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maan kumminkin marsin waiwaloisen me-
rimatkan perästä saawnimme lopultakin satamaan.

Neneestä maihin noustuani, kokoilin wähäset tawa-
rani, heitin tawaramytyn selkääni ja aloin wäen-wili-
nän läpi astuskella, knnnes saawuin muutamaan pie-
neen taloon, jonka, seinällä oli kyltti. Huonetta ky-
syessäni rcuvintolan edeskäypä mittaili minua kiireestä
kantapäähän ja opasteli minua huoneeseeni. Pyysin
raitista mettä ja tietoa herra Tuomas Johnin
osotteesta, aikomukseni kun oli käydä hänen puheella,
Edeskäypä neuwoi: „Pohjoistullista kun menette, en-

simmäinen talo oikealle käsin, iso, uusi talo, rakennettu
puuasesta ja walkoscsta marmorista, cpäluku on siinä
pylwäitä." Hywä. Oli »varhainen aamuhetki, aloin
ankasta matkalaukkuani heti, pnin ylleni uuden, siewän,
mustau takkini, koin muutenkin siewistäa asuani, pis-
tin suosituskortin taskuuu ja lähdin paikalla käymään
sen miehen luu, jolle minulla oli asiaa ja joka toimot-
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tawasti olisi minulle awulliscna, eitähän niinnllaisoja waä-
limutsia ollutkaan.

Kulettuani Pohjoiskatua ja saawuttuani sen
päähän, näin heti walkoisen talon pylwäineen paista-
wan wiheriäin lehtipuitten wälistä; „tässä siis,"
ajattelin. Puhdistin saappaani nenäliinallani, laitoin-
kanlahniwini siiwoon kuntoon ja Nykäsin owikcllon
nauhasta. Knulin kellon soiman ja paikalla aukesi
omikin. Eteisessä kysyttiin nimeäni ja asiaani, jonka
jälkeen omenwartija läksi ilmoittamaan tulostani ja
minulle suotiin kunnia päästä herra Johnin puheelle,
puutarhaan käymään, jossa hän oli muutamien wie-
raittensa kanssa. Kohta arwasin kuka läsnäolewain
jonkossa oli talon isäntä, herra John, hän näet kun
oli sangen lihmva ja tyytywäisen näköinen. Warsin
ystäwällisesti hän terwehti minua - niinkuin rikas
osaa toisinaan löyhempää lähimmäistänsä alhaiscsti
puhutella, jopa kääntyi puoleeni, silti toisia wieraitacm
syrjäyttämättä, ja wastaanotti sen kirjeen, minkä toin
hänelle. „Wai niin, wai niin, weljeltani; enpä ole
isoon aikaan kuullut hänestä. Onko hän kuinka terwe
nykyään? Tuohon paikkaan", jatkoi hän puhet-
taan, muitten wieraittensa puoleen kääntyessään, odot-
tamatta minulta wastausta, ja osotti sillä kädellään,
jossa oli kirje, muuatta mäen kukkulaa, „tuonne aijon
rakennuttaa sitä uutta taloa."

Ei hän kirjettä awannut eikä keskustelua lopet-
tanut, rikkaudesta kun rumettiin puhnmaan. «Jolla
ci ole wähintäinkin yksi miljoona rahaa," arweli hän,
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„sc on, suokaahau minulle anteeksi rohkea sanani,
roisto!" „Tosi se!" myönsin minä innokkaasti. Tno
mahtoi olla hänestä mielnista puhetta, sillä hän hy-
myili ja sanoi: „lääkäähän tänne, ystäwä rakas,
ehkä saan joutilasta aikaa, niin sclwitän ajatukseni
siitä asiasta," hän näytti kirjettä, minkä heti pisti
tasknunsa, ja kääntyi muun seuran puoleen. Hän
tarjosi tasiwartensa muutamalle nuorelle rouwalle,
toiset herrat hääräiliwät muitten naisten ympärillä,
itsekukin löysi Eewansa, jonka jälkeen mentiin sille
mäelle, johon talon isäntä oli Kuvannut rakennnttaa
uutta taloa.

Minä kuljin perässä jotten olisi kellekään wai°
walsi, sillä ei kukaan huoliuut minusta. Seura oli
hywällä tuulella, rupateltiin ja naurettiin, laskettiin
leikkiä totisista asioista ja taas joutamista asioista
puhuttiin niinkuin ne olisiwat olleet totisia, ja marsin-
kin poissa olemat tuttawat ja ystäwät sekä heidän
tapansa ja olonsa oliwat pilan ja leikin esineenä.
Oiwät ne tunteneet minua enkä minä heitä, niin että
en paljo wälittänyMän mistä oli kysymys, ja oli mi-
nulla paitsi sitä muuta miettimistä.

Saawuimme tuolle mäelle; ruusupensaita kaswoi
siiuä ympäriinsä. Kaunis Fanny, joka näytti ole-
man kaikkein erinomaisessa suosiossa, omin käsin tait-
toi muutamasta pensaasta oksan, waan haawottui hä'
neltä hento, siewa, käsi siihen kun tawi muuan oka,
ja werta alkoi juosta. Sitä kaikki pahoilcmaan luon-
nollisesti. Laastaria kyseltiin. Muuan hiljainen, hoikka,



6

laiha ja piltn, waulmnpuolemen mies, joka wieressäni
täweli, pisti heti oikean käteusä pomecusa ja otti har-
majan takkinsa taskusta pienen lompakon, ankasi sen,
kumartui sywääu sille kauniille Fannylle ja tarjosi hä-
nelle haluttua englantilaista laastaria, Fanny otti
tarjotun wastaan, tarjoojaa silti kiittämättä, pani
sen laastarin haawallecn, jonka jälkeen jatkettiin täwc-
lyä mäen kukkulalle asti, josta olikin erinomaisen ihana
näköala isoon puutarhaan monimutkaisille teineen ja
polkuineen sekä naivalle meren selälle asti.

Oli siinä näköala todellakin jalo ja ihana. Nal-
lea pilkku näkyi taiwaanrannalla tummantarwaiscn
meren ja sinisen taiwaan rajalla, «Tähystin tänne!"
käski Tuomas John, ja ennenkuin palwelijat ehtiwät lii»
kahtamaanlcian, oli se harmaja mies, nöyrästi kumar-
taen, pistänyt kätensä takintaskuun ja herra Johnille
antanut komean, ison tähystimen. Herra John, joka
heti alkoi tähystimellä katsoa merelle päin, kertoi
wierailleen, että siellä näkyi muuan laiwa, jota eilet»
täin oli lähtenyt satamasta, waan epäedullisen tuulen
wuoksi ei päässyt tuota etemmäs. Tähystin meni
miehestä mieheen, naisesta naiseen eikä enää palannut-
kaan harmajan, laihan miehen taskuuu. Minä ihmet-
telemään ja katselemaan tuota miestä enkä päässyt
ymmärtämään mitenkä tuo isonpuoleinen tähystin oli
mahtunutkaan hänen pieneen, jontawan näköiseen tas>
luunsa, Waan muut wicraat eiwät olleet millänsä-
kään eiwätkä wälittäneet siitä Harmajasta miehestä
wähääkään, yhtä mähän kuin minustakaan.
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Wirwokkcita tuotiin lautasilla wieraille, mitä
komeimpia, makcimpia hedelmiä, tiesi kuinka kaukaa, ete-
läisistä maista. Herra lohu oli kohtelias ja mukawa
isäntä ja puhutteli minuakin: „Maistalaahan näitä
hedelmiä, niitä ei teillä ole tarjona ollut suinkaan
merimatkoillanne." Kumarruin, maan hän ei katsonut
miuua, oli jo puhuttelemassa muita wicraitaan.

Olisi tehnyt mieli istua ruohikkoon, mäen rin-
teelle näet, josta näkyi laajalti merta ja taiwasta,
maan maa oli towin kostea. Olisipa mukawa terras»
saan jos olisi turkkilaisia mattoja lewittää tähän, ar-
weli muuan. Hän oli sen toiwomuksensa tnskin eh-
tinyt lausua julki, niin se harmaja mies oli pistänyt
jo kätensä taskuun, josta weti esille, häweliäästi, jopa
nöyrästi, hywin komean, kullalla kirjailtu», turkkilaisen
peitteen lewittääkseen sitä ruohikolle, Palwelijat otti-
ivat sen wastaan, wälinpitämättömästi mallan, ja le-
wittiwät sitä ruohikolle. Siihen mentiin sitte istumaan
pitemmittä mutkitta; ja minä puolestani taas knmmai-
lemaan ja katsomaan sitä Harmajaa miestä, hänen tas-
kuaan, sitä turkkilaista peitettä, joka oli kymmenen
kyynärää pitkä ja wiisi kyynärää leweä, luulin unen-

näöksi entä tiennyt mitä uskoa, marsinkin kun eiwät
muut huomanneet mitään erinomaista tapahtuneen.

Olisin mielelläni tuullut tuosta miehestä jotain
selwitystä ja kysellyt lula hän oli; en wain arwannut
keltä kysyisin, sillä pelkäsin melkein enemmän herrain
palwclijoita tuin palwelijain herroja. Lopulta rohke-
nin kysyä muutamalta nuorelta mieheltä, joka ei näyt-
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tänyt minusta »varsin min arwotkaalta tuin nuo toi-
set ja joka useinkin oli seisonut yksikseen. Hiljaisella
äänellä Pyysin häntä sanomaan kuka on tuo ciwulias
herra, joka on Harmajissa waatteissa, „Setö, joka
näyttää niin hoikalta kuin räätälin neulasta irtauuut
lanka?" „Se, joka seisoo tuossa yksikseen!" --

„Sitä en tunne," wastasi hän, ja näytti kuin häntä
ci olisi haluttanut minun kanssa keskustelua jatkaa,
sillä hän poistui ja alkoi puhutella muuatta toista
palwelijaa, tiesi mistä joutamista asioista puhuiwat-
kaan.

Päiwä alkoi räikeämmästi paistaa ja naisten
oli paha olla; se kaunis Fauny kysyi huolettomasti
siltä Harmajalta herralta, jota, miuun hawaitakscni, ei
kukaan ollut wielä puhutellut eilsinkään, kysyi kewyt-
mielisesti: oliko hänellä kukaties telttakin? Harmaja
mies kumartui sywään, aiwan kuin jos olisi häntä ko-
wasti kunnioitettu tuolla kysymyksellä, ja käsi oli hä-
nellä jo taskussa, josta hän weti esille telttawaatteen,
teltan riu'ut, nuorat, rautaiset muut osat, sanalla sa-
noen: kaikki, mikä komeaan, isoon telttaan kuuluu.
Muut herrat auttoiwat sitä pystyttämään paikoilleen,
sen turkkilaisen peitteen päälle näet eikä ketään ih-
metyttänyt tämä tapaus. -

Minun oli jo paha olla, alkoipa kerrassaan
lauhistnttaakin kaikki tämä, waan kummempaa oli tu-
lossa. Näet jonkun pyynnöstä harmaja mies päälle-
päätteeksi otti taskustaan kolme ratsuhewosta, oikein
todesta, isoa hewosta satuloineen suitsineen! ajatte-
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lchan tuota kolme satuloittun hewosta samasta
laskusta, inistä hän jo oli ottanut lompakon, tähysti-
men, kymmenen kyynärää pitkän ja wiisi kyynärää le-
wcän peitteen, sekä teltan riukuinecu rautoinecn! Jol-
len makuuttaisi sinulle omin silmin tuota nähneeni, et
marinaankaan uskoisi.

Waitka tuo mics oli niin ujon ja nöyrän nä-
köinen ja mailla muut niin wähä näyttiwät huoliman
hänestä, niin hirwitti minua kumminkin hänen kalpeat
taswonsa, joita en woinut heittää katsomasta, siihen
määrään että ne täwiwät minulle sietämättömiksi.

Päätin salaa poistua näitten kummallisten ih-
misten seurasta eikä se waikea ollutkaan, siihen näh-
den näet että minulla ci ollut niitä joukossa, jotta
olisiwat minua kaiwanneet. Tahdoin palata kaupun-
kiin, huomenna toistamiseen mennäkseni herra Tuomas
Johnin puheelle ja, jos uskaltaisin, kysyäkseni häneltä
mitä miehiä tuo harmaja mies on. Kunhan olisi
kunnialla sieltä päässyt.

Olin jo ehtinyt ruusupensaikon läpi mäkeä alas
ja käwelin muutamassa ruohikossa, jossa ei ollut
pensaita eikä puita, jolloin, pelosta että joku näkisi
minun kulkeman kauniissa ruohikossa ja rumaksi
kewan, loin silmät taakseni, Waan kylläpä peläs-
tyin nähdessäni harmajatakkisen miehen tuleman pe-
rässäni ja lähestymän minua. Hän sieppasi heti ha-
tun päästään, kumartui sywääu, jotta ei tutaan ollut
niin nöyrästi minua tcrwehtinyt eläissäni. Aiwan
selwä oli, että hän tahtoi minua puhutella enkä woi-
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nut, olemalla epäkohtelias, mälttää termehlimöstä
häntä minä puolestani. Otin hatun päästäni minä-
kin, kumarruin ja seisoin päimän paisteessa tui» nau-
lattu. Jäykästi ja pelosta tauhuissaui katselin häntä
niinkuin lintu ikäänkuin, jota käärme on katseellaan
lumonnut. Waan hän näytti sangen nololta: ci luo>
«ut silmäänsä maasta, kumartui useampia kertoja,
tnli lähemmäs ja alkoi minua puhutella hiljaisella,
wäräjäwällä äänellä, suuuuillc sillä lailla kuin kerjäläi-
nen puhuttelee siwukulkewia.

„Suokaahan, hywä herra, anteeksi, että uskallan
teitä puhutella, minulla on jotaiu teiltä pyydcttäwää,
Olkaahau niin armollinen , .

."

„Hywänen aika, mitä saattaisi taan olla minulla
teille anuettawaa, teille, joka. ~" me hämmästyimme
molemmat, siltä minusta näytti, ja punastuimme.

Oltuaan hetken ääneti, hän ryhtyi taas puhee-
seen ja sanoi: „Gn ole kauan ollut senrassanne, waan
nseanipia kertoja olen kumminkin jo merkille pannut,
että teillä, hywä herra, on suolaahan anteeksi, että
sanon sen nain suoraan erinomaisen komea, oikein
komea marjo; olen sen ohessa hnomannut, että te, sci-
soessanne päiwän paisteessa, jotenkin wälinpitämät-
tömästi, mailtapa kulatiesi itse olette siitä kylmäkiskoi-
sundcstanne epätietoisena, katselette tuota komeata mar-
joanne. Antakaa anteeksi, että nain olen rohjennut
otaksua. Waan koska te ette pidä suuressakaan ar-
mossa marjoanne, niin suostutte kai miuulle myömään
sen; häh?"
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Hämmästyin jolta joutui pääui mallau pyörälle.
Mimmko pitäisi myydä hänelle marjoni? Sepä wasta
kumma kanppn! Hän mahtaa olla hullu, ajattelin, ja
muuttuneella äänellä, mikä paremmin sopi hänen nöy-
ryytensä rinnalla, mastasin uäinikään:

„ Onhan teillä oma marjonne, hywä ystäwäui!
Wieläkö minun marjoani haluatte? Sepä olisi to-
siaankin eriskummallinen kauppa!" Siihen hän
wirkkoi tyynecsti: „Minnlla on taskussani paljo ta-
waraa, joka teistä marinaankaan ci ole armotonta; ne
kalut omat sen arwoisia, että ei ole mikään hinta
liian suuri."

Taas rupesi minua pelottamaan kuu muistui
mieleeni hänen taskunsa, entä ymmärtänyt mitenkä
olin saattanut häntä hywäksi ystäwätseni sanoa. Koi-
tin jos mahdollista korjata typeryyteni. „Wacm,
hywä herra, antakaa minulle anteeksi, nöyrimmälle
palwelijallenne; en ymmärrä oikein ajatustanne, kuinka
saattaisi» marjoani, .."

Hän kiirehti kesken puhettani sanomaan: „Pyy°
dän teitä sallimaan, että paikalla maasta nostan tuon
marjonne ja pistän taskuuni; millä taivalla sen irroi-
tan siitä, se jättäkää minun huolekseni." Ia harmaja
mies alkoi luetella kaikkia hywää, tiesi mitä kaikkia,
jota hän olisi halukas heti antamaan minulle marjoni
hinnaksi. Muitten kalliitten tawarain joukossa, joita
hän luetteli useampia nimeltä, hän mainitsi, siwu-
mcnnen, „onnen kukkaroakin," josta sauasta minä
ihastuin heti ikihymäksi ja huusin: „Ounen kukkaroa,



onnen kukkaroa!" Sillä, maikka oliu loivasti pclois-
saui, tuo yksi aiuoa sana wei minnlta mielen ja hur-
masi minut kerrassaan. En nähnyt muuta mielessäni
kuin kiiltciwiä kultarahoja, kultarahoja waiu.

„Suwaitkaa, armollinen herra harmaja mies
kehotti tätä kukkaroa katsella." Hän pisti kätensä
taskuuusa ja otti sieltä suuren puoleisen, wahwan, na-
hasta ommellun kukkaron, jonka toisessa päässä oli
wahwat uahkaset nauhat, ja heitti sen minulle. Arva-
sin sen ja kouraani tuli paikalla kymmenkunta kulta-
rahoja, toinen kymmenkunta kultarahoja, wielä kolmas,
jopa neljäskin kymmenkunta kultarahoja; paiskasin kä-
teni harmajan miehen kouraan kiireen lautta ja sanoin:
„Tuossa käteni! Kauppa on tehty; jos tämän kukka-
ron annat marjoni hinnaksi, niin olkoon menneeksi,
saat wiedä marjoni." Harmaja mies polwistni heti
eteeni ja erinomaisen taitamasti hän irroitti minnn
marjoni ruohikosta, pääpuolesta alkaen jalkoihin asti,
hiljaa jotta ei luuluuut hiireu hiiskausta, kääri ja
laski sen siewästi kokoon sekä pisti lopulta taskuunsa.

Hän nousi seisoalleen, kumartui wielä kerran
miuulle ja peräytyi sen jälkeen ruusupeusaikkoou päin.
Miuusta bmlui kuin olisi hän itsekseen hiljaa naura-
nut, Waan minä pidin kukkaroa nauhoista tiiuni; ja
maassa oli yltympäriinsä kirkasta pciiwänpaistctta,
minulla kun ei ollut enää warjoa mitään; olin kuin
huumauksissa.

12
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Toinnuin lopnlta ja kiirehdin pois tuosta ta-
losta, jossa minulla ci ollut toiwoakseni enäan mitään
toimitcttawaa. Ensinnä täytin taskuni rahoilla, heitiu
kukkaron nauhat kaulani ympäri ja sidoin ne lnjaan
solmnuu sekä panin itse kukkarou niin piiloon »vaat-
teeni alle polvelleni ettei kukaan sitä siitä löytäisi. Ke-
nenkään huomaamatta pääsin puistosta pois, saawuiu
maantielle ja aloin käwellä kaupunkiin päin. Ei ai-
taakaan, kuului takaa huuto: „Arwosa herra, kuul-
kaahan, kuulkaahan!" Katsoessani taakseni, näin muu-
taman eukon, joka huusi: „katsotaa eteenne, olette hu-
kanneet marjonne", „Kiitos hywästä neuwostaune!"
mustasin ja heitin kultarahan eukolle sekä poistuiu
puitten marjoon.

Kaupungin portille tullessani, huusi minulle por-
tinwartija: „Mihinkä olette marjonne jättäneet?" ja
kohta sen jälkeen kaksi waimoa säikähti, nähdessään
minut, ja huusi: „Hywänen aita, mies paralla ei ole
marjoa!" Minua alkoi jo suututtaa ja huolellisesti
rupesin malttamaan auringon paistetta. Waan se ei
käynyt kaikkialla laatuun, esimerkiksi muutamalla le-
weällä waltakadulla, jonka poikki oli minun mentäwä,
sinä hetkenä päälle päätteeksi, onnettomuudekseni, kun
pojat oliwat koulusta kotiin menossa, Muuau kytty-
räselkä puikamiikari muistau tarkkaan wieläkin min-
tänälöinen hän oli - äkkäsi heti, että oliu warjoto».
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Hän paikalla huutamaan kaikille sen kaupunginosan
koulunuorisolle tiedoksi marjottomunttaui, eitä aikaa-
kaan kun alettiin heittää niskaani kiwiä ja lokaa, «Oi-
leilla ihmisillä on tapana ottaa marjonsa matkaansa
päiwänpaistceseen lähtiessään!" pahukset huusiwat pe»
rässäni. Päästäkseni heistä ranhaan aloin heittää ra-
hoja heille tourittain ja hypähdin muutaman issikan
waunuihin, jonne moniaat sääliwäiset ihmiset minua
auttoiwat.

