelima hoidet-
tiin erittäin huolellisesti tunnallis-neuwotsen talossa,
sen arwaa lukija sanomattakin. Waan kosto, hän ei
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hywinkään nopeasti terwehtynyt, wieläpä toisinaan oli
niin sairas, että pelättiin hänen lohta kuolemankin, ei
ollut helppo sitä huolellista hoitoa antaa. Pienessä
kaupungissa ei ollut näet tuin kaksi sairaanhoitajaa
ammatiltaan ja molemmat oliwat estetyt kunnallis-
neuwotsen taloon tulemasta, heillä kun oli muita sai-
raita hoidettamina, jota paitsi heistä oli kaameata
muta mustaa miestä hoitaa, olletiktin öisin walwomi-
nen hänen wuoteensa ääressä pelotti heitä.

Kunnallis neuwos oli myötäisessä huolessa sai-
raan hoidosta, sillä hänen tuli kerta unikossa lähet-
tää prinssille ilmoitus sairaan terweyden-tilasta. Hä-
nen puolisonsa, jota hän maha wäliä »naimasi esityk-
sillään ja toiwomutsillaan, teki moitawansa lempeällä
ja ystäwällisellä camallaan. Waan itse ei rouwa
osannut sairaita hoitaa eikä hänen nais palwclijansa-
laan olleet sairaan hoitoon harjaantuneita ensinkään.
Sen ehdotuksin, että pyydettäisiin prinssiä lähettämään
Berliinistä wasite sairaanhoitaja, tunnallis-neumos
hylkäsi kerrassaan. Olisipa häpeä kutsua pääkaupun-
gista asti sairaanhoitaja, lunnallis-ncuwos armeli.
Siihen suostuminen olisi sama tuin töyhyyden-todis-
tuisen antaminen Friedburgista. Kun neekerin tuume
yltyi yltymistään ja lääkärit pudistiwat päätään, ar-
wellen että taitama sairaan-hoitaja oli kerrassaan tar-
peellinen, joutui rouwa raukka aiwan ymmälle. Waan
tun hätä oli suurin, tulitin apu arwaamatta. Muu-
tamana päiwänä tuli näet Katri Sturmer kunnallis-
neuwotsen taloon ja tarjoutui sairaan-hoitajaksi. Ei
hän tosin kehunut olemansa sairaan-hoitaja, maan hän
koittaisi minkä möisi ja olisi hywillään jos woisi jol-
lain lailla osottaa kiitollisuuttaan weljensä hengen pe-
lastajalle hänen jalosta teostaan.

Hywillään oli tunnallis-neuwoksen rouwa tästä
tarjoutumisesta, sen armaa. Sairashuoneen wiereen
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laitettiin pieni huone siiwoon kuntoon sairaan-hoitajalle
asuinhuoneeksi. Hywin osasikin Katri ottaa waarin
lääkärein wiittautsista ja neuwoista ja niin taitawasti
ja uutterasti hän hoiti sairasta, yöt päiwät, että tämä
Piankin alkoi parata ja kuumeen-houreistaan tointua.

Ihä tyytywaisemvi oli tunnallis-neuwos, komin
tyytymäinen. Kaikkihan meni toimon mukaan. Prinssi
oli kerta toisensa perästä kirjoittanut erittäin suosiollisen
kirjeen hänelle, kiittäen siitä huolellisesta hoidosta, mitä
oli tullut hänen palwelijansa osaksi. Olipa lähettänyt
ycnki-läakärmsätin muutamia kertoja Friedburgiin omin
silmin näkemään sairasta.

Prinssin henk,lääkäri kertoi, kotiin palattuaan,
prinssille hawaintojaan ja kehui, että neekerin hoito oli
kaikin puolin hywä. Towereilleen ja tuttawilleen hän
sen ohessa kiitteli tunnallis-neuwokfen ruotia ja juomia
erinomaisen hywitsi. Selma oli, että herra tohtorin
mattat oliwat jotenkin tarpeettomat.

Kunnallis-neuwos pääsi, mintuin oli toiwonuttin
prinssin ja muitten howilaisten yhä suurempaan suo-
sioon ja taitti yhdestä suusta tiittiwät häntä kelpo
wirtamieheksi.

Ei aitaakaan, niin jo pormestarinkin isot huolet
ja murheet oliwat haihtuneet ja hän alkoi päästä öisin
uneen käsiksi jälleen. Pääkaupungin poliisi oli hänen
kertomuksensa johdosta saapunut Friedburgiin ottamaan
selkoa määrän rahan tekijöistä ja wangitsemaan heitä.
Ia taitawimmat poliisi-miehet tuliwattin sinne. Waan
turha waiwll! Eiwät poliisit, maikka hywin huolelli-seen etsimiseen ryhtyiwät, löytäneet mitään jälkeäkään
rahapajasta. Sen jälteen kuin prinssi oli käynyt
Friedlmrgissll ja hänen kunniakseen juhlittu, ei ollut
edes uusia määriä rahoja kauppaan ilmaantunut yhtään.

Gi kenenkään mieleen juolahtanut, että tuo raha-
paja oli etsittämä kukaties hautuumaan tienoilta; oli»
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wllthlln Sturmerillliset siiwoa mäkeä, jonka rikollisuu-
desta ei ollut aivistustll kellään.

Muutamia Miikkoja FriedburgiZsa oltuaan poliisit
palasiwllt pääkaupunkiin jälleen, saaliinaan wähänen
säkillinen määriä rahoja, muuta ei. Mielihywällä
kertoiwat kotilasiille niistä herkullisista päiwällisistä,
joita oli pidetty FriedburgiZsa heidän kunniakseen, ja
niistä muta makeista oluwista, joita oliwat nautti-
neet siellä.

Nelisen kuukautta oleili neekeri tunnallis-neuwoksen
roieraanwaraisessll talossa. Prinssi oli näet sitä mieltä,
että jouiusammin hänen suosittu palwelijansa paranisi
hiljaisessa ja pienessä Friedburgin kylässä tuin leivot-
tamassa pääkaupungissa; ja kieltämättä hän oli mallan
oikeassa. Kunnallismeuwos oli puolestaan tyytywäinen
siihen, että sai pitää talossa prinssin palwelijaa niin
kauan, sillä todistihan se, että hän oli hänen suosiossaan.

Katria ei enää tarwittu sairaan-hoitoon. Waan
kunnallis-neuwotsen rouwa oli niin mielistynyt tuohon
tiitterään ja siiwoon tyttöön, että päätti tarjota hänelle
tamarineitfyen toimen; hänen kamari-neitsyensä oli
näet muutaman sukulaisensa kuoleman wuoksi arwaa-
matta eronnut perheen palwelutsesta. Hywallä mielin
Katri suostui. Eikä aikaakaan, niin oli Kani tullut
kaikkien perheen jäsenten mitä suurimpaan suosioon,
niin että siltä näytti että talossa ei ensinkään tultaisi-
klllln toimeen ilman häntä.

Klltsi kuukautta neekerin terweytymisen jälteen
tunnallis-neuwos kutsuttiin pääkaupunkiin ja nimitettiin,
niinkuin hän oli toiwonutkin, kuninkaan ministeriksi.
Ia Katri seurasi herraswäteään pääkaupunkiin, se
tietty. Hän ei wiihtynyt manhempainsa totona, siellä
tun salaa tehtiin määrää rahaa, ja hän pelkäsi, että
tuo rikos tulisi ilmi joskus; myötäisessä huolissaan oli
hän eiwättä olleet hänen wanhempansa, saati serkkunsa
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Kalle Sturmer millänsäkään hänen itkustaan ja maro-
tutsistaan.

Pian joutui uneutsiin määrän rahan asia terras-
saan. Seuraamana kesänä rutto riehui Friedlmrgissa
ja muuallakin Saksanmaalla. Marsinkin pienissä ky-
lissä, missä lääkäreitä ei ollut tarpeeksi monta, kolera
wei kosolta mäkeä manalan majoille. Friedlmrgissa
kuoli jota kymmenes asukas neljässä wiitossa. Wan-
haa ja nuorta, ylhäistä ja alhaista, Tuoni tempasi
tumilleen säälimättä.

Friedburgin kirkkomaan laidassa oleman talon
asukkaat hekin joutuiwat wuoteen omiksi. Jota päiwä
he näkiwät ruumiin-saattoja, ja kamala oli niitä nähdä.
Lopulta hirmuinen mieras pistäysi taloon ja haudan-
laiwajll wei sanan siitä kaupungin tohtorille. Tohtori
kiireen lautta joutuikin hätään, tarttumaa tautia pel-
käämättä, sairaita katsomaan; maan liian myöhään.
Wanhemmat molemmat, Katrin ja Gottfriedin isä ja
äiti näet, oliwat jo hengettöminä, lääkärin tullessa.
Urwattawasti eiwät olleet sairaina olleetkaan tuin ma-
han aitaa, ehta muutamia tuntia. Gottsriedkin oli ko-
leraan sairastunut, maan oli hengissä mielä, joskin
taidottomanll. Tohtori toimitti hänet lasarettiin ja
paranikin sairas muutaman wiikon oltuaan wuoteen
omana.

6 luku.

Nalri.
Muutamassa wirkahuoneessa kuninkaallisen minis-

teristön talossa „Unter den Linden"-tadun warrella
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N:o 72 Berliinissä istui kirjoituspöydässä sala-sihteeri
Berthold Saldner. Hän oli wastitään kirjoittanut
wiimeisen lauseen muutamaan asiapaperiin ja lasti ty-
nän luotaan. Työn lopetettuaan ryhtyi hän moita-
leipää syömään, minkä hänen sisarensa Amanda oli
puhtaaseen paperiin käärinyt ja pistänyt hänen tatin-
taskuunsa totoa lähtiessä, ja kirjoituspöytänsä laati-
kosta hän löysi pikarin ynnä pullon punaista rypäle-
miinaa. Eineelle ruwetessaan hän kuuli huoneen
owelle noputettawan ja hänen huudettuaan „sisään!"
tuli sisään tanslillncllwoZ Milden.

„Hymää huomenta, wirtatowcrini!" huusi sisään-
tulema, heittäen ison tukun asiapapereita pöydälle,
„maistukoon ruoka makealle ja terweydetsi olkoon!
Sallikaa minunkin ottaa woitaleipä-täärö taskustani!"

Saldner käden ystäwällisella miittautsella tästi
Mildeniä istumaan sohwan nurkkaan ja sanoi: „Hy-
win mielelläni! Olkaa hywä ja ryyppitaä tästä pika
rista. Minä tulen juomalasilla toimeen, silla useam-
paa pikaria minulla ei ole tuin tämä yksi."

Aamias-woileipien ympäriltä «rattaissaan paperin,
tanslill-neumos Milden kysyi: „No, oliko kuinka hu-
paista Kaiwopuiston laulujuhlassa?"

„Hupaista hywintin; olihan ilma oikein siewä!"
wastasi sihteeri,

„Ia neiti Katri Sturmer, mirastonne päällikön
puolison seurusnainen, oli tai siellä hänkin?"

Sihteeri Saldner katseli syrjästä kysyjään, mähän
tummissaan. „Olihan hän siellä; sisareni, joka lienee
Teille tuttu, oli kutsunut hänet. Waan miksikä tuota
kyselette?"

„No niin," toinen wastasi, „tietäähän jokainen,
«ttä hän miellyttää Teitä, tuo nuori ja kaunis tyttö,
ja toska laitti ihmettelemä! että ..."
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„Neiti Stiirmer on jo useampia wuosia ollut
Amanda sisareni hywä ystäwä. He täwiwät yhtaikaa
Jatko-opistossa. Istäwiä he tosin omat ja herttaiset
omatkin heidän wälinsä. Waan kuuluuko se asia mi-
nulle?"

Lewollisesti suuhunsa leipäpalasen pistäen Milden
ei ollut tuuleminaan sihteerin kysymystä, maan lausui
äskeisen puheensa jatkoksi: „Ia koska kaikki omat ih-
meissään miksikä ette jo kosi. Jopa Mirastanne pääl-
likkö on tuota ihmetellyt. Uimanhan menette punai-
seksi, niinkuin olisitte nuori tyttö . . . Waan leikki
sikseen! Minä tuota nuorta neittä arwostan hywintin
ja waimoni wielä enemmän. Se tietää paljon, siihen
uähden näet, että naiset omat kateellisia toisilleen. Ia
neiti Stiirmerhän tuuluu marsin arwokkaaseen perhee-
seen. Olihan muuan hänen setänsä tässä ministeriössä
neuwosmiehen Mirassakin eläissään. Hänen poikansa
on tehtailija Herman Stiirmer ja asuu Prinzenin kadun
warrella, niinkuin tiedätte. Hywin tunnioitettawaa
wäteä. Olemme sangen ystäwällisissä wäleissä keste-
uämme. He kun omat naimattomia, omat ottaneet
Katri Sturmerin weljen, seitsemäntoista wuotiaan,
siiwon nuorukaisen ottopojatseen, Gottfriedin, ja hän
on jo ylimmällä luokalla rcalitoulussn."

«Saanto luwan kysyä minkä takia kaikkia näitä
minulle kerrotte?" Saldner kysyi wähä ähmissään.

„ Kysytän, weiktonen, waimoltani. Hän näet käski
niminiettoon minun kysyä ja lausua Teille järkewän
sanan tässä asiassa, muutoin täytyisi hänen itsensä
tehdä se. lottette joutuisi tekemisiin waimoni kanssa,
sen tähden olen nyt tehnyt welwollisuuteni. Ettehän
siitä ole minulle nuhassa."

„Ei ensinkään," Saldner makuutti, waitla wähä
äreällä äänellä tumminkin. «Olenpa kiitollinen Teille
siitä, että minun wähäpätöisen persoonani olette huo-
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mioonne ottaneet. Wietää termeistä arwoisalle rouwal-
lenne, olkaahan niin hywä!"

Milden ei ollut huomaaminaan sihteerin ärtyistä
mieltä, söihän main lewollisesti woileipäänsä ja sanoi:
„No niin, Saldner rakas, eihän tuo täy laatuun, että
jäätte iänkaiten wanhatsi pojaksi. Kaksin on aina
kaunihimpi, taksin kaiketi parempi: taksin on kalat
medessä, lätsin ilman lintusetkin, taksin aidan feipä-
hättin, sanoo wanha sana. Gttetö tuota ole aja--
telleet?"

„ Niinkö Teidän arwoisa rouwanne on sanonut,
wieläkö hänen puolestanne puhutte?" kysyi iwallisesti
Saldner.

„Gi mainkaan! Omasta kokemuksestani puhun
ja omasta puolestani. Siis, weiklonen, miksi ette jo
tosi, sanokaapa suoraan!"

Toinen tuli wähä hämilleen ja sanoi lopuksi:
„ Siinä on muuan este eikä wähäinenkään; tyttö ei
suostu. Gilen puistossa ollessamme hän ilmoitti suo-
raan mielensä."

Milden naurahti. „Hahaa! Hänko ei suostu?
Waan tuota ette itsekään usko toki. Kolmenkymmenen
wuoden wanhll olette masta, ja loistama tulewaisuus
on edessänne, Teillä on toiwo yletä toisesta wirasta
toiseen, ehkä wielä kanslian-päälliköksi pääsette. Hänkö
antaisi Teille reput! Gi toki! Waan toinen on ääni
kellossa Prinzenin kadun warrella, kerrassaan toinen."

Saldner pudisti päätään kuitenkin. „ Sisareni ei
anna minulle yhtään rauhaa, aina main on kehotta-massa minua kosimaan. Nytkö täälläkin, wirastossa,
minun täytyy tuulla samaa wirttä?"

„No, enpä tahdo kiusata enää. Puhutaan jo
muista asioista," sanoi Milden .. . „Wirastonne
päälliköllä on toti hywä onni ollut. On wähässä
ajassa ylennyt toisesta wirasta toiseen ja nyt on jo
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esittelijänä kuninkaallisessa ministeriössä. Hywä onni,
hywä onni tosiaankin."

„Lahjatas mies hän on ja hywin uuttera. Oman
ansionsa tähden tai hän on niin korkeaan ja tärkeään
mirtaan päässyt," arweli Saldner.

„Waan ei uutteruus eikä lahjat yksinään wie pe-
perille; tarwitaan siihen onneakin!" intti Milden.
„Harwallapa on ollut niin hywä onni tuin Friedbur-
gin entisellä kunnallis-neuwoksella, herra v. Palmilla!"

„Niinpä niinkin!" myönteli Saldner, naurahtaen.
„Se on hämärä juttu, jotenkin synttä, melkeinpä
musta juttu, niin sanoakseni."

„Siis jotakin salaperäistä tumminkin! Mitä sa-
laperäistä, sanotunhan minulle, kahden lesken, en puhu
muille!"

Saldneria huwitti komasti Mildenin uteliaisuus.
„Gi salaperäistä ensinkään. Kaikki on tapahtunut
julkisesti, kaikkien kuullen ja nähden. Kerronpa Teille,"
sanoi Saldner hywänsuopeasti. „Prinssin palwelija,
tuo musta neekeri näette sen, sairastui, prmsstu täy-
dessä tuonnottain Friedburgissa. Ia moniaita kuu-
kausia musta murinani hoidettiin kunnallis-neuwoksen,
herra v. Palmin talossa, kunnes tuli terweetsi kerras-
saan Musta juttu, häh?"

Täytyihän Mildenintin nauraa ja myöntää, että
oli tuo tosiaankin „musta juttu". .

.

Heidän rupatellessa keskenään, tuli muuan mahti-
mestari sisään ja ilmoitti: „Salaneuwos v. Palm
kasti Teidän tulla hänen puheelleen."

„Suokaa anteeksi, minun täytyy mennä." Wirta
waatii," sanoi Saldner, lykkäsi woileiwän syrjään ja
meni, walmiilsi kirjoitetut asiapaperit kainalossa, mi-
ruston päällikön wirtahuoneeseen. Hänen wieraansa,
tanslin-neuwos Milden, teti puolestaan hänkin lähtöä,
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sieppasi oman asiapaperitäärönsä kainaloonsa ja poistui,
uaurusuin ja hywällä tuulella.

Salaneuwotsen, herra o. Palmin tullessa kotiin
jälkeen puolisen, hän heti kysyi roumaltaan missä on
Katri.

„Hän meni kaupungille asioilleen," mustasi rouwa.
«Ihmettelen, että hän ei ole toteutunut jo, missä wii-
pyneetään niin kauan. Entäpä hän on jäänyt jutte-
lemaan ystäwänsä, neiti Saldnerin kanssa. Eilisestä
hupiretkestään lienee heillä paljo rupattelemista."

„Saldnerista minun pitikin jutella sinun kans-
sasi," salaneuwos sanoi. „ Tänään edeltä puolisen
otin puheeksi tuon asian ja kysyin häneltä millä kan-
nalla owat asiat. Hän kertoi, että hän oli saanut ruk-
kaset, selmät rukkaset. Oletko kuullut kummempaa?
Saldnerhan on kelpo mies kerrassaan, sen ohessa wa-
rakastin ja hywä hänellä on menestys »virkauralla,"

«Tiedäthän että olen hywin mieltynyt tyttöön,"
selwitteli rouwa. „Varmaankin kaipaisin häntä lo«
wasti, jos minun täytyisi hänestä erota. Saldnerin
sisar pitää hänestä hantin ja aiwan warma on, että
tyttö on rakastunut Saldneriin. Waan toisinaan on
hän wähä omituinen. Milloin on hän niin iloinen,
kuin leiwonen, jotta muittenkin täytyy iloiselle tuulelle
tulla, milloin on taas alla päin ja surkealla mielellä
kerrassaan. Mitä on hänellä hätänä, en tiedä. Hy-
wissä wäleissa on hän meidän kanssamme, serkkunsa
tehtailija Sturmerin ja weljensä Gottfriedin kanssa.
Surisito hän kukaties wanhempainsa kuolemaa? Mo-
nasti joutui mieleeni, että kenties hän huolehtii suh-
dettaan Saldneriin. Waan jos Saldner on kosinut,
niin ..."

„Kosinut on hän", salaneuwos lausui, kesken puo-
lisonsa puhetta, „eitä tyttö huoli hänestä; sen hän itse
minulle kertoi tänään. Ihme ja kumma tosiaankin!
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Katri ei sure wanhempiaan, se on jotenkin warma;
onhan ,jo wuostkllusill siitä kun hänen wanhempansa
tuoliwat. Ia muistathan, että hän ei kominkaan pa-
hakseen pannut heidän kuolemaansa silloinkaan, niin
että hänen Välinpitämättömyytensä ihmetytti meitä. Nyt
juolahti mieleeni Friedburgista tänään saapunut sano-,
ma, se näet, että pormestari on kaupungin puolesta,
ostanut Sturmerin talon ja tontin; on näet aikomus
rakennuttaa siihen sairaala ja Sturmerin asuntoon si-
joitetaan diakonissalaitos. Tuo kauppa ilahuttaa mi-
nua siitä syystä, että sisarukset, Gottfried ja Katri,
saamat melto rahan, kumpikin tuhat taalaria."

„Sepä on hupaista kuulla!" salaneuwotsen rouwa
lausui. „

Katrille tulee siitä hywät myötäjäiset. Tänä
iltana puhuttelen häntä ja toiwon, että hän on tulema
järkiinsä ja suostuma Saldneriin."

? luku.

Eläintarhassa.
Berliinin asukkaat oivat „Eläintarhastaan" hywin

ylpeitä. Ia tosi onkin, että tämä Saksan pääkaupun-
gin leskelle isoilla rahoilla laitettu puisto on kauniim-
pi kukaties luin Euröpan muitten suurten kaupunkein
samanlaiset puistot. Ei Berliiniläisille, itsilleen ole to-
siaankaan sen hupaisempaa olopailkaa, kuin Eläintarha,
ja wieraat, jotta tulemat Berliiniin, yhdellä suulla
tiittäwät sitä erinomaisen kauniiksi ja ihanaksi puistoksi.
Missä on istukaspuitll ryhmittäin, missä tetolammi-
koita, joittenka tyyneen meteen kuwastuwat korkeitten
puitten latwat ja marmoriset tuwapatsaat, missä wihe-
riät, siistit nurmet.
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Wäkeä on aamusta iltaan tässä ihanassa puis-
tossa. Eläimiä tässä puistossa ei ole, maitta sen ni-
meen nähden luulisi niitä oleman paljokin. Ainoas-
taan laulu-lintuista näkee ja niitä hywin suositaan ja
ruokitaan. Kissoja, jäniksiä ja kaniineja wainotaan,
syystä että lintuja ja kasweja häwittäwät. Ei edes
koiria ole lupa tuoda puistoon, jollei niitä nauhassa
tahi witjoissa taluteta; irtonaiset koirat siepataan heti
kiinni ja wiedään poliisin huostaan. Hywiä teitä ja
polkuja on ristin rastin ja useita lasten leikki-tenttiä.
Tetolammiklojen poikki kuletaan pienillä meneillä. Pent-
tiä ja tuoleja on wähä wäliä tarjona niille, jotta ha-
luamat lewiitä. Milloin tiiltäwät, komeat waunut,
nuo ylhäisten ajoneuwot, kulkemat jalkamiehen ohi,
milloin palkka-ajurin tahi tuorman-tulettajan rattaat.
Tuossa ajaa tarahuttaa ratsujen selässä ylhäisiä naisia
ja herroja. Mitta omat sotilaan-formussa, mitkä si-
miili-puwussa, millä on uusmuotiset, millä halpaset
työmiehen waatteet. Näteepä puistossa toisinaan jon-
kun Kiinalaisenkin pitkän palmikkonsa kanssa tahi eu-
ropalaiseen pukuun puetun, musta-stlmäisen Japanilai-
sen. Sanalla sanoen: tirjama on elämä tässä puis-
tossa, paljon on nähtäwää syrjästä katsojalla.

Muutamalla polulla kameli muuan nuori, uus-
muotiseen puluun pukeutunut nainen. Hän oli terwe
ja hywän näköinen.

