


Arv. tilaajille!"
V aikka tilausilmoituksessa mainittiin, että

teos ilmestyisi 50 vihossa, päättyvät Välskärin
kertomukset tähän 45 vihkoon, jonka nyt olen
tilaisuudessa tilaajille jakamaan. Suomalainen,
kuvitettu painos on saanut osakseen semmoisen
menestyksen, että sitä on levinnyt noin 4,500 kpl.
Alkuperäinen suunnitteluni kyllä oli saada kuului-
salta maalariltamme ja piirustajaltamme A. Edel-
feltiltä useampia kuvia teokseen, mutta paljojen ja
kiireellisten töittensä vuoksi ei hänkatsonut ennät-
tävänsä niitä enempää piirtää, vaikka jokaisesta
piirustuksesta maksamani palkkio oli oloihimme
nähden sangen korkea.

Porvoossa, huhtikuun 15 p. 1898.

WERNER SÖDERSTRÖM.
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VAPAA-AJATTELUA.





Välskärin kolmastoista kertomus.
Vapaa-ajat telija.

Vielä kerran pyydän ystävällistä lukijaa viettämään
iltansa tuossa tutussa ullakkokammarissa, jossakaikki
on entisellään, paitse että seinät ja ikkunat ovat
vähän rappeutuneet, niin että kolea marraskuun

myrsky enemmän kuin luvallista olisi vinkuu sisään rei'istä
ja toisinaan saa välskärin ruostuneen luotipyssyn helähtele-
mään seinää vasten ja hänen täytetyt lintunsa räpyttelemään
siipiään. Valkean ympärillä, joka palaa suuressa avoimessa
takassa, istuvat taas nuo vanhat ystävät muuttumattomina,
kulumattomina ja ajan hampaiden koskemattomina, niinkuin
näyttää. Jos tarkastelet heitä tarkemmin, huomannet ehkä,
että välskärin harmaat hiukset ovat alkaneet vaaleta, että
vanhan isoäidin pehmoiset kädet ovat muuttuneet entistäryp-
pyisemmiksi, että oppineen koulumestarin musta haamu yhä
enemmän johtaa mieleen kuivettunutta varpua sekä että so-
tainen postimestari, punaisine viiksineen ja tuhannen tuli-
maisine kiusauksineen kankeissa jaloissaan, yhä enemmän on
muuttunut erään Jönköpingin puupiirroksen näköiseksi, joka
kuvaa don Miguel Portugalilaista, hänen tullessaan Lissa-
boniin. Mutta jos ei siis voikaan luulla, että välskäri van-
hassa matka-apteekissaan säilyttäisi pullon tuota kallista
elämän nestettä, joka antaa ikuisennuoruuden,niin tapaamme
täällä sen sijaan muutamia niistä aineista, joiden sanotaan
pitentävän elämää, nimittäin hyviä omiatuntoja, kuuntelevia
korvia, myötätuntoisiasydämmiä, tyytyväisyyttä osaansa,iloista
pilaa silloin kuin sopii, tai sellaista suuttumusta, joka virkistää
elinvoimia, mutta enin kaikesta noita vanhoja tapoja ja tottu-
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muksia, hyviä tai pahoja, jotka järkähtämättä käyvät määrättyä
kulkuansa niinkuin viisari kellossa myötä- tai vasta-päivään.

Heidän seurassaan istuu ystävämme Anna Sofia yhtä
nuorena, yhtä iloisena, yhtä varmana myötätuntoisuudessaan
ja vastenmielisyydessään kuin ennenkin jayhtä hartaasti puu-
haten mielityötänsä, morsiusvaatteidensaompelemista. Hänen
takanaan nähdään eräs seuraan vasta liittynyt henkilö,Abiel
Halm, joka äsken ylioppilaaksi päästyäänonsaanutali-opettajan
viran maisteri Svenoniukselta. Tämän käsivarsi on vihdoinkin
väsynyt poikia selkään antamaan ja on hän sentähden tä-
hän tärkeään tehtävään suostunutkäyttämään nuoremmanapu-
laisen myötävaikutusta. Jos lisään, että Abiel Halm, jonka
aika ei vielä ollut tullut kutsua itseänsä Olkiseksi,*) onhar-
teva, vaaleatukkainen,kahdeksantoistavuotias maailman-mullis-
taja, jonka ylpeä oman arvon tunto useinkin joutuu riitaan
sen kunnioituksen kanssa, jota hän on velkapää osoittamaan
koulumestarin korkeammalle opille, sekä että hän silloin täl-
löin heittää Anna Sofiaan ihastuneita silmäyksiä, joihin ei
kuitenkaan vastata, niin olen kertonut melkein kaikki, mitä
lukijan tätä nykyä tarvitsee tietää tästä toivehikkaasta nuo-
rukaisesta. Jakkaroilla hänen takanansa sipisee ja supisee
neljän tahi viiden hengen suuruinen parvi lukijalle vanhas-
taan tuttuja nuorempia kansalaisia, joista Kaarle XlLnnen
ihailija Jonathan sekä pieni vilkassilmäinen, Liisa Kreetaksi
kutsuttu lehakko ovat kasvaneet tuuman verran pitemmiksi
siitä kuin viimeksi kuulimme heidän mellastavan ullakko-
kammarissa.

Välskäri oli juuri kiertänyt uuden verkon ensimmäiset
silmukat kuluneen kapulan ympäri ja kysynyt, tapansa mu-
kaan puoleksi ivallisesti, puoleksi suopeasti hymyillen, mitä
hänen kuulijansa ajattelivat kuningas Aadolf Fredrikistä. ,— Hm, — vastasi koulumestari, pannen hyppysellisen
nuuskaa nenäänsä, - - taisihan hänen majesteettinsa Aadolf
Fredrik, kunnioituksella muistettava, olla lukenut mies, ja se
on kuninkaankaunistus. Hänpiti myöskintarkkaahuoltasiitä,
että lapsensa saisivat oppineenkasvatuksen.— Hyi saakeli, semmoista kuningasraukkaa! - - huu-
dahti postimestari, joka edellisen kertomuksen kuluessa vaivoin

*) Halm =olki.
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oli voinut pidättäytyä ilmaisemasta suurinta halveksimistaan.— Kuningas Fredrik vainajalla oli tosin vielä vähän kuntoa
ja miehuutta ja voipa hän ampua korvat täyttä laukkaa juok-
sevalta jänikseltäkin, mutta hänen seuraajansa olisi saanut
istua rukin ääressä, yömyssy korvissa. Hänhän oli akka-
vallan alla; miksi antoi hän akkansa hallita itseään?- Niin onkäynyt monelle suuremmallekin sotilaalle,—
vastasi Svenonius, vilkaisten ystäväänsä, josta jokseenkin
varmasti kerrottiin, että hän oli emännöitsijänsä komennelta-
vana; — puolueethan ne sitä paitsi, niinkuin veli muistanee...— No, miksi salli hän puolueidenhallita itseään? Olisi
ajanut nuo roistot ovesta ulos ja sanonut: tietäkää huutia,
lurjukset, minä tässä olen kuningas!- Mutta kuinka vapauden sitten olisi käynyt? — puut-
tui puheesen Anna Sofia, joka samalla kertaa ihaili Kaarle
XlLsta ja vapautta.- Ja kuinka ajan-tietoisuuden olisi käynyt? - - roh-
keni Abiel Halm lisätä sen tietonsa nojalla, minkä hän jo
oli saanut Hegelin kansia nuuskimalla.- Vapaus — lausui postimestari ylenkatseellisesti. —
Jos minä olisin ollut Aadolf Fredrik, olisin pieksänyt heistä
vapauden, niin että olisi pölissyt korvissa.— No, no, serkku, kohtuus kaikissa! — virkkoi iso-
äiti. -