Käskin ajurin ajaa täyttä wauhtia poikalaumaa
pakoon ja yksikseni jouduttuani aloin katkerasti itkeä.
Mieleeni juolahti se ajatus, että uiinknin knlta ou
tässä matoisessa maailmassa ihmisarwoa ja hywettä
arwokkaampllll muka, samassa niäärässä pidetään mar-
joakin kultaa parempana; ja niinkuin ennen olin pitä-
nyt omantuntoni rikkautta kalliimpana, olin nyt mar-
joni halpaseen rahaan waihtanut. Kuinka minnn käy-
neekäan!

mielä wallllN kanhistuksissani saapuessani
siihen »vanhaan, pieneen rawintolaan, jossa ulin kysel-
lyt herra Tuomas Johnin osotetta; minua sen ohessa
häwetti niin kehnoon ja matalakattoiseen suojaan enää
meneminen asumaan. Noudatin sieltä tawarani, was-
taanotin halwetsiwaisesti sen huononnäköisen matka-
lanttuni, heitin moniaita kultarahoja palwelijalle ja
lähdin ajamaan kaupungin paraimpaan hotelliin. Sen
rawintolan huoneitten akkunat oliwat pohjoiseen päin
eikä minulla siis ollut mitään pelättäwHa aurinkoon
nähden. Lähetin ajurin edeltä wnokracnuaan huonetta
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ja käskin hänen »vuokrata kaikkeiu kalliimmau ja pa-
rainuuau huoueeu; ja meutyäui sisääu panin oweu
lukko ou että saisin olla ranhassa.

Miuun hcuvettää kertomineu nuhin toimiin tuon
jälkeen rupcsiu. Näet, otin polvestani sen ouuettomau
kukkaroni ja jonkinlaisella raiviolla, joka, kuin mitähän
tulipalo, itsestään kasiuamistaan tasivaa, Nykäsin siitä
ulos kultakolikolta, kultaa, kultaa, yhä waiu kultaa,
heitiu sitä tiiltäwää hywää pitkin lattiaa, käweliu sen
helisemän kullau päällä ja yhäti lisää siihen heitin tuu-
ues wäsyin, jotta täytyi minuu heittäytyä pitkälleui
seu lultalasau päälle, siinä wyöryin ja olin mielissäni,
huivillani, ihastuksissani siitä, että oli miuusta tullut
uäiu rikas, uäin tawattomau rikas mies, Näiu tirt-
keni päiwä, iltakin, enkä muannut owea, yöllä wielä
olin kultllwuoteellani pilkallani ja siihen nukuin.

Näin unta sinusta, Adalbert von Chamisso, ra-
kas ystäwäni! Oli minusta kuin olisin seisonut vie-
nen kamarisi lasisen owen takana. Istuit kirjoitus-
pöytäsi ääressä muutaman luurangon ja kuiwuneitten
taswieu rvälissä ja pöydällä sinun edessäsi oli mo-
niaita kirjoja, mitä lie ollut Linnsn, Humboldtin y.
m. kirjoittamia teoksia, sohivalla oli Goethen runoja
muuan wihkoneu ja joku taikasormus; katselin sinua
kauan aikaa ja jokaista esinettä huoneessasi sekä uudes-
taan sinua, waan et liikahtanut etkä hengittanytkään,
olit kuollut.

Heräsin. Näytti kuin olisi ollut »varhainen
aamn. Kelloni oli pysähtynyt. Oli kuin olisi minua
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piesty, nätissäni olin ja janoissani sen ohessa; enhän
ollnt rnokaa maistanut eilisaamun jälkeen. Uhmis-
sani ja tyllissäni lyttäsin luotani tuota kultaa, jolla
olin äskettäin tyhmää sydäntäni ruokkinut; nyt en
enää tiennyt mihin toimeen ryhtyisintään tästä puo-
leen. Tämä ei käy laatunn ajattelin ja koitin
sainko kukkaroon takaisin tuota kultaa, jonka olin
lattialle heittänyt. Eikä! Meren partaalla ei ollut
tämä rawintola enkä siis woinut heittää kultakascm
siihen. Ei ollut muuta nemuoa kuiu kantaa noita ra-
hoja isolla työllä ja waiwalla erääseen suurem kaap-
piin, joka oli wiereisessä huoneessa. Lattiaan en jät-
tänyt kuin pienen läjän, Hikipäissäni toimitettuani
tuon askareen, heittaysin nojatnoliin aiwan wäsyncenä
ja rupesin odottamaan että talonwäki heräisi sikcästä
unestaan lopultakiu. Käskiu, että minulle on laitettawa
aamiainen niin jouluun kuin mahdollista ja että luok-
seni kutsuttaisiin hotellin isäntä.

Neuwottelin tuon miehen kanssa millä lailla
olisiwat huoneeni sifustettawat. Hän neuwoi minua
palwelijalseni pyytämään erästä henkilöä, nimeltä
Bendel, jonka kaswoista palstoitin rehellisyyttä ja
älyä. Hänestä tulikin minulle miespoloselle toweri ja
ystäwä; hän se auttoi miuua ja lohdutteli kai-
ken ikäni surkeudessani. Pitkin päiwäa käwi puheellani
suutareita, räätäleitä, kauppamiehiä ja ties niitä
muuta mäkeä, joilla teetin tahi joilta ostin miltä mi«
täkin kallista kalna, jalotiwiä y. m, päästäkseni erille-
ni siitä knllan paljoudesta, joka oli siinä suuressa
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kaapissani; maan siltä näytti kuiu ci olisi paljoataau
mähemmitsi huwenneet tullaläjät.

En ollut tilastani wielä aiwan selwillä ja tnm-
mato, että olin kowasti huolissani. En rohjennut
mennä askeltakaan huoneeni kynnystä etemmäs ja il-
lalla sytytin nelisen kymmentä wahatynttilää salissani
ennenkuin uskalsin pimeästä loukostani mennä ihnus-
len ilmoille. Kanhistnin muistellesscmi sitä hirweätä
metakkaa, minkä koululaiset uliwat uostaueet. Päätin
tnmmintin koittaa mitä ihmiset miuusta ajatteliumt,
maitta siiheu kylläkiu rohkeutta kysyttiin. Oli täy-
sikun niinä öinä. Illalla heitin ylleni ison päällys-
takin, painoin hatnn päähän törmille asti ja salaa
tuin mikähän maras lähdin kotoa. Nasta mnnta-
malla syrjäisellä laitakadulla astuin talojen marjosta,
joitten suojassa olin kulkennt, ulos kadulle kuutamoou,
saadakscui kuulla mitä ihmiset minusta arwelewat.

Istäwciui rakas, et usko mitä tuskia tuusin sy-
dämmessäni, Waimut useinkin miuua kowasti sääli-
inät ja surtuttclimat; heidän saalinsa läiui sydämmeeui
tipeämmästi monastikin tnin poikasten pilkka ja mies-
ten ylpeä ylöutatse, marsinkin senimoisteu, jotta oli-
mat lihawia ja pönätöitä, jotta heillä oli iso ja mah-
laiva marjokin. Muuan kaunis, siewä tyttö, jota ka-
meli mauhempaiusa mieressä, sattumaltK tuli katso-
neeksi minua niillä kirkkailla silmillään: maan hirweäsli
rankka säikähti, huomatessaan armaamattaan minut
marjoltonmtsi, pisti päänsä älliä hunlunsa snojaan ja
kiirehti äänctöunä pois.
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Oydämmeni oli pakahtua. Karwaat kyyneleet
juolsiwat silmistäni ja peräti alakuloisena horjumin
astelin palasin kotiin. Taloin seinäin Marassa täytyi
minun kulkea ja wasta Myöhäseen pääsin kotiin.

Gu saanut unta silmiini sinä yönä. Huomen-
aamuna oli ensimmäisenä työnä minulla haettaminen
sitä harmajatakkista miestä käsiini. Kukaties onnis-
tuisi minulle hänen löytäminen ja olisipa ihmeen
hauska jos hänkin, niinkuin minä, olisi katunut sitä
hassua kauppaamme. Käskin Vendelin puheelleni,
hän näytti yhtä wiisaalta ja nerokkaalta kuin rehelli-
seltä kerroin aiwan tarkkaan mintänäköinen se har-
maja mies on ja sanoin, että hänen hallussaan on
muuan aarre, jota ilman minä en mitenkään tullut
toimeen. Mainitsin missä ja milloin olin häntä näh-
nyt ja kerroin niinikään mitkä herrat ja naiset oliwat
Tuomas Johnin talossa yhtaikaa wieraina sekä käskin
hänen ottaa tarkan selon muutamasta tähystimestä,
muutamasta kullankirjawasta, turkkilaisesta peitteestä,
siitä komeasta, isosta teltasta sekä lopuksi niistä kol-
mesta mustasta hewosestakin, joitten kanssa (jätin sa-
nomatta millä tawalla) tuo salaperäinen harmaja
mies oli ollut tekemisissä, se ihmeellinen mies, josta ei
kukaan huolinut ja joka oli kaikista näyttänyt »vähä-
pätöiseltä, waan jonka esiintyminen oli wienyt minulta
mielen rauhan ja onnen.

Puhuttuani asian selwäksi, käwin noutamaan
kultaa ison läjän, koko kantamuksen, ja lisäsin siihen
melko joukon jaloja tiwiä tiesi kuinka suurenarwoisia.
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„Vendel", lausuin minä, „tämän kaiken annan sinnlle
matkaewäätsi ja rahalla marinaankin saat paljon toi-
meen mikä ilman rahaa on mahdotonta; älämutustele,
waan ole antelias niinkuin minäkin olen ollut ante-
lias sinulle, ja luo palatessasi minulle hywiä sano-
mia."

Hän meni. Myöhään hän palasi ja nnreissacm.
Ei kukaan Tuomas Johnin palwelijoista eikä kukaan
hänen »vieraista, joilta Bendel oli tiedustellut sitä
harmajata miestä, muistanut häntä knin mallan hata-
rasti. Se uusi tähystin oli siellä, waan ei kukaan
muistanut enää mitenkä se oli tullut sinne; se komea
teltta ja se komea peite oliwat nekin paikallaan, sillä
mäellä, missä oli katsotin meren ulapalle purjehtimaa
laiwaa, palwelijat kiittiwät isäntäänsä rikkaaksi mie-
heksi, waan ei kukaan osannut sanoa mistä nuo kal-
liit tawarat oliwat ilmaantuneet. Herra Tuomas
John oli huivillaan siitä mahtawundestacm ja rikkau-
destaan, wähät hän siitä hnoli mistä ne omimat hänen
osaksi tulleet; hewoset, joitten selässä ne nuoret herrat
oliwat ratsastaneet, oliwat tallissa mitä missäkin, ja
he kiittiwät niinikääu Tuomas Johnia äweriääksi ja
anteliaaksi mieheksi, hän kun oli ne hewoset antanut
heille. Tuou werta selwesi Beudeliu kertomuksesta;
nerokkaasti oli hän toimittanut asian, jospa kohta hä-
nelle ei onnistunut kaikesta selwille saanti. Kiitin
häntä hänen uutteruudestaan ja jätiu hänelle hywästit
setä käskin hänen jättää minut yksikseni; musta oli
mieleni.
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„Olcn isännälleni kertonut siitä asiasta, mikä hä-
nelle ylön tärkeä on, sen minkä tiedän," sanoi palwe-
lijcmi aikoessaan mennä. „Mimm tulee wain lopnlta
ajaa muuatta asiaa wielä, jonka eräs mies uskoi mi-
uullc, jouka mieheu tapasin owessa, kylään lähtiessäni
teidän puolesta kuulustelemaan siitä mitä teitä mu-
reuttaa. Näet tuo mies sanoi näimtaän: „Sanotan
isännällenne termeistä, herra Pietari Seh e-
mi h li l le, että hän ei ole näkemä minua enää,
syystä siitä, että lähden kauas mereu takaiseen maa-
han; ja hywä onkin tuuli tätä nykyä, jotta laiwa pää-
see mulawasti ulos satamasta. Waan fontilleen wuo-
den perästä on minulla olema kunnia taas tulla ha-
uen puheelle, jolloiu olen ehdottama hänelle uuden
tehtäwän, hänelle mieluisan. Sanokaa hänelle ala-
maiset, nöyrät termeiseui ja suuri kiitollisuuteni."

„Minkänäköinen oli hän?" kysyin äkkiä, aawis'
taen pahaa. Ia Vendel selwitti, ja kaikesta siitä, nntä
hän sanoi,, minnllc terrassaan selwisi, että harmaja
mies oli nuo terwciset lähettänyt.

„Hywänen aika!" hunsin, „sehän se jnnri har-
niaja nnes olikin!" ja nyt hän wasta hoksasi ja hä»en
siliuistä pntosi peite. «Todellakin, hänhän se oli
tnin olikin!" hän hnndahti, loivasti säitähtyen, „ja
minn, onneton ihminen, minä typerä, joka m tuntemit
häntä, ja olen tällä lailla isäntääni pettänyt."

Hän altui itkeä towasti ja moittia itseään, ja
niin pahoillaan oli hän, että minnn tämi häntä sääli,
Koin lohdnliaa häntä ja waknutin nwneen kertaan,



21

että kerrassaan luotan häneen ja wilpittömäksi uskon,
»vieläpä lähetin häueu satamaan paikalla katsomaan
oliko se eriskummallinc», kamala mies ehla salamassa
wielä tanmttmvissa, Waan 'sinä aamuna oli useam-
pia laiwoja jo ehtinyt, tunlen otollisena ollessa, läh-
teä mattoihinsa mikä minnekin, kaikki kantaisiin maihin,
eikä siitä Harmajasta mieheslä näkynyt yhtään jälkeä:
hän oli kadonnut tielle tietämättömälle.

Mitä hywää on siimistä ranloihi,i lyödylle Wan-

Hänen täytyy tnitentin, ivieläpä hiriveimmällä
taivalla, nääntyä, Olin jontunut ihmisistä erilleni,
nääntymään tnltaläjäni ääreen, silti sitä sydämes-
täni rakastamatta, kirosin main tuota kultaa, joilta
lähdcu miuulta oli elämän ilo kadonnut. Sitä sur-
keaa kohtaloani muilta ihmisiltä salassa pitäen, pelkä-
sin halwinta palwclijaani, sen ohessa tnn häntä ka-
dehdin; sillä hänellä oli marjo ja hän uskalsi mruuä
päiwcin paisteeseen. Itsin oleilin yöt päiwcit ja snni
taiiveli sydäntäni.

Oli toinenkin, jota oli allapäin, pahoilla mielin,
nstollinen palmelijani Vendel näet, joka myötään soi-
masi itseään siitä, että hän oli isäntänsä pettänyt
muta, tun hän oi tuntenut sitä miestä, jota etsimään
oliu hänen lähettänyt ja jonta tahdosta riippui surkea
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kohtaloni. Wacm minä en pystynyt häntä syyttämään,
sillä harmajan miehen salaperäinen tatoamiucu oli hä-
ncn tarumaisen luonteensa mnkaista tekoa.

Etten jättäisi mitään keinoa koittamatta, lähetin
kerran Bcndelin muutaman kuulnsau maalarin pu-
heelle ja antamaan hänelle lahjaksi kalliin briljantti-
sormuksen sekä pyytämään häntä käymään luonani,

Häu tulikiu. Käskin palwelijani poistua, panin owet
lukkoon, istuin maalarin wicrccn ja, kiitettyäni hänen
taitoaan, ryhdyin lopulta warsiuaiseen asiaani, kiellet-
tyäni häntä puhumasta kellctaäu siitä mitä nyt ilmot-
taisin hänelle.

„Herra professori," sanoin hänelle, „»voisitteko
kukaties jollekin ihmiselle semmoiselle, jolle on se wa-
hinlo arwaamatta tullut, että hän on marjonsa menet-
tänyt, tehdä uuden marjon?" „Tarkoitatteko
kuwajllista?" - „Sitä tarkoitan, sitä juuri."
„Waan," kysyi hän minulta, „millä waromattonmlla
teolla, minkä huolimattomuuden wuoksi saattoi tuo ih-
minen marjonsa menettää?" „Millä lailla se ta-
pahtui," mustasin minä, „on yhdentekewä, maan
woinhan sen sanoa silti," ja hämyttömästi walehtelin:
„Wenäjällä, missä hän oli jollain matkallaan mennä
taimena, kun oli silloin hywin komia pakkasia, jäätyi
näet hänen marjonsa niin lujasti maahan kiinni, että
sitä ei käynyt enää irroittaminen siitä erilleen."

„Se kuwajainm, minkä maalata osaisin hänelle,"
wastasi professori, „ei kumminkaan olisi pysywäinen,
sillä jos ,tuo mies wähääkään liikahtaisi, se paikalla
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putoaisi pois marsinkin, jos hän niin huolimaton
olisi omasta, synnynnäisestä marjostaan knin kertomuk-
sestanne päättäen hänestä käy otaksuminen; jolla ci
ole marjoa, hän päiwänpaistetta malttakoon, se lienee
miisainta ja turwallisinta." - Maalari, tuon sanot-
tuaan, teki lähtöä ja loi miuuuu tuiki terämän kat-
seen, jota en kestänyt, Heittäysin tuolilleni ja lätkin
taswoni käsiini.

Siinä asennossa olin wielä Bendelin tullessa
huoneeseen. Huomatessaan että hänen isäntänsä oli
komin mureissaan, aikoi hän heti hiljaa ja kunnioitta-
wasti pyörtää owesta takaisin. Katsoin häneen. , .

olin aiwan menehtyä murheeseen enkä enää jaksanut
olla sydämmeni huolia uskomatta kelpo palwelijalleni,
„Bendel," huusin hänelle, „Bendel! Olet ainoa, joka
näet kuinka paha minun on olla, tahtomatta kysyä
minulta syytä, sanatonna säälit minua; tule, ystäwä
rakas, istumaan wiereeni. Rupeahan osalliseksi minun
huoliini, niinkuin jo olet osallinen rikkaudestani . . .

Bendel rakas, älä jätä minua onneni nojaan. Veik-
koseni, näethän kuinka rikas olen, antelias ja hywän-
suopea. Olet sauonut, että mailina on suuresti ar-
wostawa minua muka, maan nytpä jo huomannet,
että ihmiset kauhistumat minua ja että minäkään en
heidän seuraansa ikäwöi. Mailma on minut tuomin-
nut ja hylännyt; arwattawasti sinäkin jätät minut,
saatuasi kuulla minun hirweän salaisuuteni. Bendel,
olen rikas, antelias, hywänsuopca, maan moi mi-
nua onnetonta minulla ei ole marjoa!"
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„Teku warjoton?" hämmästyi tuo nuorukainen
ja häu purskahti suurccu itkuun. „Woi minua, että
syunyin tähän pahaau mailinaan, palwelemaau loarjo-
tonta isäntää!" Hän ei enää puhnuut milääu ja
minä kätkin silmäni käsiini.

„Veudcl", sanoin hänelle lopulta ja ääucui »vä-
risi, „uyt olen sen sanonut sinulle, jos tahdot, mene
ja kerro se kylälle." Näytti tuin hän olisi ollnt suu-
ressa miclcnkuohussa, ikäänkuin jossain sisältyessä aja-
tustcusa teskcuäiscssll taistelussa; maan wihdoin syök-
syi hän eteeni ja tarttui täteeui, jota kyyuclcillääu
kostutti. „Gu", huusi häu, „sauotoou ihmiset mitä
hywänsä sanonewatkaan, cu isälltääui hylkää, hylvciä
isäntääni, hänen marjottoiuuuteusa wuotsi; cu mcuette-
lisi wiisaasti eutä oikeiu. Jään tun jäänkin teidän
luo, suojelemaan teitä marjollani, auttamaan teitä
niissä moiu auttaa, ja, jollen moi, niin itken teidän
kanssanne." Tartuiu häneen syliksi, ihmetellen, että
hän osotti minulle tätä tmuatouta suosiota; sillä siitä
olin warma, että hän ei näin käyttäytynyt rahan hi-
mosta.