Katri Sturmer hän se oli ei katsonut oi-
kealle eikä wasemmalle; omissa ajatuksissaan hän kulti,
muista wälinpitämätönnä. Sen hän selwasti tajusi,
että hän oli joutunut tärkeään kohtaan, jonkinlaiseen
elämän-uransa tienhaaraan, siitä pitäen tun sihteeri
Saldner, hänen rattahin ystäwcinsä weli, eilettäin Kai-
wopuiston laulujuhlassa oli pyytänyt hänet waimot-
seen. Ei hän ollut antanut hänelle selwiä rukkasia,
maan kuitenkin taititenlin jättänyt hänet epätietoiseksi
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tunteistaan. Oli miten oli, täytyihän Saldnerin kä-
sittää hänen mustaustaan sillä lailla että hän ei ollut
suostunut. Waan mintäpä hän sille mahtoi; kosinta
tuli niin arwaamatta, jotta hän ei woinut muuta
wastata tuin sen minkä oli wastannut. Kunnallis-
neuwotsen talossa oli hän nyt ollut jo wiisi wuotta
ja kaikki perheen jäsenet oliwat häneen suopuneet.

Ia nyt sanomaton onni hänelle tarjottiin! Waan
itämät muistot eiwät jättäneet häntä rauhaan. Hä-
nenhän täytyi taitki kuitenkin sulhaselleen kertoa, laitti
«lämänsä waiheet. Hänen olisi pitänyt kertoa, että
isänsä oli ollut rikollinen, Mantilassa ollut monta ker-
taa. Ia hänen äitinsä, wieläpä hän itsekin se se
kauheinta oli oliwat olleet kuusi wiiktoa Manti-
lassa, tosin main tuttinto-mantilassa. Sieltä oli hei-
dät tosin laskettu pois, kosta ei löytynyt heitä was-
taan mitään rikollista, ei yhtään mitään. Jos kohta
äiti olikin ollut heitto, isän rikoksesta tietoinen, ei
Katri eitä Gottfried olleet millään lailla pahaan suos-
tuneet.

Tuttinto-wankeudeZtll tun Katri oli päässyt (hän
oli silloin tundentoista wuotias), hän pantiin muuta-
maan tuiwattomain kotiin, ja Gottfried oteltiin erään
naapuri-talon perheeseen siksi tunnes äiti oli päässyt
»vankeudesta, jolloin lapset palautettiin hänen tur-
miinsa luonnollisesti. Hywä heillä oli onni. Äidille
oli muuan mies näet kaupitellut yhden rahan-arpajais»
arwan ja oli äiti wiimmeisettin rahatipenensä antanut
siitä. Waan sitä hänen ei tanvinnut latua, sillä tuolla
arwalla moitti hän arpajaisissa melto rahasumman.
Hätää ei ollut mitään; hän pystyi sillä rahalla osta-
maan pienen talon Friedburgissa ja sinne muutti toto
perhe asumaan. Hän toiwoi, äiti rutka, pääfewänsä
huolista erilleen wihdointin. Waan tyhjä oli se toi-
wo; siellä jatkui se määrän rahan telo, jota kamalaa
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ammattia harjoittiwat, kuten lukija jo tietää, hänen
miehensä ja lankonsa poika, Katrin serkku. Wiimemai-
nittu, Kalle Stiirmer näet, tuli wähä wäliä taloon,
jospa kohta ei wiipynyt montakaan päiwää perätysten
siellä. Isä kulki Kauppamatkoillaan", niin tuin äidillä
oli tapana sanoa, niitä määriä rahoja kaupittelemassa
milloin missäkin. Äiti ei mustannut lastensa utelemi-
siin mitään, lohdutteli heitä main sillä toiwollaan, että
tun Llmeritaan päästään, kaikki tulemat rikkaiksi ja on-
nellisiksi muta. Hellä oli ollut äiti lapsilleen eikä malt-
tanut heidän mieltään pahoittaa.

Siitä oli jo monta wuotta kun oliwat olleet kai-
kin Friedburgissa; ne ajat oliwat olleet ja menneet.
Waan nyt kun Saldner oli kosinut, tytön muistoon
johtui nuo entiset ajat ja elämänwaiheet kaikki. Eitä
ollut hän welwollinen Saldnerille ilmaisemaan, että
isä oli ollut rikollinen, Mantilassa ollut monta kertaa,
että äiti ja hän itse, Katrikin, oliwat olleet tutkinto-
Mantilassa? Waan eikö kauhtuisi Saldner, kuulles-
saan tytön entisyydestä ja noista häpeällisistä olosuh-
teista, Saldner, joka oli peräti kunniallinen, kelpo
mies, eteenpäin pyrkimässä mirtamies-uralla? Ia kui-
tenkin Katri rakasti häntä, olisi ollut onnellinen, jos
olisi saanut tehdä häntä onnelliseksi, hänen morstame-
naan ja mainionaan. Waan, noita entistä asioita,
noita häpeällisiä, joskin menneitä totosuhteito. ajatel-
lessaan, häntä hirwitti kunniallisen miehen amiowai-
moksi suostuminen.

Hän kaipasi hywää neuwoa; olisi ainakin mielel-
lään hädästään puhunut jollekin sää limaiselle, hywän-
suopealle ystäwälle. Monta kertaa oli hän yrittänyt
Hermania puhutella, serkkuansa. Olihan Herman
kelpo, armossa pidetty mies, jonka neuwoon lamift
luottaminen. Waan heti kun oli Katri maininnut jo-
tain »vanhemmistaan ja heidän olostaan Friedburgissa,
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oli Herman heittäytynyt, sanattomaksi. Hänen täytyi
muka poistua ja mennä jollekin asialleen, mille milloin-
kin. Katri huomasi, että tuo puheaine waiwast Her-
mania, ties mistä syystä. Waan oli miten oli,
tässä hetkessä oli asia selwiäwä; ja hän teki lujan
päätöksen. Hänen emäntänsä, v. Palmin rouwa, oli
aina kohdellut häntä kuin wertaistaan tahi ystäwäänsä
eitä niinkuin palwelijaansa. Entäpä hän osaisi hy-
män neuwon antaa ja warmaanlin hän tahtoo antaa
kokemattomalle, nuorelle tytölle. Tänä iltana päätti
Katri puhutella häntä eikä hän kieltäytyisi suinkaan
auttamasta.

Tyttö oli hitain askelin tawellyt siihen asti puis-
ton pää-täytäwällä, maan poikkesi nyt muutamalle po-
lulle, joka wei suoraan Potsdamin torille. Silloin
huomasi hän, että hänen jälessään kulki muuan siistin-
pukuinen herra, wicläpä huusi häntä nimeltäänkin.
Säitäyksissään hän kääntyi oikealle käsin, tiirehtiätseen.
Lennon-kadulle, jossa oli paljon mäkeä. Waan nyt
kuuli hän tnon herrasmiehen selwästi mainitseman
hänen nimensä: „Katri, Katri Stiirmer, warrohan
hettmen, warro!" Nähdessään toisen tadun-tulmassa
muutaman poliisi-miehen, rohkeni Katri seisahtua.

„Mitä hätä sinulla!" huusi herrasmies henna»-
tylsissään. „Waan joudu takaisin marjojalle puisto-
tielle, tämä on liian julkinen paikka ja mäkeä on tuu-
lemassa." Hän arastellen katseli ympäriinsä,

Wallan tanhuissaan, niin että selkää karsi, seu-
rasi Katri hänen edellään käymän herrasmiehen jälessä.
«Jumalan tähden, Kaarlo, mistä tulet ja mitä on
sinulla asiaa?" hätäili hän.

„Älä puhu niin kowaa äläkä huuda minua ni-
meltä!" luistasi toinen, „ja tule tänne pensaikkoon!"
Hän tarttui Katria täsimarreZta ja luletti hänet mu-
kaansa wähän Katrin toto ruumis wapist.
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„Olet taswanut marsin siemäksi tytöksi, näemmä, yl-
häiseksi naiseksi, samaan aikaan luin minä, joka olen
herkkusi, olen häälynyt rapakossa rypemään."

Katri koitti liskoa kätensä irti ja yritti päästää
hätähuudon. Waan Kaarlo Sturmer piti niin lujasti
tiinni, että toski kipeästi. Sen ohessa hän tallinsa
toisesta taskusta sieppasi rewolwerin käteensä ja kielsi
Katria huutamasta. „Ole ääneti taikka ammun sinun
ja itseni kuoliaaksi; en pidä wäliä maitta henteni me-
nisikin. Malta mielesi ja tuule minua!"

Katri ei tyennyt wastustamaan, oli patko sallia
wain serkkunsa tulettaa paikkaan semmoiseen missä ei
ollut näkijää ei kuulijaa. Kaarlo Stiirmer istahti
ison puun siimekseen muutamalle penkille eitä Katrille
jäänyt muuta neuwoa tuin istua hänen wiereensä.

„Kauan en aijo sinua wiiwyttää; olen pian sa-
nonut sanottamani. Kolmisen päiwää sitten karkasin
Lubbenin linnasta, johon minut oli pantu tutkinto-
»vankeuteen. Piiloutuin Spreewaldin metsään ja olin
hullua erääseen suohon. Waan pahat rikkaruohot
eiwät hewintään häwiä. Ia luonnollisesti täytyi mi-
nun taas warastaa, sillä eihän minulla ollut maatiel-
täkään kunnollisia ylläni. Tämän puwun, jossa nyt
olen, wein muutamalta lauppaneuwolselta hänen kesä-
huwilastaan; rewolwerin steppasin hänen wuoteensa
wierestä; itse hän nukkui stti, tuin porsas. Itämä
oli, etten löytänyt hänen taskuistaan rahaa enkä kelloa
ja kun koirat alkoiwat haukkua kowasti kartanolla pel-
käsin muun talonwäen heräämän ja juoksin patoon
minkä kerkesin. Poliisit omat kintereilläni, se tietty.
Minun täytyy kiireen kautta lähteä Berliinistä. Waan
mihin? Olen wäsylstssäni enkä ole neljään päiwään
syönyt yhtään leipäpalasta «ällääni; en ole nukkunut-
taan eikä minulla ole rahaa, ei penniäkään!"

„Sepä on hirweätä!" pahoili Katri. „Mitä tah-
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dot minulta? Laske toti minut pois! Enhän sinua
auttamaan kykene kuitenkaan! Muutamia lantteja mi-
nulla on, ne mielelläni annan."

„ Muutamat lantit eiwät riitä. Minun täytyy
päästä koko maasta pois, Amerikaan asti näet sen.
Jos tänne jään, joudun wankeuteen toistamiseen mo-
neksi wuodetsi. Ennen kuolen!" Kaarlon taswot me-
niwät kerrassaan synkän näköisiksi, hänen tuota lau-
suessaan, jotta Katrin tuli häntä oikein sääli.

„Minä menen weljesi Hermanin puheelle, en-
täpä hän auttaa sinua. Taikka mene sinä itse. Hän-
hän on hywä ja hurskas mies!" kehotti Katri,

Kaarlo naurahti: „Gntä mene! Hän pitäisi
nuhdesaarnan minulle ja ajaisi minut tylysti pellolle.
Enkä panisi sitä pahatsenitaan. En mene häntä pu-
huttelemaan, en!"

„Waan enhän minä pysty sinua auttamaan!"
sanoi Katri.

„Katso Katri!" hän sanoi lempeällä, melkeinpä
hellällä äänen painolla, „ noina kauheina aikoina olit
sinä minun mielessäni melkeinpä ainoa turmani.
Aamusta warhain olen kulkenut Potsdamcrin-tatua
kahatäteen, siinä toiwossa, että wihdoinlin lopulta sai-
sin nähdä sinut. Et arwaataun kuinka peloissani olen
ollut. Tulit kumminkin aitusemmin tuin luulinkaan.
Kulin aiwan sinun kintereilläsi. Waan aina oli ihmi-
siä ja muita lähellä, etten rohjennut puhutella sinua.
Nrwattawasti olisit säikähtänyt ja mennyt tainnoksiin.
Nasta kun poikkesit mailatiestä polulle pensaitten suo-
jaan, uskalsin huutaa sinua nimeltä."

„Wa«n millä lailla minä pystyn sinua autta-
maan, fanohan, ja laske pois!" hätäili Katri, mieli
tuohuksissa.

„UH, serkkuni ratas, olkaamme wähänkään nilaa
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lahden. Olet niin siema ja miellyttäwä tyttö enkä
moneen aitaan saa enää nähdä sinua,, . ."

Katri yritti ryöstäytyä pois mallan kauhuissaan
ja juosta tiehensä. Waan Kaarlo mäkisin painoi hä-
net alas istumaan jälleen ja piti lujasti kiinni hänestä.
„IZtuhan hiljaa!" karjasi hän, „en tee sinulle pahaa
nntään, Waan auttaa sinun pitää minua, oikein te-
hokkaasti auttaa!" Ia tiiwaaZti, tuijottamin silmin
lisäsi hän: „Asut rikkaassa talossa. Sanohan missä
huoneessa on isäntämaillasi raha-arkku ja jätä omi
auki yöksi,, että pääsen sisään!" Sinulle en tee mitään
pahaa, saat sinä rauhassa olla silti. Sitte lähden
merelle, Atlantin tuolle puolelle, etkä näe minua enää
milloinkaan. Suostutko, häh?"

„Kauhea ihminen olet! Mitä pahaa olen tehnyt
sinulle, loska minun täytyy luulla tämmöistä puhet-
tasi?" huusi Katri. „Kiroulseksi olet ollut «lauhemmil-
leni ja nyt tahdot kiusata minuakin rikoksiin. Jumala
armahtakoon minua ja warjelloon! Sinun pyyntöösi
en suostu, en, maikka tappaisit minua, en milloin-
kaan!" Hän ryöstäytyi irti Kaarlon käsistä ja katsoi
hurjasti ympärilleen eikö ketään syrjäistä näkyisi, jota
pyytäisi hätään. Waan ei näkynyt ei kuulunut muuta
tuin kaukaista rattaitten kolinaa puiston mailatieltä.

Jo Kaarlokin oli hypähtänyt seisaalleen, rewol-
weri kädessä. „Entäpä tapan sinut, häijy tyttö hu-
pulta! Sanomalehtien palstoilla olisi huomenna jän-
nittäwä romaani ja minäkin tulisin mainioksi mieheksi
ennen kuolemaani. Olenpa raukkamainen mies minä!"
hän nauraa hohotti. «Poliisit omat etsimässä minua,
nälkä ahdistaa eikä ole penniäkään taskussa; ja tässä
on siewä, nuori tyttö, jolla on rahaa taskussaan ties
tuinta paljon entä rohkene koskea häneen! Olen ujo
ja waatimaton tuin ensikertalainen kerjäläis-poika.
Tämäpä jo naurattaa."
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„ Minulla ci ole kuin hywin wähä rahaa kukka-
rossani, kukaties muuan taalari. Manan lisää tahdon
antaa sinulle wnsikymmentä taalaria; kumminkin täy-
tyy minun ne noutaa kotoa," sanoi Katri, koittaen
kaikin woimin asettaa mielenluohuaan.

„Se on liian wähä, sillä rahalla en pääse Ame-
rilaan. Waan olkoon, koitan tyytyä wähempäcinkin;
pääsen kuitenkin täältä Berliinistä jonnekin piiloon.
Tuo siis ne wnsikymmentä taalaria, waan jouluun,
jouluun! Mutta jos et tulekaan, jospetät minua," sanoi

Kaarlo, irwissä suin.
„Totisesti, minä tulen!" lupaili Katri. „Gn heti

palaa, sillä minun täytyy päiwällisen aikaan olla ko-
tona. Waan iltapuolecn, kuuden tahi seitsemän aikana
odotan sinua Viktorian kadulla; siellä ei ole mäkeä
paljo."

„Hywci on! Waan muistakin, ettet juonittele;
sitä taluisit, jos minun pettäisit ja söisit sanasi."

Katri ei enää kuullut noita serkkunsa wiimeisiä
marotuksill, sillä hän oli jo ehtinyt mennä.

Kaarlo Stiirmer oli nälissään ja meni erääseen
jossa hewosmiehillä ja ajureilla oli ta-

pana aterioida ja ryypiskellä.
Kotiin tullessaan Katri oli kauheassa mielen-kuo-

hussa ja hänellä oli mahdoton tyyneesti ajatella ja
järkewästi harkita. Sen hän main tajusi, että rauhoit-
tua hänen piti, malsoi mitä maksoi, ja heittäytyä wä-
linpitämättömätsi, mistään tietämättömäksi. Hän ka-
marissaan pesi taZwojaan raittiilla, kylmällä medellä
ja rukoili hartaasti Jumalalta neuwoa, apua ja woi-
maa. Ensinnä tuli se ajatus hänen mieleensä, että
olisi muta wiisainta sittenkin heittää tuo määrällinen
rosmo oman onnensa nojaan; olihan hän luwannut
auttaa häntä sulasta pakosta. Waan entä jos Kaarlo
joutuisi oikeuteen ja hänen asiaansa ja rikoksiaan alet-
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täisiin tutkia! Eikö silloin Kaarlo, kostaakseen Katrin
petollisuutta ja sanansa syömistä, mainitsisi hänen ni-
meään? Silloinhan tulisi ilmi, että Katri oli hänelle
sukua ja että hänen wanhempansa oliwat olleet osal-
lisia Kaarlon määrän rahan teossa; tuosta siis koituisi
sulaa häpeää! Saattaisipa käydä niinkin onnettomasti,
että hänet haastettaisiin oikeuteen muta wieraatsi mie-
heksi ... Ei! Ei käynyt laatuun pettää Kaarloa
ja syödä sanaansa, se oli selwä.

Hankalinta oli päimällis-pöydässä olla lewollisena
ja tyynenä, mistään tietämätönnä. Talon rouwa oli
hywin ystämällinen hänelle, kysyi oliko ollut eilisessä
Kaiwopmston laulujuhlassa hupaista, ketä hän oli
tawannut siellä y. m., nauroi ja laski leikkiä. Katrin-
kin piti olla hymällä tuulella, nauraa ja rupatella'
ei ollut helppo tuolla tumalla olla oleminaan iloinen,
maikka olikin haikeat huolet ja murheet sydämmessä.
Pöydässä istuttiin pahaksi onneksi tumallista kauem-
min, syystä että talon herralla oli ollut jotain työtä
käsillä eitä heti joutunut syömään. Oli kello jo kuu-
detta käymässä kun pöydästä noustiin wihdoinkin.
Katri alkoi poistua heti, maan rouwa käski jäädä.
„
Pyykkäriltä on wastitaän tullut korillinen puhtaita

maatteita. Katri rakas, teepä hywin ja ala lukea
niitä ja paikoilleen asettaa."

Tuo käsky tuli niin arwaamatta kuin salama
pilwettömältä taiwaalta. Ei ollut Katrista hupaista
totella emäntänsä tällä erää. Waan miniäpä hän
sille teki.

Talon rouwa sanoi miehelleen: „Näyttää todel-
lakin siltä kuin Katria lomin huolettaisi Saldnerin ko-
siminen; hywin on hän hajamielinen ja lewoton.
Tästä on tehtäwä loppu; jo tänä iltana olen puhutte-
lema häntä ja saapa hänet järkiinsä."

Kello oli puoliwäliin kahdeksan, Katrin joutuessa-
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lopultakin lähtemään kotoa. Kiirettä hän piti, Vikto-
rian-kadulle mennessään. Kaarlo lämeli tahaiäteen,
lewotonna katsoen ympäriinsä nätyisitö poliisia jossain
ja Katria odotellen; jo hän ajatteli mielessään, että
tyttö ei tulisikaan . . . „No tulit kumminkin, hywä
on!" huudahti hän iloissaan, Katrin ottaessa taskus-
taan wiisikymmentä taalaria, minkä oli luwannut
noutaa. Muuan kahden taalarin raha putosi helisten
katuun.

„Oitea raha onkin, sen kuulee helinästä!" sanoi
Kaarlo naurahtaen. „Olinhan minä niitä määriä täh-
den taalarin rahoja tekemässä aikoinani ja hywinkin
toiwoin rikastumani. Jos se toiwo ei olisi pettänyt,
minun ei tarwitsisi nyt kumartua ottamaan ylös ka-
dulta luota pientä rahaa. Ei mikään minulta oikein
onnistu, en liene taitama tarpeeksi. Kiitos, Katri, eh-
käpä wasta joskus pystyn palkitsemaan sinulle hywyy-
tesi." Katrille hän yritti antaa kättä hywästiksi.

„Rehellisellä työlläni olen nuo rahat tienaillut,
oltoon sinulle hyötyä niistä! Hywästi jää; Jumala
armahtakoon sieluasi!" wastasi Katri. Hänen tuli
mies partaa sääli; olihan hän onneton, wieläpci lä-
heinen sukulainenkin.

Mennessään kuuli Katri hänen sanoman pilkalli-
sesti: „Minä wälitän siitä nnisi käwi sieluni niin
tahi näin!"

Kotiin tultuaan Katri jäi mahaksi aikaa yksikseen
pieneen kamariinsa. Hän kaipasi hiljaisuutta, että
mieli rauhoittuisi. Sydän tykki hänen rinnassaan hur-
jasti ja koko ruumis wapisi. Waan wähitellen muut-
tui kumminkin lewollisemmatsi hänen mielensä; olihan
hänen isäntäwätensa peräti kelpo ihmisiä eikä hänellä
oikeastaan ollut hätää mitään. Eikä heidän tiedos-
saan ollut hänen ja Kaarlon wälit, saati Kaarlon ri-
kokset. Hywä oli hänen olla tässä talossa, oikein hy-



48-

mä; saattoipa sanoa onneksi, että tänne pääsi piiloon
mailman melskeistä ja myrskyistä. Kiitollisen tuli hä-
nen olla Jumalalle, kaiken hywän antajalle. Ia en-
täpä wllstaisuudessa hän tulee yhä onnellisemmaksikin.
Olihan tosin ollut hywin ikämä tamata Kaarloa, maan
nyt siitä oli päästy; muutamia kymmeniä markkoja
on kukkaro keweämpi, maan mahatpa tuosta; uhri ei
ollut hywinkcmn suuri. Nämä tämmöiset ajatukset
pyöri tyttö paran päässä ja mielen-kuohu asettui wä-
hin erin. Melkein lewollisin mielin ryhtyi hän jälleen
talous-askareihinsa.

Illallisen jälestä oli herra u. Palmilla tapana
lueskella sanomalehtiä, wieläpä kertoa naisille uutisia,
joita niitten palstoilla kerrottiin. Tänä iltanakin is-
tuiwat kolmikannassa hän, hänen rouwansa ja Katri
pyöreän pöydän ympärillä; herra luki sanomalehtiä,
naiset ompeliwat. Talon isäntä oli heittäynyt sohman
nurkkaan mukawasti istumaan ja sytyttänyt sikarin.
Rauhallisesti siinä oltiin kuin totona ikään. Herra v.
Palm alkoi sanomalehdestä lukea naisten tuullen:
„Muuan määrällinen rosmo, jota poliisi on kauan
ajanut takaa, toissa päiwcinä pääsi armaamatta kar-
kuun Lubbenin linnasta. Seuraamana yönä waras-
tettiin kauppaneuwos Nolten kesä-asunnosta, wieläpä
makuukamarista talonmäen wuoteen wiereZtä, waat-
teita. Luullaan, että waras, joka on Stiirmei nimel-
tään ja puheitten mukaan waralkaasta perheestä läh-
töisin, on Berliiniin mennyt ..."

Enempää hän ei kerinnyt lukea; sillä Katri, joka
oli noussut seisoalleen poistuakseen huoneesta, arwaa-
mattll kaatui lattialle pitkälleen.

„Hywänen aika! Mikä tytölle tuli?" hätäili
rouwa. „Koko päiwän on hän ollut pahoinwoipa enkä
ole siitä ollut millänikään."

Herra v. Palm huusi owesta muutamille palwe-
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lijoille joutumaan hätään. Lapsetkin tuliwat Mosten
sisään, kaksi tyttöä näet, toinen kahdennellatoista toinen
kymmenennellä, ja hätäiliwät: „Katri, Katri rakas!
Oi, hän kuolee, hän on kuollut!" Talon herra koitti
rauhoittaa hätäilewia ja palwelijat alkoiwat tainnok-
siin mennyttä kantaa retuuttaa hänen kamariinsa; hän
laskettiin muoteelle ja rumettiin hoitamaan häntä niin-
kuin sairasta ikään. Tohtorillekin lähetettiin sana.

8 lnku.

Minnan portilla.