■ Minun täytyy sanoa, että olen siinä serkun kanssa
samaa mieltä, että kun pitää olla, niin pitää olla, olipa sit-
ten kuningas tai kengänpuhdistaja. Esivaltaa tulee pitää
arvossa, ja ken ei tottele, saakoon ansaitsemansa rangais-
tuksen. Mutta, huomatkaa serkku, lain tulee hallita valta-
kuntaa, eikä kepin;*ja nyt lieneekin asianlaita ollut kunin-
gas Aadolf Fredrikin aikana niin, että hatuilla eli lakeilla
eli miksi heitä lienee kutsuttu, oli laki puolellaan. Mikäli
minä ymmärrän, oli kuningas vainaja vallan siivo ihminen,
joka soi koko maailmalle hyvää, kun vaan sai rauhan noilta
monilta puheilta. Vaan kyllähän niitä kirjoitettiinkin hir-
muisen paljon runoja siihen aikaan. Tahtoisinpa tietää, mitä
muuta heillä oli Waasassa hänelle tarjottavana kuin tuo
suuri hauki:en ikinä voi uskoa, että se saatiin uunissa hy-
vin paistetuksi; on siinä tekemistä leiviskäisessäkin hauvissa,
kun tahtoo estää sitä palamasta tai raa'aksi jäämästä. Ser-
kun olisi pitänyt tarkoin kertoa tuosta kivestä Lohtajan
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maantien varrella. Kovin merkillistähän oli, että kuningas
söi aamiaista paljaan taivaan alla.- Paljon merkillistä ei Aadolf Fredrik ole toimitta-
tanut, - - vastasi välskäri -- mutta kuitenkin vähän enem-
män kuin että söi aamiaista Lohtajassa. Hänen aikanansa
ilmautui lakikirja suomen kielellä, ja useat Suomen kaupun-
geista saivat silloin merikaupungin oikeuden, vaikka vanha
porvarikuningas ei saanutkaannähdä sitä päivää, jolloin hänen
pitkän elämänsä kylvö kantoi hedelmiä. Rehellinen ihminen
oli kuningas Aadolf Fredrik ja olisi hän ansainnut elää rau-
hallisempina aikoina. Mutta hänen aikanansa ei kansoilla
ollut armahtavaisuutta rahtuakaan. Kuninkaanpitiollapuoli-
jumala, istuessaan valta-istuimellaan; olipa hän sitten syn-
tynyt sorvausratasta taikka kruunua varten. Häntä moitittiin,
ja hänen oli kunnia kaikesta Ruotsin valtakunnassa, vaikka
moni valtioneuvos ja moni pormestari salaisessa valiokunnassa
oli häntä mahtavampi. Meidän aikanamme...- Meidän aikanamme, — virkkoi isoäiti - - saavat
hallitsijat osaksensa moitteet, ministerit vallan ja sanomaleh-
det kunnian.

Välskäri hymyili. — Ei meillä, — sanoi hän. Mutta
meri, joka ei ole suonut Ruotsin rannoille luodetta ja vuoksea,
on sen sijaan asettanut luoteen ja vuoksen mainitun maan
historiaan. Kansanvalta ja kuningasvalta, kansanvalta ja
aatelisvalta eivät koskaan ole voineet pitää vaakaa oikein
tasapainossa, ja Aadolf Fredrikin aikoina vaahtosi vapaus
niinkuin puolikäynyt olut. Silloin nähtiin tuo merkillinen
seikka, että kansa ja aatelisto näyttivät liittoutuvan kunin-
gasta vastaan. Mutta se vaan siltä näytti; kansa oli, niin-
kuin se aina on, kuningasmielinen sydämmessään, ja siitä
syntyi tuo liiallinen kursastelu. Kansan nimessä hallitsi aate-
listo, mutta ei enää tuo vanha suku-aateli, vaan kaikensää-
tyinen valtiopäivä-aateli, johon kuului aatelisia jaaatelittomia,
pappeja, pormestareita, suurisuisia talonpoikia, sanalla sanoen,
puoluepäälliköitä jälkijoukkoineen, joista kolme neljättä osaa
eli ulkomaisista lahjoituksista. Tämmöisten mielestä oli puolue
kaiken sisältö ja pääasia, isänmaa vaan maalattu kyltti.— Kiitän nöyrimmästi, hyi tuhannentuhatta,siinänenyt
ovat ne veli Svenoniuksen mallikirjurit! — huudahti postimes-
tari, kapteeni Svanholm, leveästi nauraen.
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- Olemme kuitenkin saaneet tutustua suureen Lin-

naeukseen, — vastasi koulumestari, mielissään siitä, että hä-
nellä oli ainakin yksi hätä-ankkuri siinä yleisessä haaksirikossa,
joka uhkasi vapaudenaikaa.- Ja Eerikki Ljung'iin, joka tappoi käärmeen! —
virkkoi Jonathan.- Ja Eriika Lindeliaan, joka keitti munia! Ja pikku
prinssiin, joka pukeutui valepukuun! — lörpötteliLiisaKreeta
vuorostaan.- Ja Ester Larssoniin! - - lisäsi Anna Sofia innok-
kaasti. Hän oli kuitenkin isänsä tytär, ja vähän enemmänkin!
vai kuinka, isoäiti, eikö ollut?- Olihan tuo, — vastasi isoäiti. Jäykkäniskaista por-
varikuningasta en koskaan ole voinut oikein kärsiä, ja
tyttärensäkin laita oli niin ja näin, kun juoksenteli metsässä
utukuningattaren sukkanauhan kanssa janiinedespäin. Mutta
minua ilahduttaa, että tyttö ihmistyi; ja olihan jo aikakin;
olihan ihminen jo 29-vuotias vihille mennessään. Olimmehan
vasta nyt toisissa häissä mukana, vaikka olemme saaneet
tässä takan ääressä istuessamme kuunnella kaiken maail-
man tarinoita, ja hyvähän on, että kaikki nuo nuorten hul-
lutukset viimeinkin niin hyvin päättyivät. Eikä minua kum-
mastuta, että hän pääsi niin ylhäisiin naimisiin, koskaisä oli
rikas. Kummallista oli, että kreivi piti niin vähä lukua pe-
rinnöstään (tunnenpa kreivejä ja parooneja, jotka pitävät
enemmän huolta pesänkirjoituksesta), mutta sepä oli tietysti
ahnaitten sukulaisten mieleen. Jos minä olisin ollut kreivi
Bertelsköldin sijassa, olisin katsonut, ett'eivät antaneet vanhoja
reivaskankaita uusien asemasta, ja ehkä ehtyneitä emänautoja
niiden kuuden lypsävän lehmän sijasta. No, toivokaamme,
että kreivi ja kreivitär ovat terveitä ja tulevat hyvin toi-
meen. Serkun pitää kaikella muotoa kertoa enempi pikku
prinssi Kustaasta; se oli sukkelapäinen lapsi, ehkä vähän
hemmoiteltu, mutta siihen oli hänen äitinsä syynä. Kunin-
gatar Loviisa piti kyllä puoliaan.- Niin teki, - - sanoi välskäri. -- Ja kuitenkin on
hän tänne Suomeen jättänyt itsestään mitä lempeimmän muis-
ton: pienen hiljaisen Loviisan kaupungin.— Onko kummi hyvin salaperäinen? - - kysyi Anna
Sofia.
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- No, mistä on kysymys?
■ Tahtoisin mielelläni tietää, kenellä nyt on kunin-

kaan sormus.— Eerikki Ljungilla! Eerikki Ljungilla! — huusi neljä
viisi pienokaista yhteen ääneen.- Sen saamme kyllä nähdä, - - sanoi välskäri. -
Olemme tulleet aikaan, jolloin vanha taika-usko alkoi hävitä
ja sen sijaan tuli uusi, joka kutsui itseään valistukseksi tahi
filosofiaksi.

Koulumestarin silmät aukenivat selkoselälleen, ja vihan
purppura nousi Abiel Halmin poskille.— Onko valistus taika-uskoa! — huudahti hän.— Niin, miksikä ei? ■ vastasi välskäri. - Olen
nähnyt monta kultarahaa, jotka ovat olleet vaskesta. Eräs
maailman taika-uskoisimpia ihmisiä oli nimeltään Voltaire.— Tuhat tulimmaista! — puhkesi itse postimestarikin
sanomaan, samalla kun seurueen oppineet herrat eivät tahto-
neet voida toipua hämmästyksestään.— Malttakaa vähän mieltänne, elkääkä polttako huu-
lianne,ennenkun liemi on keitetty! — ivaili isoäiti. — Alkakaa
vaan, alkakaa vaan, serkku, ja heittäkää aina välistä kou-
rallinen suoloja pataan, se ei haittaa. On hauska kuulla ...

Välskäri alkoi.