Siitä puoleen muuttui jossain määrin kohtaloni
ja tapani. Eu osaa sanuin sauoa, kuiuka huolellisesti
Bcndel toitti ihmisiltä salata waillinaisnutcni, Kait-
tialla oli hän edelläni ja tanssaui, huolehtieu kaikesta,
tarpccllisiiu toimiin ryhtyeu ja, niissä waara oli tar-
jona, marjollaan minua suojellen, sillä häu oli isompi
ja wahwcmpi mies kuin minä.

Rohkenin taas rmveta ihmisten pariin ja asioita
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ajamaan maailma» mylläkässä. Minun täytyi heit-
täytyä wähä omiluisetsi ja oikulliseksi, losi se. Waan
sitä ci lucln rikkaille wiatsi, ja niin tnuau tuin mar-
jullomuuteni oli salassa, suotiin minulle taittoa sila
lunnioitusta ja armon, mikä äwcriäille snodacm.
Aloin lcwollisemmasti martoa sitä wnoden perästä lll-
lewaa päimää, jolloin sen tuntemattoman, harmajan
miehen oli määrä palata puheelleni.

Älysin mallan hywästi, että minun ci käynyt
lanan oleileminen paikkakunnalla semmoisella, missä
minua jo oli nähty marjottomann ja missä se mitani
helposti saattoi tulla kaikkein tiedoksi: sc wain oli
mieltäni waiwaamassa kninka muka uolona olin esiin-
tynyt herra Tuomas lohuiu talossa hänen wicraaua
ollessani. Kuitenkin halutti minua koittaa muka pa-
rantaa käytöstapaani, jotta munalla mukamas tykenci-
sin esiintyä reunommasti ja warmcmmasti. Olin siksi
lnrhmnielinen, että mielestäni piti minun wielä mähän
aikaa olla siellä.

Se kaunis Fanny näet, joka oli ollut Tnonms
Johnin »vieraitten joukossa ja joka joutui muutamia
kertoja wiclä minun tiellcui, oli minulle kohteliaampi
tuin ensi kerta tawatesscmi häntä, jolloin hän ei mi»
una paljon huomannut, sillä olin nerokas ja witlelci
keikari. Minnn puheelleni kallistiwat ihmiset kor-
inansa eikä ollnt minulle selwillä mistä olin siepannut
taidon sujuwasti puhua ihmisten parissa ja keskustelua
johtaa oikeille perille. Olin siinä luulossa, että muta
olin Fannyn erinomaisessa suosiossa ja mielistyin siitä
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niin ikihywcitsi, että minusta tuli houkka, ja sitä kai
hän oli halnnnutkin minusta tehdä; häneu jätissä laut»
kasin aamusta iltaan asti. Olin mielissäni siitä, että
hän oli mielistynyt minuun eikä sen wuotsi rakkautta
oikein tullutkaan sydämmecm; olihan main päässäni
huumaus semmoinen.

Waan nuukapa tähden kerroittaan sinulle tuota
jokapäiwäistä tarinaa leweälti ja pitkälti? Olethan
itse jo monta kertaa minulle sen kertonnt, muitten
kunnicmarwosain ihmisten lempijuttuja nimittäin.
Sen ivanhan, tutun „teerenpelin" lisäksi, jossaminulla
typerällä wanhalla pojalla oli osani, tuli omituiset
kepposet, minun ja hänen ja kaikkien arwaamatta.

Olin eräänä kauniina iltana tapani mukaau
kutsunut moniaita wieraita muutamaan puutarhaan ja
kamelin lasikuntassa armaani kanssa, wähän matkan
päässä muista »vieraistani, ja koin paraan tylyni mu-
kaan kauniisti puhua. Hän kainosti katseli eteensä,
loi silmänsä maahan ja puristi hiljaa minun kättäni,
hän «norostaan, kun minä olin hänen kättään puris-
tanut; maan silloin kuu arwaamatia tuli esille pilwen
takaa eikä hän nähnyt muuta marjoa tuin oman-
sa edessään. Hän säikähti, katsoi minuun ja loi sit-
ten katseensa maahan, etsiäkseen minun marjoani; mikä
mieli hänellä oli ja mitkä ajatukset hänessä syntyiwät,
se näkyi hänen kaswoista ja eleistä. Tekipä mieleni
naurahtaa, maan sydänalaani kaiweli kauhea tuska.

Hän kun oli mennyt tainnoksiin, jätin hänet
helläwaroin siihen ja sukkelaan tuin mikähän nuoli juoksin
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puutarhasta pois wicraitteni keskeltä, heidän kummas-
tellen kiireellistä lähtöäni, ja tultuani portille, heittäy-
siu muutaman ajurin wannnihin, joissa ajoin kaupun-
kiin takaisin, minne olin »varomattomasti jättänyt us-
kollisen palwelijani Nendelm, Hän kowasti hämmäs-
tyi, nähdessään minut, ivaan heti hän arwasi syyn
kiireelliseen poistumiseeni wieraitteui parista. Kyyti-
hewoset tilattiin paikalla, Gn ottanut matkaani kilin
yhden palwelijan, nimeltä Raskal, jonka perästä päin
opin tuntemaan kamalaksi konnaksi, maan joka oli
nokkeluudellaan päässyt suosiooni; siitä tämänpäiwäi-
scstä tapauksesta hänellä ei kuitenkaan ollut tietoa mi-
tään. Sinä yönä ajoin wielä useampani penikulmcnn
päähän. Bendel jäi kotiin hajottamaan talouttani, ja-
kelemaan rahoja ja minnlle tuomaan tarpeellisimmat
tawarani. Huomenna kun hän faawutti minut, lupa-
sin kunniasanallani, etten enää toiste noin typerästi ja
waromattomasti menettele. Jatkoimme matkaamme
herkeämättä, rajan poikki, maanselän yli, ja wasta
toisessa maassa, kauas erillään siitä onnettomasta
maasta, puutarhasta, jossa Fanny minut warjotto-
matsi huomasi, suostuiu pysähtymään muutamaan syr-
jäiseen kaupunkiin, jossa oli kylpylaitos, waan lylpy-
wieraita marsin wähä.
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,
, , Oliu lähellnuyt Nenoeliu >uo>linilte,i tulla>

sättien taussa edeltäkäsin maiuiltuuu kaupunkiin »vuot»
raamanu minulle huoneilston sen laatlnscu tuin mie-
lestäin tarwitsiu. Hän olikin paljon rahaa jaellul
miulä werran millekin, talouttamme warteu tawaraa
ostellcu, ja siitä ylhäisestä »vieraasta, jota hän pal-
weli, puhunut joteukiu epäivarmasti, sillä en haliumut,
että miuut tunnettaisiin, ihnieteltööt nuo knnnon kan-
pnutilaiset ja ajatelkoot uiitä hywänsä. Niin pian luu
huoueustoui oli laitettu wnlmiisee» kuutoou, palasi
V<mdel luotseui miuua noutamaan. Lähdimme mat-
talle.

Saapnesscnnmc lähelle kaupunkia, jotta ci ollut
sinne enää kuin kukaties pcnitnlman matka, >nuuta>
umlle paikalle, missä päiwä helteisesti paistoi, tuli
tiellä meitä wastaan juhlapukuista kansaa, Manuum-
me pysähtyä täytyi. Laulua, kanuunan laukauksia,
tcllonsoittoa kuului, huudettiin „eläköön" ja. , . wan-
nujen oiven eteen ilmaantui muuan laulutunta waltei
suu »vaatteisiin puettuja neitosia, erinomaisen kauniita
kaikki, waan muuan oli muita ihauampi uiintuiu au-
riuto ou tahteja kirkkaampi. Neitosten piiristä astui
hän esille; ujoua ja puuehtucu se kaunis oleuto pol-
wistui minun eteen ja ojensi minulle silkkiseu tyynyn
päältä laakerin ja öljypuun lehdistä sekä ruusuista
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tehdyn seppeleen, hänen puhuessa muutamia kamoja sn-
uoja majesteetista, kunnioituksesta ja rakkaudesta, jota
puhetta en lainkaan ymmärtänyt, kauuis äänen sointu
main hiwelteli korunani ja . , , oli minnsta
knin olisin tnou taiwaallisen olennon jo ennen joskus
nähnyt. Neitoset lauloimat muntaman laulun, jossa
ylistettiin knningasta ja hänen kansansa onnea.

Ia tämä näytelmä kaikki pmwänpaisteessa! Se
ihana ja kaunis neitonen oli kahden askeleen päässä
minnsta, maan minä polonen, marjotun mies näet, en
rohjennut hypätä tnou kuilun yli polwistumaan wuo-
rostani hänen eteensä. Kunhan minulla olisi ollut
marjoa, minnlla onnettomalla! Minun täytyi hä-
peääni, nskoani, epätoiwoani salata ja painuin »vau-
nujen soppeen nim kauas kuin suinkin pääsin. Vendel
»vihdoinkin hämmästyksestä tointui, hypähti mannuista
maahan; minä kutsuin hänen lnokseni takaisin, otin
matkalaulustani timanttisen trnunnn, jonka olisi pitä-
nyt oikeastaan sen känniin Fannyn päätä koristaa,
Bendel «Btni esiin ja pnhui herransa pnolesta, sanoen
oleman hänelle mahdoton wastaanottaa näin sunria
kuuuiauosotnksia; arwattawasti on tässä join ereys.
Kuitenkin on hän tunnon kanpnnkilaisillc hywin kii-
tollinen heidän hywäntahtoisuudestaau. Tuon sanot»
lnaan Bendel otti tarjotun seppeleen siitä silkkityy-
nystä, jonka päällä se oli, ja lasti sen sijalle timant-
titruuuuu. Sitten hän kuuuioittawaisesti tarttui sen
känniin neitosen käteen ja kasti hänen nonsta seisaal-
leen setä mmitamalla käden wiittanksclla nenwo! pap
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peja, pormestaria ja kaikkia lähetystuntia poistu-
maan, Gi ketään hän laskenut minnn puheelleni.
Hän käski mäen astua tien syrjään, että hewoset pääsi-
siwat kulkemaan, hypähti waunuihin takaisin ja eteen-
päin ajettiin täyttä laukkaa sekä jouduttiin kohtiaikoi-
hin kaupungin portille, joka oli koristettu lehdillä ja
kukilla. Kanuunilla yhä reippaasti laukaista pama-
hutettiin. Wannut seisahtuiwat taloui eteen; wikke-
lästi hypähdin owelle wäen keskeltä, joka oli ntclias
näkemään minua wilahdukseltakaan. Kansa huusi
„eläköön!" aktunaini alla ja heitätin alas kultarahoja
wiljalti. Illalla oliwat kaupunkilaiset wapaaehtoisesti
juhlatulituksilla walaisseet kaupunkia.

Enkä wielä tiennyt mitä tämä kaikki oli olemi-
naan! Kenen luutimatkaan minun oleman! Lähetin
Naskalin tiedustelemaan. Hän palatessaan kertoi, että
kaupunkiin oli muka saapunut muutamia päiwiä sitten
se sanoma, että Preussin kuningas on aikonut mat-
kustaa maan läpi, waan lreiwin nimellisenä; mitenkä
kansa oli tuntenut Bendeliä muka kuninkaan ujutan-
tiksi ja mitenkä hän sekä minä olimme kumpikin lai-
tella täytöksellämme osuttaneet, että kansa ei ollut
erehtynyt suinkaan; mitenkä kansa oli riemastunut kun
se sai selwille, että kuningas oli todellakin kaupunkiin tul-
lut. Tosin huomattiin, että minä todellakaan en ha-
lunnut esiintyä knin tuntemattomana kreiwinä, ja pa-
hoiltiin, että oli tuota salaista asiaa ilmaistu. Waan
minä olin lomin snosiollisesti ja armollisesti „sunttu-
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nut," jos olin suuttunut ensinkään. . . minulla oli
muka siksi hywä sydän.

Naskalista näytti tämä tapaus niin perin hupaiselta
muka, että hän nuhteilla koitti wahwistaa kansan
määrää luuloa. Ia minua hän kertomuksellaan koitti
naurattaa. Huomatessaan, että minua huwitti hä-
nen kertomuksensa, hän päälliseksi häijyydessään minua
imartelemaan rupesi. Enkä tee tyhjäksi itämä sa-
noa - että minua miellytti ihmisten kunnioitus, jos-
pa kohta en ollutkaan se, miksi minua luultiin.

Siihen puistoon, joka oli asuntoni alkunain alla,
laitatin juhlan ja lähetin kutsut kaupungin kaikille
asukkaille. Rahakukkaroni salaperäisen woiman, Bende-
lin toimeliaisuuden ja Naskalin Mikkelän kekseliäisyyden
wuoksi onnistui tämä juhla erinomaisen hywästi.
Olipa todellakin ihme kuinka kauniiksi ja loistamaksi
juhla saatiin wähässä ajassa, muutamissa tunneissa.
Olipa juhlcckenttäkin niin taitawasti walaistu, että us-
kalsin sinne mennä, minä warjoton, polonen mies. Ei
ollut minulla juhlawalmistuksiin nähden mitään moit-
teen syytä, täytyi minun wain palwelijoitani kiittää
toimeliaiksi ja taitamiksi.

Hämärän tullen alkoiwat wieraat saapua. Ei
enää kukaan puhunut ..majesteetista," ainoastaan
„herra kreiwistä," ja hywin lunnioittawasti ja nöy-
rästi puhuttiinkin. Minkäpä sille mahdoin? Sallia
minun täytyi, että minua kreiwilsi sanottiin, „kreiwi
Pietariksi" näet. Waan siinä juhlimis-touhussa sie-
luni ei halannut mnuta luin nähdä sitä yhtä. Myö-
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häscen hän tuli tuo, jolle olin antanut lrnunnn ja
jota oli itse „krunnn," muita kannihimpi. Hän kai-
nona astni wanhempainsa rinnalla eitä näyttänyt
siltä kuiu olisi hän edes siitä tiennyttään, että oli
kaunis, wielapä kannihin kaikista. Hänen wanheni-
pansa oli muuau forstmestnri maimoinecu. Heitä kun
esiteltiin minulle, osasin lausua heille tiesi mitä
kohteliaita sanoja, maan tyttären edessä seisoin kuiu
pahasta teosta syytetty poikcmeu nolona entä osannut
luin sammaltaa ja sopertaa. Sain lopulta sanolnksi,
että nöyrin pyyntöni on tämä: hän, jonka päässä on
kruunu, olkoon tässä juhlassa emäutänäkin. Ujostel-
len, silmät niaassa, pyysi hän, että häntä armahdet-
taisiin. Waan ujompi oliu minä kuin hän ja ensim-
mäisena alammaiseua lupasiu olla hänelle uskolliuen,
nöyrästi häntä kumartaen, ja minun, „treiwin,"
miittaus oli »vieraistani kuin käsky ikään jota mielel-
lään ja kilwan noudattiwat. Hän olikin yhtä majes-
teetillinen, miaton ja suloiuen kuin kaunis. Hänen
wanhempansa oliwat perin onnellisia ja uskoiwat,
että heidän tähtensä tyttärelle tuo suuri kuuuia osutet-
tiin, Olin sanomattomassa huumauksessa. Kaikkia
uiitä kalliita kiwiä ja helmiä, joita oliu uiillä ra-
hoillani, jotka eiwät olleet kuiu maiwatsi minulle, os-
tanut eli teettänyt, pauiu lahteen isoon maljaan, kansi
päälle, ja asetin ne täydet maljat pöydälle, „tnnimml'
taren" nimessä jacttamaksi hauen towerein ja muitten
juhlaan saapuneitten naisten kesken: kultarahoja heitä-
tin sila paitsc puisto» aidan yli tansan leskelle, jota
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oli riemuissaan ja ehtimiseen huusi „eläköön kreiwi
Pietari, eläköön!"

Huomenna kertoi Bendel minulle kahden kesken,
että hänen luulonsa olikin Nyt oikeaksi nähty: Rastat
oli tuin olikin epärehellinen. Hän oli näet eilettäin
useampia kultasäktejä warastanut. «Älkäämme olko
millämmetään," wastasin siihen,

„ suolaamme sille
raukalle tuo saalis kernaasti; annan ritlandestani osan-sa kaikille, miksikä en antaisi hänellekin? Eilettäin
laitti uudet palwelijani, joita olet minulle pestannut,
minua rehellisesti palweliwat, auttaen minua mieltä-
mään iloista juhlaa."

Siitä ei enää ollut tuon enempää puhetta.
Raskal jäi kun jäikin ensimmäisten palwelijain jouk-
koon, ivaan Vendcl oli yhä ystäwäni ja luottamus-
mieheni, Bendel piti minua äärettömän rikkaana mie-
henä, kysymättä mistä olin saanut rikkauteni. Hän
main oli minulle awulias keksimään keinoja millä
lailla tämä rikkauteni oli paraiten käytettäwä muitten
hywäksi. Siitä talpeakaswoisesta, harmajaputuisesta
miehestä hän ei tiennyt tuin että hän yksinään kykeni
minua wapauttamaan siitä kirouksesta, joka oli tullut
osakseni, ja että pelkäsin häntä, jonka tahdosta onneni
riippui. Muuten olin siitä makuutettu, että hän saat-
toi tllwata minua missä ikinä hän tahtoi; maan minä
en missään häntä. Senpä muoksi, sitä turvattua päiwäa
odotellen, heitin sikseen hänen olopaikan kuulustelemifen:
olisi ollut se kuulusteleminen turhaa waiwannätöä
kerrassaan.

Se komea juhla ja se tapa millä stinä täuttäy-
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dyin sai kaupungin herkkäuskoiset asukkaat siihen yhä
wahwempaan luuloon, että olin muka kuningas, maikka
kreiwiksi sanoin itseäni. Tosin sanomalehtien kertomuk-
sista sittemmin näkyi, että se huhu Preussin kuninkaan
matkasta ei ollutkaan kuin perätöntä lorua. Maan
kuninkaana minua pidettiin silti, wieläpä mitä ritkaim-
pana ja wahtawimpana. Ei waan oltu selwillä min-
kä maan kuningas olin. Gihän mailmassa milloinkaan
ole kuninkaista ollut puutetta, marsinkaan ei tähän ai»
kaan. Tuon pienen kaupungin asukkaat eimät olleet
koslaan kuningasta ketään nähneet, ja minkä malta-
kunnan hallitsijaksi milloinkin minua luutimatkaan, aina
arwasiwat määrin. Minä' jäin kuin jäinkin „treiwi
Pietariksi".

Kerran ilmestyi kylpywieraitten joukkoon muuan
kauppamies, joka oli aikanaan mennyt konkurssiin, ri-
kastuakseen jälleen sitä äweriäämmäksi, ja kaikki isosti
arwostiwat häntä. Hänellä olikin leweänpuoleinen
marjo, jos lohta hieman hatara. Hän oli tullut tähän
pieneen kaupunkiin näyttääkseen sen asukkaille kuinka
mahtawa ja rikas hän oli muka; alkoipa minunkin
kanssa kilpailla. Puhuttelin kultasäkkiäni ja seuraus
oli, että tus mies polonen, päästäkseen ihmisten hal-
weksimista pakoon, lahti tipo tiehensä, mentyään tois-
tamiseen konkurssiin. Pääsin hänestä erilleni.
Moni muukin rikas herra joutui minun tähteni keppi-
kerjäläiseksi.

Waikka kaikki oliwat minulle alamaisia kunin-
kaallisen rikkauteni ja loistoni wuoksi, oleilin kuitenkin
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kotona marsin hiljaisena ja yksinäisenä. Olin lamasta
hywin warowa enkä sallinut, että kukaan, oli se kuka
hywänsä muu kuin Bendel, tuli huoneeseeni, en salli-
nut sitä, oli syy minkä tähden puheelleni pyrittiin
mikä tahansa. Niin kauan kuin aurinko paistoi olin
huoneessani lukkoin takana, ja minusta sanottiin: lrei-
wi on työssä kamarissaan. Niitten töitteni tähden
muka lähtiwcit kuriirit milloin mitäkin asiata minun
puolestani ajamaan. Wasta iltasin joko puistossa
taikka Bendelin neuwon mukaan walaistussa salissani
wastaanotin wieraita, Vendel piti erinomaisen tarkkaa
huolta minusta, jos joskus muualle menin, nimittäin
forstmestarin puutarhaan, sen tyttären tähden, jota
sydämmestäni rakastin.