Portin tiuku soi. Portin-wartija kurkisteli kurkis-
tus-reijästä ulos. Siellä oli mustaksi maalatut wanki-
waunut, jonka waljaissa oli main yksi hewonen, ja
mieressä hääräili wangin-kulettaja. Harmajassa pö-
lyssä oli kaikki: kulettaja, waunut ja hewonen,

„ Tänään ei enää lasketa ketään sisään, on jo
siksi myöhä!" huusi portin-wartija. „Tulkaa huomen-
aamulla!"

„Ei sowi huomenna! Laskekaahan sisään. Tämä
on sairas."

„ Menkää puoli kilometriä etemmäs! Siellä on
sairaala," wartija neuwoi.

„Gi, weikkonen! Tämä mies on kuritus-huonee-seen tulewa. Berliinistä owat lähettäneet ja käskeneet
tänne tuoda."

Lopulta portti aukeni sepposelälleen.
Linnan päällikkökin astusteli kartanolla, menossa

portille katsomaan sisääntulewia.
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„ Tässä on linnanpäällikkö; puhutelkaapa häntä
itseään!" neuwoi wartija wangin-kulettajaa.

Wangin-lulettaja ojensi linnan-päällikölle paperi-
tukun, mikä oli ollut hänellä laukussaan, ja sanoi:
„Täma manki on Berliinistä; kaupungin wankilasta
lähetettiin tänne."

„Wielätö näin myöhään wanli tänne tuodaan?
Onhan jo pilkkojen pimeä!" ihmetteli linnan-päällikkö.

Hewosmies lykkäsi syrjään muutaman peitteen,
jonka alla sairas wanli makasi, ja wastasi: „Tämä
mies on kohta kuoleman oma ja paras olisi minusta-
kin ollut, että hän olisi jäänyt taupungin-wankilan
lasarettiin. Waan hän oli itse waatimassa, että hänet
lähetettäisiin linnaan. Ia laki, kuten tietty, on puol-
tamassa hänen pyyntöään; sen wuoksi lähetettiin hän
tänne."

„Wai niin, wai niin! Mutta eihän kuritus-
huone ole mitään lasaretti silti. Onko kuulunut mil-
loinkaan, että kukaan halu ia päästä kuritushuoneeseen
kuolemaan! Kummallista mäkeä nuo Berliiniläiset!"
sanoi linnan-päällikkö wähä äissään.

Oli portille ehtinyt jo tulla muitakin linnan roir-
kamiehiä. Alettiin katsella peittojen alta ulos tömpi-
wää, kalpeaa, laihaa, sairasta wanti raukkaa.

„Ältää pahastuko, herra tirehtööri!" sanoi wanti,
„että tulen Teille waiwaksi! Waan siellä Berliinin
taupungin-wantilllssll ei puhuttu minulle muusta mi-
tään tuin kuulemastani, aina main kuolemastani. 'Stur-
mer, sinähän olet kuoleman oma terrassaan, ei ole
enää montakaan elonpäimää sinulla jälellä. Et sinä
ikäwöi mailmllll eikä mailma sinua! Turha on potkia
tutkainta waZtaan.' Minun tuli paha olla noista
alinllikaisista jankutuksista ja luultawastikkin olisiwat
noitten lohduttajaini ennustuksen mutaan minun käy-
nytkin, jos olisin yhä jäänyt heille waiwaksi. Waan
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enpä usto, että olen marsin niin sairas tuin he sano-
mat minun oleman. Paranisin kukaties, jos ei aina
hoettaisi minuu tuullen kuolemastani. Eitä Teidän,
herra tirehtööri, tarwitse isoakaan waiwaa nähdä minun
tähteni; tulen toimeen huonoissakin oloissa, jos sikseen
tulee. Tosin oli näissä epämutawissa, tärisewissä
mannuissa sangen paha olla; luulin jo monasti tuule-
mani joko enkelein laulua tahi paholaisen naurua!"
Humuksissaan tästä pitkästä puheestaan heittäysi sai-
ras takaisin wuoteclleen ja alkoi towasti rytiä.

„Ilpeitä omat Berliiniläiset, se on tietty, Luul-
tawaZlitlin olette Berliiniläinen," sanoi linnan-pääl-
litkö, naurahtaen. «Olkaahan huoleti; hätää ei ole
täällä mitään. Wiedään mies linnan sairaalaan ma-
kuulle heti. Huomenna luisutaan lääkäri. Tänään
on liian myöhäistä kutsua häntä."

„Kiitän nöyrimmästi, hywä herra, ja pyydän
wielä terran anteeksi, että olen Teille näin isoa wai-
wllll aikaansaanut," sanoi sairas hiljaa.

„ Heittäkää jo puhuminen! Siitä yskänne main
yltyy," kielsi linnan-päällikkö,

Wartijat tcmtoiwat warowasti sairaan lasarettiin.
Hän woiwotteli, huokaili ja läähötti. Tuskin oli hän
päässyt muotcelle, niin rupesi häntä ankarasti taas
ryroittämään, jonka jälteen hän kaatui pitkälleen äi-
män tuin jos olisi hengettömäksi mennyn Heitosta
hengityksestä main huomasi, että oli hänessä hengen
kipinää wielä.

„ Eilen illalla tuli linnaamme eriskummallinen
wanti," sanoi tirehtööri linnan papille huomenna, wii-
memainittua terwehtiessään. „Murtowaras lienee tahi
jonkun muun törkeän rikoksen tekijä; niin sairas on,
että armattllwllsti piankin kuolee. Saa nähdä tehooto
Teidän puheenne missä määrin. Itse sanoi hän tah-
toneensa päästä soutuun linnaan main siitä syystä,
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että pääsisi tuulemasta puhuttaman kuolemastaan.
Taitaapa mies wain Teidän puheellenne komatorwai-
seksi jäädä, arwattawastilkin."

„Onpa hirweäta tosiaankin," sanoi pastori, „jos
mies on niin paatunut, että maikka on haudan par-
taalla kumminkin epätoimoisella huolella tarttuu oljen-
korteen hukkumasta pelastuakseen. Waan Jumala
tahtoo wätewät saaliikseen ja Hän on marsin monen,
joka oli jo lähellä paatumuksen tilaa, saanut tunnus-
tamaan surkeuttaan ja ikäwöimään sielunsa pelastusta.
En heittäy kenenkään suhteen kotonaan toiwotto-
maksi."

„Kuinta sairaan wangin käy, joka eilen illalla
tuotiin?" pastori kysyi linnan kartanolla tohtorilta.

„Hywästi käy, minun arwatakseni!" wastasi toh-
tori. „Eilen illalla tosin oli hän wielä hywin huo-
nona. Sairaan.hoitaja kertoi hänen olleen niin huo-
nona, että ei ollut isoakaan hengen kipenettä jälellä
enää. Waan yöllä hän kuuluu nukkuneen lemollisesti
monta tuntia, wieläpä wähä ruokaakin oli nauttinut.
Olen wastikään ollut tutkimassa hänen tilaansa."

„No, mitä arwelette, kuoleeko hän kuinka pian?"
„Hywin sairas hän tosin on eikä hywmkään pitkä-

ikäinen. Luultawasti on hän irstaalla elämällään
lerweytensä tärwentänyt. Waan jahka hän jaksaa
muutamia päiwiä hengissä pysyä ja tointua waiwa-
loisesta matkastaan Berliinistä tänne, niin huolelli-
sella hoidolla saattaa hän elää tämän taimen kewää-
leen asti; kauemmin hän tuskin elänee. Waan
käwi miten käwi, tänään jättäkää sairas rauhaan; huo-
menna wasta on Teidän lupa puhutella häntä."

„Aikansa kutakin!" sanoi pastori hiljaa itsekseen,
lohtorin mentyä. „lumala auttakoon senkin wangin
sielua wapauteen, kuolemasta elämään!

Pastori oli aikonut mennä jo tänään wantia pu-
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huitelemaan. Waan kuultuaan tohtorin kiellon, hän
jätti käyntinsä toisiin. Linnan wirkamiehet kun saimat
wavgin elämä-kertaa koskemat asiapaperit käsiinsä heissä
kaswoi yhä suuremmaksi halu tutustua häneen ja antaa
hänelle asianmukainen hoito.

Kaarlo Sturmer oli ylhäistä sukua. Isänsä oli
ollut salaneuwoksen wirassa ulko-asiain ministeriössä
ja oli häntä pidetty marsin etewänä wirkamiehenä.
Nasta Nmiehenä oli isä mennyt naimisiin ja äiti
oli paljo nuorempi; poikamiehenä oli isä muutamain
isoin herrain tawoin kylläiseen asti nauttinut tä-
män mailman iloa ja hupaisuutta. Siitä riehumi-
sestllllu maailman myrskyisellä merellä oli hän wih-
doinkin päässyt rauhalliseen satamaan, uskollisen ja
miellyttämän awiopuolison rinnalle, maan ruumis oli
hänellä raihnainen, syystä että nuorempana oli mais-
tellut ilon ja nautinnon pikaria liiemmäksi, ja joka kesä
täytyi hänen useiksi wiikoiksi mennä johonkin kylpylai-
tokseen wllhmistamaan terweyttään, eikä hän kauan elä-
nytkään naimisensa jälkeen enää. Kaksi poikaa jäi les-
kelle, ja Harmatpa weljekset oliwat niin eriluontoista.
Taloudellisessa suhteessa oli leskellä huoleton elämä
jotenkin; mies oli näet eläissään makuuttanut henkensä,
joten isonlainen elinkorko maksettiin hänen kuoltuaan
perheelle, ja sitä paitsi tuli eläkekin, jostin pienenlai-
nen, lesken osaksi.

Vanhemmasta pojastaan Hermanista ei ollut äi-
dillä yhtään huolta; hän oli ahkera, hywäntapainen ja
hänestä kaswoi rehellinen, kelpo mies. Sitä suurem-
paa huolta oli äidillä Kaarlosta, nuoremmasta wel-
jeslä. Äitiään Kaarlo hywin rakasti, tosi se. Waan
hänellä oli isän kewytmielinen ja lemoton luonto, eikä
äiti kyennyt hillitsemään hänen mailattomia intohimo-
jaan ja kurissa pitämään häntä. Lyseossa edistyi hän
tosin jotenkuten, sillä ei hän lahjaton ja typerä ollut,



54

waan ci kuitenkaan niin hywästi tuin olisi ollut mah-
dollista, jos hän olisi ollut ahkerampi ja tarkkaamat-
sempi. Hänen täytöstään opettajat moittimat huonoksi
wähä wäliä ja monta itämää oli äidillä hänen täh-
tensä.

Poikain holhoojalla ei ollut suurtakaan halua
nähdä paljo waiwllll heidän tähtensä. Kerran pari
hän ankarasti nuhteli Kaarloa hänen käytöksestään;
maan sitten hän heittäytyi terrassaan walinpitämattö-
mätsi, huomattuaan, että torumiset eiwät tehonneet, ja
asiat saimat mennä menoaan.

Muutamien wuosien perästä äiti, joka oli nuori
wielä ja marsin siewän ja hywän näköinen, suostui
uusiin naimisiin, toiwoen Kaarlo pojalleen tuleman
miehestä kelpo isän. Waan se toiwo surkeasti petti.
Mies näet lähti tielle tietymättömälle, saatuaan kama-
lasti lasten ja äidin rahat käsiinsä. Perhe sortui suu-
reen hätään, sillä äiti oli mentyään uusiin naimisiin
menettänyt pienen eläkteensätin. Suruun ja huoliin
tuoli surkeasti pettynyt rouwa rutka. Ei ollut kuin
muutamia päiwiä sairaana, niin jo elon kipinä sammui.

Äidin kuoleman sanoma koski kipeästi Kaarloon.
Waan ei hän silti Jumalan tahdon alle nöyrästi alis-
tunut; odottamaton tapaus main säikäytti häntä. Hän
ei ollut silloin kuin kuudennellatoista wasta, terweys
oli hänellä hywä ja miellyttäwä oli hänen koko olen-
tonsa. Hänen ja hänen weljensä holhooja äidin kuo-
leman jälkeen rupesi parempaa huolta pitämään holho-
keistaan tuin siihen asti. Hermanin, jota oli puuse-
pän-opin käynyt, hän läheti lisää opetusta saamaan,
muutamaan isonpuulifeen puusepän-tehtaaseen, jotta hä-
nestä tulisi todellakin kelpo ja taitama työmies amma-
tissaan. Ia Kaarlon, jolta luwut eiwät olleet oikein
hywästi sujuneet lyseon ylemmillä luotilla, hän toi
mitti muutaman kunnon kauppamiehen konttoriin tau-
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pan-tekoa ja kirjanpitoa oppimaan, Wielapä hän toi-
mitti Kaarlolle hywän tortterin erääseen siiwoon por-
wari-perheeseen ja antoi hänelle jonkun werran käsira-
haakin pienten ostoksien Maralta. Olisihan Kaarlosta
woinut tulla kelpo kauppias jos hän wain ei olisi ol-
lut tewytmielinen ja huikentelewainen. Hän ei osan-
nut malttaa huonojen tomerien seuraa; hymnin tome-
rien seuraan hän oli kyllisfäan. Ensi kerran joutui
hän muutamaksi wiikotsi wanteuteen tllZsamaillingin
wuoksi. Hänen isäntänsä, edellä mainittu kauppias,
olisi mielellaäntin anteeksi antanut nuorukaisen rikok-
sen; maan Kaarlopa ei ensinkään katunut tekoansa,
olihan wain röyhkeä ja wälinpitämätön; siitäpä syystä
täwi niinkuin käwi: hän tuomittiin wanteuteen.

Ennenkuin Kaarlo oli päässyt asewelwollis-itään
oli hän jo ollut useita kertoja wankeudessa, imeläpä
kuritushuoneessakin, Warkaudesta ja muusta petoksesta.
Muutamia wuosia oli hän wapaalla jalalla. Missä
hän siihen aikaa milloinkin oli ja mitä milloinkin toi-
mitti ei ollut kenenkään tiedossa. Arwaamatta ilmaan-
tui hän uudelleen pääkaupungissa, toimitettuaan mur-
towarkauksia useissa paikoissa ja tuomittiin tymmen-
wuotiseen kuritus-wankeuteen. Kauan oli poliisi ajanut
häntä takaa turhaan, sillä Kaarlolla oli tätyreitä ja
ritostoweria, jotta eiwät ilmiantaneet häntä koston pe-
losta muka.

Lopulta tawattiin hän rikosta tekemästä ja niin
arwllllmatta että hän ei kyennyt wastarintaa tekemään-
kään, maan joutui kuin joutuikin kiinni ja pistettiin
putkaan. Se lienee ollut hänen wiimmeinen Warkau-
tensa. Tutkinto-Vankeudessa hän sairastui keuhkotau-
tiin, armllttawllstiktm epäsäännöllisen ja huonon elä-
mänsä wuoksi. Hän ei ollut tuin 32 wuoden wanha
roasta.
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9 luku.

MöyhKeM.

Muutamia päiwiä oli kulunut siitä kun Kaarlo
Stiirmer turitus-wankilaan tuotiin. Hän oli käyttäy-
tynyt marsin stiwosti eikä millään tawoin wastustäa
yrittänyt lääkärin ja sairaanhoitajan määräyksiä. Hä-
nen terweytensä oli jossain määrin parantunutkin, niin
että ei ollut syytä pelätä että hän kohliaikoihin kuolisi.

Kulkiessaan Mantilan sairaalassa wuoteelta toi-
selle wankilan pappi tuli Sturmerintin wuoteelle. Sai'
ras wanki joko nukkui taikka oli nukkuminaan siinä
toiwossa, että pastori muka jättäisi hänet rauhaan.
Waan pastori jäi seisomaan ja kärsiwällisesti odotta-
maan milloin sairas heräisi. Muutaman minuutin pe-
rästä sairaan silmät aukeniwatkin ja hänen taswonsa
ilmaisinat tyytymättömyyttä pastorin läsnäoloon.
Pastori termehti sairasta ja sanoiystämällisesti: „ Olitte,
kuulin ma, marsin kipeänä Mantilaan tullessanne.
Woitteko kukaties jo paremmin?"

„ Tuossahan menee hiljakseen, pcnwä terralla an,
herra pastori!" Kaarlo Stiirmer wastasi, „kunhan
wain pääsisi kuulemasta hurskaita huokauksia ja ime-
löitä puheita. Berliinin taupungin-mantilaZsa en tul-
lut toimeen enää. Uimanhan he tahtoiwat mäkisin toi-
mittaa minut taiwaaseen. Heistä oli hywin tärkeä,
että muka paikalla joutuisin sinne. No niin, kyllästy-
neet oliwat kai minuun, loska halnsiwat minusta
päästä!"

„ Ettekö Te taiwaaseen siis haluakaan päästä,
kuoltuanne? Onko tuo mahdollista?"

Sairas ei wastannut mitään, taantui main äis-
sään selin pastoriin. Hetken perästä sanoi pastori:
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„Itselukin ihminen ikämöipi autuutta. Joko olisitte
Te ainoa, jolla ei ole sitä ikcimaä?"

„Gi sääntöä ilman poikkeusta, herra pastori!
Ia waiwaloisen matkani jälteen olen wielä marsin
wäsyksissäni. En jaksa puhua enkä edes ajatellakaan,"
sanoi Sturmer.

„Waan tohtori on sanonut, että . . ."

„Älkää, herra pastori, älkää," sairas hermostu-
neesti lausui eikä sallinutpastorin puhua sanottamaansa
loppuun. „Jättäkää minun rauhaan!" Ia iwallisesti
lisäsi hän: „Olen heikko, nnheliäinen, sairas mies,
onhan Teidän minua sääli toti! Ettehän halua mi-
nua kiusata sentään."

«Kiusata Teitä en tahdo suinkaan," tyyneesti
pastori wastasi, wangin tärtyisyydestä huolimatta.
„Tarkoitukseni on päinwastoin Teitä auttaa ja loh>
duttaa!"

Salissa oli paitsi Sturmeriä seitsemän muuta
sairasta. Useimmat oliwat taiolla torwin kuullakseen
miten pastori oli tulema toimeen keskustellessaan tuon
äkäisen ja towatorwaisen ihmisen kanssa. Waitka
Stiirmer oli heittona sairaana, oli hän kuitenkin kehus-
kellut Berliinissä ollessaan loivasti mastustaneensa ja
„nolanneensa" muka taupungin-wankilan pastoria.

Hetken päästä sanoi pastori tyyneesti: „Entä
paitsi sitä usko, että olette niin sairas, ettette jaksaisi
luulla puhettani. Waan Te wihaatte tristin-uskoa ja
siitä syystä sen julistajiakin. Tahtoisinpa tietää mitenkä
olette joutuneet siihen mieleenne. Warmaantin on
mielenne ollut toinen, joskin siitä on jo ties kuinka
pitkä aika."

Selwästi näkyi, että pastorin wiimmeiset sanat
täwiwat sairaan sydämmeen tuin olisi äimällä pis-
tetty. Hän ei isoon aikaan puhunut mitään. Lopulta
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hän otsa rypyissä ja äkäisesti wastasi: „Entäpä on
ollut, entä ei!"

„Alkää olko oleminanne, Sturmer," sanoi pastori.
„Mielenne on todellakin toinen ollut, se Teidän myön-
tää täytyy."

„On ollut, olkoon menneeksi; maan niin pitkä
aita on siitä, että se ei ole tosikaan."

„Pilapuheet eiwät asiaanne paranna," pastori was-
tasi. „Kertokaapa minulle joskus, jahka ruumiilliset
woimanne owat wahmistuneet, niin eitä jaksatte puhua
enemmän luin tänään mitkä tapaukset ja asianhaa-
rat mielenne muuttiwat?"

„los tuo Teitä huwittaa, kerronpa hywinkin.
Kyllä ette enää minusta wälitä, jahka olette kuulleet
elämäni historian; huomaatte, että hukkaan omat men-
neet hywät humalat," wastasi Sturmer, Ia kun pas-
tori sanoi: „ Sitäpä en usko! En ole ketään ihmistä
wielä hylännyt," ilmehti Sturmer: „Wai ettekö?
Sepä ikäwä!"

Muut sairaat nauroiwat; oli tumminkin joita-
kuita, jotka olimat Sturmerin röyhkeydestä pahoillaan.
Ia muuan pastorin katse riitti asettamaan heidännaurunsa. „Sanonhan wielälin kerran," sanoi hän,
„ etten tahdo millään lailla waiwata enkä kiusata Teitä.
Waan jollen Teidän puheellenne palaisikaan enää,
niin tulee kukaties hetki, jolloin Teidän tulee ikäwä
minua ja kutsutte minut puheellenne. Silloin olen
muistuttama Teitä lupauksestanne."

Sairas oli ähmissään kääntynyt pastoriin selin
eikä edes «lastannut hänen terwehdykseensä: „lumala
warjeltoon Teitä ja suokoon Hän Teille terweyttä ja
tustainne liewitystä."

Tuskin oli pastori ehtinyt mennä ja panna owen
kiinni, niin Sturmer alkoi wilkkaasti puhutella toisiasamassa huoneessa olemia sairaita. Hän ylpeili ty-
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lyydestäan ja röyhkeydestään. Toiset sairaat nauroi-
wat. „Paanuksi", „munkitsi" ja ties miksi haukkuimat
pastoria. Waan muuan wanha mies, jonka wuode
oli lähellä omea, sanoi lomaa, niin että pastorikin kuuli
sen: „Weikkonen, älä pastoria pahoita. Olkoonpa,
että kuoleman jälkeen ihminen on mennyttä ja että ei
ole taiwasta eitä helwettiäkään, niin pastori kuitenkin
kaititenkin on hywäntahtoinen mies ja suopi meille
hywää. Jollei hän enää käy täällä puhuttelemassa
meitä, uiin eipä suinkaan muutkaan lausu meille enää
yhtään ystäwällistä sanaa. Siis, älä pastoria soi-
maa, sinä kärtymakkara,"

Pastorin piti nauraa, kuullessaan tätä odottama-
tonta puollustusta. „lumala tahtoo pyytää saaliik-seen wäkewiä. Slurmer on niitä wakewia. Minä en
pysty häntä woittamaan. Waan on toinen, joka on
wäkewiäkin wakewämpi. Herra, ota tämä roäkewä saa-
liiksesi!" huokasi linnan pastori poistuessaan.

W luk».

Kokemuksia nuoruuden ajoilta.

Niin täwi tuin lääkäri oli ennustanut. Wangin
parani paranemistaan. Waan mitali ruu-

miillinen terweys parani, sikäli wirtosiwat kaikenlaiset
halut ja toiwomukset ja niinikään kaswoi wangin wä-
linpitämättömyys Jumalan sanasta. Näytti kuitenkin
siltä kuin hän ei olisi ollut aiwan kylmätiskoinen pas-
torin käynteihin nähden, hänen huomattuaan, että
pastori ei kumminkaan rientomarsseissa" aikonut
rynnätä hänen kimppuunsa, niin luin hän sanoi. Jo-
pa hän toisinaan osasi tiittääkin sitä jaloutta ja ihmis-



60 -^

ystäwällisyyttä, millä pastori kohteli „ kurjia wanki-
rauktoja." Kerran pastori sanoi hänelle: „ Jumalan
waltlltunta ei siedä paljoa wiiwähtämistä ja arwele-
mista. Se kärsii wäkiwaltaa ja wäkewät repiwät sen
heillensä, sanoo Vapahtaja. Semmoinen on sääntö;
maan onhan tosin niintin, tuin sanoitte, että ei sään-
töä ilman poikkeusta. Teistä, Sturmer, on mielui-
sempaa jahka hitaasti, mähitellen Teitä taiwaan wal-
takuntaan kuletetaan. Niinkö?"

„ Toisin sanoin: Te toimotte woiwanne tehdä
minusta hurskasta. Niinkö luulette, herra pastori?"
kysyi wuorostaan sairas.

„ Harras on toimoni, harras rukoukseni, että Ju-
malan waltalunta Teillekin tulisi," sanoi pastori.
„Olisitte onnellinen, jos pääsisitte sowintoon Jumalan
kanssa eikä tulo Hänen tykönsä ole myöhäinen mil-
loinkaan. Waan tekemään Teistä hurskasta minä
en kytene. Siihen ei pysty kukaan ihminen, rakasti
pelastettawaa kuinka palawasti hywänsä. Hurskaaksi
ei tule tuin Jumalan armosta ja woimasta. Ar-
mosta Te autuaiksi tulette, ei se Teistä ole, Jumalan
lahja se on, sanoo raamattu."