1. Tohtori Martti.

Eräänä kauniina iltapäivänä Toukokuun alussa aimo
mundi 1771 paistaa heloitteli kevätaurinko herttai-
sesti yli vanhan Turun kaupungin. Korkean, välk-
kyilevän, kuparillakatetun tuomiokirkon tornin ympä-

rillä lenteli mustia naakkoja, kulettaen ahkerammin kuin mil-
loinkaan ennenkorsia pesäänsä; äsken jäänsä luonut Aura kuo-
hutteli sameita, vaan kimaltelevia aaltojaan siltojen alatse, ja
ylioppilaita tuli iloisissa meluavissa parvissa kasvitarhan tireh-
töörinprofessori Gaddin luennoilta kasvitieteellisestä puutar-
hasta. Turku heloitteli akatemiallisten menestyspäiväinsä alka-
vassa loistossa, ja tuskin huomattiinkaan sitä mustaa silkki-
harsoa, jota jotkut vihaisemmat henkilötkantoivat käsivarres-
saan tahi hatussaan, sillä maalla oli silloin kuningas-suru.
Hyvä kuningas Aadolf Fredrik oli kuollut viime Helmikuun
12 p:nä Tukholmassa, syötyään tuona päivänä vehnäismaitoa,
hapankaalia ja ostereita päivälliseksi, jonka tehtyään hän sit-
ten pyörtyi katrillipöytänsä ääreen illalla ja muutamien mi-
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nuuttien kuluttua sanoi ikuiset jäähyvästit niin hatuille kuin
myssyillekin. Suomi suri vilpittömästi hurskasta maanisää,
ja maan ensimmäiset sanomalehdet alkoivatsentähden toimensa
vetistävillä valitusvirsillä. Vaikka nuo tuntehikkaat runoilijat
eivät millään muotoa voineet antaa » auringon « olla rauhassa
laulaessaan:

»On päivyt laskenut, mi taivaallamme loisti*
taikka:

»Niin laski siis se päivän tähti,
Mist' taivahille kunniaa
Ja pohjanmaille riemu lähti;«

niin oli se varmaankin heidän sydämmensä ajatus, kun he
samalla lauloivat, että

»Kuningasf ei parempaa»
ja kuinka

»Silmäns loisti laupeasti,
Äänens soi niin suopeaan,
Sydän sykki hurskahasti
Hyve asui rinnassaan.*

Jonka jälkeen tuli korupuheita nousevalle auringolle:
»Jollei Kustaa kaikin puolin
Verraksensa kelpoais.
Ruotsi, kyynelin ja huolin,
Mustiss' aina olla sais.«

Tämä kaikki oli kuitenkin luonnon järjestystä: vanha
aurinko oli laskenut yön helmaan, uusi nousi taivaan ran-
nalle eikä siitä ollut sen enempää sanomista kuin että tämä
uusi aurinko oli tätä nykyä matkoilla ja odotettiin häntä
kotiin tulevaksi. Hyvän vanhan Turun ei siis tarvinnut olla
allapäin eikä saada halkeamia tuomiokirkkoonsa; se suoriutui
kutakuinkin ajan vaivoista myssyjen hallituksen aikana ja
odotti, samoinkuin koko valtakunta, parempia aikoja nousevan
päivän vaietessa.

Yhdestä ikkunasta ei kuitenkaan iloisen kevätauringon
valo päässyt sisään tunkeutumaan, ja se ikkuna oli rappeu-
tuneessa vanhassa talossa lähellä Aningaisten tullia. Mainittua
ikkunaa peitti läpinäkymättömän tarkasti paksu ruskea uudin,
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tai oikeammin sisäpuolelta kiinni naulattu peite, jota ohikul-
kijat katselivat kummastelevin, arastelevin,epäluuloisin silmin.
Ehkä huvittanee lp.kijaa katsahtaa tämän esiripun taa?

Rappeutuneen yksikerroksisen rakennuksen omistaja oli
muuan porvarinleski, joka ei siinä kuitenkaan itse asunut,
vaan oli vuosi sitten vuokrannut sen eräälle vanhalle eris-
kummaiselle muukalaiselle, joka oli tullut Turkuun, kenen-
kään tietämättä mistä, ja jota ne harvat, jotkahänen tunsivat,
kutsuivat tohtori Martti Weis'iksi, kun tahtoivat kunnioittaen
puhua tuttavastaan. Mutta kun tohtorin nimi oli Turussa
kovin suuriarvoinen tuhlattavaksi noin vaan miehelle, jota
moni luuli saksalaiseksi parturinsälliksi, pahempia luuloja
mainitsemattakaan, niin tapahtui useammin, että hänen soin-
tuva nimensä pilkalla käännettiin ja kutsuttiin häntä Wii-
saaksi Martiksi, tahi suorastaan »viisaaksi «, jollanimellä hän
myös oli enin tunnettu naapuristossaan. Ammatiltaan sanot-
tiin hänen olevan lääkäri, vaikkei kukaan ollut nähnythäntä
lääkärintoimessa; mutta kun hän näytti puhtaan passin Frank-
furtista tai Hampurista, mistä lienee ollutkaan, sekä vielä
paremmaksi varmuudeksi suostui käymään professori Juhana
Haartmanin luona, colloqvium. familiare'asa, joka mainittiin
sujuneen tuon mainion lääkärin suureksi kummastukseksi,
niin ei ollut mitään laillista syytä kieltää Wiisasta Marttia
asettumasta mainittuun taloon ja sulkeutumasta sinne vanhan
renkinsä kanssa, joka jos mahdollista oli vielä harvasanai-
sempi ja umpimielisempi kuin isäntä itse. Ei kukaan tien-
nyt, mitä tointa hän siellä harjoitti, mutta naapureissa
heräsi kaikellaisia kummallisia arveluita, kun he huomasivat,
että porttia pidettiin koko päivä suljettuna ja että himmeä
valkean-valo öillä loisti peitetyn ikkunan raoista. Yksi ja
toinen, joka uteliaisuudesta oli uskaltanut raoista sisään tir-
kistellä, rohkeni vielä väittää, että hän oli tuntenut tuliki-
ven hajua sieltä sisältä, ja tämä havainto ei ollut omiansa
aika-uskoisissa naapureissaentistä suurempaa luottamusta herät-
tämään.

Rohkenemme nyt heittää silmäyksen sisimpään noista
kolmesta huoneesta, joissa viisas Marttipiti asuntoaan. Ulkoa
päättäen, ei yksikään kevät auringon säteistä olisi voinut tun-
keutua ikkunan etuvarustusten läpi, mutta aivan niin ei kui-
tenkaan ollut. Astuessaan tähän omituiseen huoneesen huo-
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masi tulija sen puolittain valaistuksi kahdelta taholta: ensiksi
suunnattoman suuresta muuratusta, puolet huoneesta täyttä-
västä arina-uunista, jossa vahva hiillos hehkui, sekä sen jäl-
keen tuskin huomattavasta pyöreästä reFästä ikkunapielessä,
jonka kautta hieno huikaisevan kirkas auringonsäde tunki
lasiseen tislausastiaan, joka näytti vartavasten, olevan asetettu
siihen sädettä vastaanottamaan. Tämän valaistuksen vaikutus,
jossa oli kolmeneljättä osaa hiilloksen hohdetta ja neljännes
auringon loistetta, kaikki tämä hyllyillä ja tuntemattomilla,
himmeillä esineillä täytetyiltä seiniltä lankeavien synkkien
ja mustien varjojen ympäröimänä, olisi saanut maalarin epä-
toivoon, jos hän ei olisi onnistunut sitä kuvaamaan, ja
herättänyt hänen suurinta ihastustaan, jos hän olisi onnis-
tunut kopioida se taululleen.

Tässä kahtalaisessa valossa liikkui hitaasti pienoinen,
käyrävartinen mies, ulkonäöltään 50 ja 60 ikävuotensa vai-
heilla, puettuna ajan tavan mukaiseen valetukkaan ja kanki-
palmikkoon, ruskeaan leveäliepeiseen ja suurinappiseen hän-
nystakkiin, lyhyihin ruskeihin alusvaatteisin, pitkiin silkki-
sukkiin ja leveillä hopeasolilla varustetuihin kenkiin.

Etupuolelleen oli hän sitonut nahkaisen esiliinan; kä-
dessä oli hänellä pihdit, joilla toisinaan siirteli sulatinta
hiillokseen. Läpitunkevat pienet, harmaat silmänsä näyt-
tivät tarkkaavaisuudella seuraavan tulen työtä. Näkyi, että
jotain hyvin tärkeää oli tekeillä. Hetken kuluttua meni hän
lasisen tislaimen luo, josta auringonsäde oli siirtynyt. Hän
siirti sen taas säteen valoon; tarkasteli sen sisällystä suurim-
malla huolella ja pudisteli tyytymätönnä päätänsä. ~ - Non-
dum vita! — huokasi hän. — Quousqve tandem mors prae-
valebit?*)

*) Ei vielä elämää! Kuinka kauvan pysyy kuolema voitolla.



Tohtori Martti.