Chamisso ratas, toiwottawasti et ole unohtanut
mitä rakkaus on! Paljon olisi sinulla kuitenkin opit-
tllwaa minun kokemuksista. Hän, Miina, oli todella-
kin rakastettawa, hywä, hurskas lapsi. Hän oli sil-
mittömästi minuun ihastunut ja niin oli hän nöyrä,
että ei arwannut olemansa sen arwoinen että minä
häntä minäkään pitäisin; wiattoman, nuoren sydäm-
mensa kaikella woimalla hän wuorostaan rakasti mi-
nua, kostaen minulle rakkauttani. Hän rakasti niin-
luin wain waimo woi rakastaa, kokonaan alttiiksi an-
tautuen ja uhrautuen, itseään unohtaen, ainoastaan
sen hywää ajatellen, jolle oli sydäminensä antanut,
huolimatta siitä kuinka hänen itsensä tawi; sanalla sa-
noen: hän rakasti minua todellakin.
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Naan Minä hirweitä hetkiä nuo, todellakin
hirweitä, maikka silti Muistettawat Nendelin kanssa
tähden ollessani itkin ja woiwotin, heti kun olin ensim-
mäisestä rakkauden huumauksesta tointunut, ja «loi»
huolellisesti tarkastaa itseäni ja tekojani; minä onne-
ton, joka olin warjoton mies, minäkö olin pettää tätä
wiatonta enkeliä, julmasti ja itsekkäästi! Wuoroin
päätin ilmaista hänelle, Miinalle rattaalle, tuon
kamalan salaisuuteni, wuoroin mannoin wataset malat,
että muka ryöstäyn pois hänen seurastaan ja palenc-
nen tielle tietämättömälle, wuoroin taas itkin ja woi-
wotin Bendelin kanssa, pyytäen häntä saattamaan
minua forstmestarin puutarhaan.

Toisin ajoin kuwittelin mielessäni, että kohta
taiteti tulee takaisin se harmajataktinen, laiha mies ja
itkin taas jos näytti siltä kuin olisi ollut turha toi-
woni. Olin tarkkaan laskenut minä pciiwänä hän tu-
lisi, sillä hän oli sanonut, että wuoden päästä hän
palaa, säntilleen mnta jotta ei päiwäätään myöhem-
min eikä päiwää waremmin, ja minä luotin hänen
naan.

Miinan wanhemmat oliwat rehellistä, kelpo wä-
teä, ainoata lastaan hywin rattaana pitiwät ja mimin
ja hänen wäli kummastutti heitä, jotta eiwät tienneet
mitä tehdä. He eiwät olleet unissakaan ajatelleet,
että kreiwi Pietarin mielessä ei muuta ollut kuin hei-
dän lapsensa, waan nythän oli selwä kerrassaan, että
hän oli heidän tyttäreen silmittömästi rakastunut ja
tytär häneen. Tytön äiti oli siksi turhamie-
linen, että ei pitänyt awioliittoa mahdottomana ja teli
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parastaan saadakseen sitä aituseksi; isä oli niin terwe-
järkinen, että piti eukkonsa hankkeita hullutuksina.

Kumpanenkin oli siitä makuutettu, että rakkauteni oli
wilpitön. Eiwätkä muuta woineet kuin rukoilla lap-
sensa puolesta.

Minulla oli wielä tallella muuan kirje, minkä
sain siihen aikaan Miinalta. Niin, tätä kirjettä on
hän kirjoittanut, se on hänen käsialaansa. Näin kir-
joitti hän:

„Olenhan muuan heikko, tyttö hupakko; enkä
saata uskoa, että minun armaani, jota hartaasti, niin
hartaastirakastan, minun, tyttö paran, mieltä pahoit-
taisi, Olet niin peräti hywä, sanomattoman hywä;
waan älä minusta määriä luule. Sinun ei pidä uh-
rata mitään minun hywäksi, sinä et saa yrittääkään
mitään uhrata minun tähden. Wihaisinpa itseäni, jos
sen tekisit. Olet minnn onnelliseksi tehnyt, olet
opettanut minut rakastamaan. Lähde jo pois!
Tiedä mikä on kohtaloni; treiwi Pietari ei minulle
kuulu, waan maailmalle. Tahdon olla ylpeä tun
luulen mainittawan, mitä hän milloinkin on
toimittanut ja aikaasaanut ja miten häntä on

missäkin kunnioitettu ja ylistetty. Katsohan, tuota
ajatellessani, suutun sinuun siitä, että olet tyttö
hupakon tähden unohtanut ylewää tehtäwätäsi.
Lähde pois, sillä jos et lähde, se ajatus tekee minun
onnettomaksi, että olen onnellinen, autuas sinun, ah
sinun tantta. Enkö ole sinun elämääsi kuitenkin
jollain öljypuuuoksalla suloistuttanut ja ruufukutka-
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sella, niinkuin siihen seppeleeseenkin, jota sinulle an-
noin, oli kiedottu oksia ja kukkasia? Olet sydämes-
säni, rakkahani, minusta eroamista älä pelkää jos-
pa kuolenkin, olen onnellinen, sanomattoman onnellinen
sinun tähtesi."

Kyllä armaat miten kipeästi nuo sanat tawiwät
sydämmeeni. Sanoin hänelle, etten ollut se miksi häu
näytti luuleman; olen tosin rikas, maan sanomattoman
onneton mies. Olin muutaman kirouksen alainen, joka
oli ainoa asia, minkä salasin häneltä, syystä siitä
että wielä oli hieman toiwoa minulla sen kirouksen
alta päästä jotenkin. Oli sydämmellinen huoleni, että
ehkä syöksyisi hän minun kanssa onnettomuuteen, hän,
joka elämäni tiellä on ainoa waloni, ainoa onneni.
Tuota selwittäeZfäni hän taas sitä itkemään, että olin
niin onneton. Uh, hän oli niin rakastettawa, niin
peräti hywä! Jos hän olisi main yhden kyyneleen
woinut pyyhkiä silmistäni, kuinka mielellään olisi hän
kolonaan uhrannut itsensä.

Wa<m hän ei hetikään ymmärtänyt sanojeni tar-
koitusta; hän näet luuli yhä, että olin jotu ruhtinas,
jota oli ties mikä onnettomuus kohdannut, eitä häu
heittänyt mielessään kuwittelemasta kuinka ylewä ja
santarimoinen hänen rakastettunsa oli.

Kerran sanoin hänelle: „ Miina, tämän tmin
wiimmeisenä päiwänä woipi kohtaloni muuttua jarat-
kaisun alaiseksi joutua maan jos ei se tapahdu,
täytyy minun kuolla, koska en tahdo tehdä sinua on-
nettomaksi." Hän itki ja laski päänsä minun rin-
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nalleni. „los sinun kohtalosi muuttuu, salli minun
main tietää, että olet onnellinen; wähäl, muusta, it-
selleni en mitään pyydä. Waan jos onneton olet, tee minun
osalliseksi onnettomuudestasi, että pääsen kuormaa kan-
tamaan sinun kanssasi."

„Tyttö, tyttö, peruuta sanasi, se waromaton sa-
nasi sillä tunnetko minun onnettomuuttani minkä-
lainen se on, tunnetko sitä kiroustani? Tiedätkö kuka
minä olen mikä minua —?— Näethän kuin-
ka minua hirwittää tuo salaisuuteni!" Hän nyyhkyt-
täen heittäysi jalkojeni eteen ja uudisti pyyntönsä.

Forstmestari kun tuli sisään, sanoin hänelle,
että ensi kuun ensimmäisenä paiwänä aioin pyytää hä-
nen tytärtään puolisokseni! - sinä päiwänä syystä
siitä, että sitä ennen saattaa tapahtua paljo, joka woi
muuttaa kohtaloani. Oli miten oli, rakkauteni oli
muuttumaton.

Tuo kunnon mies oikein hämmästyi, kuulles-
saan „kreiwi Pietarin" tuolla lailla puhuman. Hän
tarttui minuun syliksi, ja taas nolostui, kun oli unoh-
tanut kuka olin muka. Waan nyt häntä rupesi arwe-
luttamaan naimishankkeeni; hän alkoi kysyä ja puhella
lapsensa tulewaisuudesta: oliko minulla mitä huomen-
lahjaa tarjota, oliko mitä takeita, että todellakin toteut-
taisin aikomukseni y. m. s. Kiitin häntä, että hän mi-
nua noista asioista oli huomauttanut. Sanoin hä-
nelle, että aijoin asettua näille tienoille, missä olin
kansan suosiossa, ja elää huoletonta elämää. Pyysin
häntä ostamaan tyttärensä nimessä paraimmat maati-
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lat tässä maakunnassa ja ininä olen suorittama hin-
nan. Tyttären sulhasta hän möisi sillä lailla paraiten
Palmella. Hänelle tuli tuosta paljo päänwaimaa ja
huolta, sillä kaikkialla, missä hän kuulusteli kaupan
olemia maatiloja, oli ollut samoilla kaupoilla muuan
muukalainen, joka olikin ostanut noin miljoonan mar-
kan edestä maata.

Totta puhuen, olin häneen wähin kyllästynyt ja
siitä syystä olin hywilläni kun hänestä pääsin erilleni
joksikin ajaksi. Miinan äiti oli hieman kuuro eikä hänsen wuoksi ollut ensinkään kateellinen jos joillakin
muilla oli kunnia kreiwiä puhutella.

Äiti tuli tyttärensä seuralaiseksi ja molemmat
pyysiwät minua wiipymään hetken aikaa wielä heidän
kanssa; maan ei sopinut minun enää jäädä sinne, sillä
näin kuinka kuu oli taiwaanrannalle nousemassa,
Oli aika lähteä.

Huomen-illalla menin taas forstmestarin puutar-
haan. Olin heittänyt ison wiitan hartioilleni, hatun
olin painanut silmilleni ja menin Miinaa puhuttele-
maan. Kun hän katsoi minuuu, liikahti hän ikäänkuin
tahtomattaan; silloin muistui eläwästi mieleeni se yö,
jolloin olin näyttäytynyt kuutamossa, se hirweä yö.
Miina se oli todellakin. Waan ehkä hän ei ollut
minua tuntenutkaan. Hän näytti kowin hiljaiselta ja
miettiwäiseltä minulla oli towin mieli rastas
nousin seisoalleni. Hän heittäysi hiljaa nyyhkyttäen
rinnalleni. Minä poistuin,
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Siitä lähtien tapasin hänet useimmiten itkemästä;
käwi yhä syukemmäksi mieleni. Tytön wanhemmat ne
main mahdottoman onnellisia oliwat. Se merkille
pantmva päiwä lähenemistään läheni, kamalana ja
mnstana kuin mikähän ukkospilwi. Aatto oli käsissä,
minun oli waikea hengittää, Olin waralta täyttänyt
kultarahoilla muutamia arkkuja, odotin maltittomasti
12:nnen hetken tnloa. Jo oli käsissä tuo tärkeä aika.

Minä istuin ja odotin, kellonwiisaria katselle»,
sekunteja ja minuutteja lukien, niinkuin olisiwat ne ol-
leet puukoniskuja. Kuullessani jotain ääntä mitä hy-
wcinsä hypähdin seisoalleni. Jo alkoi päiwä sarastaa.
Hitaasti tirkkeni aika, tuli puolisenaika, ilta, yö; tcl-
lonwiisarit nylähtiwät, toiwoni oli lakastumassa; kello
soi 11 eikä näkyuyt ketään, wiimmeisen tunnin wiimmci-
set minuutit mcniwät eikä ketään näkynyt, kello alkoi
soida 12:sta, nyt oli se otollinen hetki mennyt siwu ja
toiwottomana minä mies polonen waiwuin wnoteelleni
takaisin, surkeaan itkuun. Huomenna siis täytyi mi-
nun yhä warjottomana pyytää rakastettuani
awiopuolisokseni; masta aamupuolella tuli hetkeksi lc-
wotou uni silmiini.
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Oli wielä warhaineu aamu, kun heräsin siitä
että wiereisestä huoneesta kuului liimasta puhetta.
Kuuliu Bendelin kieltäywän laskenmsta sisään; Raskal
huusi wihasesti että hän wälittäa wiisi mokomasta
kiellosta ja waati maalimalla että hän laskettaisiin
minun huoneeseen. Hywänsuopea Bendel huomantti
häntä siiwosti että seuraus semmoisesta röyhkeydestä,
jos se tulisi minun tietooni, olisi etusastll palweluk-
scsta erottaminen. Raskal uhkasi lyödä häntä jos hän
yhä niskottelisi.

Kesken pukemista awasin owen ja huusin Nas-
kalille: „Mitä asiaa sinulla, lurjus?" - Hän peräysi
pari askelta ja wastasi kylmäkiskoisesti:

„ Pyydän
nöyrimmästi Teitä, herra lreiwi, kerrankaan näyttä-
mään marjonne ..

. aurinko paistaa kartanolla pa-
rasta aikaa marsin kirkkaasti."

Tuntui luin ukkonen olisi iskenyt minuun. En
isoon aikaan saanut sanaa suustani. „Mitcutä
sinä, renki, kohtelet minua?" .. , Tyyneesti hän kes-
keytti puhettani: „Renki saattaa olla rehellinen mies
silti, maikka hän ei tahdokaan Palmella warjotonta
isäntää; irti sanon itseni Teidän palwelulsestanne".
Minun täytyi koittaa toista keinoa, „Raskal rakas,
kuinka on mieleesi juolahtanut noin hullunkurinen
ajatus, mitenkä woii ajatella, että. . .?" Waan hän
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tyyneesti yhä sanoi: „On ihmisiä, jotta mäittäwät,
että olette warjoton. , , siis, piikittä mutkitta, näyttä-
kää marjonne tahi laskekaa minut valweluksestanne."

Bendel, kalpeana ja mamisten, maan maltta-
wampi kuin minä, antoi minulle muutaman wiittauk-
sen että tarjoaisin hänelle rahaa, jolla käy lahjoominen
ketä hywänsä, maan sekin oli turhaa työtä; hän heitti
rahat lattiaan jalkojeni juurelle: „Warjottomalta en
wastaanota mitään". Hän kääntyi minulle selin ja
poistui, hattu päässä, jotain laulua hyrahdellen,
huoneesta hitain askelin. Seisoin siinä Bendelin kanssa
kuin kiwettynyt, nolona katsoen hänen jälkeensä.

Raskaasti huokaellen ja kuolema sydämmessäni
walmistausin wihdoinkin lupaukseni toteuttamaan ja
kuin rikollineu ikään tuomarini eteen esiintymään forst-
mestarin puutarhaan. Menin siihen puitten warjosta-
maan lehtimajaan, jota sanottiin kreiwi Pietarin ma-
jaksi ja jossa minua oliwat odottamassa tälläkin ker-
ralla. Iloisena ja huoletonna terwehti minua tytön
äiti. Waan Miina istui siinä kalpeana ja kauniina
kuiu ensi lumi, joka syksyllä lukkia peittää, kohta taas
medeksi sulaakseen. Forstmestari, joku kirjoitettu paperi
kädessään, käweli kiiwaasti lahakäteen ja näytti siltä
kuin olisi hän tahtonut salata mielenluohuaan, jonka
hänen tumallisissa oloissa jäykät ja liikkumattomat kas-
wonsa, wuoroin punaisina wuoroin kalpeina, ilmaisi-
wat. Hän tuli luokseni minun tullessani sisään ja
pyysi saadakseen puhutella minua tähden kesken. Se
polku, jonne hän kutsui minut perässään kulkemaan,
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wci muutamaan lakeaan ja puuttomaan puutarhan
osaan. Aänetönnä istahdin muutamalle penkille ja
hetken aitaa oltiin waiti.

Forstmestari kiiwaasti yhä kameli tahakcitcen,
kunnes lopulta äkkiä seisahtui eteeni ja tatsottuaau
siihen paperiin, joka oli hänellä kädessä, tuikeasti mi-
ilulta kysyi: „ Herra kreiwi, te ehkä tuunette muuatta
miestä, nimeltä Pietari Schlemihl, häh?" Gn puhu-
nut mitään ..

, „Muuatta miestä, jolla on erinomai-
set lahjat ja ominaisuudet häh?" , Hän odotti was-
tausta, „Lntä jos itse olisin se mies?" sanoin wih-
doinkin, - „Se", lisäsi hän, kiiwaasti tiuskien, „joka on
marjonsa hukannut!!" „Tuota olen aawistanut,
tuota olen aawistanut," huusi Miina, „uiiu,
olenhan jo aikoja sitten sen tiennytkin!" ja hän
heittäysi äitinsä syliin, joka hämmästyksissään ja
tytärtään halaillen nuhteli häntä siitä, että hän on-
nettomuudekseen oli salannut tuota asiaa. Waan
Miina oli, kuin Arethusa, muuttunut kyynellähteeksi,
jota joutui tuimilleen minuu ääntäni kuullessaan.

„Ia te kelwoton," huusi forstmestari mihoissaan,
„olette tawattoman röyhkeästi pettäneet minua ja ty-
tärtäni; ja te olette muka rakastawiuanne häntä, jonka
olette tällä tawalla pettäneet! Katsokaahan kuinka hän
tuossa itkee ja käsiään wääntelee. Hirweätä, hir-
weätä!"

Olin siihen määrään pökerryksissä, että aloin
höpistä: „Oli miten oli, eihän warjo ole kuin pelkkä
marjo main, jos hätä mlee, niin tulee kai marjottakin
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toimeen, tarpeetonta on tästä asiasta komin suurta
Melua nostaa." Waan tunnossani myönsin, että tuo
Puheeni oli lorua> jotta herkesin puhumasta, eitä hän
huolinut edes wastatakaan. Kuitenkin lisäsin: ~minlä
on hukannut, sen woipi saada takaisin joskus."

Wihasesti huusi hän: „TunNustakaahau, tun-
nustakaa, millä lailla olette marjonne menettäneet!"
Minun täytyi turwautua taasentin mateeseen: „Muuan
tolwana terran taitamattomasti marjooni astni, jotta
tuli siihen iso reikä. . .

olen korjatteelle lähettänyt
marjoni, silla rahalla saa paljon aikaa, jo eilettäin
olisi minun pitänyt saada se takaisin."

„Hywä on, hywä, hywä!" wastasi forstmestari
wuorostaan, „te kositte nyt tytärtäni, on toinenkin ko-
sija, minun on asia tyttärestäni huolta pitää. Kolme
päiwää annan teille marjonne korjauksen waralle; jos
kolmen päiwän perästä palaatte takaisin oikean mar-
jun kanssa, olette terwetnlleet. Waan neljäntenä päi-
wänä, jos ette ole palanneet, niin saatte uskoa, että olen
antama tyttäreni toiselle kosijalle puolisoksi." Iri-
tiu wiela sanoa sanasen Miinalle, maan hän itki t'o°
wasti ja tnrwansi äitiinsä; ja äiti äänetönnä wiittasi
minulle, käskien minnu mennä. Horjumin astelin me-
ninkin ja minusta tuntui kuin olisi maailma häwinnyt
taakseni.

Olin joutunut Vcndelin rattaasta huolenpidosta
erilleni ja harhailin metsissä ja niityillä. Tuskan hiki
juoksi otsaltani ja huokaukset pääsiwät ehtimiseen rin-
nastani; olin kuin mieletön.
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Gn tiedä kuinka kauan olin sillä lailla kuleksi-
nut, kun arwaamatta joku tarttui minuun tasiwarresta
jollakin päimänpaisteisella kankaalla. Pysähdyin ja
katsoin taakseni ... se oli harmajatawnen mies, joka
näytti siltä luin olisi hän kiiwaasti juossut perässäni
hengästyksiin asti. Hän alkoi lohta puhutella mi-
nua:

..Lupasin tänään teitä tapaamaan tulla, maan
te ette malttaneet odottaa. Waan ei ole hätää mi-
tään, te osaatte ottaa hywastä neuwosta waari, woit-
tehän saada marjonne takaisin, jos haluatte, ja palata
kohta forstmestarin puutarhaan. He sanomat teidät
terwetulleitsi, ja kaikki on ollut main pientä pilaa
muka. Naskalista, joka on pettänyt teitä ja joka on
kosimassa morstantanne, pidän minä huolen, hän, mies
parka, on jo tarpeeksi kypsä."