„Nuu omat ihania ajatuksia, herra pastori," sanoi
sairas hetken perästä, „waan lieneekö niissä mitä pe-

rää, en osaa sanoa. Minä tunnen ihmisiä paremmin
tuin Te, herra pastori. He owat oleminaan hurskaita
ja jumalisia, waan omatkin ilkeitä ja pahoja. Ia kaik-
kein pahimmat omat niin sanotut jumaliset."

„ Tunnenko minä ihmisiä wai enkö ei ole Teidän
tiedossanne, Sturmer, älkääkä siitä puhuko," sanoi
pastori. Ia hymysuin hän lisäsi: „ Papin wirassa
joka on ollut jonkun aitaa on oppinut jonkun werran
ihmistäkin tuntemaan, arwatakseni. Waan ettekö Te
ole milloinkaan lamanneet yhtään oikein hurskasta ih»
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mistä? Ei hurskaita ihmisiä niin Harmassa ole, ettei
niitä kumminkaan joitakuita ole."

Sairas oli hetken ääneti. Jonka jälkeen hän sa-
noi lämpimästi liikutetuin mielin, tuulijain hämmäs-
tykseksi: „On mainkin! Tunsin muutaman todestaan-
tin hurskaan ihmisen, muutaman waimon, jonka hurs-
kaus ei ollut main sanoissa, waan työssä ja toimessa,
koko hänen olossaan. Mutta saipa tuo waimo raukka
tarpeeksi koleakin ihmisten häijyyttä. Warmaantin
olisi hän päässyt tämän wiheliäisyyden laakson läpi
paljo wahemmillä kärsimyksillä, jos ei olisi ollut niin
herkkäuskoinen eikä niin tunnollinen. Waan en tahdo
walchdella; olen tuntenut muutaman hurskaan miehen-
kin, oikein hywcin ja kelpo miehen."

„Ka! Jopa niitä onkin useampia hurskaita tutta-
wainne joukossa. Sanokaapa ketkä nuo Jumalan lap-
set oliwllt!"

Sturmer katsoi pastoria silmiin ja wastasi: „ Äitini
ja weljeni!"

„ Hurskaita ihmisiä oliwat äitinne ja weljenne,
waan Te, Sturmer tuhlaaja-poita!" pastori ihmetteli,
ja loivasti koski häneen synnin suuri malta, mitä
Stiirmerintin suhteen oli woimansa osottanut.

Eikä Sturmerlään jaksanut aiwan salata mielen-
tuohuaan.

Pastori sen ainakin huomasi ja sanoi: „ Var-
maankin äitinne suri, itki ja rukoili Teidän tähtenne
enemmän knin niitten pahain ihmisten ilkeyden tähden,
joita mainitsitte äsken."

Sairas wanti koitti kaikin moimin mielen-kuo-
huaan asettaa ja sanoi nyt, lewollisetsi tekeytyen:
„ Aiwan oikein! Olin wallaton, itsepäinen nuorukai-
nen. Minun tottelemattomuuteni ja wallattomuuteni
wuoksi itki äitini katkerasti montakin kertaa. Waan
minkäpa sille mahdoin. Olin sen luontoinen minkä
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olin. Sanottiin aina, että olin samanlainen tuin
isäni lamoiltani. Jos minulla isä olisi ollut toisen-
lainen, olisin minäkin ollut siiwompi, se on selmä sa-
nomattakin. Ia jahka olisi isäni elänyt kauemmin,
olisi minusta sittenkin tullut toinen mies; waan kaikki
huoli joutui äitini hartioille. Wätewämpi täsi olisi
ollut tarpeellinen ohjaamaan minua. Sanalla sanoen,
niin oli sallittu, että minusta tuli se mitä tuli."

«Niinhän Te puhutte luin pakanat puhumat,"
sanoi pastori. „ Tiedättehän, että ihminen niittää
minkä itse on kylwänyt ja itsekukin on teoistaan was-
tuunalainen ja oman onnensa seppä."

Wanki nosti nokkansa ja mustasi röyhkeästi: „Ai«
wan oikein, herra pastori. Onni yksillä, kesä kaikilla!
Siinä rohkea ruokansa ottaa missä ujo nälkään kuolee.
Hywästi käy wiekkaitten ihmisten, pääsemät paljosta
pahasta, wälttämät kurjuutta ja köyhyyttä; tulematpa
rikkaiksikin ja mahtawitsi. Mutta tyhmäin täytyy mai-
wat kärsiä, saamat selkäänsä ja joutumat kuritus-
huoneeseen."

„Ei tuikki kultaa joka kiiltää," pastori ivastasi
tyynesti, Sturmerin pilkasta piittaamalta, „Niitci on
warakkaita ja upporikkaita iso joukko, joita kadehditaan
ja onnellisiksi kiitetään muka, Waan katso heidän sy-
dämmeensä . , , onko siinä rauha ja tyytywäinen
mieli , , ."

„Olkoonpa niinkin, Waan joka on haaksirikkoon
joutunut, elämän myrskyisellä merellä, hänen on kuiten-
kin mukllwampi oleminen edes hywissä waroissa, tuin
semmoisen miehen kuin minä, jolla ei ole kuin Matti
taskussa ja loisessa ei mitään ja joka olen ollut jo
kuritushuoneessa ties kuinka monesti. Waan wähätpä
tuosta! Olen ollut typerä ja saanut siitä ansaitun
selkäsaunan, sillä hywä!"

Sairaan wangin tewytmielinen, iwallincn puhe ei
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miellyttänyt pastoria ensinkään; hän sen ivuoksi täänsi
puheen toiselle tolalle. „Kuinka wanha olitte, Stiirmer
rakas, äitinne kuollessa?"

„Olin siihen aitaan kuudentoista rouoden ikäinen,"
Sturmer wastasi totisesti.

..Oliko äitinne kauan leskenä?"
„ Isäni kuollessa en ollut luin neljän wuoden

wanha wasta enkä käsittänyt raukka, että oli suuri
onnettomuus meitä kohdannut. Ennen naimistaan oli
isäni tewytmielisellä, jopa irstailewallakin elämällään
terweytensä turmellut. Waan maimostaan ja lapsis-
taan hän piti hywän huolen. Hän makuutti henkensä
jossain hentiwakuutusyhtiössä ja hänen kuoltuaan äi-
tini sai yhtiöltä 8,000 taalaria. Tulimme hywästi
toimeen tällä rahalla, marsinkin tun äiti sai orpo- ja
lestikassastakin pienen wuotuisen eläkkeen; äiti ei ollut
hauskaluontoinen eikä turhamielinen. Huomispäiwän
huolista emme silloin tienneet mitään. Olimme hywin
onnellisia, asuessamme muutamassa talossa Schöneber-
gin kadun warrella. Kartano oli siksi suuri, että oli
laajalti tilaa lapsillekin juosta ja olla leikkisillä.
Waan weljeni ja mmä tun jouduimme kouluikään,
muutettiin lestemmäß kaupunkia. On aiwan uskoma-
tonta kuinka äitimme wähillä Maroillaan jaksoi meistä
hywän huolen pitää. Waan luultaniastitkin hän kiel-
täytyi monesta nautinnosta ja mieliteostaan kyetäkseen
antamaan meille main hywän taswatuksen ja ettei
meiltä mitään puuttuisi. En arwannut olla hänelle
kiitollinen ja paljo huolta oli hänelle minusta. Usein
kuulin hänen sanoman: „Kaarlo on isänsä kaltainen,
itsepäinen tuin hantin." Warmaantin hän hywin ra-
kasti isää, kosta tuon aina sanoi ikäänkuin minun
puollustuksekseni. Gi hän kauankaan jaksanut wastus-
tllll minua eikä hennonut olla pyyntöihini suostumatta.
Jos wanhempi weljeni pani pahakseen, arwellen, että
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minä äidin siiwoudesta menin pilalle asti itsepäiseksi,
niin osasi äitini aina kauniisti puhuttelemalla lepyttää
häntä. Lopulta kai äiti huomasi, että tarwitsin
isällistä kuria ja syystä, että hän minua rakasti, hän
joutui sanomattomaan kurjuuteen."

Pitkästä kertomuksestaan oli sairas wäsylsissään,
siltä näytti. Hän maiteni, ummistaen silmänsä. Pas-
tori oli kahdella päällä jättäisikö puhetta wai heittäi-
sikö sikseen tällä kertaa. Waan huomatessaan, että
sairaan taswot wärähteliwät, hän tahtoi hywätseen
täyttää tilaisuutta, jota kukaties ei tulisi toista enää.
Sairaan silmät tuin aukeniwat jälleen, sanoi hän sen
wuotst: „Kertotllllhan siitätin, kuinka äitinne täwi;
olisi hywin hupaista tuulla."

„ Kerron mielellänikin. Asuimme muutamia muu-
sia kaupungin keskuudessa, muutamassa talossa, jonka
isäntä oli pankin johtaja. Äidille oli mutawa panna
wähäiset rahansa pankkiin tallelle, pantti tun oli sa-massa talossa. Tuon miehen nimi oli Kugler. Gi
aitakaan, niin olimme hänen kanssaan hywiä tutta-
wia. Hänellä oli jouto-aitaa jutella meille milloin
mitäkin tarinaa; wieläpä toisinaan osteli meille ma-
keisia tahi jotain leikkikalua, meidän itäisille pojille
mieliksi. Toisinaan hän antoi hywiä neuwojatin ja
nuhteli meitä, jos olimme olleet wallattomia, josta
taitestll äiti oli hywillään. Hän ja äiti tutustuiwat
toisiinsa, kirtkomaitalla näet, totiin palatessa jumalan-
plllmelutsen jälteen. Kugler oli aina hywin kohtelias
äidille ja jutteli meidän kanssa watawasti ja järtewästi."
Toisinaan hän toi äidille kristillisten, hurstaitten yh-
distysten tahi lähetysseurain wuosikertomuksia, hän tun
näet oli noitten seurain rahaston-hoitajana tahi sihtee-
rinä tahi jäsenenä, josta äiti oli hywin mielissään.
Lopulta ei meitä ensinkään kummastuttanut, että tuo
mies kosi äitiä. Muutamana päiwänä äiti sanoi
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naurusuin: „Kuulkallhan, lapset rakkaat, kohta saatte
uuden isän!" Arwasimme heti ketä hän tarkoitti.
Äiti halaili meitä ilukyyneleet silmissään; maan me
puolestamme juosta wiiletimme rappusta ales, uutta
isäämme, joka oli jo ehtinyt tulla rakkaaksi meille, ter-
wehtimään. Hiljaisuudessa häät wietettiin. Hupa-
set olimat ne mielestämme komin. Ihdestä suusta
ihmiset tiittiwät äitiä onnelliseksi, hän kun oli kauan
ollut leskenä ja nyt päässyt uuteen, onnelliseen awio-
liittoon ..."

„ Jatkakaa kertomustanne, Stiirmei," pastori
kehotti; „waan puhukaa hiljaa, jotta ette puhumisesta
wäsyisi. Kyllä kuulen, maittakin ette puhu marsin
uiin lomaa .. . Olitteko kuinka tyytywäinen isä-
puoleenne?"

Kiellosta huolimatta sairas lawahti wuoteeltaan
istualleen ja huusi: „Gi koko mailmassa ole niin kel-
wotonta ja tekopyhää ihmistä kuin tuo mies. Neljä
wiitkoa emme me pojat eikä äitikään huomanneet pe-
tosta. Maan silloin huomasimme äkkiarwaamatta mitä
lurjus hän oli. Aamulla roarhain hän oli menewinään
jollekin asialle kaupunkiin, maan sille tielle hän katosi,
jäljettömiin kerrassaan. Hän oli lähtenyt matkalle
Ameritaan, sanalla sanoen. Hänen pantkiliikkeensä ei
ollut kuin sulaa petosta kaikki. Äidin rahaa hän oli
osannut hywäkseen käyttää sillä lailla, että pääsi tilai-
suuteen narrata itselleen rahoja petosta aawistamatto-
milta ihmisiltä. Gpaluku kansalaisia, useimmat käsi-
työläisiä ja työmiehiä, hän oli houkutellut panemaan
pankkiin wähiä säästörahojaan, lupaamalla heille isoa
korkoa muka. Hurskaaksi ja jumaliseksi oli hän heit-
täytynyt pettääkseen ihmis-rautkoja. Seuraamina pai-
nima täwi äitiäni puhuttelemassa lesket ja orwot, soi-
masiwat häntä, huustwat ja uhkasiwat, tietämättään,
että äitini oli pettyneitten joukosta se, jolta oli isoim-
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Mllt Illhat wiety. Kuintll paljon itämää saimme kokea
siihen aikaan en osaa sanoa."

„Sen uskon," pastori sanoi. „Kowasti säälin
Teitä. Oletteko perästä tuulleet kuinka hänen ou
käynyt?"

„Gn yhtään ole kuullut. Se main on marma,
että Amerikaan hän oli mennyt, Bremenin kautta.
Poliisi kuitenkaan ei saawuttanut häntä, maikka se tar-
monsa takaa oli koittanut häntä wangikseen siepata.
Ihtä taitamasti ja kamalasti kuin hän oli löyhiä ih-
misiä pettänyt ja heiltä rahat wienyt, yhtä wiekkaasti
osasi tuo lurjus poliisiakin pettää. Tielle tietämättö-
mälle hän main oli mennyt. Luultawastikkin hän pa-
rastaikaa Utlannin tuolla puolen on nauttimassa rik-
tautsiaan, joita hän rikoksillaan on kerännyt."

„los minä ottaisin aamuruskon siiwet ja asuisin
meren äärissä, niin Sinun kätes sielläkin minua joh-
dattaisi ja sinun oikea kätes pitäis minun. Kamala
pettäjä ei pääse wanhurskasta Jumalaa patoon; Ju-
malan käsi on saawuttama hänet ja hirweälle tuomiolle
wiewä, jos hän ei aikanaan palaja pahalta tieltään,"
pastori lausui matamalla äänen painolla.

Sairas wastasi katkerasti: ~Sitä en tiedä. Sen
maan tiedän, että äitini rakas tuskitteli, huolehti ja
puuhasi tiitterästi kunnes terweys meni pilalle ja kuo-
lema korjasi hänet. Ei hän puhunut sanaakaan meille
ahdingostaan, tekihän main kaiken woitamansa, jotta
saisimme me olla huolettomia ja koulussa käydä. löt
päiwät hän ahkeroi, teki työtä, milloin mitäkin, ompeli
ja kutoi ansaitsematta silti tarpeeksikaan rahaa. Lo-
pulta hän uupui kerrassaan. Sormuksensa, kalliit
tiwensä ja muut armo-esineensä, mitkä oliwat jälellä
wielä entisiltä ajoilta, hän myymään häätyi, jotta ei
tulisi taloon nälkä wieraaksi. Äiti kuoli siihen sur-
keaan kyöhyyteemme. Teidän tulee meitä sääli, herra
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pastori. Älkää pyytäkö minua kertomustani jatka-
maan. Kuta synlemmiksi mielikuwituksessanne osaatte
kumuilla kirjawia elämän-waiheitani, sitä todellisemmaksi
lähentelette todellisuutta. Olin silloin niin kemytmieli-
nen, etten arwannut omaa tilaani niin huonoksi kuin
se todellakin oli Koulun-käyntinikin jäi kesken. Entä
ollut isoon aikaan halusta käynytkään koulussa. Wel-
jeni oli jo elinkeinoonsa rumennut. Jo silloin oli hän
wokaantunut ja järkewätsi taswanut; köyhyytemme ja
huono onnemme oli opettanut ja kaswattanut hänet.
Kaikessa käyttäytyi hän tuin kokenut mies ikään. Minä
olin kerrassaan toisen luontoinen, ajattelematon ja ko-
kematon. Muutaman kauppamiehen oppiin minut pan-
tiin, weljeni toimesta näet. Niin kauan ja hartaasti
oli hän pyytänyt holhoojaltamme, että tämä lopultakin
suostui toimittamaan minut muutaman kauppamiehen
taloon. Waan onnettomuudesta, joka oli kohdannut
meitä, en ollut wiisastunut ensinkään; sen olin main
oppinut, että en tahtonut olla yhtä typerä kuin äitini.
Halusin saada nauttia ja iloita niin kauan kuin suin-
kin, enkä tahtonut suostua siihen, että jotu toinen mi-
nun kusiannuksellani pääsisi hyötymään. Waan eihän
asiat luistaneet mieltä myöten aina ja pettymys tuli
lopulta kuitenkin taikitenlin."

Miksi ei luistanut?"
„En osannut ulkokullailla, en jumaliseksi heittäy-

tyä. Ulkokultaisuus tehokkain teino on! Mailma pet-
tyä tahtoo. Paras menestys on silla miehellä, joka
varailen pettää osaa. Minä en ollut niin taitama pet-
tämään tuin moni muu. Siinä syy minkä wuoksi
olin huono-onninen.

Sairas kääntyi tärtyisenä toiselle tylelleen. Lnul-
tawastitkin tuli hänen paha olla, muistellessaan men-
neitä aikoja.

„Tänään en jouda enää jatkaa keskusteluamme,"
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pastori sanoi. „lumala suokoon Teille oikeata nm-
sautta ja rauhaa! Hänen haltuunsa jääkää."

„Wiisautta ja rauhaa! Kauniita toiwomulsia
nuo," wastasi Sturmer, hymysuin. „Hywää Te tar-
koitatte, herra pastori! Waan Te ette tunne mail-
maa tarpeeksi." Taas hän naurahti, ikäänkuin olisi
hän tahtonut sanotuksi, että hän laski leikkiä muka.
Waan ei se iloista naurua ollut; siinä oli katkeraa
iwaa, itsensä ja kaikkein muitten ihmisten syytte-
lemistä.

11 luku.
Määrää tietä.

Seuraamalla unikolla pastori ei joutanutkäymään
sairaita puhuttelemassa, syystä siitä että hänellä oli
ties mitä muita tehtäwiä ja olipa hän jollakin mat-
kallaankin muutamana päiwänä. Kotiin palattuaan
hän kuuli, että Sturmer oli jo muutamia kertoja kysy-
nyt häntä, kuitenkaan lausumatta toiwowansa saada
puhutella häntä. Sairas oli entistä huonokuntoisempi;
hän oli tawattomasti wäsyksissään ja rintaa ahdisti,
niin että hän tarwitsi enemmän hoitoa ja apua.
Waan tun pastori ensi kerta taas tuli hänen wuo-
teensa ääreen, ilostui hän ilmeisestikin ja sanoi hy-
myssä suin, antaen pastorille kättä: „Hywä, että tu-
litte! Gi ole täällä ketään, jonka kanssa saisi jutella
wapaasti."

«Olette olleet mielessäni aina siitä, tuin wiim-
melst keskustelimme, ja olen usein ajatellut sitä minkä
silloin minulle kerroitte. Waan paljo oli kertomuk-
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sessanne »vaillinaista ja hämärää. Sanoitte oikeaan
oppipailkaan päässeenne ja Teidän toimeentulostanne
pidetyn huolta. Weljenne on, kuulemma, rumennut
tehtailijaksi ja on kunnon mieheksi tullut kerrassaan;
sanotaan hänen rikastuneenkin. Mitenkä Te, näin
ollen, jouduitte määrälle tielle?" pastori ihmetteli.

„ Olisihan minusta woinut tulla mies kukaties
lvielä," wastasi sairas, „waan sallimus oli wastuk-
sena tielläni."

„Siihen tapaan Te puhuitte jo aitusemminkin,"
pastori lausui, pudistaen päätään. „Koitin silloin
osottllll että olitte määrässä. Sallimuksenko syyksi
taitli sanotte? Oikeampi olisi syyttää kewytmielisyyt-
tänne, uppiniskaisuuttanne jakärsimättömyyttänne. Ku-
kin on onnensa seppä, eikö ole?"

„Mitcn lienee," Stiirmer wastasi wähän tärty-
sesti. „ Meitä oli useita wallattomia nuorukaisia
eräässä kaupassa, mikä oli konttoristinä mitä asia-
poikllna. Kaupanteon ohella harjoitimme muutatin,
ties mitä konnuutta. Kauppias, isäntämme näet, ei
monilta askareiltaan ja huoliltaan joutanut meistä
pitämään huolta ensinkään. Jumalinen oli hän ole-
minaan, maan hirweästi ahne oli hän silti, saaliin-
himoinen loivasti; seitsemännestä käskystä hän huoli
wiis."

„Petollistako kaupantekoa hänellä?"
„Petollista tietenkin! Hän näet ei kaupitellut

ostajille mitä mikin tarwitsi, maan möi tawaransa
päästäkseen niistä erilleen ja saadakseen niistä hywän
hinnan. Hän oli oikea mestari pettämään. Hänelle
onnistui useinkin houkutella toista ostamaan, maikka
tuo toinen ei olisi halunnutkaan ostaa niin mitään.
Jos talossa käytiin jonkun keräyslistalla anomassa
rahaa johonkin hywään, yhteishyödylliseen tarkoitukseen,
hän wllstllsi owelasti: olenhan minä jo antanut pal-
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jonkin, marsin paljon tuohon samaan tarkoitukseen;
tahi sanoi hän: wasta annan, annanpa isonkin rahan,
jahka maltatte. Waan hän walehteli, konna; ei hän
antanut yhtään penniäkään. 'En ano keltään enkä
kenellekään annakaan', hänen oli tapa sanoa meille.
'Jahka noudatatte minun esimerkkiäni, niin pääsette
wähemmällä huolella ja säästyy teiltä rahaa, sillä
mailmll palkitsee tiittämättömyydellään.' Olipa melkein
mahdotonta saada häneltä yhtään penniä lahjaksi tahi
ilmaiseksi, jospa kuin olisi rukoillut. Emmekä enää
lopulta wlliwanneetkaan häntä anomisilla, maan aloim-
me martain ottaa minkä mielestämme tarwitstmme."

„Kunnes hän huomasi petoksenne", pastori sanoi.
„Gikö niin? Aikansa kutakin; lyhyet walheen jäljet."

„Aiwan oikein", sairas myönsi, „tulihan petok-
semme lopulta walteuteen. Muutamana lauantai-il-
tana, kun oli näet sunnuntaina mentäwä hupirettclle
maalle ja rahaa kun tarmittnn sitä warten paljon, ra-
hastoa arwllllmatta tarkastettiin ja huomattiin wail»
linki. Joku talonwäestä oli warastanut, sehän oli
selwä. Waan eihän kukaan tunnustanut olemansa ri-
kollinen; taikti tetiwät syytöksen tyhjäksi. Ei muu neu-
woksi kuin totitaitllstus meidän asunnoissamme. Kaksi
poliisia tuli minunkin asuntooni, kääntäen nurin kaikki,
ja jopa löytyi tuin löytyikin muutamia markkoja mi-
nun sängystäni! Entä osannut sanoa mitenkä rahat
oliwat sinne joutuneet. Tarkastus ja rahain löytö
tuli yllätyksenä etten arwannut malehdellataan. Mi-
nun sängystäni tun löydettiin warastettua kalua!
En ollut loskaan kätkenyt rahoja sänkyyni. Toinen,
kuka lie, oli sen tehnyt, rikostaan salatakseen. Waan
en mistään hinnasta olisi ilmiantajaksi rumennut, to-
meriani ketään syyttämään." Sairas oli hetken ääneti,
menneitä tapauksia muistellessaan.
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„louduitte arwattawasti wanteuteen," kysyi
pastori.

„Luonnollisestikkin! Minut pantiin wiideksi wii-
toksi kaupungin wankilaan. Uh, olisinhan helpostiktin
sen pahan malttaa woinut. Waitta isäntäni oli ty-
lynlainen, tuli hänen kumminkin minua sääli. Hän
näet kehotti minua puhumaan totta, niin hän antaisi
anteeksi ja jättäisi asian sikseen, jahka main lupaisin
parantaa tapani. Waan olin siihen määrään ätänen,
etten wastannut sanallakaan hänen kysymyksiinsä. Asian
täytyi mennä menoaan. Rangaistus oli marsin towa.
Towerini kun kaikki yhäti tieltäytyiwät tunnustamasta
olemansa syyllisiä, niin jouduin minä yksin kärsimään."

„Gika Teitä häwettänyt eitä kaduttanut ensin-
kään?" pastori kysyi.

,Minun oli hywin paha olla, oli totisesti!"
Stiirmer wastasi. „ Ollessani tutkintowankeudessa muis-
tui mieleeni wähä wälia rakas äiti wainajani, eikä
aikaakaan, niin tuli weljeni puheelleni ja lahden
itkettiin."