2. Elon-kipinä.

Auringonsäde pimeässä huoneessa siirtyi siirtymistään
aina sen mukaan kuin sen loistava alkulähde muutti
asemaansa taivaankannella, ja samalla kertaa kään-

tyi, taidokkaan konerakennuksen avulla, lävistetty ikkunan-
pieli siten, että säde aina lankesi suoraan sisään. Sen tietä
huoneessa osotti asteihin jaettu, salaperäisillä neliöillä ja ym-
pyröillätäyteen piirretty messinkilevy.

Säteen tällä tavoin ehdittyä lähelle messinkilevyn äärim-
mäistä reunaa, kuului soittokellon vieno helähdys, ja vanhus
käännähti. Tällä hetkellä lankesi valo suoraan hänen kas-
voilleen ja nyt nähtiin tuossa himmeässä valaistuksessa
kyömyinen kotkannenä, luisevat posket, ryppyinen otsa ja voi-
makkaat, synkät, kovat kasvonpiirteet. Olisi voinut luulla
häntä Manalan haltijaksi, Tuoneksi, sen auringon säteen va-
laisemana ja sokaisemana, jonka Lemminkäisen äiti oli osan-
nut houkutella alas hänen pimeään valtakuntaansa.

Joku oli tullut sisään ja astui varjosta uunin hiilloksen
hohteesen. Se oli ihmeen kaunis nuorukainen, tuskin kah-
deksantoista vuotias, puettuna hienoimpaan siniseen takkiin
kuin missä hänen ikäistensä nuorukaisten Turussa oli tapana
kulkea. Mutta tämä takki oli tomuinen, hieno kaulahuivi
oli huolettomasti solmittu, kalvosimet olivat revityt, kengät
tahraiset, hiukset epäjärjestyksessä, hattu kallellaan, kauniit
päättäväiset kasvot hyvin kalpeat ja silmät kovin kiiluvat.
Hän astui esiin nopein, miltei uhkaavin askelin, viskasi luo-
tansa kolmikulmaisen hattunsa ja sanoi:—

Tässä olen, tohtori!— Olen sinua odottanut, — vastasi tohtori kylmästi.— Minuako odottanut? — kertoi nuorukainen. Kuinka
tiesitte minua odottaa? Vannoinhan eilen täältä lähtiessäni,
ett'en ikinä palaisi.— Nuori mies, sinä ponnistelet turhaan, sinun täytyy
totella kohtaloasi. Tiesin sinun tulevan. Mutta en ole sinua
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kutsunut; en tyrkytä kenellekään ystävyyttäni. Voit mennä,
en tarvitse sinua.— Ja tuon sanotte minulle niin välinpitämättömästi
kuin jos ajaisitte kerjäläisen ulos ovestanne! Tehän kuiten-
kin ensimmäisenä annoitte minun katsahtaa tieteen salai-
suuksien pohjattomaan kuiluun ja kiusasitte minua, niinkuin
käänne paratiisissa, tiedon puulla. Ennenkun tunsin teidät,
olin levoton, janoovainen sielu, joka en missään löytänyt tar-
koitusperääni enkä lepoani. Mutta minä olin puhdas, olin
siveä, minä voin silloin vielä lukea äitini kirjeitä ja vastata
niihin. Nyt en enää voi; minua kalvaa hehku, jota en ym-
märrä. Olen tuon uunin kaltainen: sisällä liekkejä, päällä
kuonaa. Ja se on teidän syynne, herra tohtori. Tehän ope-
titte minut kapinoimaan ihmiskuntaa vastaan, kohotakseni
sen yläpuolelle. Olen totellut teitä liiaksi; suokoon Jumala,
ett'en koskaan olisi tullut teitä tuntemaan.— Rauhoitu, nuori mies; minua ei sinun tule moittia
hairauksistasi; minä olen opettava sinua ne sovittamaan.
Sinussa on siemen johonkin suureen. Tutki, ja sinä olet
ehtivä kauvas — ehkä kauvemmaksikuin minä, kauvemmaksi
kuin moni kuolevainen ennen sinua on päässyt tunkeutumaan
luonnon salaisuuksiin.— Tutki, sanotte te? Tutki? Jos minusta tulisi vii-
saampi kuin kuningas Salomon, jos oppisin käsittämään maan
sisimmät salaisuudet, mitä se minua hyödyttäisi, jos sieluni
verta vuotaa? Tiedättekö, mitä olen tehnyt, tohtori? Olen
pelannut...— Houkko! Olenko minä sinua käskenyt sitä teke-
mään?— Käskenyt? Oh, tiedättehän vallan hyvin, ett'en
tottele mitään käskyjä. Mutta te neuvoitte minulle eilen
pisteilemistaitoa. Te opetitte minua hallitsemaan sattumusta,
Oi, se on jalo taito, sanoitte te! Sen kautta muuttuu orja
herraksi, ihminen jumalaksi... Hyvä, ajattelin minä eilen
illalla,kulkeissani tuon salaisen biribiklubin ohi, tiedättehän,
tuolla Hämeenkadulla. Eipä siksi, että välitän kullasta;
mitä minä kullalla teen? Mutta minä tahdoin koettaa tuota
uutta, ihanaa tiedettä, joka hallitsee maailmaa ja on niin
erinomaisen hyödyllinen kaikille. Pahaksi onneksi oli minulla
muassani kolmesataa riksiä, jotka kasvatus-isäni oli käskenyt
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minun jättämään yliopiston kamreerille. Kahat ovat rovasti
Larssonin, ne olivat osa Piikkiön kirkkoherrakunnan aren-
nista, joka pitää olla maksettuna viimeistäänylihuomenna. No
hyvä, kuinka luulette käyneen erinomaisen taitoni ja kolmen-
sadan riksini? Me pelasimme vuorotellen biribiä ja punaista
ja valkoista. Minä voitin ja tappasin, voitin ja tappasin; ja
kun tällä tavoin olin pisteillyt kokonaisen vuorokauden,huo-
masin vihdoin taskuni tyhjiksi.— Narri!- Elkää herjatko minua, tohtori, sillä nyt en ole siinä
mielentilassa, että kärsisin sitä teiltä. Tullessani ulos peli-
huoneesta löi kello tuomiokirkon tornissa neljää. Aurinko
paistoi niin herttaisesti ja linnut lauloivat. Niin,tehän osaatte
panna itse auringonkin vankeuteen. Mutta minun mielessäni
asui talvi. Tiedättekö, että on hirmuista seisoa auringon pais-
teessa ja kuunnella linnunlaulua,kun on rikos omallatunnolla!
Silloin johtui mieleeni, että vielä kerran kävisin luonanne.
Tässä olen. Te voitte tehdä kultaa; sehän on helppo asia
teille. Tehkää minulle kolmesataa riksiä ylihuomen-aamuksi,
ja minä olen kiittävä teitä niin kauvan kuin elän.

Tohtori kuunteli häntä yhä enenevällä kärsimättömyy-
dellä. Vastausta antamatta vei hän nuorukaisen katoamai-
sillaan olevan auringonsäteen luo, tutki vielä kerran tislaus-
astian sisällystä, pudisti päätään ja sanoi:- Pano kätesi tislaimcllo!

Nuorukainen totteli koneentapaisesti. Tämän toimi-
tuksen salaperäisyys sai hänet hetkeksi unohtamaan omat
huolensa.- Näetkö tuota auringonsädettä? — sanoi tuo eriskum-
mainen mies. Kuusikymmentä kahdeksan minuuttia ja nel-
jätoista sekuntia on se turhaan työskennellyt sytyttääkseen
elonkipinää alkuaineihin, ja nyt on jälellä ainoastaan neljä
minuuttia, viisikymmentä neljä sekuntia. JolPei kipinä sitä
ennen ole syttynyt, sammuu erään korkean henkilön elämä,
ja useiden toiveet menevät hukkaan. Meidän tulee vielä
koettaa viimeistä keinoa: nuoren kätesi elonlämmintä. Minun
käteni on kovin kylmä. Kaikki riippuu siitä, että suuntaat
tahtosi voiman yhteen ainoaan asiaan.

Nuorukainen tunsi väristyksen jäsenissään. Tuo kum-
mallinen lasiastia tuntui niin jäähdyttävän kylmältä, että se

2Välskärin kertomuksia. V.
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vei hänen kädestään kaiken lämmön. Hän tunsi ikäänkuin
osan elämästään hupenevan, eikä hän tiennyt mihin eikä
kenen hyväksi.