Olin wielä kuin unissani. «Lupasin tänään —?"

tuota hänen puhetta jäin ajattelemaan hän oli
oikeassa, olin kaiken aikaa yhden päiwän suhteen
erehtynyt. Oikealla kädelläni koitin oliko knNaroni
tallella . . . Hän arwasi mikä minulla oli mielessä ja
peräysi kaksi askelta.

„ Olkaa huoleti, herra kreiwi, kukkaronne saatte
pitää." ÖlliZtäen, ihmetellen katselin häntä. Hän sa-
noi: „Pyydän teitä suostumaan maan muutamaan
joutamaan pyyntööni; olkaa wain hywä ja kirjoittakaa
nimenne tämän paperin alle." Siinä paperissa oli
luettawana seuraamat sanat:

„ Suostun täten, kun sieluni erkanee ruumiistani,
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jättämään sieluni perinnöksi sille, jonka hallussa on tä-
mä paperi,"

Katselin ääneti ja ihmeissäni tuota paperia ja
sitä harmajata miestä, muoroon kumpastakin. Hän
oli sillä wälin pistänyt mnntaman uuden kynän meri-
pisaraan, joka oli kädelläni, orjantappuran oka muuan
kun oli sitä äskettäin haawottanut.

„Kuka te olettekaan?" kysyin wihdointin. Ma-
hat siitä luka olen," wastasi hän, „ja eikö näy päältä-
kin päin? Mies polonen, mikähän lie oppinut joku-
nen, jota hänen ystäwänsä palkitsemat kiittämättö-
myydellä niistä komeista lahjoista, joita hän antaa
heille, ja jolla ei ole muuta hupia tämän maan
päällä kuin wähäsen koleilimisia kaikenlaisia. . . Waan
kirjoittakaa toki nimenne tämän paperin alle! Tänne,
oikealle puolelle: Pietari Schlemihl."

Pudistin päätäni ja sanoin: „ Anteeksi, waan
nimeäni en kirjoita," -

„ Ettekö," hän ihmetteli, „ja
miksikä ette?"

„ Näyttää toti arweluttawalta jossain suhteessa
sieluni antaminen marjoni tähden. , . „Wai niin, wai
niin!" hän yhä kummasteli, „arweluttawaltako?" ja
hän naurahti pilkallisesti, „Waan sanolaahan mi-
nulle, mitä se sielunne oikeastaan onkaan? Oletteko
sitä koskaan nähneet ja mitä aiotte sillä toimeensaada
kuoltuanne, häh? Olkaahan main hywillänne, että
olette tawanneet muutaman asianharrastajan, joka
tuosta joutamasta kalusta, jota toiset sanomat gal-
maaniseksi woimaksi, toiset sähköwoimaksi, mitä mitsi-
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tin, oikean hinnan maksan tahtoo, nimittäin antaa
teille siitä oman ruumiinne marjon, jolla woitte Muu-

rostanne saada morsiamen ja tiesi mitä hywää ikinä
haluatte.,, Wai tahdotteko heittää tuota tyttö riepua
sen kelwottomau konnan Naskalin käsiin, häh? Waau
käykäähän omin silmin katsomassa; tulkaahan minun
kanssa, niin mennään forstmestarin puutarhaan", ke-
hotti hän, taskustaan ottaen ja minulle tarjoten laa-
puu semmoisen, joka tekee ihmisen näkymättömäksi.

Minun täytyy tunnustaa, että minua sanomat-
tomasti häwetti joutua naurun alaiseksi tuon miehen
nähden. Wihasin häntä koko sydämmestäni ja uskou,
että tämän wastenmielisyyteni wuolsi eikä niinkään
periaatteellisista syistä tieltäysin nimeni allekirjoituksella
ostamasta takaisin marjoani, maikka kylläkin olisin
tarwinnut sitä. Minua kauhistutti yksin se ajatns,
että tuo ruma juonittelija, tuo irwinaama, astuisi pil-
kallisesti minun ja rakastettuni, kahden haawoitetuu
sydämmen, wäliin. Arwelin, että se mikä oli tapah-
tunut oli sallittu ja että surkeuteni oli peruuttamaton;
sen wuoksi käännyin miehen puoleen ja sanoin:

„Olen teille marjoni myynyt tästä kukkarosta,
jola kyllä on hyiua olemassa ja etnsa, waan minua
on kowasti kaduttanut tuo kauppa. Eikö peruuteta
sitä, Jumala» tähden?" Hän pudisti waiu päätään
ja heittäysi synkän näköiseksi. Lausuin wielä: „Entä
hlllna mitään enää myyda teille, maikka saisin warjo-
nikin takaisin, enkä siis nimeäni tuohon paperiinne
kirjoita, en! Siitä käy päättäminen pitkiltä mutkitta,
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että ne naamiaishuwit, joihin kutsutte minut osalliseksi
muka, olisiwat teitä humittamaisempia kuin minua;
siis en rupea, en sekau niihin, ja kosta niin on, hy.
wästi!"

„Onpa iläwä, herra Schlemihl, että te ette woi
suostua kauppaan, johon olen ystäwällisesti teitä keho-
tellut. Waan olkoon, entä wasta olen onnellisempi.
Hywästi sitte, näkemiin asti! Siwumennen sallikaa
kumminkin minun osottaa, että niitä kaluja, joita os-
tan kulloinkin, en heitä homehtumaan suinkaan, pidän
kuin pidänkin niitä siewästi."

Hän meti heti marjoni taskustaan, lasti sen le-
wälleen nurmelle, auringon puolelle jalkoihinsa, sillä
lailla, että hän kulki kahden marjon wälissä, hänen
oma marjonsa toisella puolen ja minun marjoni, joka
häätyi seuraamaan häntä sekin, toisella puolella. Min-
ne hän meni, sinne minunkin marjoni.

Kun en ollut kaualle aikaa marjoani nähnyt ja
nähdessäni nyt kuinka se oli tuon kelwottoman miehen
hallussa, juuri silloin kuin olisin sitä paraiten itse tar-
winnut, sydämmeni oli pakahtua ja aloin katkerasti it-
teä. Tuo inhottawa mies ylpeili siitä minulta ryöste-
tystä kalustaan ja uusimaan tarjoustaan rupesi hämyt-
tömästi.

„On se wielätin kaupaksi, ei muuta kuin nimen-
ne kirjoitatte, niin Miina parka pääsee tuon konnan
Naskalin kynsistä teidän, herra kreiwin, syliin... ei
kuin nimenne kirjoitatte, muuta ei." Kyyneleet alkoi-
wat taas juosta silmistäni, waan käännyin hänelle se-
lin ja kastin hänen mennä. . 4
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Benoel, joka huolissaan oli etsinyt minua, saa-
pui samassa luoksemme. Kun se uskollinen palweli-
jani minut näki itkusilmin ja minun marjoni, jota
hän tunsi minun marjoksi, tuon eriskummallisen, har-
majan miehen hallussa, päätti hän heti, maikkapa mäki-
sinkin, toimittaa minulle takaisin omaisuuteni, ja kos-
kapa hän ei osannut harmajan miehen kanssa
siiwosti keskustella, hyökkäsi hän heti hänen kimppuunsa
komilla sanoilla ja waati häntä, pitemmittä mutkitta,
paikalla antamaan minulle takaisin marjoni. Waan
harmaja mies, wastcmksen sijasta, kääntyi wiattomalle
nuorukaiselle selin ja alkoi mennä matkoihinsa. Waan
Bendel nosti kuhmuisen saumansa, mikä oli hänellä
kädessä, ja rupesi, astuen hänen jätissään, ankarasti
käskemään häntä heti heittää luotaan marjoni ja hosu-
maan häntä minkä ikinä jaksoi selkään. Harmaja
mies, aiwan kuin jos hän olisi ollut selkäsaunoihin
hywinlin tottunut, kyyryssä selin kiirehti pois, Bendel
kintereillä. Katselin tuota menoa lanan, kunnes lo-
pulta katosiwllt näkymistäni kaikki, harmaja mies,
Bendel ja marjoni. Olin taas yksikseni jäänyt minä
mies polonen.

Kun olin jäänyt yksikseni siihen autioon korpeen,
aloin taas towasti itkeä ja sanomattoman raskasta
sydäntäni tewmtää. Waan en nähnyt surkeudelleni
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mitään rajoja, ei loppua, ei määrää, ja hirweästi
janoissani imeskelin sydämmeni haawoja, joihin hän
oli uutta myrkkyä kaatanut. Kun mielessäni Miinaa
ajattelin ja hänen mielewä, ihana kuwansa, semmoise-
naan tuin olin nähnyt häntä, itkussasilmin jakalpeana,
ilmaantui eteeni, silloin astui röyhkeänä ja irwisuuna
Naskalin haamu minun ja Miinan mätiin, käsilläni
peitin silmiäni ja pakenin yhä kauemmas korpeen; maan
ei jättänyt minua tuo hirweä näky silti, yhä ajoi mi-
nua takaa, kunnes hengästyksissäni kaaduin pilkalleni
maahan, jota kostutin kyyneleilläni.

Ia kaikki tämä surkeus muutaman marjon takia!
Ia olisin sen marjon saanut takaisinkin, kunhan olisin
nimeni kirjoittanut muutamaan paperiin. Aloin aja-
tella tuota harmajan miehen tarjousta ja kieltoani sii-
hen suostumasta. Kolkoksi käwi mieleni ja jouduin
lopulta pää pyörälle etten tiennyt miten olla miten
eleä.

Tuli ilta. Nälkääni söin metsän hedelmiä ja
janooni join mettä muutamasta purosta. Olin yötä
muutaman puun juurella. Aamulla heräsin rastaasta
unesta, siitä että kuulin kuinka kuorsaelin niinkuin
kuolema ihminen. Vendel lienee eksynyt niinun jälil-
täni, ja olin siitä hywilläni. Minua ei haluttanut
palata ihmisten pariin, joita pakoon olin lähtenyt
niinkuin mikähän milli eläin. Sillä lailla tirtkeni kol-
misen päiwää.

Neljännen päiwän aamuna olin muutamalla
hietikolla, jossa päiwä räikeästi paistoi, ja istuin siinä
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kiwellä, sillä aurinko oli minusta nyt mieluinen, sitä
lun en ollut nähnyt isoon aikaan. Sydäntäni rawit-
sin toiwottomuudellani. Arwaamatta pelästyin jostain
äänestä, katsoin taakseni, paetukseni, maan en nähnyt
ketään. Maan päiwän paahtamalla hietikolla näin
arwaamattll ihmisen marjon kulkeman ohitseni, ja se
olikin minun marjoni näköinen, siltä minusta tuntui,
siitäkin syystä, että se kulti noin yksinäisenä, herrastaan
erillään.

Sydän wawahti rinnassani ja ajattelin: Mar-
joni, etsitkö herraasi? Minä tahdon olla herrasi. Ia
juoksin sen perässä, kiinniottaakseni sitä; ajattelin näet,
että jos onnistuisi minun päästä niin lähelle, että
jalkani kostisi siihen, niin se kaitetikkin tarttuisi jal-
kaani ja tottuisi ajan oloon minuun.

Warjo alkoi heti paeta altani ja minun täytyi
sitä lewytjaltaista pakolaista rumeta takaa-ajamaan
juolsujalassa, johon kiiwaaseen juoksuun sain woimaa
ainoastaan siitä toiwosta, että ehkä pelastuisin sur-
keasta tilastani. Warjo pakeni muutaman kaukaisen
metsän rannalle päin, jonka siimekseen se kai toiwoi
pääsewänsä piiloutumaan. Huomclsin sen, pelästyin,
kosla oli mahdollista että se pakoon ennättäisi, ja pa-
lama halu innostutti minua ja pani jalat alleni; eikä
aikaakaan, niin tulin marjoa jo hiukan lähemmäs,
jotta huomasin, että wielä sen saawutan. Äkkiä se
pysähtyi ja kääntyi minuun päin. Niinkuin jalopeura
hyökkää saaliinsa niskaan, niin minäkin aika harppauk-
sella hypähdin marjon wiereen ottaakseni sitä haltuuni
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... maan arwaamatta tapasin loman wastarinnan ai»
wan kuin olisi ihminen tullut juosten minuun pahti.
Käwi niin kipeästi kylkiluihini etten muista milloin
olisi niin kipeästi koskenut.

Säilähdyksestäni oli se seurauksena, että läsiwar-
sillani, tietämättäni ja tahtomattani, tulin syleilleelsi
sitä, mikä näkymättömänä seisoi edessäni. Syöksyin
samassa pitkolleni maahan; ja allani, selällään, makasi
ihminen, johon olin lujasti takertunut ja joka wasta
nyt tuli näkymiin, oltuaan sitä ennen näkymättömänä
kerrassaan.

Nyt selwisikin koko tapaus ja näytti minusta
marsin luonnolliselta. Tuolla miehellä oli arwatta-
wllstikkin ollut kädessään se ihmeellinen linnunpesä,
joka on sen laatuinen, näet sen, että se, jonka kädessä
sc on, jää näkymättömäksi, maan hänen marjonsa kyllä
näkyy; kädessään oli hän pitänyt tuota linnunpesää,
juostessaan minua pakoon, maan lun saawutin hänet,
luiskahti se hänen kädestään. Katsoin ympärilleni, ja,
aiwan oikein, huomasinkin sen linnunpesän näkymättö-
män marjon, juoksin sen marjon luo ja sainkin pesän
käsiini. Samassa tulin minä, warjoton mies, itse nä-
kymättömäksi.

Tuo mies kawahti seisoalleen ja katsoi
ympärilleen olinko missä minä, hänen woittajansa,
maan sitä ei hän nähnyt missään, maikka päiwä pais-
toi kirkkahasti, ei minua eikä minun marjoakaan.
Mies parka ei ollut näet tullut luonnollisesti ajatel-
leksikaan eitä hädissään hoksannut, että minä, juostes»
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sani häntä takaa, olin warjoton. Päästyään selwille
siitä, että minä olin kadonnut, hän epätoiwoissaan
repi hiukset päästään. Waan minulle käwi nyt mah-
dolliseksi jälleen esiintyä ihmisten keskuudessa, kun mi-
nulla oli se ihmeellinen, näkymättömäksi tekemä linnun-
pesä kädessäni, ja kowasti halusinkin päästä ihmisten
pariin. Mutta ei kyllä puuttunut tekosyitä millä saa-
toin tuntoani rauhoittaa, tuolta mieheltä ryöstettyäni
hänen aarteensa, ja niitä lewottomia ajatuksia pakoon
päästäkseni kiiruhdin pois, katsomattanilaan enää jäl-
keeni oliko se mies parka minne joutunut; tuulin main
hänen huutoaan ja päiwittelemisiään. Silla lailla tuo
tapaus tapahtui, minun muistaakseni.

Mieli paloi sinne forstmestarin puutarhaan saa-
dakseni omin korwin luulla ja omin silmin nähdä,
että harmaja mies oli puhunut totta; maan en ollut
selwillä siitä missä olin, jonka tähden menin muuta-
malle mäelle, josta saattoi nähdä ympäristöä. Ia
näinkin mäen kukkulalta sen pienen kaupungin jaforst-
mestarin puutarhan jalkojeni olla. Sydämmeni al-
koi tykkiä ja kyyneleitä alkoi taas, maikka toisesta
syystä luin äskettäin, juosta silmistäni: saan nähdä
häntä jälleen. Ikäwä joudutti askeleitani sille po-
lulle, joka wei nopeimmin perille. Siwuutin muuta-
mia kaupungista palaamia talonpoikia, heidän näke-
mättä. He puhuiwat minusta, Naskalista ja forst-
mestarista; en halunnut luulla heidän puhetta, kiireh-
din siwu.

Puutarhan portista sisään mennessäni, mieli
kuohussa niinkuin hartaasti odotteleman itään, oli
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kuin jos olisi joku naurahtanut; minua hirwitti, kat-
soin sukkelaan ympärilleni; en huomannut ketään. As-
tuttuani muutamia askeleita wielä, kuului minusta
luin olisi joku ihminen käwellyt wieressäni; maan en
nähnyt; otaksuin, että oli lorwani pettänyt. Oli war-
hainen aamu, ei kukaan ollut kreiwi Pietarin lehtima-
jassa, puutarha tyhjä oli wielä; kuleskelin niissä tu-
tuissa paikoissa, menin asuinhuoneitten lähelle. Sama
ääni, jota olin äsken kuullut, kuulin wieläkin, tällä
kertaa selwemmästi. Pelonalaisena istuin muutamalle
penkille, joka oli päiwänpaisteisella paikalla owen wie-
ressä. Kuului luin joku näkymätön haltia olisi pilkal-
lisesti naurahtaen istahtanut wiereeni. Awain pistet-
tiin lukon suuhun, owi aukeni, forstmestari tuli ulos,
paperi kädessä. Tuntui minusta kuin olisi pilwi kää-
riytynyt pääni ympärille, katsoin ympärilleni ja. . .

hirweätä ... se harmajatakkinen mies istui rinnallani,
pirullinen hymy huulillaan katsellen minua. Hän
oli heittänyt sen ihmeellisen kaapun, joka teki kanta-
jansa näkymättömäksi, hartioilleni, hänen jalkojensa
juuressa oli, riitelemättä keskenään, hänen ja minun
warjo, huolettomasti piti hän kädessään sitä paperia,
jonka alle hän oli tuonnottain pyytänyt minua kirjoit-
tamaan nimeni, ja, sillä aikaa, kuin forstmestari ka-
meli kahaläteen lehtimajassa, hän, tuo harmaja mies,
kuiskasi lorwaani:

„Tehän kuitenkin kaikitenkin noudatitte kutsuani,
tässä me nyt istutaan kahden saman kaapun alla.
Hywä on, hywä on! Kaiketikkin te annatte takaisin



56

minulle sen linnunpesänkin, ettehän sitä enään tarwit-
selaan, ja tehän olette liian rehellinen mies pitääksenne
kauemmin hallussanne toisen omaa . . . maan eipä silti,
etten olisi teille mielelläni sitä lainaksi antanut, kiittää
ei kannata." Hän otti sen kädestäni enkä wastus-
tanutkaan ollenkaan, hän pisti sen taskuunsa ja nau-
rahti taas, wieläpä niin towaa, että forstmestarikin
katsoi mistähän tuo ääni oli syntyisin. lstuin kuin
kiwettyneenä siinä.

„Teidän täytyy toki myöntää," sanoi hän,
„että tämmöinen kaapu on paljo mukawampi. Se ei
peitä ainoastaan miestä, maan lisäksi hänen marjonsa-
lm ja mitä hywänsä hän kulettaakaan mukanaan.
Katsokaahan, tässä olette kumpikin, te ja marjonne."
Hän naurahti taas. „Huomaattehan, herra Schle-
mihl, mitä alussa ei tahdo mielisuosiolla siihen on
pakko lopussa kuitenkin. Ajattelin, että kyllä te
wielä ostatte sen kalun minulta, otatte huostaanne
morsiamenne (silla wielä on siihen tilaisuutta) ja nos-
tatamme Naskalin hirteen, sen lurjuksen, se on helppo
asia, koska meillä on nuoraa tarpeeksi. Kuulkaahan,
annan teille kaupanpäälliseksi tämän kaapun."

Miinan äiti tuli huoneesta ulos ja keskustelu
alkoi. „Mitä askaroipi Miina?" „Hän itkee."