„Kauanko pysyitte siinä mielessä?"
„Kerroin kaikki niinkuin oli tapahtunut, sillä olin

päättänyt, etten waleytele enää milloinkaan. Waan
eiwät enaän uskoneet minua. Towerini tetiwät kaikki tyh-
jäisi; ja kuultuaan minun syytöksiäni heitä kohtaan,
walehteliwat yhä häwyttömämmästi minun wahingok-
seni, niin että toto juttu tuli yhä epäselwemmätsi ja
sotkuisemmaksi kuin jos en olisi puhunut mitään, waan
tehnyt tyhjäksi kaikki. Muitten päästessä ilman ran-
gaistusta kerrassaan, tuli sitä kowemmatst minun
osani. Tuo minun mieltäni pahoitti kowasti; olin
aiwan toimottomakst joutua. Waan kun yksityis kopis-
tani jouduin yhteis-wantilaan, unohtui ikäwäni kerras-
saan. Ei ollut minulla enää hätää mitään. Työ ei
ollut niin rastas luin olin peljännyt. Ruoka tosin ei
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ollut hywinkään makeaa, maan sitä oli riittäwasti eikä
tarwinnut nälissään olla milloinkaan. Entä opetus,
minkä toiset wangit amoiwat minulle! Wiikon pe-
rästä olin oppinut jos jotakin juonta ja wehkeitä,
josta minulla ei ennen ollut aannstustakaan."

„Ia siihenkö saattoitte suostua todellakin?" pas-
tori ihmetteli. „ Marinaankin olitte Te tumminkin
korkeammalla simistys-tannalla tuin useimmat muut
wangit."

„Alussa tosin en suostunut," Sturmer wastasi.
„Minulle oli päinwastoin wastenmielistä heidän pu-
heensa. Waan en uskaltanut julkisesti osuttaa miel-
täni, jotten joutuisi heidän pilkkansa ja iwansa esineeksi.
Waan wähitellen »vastenmielisyyteni hämisi, huoma-
tessani, että on tosi wllnhll sana: siinä rohkea ruo-
kansa ottaa, missä ujo nälkään kuolee. Ei ole tosi-
kaan, että nälkään moi tottua. Ei ainakaan minua
isosti haluttanut rumeta tuota oppimaan. Koskapa ei
kukaan minua auttanut, täytyihän minun tulla omin
neuwoin toimeen. Sen neuwon antoiwat minulle
muut wangit. Enkä enään, wankeudesta päästyäni,
nälkää nähnytkään; hywästi tulin toimeen, mallan
mainiosti."

„Eikö kukaan ollut Teille awullisena kehottamassa
hylkäämään kehnoja towereita ja määriä teitä? Kai-
keti weljenne kuitenkin oli Teitä hywaän neuwomassa,"
sanoi pastori.

Sairaan wangin kaswot wärähtelimät, hänen sa-noessaan: „Weljeni oli, minun Mantilassa ollessani,
lähtenyt jollekin matkalle kauppa-asiainsa tähden. Muu-
tamassa kirjeessään hän herttaisilla, rakkailla sanoilla
kehotti minua ottamaan muutaman miehen neuwoja
murteen, jola mies täwikin minua puhu telemassa.
Waan pahaksi onneksi oli tuossa miehessä jotaintylyä
ja jäykkää, mitä ei minua ensinkään miellyttänyt.
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Weljeni nuhteista ja warotulsista en ollut wälinpitä-
mätön; maan tuon itämän miehen puheista huolin
wiis; ne main tnllästyttiwät ja suututtiwat minua.
Saatuani häneltä taitki ne rahat, mitta weljeni oli
uskonut hänelle, minulle jätettäwilsi wähin erin, en
enää huolinut hänestä eikä hän minusta. Armaita»
wattllwasti oli hän sitä mieltä, että minä olin huk-
kaan mennyt ja että oli turha waiwa toittaakaan pa-
lauttaa minua enää määriltä teiltäni."

„louduitte hätään lopultakin, arwattawasti," pas-
tori sanoi.

„lohan sen kerroin Teille. Gn ollut ennen mil-
loinkaan kokenut mitä nälkä on, nyt sen tiesin. Hä-
dässäni menin muutaman towerini puheelle, joka oli
ollut samassa kaupassa kaupanhoitajana tuin minä,
olimmepa olleet hywiä ystäwiäkin. Luultawastitin
hän antaa minulle muutamia pennejä, minä lun olin
antanut hänelle monasti markkoja lainaksi. Waan
toiwoni petti kerrassaan Hän pui nyrkkiä minulle ja
karjasi: 'Joudu, weilkonen, kiireen kautta pois tästä
talosta; tiireemmästi tuin olet tänne tullutkaan; jollet
heti poistu, kutsun muut tumerit ja miehissä annamme
sinulle aimo selkäsaunan, pihwi-paistitsi sinun pehmi-
tämme, kerrassaan pihwi-paistiksi, sanon minä. Jos
olisin sinun tähtesi linnaan joutunut, mitä olisikaan
isäni sanonut! Wähätpä siitä olinko syyllinen wai
syytön! Korjaa luusi, weikkonen, ennenkuin on myö-
häistä!' Siinä nyt seisoin kadulla neumotonna
nälkäni kanssa. Entiset 'ystämäni' ja towerini oli-
wat minua pettäneet ja häwäisseet. Luultawastitin
sama nuorukainen, joka ajoi minut pois soimauksil-
laan ja uhkauksillaan, oli warastamansa rahat sän-
kyyni kätkenyt. Suutuin towasti, mimmatusti, waan
nälkä ei silti lähtenyt. Olin melkein pyörryksissä,
muutaman miehen taputellessa olkapäätäni ja sanoessa
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iloisesti: „Katukiiviätö luet montako niitä on; ei se
työ leiwille lnö, weittonen!"

„Eipä tosiaankaan!" mastasin tuolle miehelle,
jonka heti tunsin linnassa olleeksi tomerikseni, jospa
kohta hän tänään oli hienommassa herrasmiehen pu-
wussa kuin tutustuessani häneen.

'Weitkonen, olet surkean nälkäisen näköinen, et
ole isoon aikaan syönyt luultawastitaan!' sanoi hän
säälimällä äänen painolla. 'Mennäänkö pihmi-paistia
syömään tuohon rawintolaan, häh!' 'Toiwotta-
wasti et pilkkaa minua,' wastasin hänelle. 'Äsken
uhattiin lyödä piywi-paistitsi minua itseäni.' Toi-
nen nauraa hohotti. 'Lähdetään kapatkaan, olet to-
siaankin surkean näköinen ja ruokaa tarwitset makeaan
suuhusi.' Hän tarttui minua lasimarresta ja men-
tiin suoraa päätä kadun poikki muutaman tapatan
owelle. Waan owelle tultuamme hän sanoi! 'Waan
mennäänpä erääseen toiseen kapattaan, missä on iloista
tomeria koolla ja ajetaan Heinosella!' Oli jo sylki
suussa, mielessäni odotettu ateria. Waan uuden, sää-
liwäisen towerini jälissä tulin, ajattelematta seurauksia.
Eikä hän ollut tyhjiä puhunutkaan, Siina kapakassa,
jonne hän wei minut, olikin iloisia tomeria koolla ja
miellyin siihen seuraan, niin etten enää halunnutkaan
heistä erota."

Tohtori tun tuli huoneeseen, keskeytyi keskustelu.
Sairas tun näytti wäsyneeltä, ei hän tahtonut wii-
wyttää häntä kauemmin, antoi kättä ja poistui, lau-
futtuaan hywästitsi muutamia ystäwällisiä sanoja.
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12 luku.

Turmeluksen tiellä Kulkemassa
Muutamia päiwiä tuon jälkeen Sturmer oli taas

terweempi. Pastori ryhtyi uudestaan keskusteluun,
jota oikeastaan sopisi sanoa pitkäksi ripitykseksi.

„Kerroitte minulle menostanne muutamaan kapak-
kaan, missä oli seura iloisia miehiä. Siitä lähtien
olitte kaiketikin hywin usein tekemisissä rosmoin ja
warkaitlen kanssa?"

„Olin, herra pastori, olin melkein myötään, satoi
tahi paistoi," myönsi Sturmer. „Itsekutw katsoo
etuaan, se on luonnollista; oma suu lähempänä kuin
kontin suu, Waan oli miten oli, ystämiä, »vilpittö-
miä ystämiä minulla oli useampia. Ia warkaan am-
mattiin harjaannuin pian. Minua taswatettnn 'tiedus-
telijaksi' eli 'wlltoilijaksi', jonka tuli ottaa selko mistä
milloinkin olisi mulawa warastaa. Ia olihan minulla
lahjaa siihen; minulla oli hawaintotyky jommoinenkin
ja osasin arwata missä warkaus onnistuisi ja missä
semmoinen hanke myttyyn menisi. Rikostowerini eiwät
tulleet toimeen ilman minua; pari tahi kolme tuntia
aamulla tuhi illalla oltuani niillä tiedustelu-matkoillani,
sain lewätä enkä saaliin jaossa jäänyt osattomaksi,
tietää sen. Milloin missäkin kaupungissa tehtiin
murtomartautsia: Berliinissä, Magdeburgissa, Leipzi-
gissä, Frankfurtin markkinoilla y. m."

„Tuossa määrällisessä toimessa maltittekö poliisin,
sontapa luuli!i sen perille päässeen hywinlin pian?"

„Gi poliisilla ollut isoon aitaan aamißtustakaan,
että minä olin rosmojen joukossa. Jos näytti siltä
luin olisi poliisi saanut minusta jotain wihiä, niin heti
poistuin tielle tietämättömälle."

„Teitä on kuitenkin useita kertoja, mieläpä sangen
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lomaan rangaistukseen tuomittu. Ette olleet tarpeetsi
wietlls ja warowainen sittenkään," pastori sanoi.

„Gn todellakaan aina armannut waroa", sairas
wanli wastllsi. „louduin näet silloin kiinni, kun en
malttanut Pysyä warsinaisella alallani, tiedustelijana
nimittäin, maan rupesin itsetkin suorastaan murtoivar-
tautsiin osalliseksi. Eikä tuo tapahtunutkaan kuin yh-
den kerran. Waan silloinkin olin itse syypää huonoon
onneeni, sillä minua oli »varotettu."

„Siis löytyi kuitenkin joku, jota oli Teitä waro-
waisempi", sanoi pastori, naurahtaen.

„Eikä ollut! Asia oli se, että muutamana aamuna,
kortteeristani lähtiessäni, talon emäntä parasta-aitaa
lakasi eteisen lattiaa. Hän sanoi: 'Jos kylään läh-
tiessä laastaan lattia, niin täy onnettomasti.' Minun
tuli paha olla, niin että jo yritin jäädä kotiin. Waan
asia mikä oli toimitettawa, oli siksi tärkeä mielestäni,
ettei se sietänyt jättämistä toisiin. Senpä wuotsi en
palannuttaan, waan menin kuitenkin."

„Magdcburgista on Teitä ensi kerta lurituswan-
keuteen tuomittu, luultamastitin juuri silloin."

„Aiwan oikein. Minua tawattiin koittelemasta
muuatta tiiratkaa. Luultiin, että aikomukseni oli »va-
rastaa. Waan se oli perätön arwelu. Enhän minä
toki keskellä paiwää warastaa aikonut. Oli miten oli,
jouduin kiinni. Ia poliisi oli hywillään eikä laskenut
minua wapaaksi enää. Kahdeksi rouodeksi minut tu-
rituswanteuleen tuomittiin. Itämä tuo oli tosiaan-
kin. Olin harjaantunut hywään toimeentuloon ja mu-
kamaan oloon."

„ Majatalonne emäntä »varotti Teitä sinä päiwänä
kaupungille menemästä. Olitte siitä huolissanne. Siis
tuiteutin myönnätte, että on olemassa korkeampi, hen-
kinen malta, jonka alaisia olemme me ihmiset ja jota
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lähettää meille warotuksiaan," pastori lausui ma«
tawasti.

„Sitä en tiedä," Stiirmer sanoi wähän hämil-
lään, „wlllln ihmeellistä kuitenkin oli, että juuri sinä
päiwänä, kuin minua emäntä noin warotti, käwi minun
onnettomasti, maikka hän ei tiennyt kuka minä olin
ja mikä oli minulla hankkeessa. Semmoiset huolet
oliwat mielessäni myötään; en niistä erilleni päässyt
mitenkään. Perjantaisin esimerkiksi en uskaltanut ryh-
tyä mihinkään tiedustelu-puuhaan ja jos joskus ryh-
dyin, olin alituisessa pelwossa ja huolessa."

„Ihmeellistä se tosin ontin, Sturmcr rakas,"
sanoi pastori. „Waan woidaan tuota arwoitusta jol-
lain lailla selittää kuitenkin. Jumala on meille ihmi-
sille kaikille antanut uskon lahjan emmekä sen wuoksi
koskaan pääse uskosta erillemme. Ihmisten keskinäi-
sissäkin wäleissä on olemassa uskoa jonkinlaista. Sitä
tawallisesti sanotaan luottamukseksi, joka ei ole tuin
uskon toinen nimi. Kysymyksessä on jotain näkymä-
töntä, kourin käsittelemätöntä ja edeltäkäsin arwaama-
tonta. Kukapa tietää mitä ihmisen sydämmessä kul-
loinkin on; jollei toinen toiselleen ilmaise mitä hänellä
on mielessä eihän toinen siitä tiedä mitään. Istä-
wään täytyy luottaa, täytyy uskoa, että hänessä on
ystäwyyttä ja että hän asianhaarain maatiessä osot-
Illllkin ystäwyyttään. Täytyyhän Teidän luottaa ri°
tos-towereihinnekin, muuten ette warmaankaan olisi
lähteneetkään niille määrällisille warkaitten reitillenne.
'Usko on wahwa uskallus niihin, jotka toiwotaan, ja
ei näkymättömistä epäile', niin raamattu sanoo. Waan
joka ei usko Jumalan ijankaiktiseen ja pyhään olen-
toon ja kääntyy häneen selin, sen on pakko uskoa jo-
tain muuta, waan sitä sen kaltaista, Jumalasta luo-
punutta uskoa sanotaan taita-uskoksi tahi epäuskoksi.
Joskin ihmiset omat omasta mielestään wiisaat ja
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ehkä jotain ymmärtäwättin maallisiin asioihin nähden,
niin heihin sopii kuitenkin se raamatun sana, että
'Tyhmät sanomat fydämmessäan: ei Imalaa olekaan;
he omat lelwottomat ja ilkeät heidän menoissaan; ei
ole jota hywää tekee'. Mitä typeryys tosiaankin!
Ijankaikkista totuutta, minkä Jumalan sana, koko luo-
makunta, historia ja kokemus, wieläpä omatunto heille
todistaa, he eiwät pidä minään, mutta korppien rääk-
tymistä, taikurien powausta, unennäköjään ja muuta
semmoista he suuresti arwostawat, se on heidän us-
konsa muka. Gwankeliumin saarnaajia he soimaamat
Mameiksi ja saarnoja, joilla towia omiatuntoja koite-
taan herättää ja sorretuita, waiwaisia sieluja lohdut-
taa, pilkataan, koska armeliaan, että muka rastaita
kuormia papit main laskemat ennestään rastautettuin
sielujen hartioille; mutta jos joku wanha mustalais-
alta heille powailee, sitä arwostawat ja uskomat!
Ajatelkaa toki, Sturmer, tätä surkeutta. Nyt kun kuo-
lema on lähellä ..."

Ennen oli sairas Sturmer pastorille iwallisesti
wastannut, puhui pastori miten wakawasti ja totisesti
hymänsä; tällä kertaa hän ei sanonut mitään. Näyt'
tipä siltä, tuin hänen taswonsa olisiwat ilmaisseet
lempeyttä ja alakuloisuutta. Wai oliko hän main
wäsyksissään, kuka ties? Pastori jäi wähäkst aikaa
wielä seisomaan wuoteen wiereen, sairasta katsellen,
epätietoisena jäädäkö puhuttelemaan sairasta wielä wai
joko mennä pois ja jättää hänet rauhaan. Lopulta
sanoi hän hiljaa ja lempeästi hywäslit: „lumala
auttakoon teitä pimeydestä hänen ihmeelliseen wa-
loonsa!„

Silloin sairas ojensi pastorille kätensä ja sanoi:
„ Tulkaahan pian takaisin, pastori rakas, jos Teille
joutoaikaa main ilmaantuu. Olisi hupaista jos tuli-
sitte. Minulla olisi paljon kertomista wielä, muuta-



79

mastll asiasta marsinkin, josta ei kukaan ihminen tie-
däkään ja josta mieleni tekisi kertoa jollekin ennen
kuin kuolen."

„Hän ei ole niin paha, ettei ole pelastettawissa
enää, omatunto ei ole aiwan paatunut. Hywa on t
Jolla on sille annetaan. Kiitos, Herra, wapahta-
jamme!" sanoi pastori itsekseen, mennessään; niissä
hänen sanoissaan oli toinen puoli rukousta, toinen
kiitosta.

Mitkä ajatukset olimat Stiirmerillä, tuta tietää.
Warma main on, että kun pastori muutamia päiwici
tuon jälkeen taas käwi puhuttelemassa häntä, näytti
siltä luin olisi hän ollut entisessä mielialassaan, eitä
hän sietänyt, että hänelle puhuttiin hengellisistä asioista.
Puhe kääntyi hänen elämän-kokemuksiinsa. „ Sanoitte
tuonnottain, että muutamasta asiasta marsinkin Teidän
on tehnyt mieli kertoa", pastori muistutti.

„Hywä, että otitte sen asian heti puheeksi. Minä
näet muutamaan nilaan luulin rikastumani terras-
saan, Amerikassa alottaakseni uutta elämää, siellä
kun ei minua tunne knkaan."

„Ameritassako olette olleet? En tiennyttään."
„Entä. En päässyt, maitta olin toiwossa jo

päästä. Olin kyllästynyt Berliinin martaisiin ja muihin
rosmoihin. Tuli towin itämä olla heidän seurassaan. Toi-
set olimat linnaan joutuneet, toiset peltäsiwät sinnetoht-
siltään joutumansa. Mieleni oli myötäisessä jänni-
tyksessä eitä ruumistaan saanut loskaan oikein rau-
hassa lemätä. Meni terweys pilalle lopulta minulta-
kin. Päätin sen wuoksi lähteä pois tuosta lewotto-
masta suurkaupungista ja ryhtyä semmoiseen elin-
keinoon, että wahemmällä waiwalla rikastuisin Re-
helliseen elinkeinoon en pystynyt enää rupeamaan, eitä
minua hllluttanutkaan .. . Waan joudatteko luulla
kertomustani loppuun asti, herra pastori?"
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„loudan, joudan," sanoi pastori. „Kertokaahan
main loppuun; minua huwittaa tosiaankin tuulla kuinka
täwi."

„Linnassa ollessani oli muuan wanha wanki
neuwonut minua juurtajaksain mitenkä rahaa, määrää
rahaa nimittäin, tehdään. Hän oli keksinyt semmoisen
metalliseoksen, joka oli aiman hopeankarwainen ja joka he-
lähtikin kuin hopea. Hauraampi main oli. Sentin hän
tiesi minkälaiset omat rahan walamis-formut ja mitenkä
metalli on sulatettawa. Linnassa oli jouto aikaa yltäkyllin
ja tuo wanha wanki oli yhtä taitama neumomaan tuin
minä halukas oppimaan. Linnasta päästyänialoin mää-
rää rahaa tehdä, aluksi uteliaisuudesta ja leikilläni. Hy-
wästi onnistui toe ja kahden taalarin rahat olletilin
oliwat kerrassaan oikenin rahain näköiset. Gi kukaan
huomannut petosta ja rahaa oli minulla aita paljon."

„Ia sitten rupesitte laamaltaan rahoja tekemään
arwattawasti," sanoi pastori. „Muistan minäkin,
että määriä taalarin rahoja alkoi muutamaan
aikaan yhtäkkiä kauppaan ilmestyä."

„Minähän määriä rahoja teiu siihen aikaan,"
sairas kertoi. „Rikos-tomerikseni rupesi linnasta äsken
päässyt setäni, Rudolf nimeltään. Hän oli ollut tuo-
mittu kuritushuoneeseen syystä siitä, että kauppamie-
henä ollessaan oli petollisesti menetellyt welkojman
kohtaan. Huonoissa wälcissä oli hän ollut toisinaan
waimonsa kanssa ja jonkun aikaa oliwat lapsetkin
erillään manhemmistaan, toinen seitsentoista-wuotias,
siewä tyttö, toinen kymmen-wuotias poika."

„Oliwatko ne kaikki Mantilassa, lapsetkin? kysyi
ihmetellen pastori.

„Ei kaikki toki," Sturmer wastasi. „Poika huo-
mattiin heti, luonnollisesti, aiman syyttömäksi ja joutui
muutaman naapuri-perheen hoitoon, siksi aikaa kun
ivanhemmat oliwat linnassa. Tyttökin laskettiin muu-
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taman päiwäu perästä pois Mantilasta, heti kun huo-
mattiin, että hänkään ei ollut ottanut osaa mitenkään
wanhempainsa rikoksiin. Täti, lasten äiti, ei ollut
paha ihminen häntään, mutta heikko luonteeltaan.
Katri se oli tytön nimi pantiin muutamaan
orpojen hoitolaitokseen; paljo mahtoi tyttö paralla olla
huolta ja kärsimyksiä sinä aikana, arwaa sen. Sedän
kun tapasin, oli koko perhe koossa jälleen. Heillä ei
ollut silloin hätääkään; tuliwat marsin hywin toimeen,
sillä muutamissa raha-arpajaisissa oliwat äskettäin
maittaneet armaamatta isonlaisen rahan.

Setä suostui heti minun tuumaani. Muutamassa
syrjäisessä, pienessä kaupungissa, Friedburgissa näet,
oli kaupan eräs sopima, wähänen talo. Ostimme sen
ja laitoimme joltiseenkin kuntoon ennenkuin täti lapsi-
neen tuliwat sinne asumaan. Siinä oli ollut luostari aikoi-
naan, ennen muinoin, ja iso holwitattoinen kellari sopi
erinomaisen hywästi pajaksemme; saimme siellä olla ja
askaroida rauhassa. Enkä ollut siellä kuin öisin.
Wäärän rahan kaupitteli setäni, tullien toisesta ky-
lästä toiseen."

„Ia tuoko häpeällinen ja määrällinen wehkeilyn-
ne pysyi miranomaisilta salassa?"

„Ei kaikki suoriutunut ilman hankaluutta sen-
tään. Poliisi alkoi arwaamatta luulla, että rahapaja
mahtoi olla Friedburgissa. Prinssi Wilhelm näet oli
siihen aikaan sotawäen manoowerissa niillä tienoin ja
täwäsi Friedburgissatin, Poliisit tuliwat Berliinistä
asti toiwossa löytää rahapaja sieltä ja saadakseen
wangita määrän rahan tekijät laitti, Waan turhaan.
Keskeytimme työmme pitkäksi aikaa. Glkä ollut meillä
hätää, sillä rahattomina emme olleet. Waan tun po-
liisien etsimiset eiwät loppuneet ja kun taas ryhdyimme
työhön, silloin onnettomuus tuli yhtäkkiä. Alkoi näet
kolera riehua Friedburgissa kauheasti. Muutamana
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päiwänä makllsiwat setä ja täti hengettöminä muoteil-
laan. Eimätkä olleet sairastaneet tuin wiisi tuntia.
Heidän poikansatin, Gottfried, oli huonona sairaana,
maan oli hänessä hengen kipinää kuitenkin lääkärin
saapuessa ja hän tointuikin ja parani. Vanhukset hau-
dattiin, poika joutui weljeni perheeseen. Huonekalut
niistä huoneista, missä sairaat oliwat olleet, nostet-
tiin kartanolle, ja talon owet paiskattiin lukkoon. Talo
joutui autioksi terrassaan. Talon tytärkin oli poissa;
oli muutaman perheen kanssa muuttanut Berliiniin.
Ei ollut muita asukkaita tuin minä; kellarissa oli
asuntoni näet. Huolissani olin ja kuoleman pelwossa.
Lopulta päätin lähteä ruttoa pakoon. Waan niitä
rahoja, joita setäni oli kätkenyt jonnekin, en löytänyt,
mailta tuin olisin etsinyt. Kukkarossani ei ollut tuin
likimaihin sata taalaria; se täytyi nyt matkarahakseni
riittää, lähtiessäni maailmaa kiertämään. Olin ennen
kehuskellut etten muka kuolemaa pelkää; waan sydän-
alaani karsi kauhea koleran pelto ja sitä patoon piti
minun päästä, matsoi mitä maksoi.