Hän katseli tislainta. Sen sisällys muuttui nopeasti.
Harmaa, tomunkaltainen aine, joka siihen saakka oli täyttä-
nyt astian vähää enemmille kuin puolilleen, oli alkanut

ikäänkuin kiehua ja muuttaa väriänsä. Vaaleanpunainen,
verenkaltainen aine kohoili siinä ja nousi yhä korkeammalle,
kunnes täytti koko tislausastian. Tohtorin otsa kirkastui.— Se onnistuu, -- sopotti hän. Viisitoista,kuusitoista,
seitsemäntoista sekuntia... katso, kuinka elinvoimat nouse-
vat!... kahdeksantoista, yhdeksäntoista! ... nyt ehtivät ne
reunoille saakka ... kaksikymmentä! ... vielä yksi suonen
tykytys vaikuttamaan seurauksia vastaan ... kaksikymmentä
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yksi, kaksikymmentä kaksi... nyt riittää! Käsi pois, muu-
toin tislain halkeaa?

Nuorukainen totteli. Jähmettyneenä ja puoleksi tain-
noksissaan vaipui hän vieressään olevalle kolmijalalle.- Kiitän sinua, - - sanoi mestari, - - olet täyttänyt,
mitä sinulta odotin. Tule takaisin huomenna kello 11 illalla,
niin olet saava kultaa.— En jaksa enää! — änkytti nuorukainen, kuolon-
kalpeana ja pyörtymäisillään.- Ole huoleti, se on satunnainen vajaus elontoimin-
nassa; sinun ijälläsi on sellaista helppo korvata. Kas tässä... juo! - - Ja hän ojensi voipuneelle pienen, kullankar-
vaisella, läpikuultavan kirkkaalla nesteellä täytetyn pullon.

Nuorukainen joi ja tunsi jähmettyneissä suonissaan
tulen virtaavan. Puna palasi hänen poskilleen, sammuneet
silmänsä kirkastuivat jälleen.- Sepä oli hyvä juoma, tohtori! - - sanoi hän, mieli-
hyvästä huoaten. — Voitteko myös valmistaa lääkettä pa-
halle omalletunnolle?- Kenties! - - hymyili tuo eriskummainen mies. —
Elä unhota, huomenillalla kellon yhtätoista lyödessä?— Minä tulen.



3. Surutoin.

Eteläpuolella Aurajokea van-
han Turun vieressäkohoaa
kahdeksan suurempaa ja

pienempää vuorenkumpua, Luostarivuori, Vartiovuori ja miksi
niitä kaikkia lieneekin kutsuttu, sillä vaikka niillä kaikilla
aikoinaan lienee ollutkin omat merkilliset nimensä, niin ovat
kuitenkin useimmat niistä jo aikoja sitten unohtuneet. Nämä
karut mäet ovat kauvan vastustaneet kaikkia viljelemisen ja
tasoittamisen kokeita, kunnes vihdoin meidän aikanamme rä-
jähdysruuti on saanut muutamat niistä nöyrtymään ja ahke-
ran huolenpidon on onnistunut peittää toiset ihanoilla istu-
tuksilla tähtien vartijatornin ympärillä. Kertomuksemme aikana
kohosivat ne vielä enimmäkseen alkuperäisessä jylhyydessään,
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mutia niiden eteläpuolisella rinteellä, missänyt Korpelaiskatu
ja Arseneinkatu pujottelevat, oli jo vuonna 1771 muutamia
köyhän työkansan asumia taloja, joita kaali- ja naurismaat
sekä vihannat humalikot ympäröivät. Ei kaukana siitä sa-
malla puolen ja siis kappaleen matkan päässä varsinaisesta
kaupungista oli siihen aikaan suurenpuoleinen ja somasti
aidattu puutarha sekä pieni hauska, keltaiseksi maalattu
asuinrakennus ja pari kasvihuonetta, ynnä niihin kuuluvat ja
hyvästi hoidetut taimilavat; sanalla sanoen: pieni maatila,
niin iloisa, suloinen ja kesäisen vihanta, ett'ei katujen pölyyn
kyllästynyt kaupunkilainen olisi koskaan voinut itselleen
parempaa toivoa, paikalla kun oli yhtä haavaa kaikki kau-
pungin ja maaseudun edut. Tässä rauhaisessa asunnossa
tuntui rauhan, viattomuuden ja kauneuden henki majailevan.
Tänne eivät mitkään viluiset pohjoistuulet päässeet tuntu-
maan; sillä ne, jotka ryhmyisten vuorten yli tänne viileine
siipineen laskeusivat, olivat muuttuneet lauhkeiksi tuulahduk-
siksi, ennenkun laskeusivat tammienlatvoihin. Tuntui siltäkuin
elämän taistelut olisivat täällä voimattominakilpistyneet pois
varjelevasta aitauksesta, täällä haihtuivat kaikki elämän huo-
let niin kuin kostean taimilavan vesihöyryt päivänpaisteessa.
Täällä ei viihtynyt mikään ilkeä ajatus, ei mikään paha
olento; täällä asuivat hyvät hengettäret, onnelliset ihmiset,
kateettomina, suruttomina, ja sentähden tämä pieni asumus
puutarhoineen vuorten takana oli saanut nimekseen Surutöin.

Mutta Suruttomassa ei asunut ainoastaan hyviä, vaan
samalla myöskin ahkeroita ihmisiä. Tuskin oli koko laajassa
Suomenmaassa niin hyvästi hoidettua puutarhaa, niin hienosti
sannoitettuja käytäviä, niin kauniita tammia, vaahteria ja leh-
muksia, niin hedelmällisiä luumu- ja omenapuita, niin hyvin
hoidetuita marja- ja akaasiapensaita, niin hyvästi kepitettyjä
humalikkoja ja hernepenkkojä janiin huolellisesti kasvatettuja
ruusutaimia. Siellä oli vielä enemmänkin: siellä oli harvinai-
sia ulkomaisia, Etelä-Euroopan, Ameriikan ja Itä-Intian kas-
veja kasvihuoneissa, kahvi- ja teepensaita, pumpulipuita, silk-
kiäispuita silkkimatoineen ja sokuriruokoja, jotka korkeiden
lasi-ikkunain läpi imivät makeutta auringosta. Siellä oli tu-
hansittain monivärisiä kukkia, jotka imivät tuoksunsa noista
kovista Suonien vuorista, mitkä taitamattomille, kurjille ja
laiskoille kasvavat ainoastaan niukkaa sammalta, ja tässä iha-
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nain, täyteläisten, väliin kainojen, väliin reheväin,milloin kal-
peiden, milloin loistoisten Floran tytärten ruhtinaskunnassa
surisi monta tuhatta hauskaa pienoista mehiläistä, jotka, niin-
kuin kaikki hyvät olennot maan päällä, imivät mettä myr-
kystäkin ja kokosivat aarteitaan pieneen kaupunkiin, joka oli
syntynyt sirotekoisista, kasvihuoneiden kupeelle riveihin raken-
netuista koteloista.

Jos, lukija, lukiessaan tämän kuvauksen kukkien val-
takunnasta Suruttomassa, sattuu muistamaan toisen komeam-
man kukkain valtakunnan, jota mahtavampi kuningas hallit-
see merten takana Uplannin lakeoilla Ruotsissa, niin arvan-
nee hän ehkä, että Surutöin oli ainoastaan kaino, vaikkei
suinkaan vähemmän viehättävä jäljennös Hammarbysta -
kukkaiskuninkaan suuren yleisvaltakunnan kaukainen alus-
maa — eikä hän ole väärin arvannut.

Neljä lasta, 3 ja 9 vuoden vaiheilla, leikittelee puutar-
hassa. He ovat hyvin kasvatettuja, he tuntevat velvollisuu-
tensa, he varovat juoksemasta noiden hyvin kitkettyjen kuk-
kapenkereiden ylitse. Heidän mieleensä ei juolahdakaan tem-
mata maasta herneseipäitä, nykäistä maasta intialaistanousu-
ruohoa, tai kutkutella toisiaan nenän alle ryöstetyillä jalo-
mintuilla. He varovat myös menemästä kovin likelle mehi-
läiskoteloita; mutta eivät he silti ole.hätäpoikia, he lentelevät
kuin vauhkot kanat käytävien yli, kiipeävät puihin, hyppää-
vät harakkaa nurmikolla ja osoittavat ihmeteltävää taitoa
vanteiden-heiton jalossa taiteessa.