„Typerä lapsi on hän. Eihän asia ole muutetta-
wissa kuitenkaan." „ Tosin ei, maan on liian ai-
kaista antaa hänet toiselle!" „Olet, mieheni rakas,
kowin julma, sehän on oma lapsesi." „Ei, äiti
kulta, nyt olet määrässä. Jos tyttäremme, wielä en°
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nenluin hän on itkenyt silmiään luiwilsi, huomaa ole»
wansa rikkaan ja mahtaman miehen waimo, on hän
tointuwa surustaan luin unesta ikään, ja Jumalaa
sekä meitä liittämä, usko minun sanaani!" „lu°
nmla suokoon!" „ Tyttärellämme on tosin jo mar-
sin suuret maatilat; maan luuletko, että, sen jälkeen
kun tuo keinottelija Pietar Schlemihl sai aikaan ne sur-
keat rötökset, kohtiaikoihin on ilmaantuma yhtä sopima
mies hänelle tuin Raskal? Tiedätkö kuinka rikas
herra Raskal on? Hänellä on maatiloja tässä maassa,
jotka omat ainakin kuuden miljoonan markan armoista,
eikä hän ole ollenkaan weltaantunut. Kauppakirjat
omat olleet minun nähtäwinä. Hän se oli, joka mi-
nun edeltä oli paraimmat maatilat ostanut; ja sitä
paitsi on hänellä salkussaan Tuomas Johnin arwo-
papereita, noin neljän miljoonan armosta." „Hän
on mahtanut lowasti warastaa". „Mitä joutawia!
Hän on säästänyt minkä toinen on tuhlannut."
„Mieskö, joka on rikkaan herran pikenttinä ollnt?"
„Oletpa typerä! Oli miten oli, hänellä on kuitenkin
moitteeton marjo." „On mainkin, mutta. .."

Se harmajatakkinen mies naurahti ja katsoi mi«
nmm. Owi aukeni ja Miina tuli ulos. Kyyneleitä
juoksi hänen silmistä niille kauniille, kalpeille poskille;
hän istui muutamalle tuolille puitten siimekseen ja
isänsä istui toiselle tuolille hänen wiereen. Isä hellästi
tarttui hänen käteen, puhutteli häntä, waan tyttörukka
alkoi waan yhä enemmän itkeä.

„Olet hywä, rakas lapseni, olehan järkewätin,
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ethän tahdo wanhan isäsi mieltä pahoittaa, minähän
waan hywäasi harrastan. Gi ole kummakaan, että
olet suruissasi, waan olet ihmeellisellä tawalla onnet-
tomuudesta pelastunut. Ennenkuin sitä häpeällistä
petosta huomasimme, rakastit häntä kowasti; tiedänhän
sen, waan en siitä sinua soimaa silti. Näet nyt itse
kuinka kaikki on muuttunut. Onhan jokaisella pienellä
koirallakin marjonsa, ja sinunko pitäisi miehelle sem-
moiselle rumeta, joka... Gi toki, ethän enää ajattele-
kaan häntä. - Kuulehan, Miina, nyt sinua kosii mies,
joka ei päiwänpaistetta pelkää, arwostettu, kunnioi-
tettu mies, joka tosin ei ruhtinas ole, maan jolla on
kymmenen miljoonaa markkaa omaisuutta, siis kymme-
nen kertaa enemmän kuin sinulla, mies, joka tahtoo
tehdä rakasta lastani onnelliseksi. Olethan minulle
kuuliainen, ethän pane wastaau, annahan main isäsi
pitää sinusta huolta ja pyyhkiä pois kyyneleesi! Lu-
paahan, että suostut Naskaliin, lupaat kai?"

Hän waßtasi wäsyneen raukealla äänellä: „Ei
minulla ole omaa tahtoa eikä omaa toiwoa tämän
maan päällä enää. Tapahtukoon isäni tahto." Pai-
kalla tuli Raskalkin sinne, röyhkeänä, mahtawana.
Miina meni taidottomaksi. Nyt se inhoittawa harmaja
mies katsoi wihasesti minuun ja luiskasi lorwaani:
„Ia te tuota siedätte! Onko teillä ihmisen merta suo-
nissanne wai mitä niissä juoksee?" Hän iski samassa
pienen haawan käteeni, jotta siitä juoksi wähin merta
ja sanoi: „ Todellakin oikeata werta! No, kirjoitta-
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kaa nimenne siis!" Minulla oli kädessäni paperi ja
kynä.

VII.

Vapaasti saat minua arwostella, Chamisso ra-
kas, enkä aio sinua lahjoa. Ankarasti olen jo aikoja
sitten tuominnut itseäni, sillä hiwuttawa tuska on sy-
dämessäni asunut. Myötään on mielessäni ollut tuo
matanen elämäni hetki enkä ole woinut sitä muistella
kuin nolona, nöyrtyneenä ja maahan asti sortuneena.

lstäwäni rakas, joka kewytmielisesti hiukankaan
poikkeaa oikealta tieltä, hän tahtomattaan joutua toi-
selle polulle, joka wiepi alespäin ja yhä alemmas; hän
näkee taiwaan tähtiä, maan ne eiwät opasta häntä, ei
ole hänellä walikoimisen waraa, hänen on pakko men-
nä jyrkännettä ales tiesi kuinka sywälle. Sen ajatte-
lemattoman harha-askeleeni jälkeen, jonka seurauksena
oli, että kirous tuli osakseni, olin rikollisella rakkaudel-
lani sotkeutunut toisen ihmisen kohtaloon; mikäpä mi-
nulla muu neuwoksi kuin missä olin turmiota aikaan-
saanut siinä koittaa, kun pitänen pelastus oli tarpeel-
linen, heti kiirehtiä hätään arwelematta. Sillä wiim-
meinen hetki oli käsissä. Älä luule minua niin
halpaseksi, Chamisso rakas, että olisin pitänyt waadit-
tua hintaa liian kalliina tai että olisin jotain, mikä
omaani oli, säästäwäisemmin pidellyt luin kultaraho-
jani. Ei mainkaan, Chamisso, maan minä sano-
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mattomasti mihasin tuota eriskummallista, juonikasta
keinottelijaa. En halunnut olla hänen kanssa mis-
sään tekemisissä, maikka olinkin kukaties syyttä sorta-massa häntä. Toimen sijaan tuli tapaus; ja käwi siis
minun niinkuin toisinaan käy kansojenkin; asianhaaro-
jen pakosta he joutumat milloin mihinkin tilaansa.
Myöhemmin olen sopinut itseni kanssa. Olen ensinnä-
kin oppinut pakonalaisuutta arwostamaan, ja mikä on
enemmän patonalainen tuin tehty teko, tapahtunut ta-
paus! Toisekseen olen tätä pakonalaisuutta oppinut
kunnioittamaan jonakin wiisaana sallimuksena, mitä on
waikuttamasfa siinä suuressa myllyssä, jossa olemme
osallisina kuin mitkähän pyöritetyt ja pyöriwät rat-
taat; minkä pitää olla, sen täytyy tapahtua, ja tieten-
kin sallimuksen sallimana, jota lopulta opin kunnioitta-
maan minunkin kohtalossani ja sen kohtalossa, joka
oli minun kohtalooni sotkeutunut.

Gn ole selwillä mikä siihen oli syynä, joko se,
että olin kauheassa mielen jännityksessä ja lewotto-
muudesfa, wai wäsymys, minä kun olin ollut niin
kauan unetta ja ruuatta, wai kukaties se mielenluohu,
minkä minussa aikaansai tuon harmajan juonittelijan
läheisyys; oli miten oli, juuri sillä hetkellä luin minun
piti kirjoittaa nimeni siihen kamalaan paperiin menin
tainnoksiin ja jäin kuin kuolleeksi siihen pitkäksi ai-
taa.

Ensimmäiset äänet, jotka kohtasiwat kuulemia
törmiäni, toinnuttuani, oli jalanpoltemiset ja kiroukset.
Kun aloin katsoa ympärilleni, huomasin, että oli pi-
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meä ja tuo inhottawa towerini haukkui minua minkä
jaksoi.

„ Uimanhan sinä käyttäydyt kuin mikähän
akka! Ole mies ja tee minkä olet päättänyt tehdä
taikka, jos on mielesi muuttunut, niin itke sitten ja
päiwittele!" Nousin hitaasti seisoalleni ja katsoin
ympärilleni puhumatta mitään. Oli Myöhänen ilta,
soittoa kuului walaistuista ikkunoista ja ihmisiä kameli
parittain puutarhan poluilla. Muuan pari käwi istu-
maan sille penkille, jossa olin istunut ennenkuin tain-
noksiin menin. He puhelimat keskenään siitä awiolii-
tosta, johon oliwat rumenneet talon tytär ja rikas
herra Raskal. Se oli siis tapahtunut.

Heitin kädelläni sen näkymättömäksi tekemän taapun
päältäni; maan samassa harmaja mies katosi näkymis-
täni. Aloin hiipiä pensaitten ja puitten synkimmässä
siimeksessä puutarhan portille. Maan minun kiusaa-
jani, maikka näkymättömänä, kulki jätissäni, yhäti
minua sättien, «Tämäkö siis palkka siitä, että koto
päiwän olen waalinut sinua, sinä heikkohermoinen her-
rasmies! Wai minusta aijot tehdä narrin! Hywä,
herra älimys, menehän main minua patoon, maan
erottamattomia ystäwiä me ollaan kuin ennenkin. Si-
nulla on minun rahani ja minulla sinun marjosi, em-
me siis pääse rauhaan kumpikaan. Onko milloin-
kaan kuultu, että marjo olisi herralleen uskoton? Si-
nun marjosi ajaa minut sinun luo, tunnes lopulta
otat sen haltuusi ja niin minä pääsen siitä erilleni.
Minkä olet laiminlyönyt halusta sen täytyy sinun toi-
mittaa kyllästymisestä ja itämästä, mailta liian myö-
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haan; ei kukaan pääse kohtaloaan pakoon." Sillä
lailla hän hoki, turhaan pakenin, hän oli myötään
kintereilläni, pilkallisesti puhuen marjosta ja kultara-
hoista. En saanut häneltä rauhaa.

Olin lähtenyt kulkemaan muuatta autiota katua,
joka wei talooni. Gn ollut entistä totiani tuntea
enää; akkunaruutuja oli säretty eikä näkynyt walkeaa
missään. Owet oliwat lukossa eikä näkynyt yhtään
palwelijaa. Hän nauroi selkäni takaa ja sanoi iwalli-
festi: „

Niinpä niin; ei siellä ole ketään. Kuitenkin
Bendel lienee kotosalla; hän oli kotiin tullessaan niin
wäsylsissään, että tuskinpa kykeneekään muuhun toi-
meen luin pirtin wartioimiseen." Taas naurahti hän.
„On hänellä juteltawia! Hywästi jää, näkemiin
asti!"

Owikellon nuoraan tartuin ja lopulta näkyikin
tulta; Bendel owen takaa kysyi kuka oli soittanut.
Kun se kunnon mies kuuli että se olin minä, hän ko-
min ilostui; omi lensi selälleen ja heittäysimme tois-
temme syliin. Hän oli hywin muuttunut, oli heikom-
maksi käynyt ja kiwulaiseksi; minun hiukseni oliwat
menneet Harmajiksi.

Niitten autioittm huoneitten läpi hän wei minut
muutamaan syrjäisempään, pieneen huoneeseen, jota
ryöstäjät oliwat jättäneet rauhaan, toi minulle ruokaa
ja juomaa, istuimme wieretysten ja hän alkoi itkeä.
Hän kertoi minulle, että hän sitä harmajataMZta
miestä, jota hän oli lamannut silloin kuin hän minun
marjoani näytteli minulle, oli kauan ajanut takaa ja
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hosunut, kunnes oli eksynyt minusta jäljettömiin ja
uupumuksesta jäänyt pitkälleen makaamaan. Kun hän
ei löytänyt minua enää, oli hän mennyt kotiin, jossa
kansa, Naskalin yllytyksestä, oli kohta sen jälkeen sär-
kenyt kaikki akkunat ja häwittänyt huonekalut y. m.
Sillä lailla oli kansa kiittämättömyydellään kostanut
hyiuäntekijälleen. Palwelijani oliwat menneet tiehensä
mikä minnekin.. Poliisi oli kieltänyt minun enää kau-
punkiin palaamasta ja käskenyt palwelijani 24 tunnin
perästä korjata tawarani pois. Siihen, minkä olin
jo kuullut Naskalin rikkaudesta ja awioliittoon me-
nosta, tiesi hän lisätä niitä näitä. Tuolla roistolla,
joka oli syypää taitteen siihen ilkityöhön, mikä oli
tehty poissa ollessani, oli warmaankin ollut alusta
pitäen tietoa minun warjottomuudcsta, Luultawasti
oli hän, kullanhimon yllyttämänä, pyrkinyt palweluk-
seeni ja heti teettänyt raha-arkkuuni awaimen, joten
hän oli rikkauden koonnut, jota hänen ei tarwinnut
enää työllään ja toimellaan kartuttaa.

Kaiten tuon Bendel kertoi minulle kowasti it-
kiessään; ja sitten itki hän ilosta kun oli minua jäl-
leen lamannut sekä siitä että oltuaan tietämättömissä
minun olopaikasta hän nyt tapasi minun tyyneenä ja
maltillisena.

Semmoiseksi oli näet epätoiwoni muodostunut.
Nain surkeuteni jättiläisenä, muuttumattomana edes-
säni, olin sen tähden jo kaikki kyyneleeni hukannut
eikä enää walitus päässyt rinnastani. Kylmäkiskoisena
ja wälinpitämättömänä waelsin tässä matoisessa maail-
massa.
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„Bendel," sanoin hänelle, „tiedät kohtaloni.
Kowa rangaistus on tullut osakseni tekemäni rikoksen
wuoksi. Sinä, wiaton mies, lakkaa jo olemasta to<
werini. Lähden jo tänä yönä pois matkoilleni, satu-
loitse ratsuni, lähden yksin, sinä jäät tänne, niin olen
päättänyt. Arwattawasti täällä on moniaita kulta'
arkkuja; ne pidä omanasi. Aijon yksin lähteä maail-
maan waeltamaan; maan jos jokunen iloinen päiwä
ja onnellisempi aita kuin tämä nykyinen tulee osakseni,
silloin muistan sinua, uskollista palwelijaani, jonka
rinnalla olen monet kyyneleet itkenyt ja sydämmeni
suruja ilmoittanut."

Hän luuli käskyjäni allapäin, pahoilla mielin;
hänen rukouksilleen, pyynnöilleen, neuwoilleen heittäysin
kowakorwaisetsi; itkussa silmin toi hän hewoseni.

Wielä terran puristin sen kunnon palwelija»
kättä, heittäysin hewosen selkään ja pimeän yön suo-
jassa jätin hywästit sille paikalle, johon onneni oli
hautautunut, siitä huoletonna mihin hewoseni oli wie-
pä minut; sillä minulla ei ollut tässä maailmassa
enää mitään määrää, mitään toiwoa.

VIII.

Matkatowerilseni rupesi hetken päästä muuan
jalkamies, joka, wähän matkaa hewoseni rinnalla ka-
melinaan, pyysi saadakseen heittää takkinsa taakseni
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hewofen selkään, meillä kun oli saMa tie lulettawa.
Pitemmittä puheitta suostuin. Hän kiitti siitä Mähö-
sestä awusta, palkinnoksi alkoi liittää hewostani hy«
wäksi muta, »vieläpä ylistämään niitä onnellisiksi, jotka
omat rikkaita; lopulta rupesi ikäänkuin itsekseen pakise-
maan; muita kuulijoita ei ollut hänellä luin minä
ylsin.

Hän selwittää alkoi ajatuksiaan tämän maailman
olosta ja menosta, eitä aikaakaan, niin jo otti meta-
fysiikan käsiksi, jolta tieteenhaaralta waaditaan selwi-
tysta kaikkiin arwoitutsiin. Sitä kysymystä, johon oli
wastattawa, hän esitti hywin selwästi ja ryhtyi sitten
siihen wastaamaantin.

Tiedät, ystäwäni, minun myöntäneen, filosofein
kirjoja tontussa luettuani, että minulla ei ole ensin-
kään niitä lahjoja, joita pitää olla filofoofeillaenkä ole
heidän wirkaan sotkeutunut; olen jättänyt monta asiaa
omaan rauhaansa ja ajatellut, että ei niitä kaikkia
maailman asioita kuitenkaan pysty ymmärtämään ja
selwille saamaan; olen, neuwosi mukaan, luottanut
main siihen terweeseen järkeen, joka on kaikille ihmi-
sille yhteinen, ja koittanut kulkea omia teitäni, filo-
foofeista wiifi. Waan tämä puhelias mies, joka ka-
meli hewoseni rinnalla, näytti minusta oleman marsin
wiifas ajattelija, hän osasi panna sanansa taitawasti
mallan, rakensi, niin sanoakseni, kauniin ja säännölli-
sen aateralennuksen, jolla oli mankka kiwijalka ja jola
nousi siitä torteakattoisena ilmaan ja jalona terrassaan.
Waan kuitenkin tailitentin puuttui siitä sisällistä ryh-



66

eli juuri sitä, mitä olin kaiwannut eikä ollut mi-
nusta tuon mattatowerini aaterakennus kuin semmoi-
nen taiteellisesti koottu taideteos, joka ainoastaan ul-
konaisella siewyydellään ja säännöllisyydellään miellyttää
katselijaa; waan mielelläni kuuntelin sitä kaunopuhe-
liasta miestä, koska huomioni kääntyi mureistani ja
kärsimytsistäni pois häneen.

Sitä tietä kulkiessamme alkoi päiwä sarastaa;
hämmästyin, nähdessäni itäisellä taiwaanrannalla kirk-
kaita wärejä, jotka ennustiwat, että aurinko on koht-
siltään nousemassa, sillä ei ollut likitienoilla niin min-
käännäköistä suojaa, ei kiweä, ei puuta eikä pensasta-
kaan. Aamusilla warhain warjot owat pitkät ja ko-
meat, kuten tietty. Ia olin matkatowerin seurassa,
minä warjoton mies! Heitin silmäyksen siihen matka-
toweriini ja hämmästyin yhä pahemmasti. Hänhän
olikin se harmajatatkinen mies.

Hän naurahti, nähdessään hämmästystäni, ja
alkoi rnpatella, ennenkuin ehdin wielä sanoa yhtään
sanaa: „Älkäämme wielä kuitenkaan erotko toisistam-
me wähään aikaan, loskapa meillä on leskenaisiä
etuja toistemme seurasta ja niinhän on tapa
maailmassa, että ollaan ystäwiä niin kauan kun on
edut wielä yhteisiä onhan tilaisuutta eroonkin
joskus. Tämä tie, joka kulkee pitkin wuoren rinnettä,
on kumminkin mukawin teidänkin kulkea; laaksoon
teillä ei ole asiaa ja luonnollisesti te ette palaa ylös-
mäteätään enää. Tätä tietä minäkin tulen. Huo-
maan, että käytte kalpeaksi ennenkuin aurinko on ehti-
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nyt tulla näkymiinkään. Tahdonpa lainaksi antaa
teille teidän marjonne siksi aikaa luin tässä lahden
mäellämme, entäpä siedätte minnt läheisyydessänne.
Teillä ei ole tosin enää Bendel »vieressänne. Waan
minä tahdon halusta teitä palwella. Ette tosin ra-
tasta minua, se on kylläkin itämä. Waan woittehan
silti täyttää minua hywätsenne. Paholainen ei ole
marsin niin musta miksi häntä maalataan. Eilen te
suututitte minua, tosi se, maan tänään en enää huoli
sitä muistaa, ja onhan teiltä aika kulunut hupaiseni-
masti tähänkin asti, sen myönnätte kai. Ottakaa-
han koetteekfi marjonne käytäntöön taas."

Aurinko oli noussut, tiellä alkoi tulla ihmisiä
ivastaan; suostuin tarjoukseen, maikka wastenmielisesti.
Hän laski hymysuin marjoni maahan eikä aitaakaan,
niin se oli jo hewoseni marjon wieressä ja juosta höl-
tytteli yhtä hilpeästi tuin setin. Mieleni täwi hywin
oudoksi. Maalaisia tuli wastaan, jotka kunnioittamaa
sesti nostiwat lakkinsa ja terwehtiwät arwotasta
herrasmiestä muta. Ahnain silmin ja sykkiwin sydäm-
min katselin hewosen selästä sitä marjoa, joka ennen
oli ollut minun, maan jonka nyt olin oudolta mie-
heltä, wieläpä wiholliseltani lainaksi saanut.