Ennen lähtöäni keräsin taitki pajani työaseet
muutamaan taäryyn wäärine rahoineen kaikkineen,
mitkä wielä oliwat oikeihin rahoihin waihtamatta jää-
neet, menin sillalle ja keskeltä siltaa heitin roskan kos-
teen. Ei kukaan ollut näkemässä tätä uhrausta. Sen
jälteen menin kellariani tyhjentämään tait»sta, josta
olisi käynyt päättäminen mitä työtä siellä oli tehty, ja
paiskasin owen kiinni."

Sairas oli puhunut tiimaasi» terrottawansa lop-
puun. Pastori ystäwällisesti puhutteli häntä ja antoi
kättä hywästitsi. Kiitollisena tarttui siihen sairas;
näytti siltä kuin olisi hänen sydämmestään raskas
kiwi pudonnut. Tunnustus oli huojentanut hänen
huolensa. Oikeastaan oli hän syyttänyt itseään, josta
olisi ollut wakaset seuraukset hänelle jos olisi hän ollut
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toisissa olosuhteissa. Waan nythän hän oli tauti-
wuoteella ja kuolema ei ollut kaukana. Hän kohta
seisoisi Jumalan tuomioistuimen edessä; wähät ihmis-
ten tuomiosta!

13 luk».

Mikansa Kutakin
Pitkällisten, raskaitten sateitten jälteen tuli taas

siewät seesilmat. Karl Sturmer oli sillä wälin ollut
marsin huonona, tänään oli hän wähä parempi taas
ja hilpeämmällä mielellä. Hänen pyynnöstään hänet
kannettiin muutamaan wähäiseen kaswitarhaan, joka
oli sairaalan ja linnan ympärille pystytetyn aidan
wälillä. Sillä aitaa kun hän oli taiwasalla nautti-
massa päiwäpaistetta ja hengittämässä raitista ilmaa,
sairashuonetta puhdistettiin ja siiwottiin.

Linnan tirehtööri ja muut wirkamiehet, jotka tut-
kimat ohi, siwumennesfään puhutteliwat sairasta wan-
lia ystäwällisesti jokainen. Pastori kun tuli hänkin
sinne ja terwehti häntä heltyi Sturmer terrassaan.
„Olen ollut telwoton ihminen ja olen imeläkin," sanoi
hän. „Ia kuitenkin kohdellaan minua näin ystäwäl-
lisesti. Luultllwllstikm tulee Teidän minua sääli toi-
wottoman tilani tähden. Waan ansaitsento Teidän
sääliänne? Olenko minä armahtanut niitä ihmisiä,
jotka minun tähteni omat wahintoon joutuneet?" Ia
huoaisten lisäsi hän: „Kunhan edes jotain rikostani,
kelwottomintakaan tekoani, sowittaa moisin!"

Pastori ei käyttämättä jättänyt otollista tilai-
suutta. „ Mikäli mahdollista täytyy Teidän fowittaa
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rikoksenne, se on selwä. Waan millä lailla? Munta
neuwoa ja lohdutusta Teillä ei ole tuin Jumalan
armo ja Jeesuksen sowintoweri."

Sairas pudisti päätään. „Kunhan jaksaisin uskoa
ja luottaa siihen! Tehtyäkö woitaisiin tekemättömäksi

rehdä? Vahinkohan jää semmoisekseni ja kurjuus kai-
kenlainen, minkä häijyyteni ja saalinhimoni on aikaan-
saanut. Lapset ja lasten lapset kärsimät seurauksista,
rikoksen tekijän kulkiessa tietään huolimatonna, ehkäpä
rikastuen ja elämän hywyyttä nauttien."

„ Onhan niitä arwoitntsia tässä mailmassa, joita
me wllhänäköiset ihmiset emme pysty armaamaan,"
sanoi pastori. Waan Hän, jolla on kaikki malta, on
kaikki wääryydet oikaisema, sillä Hän on wanhurskas
ja laupias .. . Ette ole mielä kertoneet minulle äskei-
siä elämän-waiheitllnne ennen kuin jouduitte wangiksi."

Pastorin kehotuksesta kertoi nyt Sturmer:
„Friedburgista menin Berliiniin, jossa pian menetin
taitli rahani. Kowasti oli mieleni lewoton enkä mi-
tenkään saanut rauhaa. Wäärää rahaa en rumennut
enään tekemään. Setäni kuoltua aloin towasti pelätä
joutumani poliisin käsiin. Ajattelin mielessäni, että
olin minä tuin määrä raha itään oikenin ihmisten
joukossa. Kaiketikin minua lopulta huomataan mää-

räksi ja kohdellaan ansioni mukaan, murretaan rikki,
hylätään ja wiskataan tunkiolle. Kun moisin «lottaa
elämäni juoksua alusta alkaen uudestaan!" huokaili
sairas.

„Ruumista ei käy nuorentaminen mitenkään, se
on selwä. Mennyt aika on mennyt eikä se ikinä pa-
laja, kiusasi ihminen itseään kuinka tahansa. Waan
hengen puolesta woi ihminen uudistua, nuortua, jopa
terrassaan syntyä uudestaankin . , . eikö tosi?"

„Gn tuota täydellisesti wielä ymmärrä!" sanoi
Sturmer. „ Johtuu main tuosta mieleeni muuan ta-
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rina, minkä äiti wainaja kertoi meille kerran. Muu-
tamassa Thiiringenin metsässä oli ihme-mylly semmoi-
nen, missä naiset ja miehet jauhautuiwat uudestaan,
jotta nuortuiwat ja terwehtyiwät kerrassaan. Toisesta
owesta meniwät sisään raihnaisina wanhuksina, toisesta
ulos reippaina nuorukaisina. Oli äidistäkin hywin
mukawa tuo tarina ja meitä se towasti huwitti. Ia
kertoi äiti lisäksi, että jauhatus toimitettiin ilmaiseksi
eikä koskenut kipeästi ensinkään."

Pastori naurahti. „Sepä tosiaankin mukawa ta-
rina; minunpa pitää se kertoa muutamalle wanhalle
Maimolle, jolla muutteitani pesetän, hän kun näet
myötään pahoittelee sitä, ettei enää ole hänellä niin ter-
weitä hampaita, että osaisi kowaa leipää syödä. Ei-
lettäin kniri l>än minulta feinna millä ibminen moiii

Pastori naurahti. „Sepä tosiaankin mukawa ta-
rina; minunpa pitää se kertoa muutamalle wanhalle
«vaimolle, jolla waatteitani pesetän, hän kun näet
myötään pahoittelee sitä, ettei enää ole hänellä niin ter-
weitä hampaita, että osaisi kowaa leipää syödä. Ei-
lettäin tysri hän minulta keinoa millä ihminen woisi
nuorentua. Olen puhunut hänelle siitä iankaikkisesta
nuoruudesta, josta profeetta lesaias puhui: Nuoru-
kaiset wäsywät ja nääntyivät, ja nuoret miehet peräti
lankeewllt; mutta jotka Herraa odottamat ne saamat
uuden woiman, niin että he menewät sumilla ylös
kuin kotkat, että he juoksemat ja ei näänny, he »vael-
tamat ja ei wäsy. Silloin hän katseli minua ja sa-
noi sen kyllä tietämänsä, sillä hän oli oikea ihminen
ja kristitty; maan sitä ei ollut hän tarkoittanut. Jon-
ka jälkeen hän meni. Luultawastikin hän etsii sitä
ihme-myllyä, josta äitinne kertoi."

Sairastin hymähti ja sanoi: „Mutta . .
,"

„Mutta mitä?" kysyi pastori.
„Asian laita on se," wastasi Sturmer, että „joka

tuohon ihmemyllyyn meni uudestaan jauhettawaksi,
hänen tuli kunniasanallaan luwata kaikki tyhmät te-
konsa, mitkä hän eläissään oli tehnyt, tehdä uudes-
taan, toisen toisensa perästä samassa järjestyksessä kuin
eläissäänkin."
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«Siihenpä minä en suostuisi," naurahti pastori,
„entä luule tuon wanhan eukonkaan siihen suostuman,"

„Enkä minä suostuisi," sanoi sairas wanki ala-
kuloisesti hymähtäen. „Ia sanuihan äitini, ettei myl-
lyssä olekaan isoon aikaan enää mäkeä käynyt."

Pastori käänsi puheen siihen asiaan, josta Stur-
mer, elämän-waiheitaan kertoessaan, wiimeksi oli mai-
ninnut. „Waan Teidänhän täytyi kuitenkin elää; mi-
hin toimeen rupesitle? Ehkäpä turwauduitte weljenne
apuun?" kysyi pastori,

„Enkä. Waan wanhojen rilostowerieni seuraan
palasin. Moniaat heidän joukostaan terwehtiwät mi-
nua ilolla ja riemulla, tarjoten rahaa minulle niin
paljon tuin main halusin. Lopulta en enää häwennyt
ketään, en Jumalaa enkä ihmisiä. Waan mailla olin
roswojoukon päällikkönä, ei poliisi kuitenkaan saanut
minua kiinni, syystä siitä että en itse ollut milloin-
kaan matkassa warkaus-suunnitelmiani toimeenpane-massa. Tuo oli yksi minun perus-aatteitani. Waan
aikansa kutakin! Berliinissä kun olimme saaneet jon-
kun ison saaliin ja tun poliisi oli päästä meihin kä-
siksi, menin muihin kaupunkeihin: Frankfurtiin, Bre-
meniin, Hamburgiin, Dresdeniin y. m. Lewotonna
kuljin paikasta toiseen niinkuin otus, jonka kintereillä
omat metsästäjät koirineen. Oli ihmeellistä, että asiat
aina weiwät minut Berliiniin takaisin, maikka ei mi-
nulla ollut haluakaan sinne mennä. Muutaman tyh-
män tekoni wuotsi minut saatiin kiinni Lubbenissä
Lcmsitzissa ja pantiin sikäläiseen manillaan. Waan
en ollut siellä kauan; oli helppo karata. Kohca sen
jälkeen jouduin Berliiniin taasenkin. Tein muutaman
murtowarkauden, maan rahaa en löytänyt. Suuressa
hädässä kun olin, juolahti mieleeni se ajatus, että
entäpä Katri serkkuni woipi auttaa minua. Jahka sai-
sin hänen awullaan matkarahaa, lähtisin heti Ameri»
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taan enkä palaisi kotimaahan koskaan enään. Waan
turha oli toiwoni. Ennen olisi hän antanut minun
ampua itsensä kuoliaaksi tuin olisi rumennut anmksi
murtowllrlauden tekoon. Seisoin nolona luin koulu-
lainen tuon nuoren tytön edessä ja se minun
myöntää täytyy - minua häwetti kerrassaan. Hän
antoi minulle wiisikymmentä taalaria, hämmästyksissään
kun oli tyttö raukka, ja minä kelwoton otin tuon ra-
han wastaan, maitta tiesin, että se oli hänen ainoa,
työllä ja tuskalla ansaittu rahansa. Waan jo saa-
wutti minua huono onni lopultakin."

„Luultawastikin ette enää muistaneetkaan sila
niin sanottua perus-aatettanne, että jospa suunnittelit-
tetin Warkautta, ette kuitenkaan itse rumenneet osalli-
seksi Warkauden toimeen-panoon," sanoi pastori.

„Aiwan niin. Poikkesin tuosta perus-aatteestani
osaksi pakosta osaksi hywänsuopeudesta. Hywänsuo-
peus oli syynä minun onnettomuuteeni. Asia oli näet-
ten seuraama: Kun olin Katri serkkuani pakottanut
antamaan minulle wiisikymmentä taalaria, olin kahdella
päällä mitä tehdä. Olisin mielelläni lähtenyt Berlii-
nistä pois. Waan minne? Kaikenlaiset pilwentatai-
set ajatukset juolahtiwat mieleeni. Sitäkin ajattelin,
että entäpä on paras rumeta kunnon mieheksi ja an-
saita leipäänsä rehellisellä työllä tästä lähtien. Heltyi
sydämeni, serkkuani tawatessani, ja päätin mielessäni
tehdä jonkun hywän työn muka; hywänsuopeuteni tällä
lailla näet petti minut. Perus aarteeni unehtui kerras-
saan ja siitä syystä onnettomasti käwi."

„ Ennenhän olisitte ansainneet kiitosta hywän-
suopeudestanne tuin rangaistusta, Stiirmer rakas.
Ettehän toki itsekään usko sitä, että hywäntahtoisuu-
tenne takia ahtaalle jouduitte," sanoi pastori,

„ Näette sen, minulle ei tullut ainoastaan wahin-
toa, minua pilkataan sen ohessa," sanoi sairas wanli,
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naurahtaen. „Walln kerronpa kuinka minun tawi.
Alakuloisena kulkiessani Leipzigin-latua, tuli wastaani
muuan nuori mies, jonka ennestään tunsin, muuan
juutalainen, nimeltä Rosenberg. Huomasin heti, että
hän oli leivottamalla mielellä. Hän kertoi, että muu-
tamalla kaupanhoitajalla Schwartzin myymälässä on
kolmisen sataa taalaria piirongissaan kätkössä, sen ra-
han on hän lähtenyt wiemään. Kaksi tomeria oli jo
aitonut tuon martauksen tehdä, maan mennä yönä
joutuiwat molemmat poliisin kynsiiin. He jäiwat lin-
naan ties kuinka pitkäksi aikaa. „Minun täytyy saada
nuo rahat haltmmi, maksoi minkä maksoi," sanoi Juu-
talainen, „sillä olen nätissäni kerrassaan, Matti on
toisessa taskussa, toisessa ei mitään." Eikä tuo
Juutalainen pahus jättänyt minua rauhaan. Koska
olin hänet lamannut, pitihän minun auttaa häntä jol-
lakin lailla, jospa ei muullakaan lamalla niin kuiten-
kin rupeamalla 'mahdiksi'. Waan muuan minun perus-
aatteitani oli se, etten rupea yksiin tuumiin Juutalai-sen kanssa koskaan."

Sairasta kun rupesi ryittämäctn, pastori sanoi:
„Perus-lllltteita Teillä on ollut tosin. Waan perus
tun on ollui kelwoton, eiwät aatteettaan ole olleet
minkään arwoisia. Muuta pätewää perustusta ei ole
tuin Jumalan pyhä sana. Waan siitä ette siihen ai-
kaan wälittäneet mitään."

Sairas ei kuitenkaan wastannut pastorin ystä-
wälliseen huomautukseen tällä kertaa, jattoihan main
kertomustaan. „Waikka Katri serkkuni oli antauut
minulle rahaa, en malttanut olla Juutalaisen pyyn-
töön suostumatta. Hän näytti minulle kaupanhoitajan
asunnon akkunaa, missä warastettawan rahan pitäsi
löytyä. Minä menin seisomaan muutaman sählölanka-
pylwään wiereen kadun toiselle puolelle, 'wartijaksi'
näet. Wiiden minuutin perästä Juutalainen lupasi
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sytyttää kynttilän palamaan kaupanhoitajan huoneessa;
se olisi merkkinä että kaikki käy hywästi ja ettei hän
minun apua tarmitsekaan. Waan wiisitoista minuutin
meni eikä tulta näkynyttään. Talon alikerrassa oli
touhua, kaupanhoitajat ja lawarain ostajat juoksiwat
tahakäteen, mikä sisään mikä ulos. Kiire oli, sillä
myymälä oli tohtiaitoihin sulettawa. Tuskinpa ku-
kaan talonwäestä arwast että waras oli mennyt talon
ylimpään kertaan. Mikä oli, että ei tulta näkynyt»
tään? Olin luwannut olla awullisena, kumi miten kä-
mikään. Ia minun perus aatteitani oli muuan selin,
että . , . maan älkäähän naurako, herra pastori," sa-
noi sairas, puoleksi totisesti puoleksi leikillään, huoma-
tessaan pastorin iwallista hymyä. „Kiirehdin por-
taita ylös. Siellä Juutalainen seisoi, tuo taitamaton
rautla, koettaen tiirikalla amata owea. 'Hywä ihmi-
nen, mitä siinä nahjustelet! Sitäkö odotat, että po-
liisit tulisiwat sinut noutamaan', sanoin hänelle ja lyt»
käsin hänet kiiwaasti syrjään. Minulle onnistui heti
lennättää omi sepposelälleen eikä aikaakaan, niin jo
sytytin kynttilän ja rupesin rahaa kätköstä etsimään.
Waan turha waiwa! Gi löytynyttään tuin moniaita
kymmeniä taalareita. Kuta alaisemmaksi minä, sitä
alatuloisemmatsi Juutalainen! Hänhän oli toiwonut
löytämänsä ison aarteen ja nyt ei löytänytkään kuin
wähäsen rahaa main ja siitäkin mahasta täytyi hänen
antaa toinen puoli minulle. Jollain lailla korwatat-
seen wahinkoo. päätti mies raukka ottaa waatekaapista
moniaita housuja ja takkeja. Minä suutuin kowasti;
waan puhuin mitä hywänsä, ei hän ollut kiellostani
millänsäkään ja sieppasi matkaansa muutaman komean
turkin tumminkin. Suostuin siihen lopulta, sillä oli
meillä loma kiire, että lerkiäistmme ulos ennenkuin
myymälä talon alakerrassa suljettaisiin; olisihan mah-
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dollista, että jäisimme sisään ja joutuisimme lukittujen
omien taa. Jota minuutti oli tärkeä.

Lasteusimme rappusia alas kenenkään huomaa-
matta talon eteiseen. Waan arwaatte hämmästys-
tämme, kun omi oli jo lukossa emmekä enää päässeet
ulos. „Io nyt hullusti käwi!" sanoin tomerilleni,
„näet sen, kuinka taitama ja wiisas olit!" Tuskaan-
nuin niin että jo nousiwat hikikarpalot otsaani. To-
werini wapisi kuiu haawan lehti. Siinä seisoessamme
huomasimme, että muuan toinen omi, eteisen toisessa
päässä, oli raollaan; sieltä huusi meille jotu ystäwäl-
lisellä äänellä: „ Tulkaa puodin kautta, hywät her-
rat! Tuosta toisesta owesta ei pääse enää." Jos
Juutalainen ei olisi ollut muassani, olisin rohkeasti
käskyä noudattanut pitemmittä mutkitta ja olisin sel-
winnyt pulasta. Waan hän oli siksi tökerö ja saa-
maton, ikäänkuin puulla päähän lyöty, etten uskalta-
nut häneen luottaa. Sen wuolsi pyysin kohteliaasti,
että awattaisiin se omi, jonka edessä seisottiin, sillä
„emme tahdo häiritä kulkemalla konttorin ja puodin
kautta". Kohta tulikin muuan mies kynttilä toisessa
ja awain toisessa kädessä laskemaan meitä ulos.
Työnsin Juutalaisen syrjään ja koitin selwittää hä-
nelle, että hänen tulisi heti heittää warastamansa
waatteet muutamaan eteisen loukossa olemaan tyhjään
tynnyriin, Waan hän oli niin pelastuksissaan, että
joko raukka ei ymmärtänyt käskyäni taikka ei rohjennut
noudattaa sitä. Pääsin onnellisesti owesta ulos, kään-
nyin oikealle ja kiirehdin pakoon niin jouluun luin
suinkin, Waan Juutalaisen yrittäessä rastaan taak-
kansa kanssa ahtaasta owesta ulos, huomasi owen
meille aukaissut mies, että hänen omat turkkinsa oli-
wat menossa talosta pois! Eikä aikaakaan, niin po-
liiseja oli iso roikka meidän kintereillä. Juutalaisen
saiwat heti kiinni, maikka hän nyt wihdoinkin oli heit-
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tänyt kantamuksensa luotaan; maan minä juoksin niin
tiiwaasti tuin itinä jaksoin, silla kysymyksessä oli wa-
pauteni. Tuolla jotenkin pimeällä kadulla oli seiso-massa lähekkäin muutaman hewosmiehen ajoneuwot,
ajurin rattaat ja eräät hewosradan mannutkin. Puo-
liwäliin kymmentä poliisia seisoi Maunujen mieressä
juttelemassa ajurin kanssa. Keskelle tätä joukkoa jou-
duin, aiwan tuin ansaan. Minua alettiin ajaa ta-
kaa miehissä. Siinä metakka syntyi. Ryömin Mau-
nujen alitse ja pääsin kuin pääsinkin poikki kadun.
Siitä juoksin Wilhelmin torille ja Wilhelmin kadulle.
Kadut oliwat kaikki ilkeässä liassa ja liejussa, niinkuin
aina Berliinissä siihen wuoden aitaan ja niillä sade-
ilmoilla. Kuului takaa huutoa ja hoilotusta. Eläin-
tarhaan tultuani hengästyin ja aloin läähättää tuin
koirain takaa-ajama metsäotus. Jouduin kiinni. Ia
siinä hurjassa ajossa menetin enemmän kuin wapau-
teni; terweyteni meni pilalle, minua alkoi ryittaä ja
kuume ahdistaa; tässä nyt olen surkeana ja »viheliäi-
senä. Ia syystä siitä, että olin tuolle Juutalaiselle
hywä."

„Olisi ollut parempi, jos olisitte opastaneet Juu-
talaista paremmille perille tuin että annoitte hänen
houkutella Teitä tuohon kehnoon rikokseenne, jonka täy-
tyi wiedä Teidät tumpasetkin perikatoon lopultakin.
Eikö niin Teidänkin mielestänne?" kysyi pastori.

Maan sairas wanti ei ollut halukas tuohon ky-
symykseen wastaamaan mitään; kärtynä kääntyi pois-
Ehta oli hän wäsytsissätin jo pitkän juttelun perästä-
Kumminkin hän pastorin jäähywäis-terwehdytseen was-
tasi ystäwällisesti ja pyysi häntä käymään toistelin,
minkä pastori lupasikin.
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14 luk».

Kewätilma.

Mä korkeammalle nouseman päiwän säteitten tieltä
talwi pakkasineen pakenee. Maahan heitetyt siemenet
itämät ja taimet pyrkiwät waloa kohti. Waan toisi-
naan „katsoo talmi taakseen" eikä tewät pääse mal-
taan ilman taistelua, Waan satoi tai paistoi, kewät
tulee kun tulee.

Muutamia päiwiä wasta kerrotun keskustelun
perästä tun pastori taas tuli sairasta wantia terweh-
timään, tapasi hän hänet marsin surkeassa tilassa.
Stiirmeriä ryitti towasti ja toisinaan oli hän aiwan
tukehtua. Kun yskä oli helpottunut, sanoi hän tarry-
sästi: „Woi kun tästä surkeasta, tuskallisesta olos-
tani tulisi loppu jostustaan! löt päiwät täytyy ih-
misen olla myötäisessä tuskassa ja pelossa; ei tätä
jaksa kestää kukaan!"

„Loppu tulee, tulee kukaties piankin," pastori
lausui. „lumala main suokoon, että loppu olisi hywä.
Itawoitteto kuolemaa?"

„Ikäwöin," sairas wastasi, „siihen nähden, että
ei täy yhtään hengittäminen ilman suurta tuskaa,
näyttää minusta kuolema sulalta helpotukselta; kuolema
kun saawuttaa, siihen loppuu kaikki!"

„Kuinka sielunne täy, Stiirmer rakas?" tysyi
pastori.

„ Sieluniko? Wähatpä siitä! Kuoleman jälteen
on kaikki loppunut, minun arwatakseni," mastasi Stur-
mer kiireesti, koittaen nousta istumaan.

„Waan, Stiirmer ratas, tuota ette usko itsekkään!
Olen mahwa siitä, että joskin surkea on olonne, Te
kuitenkin pelkäätte häwiäwänne olemattomaksi. Teillä
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on kuolematon sielu, on tuin onkin! Mieluummin,
paljon mieluummin elätte luin kuolette,"

Wähään aikaan sairas ei saanut sanotuksi mitään.
„Olette oikeassa," hän myönsi lopulta. „Hirwittää,
ajatellessani, että ..." Hän ei puhunut lausetta lop-
puun, maan huokaisten lisäsi: „Kunhan terwehtyisin
ja saisin elää . .