Silloin tapahtuu yksi noitapieniä suruja elämässä, joista
ei edes Surutöinkään ole kokonaan vapaa, mutta jotka ovat
noiden keveiden pilvien kaltaisia, mitkä ainoastaan enentävät
sinisen kevättaivaan loistoa. Nuorin tyttö,pieni nykerönenä,
punaposkinen tallukka, oli istahtanut muutaman pensaan taa,
ja pahaksi onneksi erääsen noista pienistä muurahaispesistä,
joita Suruttoman omistaja vartavasten ylläpitää varjellaksensa
puutarhaa madoilta. Muurahaiset katsovat itsensä loukatuiksi
tämmöisestäröyhkeydestä, vai arvellevatko lapsiparkaa isoksi
vihamieliseksi hyönteiseksi, joka tulee heidän kotoista rau-
haansa häiritsemään. He varustautuvat puolustukseen, rupea-
vat kiipeämään ylöspäin pienoista kenkää myöten, ja siitä
edelleen sukkaa myöten, kunnes heidän läsnäolonsa käy
kovin tuntuvaksi ja tyttö karkaa ylös kauhusta huutaen.
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Satojen kiusaajien ahdistamana, joita ei millään tavalla voi
vastustaa, juoksee hän huutaen käytäviä pitkin, kunnes kom-
pastuu auenneisiin kengännauhoihinsa, heittää kuperkeikan ja
lyö pienen nykerönenänsäpehmoiseen hiekkaan.

Toiset sisarukset rientävät pelästyneinä hätään. He
ovat kuulleetpaljon käärmeistä; ovatpanähneetkin käärmeitä,
väkiviinassa säilytettyjä. He ovat varmat siitä, että sisarta
on purtu; vanhin poika varustaikse kepillä nuijimaan petoa
kuoliaaksi; nuoremmat nostavat maasta yhä vielä parkuvan
pienokaisen. Kaikki itkevät ja huutavat, yleinen melu ja
valitus vallitsee Suruttomassa.

Silloin tulee mies läheisestä kasvihuoneesta. Hän on
kaunis, voimakas mies, iältään 30 ja 40 vuoden vaiheilla,
vähän köyryssä jo ennen aikaansa ja vähän likinäköinen.
Hän on avopäin, paitahihasillaan, ilman kaulahuivia, ja kan-
taa käsissään niiniköysiä, joilla on sitonut kasveja keppeihin.
Hämmästys kuvastuu hänen lempeissä osanottavaisissa kas-
voissaan. Hän ei usko, ettätyttöäonkäärme purrut; hän luu-
lee mehiläisten sitä pistäneen. Semmoista tapahtuu toisinaan
Suruttomassa.

Hänen koettaessaan, ollen itsekin neuvoton, lohduttaa
pienokaista, joka ei ota asettuakseen ja yhä vieläkin vaan
huutaa täyttä kurkkua, tulee asuinhuoneesta hänen muutamia
vuosia nuorempi vaimonsa, hänkin tavallista kiireemmin aske-
lin, mutta tyynenä ja neuvokkaana, vähintäkään hätäilemättä.
Hän ei ole mikään kaunotar, mutta ei suinkaan rumakaan:- miellyttävät, terveet, suloiset ja punakat kasvot, älykkäät,
lämpöiset ja vilkkaat silmät; vartalo täyteläinen, lihavuuteen
taipuvainen; puku yksinkertainen ja väljä, mutta hyvin hoi-
dettu. Hän nostaa syliinsä parkuvan lapsen, pyyhkii sen
kyyneleet, pyyhkii hiedan pienestä nykerönenästä ja tutkii
tottuneella kädellä onnettomuuden syytä. Pian on hän huo-
mannut muurahaiset ja poiminut pois pahimmat rauhanhäi-
ritsijät.— Kas niin, elä itke enää, Roosa Maija! —

sanoo
hän. — Kaikki tulee hyväksi taas. Nyt menemme sisään
ja riisumme vaatteet päältäsi, niin saat kylpeä omassa pikkui-
sessa kylpyammeessasi.

Nämä sanat kuullessaan tuntee tyttö olevansa tur-
vassa. Hän lakkaa itkemästä, kietasee käsivartensa äidin
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kaulaan, ja sateen perästä tulee päiväpaistetta. Koosa Maija
on ihastuttava, kun hän nauraa, ja isä katsoo, salaamatta
ihailuansa, väliin ihanaa lasta, väliin reipasta ja kukoista-
vaa äitiä.— Niin käy aina —

sanoo hän ja onni päilyy hänen
silmissään. Sinulla on aina neuvosi, kun minä olen niitä
vailla. Sinä olet kaltaisesi, JEriikka. Olipa oikein hyvä,
ett'eivät ne olleet mehiläisiä; olisi käynyt säälikseni myödä
kotelot.— Olet sinäkin luonnontutkija! - - nauraa hänen vai-
monsa. — Milloin olet nähnytmehiläisten ryömivänkenkiin ja
sukkiin. Ja sinun muurahaiskekosi alkavat jo harmittaa.
Voisithan yhtä hyvin istuttaa carduus acanthoides'in tänne
puutarhaan päästäksesi tussilago farfara'sta.. En tiedä,oletko
ansainnut jotakin niin erinomaista, mitäminulla nyt on sinulle
tarjottavana. Arvaa, jos voit!

Ja samalla kiikuttaa hän riemuiten isoa kirjettä ojenne-
tussa kädessään.— Se on suurelta mestariltani, (Jarl von Linnéltä!- huudahtaa Eerikki Ljung iloisella hämmästyksellä.- Niinpä kyllä, siitäpä melkein näyttää kuin se olisi
enolta! - - vastaa hänen vaimonsa, Eriikka Lindelia, leikilli-
sen ylpeästi.



4. Vanhoja ystäviä.

Pieni Surutöin, jossa niin odot-
tamatta olemme tavanneetkaksi
vanhaa ystävää, oli hyödyn aika-
kauden tuote ja yksi niitä ku-

vastimia, joissa ajan henki mielihyvikseen katseli ja ihaili
itseänsä. Kun Ruotsin valtakunta, ja Suomi sen helmassa,
viisikymmentä vuotta ennen kertomustamme oli langennut
valtiollisen suuruutensa korkeuksista ja menettänyt kolman-
nen osan alaansa, täytyi ruveta miettimään, miten saataisiin
nuo syvät haavat parannetuiksi ja sisällisessä varallisuudessa
voitettaisiin takaisin, mitä valtakunta ulkonaisessa vallassaan
oli kadottanut. Silloin alkoi täällä pohjolassa viljelyksen,
rauhallisen maanvalloituksen aikakausi, ja yksi sen mielisa-
noja oli sana taloudenhoito. Mutta taloudenhoitoon ei ainoas-
taan kuulunut varsinainen valtio- ja maanviljelys-talous, vaan
myöskin kaikki ne tieteet, joista on käytännöllistä hyötyä
maanviljelykselle, kaupalle ja teollisuudelle, siis etusijassa
luonnontieteet. Kaikkea, mitä niihin kuului, edisti hallitus
kehoituksilla ja kannatti sitä yleinen mielipide, sittekun Cel-
sius ja suuri Linné olivat astuneet tämän ajan-suunnan etu-
nenään. Kaikkialla tehtiin kokeita kemiallisillalaboratorioilla,
kasvitieteellisillä puutarhoilla, eläin- ja kasvikokoelmilla, fysil-
lisillä kokeilla, anatomiasaleilla, observatorioilla, ilmapunta-
reilla, lämpömittareilla, vesimerkeillä, salpietariladoilla, potas-
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kalla, kaivannoilla, talousseuroilla, kauppayhtiöillä, työhuo-
neilla ja muilla semmoisilla. Ei ollut kysymys ainoastaan
hyödystä, se oli samalla muotiasia. Luonnontieteet saivat
voimakasta tuulta siipiensä alle ja alkoivat lentää ennen
aavistamattomiin korkeuksiin, samalla kertaa kuin suurennus-
lasin kanssa ryömivät pitkin maata, tai räjähdysporalla raiva-
sivat itsellensä tien maan sisuksiin. 19:sta kevätlukukaudella
vuonna 1771 Turussa ilmautuneesta akatemiallisesta esitel-
mästä käsitteli 10 luonnontieteellisiä tai taloustieteellisiä asioita,
joista mainittakoon Lebelin kirjoittama rahan puutteesta ja
Souranderin muurauskalkista, Sundelinin kirjoittama siitä, mi-
ten voitaisiin edistää kauppaa Uudessakaupungissa ja Gjersin
kuinka voitaisiin parantaa lohenkalastusta Kokemäenjoessa
j. n. e. Muiden 9 väitöskirjan joukossa tavataan Gaddin
sisältävä »Erinäisiä kemiallisia muistutuksia valaistukseksi
Ruotsin lakitieteessä« ja samoin, »kemiallisia» muistutuksia
»jurisprudentia optificarian« johdosta.