Harmaja mies huoletonna täweli mieressä, jopa
hyrähteli muuatta lauluakin. Hän jalkasi», minä
ratsun selässä kiusaus oli liian suuri; äkkiä nytä-
sin suitsia ja kannustin hepoani, ajaen täyttä lauttaa
toiselle tielle; waan marjoni ei seurannuttaan mukaani,
se .putosi näet tienhaarassa hewosen selästä ja jäi
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odottamaan oikeata omistajaansa. Minun täytyi hä-
peissäni palata; se harmaja mies huoletonna täweli
tiellä, hyrähtäen laulua loppuun ja sitten wasta alkoi
pilkallisesti nauraa, nostaen marjon paikalleen takaisin
ja neuwoen kuinka muka marjo wasta sitten pysyy
siinä kuin minä tulen sen oikeaksi omistajaksi. „Minä
pidän teitä marjosta kiinni," sanoi hän, „ettekä mi-
nusta erillenne pääse. Rikas mies, jommoinen te
olette, tarwitsee warjoa, se on selwä sanomattakin.
Olette main moitittawa siitä, että tuota ette ole ennen
oiwaltaneet."

Kulin eteenpäin sillä samalla tiellä; minulla oli
laitti tämän maailman mukawuudet, wieläpä sen
kaikki loistotkin ja komeudet. Vapaasti ja keweästi
saatoin kulkea, loskapa minulla oli warjo, jospa kohta
lainattu; ja kaikkialla arwosteltiin minua niinkuin rit-
kaita arwostetaan. Waan sydämessäni oli kuolema
asumassa. Kummallinen towerini, joka oli siihen mää-
rään nöyrä oleminaan, että sanoi olemansa maailman
rikkaimman miehen kelwoton palwelija, oli todellakin
erinomaisen palwelewainen, mahdottoman taitama ja
näppärä, niinkuin tosiaankin pitää olla rikkaan miehen
palwelija, mutta hän ei milloinkaan jättänyt minua
yksikseni, aina main oli wieressäni, hokien myötään,
että minun pitäisi lopulta kumminkin suostua siihen
kauppaan, jota hän oli esittänyt, jospa ei muunkaan
tähden, niin kuitenkin päästäkseni hänestä erilleni.
Wihasin häntä, maan hän oli minulle waiwaksi sen
ohessa. Toisinaan suorastaan pelkäsin häntä. Olin
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joutunut hänestä riippuwllisetsi kerrassaan. Wietyään
minut takaisin maailman prameuteen, jota olin patoon
mennyt, piti hän minut hallussaan. Minun täytyi
kuulla hänen koreita puheitaan ja tunsin, että hän oli
oikeassa. Onhan tosi, että rikkaalla pitää olla marjo
ja että, jos halusin äweriäitten säätyyn kuulua, ei
minulla kaiketikkaan muuta neuwoa ollut kuin suostumi-
nen hänen tarjoukseen. Waan toiselta pnolen oli mi-
nulle selwä, että en tahtonut mistään hinnasta, en,
maikkapa marjoni takaisin saisin, myydä sieluani tuolle
kamalalle miehelle. En tiennyt kuinka lopulta täwisi.

Istuimme kerran muutaman luolan suussa, jota
muukalaiset käwiwät katsomassa ja joka oli wuorten
wälissä jossain. Se oli hywin sywä, mettä pohjassa,
niin sywä, että näytti siltä kun ei tapaisi pohjaa sii-
hen heitetty kiwi; ja maan alta kuului kuin kosken ko-
hina kaukaa. Harmaja mies minulle selitti, kauniisti
puhuen, runollisella kielellä kuwaellen, mitä paljon
minä, jos minulla main olisi warjo, moisin matkaan-
saada tässä maailmassa muta. Kästwarret polweni
warassa kätkin kaswot käsiini ja kuuntelin sen kama-
lan wiettelijän puhetta ja olin kahdella päällä ketä
enemmän tottelisin: kiusaajaako wai omantuntoni wa-
rottawaa ääntä. Tuo kaksimielisyys käwi lopulta sie-
tämättömäksi ja ratkaisema taistelu alkoi.

„Nayttää siltä, hywä herra, kuin olisitte unoh-
taneet, että olen tosin sallinut teidän muutamilla eh-
doilla jäämään seuraani, maan että en ole missään
suhteessa wapauttani luowuttanut teille." „los



70

käskette, menen heti pois." Kuului siltä kuin uhkauk-
seni olisi ollut hänelle marsin mieluinen muta. Gn
puhunut mitään. Hän ryhtyi heti käärimään kokoon
marjoani. Kalpenin, maan en kieltänytkään. Oltiin
marsin kauan ääneti. Hän ensinnä ryhtyi puheeseen:

„Ette siedä minua, hywä herrani, wihaatte Mi-
nna, tiedän sen; maan minkä wuoksi, sanokaahan!
Siitäkö syystä, että minua julkisella maantiellä ahdis-
titte ja minulta sitä linnunpesää ryöstitte? Wai sii-
täkö syystä, että te, sen jälkeen tuin haltuunne uskoin,
rehellisyyteenne luottaen, marjonne, te martaan tawoin
koititte ryöstää sen minulta? Puolestani en nuhaa
teitä! On marsin luonnollista, että kaikin keinoin, ka-
maluudella, wäkiwallalla y. m. pidätte puolianne; ja
se, että teillä on ankarat periaatteet ja ajattelette niin-
kuin rehellisten ihmisten tulee ajatella, näyttää mi-
nusta sangen »viattomalta harrastukselta, jota eu ol-
lenkaan wastusta enkä pahana pidä. Asia on se,
että minulla ei ole marsin niin ankaroita periaatteita;
minä main toimin niinkuin te ajattelette. Wai olenko
minä teidän kurkkuunne tarttunut teiltä ryöstaäkseni
teidän kalliin sielunne, olenko, häh? Olenko minä yl-
lyttänyt palwelijani teidän kimppuun ryöstämään
teiltä sitä kukkaroa, minkä teille annoin, häh?" En
kyennyt siihen wastaamaan; hän puolestaan jatkoi pu-
hettaan namikaan: „Hywä, hywä, ette siedä minua;
tuotakin ymmärrän mallan hywästi enkä sitä pahetsi.
Meidän täytyy erota, se on selwä, ja minusta tekin
alatte olla sangen ikäwä. Jotta pääsisitte minun feu-
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rastani, joka teitä häwettaä, ottakaa warteen neu°

woani: ostakaa minulta se marjonne, niin onwälimme
selwä." Osotin kukkaroani ja sanoin: „Tästä
hinnasta". „EM!" wastasi hän. Huokailin ja
lausuin: „Olen samaa mieltä kuin te. Erotkaamme
toisistamme, älkääkä te enää asettuko tielleni tässä
mailmassa, joka on tietääkseni tarpeeksi awara meille
kummallekin." Hän naurahti ja wastasi: „Olkoon men-
neeksi, hywä herra, maan sitä ennen tahdon ilmoittaa
teille millä keinoin woitte, jos haluatte nähdä nöyrintä
palwelijaanne, palauttaa hänet: teidän ei tarwitse
kuin kukkaroanne pudistaa jotta rahat helisewät, uiin
kuulen kohta ja palajan luoksenne. Itsekukin tässä
matoisessa maailmassa ajattelee omaa hyötyään; huo-
maatte, että minä katson teidänkin hyötyänne, sillä an-
nan teille uuden lahjan. Katsokaahan tätä kukka-
roanne ! Waikka olisi koi syönyt marjonne mitättö-
mäksi, tämä kukkaro kuitenkin olisi yhdistämässä meitä
toisiimme. Kun teillä on kultarahani, niin teillä on
minäkin, kohta tulen jahka minua huudatte, tiedättehän,
että olen halukas palwelemaan ystäwiäni ja että mar-
sinkin rikkaat omat suosiossani; olettehan itse sitä koke-
neet. Waan ainoastaan marjoanne en anna teille
takaisin kuiu yhdellä ehdolla."

Wanhllt tuttawani joutuiwat arwaamatta mie-
leeni. Kysäsin häneltä: „Kirjoittito herra John ni-
mensä tuon paperin alle?" Hän naurahti. „Gi
ollut tarpeellistakaan pyytää niin hywää ystäwää kir-
joittamaan nimeään." „Missä hän on nykyään?
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Jumalan tähden, minä tahdon tietää sen." Hän hi-
taasti pisti kätensä takin taskuun ja wetäsi siitä esille
Tuomas Johnin, jolla taswot oliwat kalpeat ja huu-
let siniset kuin kuolleella ikään; hain tuskin sai hän
sanotuksi tärkeät sanat: „ Oikealla Jumalan tuomiolla
on minua tuomittu, oikealla Jumalan tuomiolla on
minua kadotettu." Minua kauhistutti ja sukkelaan luo-
lan kuiluun heittäen kukkaron rahoineen tultineen lausuin
Harmajalle miehelle wiimmeiset hywästit: „Wannotan
sinua Jumalan nimessä, sinä hirwiö! mene tiehesi äläkä
milloinkaan enää tule nähtäwäkseni!" Hän nousi syn-
kän näköisenä ja häwisi niitten kallioin wäliin, joitten
keskellä oltiin.

Olin siinä warjotonna ja rahatonna; waan sy-
dämmestäni oli ikäänkuin kiwi pudonnut, niin oli mie-
leni teweä ja hilpeä. Jos en olisi kadottanut lemmit-
tyäni taikka jos tuntoni ei olisi minua soimannut hä-
nen menettämisestä, niin olisin woinut olla onnelli-
nenkin en wain wielä arwannut mihin toimeen
minun oli tästä puoleen ryhtyminen. Hain tasluis»
tani eikö löytyisi niistä kultarahoja joitakuita; luin
niitä ja naurahdin. Olin jättänyt hewoseni rawin-
tolaan, minua häwetti palata sinne, täytyi ainakin
martoa päiwän lastua, se oli näet jotenkin korkealla
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wielä. Heittäysin lähimpäin puitten siimekseen ja aloin
nukkua.

Nukkuessani näin ihania unia; tiesi mitä utuku-
wia leijaili ilmassa. Miinalla, morsiamellani, oli kuk-
kasia hiuksissaan, hänen käydessä ohitseni, ja hän hy-
myili ystäwällisesti minulle. Rehellisellä Bendelilläkin
oli kukkasia ja ystäwällisesti terwehtien kulki hän ohi.
Monta muutakin tuttua näin, wäen wilinässä sinua-
kin, Chamisso rakas. Päiwän Ivalossa oli selwästi
näkymissä kaikki, maan marjoa ei ollut yhtään; ja,
ihme, pahalta tuo ei näyttänyt.. . Kauniita kukkasia
siinä oli näet ja iloisia, laulelewia, toisiaan rakasta-
mia ihmisia, jotka lulkiwat palmu-metsässä edes takai-
sin .. . Giwät nuo keweät olennot yhdessä kohti py-
syneet kauankaan enkä oikein selwille päässyt heistä;
oli miten oli, tuo uni oli minusta mieluista ja sitä
main pelkäsin, että kesken heräisin; maan heräsin lo-
pulta kumminkin, mutta ummistin silmäni wiela jotta
nuo katoamat näyt jäisiwät mieleeni kutakuinkin
kauan . ..

Loin silmäni auki wihdoinkin, jolloin aurinko oli
taiwaanrannalla wielä,-waan itäisellä; olin näet nukku-
nut aamuun asti. Pidin sitä »viittauksena siihen, että
minun ei ollut palajaminen enää rawintolaan. Eila-
han se tawarani, mikä sinne oli jäänyt, isonarwoista
ollut enkä sen menettämistä kominkaan isona wahinko-
na pitänyt. Päätin lähteä jalkapatikassa muuatta
maantietä kulkemaan wuoren rinnettä pitkin metsän
läpi, sallimuksen huostaan jättäen matkan määrän. Gn
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taakseni katsonut enkä aikonut Bendeliltä apua pyytää,
maikka hän oli tarpeeksi rikas kyetäkseen auttamaan ja
olisi marinaankin ollut siihen halukaskin. Tarkastelin
hetkisen pukuani ja huomasin, että se ei ollut hywin-
kään komea. Jo Berliinissä oli minulla ollut tuo
wanhcmpuoleinen takki ylläni enkä osaa sanoa miten
se oli joutunut päälleni tälle matkalle lähtiessäni.
Lakki oli minulla päässä ja wanhat saappaat jalassa.
Tukeman ryhmysauwan tein ennen lähtöäni.

Metsässä muuan wanha talonpoika tuli ivas-
taan, ystäwällisesti terwehtien, eitä aikaakaan, niin jo
alettiin niitä näitä jutella toisillemme. Niinkuin ute-
liailla matkailijoilla on tapana, aloin kysellä tietä,
asukkaita, wuodentuloa ja muuta semmoista. lärke-
wästi ja puheliaasti hän wastasi kysymyksiini. Jou-
duimme muutaman joen rannalle, missä tulwa oli äs-
kettäin puita kumoon kaatanut kummallakin puolella
jokea. Minua hirwitti se suojaton, puuton paikka, ja
laskin hänen kulkemaan edelläni. Waan tuo mies
pahus rupesi, meidän tultuamme sille suojattomalle
paikalle, missä päiwä paistoi kirkkahasti, kertomaan
siitä äskeisestä tuimasta ja minkä suuren häwiön se
oli aikaansaanut. Hänen kääntyessä puoleeni huomasi
hän mikä minulta puuttui, säikähti kowasti ja sanoi
kesken pnhettaan: „Hywanen aika, eihän teillä ole
marjoa!" „Gi ole, pahaksi onneksi ei ole!" wasta-
sin ja huokasin. „Minulla oli näet tuonnottam kowa
tauti semmoinen, että lähti hiukset, katosi kynnet, wie-
läpä marjokin häwisi tielle tietämättömälle. Nähkää,
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olen jo siksikin ikämiehiä, että hiukset kaswawat hi-
taanpuolisesti ja Harmajathan ne omatkin, eikä kynnet-
kään ole liika pitkiä enää, aiwan luonnollista on siis
että marjokaan ei tule takaisin komin kiireesti."
„Wai warjoton mies! Jopa jotain!" wanha mies
kummaeli, „ei marjoa yhtään, sepä paha tosiaankin.
Sepä oli hirweä tauti teillä, oli todestakin loma
tauti." Waan ei hän enää siitä tuimasta kertomus-
taan jatkamaan rumennut, ei haluttanut häntä; ensim-
mäisessä tienhaarassa hän erosi minusta, puhumatta
sanaakaan, hywästiäkään jättämättä. Hywä mieleni
oli mennyt ja aloin katkerasti itkeä.

Allapäin pahoilla mielin kulin eteenkäsin )a
maltin wisusti ihmisiä. Metsissä, ihmisten ilmoista
kaulana, oleilin enimmäkseen; päästäkseni jonkun pai-
kan poikki, missä päiwä paistoi, piti minun toisinaan
tuntikausia odotella, kunnes ihmiset oliwat sieltä pois-
tuneet, että ei wain kukaan natisi minua, warjotonta
miestä. Hämärän tullen wasta uskalsin kyliä lähetä.
Olin menossa muutamalle laiwannolle, joka oli wuo-
ristossa siellä päin ja jossa kalliita metalleja maasta
etsittiin; toiwoin näei, että noissa maanalaisissa työ-
paikoissa työtä saisin. Puhumattakaan siitä että olin
siksi köyhä että minun täytyi raskasta työtä tehdä
elatukselseni, olin niin alakuloisena, että työ oli tarpeel-
linen karkoittamaan synkkiä ajatuksiani.

Nopeasti lyheni taiwal parina sateisena päi-
wänä, maan saappaani pohjat kuluiwat lowasti; niitä
oli näet tehty Schlemihlin Pietaria, kreiwiä war-
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ten eikä halpasta, köyhää työmiestä marten, joka jal-
kapatikassa kulki työnansiota hakemassa, Oli palko
ostaa tahi teettää uudet jalkineet. Huomisaamuna
sllllwuin erääseen pieneen kaupunkiin, jossa oli markki-
nat parasta-aikaa. Muutamassa puodissa rupesin
kauppaa hieromaan, siellä oli näet jalkineita monen-
laisia kaupan. Olisin mielelläni ostanut ihka uudet
saappaat, maan maikka ne hywät oliwat, oli ne kor-
kealla hinnalla pilattu. Minulla ei ollut muu neu-
wona tuin ostaa wanhat, jo täytetyt, kuitenkin wielä
eheät ja lujat saappaat. Muuan waaleatultainen
poika pahus ne saappaat antoi minulle hymyssä suin,
maksettuani hinnan, ja toiwotti onnea matkalle. Heti
panin saappaat jalkoihini ja aloin mennä kaupungin
pohjois-portille päin, jatkaakfeni matkaani.

Oli mielessäni se kaiwantotyöpaikka, jonne olin
menossa, ja toiwoin tuohon työhön pääsemän! kuka-
ties jo huomenna. Niitä asioita miettiessäni olin ku-
katies kaksisataa askelta astunut, niin huomasin, että
olin eksynyt pois tieltä. Katsoessani näet ympärilleni,
huomasin että olin joutunut metsään, missä kaswoi
mahdottoman isoja petäjiä ja jossa ei ollut suinkaan
kirwesmiestä koskaan käynyt. Wielä moniaita aske-
leita astuin eteenpäin, niin huomasin joutuneeni synk-
kään korpeen, erämaahan, jossa ei näkynyt kuin joten-
kin paljaita, paikoin sammaltuneita kallioita ja yltym-
päriinsa jäätä ja lunta, mihin silmä wain katsoi. Oli
lowanlainen pakkanen mielestäni eikä aikaakaan, niin
en enää metsää nähnytkään selkäni takaa. Astuin
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siitä muutamia askeleita wielä, niin pakkanen oli käy-
nyt yhä ankarammaksi; paitsi lunta ja jäätä en erot-
tanut muuta kuin sumua ja punasta aurinkoa tai-
waanrannalla. Oli sietämättömän kylmä enkä muuta
neuwoa tiennyt tuin kiirehtiä eteenpäin, jolloin tuulin
ikäänkuin kaukaisten koskien kohinaa ja nyt huomasin
olemani ison meren rannalla, jossa jäitä ajelehti.
Gpäluku hylkeitä heittäysi jäätelein reunalta wähä wä-
liä mereen. Kulin rantaa pitkin, niin näin taas kal-
lioita, maata, koiwu- ja mäntymetsiä. Moniaita mi-
nuutteja kulettuani, ilma muuttui hywin lämpimäksi
ja seisoin jo leskellä hnwästi »viljeltyjä' riisipeltoja ja
silkkiäispuita. Istahdin noitten puitten suojaan ja
katselin kelloani; oli wain neljännestunti siitä luin olin
niiltä markkinoilta lähtenyt... Luulin näkemäni unta
ja purasin kieltäni jotta heräisin muka. Jo heräsintin
... Ummistin silmäni ajatellatseni,miettiäkseni...

Kormuni soi nenä-ääniä, arwattawasti Kiinan
tieltä puhuttiin, sillä kun katsahdin ylös, näin kahta
kiinalaispukuun puettua miestä ja heillä oli senlaifet
taswot ja „winosilmät" tuin kiinalaisilla ikään. He
terwehtiwät ja kumartuiwat niinkuin siinä heidän
maassa on tapana. Nousin ja astelin kaksi askelta
taapäin. Waan nythän en enää noita kiinalaisia näh-
nyttään ja maakunta oli ykskaks ihan toisennäköiseksi
muuttunut: riisipeltoja en enää nähnyt yhtään, ainoas-
taan puita, metsää. Katselin niitä kasweja ja niitä
puita, joitten keskellä olin, ja huomasin, että ne oli-
wat niitä samanlaisia, joita taswaa kaakkoisessa
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Aasiassa. Intin muuatta puuta lähemmäs astua,
astelinkin yhden askeleen . . . paikalla oli kaikki muut-
tunut. Rupesin nyt astelemaan aiwan samalla lailla
kuin rekryytit, joille opetetaan sotatemppuja, ja aste-
lin hiljaa ja wakawasti. Ihmeellisesti muuttui kaikki
ympärilläni joka askeleelta, yhä main toisia maisemia,
toisia niittyjä, toisia muoria, toista metsiä, toisia
aroja, toisia hietikkoja. Ihme ja kumma! Nyt mi-
nulle selwisi, että olin seitsemän peninkulman saap-
paissa.