.!"

„Wlllln millä lailla eläisitte?" pastori kysyi.
„

Synnissä, rikoksissa, häpeässäkö, niinkuin tähän asti?
Mätö tahtoisitte olla lähimmäisillenne tuskaksi ja hei-
dän kauhuna, jotta keinoja keksisitte millä hanttia hu-
witusta ja tyhjentää ilon-pilaria pohjaan asti? Suo-
raan wastllttaa! Sitätö haluaisitte?"

Pastorin sanat sattniwat oikeaan, se oli sclwä.
Sairas ivastasi kysymystä kiertäen: „ Berliinin kau-
punki on oikea synnin-pesä, hirwittäwä kaupunki to-
siaankin! Glämä niitten ihmisten keskuudessa, missä
minä olen ollut, wiepi alas huimaamaa wauhtia tuin
kostea lastisi, Waimot marsinkin omat ilkeitä, mai-
niot marsinkin! Niitä ei pääse pakoon! Usein olen
ajatellut, että jahka olisin saanut olla jossain syrjäi-
sessä, hiljaisessa maalais-kylässä, niin olisi minusta
tullut kukaties oikea ihminen."

„Ette siis kuitenkaan olleet mielestänne onnellinen
tuon hurjan elämän pyörtehessä, ei ainakaan aina."

„Onnellinento? Mitenkä mikin asian käsittää.
Monta wuotta oli minulla tarpeeksi tämän mailman
hywää pystyäkseni sitä nauttimaan niin paljon kuin
halutti. Ia nautinhan sitä myöskin. Waan ajan
oloon kyllästyy laitteen, warsintin tun nautittawaa
on yltäkyllin tarjona, itämän yksitoikkoisesti, Monas-
tikin altoi minulla olla kowaa työtä ja waiwannäköä
hywin itämäkin."

„Gitä tummakaan", pastori arweli. „Ilman
työtä ja waiwannäköä ei ole ihmiselämä minkään ar-
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woinentaan. Eitä lepo lewolta tunnu, jollei ole en-
sinnä työtä tehnyt wasyksiin asti."

„Waan ettehän Te oikealla työllä hankkineettaan
niitä rahoja, joita tuhlasitte kaikenlaisessa hurjaste-
lussa. Ettekö ole loskaan tunteneet tunnonmaiwoja
siitä, että ties kuinka moni rehellinen ihminen menetti
sen kaiken minkä hän oli rehellisellä työllä ja waiwan-
naöllä tienaillut otsansa hiessä? Te muutamassa
tunnissa tahi päimässä rilostomereinne kanssa häwi-
titte juominkeihin ja muuhun mässäämiseen sen omai-
suuden, jonka toiset oliwat wuositausia koonneet ahke-
ralla työllään ja toimellaan, ja syöksitte heitä perhei-
neen huoliin ja hätään."

„Tosi se on, herra pastori," myönsi Stiirmer
alakuloisesti. „ Olinpa marsin usein lcmoton, ei tullut
unta silmiini enkä kyennyt oikeastaan mihinkään toi-
meen. Waan mitä neumoksi? Muutamat towereini
pilapuheet ja muut huwitulsemme, joihin aina jou-
duttiin jokaisen isomman saaliin saannin jälleen, pani
minut hywälle tuulelle jälleen."

„Waan kysymykseeni ette ole wielä mustanneet.
Otaksun kuitenkin, että olitte useimmiten mielestänne
onneton eitä useinkaan hywinkään onnellinen."

„KukatieZ!" Stiirmer wastasi jotenkin wälinpilä-
mättömästi. Waan sitten sanoi hän wilkkaammasti:
„Mutta uskokaa tahi olkaa uskomatta, tosi on kum-
minkin, että olen hywäälin tehnyt toisinaan. Monta
läyhää leskeä, monta hätääntynyttä käsityöläistä tahi
työmiestä olen auttanut, enkä niukasti niinkuin usea-
kin rikas mies, joka perästä iloitsee siitä, että hänen
hywää työtään sanomalehtien palstoilla liitoksella
mainitaan. Kerrankin panin kultarahan muutaman
löyhän, hätään joutuneen waimon tyhjään tahwilup-
piin, mikä oli hänen huoneensa pöydällä. Hän mah-
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toi olla hywillään, kotiin tullessaan ja huomatessaan
tuon rahan."

„Ia silläkö tuntoanne rauhoitatte?" sanoi pas-
tori päätään pudistaen. „Siitä hywästä työstänne
ei ole ollut Teille mitään siunausta, yhtä wähän kuin
kewytmielisestä elamästännekään. Joka »varastettua
rahaa tahi taivaraa toiselle antaa lahjaksi, ei siitä
kiitosta saa, ei Jumalalta ainakaan, se on selwä sa-
nomattakin. Semmoinen 'hymä telo' ei ole siunattua
eitä saastamatointa jumalan-palivelusta suinkaan."

„Waan tuosta lahjasta on köyhä »vaimo hyöty-
nyt kuitenkin," intti Sturmer.

„Onpa mahdollista huivinkin," pastori myönsi.
„Inmllla saattaa pahankin kääntää hynmksi, sillä Hän
on kaikkimaltias, wiisas ja laupias. Saatanankin
täytyy, mastoin tahtoaan, Jumalan ijankaikkisia aja-
tuksia perille wiedä. Waan hänen syntinsä eiwät ole
sowitetut silti ja hänen pitää mustata teoistaan wan-
hurstaan Jumalan oikeuden edessä. Ettepä ole maal-
liselle oikeudelle ilmoittaneet tuota 'hymää tekoanne',
sillä eiwät tuomarit olisi silli »vapauttaneet Teitä ran-
gaistuksesta; ja olisiwat kaikki ihmiset nauraneet Teillä,
jopa omat rikostoiverinnetin."

Sairas wanti ei puhunut wähään aikaan mitään,
katsoa tuijotti main eteensä, aiwan tuin olisi hän pas-
torin kanssa ollut yhtä mieltä. Sitten hän sanoi:
„Kerran olin komin suutuksissani itselleni ja towereil-
leni kaikille."

„Olitteko riitaantuneet keskenänne jollain lailla?"
tysyi pastori.

„Gitä ollut riitaa keskenämme. Waan olimme
muutamalta nuorelta kauppiaalta, joka »vastikään oli
alkanut kauppaansa, Varastaneet hänen loko omaisuu-
tensa ja isonlainen olikin saaliimme. Minä olin
saanut selkoa hänen omaisuudestaan; olinhan 'tiedus-
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telijan' toimessa silloinkin. Useampia tuhansia taala'
reita olimme warastaneet tuolta kauppiaalta, waltio-
papereita näet, mitta oliwat hänen konttorissaan. Po-
liisi tosin löysi nuo paperit muutaman towerini asun-
nosta ja otti ne takawarikkoon. Asia tuli oikeuden
tutkittllwatsi. Waan todistuksia ei löytynyt; sillä kaup-
pias parka ei ollut arwopaperein numeroja kirjoittanut
muistikirjaansa ja towerini puolestaan teki tyhjäksi
syytöksen, että hän oli paperit warastanut, wäittäen
liwenlowaan, että paperit oliwat muka hänen omansa.
Kanne kumottiin ja saalis jäi tuin jäikin meidän hal-
tuumme. Minä en ollut syytettyjen joukossa, olinhan
wain oikeudessa kuulemassa wieraitten miesten kuu-
lustelua, mukamas muitten utelijaitten 'syrjäisten'
kanssa. En ole eläissäni nähnyt niin toiwottomia ja
surkeita kaswoja tuin tuolla omaisuutensa menettä-
neellä kauppias raukalla ja hänen waimollaan,
joka itki ja poimitteli tuskasta ja pahasta mielestä.
Oli selwä, että he oliwat ties tuinta pitkäksi aikaa
tyhjiksi häwinneet. Itsi ainoa sanani olisi pelastanut
heidät ja palauttanut heille heidän omaisuutensa,
waan silloinpa olistwattin ritostowerini, niinkuin minä
itsekin, joutuneet heti kuritushuoneeseen. Enhän minä
saanut sanotuksi sanaakaan jaasia meni menoaan. Waan
tuona hetkenä olisin ties kuinka paljon antanut, jos
olisin woinut uneukstin saada tuon wartauden ja teh-
dyn tekemättömäksi. Hywälsi onneksi on siitä jo pitkä
aita."

„Ia mille mielelle jonduttetaan, lun koko elä-
männe kaikkine rikotsineen on Teille selwinnyt ja tun
huomaatte kuinka sanomattoman paljon olette pahaa
lähimmäisillenne tehneet. Se mato, jota ei koskaan
kuole, on silloin waiwaawa sieluanne. Woi
Teitä!"

Sairas wanti taas katsoa tuijotti eteensä eikä
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wähäcin aitaan puhunut mitään. Sitten kertoi hän
pastorille: „ Muutamia kuukausia sen jälkeen näin
tuon kauppiaan kadulla enkä ollut tuntea häntä, niin
muttunut oli hän, mennyt surkean näköiseksi ja ruan-
hentunut. Gn ilennyt kulkea hänen simu, maltin hä-
net terrassaan ja poistuin toista tietä. Olin suuttu-
nut rikostowcreihini kowasti siitä, että ilkesiwät keske-
nään iloita onnistuneesta Warkaudesta ja nauraa wir-
nistää wahinkoon joutuneella kauppiaalla."

„Stiirmer, kuulkaahan!" sanoi pastori hywin to-
tisesti. „Noita ihmisiä, joita olette pahasti pettäneet
ja joilta olette ajallisen onnensa ryöstäneet, ijantaikti-
suudessa syyttömät Teitä ettekä heitä, saati wanhurs-
kasta, taitki-tietäwäll tuomaria paloon pääse, ette mi-
tenkään. Uimanhan järjetöntä olisi jos wiaton jou-
tuisi lopussakin häwiöön eikä saisi mitään korwansta
karsimastaan waäryydestä ja wahingosta. Hirwittäwä
on syytös, hirmeä tuomio, jonka alaiseksi joudutte.
Meidän täytyy kaikkein esiinlya Jumalan tuomio-
istuimen eteen. Teki olette saman wälttämättömnyden
alainen. Olkoonpa, että Teille on onnistunut wälttää
ja pettää maallisia tuomareitanne, pyhää, kaittiwal-
tiastll Herraa taiwaassa Te ette petä tumminkaan.
Ah, minä aamistan, että niitä on epäluku, jotka Teitä
syyttäwät."

Taaskin sairas wanti katsoa tuijotti eteensä, pu-
humatta wähaän aikaan mitään. Sitten hän sanoi:
„Niinpa tosiaankin! Jos todellakin on olemassa elä-
mää haudan tuollakin puolella, ijankaikkista elämää,
jos on tosi se minkä Te saarnaatte meille joka pciimä,
niin hirwittäwää, kauheata on minun olla!"

„Se on tosi, totisesti," pastori sanoi. „Gn puhu
omiani, mitäpä minun marotutsistani ja yleensä ih-
misten puheista! Waan kysymyksessä on Jumalansana ja se paikkansa pitää. Jos en tietäisi, että ih-
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misen sydän on yhtä uppiniskainen kuin pelkurimainen>
en ymmärtäisi mitenkä Te, maikka kuolemanne on
warmassa tiedossa ja marsin lähellä, kuitenkin lewolli-
sesti puhutte ereylsistanne ja rikoksistanne, wieläpä
sillä lamalla että toisinaan tulee ajatelleeksi että kers"
kuilla tahdotte niistä."

„Siis Teidän luullakfenne minulla ei ole kauan-
kaan enää elämisen aikaa. Kohtiaikoihinko minun
kuolla täytyy?" sairas kysyi mieli kuohuksissa.

„Niinpä tohtori arwelee, ettei ole isoakaan toi-
woa enää terwehtymisestänne. Waan Jumalalle ei
ole m>tään mahdotonta, hän woipi ihmeitä tehdä.
Vapahtajamme teki terweetsi monen, minkä lääkärit
oliwat hylänneet, wieläpä hän kuolleitakin elämään
herätti."

~'Minun tähteni hän kaitetiktaan ei siihen
minua raukkaa hän ei ratastane, minua, mahdottoman
kehnoa ihmistä; luuletteko, pastori rakas?" kysyi sairas
hymin totisena,

„ Tosin , wllpllhtlljamme on sanonut, ettei ole hei-
tettäwä helmiä sijoille. Waan hän on ääneensä huu-
tanut ja ratkaasti sanonut: 'Olen tullut kutsumaan
syntisiä parannukseen enkä wanhurskaita. Sairaat tar-
witsewat lääkäriä eitä terweet!' Ia apostoli Paa-
wllli lausuu omasta kokemuksestaan: 'Se on totinen sana
ja kaiketi mahdollinen ottaa wastaan etla Jeesus Kris-
tus on tullut maailmaan syntisiä wapahtamaan! . /'

„loitten joukossa minä suurin olen!" lisäsi sai-
ras waräjäwällä äänellä. Taas oli hän hetken aitaa
uiman ääneti. Waan äkkiä ojensi hän molemmat täsi-
roartensa ylös, isot kyyneltarpalot juotsiwat hänen pos>
lilleen, ja hän huusi sydäntä särkemällä, walittawalla
äänellä: „AH, weljeni rakas, weljeni rakas! Minkä
nmoksi en ottanut kuulemiin kormuni sinun waroi-
tulsiast ja pyyntöjäsi?"
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Selma on, että tuon miesparan sielussa tapahtui
jotain salaperäistä, hänen maatessaan nmoteellaan, sil-
mät ummessa, kaswoissa silminnähiäwä alakuloisuus.
Herra puhui hänen kanssaan.

Hywasti jättäessään pastori ei puhunut monta
sanaa: „lumala warjeltoon Teitä, Stiirmer ratas,
ja antakoon Teille rauhansa!" Sairas puristi hänen
kätensä ääneti ja sydämmellisesti. Sen jälteen meni
pastori wirkahuoneeseensa ja kirjoitti Stiirmerin »vel-
jelle kirjeen, pyytäen häntä jotumaan weljensä puheelle,
jota oli sairas ja halusi lamata häntä.

Lähetti pastori toisenkin kirjeen, maan sitä hänen
ei kirjoittaa tarwinnut. Sanansaattajat näet, jotka
weiwat sen perille, oliwat niitä palwelewaista henkiä,
jotka on lähetetty niitten palwelutsetsi, joita on tut'
suttu autuutta perimään.

15 luku.

Uusi ihminen heräämässä.
Slurmerin koko olennossa näytti tapahtuneen iso

muutos. Se tuli wahitellen näkymiin. Selwästi huo-
masi, että liha ja henki oliwat taistelussa keskenään;
ja henki woitolle pääsemässä oli. Tuo tuli näkymiin
marsinkin niissä hartaushetkissä, joita pastori piti jota
wnklo määräpaiwinä sairaitten kanssa. Stiirmer oli
alussa ollut hywin wälinpitämätön ja sitä mieli-
alaansa oli osottanutkin muitten sairaitten hartautta
häiritsemällä tumalla. Waan Jumalan sanalle on an-
nettu se lupaus, että sen ei pidä turhana palajaman,
ja tuo elämä siemen alkoi hänen sydämmensä pellossa
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mähitellen itää, kaswaa ja hedelmiä kantaa. Hän
nousi istualleen nwoteelleen ja kuunteli tarkkaan pas-
torin puhetta, ottipa käteensä »virsikirjankin, mikä oli
laskettu hänen wiereensä, ja lueskeli sitä wirttä, jota
laulettiin kulloinkin.

Sanalla sanoen: se hetki oli tullut, jolloin Ju-
malan henki alkoi tehdä hänessä pyhää työtään. Hä-
nen eksyksissä ollut sielunsa oli tosin wielä toisinaan
potkimassa tutkainta wastaan, maan yhä heikommasti
päiwä paimältä.

Muutamia paimiä sen jälkeen kuin pastori oli lä-
hettänyt kirjeen Stiirmerin weljelle, Sturmer tutsm
pastorin puheelleen, pyysipä tnrehtimääntin. Sairas
oli hywin lewoton pastorin tullessa ja sanoi: „An-
teeksi, herra pastori, että olen waiwannut Teitä, maan
en tiennyt muuta neumoksi. Saanko puhutella Teitä
tähden teslen?"

Muulla lailla kun ei käynyt laatuun sairaan
tahtoa noudattaa, hänen wuoteensa kannettiin toiseen
huoneeseen, joka sattumalta oli tyhjänä.

„AH, herra pastori," Sturmer sanoi tun wih-
doin omi oli hänen takanaan kiinni pantu, „tämä yö
on ollut hirweä terrassaan!"

„Niinkö pahasti Teitä on ryittänyt ja henkeänne
ahdistanut?" pastori sääliwäisesti kyseli. „Pää-alul-
senne on kukaties liian matalalla; minäpä nostan sen
korkeammalle."

„Eitä!" sairas mastasi, „terweyteni ei ole ollut
huonompi eikä parempi tuin ennenkään. Waan kui-
tenkin on kuin raskas kiwi olisi ollut sydämmelläni
eitä se wielätäan ole irtaunut."

„ Sanotaahan mitä Teitä waiwaa! Kukaties
osaisin jontuntaan neuwon antaa. Mielelläni annan
sen, senhän tiedätte entuudestaan," pastori arweli, ys°
läwällisesti sairasta puhutellen.
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„AH, herra pastori," mustasi sairas, „Olen huk-
kaan mennyt ihminen, kerrassaan hukkaan mennyt.
Kerronpa laitti. Niin, niin, tosi se on, että on ole-
massa wanhurstas Jumala ja Hän on jo tauan kul-
kenut jätissäni ja etsinyt minua, tuhlaaja-voikaa, Waan
en ollut minä raukka millänikään, oli minusta itämä
kallistaa korwaani Jumalan kutsumalle äänelle. Syn-
tiä ja häpeää on elämäni täysi. Hirweästi olen ollut
kewytmielinen, hulluuteen asti. Minun puheitten loassa
rypiessäni, ne kaikki, joitten omaisuutta olin wienyt ja
joitten kustannuksella herkuttelin ja hetumoitsin, oliwat
sortunneet köyhyyteen ja hätään. Kaitti tiroiliwat
minua enkähän ansainnutkaan muuta. Ia nyt ma-
kaan tässä liian aikuista kuolemaa odotellen. Mikäpä
on siihen syynä muu tuin kelwoton elämäni! Usein
sanoi minulle järkeni, että loppuni on olema hirweä,
maan kuitenkin taikitentin täyttäytyin järjettömästi. . .

Älkää wielä puhuko, herra pastori; en ole kertonut
loppuun terrottawaani. Olen monta nuorta miestä
wiekotellut turmeluksen teille, mille samoille pahoille
poluille, joilla itse olen waeltanut. He minua syytte-
lewät ankarasti, luonnollisestittin! Muuan hirt-
täytyi wanleudessa ollessaan, toiwottomuudessaan.
Toinen lähti juoksemaan poliisia pakoon, uritti uimaan
muutaman joen poikki ja hukkui. Kaikkeen mohon on-
nettomuuteen olen minä witapää, yksin minä. Tänä
yönä he hääräiliwät wuoteeni ympärillä ja huusiwat
kormuani pelottamia sanoja, jotka itse aikanaan opet-
telin heille. Jumala armahtakoon minua! Wielä
olen tässä maailmassa, wielä olen elossa . . . kuinka
tauheatsi muuttumatkaan tuskani kun ijankaittisuuteen
joudun?"

„Ia maikka syntinne olisiwat werirusteat, ne kui-
tenkin tulemat malteiksi tuin lumi, niin Jumalan sana
lupaa katumaiselle syntiselle, Vapahtaja on ristin-
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puulla sowittanut kaikkein ihmisten synnit ja antoi ar-
moa pyytäwälle ryömärille luwan tulla Hänen kans-
saan paratiisiin. Tottakai Hän Teidätkin on kyke-
uewa kaikesta hädästä päästämään, jos wilpittömästi
halajatte pelastusta sielullenne!" koitti pastori ystä-
mallisin sanoin lohduttaa sairasta, laskien kätensä hä-
nen kuumalle otsalleen.

„Sillä lailla ajattelin minäkin eilis-iltaan asti,"
sanoi Sturmer yhä hätääntyneen näköisenä, „olin
wielä eilen koko päiwän hymällä mielellä. Muistui
tuon tuostakin mieleeni tuo ihana sana, että 'Se on
totinen sana ja kaiketi mahdollinen ottaa ivastaan, että
Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä wapah-
tamaan'. Jos tuo sana on sanottu suurimmalle syn-
tisten joukosta, taiketikkin se on sanottu minullekin,
niin ajattelin, sillä ei suinkaan kukaan ole niin röyh-
keästi ja häpecmättömästi syntiä tehnyt tuin minä.
Kaikki ritostowcrini oliwat paljo alhaisemmalla siwis-
tyZ°t'annllllll kuin minä; ei oltu ketään niin hellästi
rakastettu kuin minua, ei ollut kellekään parempaa
taswatusta annettu. Senpä muotsi täytyi kai minun
syntini olla isompi ja syntiwelkani raskaampi. Waan
jos Jumalan armo ei etsi kuin syntisiä, niin se on
taiketikkin minuakin warteu olemassa. Niin ajattelin
aina eiliseen iltaan asti. Waan silloin jouduin taas
epäilyksen maltaan. Minulle ei löydy lohdutusta
eitä armoa!". .

.

„ Miksikä ei Teille, Tturmer?" ihmetteli pastori.
„lumalllhlln ei katso muotoon. Jos katumuksenne
on wilpitön. Teidän halunne saada armoa totinen,
niin ..."

„Olette liika hywä minulle, pastori ratas," sai-
ras kiirehti sanomaan testen pastorin puhetta. „Syysta
siitä, että soisitte minulle hywää, haluaisitte lohduttaa
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minua, maan se on hukkatyötä, niinkuin weljenikin
turhaan minua auttaa koitti."

„Waan luuletteko, Stiirmer, että teitä, joka olette
sairas ja lohta kuolette, tahallani tahtoisin määrällä
lohdutuksella lohduttaa ja suorastaan pcttä,ä?"