Tästä näkyy mitä ajan kello osoitti.
Kasvitieteen, joka varsinkin oli muodissa, tuli olla käy-

tännöllisen,kuten kaikkien muidenkin. Harrastettiin varsin-
kin hyödyllisten talouskasvien tuottamista Ameriikasta, ja
kaikkina aikoina on Suomi kiitollisuudella muistava potaattien
maahan tuontia. Tällaisten ruuaksi kelpaavien tahi lääk-
keeksi käytettävien kasvien viljelemistä varten olivatkin nuo
monet senaikuiset kasvitieteelliset puutarhat oikeastaan pe-
rustetut.

Ystävämme Eerikki Ljung, entinen lukiolainen Streng-
näsissä ja sittemmin ylioppilas Turussa kuninkaallisella sti-
pendiolla, oli tuottanut suurelle opettajallensa kunniaa. Hän
oli kasvikirja kainalossa, reppu selässä ja joitakuita plootuja
enemmän tai vähemmän taskussaan kulkenut Suomet, Ruotsit
ja suurimman osan Eurooppaa sekä sitten eräällä Waasan
laivalla, joka käytti hyväkseen uutta merikaupungin oikeutta,
kyntänyt valtameren aaltoja Rio Janeiroon. Sitten oli hän
tunkeillut Etelä-Ameriikan aarniometsien läpi valkeiden, mus-
tien ja punaisten ihmisten seurassa, kaikkialla kooten sieme-
niä ja kasvia, rupikonnia ja torakoita, käärmeitä ja vampyy-
rejä, sähköankeriaita,monivärisiä papukaijoja, kolibria ja muita
senlaatuisia harvinaisuuksia, kunnes oppi-isäänsä ja itseään
varten oli lähettänyt kotiinsa useita tuhansia kaikenlaatuisia
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harvinaisuuksia ja satamäärin Euroopassa ennen tunte-
mattomia niin kasvi- kuin eläinlajeja. Kaikesta tästä oli
hänen onnistunut saavuttaa monta kadehdittavaa kunnioituk-
sen osoitusta: ruohoja ja kuoriaisia oli hänen mukaansa nimi-
tetty »Ljungii«; hän oli otettu kirjeenvaihtavaksi jäseneksi
useihin oppineihin seuroihin kahdessamaailmanosassa, ja, mikä
oli sitäkin parempi, hänellä oli se kunnia, että oppi-isänsä
kunnioitti häntä isällisellä ystävyydellään ja ettähän luettiin
tämän suuren miehen parhaimpien oppilaiden joukkoon. Kor-
keammalle ei Eerikki Ljungin kunnianhimo ulottunutkaan.
Hän oli tyytyväinen, hän oli onnellinen, hän käpristäytyi
kiinni kasvikuntaansa niinkuin kimalainen orjantappuran kuk-
kaan, eikä huolinut hän huomisesta enemmän kuin nuori
kuusi huolii syksyn myrskyistä -- aina siihen saakka kuin
hän eräänä päivänä taas näki Eriikka Lindelian hänen
enonsa luona Hammarbyssä.

Eerikki oli silloin 26 ja Eriikka 23 vuoden, vanha,
molemmat olivat innokkaita kasvientutkijoita, molemmat vapaita
ja huolettomia niinkuin puna-apilaat aamun kasteessa. Vanha
ystävyys syttyi ilmituleen ja ennenkun ennättivät aavistaa-
kaan, olivat he kihloissa. Se tapahtui empimättä ja arvele-
matta; enon suostumus pyydettiin ja saatiin; siitä päivästä
alkoi hän, tavallisella herttaisella tavallaan, kutsua heitä
dicotykdoneiksensa. lyriikka Lindelia iti nyt kahdella sirkka-
lehdellä, ja kun hän hamasta lapsuudestaan oli vihannut
polygamia swperflua'X&, tutki hän nyt sitä innokkaammin hal-
veksittua Jdppuris't&, jolla yksinään meidän tavallisimpain
kasvien joukossa on kunnia yhdistää monandria-hidkkn,
monogynia-lahhoon.

Ainoastaan yksi »jos« ja yksi »mutta« oli heidän on-
nensa tiellä, ja se oli se, ett'ei kummallakaan ollut muuta
omaisuutta kuin iloiset mielensä, uskolliset sydämmensä ja
merkilliset kasvikokoelmansa. Ensikerran pahoitteli Eerikki
Ljung sitä, ett'ei ollut saanut mitään perinnöksi porvariku-
ninkaalta; ensikerran keksi Eriikka Lindelia, että kasvien
ruuaksi kelpaavaisuus on tärkeä osa kasvitieteestä. Kunnon
eno keksi toki keinoja kaikkeen. Tarvittiin ainoastaan viit-
taus häneltä kuningatar Loviisa Ulriikalle, sekä sen tueksi
kohtelias kirje kaikkivaltiaille hatuille neuvoskunnassa, ja
hänen oppilaansa nimitettiin kasvitarhan tirehtööriksi,saaden
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samalla toimekseen hallituksen kustannuksella perustaa ja
ylläpitää Turun seuduilla puutarhaa hyödyllisten kasvien to-
tuttamista varten meidän ilmanalaamme.

Ei ollut onnellisempia ihmisiä kuin meidän dicotyledo-
nimme - - thalamiflorcc,, niinkuin heitä arkiaatteri sittemmin
kutsui, Eriikan suureksi harmiksi! Pitemmittä mutkitta tuli
heistä mies ja vaimo, häät pidettiin eräänä kauniina Touko-
kuun päivänä Hammarbyn kartanossa, ja useiden muiden
ylhäisten vieraiden joukossa nähtiin tässä tilaisuudessa kreivi
Bertelsköld tanssimassa menuettia arkiaatteri Linnen rouvan
kanssa ja suuren arkiaatterin samalla kohteliaisuudella ojen-
tavan kätensä kreivitär Bertelsköldille. Eräs toinenkin lähei-
nen sukulainen oli tullut häihin ja se oli Eerikin äiti, tuo
tätä nykyä kuudenkymmenen vuotias entinen kaunotar Maria
Larsson — joksi yhä edelleen tahdomme häntä nimittää;- mutta hän katsoi jo tanssineensa tansittavansa, hän oli
jo tanssinut liiaksikin neljäkymmentä vuotta sitten Tukhol-
massa ja oli nyt onnellinen voidessaan muiden huomaamatta
äidillisellä ylpeydellä katsella lemmityistänsä. ■'

Tämän iloisen päivän jälkeen oli sittenkasvitarhan tireh-
tööriLjung nuoren vaimonsa kanssa muuttanut Turkuun ja
siellä perustanut kauniin Suruttoman huolella, taidolla ja
aistilla semmoisella, joka täydellisesti osoitti hallituksen luot-
tamuksen oikeaksi. Sen muistutuksen olisi kuitenkin voinut
tehdä, jos olisi tahtonut, että kasvitarhassa oli kukkasia sil-
män, nenän ja tieteen iloksi enemmän kuin ruokakasvia kyö-
kin ja teollisuuden tarpeeksi. Maailman hyvyyttä oli nuorella
pariskunnalla juuri niin paljon kuin he vaatimatonta kotiansa
varten tarvitsivat, ja kun kahden tytön ja kahden pojan tul-
tua lisäksi alettiin tarvita ruokaa viljemmältä, ymmärsi kasvi-
tarhan tirehtööriistuttaa sitä useampia kaalinpäitä, sitä enem-
män pinaattia, moiliaisia, omenapuita jakarviaismarjapensaita,
joista tulot (hallituksen suostumuksella) riittivät säntilleen niin
moneen kenkäpariin, niin paljoihin puuroryyneihin ja muuhun
semmoiseen kuin mitä perheen enentyminen välttämättömästi
vaati. Hammarbyn kanssa oli Surutöin alinomaisessa kirje-
vaihdossa, ja silloinkun ei kirjoitettu, vaihdettiin kaikenlaisia
harvinaisia kasveja ja kukkia, ja niin kului kymmenen onnel-
lista vuotta, kummallista kyllä ilman vähintäkään murhetta,
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ellei siksi tahdo lukea semmoisia pieniä vastuksia kuin mikä
täänään pikku Roosa Maijalle tapahtui.— Tiedätkö mikä päivä tänään on? - - kysyi Eriikka
mieheltään, sittenkun kaikki Roosa Maijan muurahaiset oli
hukutettu kylpyammeesen ja pieni nykerönenä paistaen kuin
täysi kuu, yhä edelleen pulikoi vedessä, niin että pärskyi
äidin ympärillä.— Nyt on toukokuun S päivä, saamme panna salkoja
papulavoihin, — vastasi kasvitarhan-tirehtööri.— Papulavoihin? Rakas herra mieheni, minun mieles-
täni voi panna salkoja papulavoihin, olematta itse mokoma
papusalko. Hyi häpeää, oletpa nyt oikea pölkkypää ja olisi
kuningasvainaja saanut sinusta sopivaa puuainetta sorvatak-
sensa rasioitaan. Koko päivän olen pitänyt erästä muistoa
mielessäni, ainoastaannäh-
däkseni, kuinka pitkälle
puutumisesi ulottuisi, etkä
sinä ole sanonut minulle
edes senvertaa kuin:anna
minulle muisku!