Äänetönnä ja hartaana laskeusin polwilleni ja it-
kemään rupesin kiitollisuudesta . . . sillä minulle selweni
arwaamatta tulewaisuuteni. Jo aikusin ihmisten seu-
rasta erilleen jouduttuani, annettiin minulle korwauk-
seksi luonto, johon aina olin ollut mieltynyt, minulle
maapallo annettiin puutarhakseni, sen tutkiminen toi-
mekseni . , ,

Kiirehdin heti pikaisella yleiskatsauksella otta-
maan haltuuni sitä laajaa tutkimuskenttääni ~ , Sei-
soin Tibetin ylängöillä ja aurinko, joka muutamia
tuntia sitten oli noussut, täällä jo oli laskemassa; as-
telin Aasian poikki, idästä länteen, auringon kulkua
seuraten, sen kanssa kilwan, ja menin Afrilaan, Ute-
liaana katsoin ympärilleni, kulkien ristin rastin.
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Egyptin kautta kulkiessani ja niitä suunnattomia py-
ramiideja ja templejä katsellessani, huomasiu erämaas-
sa, lähellä sataporttista Theben kaupunkia, niitä luo-
lia, joissa muinoin kristinuskoiset erakot asuskeliwat.
Minulle selwifi heti, että tähän rupean asumaan, tässä
on totini. . . Maliloin joukosta wastaiselsi asunnok-
seni kankaisimman luolan, joka sen ohessa oli marsin
iso ja mukawa, senkin puolesta sopima, että shakaalit
eiwat päässeet siihen, ja tuon jälkeen tartuin taas
matlasauwaani.

Gibraltarin salmelta menin Afrikasta Euroo-
paan, ja katseltuani »viimemainitun maanosan etelän-
ja pohjois-puoleisia maakuntia, tulin Pohjois-lääme-
ren rantoja myöten Amerikaan ja Grönlantiin, juosta
wiiletin Pohjois- ja Gtelä-Amerikan läpi, maan kosta
oli Kap-Hornissa purema pakkanen, palasin heti samaa
tietä pohjoiseen käsin.

Oleilin Amerikassa kunnes itäisessä Aasiassa eh-
tisi päiwä nousta ja jatkoin matkaani lewättyäni wä«
hän aikaa. Amerikan kautta kulkiessani astelin sillä
wuoriharjalla, jossa on maapallomme korkeimmat hui-
put. Hitain askelin ja warowasti astelin toiselta hui-
pulta toiselle, wälistä suitsuwain tuliwuorten, wälistä
lumipeittoisten kukkulain yli, missä ilma oli niin ohut
että oli waikea hengittää, saawuin Gliatsen-wuorelle ja
hypähdin Beringin salmen poikki Aasiaan ~ . Kulin
pitkin itäisen Aasian rautoja, kaikkia sen lahtia ja nie-
miä kiertäen; tutkin näet tarkkaan mille saarelle minun
oli mahdollinen päästä mille mahdoton, Malakan
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niemen nokasta hypähdin saappaineni Sumatran saa«
relle, sieltä Jamaan, lawasta Baliin, Balista Lambo-
kiin; koetin, jopa hengen kaupalla toisinaan, maikka
aina turhaan, niitten pienten saarien ja kallioin yli,
joita tässä meressä on epälutu, päästä Borneon saa-
relle ja muille Itä-Intian saariston maille. Istahdin
lopulta monen turhan yrityksen perästä Lambolin
ulommaisen niemen nokalle ja rupesin, taswot wuo-
roin etelään wuoroin itään käsin, katkerasti itkemään,
pahoilla mielin siitä että en kyennyt kaatamaan Man-

tilani seinää ja että niin arwaamattani oli tie pys-
tyyn noussut. Gn päässyt tutkimaan Austraaliaa,
joka kuitenkin on aiwan malttamaton asia, jos maa-
palloa oppia tuntemaan tahtoo eläimineen laswineen
kaikkineen, enkä myöskään Etelä-merta katsomaan eris-
tummallisine koralliriuttoineen: ja sillä lailla tietowa-
rastoni jäi kuin jäikin towiu waillinaiseksi. Ah, Cha-
misso rakas, kuinka turhalta ihmisten wai-
wannäöt.

Useinkin, maapallon etelä-puolistossa talwen
ollessa lowimmillaan, lähdin Kap Hornista tulkemaan
Van Diemeniin ja Austraaliaan lasin, jota taiwalta
ei ollut kuin kaksisataa askelta kukaties, wieläpä pa-
luusta wälinpitämättä ja jospa kohta olisin tuohon
kehnoon maanosaan kuollutkin, ja koitin mäkisinkin
päästä sinne läntistä tietä eteläisen-jäämeren yli, mitä
oli kuin olikin marsin hurja yritys, ankaroihin pakka-
siin ja meressä ajelehtimiin jääkeleihin nähden. Waan
turha, wielä tänään en ole Austraaliassa käynyt. ..
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palata täytyi minun aina wain Lambokiin istumaan
tnon saaren ulommaiselle niemennokalle ja itkusilmin
katsomaan etelään ja itään käsin, pääsemättä tuota
etemmä, aiwan kuin jos olisin ollut linnassa enkä
olisi karkuun päässyt mitenkään, seinä kun waan aina
oli waZtassll. -

Kawahdin seisoalleni ja sieltä lähdin wihowiini-
meiukin pahoilla mielin; palasin Aasian sydänmaihin,
mennä wiilletin tuon maanosan läpi, länteen käsin,
kilpaa näet aamukoiton kanssa, ja saawuin wielä sa-
mana yönä Thebaisiin siihen luolaan, jonka olin asun-
nokseni omistanut ja missä eilis-päiwänä olin häthä-
tää käynyt.

Kun olin hinkan lewännyt ja kun tiesin Euroo-
passa päiwäu oleman, rupesin msi huolekseni hankki-
maan itselleni »välttämättömimmät tarpeeni, . . Tar-
lvitsin ensinnäkin jotain hillikettä; olin näet kokenut
kuiuta epamukawa oli ja peräti hankala, jos tahtoi
likeltä katsoa esineitä, joka kerta saappaitten jalasta
riisuminen. Tohwelit kun pistin jalkaani päällimmäi-
siksi, se tehosi; astelin silloin yhtä lyhyeillä askeleilla
luin muut kuolewaiset; hankinpa lopulta toisenkin toh°
weliparin, waralta näet sen, sillä joslns, kasweja tut-
kimassa kun olin, minulle tuli hoppu jalopeuroja,
karhuja tahi muita petoja, wieläpä ihmisiäkin pakoou,
jotta täytyi roiskata tohwelit pois, kerkiämättä kopa-
ta niitä käsiini mennessäni, Hywä oli minulla
taskukello, jotta parempaa en kaiwannut suinkaan; ei
puuttunut enää kuin sekstantti ja moniaita fysikallisia
koneita setä kirjoja, 5//,,
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Kaikkia noita esineitä hankkiakseni lämäsin, jos-
pa lohta mähäu pelonalaisena, Pariisissa ja Lontoossa
muutamia kertoja aikana semmoisena, jolloin oliwat
nämät kaupungit sumussa, joten siis ei kukaan saatta-
nut huomata, että olin warjoton mies. Kun oliwat
jäännöksetkin siitä hiiden-kullasta menneet menoaan, ei
minulla ollut muu neuwona, luin tarjoaminen Afrikan
norsunluuta rahan sijasta, maan täytyi minun ymmnr-
rettäwistä syistä joukosta walikoida laittein pienim-
mät norsunluut, jotta jaksaisin ne kantaa. Eikä aitaa-
kaan, niin olin warustettu taitella minkä suinkin tar-
witsin, joten saatoin rennosti ryhtyä oppineen miehen
ammattiin, silti olematta waltion tahi jonkun yliopis-
ton palwelulsessa.

Kuleskelin maat ia mantereet ristin rastin, pit-
kin ja poikki, milloin olin mittaamassa wnorcn tuttu-
loita korkeatko oliwat, milloin selkoa ottamassa läh-
teitten tahi ilman lämpömäärästä, milloin eläinten
tapoja ja laatua tahi kaswiluntaa tutkimassa. Mennä
wiiletin päiwäntasaajasta maannawoille, toisesta »val-
takunnasta toiseen, hawaintoja tehden ja niitä toisiinsa
wertaillen. Afrikan kameelikurjen tahi Pohjanperien
merilintujen munat sekä hedelmät, olletilkin palmujen
ja banaanein hedelmät, oliwat minulla ruokana. En
osaa sanoa että olisin ollut onnellinen, waan jostain
onnen sijaisesta tupakin nauttiminen muta täwi; ja
maikka tosin rakkaus ei tullut osakseni, ihmisten pa-
rissa koska en ollut, oli minulla tomerina kuitenkin
uskollinen willatoira, joka näet oli luolani mahtina
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totoa ollessani ja ilosesti juoksi luokseni totiiutulles-
sani; siis kuitenkin saatoin niinkuin muutkin ihmisettä-
mallaan kokea, että en ollut marsin yksinäni maail-
massa, oli tomeri solutaan, jota minua kaipasi. Eipä
silti, jouduin wiela kerran minäkin ihmisten jouk-
koon.

Jäämeren rannikolla kulkiessani kerran, muuta-
manlaista lenmä ja jäkälää kotoelemassa näet, joita
kasweja main siellä päin löytyy, hillikteet ymmärrettä-
mästi saappaissani, tuli minua ivastaan arwaamatta
muntmnan kiwen takaa iso jääkarhu. Hämmästylsis-
säni en muuta neuwoa tiennyt kuin heitin hädässäni
pois tohwelit, ne kiuvaskulluisten saappaani hillikkeet,
ja yritin pakoon muutamalle saarelle, eikä sinne ollut
mahdoto» pääsö, koskapa oli rannan ja sen wälissä
muuan tari, jolle toisella jalallani saatoin astna.
Waan täwikin niin nolosti, että toisen jalan seisoessa
karilla toinen, johon kiireessä oli tarttunut tohweli
pahus, ci ylettynytkään saarelle asti, joten suistuiu
snin päin mereen.

Siitä kylmästä kylwystä päästyäni hain tuskin
hengissä maihin, aloin juosta minkä kerkesin Libyan
erämaahan, päiwäpaisteeseen näet kuiwumacm. Waan
tuhtava siitä räikeästä päimän paisteesta tuli liiankin
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lämmin, jonka wnoksi mennä wiilletin Pohjan perille
takaisin! Hywin tiiwaasti koitin juosta hölkätä län-
nestä itään ja idästä länteen. Milloin oli päiwä,
milloin yö, milloin kesä, milloin talwi.

Kuinka kauan sillä lailla kiersin maita mante-
tcrcita en tiedä. Olin palamassa kuumeessa ja olin
joutua tainnoksiin pelosta ja pahasta mielestä. Lo-
pulta pahaksi onneksi, »varomattomasti juostessaui, as-
tuin jonkun jalalle. Käwi kipeästi arwatenkin, sillä
minua tuupattiin kylkeeni ja kaaduin pilkalleni. .

.

Toinnuttuani taidottomasta tilastani, huomasin,
että minut oli pautu mukawalle wuoteelle, joka oli
isossa salissa ja jonka »vieressä oli muitakin wuoteita,
mikähän lasaretti lieneekään ollut. Joku istui sängyn
pääpuolessa ja toiset ihmiset kulkiwat »vuoteelta toi-
selle salin läpi. Minua sauottiin „numero kahdeksi-
koista," ja seinällä oli luettawana, ihmeekseni, munta-
malla niarmorisella taululla knlta-kirjaimilla kirjoitet-
tnna nimeni: Pietari S e h l e »n i h l; en erehty-
nyt, aiwan selwästi oli siinä minun nimeni. Oli sil-
lä taululla pari riwiä muitakin sanoja, mitä lienee
ollutkaan, siitä en sclwää saannt, sillä silmäni oliwat
heikot. . .

Kuulin jotain puhuttaman, en tiedä mitä, lvacm

sen kumminkin selwästi erottaa saatoin, että Pietari
Echlemihl oli noitten sanojen joukossa, Wnotccni
ääreen tuli muuau ystämällinen mies ja muuan kau-
nis ronwa, jolla oli musta hame yllään. Jotain
tuttua heissä oli mielestäni, waan eu jaksanut muis-
taa missä olin heitä nähnyt ja keitä he oliwat.
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Taudistani toinnnin »vähitellen ja aloin »voimis-
tua entiselleni. Minua yhä sanottiin „numero kahdet-
sitmsta;" ja numero kaksitoista oli heidän luullakscen
joku juutalainen, pitkäpartainen tuu olin näet. Waan
hoidettiin minua silti marsin hywin niinkuin muitakin
sairaita. Sitä euuät huomanneet, että olin warjoton
mies. , Saappaani oliwat panneet tallelle johonliu,
ja muunkin tawarani kaikki, mikä minulla oli matkas-
sani; takaisin ne kaluni luwattiin antaa kaikella kim-
malla, jahka tandista paranen. Sitä lasarettia, jossa
minua hoidettiin, sanottiin Schlemihliumiksi;
ja ne seinässä luettawat lauseet, joissa oli joukossa
minunkin nimeni, oli kehotus joka päiwä rukoilemaan
sen miehen puolesta, jonka nimessä tämä lasaretti oli
rakennettu ja woimassa pidettiin. Se ystäwällinen
mies, jonka olin nähnyt wuoteeni ääressä, oli entinen
nskolliuen palwelijani Bendel ja se mustapukuinen,
kaunis rouwa entinen morsiameni Miina. »

Schlemihliumin lasaretissa ei kukaan minua tun-
tenut. Sain lopulta kunlla, että tämä lasaretti oli
Bcndelin toimesta rakennettu hänen kotikaupunkiinsa
uiillä waroillll, joita oli hän aikanaan minulta saanut,
ollessaan palwelijcmani; hän oli sille nimen antanut
ja hän oli wielä sen esimiehenatin. Miina oli leski
nykyään; Rascal oli näet jonkun rikosjutun kestäessä
kuollut eikä häneltä jäänyt perintöä paljo laisinkaan.
Miinan nianhemmat oliwat hekin kuolleet; hurskas
leski hän oli ja teki kaikenlaisia laupeudentöitä.

Miina ja Bendcl puhuiwat keskeuääu nnniero



86

kahdestatoista. „Mintatähden oleilettekaan tässä kau-
pungissa, jossa ilma on siksikin kylmä ja epäterveelli-
nen, jalo romua?" Bendel kysyi, „Niinkö on konin
teillä kohtalo, että suorastaan kuolemaa haette?"
,M mainkaan, herra Bendel, niistä nuoruuteni unel-
mista herättyäni, on minun hywä olla, en kuolemaa
hae enkä pelkäakäan. En ole pahoilla mielin men-
neitä aikoja ajatellessani enkä wastaisiakaan. Kaiketi
tekin tunnette hiljaista onnea, te tun saatte nykyään-
kin jollain tawallll isäntä wainajatanne ja ystäwäänne
palwella?" „Kyllä, Jumalan kiitos, jalo rouwa.

Ihmeelliset elämämme waiheet olleet omat, olemme
maistaneet paljon makeata ja paljon karmastakin elä-
män täydestä pikarista. Nyt se on tyhjä; jotkut ar-
welewat kukaties, että kaikki on ollut main kokeilua ja
että kokemuksista wiisastuneina nyt wasta elämää
alottamaan kykenemmekin. Toisten mielestä on altu
todellakin jo ollut; ensimmäistä ilweilynäytöstä emme
toiwo enää palaamaksi, maikka silti olemme muka hy-
willään että olemme sitä nähneet kumminkin. Muuten
tuntuu minusta siltä tuin tätä nykyä sillä wanhalla
ystäwällämme olisi parempi olla tuin siihen aitaan."

„Niin minunkin luullakseni", se kaunis leskirouwa
wastasi ja samassa meniwät wuuteeni siwu.

Tuo keskustelu jätti sywät jäljet mieleeni; maan
olin kahdella päällä ilmoittaisinko kuka olin wai pois-
tnisinko tuntemattomana ja outona, Lopulta teiu
päätökseni. Pyysin paperia ja kynää setä kirjoitin nä-
mät sanat: „Teidänkin, manhal ysläwäni, on tänään
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parempi olla tuin siihen aitaan, ja jos kärsinkin, niin
on se sowintona siitä mitä olen rikkonut."

- Koska mielessäni olin jo terwehtinyt, pyysin
waatteeni ja tawarani. Tuotiinkin minulle kohta sen
kaapin awain, joka oli wuoteeni wieressä, ja siellä oli
aiwan oikein tallessa kaikki kaluni. Puin waatteeni
päälle,, heitin olalleni sen laukun, jossa suureksi ilokseni
huumasin wiclä oleman ne Jäämeren rannoilta löytö-
inäni kaswit kaikki, pistin saappaat jalkaani ja panin
tnon kirjoittamani paperin »vuoteelleni eitä aitan-
kaan, niin olin jo matkalla Egyptiin Thebaisin luo-
lalle.

Pitkin Syyrian rannikkoa kulkiessani ja samaa
tietä palatessani kuiu jolla oliu kulkenut wiimc kerran
kotoa lähtiessäni, tnli „Figaro" minua wastaan. Tno
koira raukkani oli luultawastikkin ikäwöinnyt minua,
kauan oltuani poissa matkoillani, ja lopulta juossut
jälteeni minua hakemaan. Seisahduin nähdessäni sitä
nskollista tomeriani ja kutsuin sitä luokseni. Se ilos-
tui lowasti löytäessään isäntänsä ja ties kuinka mo-
nella tawalla se ilmaisi suurta riemuaan. Koppasin
scn kainalooni, sillä se ei olisi jaksanut juosta rinnal-
lani, ja kohtiaikoihin olimme kotona jälleen.

Asunnossani kaikki oli entisellään ja wähitellcn,
mikäli terweyteni palasi ja woimani uudistui, ryhdyin
wanhoihin tapoihini ja toimiini. Kuitenkaan en Poh-
jan perillä muutamaan wuoteen käydä rohjennut sietci-
mättömäin pakkasten wuoksi.

Samat toimet ja tawat on minulla mielä tä-
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nääntin, Chamisso rakas. Saappaani ciwät ole kulu-
neet ensinkään, maitta minua siinä suhteessa wähän
pelotti Tieckiuksen kuulusa kirja „Pölli ci lluksen sankari-
töistä," Saappaassani oli todellakin woima entisellään;
minusta itsestäni on woima katoamaisillaan. Kum-
minkin on minua lohduttamassa se seikka, että olen
käyttänyt woimaani ja lahjojani hywciän tarkoitukseen
eitä aiwan turha liene ollutkaan waiwannätoni. Olen
oppinnt perinpohjaisemmin tuin kukaan muu ihminen
tuutemaan maapalloa, sen muotoa, sen muoria, seu
lämpöä, sen muuttelemia ilmoja, sen maneetillisia il-
miöitä, sen eläinkuntaa ja marsinkin sen kaswikuntaa.
Olen hawaintojani kertonut ja selwittänyt marsin tark-
kaan moniaissll kirjoissani sekä mielipiteitäni ja joh-
topäätöksiäni julki lausunut, Sisä-Ufrikau ja poh-
jois-napaseutujen setä sisä-Aasian ja sen itäisten me-
renrantojen maantiedettä olen jotenkin tarkkaan selwit-
tänyt ja suuresti rikastuttanut. Kaswitieteellisiä, lati-
nan kielisiä teoksia olen sutaissut useampia enkä ole
ainoastaan woinut luetella useampia taswilajeja tuin
kukaan muu tiedemies, olen sen ohessa selwittämääu
kyennyt missä niitä kaswna ja järjestämään niitä
luonnollisiin ryhmiin. Parasta-aitaa kirjoitan eläin-
kunnasta mnuatta kirjaa ja uutterasti puuhaankin,
sillä haluan saada jotain kunnollista toimeen. Toi-
woakseni se joutuu kohtsiltään Berliinin yliopiston lar-
kastettawalsi.

Ia lopulta olen sinua, Chamisso rakas, pyy-
tänyt pitämään huolta siitä että elämäkertani ei joudu
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uneuksiin ja että, lun minä en elämitten joukossa
enää, siitä elämäkerrastani olisi ihmiskunnalle niin
paljo, hyötyä tuin suinkin, Istäwäni hymä, jos ih-
misten parissa wiihtya haluat, armosta enemmän
marjoasi kuin rahojasi. Kunhan main tahdot kuunnella
omantuntosi ääntä ja sen neuwoja murteen ottaa, et
kenenkään muun neuwoja kaipaakaan.

Sen pituinen se.
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