„Gn mainkaan, en suinkaan, herra pastori!"
Sturmer kiirehti sanomaan, „Waan ette tarpeeksi
tunne minua; jos tuntisitte, niin ette tuolla lailla pu-
huisi. Tahdonpa kertoa Teille kaikki. Kolmisen wuotta
sitten päästyäni kuritushuoneesta moniaat hymänsuo-
peat ihmiset tehottiwat minua ryhtymään rehelliseen
elinkeinoon ja hankkimat semmoisen toimen minulle,
että jos olisin siinä pysynyt ja tehnyt työtä uskolli-
sesti, niin ei olisi ollut hätääkään. Weljeni oli hei-
dän joukossaan, maikka minulta salassa. Uh, hän oli
wielä tärsiwällineu minua, tuhlaajapoita-parlaa koh-
taan. Alussa täwikin laitti kutakuinkin hywästi.
Weljeni koitti wakawasti neuwoa minua luopumaan
huonoista tawoistani ja kerrassaan erkanemaan ritos-
tllmereistani ja muitten kehnojen ihmisten seurasta.
Kallistintin lorwani hänen kehotuksille, wieläpä lupa-
sin hänen pyynnöstään mennä kirkkoonkin monta ker-
taa hänen ja hänen perheensä kanssa. Siihen nähden,
että olin poliisin tarkan malwonnan alaisena, hänen
täytyi arwlltllkseni hywinkin häwetä seuraani, täydes-
sämme wieretkäin ladulla. Waan minua ei miellyt-
tänyt tuo hiljainen oleskeleminen weljeni siimon per-
heen keskuudessa. Weljeni omaiset tosin olimat hy-
win ystäwällisia minulle, maan tuntui minusta kum-
minkin aina siltä kuin olisiwat he jollakin alentawai-
sella säälillä kohdelleet minua ja siltä tuin enemmän
weljeni luin itseni tähden olisiwat sietäneet minua.
Olin niin ylpeä, että arwelin mielessäni: tähän ta-
loon minä en somi mitenkään! Weljeni ja hänen
»vaimonsa pyysiwät mitä hartaimmalla ja herttaisim-
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malla taivalla minua terrassaan asumaan heidän luok-
seen: esillä lailla en ainoastaan joutuisi entisistä to-
wereistani erilleni terrassaan, maan pääsisin poliisin-
kin itämästä tungettelemaisuudestll ja kyselyistä, Waan
minua arwelutti ja pelotti selwä myöntyminen tähän
jaloon tarjoukseen; olin niin lapsellinen, että pelkäsin
muka menettämäni wapauteni. Lopulta he huomates-saan minun mieltäni, eiwät ilenneet pyytäätään mi-
nua tulemaan heidän taloonsa asumaan, Waan sitä
hartaammin altoiwat rukoilla, että kerrankaan tulisin
heidän kanssaan pyhälle ehtoolliselle. Enhän ollut
ehtoollisella käynyt äitini kuoleman jältecn enää yh-
tään kertaa. Turhia tekosyitä esille tuotuani monta
kertaa snostuin lopultakin. Sowittnn niin, että tuli-
sin heidän kanssaan kirkkoon Pitkänä Perjantaina ja
jumllllln-plllwelutsen jälteen menisimme kaikki Herran
ehtoolliselle. Weljeni lupauksestani ihastui niin suu-
resti, että syleili minua, itäänkin olisi hän ollut mi-
nulle siitä tiitollisuuten melassa. Ia kuitenkin he
turhaan odolteliwat minua tulemaksi. Olin tosin päät-
tänyt olla kotosalla toto Torstai-päimän,
wlllmistuatseni matamaan juhlan wiettoon. lostin
niin tein pääasiallisesti meljeni takoen, niin oli kui-
tenkin minussa wirinnyt matamia ajatuksia, tumminkin
aikomuksia tehdä parannusta. Waan sinä iltana
juuri tuliwat luokseni moniaat tuttawani, noutamaan
minua johonkin hupitilaisuuteen. Olin wastahatoinen
lähtemään ja kun eiwät olleet kielloistani millänsäkään
koitin päästä heistä erilleni sillä, että ilmoitin aiko-
mani mennä weljeni perheen kanssa kirkkoon ja pyhälle
ehtoolliselle huomenna; jos en mene niinkuin olen lii-
mannut, panee weljeni sitä pahakseen. Waan tuskin
oliwat nuo tehnot ihmiset kuulleet syyn, minkä wuotsi
en tahtonut ruweta heidän seuraansa tänään, niin rn-
pesiwat nauramaan ja pilkkaamaan minua typeryy-
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destäni muka. Ia niin kauan nauroiwat, että lopulta
minuakin rupesi häwettämään ehtoolliselle menon aiko-
mukseni ja läksin tuin lätsinkin wapaa-ehtoisesti hei-
dän roikkaansa, yhtään mastusto matta enää. Koto
yön pilypuheita laskettiin ja mailla olin pahoilla mie-
lin, tuitentin taitetentin wallattomain joukossa minä
mailattomin olin. Aamulla totiin mennessäni olin
komin lewoton ja pelonalainen. Rinnassani riehni kai-
kenlaiset keskenään taistelewaiset ajatukset. Tosin kul-
jin weljeni taloa kohden, sillä ei olisi ollut myöhäis-ä
täyttää lupaukseni. Waan ennenkuin jouduin perille
pyörähdin asuntooni ja heittäysin wuoteelleni pilkal-
leni, johon jäin makaamaan koko Pitkäksi Perjantaiksi
kolktoine ajatuksineni ja päätiwistytsineni. Siiici asti
weljeni ei ole wälittänyt minusta enää enkä minäkään
hänestä. Nyt klliletitkin telin, herra pastori, myön-
nätte, että minä olen mennyttä kalua. Ihmisen täy-
tyy hukkaan mennä, jos hän niin monia kertaa ja
niin itsepäisesti lyttää luotaan awutsi ojennetun käden.
Niinpä niinkin, minun kuoleman pitää piankin, ku-
katies jo muutaman wiikon päästä. Gilettäin pyysin
tohtorin suuraan ilmaisemaan ajatuksensa ja hän sen
lausuikin. Waan se mato, joka jäytää sydäujuuriaui,
ei ole kuolema. Niitten satojen ihmisten joukkoon,
joita olen häwytiömästi pettänyt ja jotka minua syyt-
tömät Jumalan tuomio-istuimen edessä, rupeaa melje-
nikin ja hänen syytöksensä on olema rastain kaikista.
Ia jos laitti muut syntini annettaisiintin anteeksi, sitä
syntiä minulle ci milloinkaan anteeksi anneta, että olen
röyhkeästi lykännyt luotani weljeni käden, hänen toit-
taessaan pelastaa minua, ja että olen pilkannut kaik-
kein pyhintä."

Pastori oli niteessä mustata tähän tuiwottomaan
puheeseen, maan ei ennättänyt; owea näet naputet-
tiin. Eteisessä seisoi sairaalan talouden-hoitaja ja
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ilmoitti, että laitoksen portille oli tullut muuan mies
'ja pyytänyt saadakseen heti puhutella pastoria. Hän
oli jättänyt taloudenhoitajalle nimikorttinsa, jossa oli
luettuina „Herman Sturmer, tehtailija," Pastori
pyysi taloudenhoitajaa ilmoittamaan wieraan tulosta
sairaalan johtajalle ja opastamaan hänet tohtorin mas-
taan-otto-huoneeseen odottamaan pastorin tuloa hänen
puheelleen.

Taloudenhoitajan poistuessa noudattamaan pas-
torin pyyntöä pastori palasi sairasta puhuttelemaan
„Mitä Jumalaan tulee," pastori sanoi sairaalle ystä-
ivallisesti, „niin woin sanoa Teille, ettei Teidän tar»
witse suinkaan yhtään pelätä syytöksiä, jos todellakin
wilvittömästi sielunne pelastumisesta huolissanne olette.
Teidät on kastettu Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja
sen tantta olette syntyneet Jumalan lapseksi jälleen.
Ei tarwitse yhtään epäillä. Kuka tahtoo tuomita?
Kristus on, joka wanhurstaatsi tekee, joka edestämme
kuollut on! Olette tosin kauas, marsin kauas joutu-
neet synnin tiellä, olette waihtaneet Jumalan lapsen
oikeutenne mailman häpeälliseen menoon, maan imelä
katsoo laupias Jumala Teidän jälkeenne ja pyytää
Teitä pllllljamlllln synnin teiltä. Ia jos palajaistlte
wielä uskokaa toti, että Jumalan enkelit iloitsi-
simat siitä. Ajatelkaa kuinka weljenne iloitsisi kuulles-
saan, että Te todellakin olette kääntyneet Jumalan
puoleen ja mielenne muuttaneet? Waarmaankin hän
unohtaisi kaitli huolensa, kaiken sen häpeän, minkä
olette hänelle tuottaneet, antaisi taikti anteeksi ja iloitsisi
siitä, että on sielunne pelastunut ja saanut rauhan."

Sairas oli hywin tarkkaan kuunnellut pastorin
puhetta, jonka jälkeen seurasi pitkä, juhlallinen hiljai-
suus. Sen jälkeen sanoi sairas: ..Mielelläni uskoisin
minkä sanotte ja ihanaa tuo onkin, hywin ihanaa!
Waan tykenenkö uskomaan? Weljeni on minulle mi-
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hllssa, se on selwä. Olisi hän marinaankin, jos ei
olisi nuhassa, tullut terwehtimäan minua tänne, niin-
kuin hän käwi ennenkin, ollessani kaupungin-Manti-
lassa. Waan hän on hylännyt minun, eitä syyttä;
olen ansainnut hänen ylöntatsettaan. Ia niin tuin
weljeni on jättänyt minun kulkemaan omia teitäni,
osotettulllln minulle niin suurta rakkautta ja tarsimäl-
lisyyttä, niin on Jumalakin hylännyt minun, kosta
olen pilkannut kaikkea pyhää. Sanoittehan tuonnot-
tain raamatunsclitytsessänne: Älkäähän uskoko, että
Jumala antaa itsensä pilkata; minkä ihminen kylmää
sen hän on niittäwä; jota lihassa lylwää on lihalta
turmeluksen niittäwä. Minulla ei ollut muu mielessä
kuin lihallisten himojeni tyydyttäminen, hurjassa mie-
lettömyydessäni nyt niitonkin turmelusta ajassa ja
ijantaitkisuudessll. Woi minua! En osaa sanoa tuintll
paha minun on olla!"

Enempää hän ei saanut sanotuksi, sillä häntä al-
koi towasti ryittää. Pastori teki lähtöä, maan Stur-
mer miittllsi kädellään ja kehotti jäämään. Nykimi-
sestä kun oli selwennyt lopultakin ja tun sairaanhoi-
taja oli huoneesta poistunut, Stiirmer tarttui pastorin
käteen ja piti siitä kiinni puhumalta mitään.

„Että Jumala ei ole hylännyt Teitä," pastori
sanoi, „sen hän ilmaisee uiman selwästi. Aijoitte
mennä Häntä ja Hänen sanaansa patoon, Berliinistä
tun Teidät tuotiin tänne. Ia ihme oli, ettette kuol-
leet matkalla, sen sanoi tohtori minulle. Waan tänne
on Jumala minut lähettänyt julistamaan Teille py-
hän sanansa ja johtamaan Teitä rauhan tielle. Jo
uskotte Jumalaan ja Hänen sanaansa, jospa kohta
pelolla ja wawistutsella. Siis siitä näette, että Ju-
mala ei ole hylännyt Teitä wielä. Ia että weljenne,
joskin olette pahoittaneet hänen mieltään, kuitenkin
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wielä rakastaa Teitä yhtä paljon knin ennen, siitä ou
todistuksena ..."

«Tahtoisitteko, pastori rakas, kirjoittaa hänelle
muutaman kirjeen ja pyytää häneltä anteeksi?" kysyi
hätäisellä kiireellä Slurmer kesken pastorin puhetta.
„Hän nuhdelkoon minua kowasti, ankarin sanoin, kun-
han main antaa anteeksi! Tahtoisitteko kirjoittaa,
pastori rakas, tahtoisitteko? Waan ei hän taida suos-
tua, pitää kaiketikkin minua pettäjänä ja walehtelijana,
sillä olenhan häpeämättömästi pettänyt ja walehdellut,
se on tosi! Waan kukaties woisi koittaa kuitenkin.
Jos weljeni antaisi anteeksi, olisi se selwästi todista-
massa, että Jumalakin armostaan minua armahtaa."

„Oi ole tarpeellista kirjoittaminen, Stiirmer ra-
kas !" pastori wastasi, „sillä Teidän weljenne on täällä,
hän on tohtorin wastaanotto-huoncessa odottamassa
minua. Käskenkö häntä tulemaan puheellenne?"

Sairas hämmästyi kowasti, waan sen ohessa
paistoi hänen kaswoistaan sanomaton riemu ja hän
huusi aiwan haltioissaan: „O sinä rakas taimciallinen
isä! Nyt huomaan että olet olemassa, imeläpä että
teet ihmettäkin! Ah minua hullua, minua hullua, kuu
en ennen sitä uskonut!"

Tohtorin wastaanotto-huoneessa odotti Herman
Sturmer, mieli jännityksessä kunnes pastori tuli sisään
terwehtimään häntä.

„Kiitos siitä, että kirjoititte minulle," hän sanoi,
„ sanoinahan: wieläkö elää onneton weljeni ja saanko
häntä puhutella?"

„Glää hän ja hänen sielunsa on tulema terwecksi!"
pastori wastasi pontewasti.

«Jumalalle olkoon kiitos siitä! Siis joutukaamme
weljeni puheelle!"

Sairas ei isoon aikaan osannut puhua mitään,
hänen weljensä halaillessa häntä ja itkusilmin katsel-



109

lessa häntä, joka hanki itki, kunnes lopulta puhkesi
sanomaan: „Weljeni rakas, ah weljeni rakas! Jaksatko
antaa anteeksi todellakin?"

Hiljaa pastori poistui ja meni muita sairaita pu-
huttelemaan, sillä Veljeksillä oli nyt tiettäwästikkin
paljo puhuteltawaa keskenään Jumalan edessä. Puo-
len tunnin perästä hänen palatessaan istuiwat weljet-
set yhä rinnaltllin, käsitysten, silmät ja fydämmet ylös
päin suunnattu. Muistui mieleen wirsi:

Kas kuink' kaunis fowinto
Rakkaissa »veljeksissä,
Itsmielisyys ja suosio
Kaikissa käytöksissä;
Se on tuin woide tallihin
Jok' alas päästä Aaronin
Liepeille waatteen wuotaa.

Wieläpä muistui mieleen raamatun sana: Missä
ikänä kaksi Teistä sopimat maan päällä, jota he rw
loilewat, sen heidän pitää saaman minun Isältäni,
joka on taiwaissll. Sillä kussa kaksi taikka kolme tu-
lemat kokoon minun nimeeni, siinä minä olen heidän
keskellänsä.

Herman Stiirmerissä oli yksinkertainen, lapsellinen
mieli ja puheensa oli koristelematonta; hän oli todel-
lakin niinkuin weljensä oli sanonut, hurskas, jumalinen
ja omintakeinen, lujaluontoinen mies. Niinkuin Herra
rakasti häntä, niin hän Herraa. Siitä palamasta
rakkauden liekistä, joka paloi hänen sydämmessään,
syttyi palamaan tuhlaaja-pojankin sydämmessä kutema
rauhan kaipuun kipinä ja hänen uskonsa pääsi kaswa-
maan päiwä päiwältä horjumattomaksi.
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s luku.

Mapaudessa.
Seurasi nyt ihana aika, jota ei päässyt unohta>

maan kukaan asianomainen. Toteutui Kaarlo Siur-
meriin nähden Paawalin sana Korinttilaisille: „Waitka
meidän ulkonainen ihminen turmellaan, niin sisällinen
ihminen kuitenkin päiwä päiwaltä uudistetaan, sillä
meidän waiwamme, joka ajallinen ja kemia on, saat-
taa meille ijantaitlisen ja määräämättömän kunnian."

Sturmerin sielu oli komin kauan koittanut rawita
itseään turjalla ruualla, tuhlaajapojan lamoin, maan
turhaan; mutta nyt hän nälissään ja janoissaan alkoi
hakea mirkistystä ja rawintoa Jumalan sanan ikui-
sesti wiheriöitsewillä niityillä ja wirwoittawien mesien
tykönä. Häneen nähden toteutui se ihana lupaus,
minkä Herra on antanut kaikille, jotka isoowat ja
janoamat wanhurskautta.

Oli ihmeellistä nähdä, mitenkä lain kirouksen alta
wapautettu sielu nyt ilmeisesti taswoi tiedossa. Stur-
mer oppi tuntemaan itsensä semmoisenaan kuin hän
oli, kurjana syntisraukkana, ja häntä hirwitti se sywä
häpeän ja synnin kuilu, johon hän oli sortunut. Waan
hän oppi sen ohessa tuntemaan sen rakkauden woi-
maa, mitä Jeesuksessa on ilmestynyt ja mikä juuri
kurjimmista suurimman huolen pitää. Huttumaisil-
laan oleman Pietarin kanssa huusi hän: Herra, auta
minua, että pääsisin luoksesi! Sairaan sielu pyhitet-
tiin yhä enemmän, mikäli Jumalan henti pääsi hä-
nessä ihmeellisesti waituttamaan. Komasti häntä su-
retti jos joskus wiela tuli lausuneeksi joitakuita mitä
rosmojen keskuudessa wiljeltyjä s noja ja lauseparsia,
jotta oliwat olleet aina ennen hänen huulillaan.

Kuta lähemmäs tewät tuli, sitä suuremmaksi tu°
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limat sairaan tuskat ja kärsimykset. Hiljalleen hän
lähestyi sitä sywää, pimeätä laaksoa, jonti läpi itse-
kunkin ihmisen täytyy mennä, Waan mitali ruumiin
woimat wäheniwät, kaswoi hänen sielunsa woimat ja.
hänen tärsiwällisyytensä, todistamaan selwasti että
uusi ihminen oli syntynyt ijantaiktista elämää warten.

Kerrankin kun pahoitin sitä, että Stlirmer ei ollut
saanut nukkua tarpeeksi, wastasi hän: „Monta yötä
olen ollut unettomana ja kaikenlaisia iltitetoja hauto-
nut mielessäni Onhan Jumalan armo, että nyt saan
unettomina öinä edes rutoilla Häneltä anteeksi minkäs
olen rikkonut."

Hänen mieli-wirsiään oli wirsi: „ÄH tunne kul-
kenen, kun tuska sydämen Täyttääpi syntein tähden",
ja siihen raamatunlauseeseen hän tarttui lujasti kiinni:
„Se on totinen sana ja kaiketi mahdollinen ottaa mus-
taan että Jeesus Kristus on tullut maailmaan
wapllhtamaan, joista minä suurin olen," Muuta-
mina päiwinä tun oli tarsiwällisyys loppumaisillaan
ja tuskat lowimmillaan, pyysi sairas että pantaisiin
hänen wuoteensa jalkavaahan kiwitaulu, johon oli
kirjoitettu isoilla kirjaimilla wasta mainitut, lohdutta-
maiset raamatun sanat, joten ne oli aina hänen näh-
täwänaän. Sillä lailla hän wahwalla uston-kädellä
tarltui siihen saumaan, jota on synkässä laaksossa tur-
manamme. Herra oli hänen kanssaan.

Hartaasti hän walmistui Herran pyhälle ehtool-
liselle. Hän ei ollut näet ehtoollisella käynyt yhtään
kertaa äitinsä kuoleman jälteen. Herra siunasi häntä
rauhallaan.

„AH," huokaili hän kerran, „kuinka paljon Ju-
mala on antanuttaan meille, kuinka suuria lahjoja ja.
aarteita, niin että woimme tulla autuaiksi tuskiemme-
tin ohella ja suuressa kurjuudessamme - ja kuitenkin
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kaikitenlin olemme niin huolimattomia, että saatamme
niistä olla wälinpitämättömiä koko elämämme aitana."

Harhateille joutunut, kokonaan synnissä ja hä-
peässä hukkaan mennyt elämä! Ia kuitenkin olisi
määrin sanoa, että siitä ei olisi ollut jotain hywciä-
lin. Kaikki Sturmerin puheet täwiwät towasti muit-
ten samassa huoneessa olewain sairaitten sydämmelle

ja heitä oli iso joukko siellä. Muuan, jota Stur-
merin sanasta ja esimerkistä joutui mielen mnutokseen,
kuoli siellä rauhassa, uskossa Herraan. Kauan aikaa
Sturmerin kuoleman jälkeen oli huomattawissa scl-
wici jälkiä siitä terweellisestä waikututsesta, minkä
hänen mielenmuutoksensa oli tehnyt toisiin sairaisiin
noina päiminä. Narinaankaan eiwät nuo jäljet kos-
kaan latoakaan; sillä Jumalan armo Kristuksessa on
tyhjeniymätön lähde. Ennen ei ollut hänen kielellään
kuin pilkkaa, jopa hän suuttuikin, kuullessaan mainit-
tumankaan Jumalan nimeä tahi jos kuolemasta tuli
puhe; maan nyt paistoi saman miehen silmistä Ju-
malan rauha ja ijankaillisen elämän toiwo. Hänestä
saattoi sanoa samaa kuin Paawalista: katso hän
rukoilee!

Kun Kaarlo Stiirmer oli pyhässä ehtoollisessa
saanut syntinsä anteeksi, hänelle tuli sanomaton koti-
ikäwä, itämä näet taiwaalliseen totiin. Niinä wiimei-
sinä päiminä täwi hänen weljensä Herman wielä ker-
ran terwehtimässä häntä. Huolimatta siitä, että sil-
mät oli hänellä towin kipeät, hän kuitenkin meni »vel-
jeään terwehtimään, nähdäkseen häntä wielä kerran
ennen kuoleman tuloa. Ei heillä ollut paljo toisilleen
sanottamaa. Kuolewaifen silmä katseli jo kauas, tai-
maallista Jerusalemia kohti. „Minä halajan täältä
eritä ja olla Kristuksen kanssa," sanoi sairas, hänen
weljensä kysyessä hänen wointiaan.

Wielä tuli muutamia väiwiä, täynnänsä suurta
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ruumiillista tuskaa ja hätää, eikä kummakaan, ctiä
siihen lisäksi tuli sielunkin ahdistuksia ja heikkoutta.
Waan pian päästiin noitten wastuksien simu ja sai-
raan silmät jaksoi taas katsoa ctemmäs, siihen toiwot»
tuun, isoon woittoon haudan tuolla puolella.

Wielä muutamia päiwiä oli isoaruumiillista tuskaa
ja waiwaa eitä ihmekään, että sielussakin oli heikkoutta
ja ahdistusta. Waan sitä ei kestänyt kauan, jo pian
sairas saattoi taas luoda sitä woitollisemman silmäyk-
sen tulewaiseen mailinaan.

Kuolema tuli lopulta hiljaa; oli kuin olisi sairas
nukkunut main. „lota minun tanttani me-
nee on autuaaksi tulema", sanoo Herra.

Wiisi neljännes wuotta oli mennyt siitä kun
Kaarlo Sturmer sortui wuoteen omaksi. Kewät oli
tulossa jo toistamiseen sen syysillan Mkeen, jolloinka
hän wllntiwaunuissa tuotiin wankilaan. Tänään oli-
wat taas mannut, ruumiswounut näet, linnan por-
tilla. Linnan kartanolla oli juhlalliset menot: koriste-
lemattomalle arkulle oli walkoinen risti maalattu; ar-
kun ympärillä seisoi joukko wanteja, jotka lauloimat:
„Kaitk taataa, tempaa kuolema, Niin ompi sääntö
Herran" ja pastori piti hartaan puheen, joka käwi
sydämmestä sydämmiin. Sitten kannettiin arkku, kir-
konkellojen soidessa, ulos linnan kartanolta; ja mannut
tulettiwat ruumiin Berliinin, jossa se haudattiin Mat-
teuksenkirton hautausmaalle wainajan äidin haudan
wiereen.

Herman Sturmer, wainajan weli, oli niin mää-
rännyt.

Tähän kertomukseen on wähä lisättäwä lopuksi.
Katri Sturmer, joka oli äkkiä sairastunut sinä hirweänä
päiwänä, jona hän oli lamannut ser!tunsa, oli useita
wiitkoja wuoteen omana ennenkuin parani. Huolelli-
sesti ja hellästi hoiti häntä hänen jalo emäntänsä sa-
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laneuwotsen ruuma selä hänen hywä ystämänsä Amanda
Saldner. Sairaan houraillessa tuli ilmi hänen sy°
dammensä salaisuus ja jälemmin, kun hän oli terweh-
tynyt, hän jo kertoi kaikki ostamalleen.

Kun sitten tautiwullteelta noussut Katri ensi ker-
ran taas jaksoi olla salaneumos Palmin perheen kes-
kuudessa, tuli Saldnerkin sisään ja pisti sileän kulta-
sormuksen Katrin sormeen. Siis Katrista tuli onnelli-
nen morsian. Loppu hywä, tuikki hnwä!

Friedburgissa kirkkotarhan laidassa ollut talo ra-
kennettiin uudestaan ja korjattiin kaikin puolin asian-
mukaisiksi. Silloin keksittiin se maanalainen huonekin,
missä Kaarlo Sturmer oli asunut ja määrää rahaa
tehnyt. Hywin oli tämä löytö kaikkia ihmetyttänyt,
maan ei kukaan arwannut mihiu tarkoitukseen tuota
,siewästi sisustettua huonetta oli käytetty.

Waan yhä suurempi oli työmiesten ihmettely,
heidän löytäessäcin arwaamatta ison ja raskaan kutka-
ron jostain piilosta; kukkarossa oli näet terrassaan
tuhat misisataa kolmekymmentä taalaria, hopea- ja
kultarahaa laitti. Komasti ihmeteltiin, Waan aiwan
warma oli että rahat oliwat olleet talon entisen omis-
tajan, kirjoitus kun oli selwä, mikä löytyi kukkarosta:
siihen oli nimittäin kirjoitettu Katri Stiirmerin isän
ninn.

Rahat annettiin Katrille ja hänen weljelleen
Gottsriedille, sehän oli luonnollista, Waan he eiwät
ottaneet noita rahoja haltuunsa; määräsiwät näet, että
ne oliwat taytettäwät maksuttoman sairaswuoteen
kustantamiseksi köyhille Friedburgin piirin sairaille.

Sillä lailla noista rahoista, joskin ne oliwat
määrällä tumalla koottuja, koitui kuitenkin jotakin
siunausta, tuli tehdyksi jontunwerran oikeatakin rahaa.
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