■
— Tänäköpäivänä,

maltapas hiukan...mutta
missä ajatukseni ovatkaan
olleet? Nythän on kym-
menes hääpäivämme! Kas
niin ... nyt olen ottanut
sen, mihin olin oikeutettu. Jumala olkoon kiitetty näistä
kymmenestä vuodesta ja siitä, että hän tänä päivänä ummel-
leen kymmenen vuotta sitten antoi minulle dicotyledonin,
jonka vertaista eiole Ameriikan aarniometsissäkään. Tiedätkö,
kerran näin unta. Oli kulunut kaksi kuukautta siitä kuin
löysin tuon sormuksen, tiedäthän, ja niinä olin juuri saanut
stipendion täällä Turussa. Mutta minun ei pitäisi puhua sel-
laisista asioista tänä päivänä, jolloin meillä on niin paljon
syytä iloitaksemme.- Kerro sinä vaan, minä en ole heikkohermoinen, —
laski vaimo leikkiään.- Se olikin vaan mielikuvitusta. Unet utuina haih-
tuvat. Uneksin, että Bertelsköldien kanta-äiti tuli luokseni,
sellaisena kuin lapsuudessani usein olen kuullut häntä ku-
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vailtavan, ja sanoi minulle: anna minulle takaisin sormukseni,
niin olen antava sinulle kymmenen onnellista vuotta. Minä
en tahtonut siihen suostua, ja kun hän ei luopunut vaati-
muksestaan vannoin ja vakuutin minä, ett'ei minulla sormusta
ollutkaan. Silloin lausui hän edelleen: nyt olet vannonut
väärin ja sinun täytyy menettää sormus, vaankoska teit sen
tietämättäsi unissasi, tahdon kuitenkin antaa sinulle ne kym-
menen vuotta. Seuraavana aamuna johtui mieleeni etsiä sor-
musta, jonka olin pannut peililaatikkooni, mutta se olipoissa,
eikä kukaan ihminen tiennyt, niihin se sitten oli joutunut.
Eikö se ollut ihmeellinen uni?

■ Ystäväiseni, tuommoisia unia näen minä ainakin
kerran viikossa. Vaan jos olet samaa mieltä kanssani, niin
vietämme tätä päivää paistamalla lettuja lapsille. Ne ovat
kumminkin niitä parhaita taimia, joita hyvä Jumala näinä
kymmenenä vuotena on kasvatellut täällä Suruttomassa.



5. Kasvattipoika.

No niin, vaan se nyt ei käy
ollenkaan laatuun! — va-

-1 kuutti kasvitarhan-tireh-
töörinrouvaLjungsuurel-
la varmuudella,luettuansa
miehensä olkapään yli

arkiaatteri Linnen kirjeen. - -Lähettää sinut Airikaan! Eno
on suuri mies, sitä en tahdo kieltää, vaan suuretkin miehet
voivat toisinaan kulkea yömyssyssä.- Asialla on huomattava puolensa, — vastasiEerikki,
vielä kerran lukien kirjeen alusta loppuun. - - Hallitus lä-
hettää taas fregatin viemään lahjoja Algerian deijille.- Se on halpamielistä. Tuleeko vapaan kansan lähet-
tää veroa merirosvoille vaan sitä varten, ett'ei laivojamme ros-
vottaisi ja merimiehiämme myötäisi orjiksi barbarivaltioihin?- Kaunista se ei ole, vaan sitä katsotaan valtiovii-
saaksi. Lähetyskunnan mukana lähtee luonnontieteellinen
retkikunta Algeriaan ja arkiaatteri esittelee minua sen joh-
tajaksi.
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— Ja mihinkäs minä jään? — kysyi Eriikka miltei
itkien. - Tule mukaan!— Minäkö? Entä lapset?— Se on totta; en tullut lapsia ajatelleeksi. Vaan
voimmehan viedä ne äitini luo siksi aikaa.— Äitisi on seitsemänkymmenen vanha, ja sinä tahdot,
että lähettäisimme hänelle neljä parkujaa, jotka eivät silmän-
räpäystäkään voi olla valvontaa vailla. Ei, ystäväni, se ei
kelpaa. Mieti joku toinen ehdotus.- Me jätämme ne tänne Sillan ja vanhan Akaatan
liuostaan.— Sesilia Larsson on ]5-vuotias ja asuu isänsärovasti
Larssoninpyynnöstämeidänluonamme. Uskollinen Akaattam-
mo on 50-vuotias ja ymmärtää hyvin lehmien hoitoa, vaanei
laisinkaan lasten hoitoa. Oi, te viisaat herrat ja aviomiehet,
kuinka sukkeloita neuvoja te keksittekään suurella opillanne.
Miten sitten Suruttoman kävisi meidän poissa ollessamme?- Sitäkään en ole tullut ajatelleeksi. Voimme puhu-
tella professori Gaddia.- Professori Gaddilla on suuri kasvitieteellinen puu-
tarhansa ja hän pitää Surutonta vaan leikkikaluna. Mutta
otaksutaan, että hän, tehden sinulle mieliksi, hoitaisi Suru-
tonta, mitä aiot sinä Paulin suhteen tehdä? Mitä aiot Paul
Bertelsköldinsuhteen tehdä?— Hänet otan mukaani, jos vanhemmat siihen suos-
tuvat. Mutta kuulehan. Minä olen huolissani pojan tähden.
Hän on viime aikoina ollut vähän kummallinen. Hänen
täytyy ulos hengittämään avaran maailman ilmaa, missä hou-
reet pian hälvenevät.— No Jumalan kiitos, että silmäsi vihdoinkin ovat
auvenneet. Kuinka usein olen sinulle sanonut, että Paul ei
enää ole sama kuin ennen. Vaan sinä olet aina vastannut:
hän lukee! Uskotko todella hänen lukeneen?- Mitä muutakaan olisi hän tehnyt? Semmoista päätä
ei ole toista koko yliopistossa. Siitä on nyt kolme vuotta
kuin otimme hänet vastaan vanhemmiltansa 200 riksin mak-
susta vuodessa sillä ehdolla, että pitäisimme häntä viisi vuotta
kuin omaa poikaamme ja että talkittaisimme hänen rajua,
vallatonta luonnettansa. Se on meille onnistunut paremmin
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kuin toivoimmekaan, tai oikeammin, se on onnistunut sinulle,
sillä sinua tottelee hän niinkuin lapsi. Mutta minä olen
seurannut hänen opintojaan askel askeleelta, ja olen kummas-
tellut, olen hämmästynyt. Kaikki on hän oppinut ihmetel-
tävän helposti ja niin nopeasti kuin leikkiä lyöden. Lati-
nassa voi hän kilpailla vanhan Hasselin januoren Porthanin
kanssa, matematiikassa Walleniuksen ja Lindqvistin, meta-
fysiikassa Mestertonin, luonnontieteissä Gadolinin, Kalmin,
Haartmanin ja Gaddin kanssa...— Mutta ei sinun kanssasi!- Sitä enemmän tietysti minun kanssani ja kaiken
tämän kahdeksantoista vuotiaana. Se ei ole enää luonnollista.
Mikä sellaisesta ylioppilaasta vielä kerran on tuleva?- Mielipuoli, sen olen aina sanonut, ja alku on jo
hyvä. Mutta sinä olet niin kovin hemmoitteleva Paulia koh-
taan. Olet niin ylpeä hänestä, että yhäti panet uusia puita
siihen tuleen, joka häntä kuluttaa, ja sanot alinomaa: lue!
lue! Se on samaa kuin: mietiskele! mietiskele!— Minä en sano: lue! Minä sanon: tutki! Olen
tehnyt kaikki vilvoittaakseni häntä tyynillä empirisillä ko-
keilla, olen sanonut hänelle: tutki elämää, sillä elämä on
kirjaa parempi! Ja siitä syystä haluan viedä hänet kanssani
matkoille.- Siihen ei minulla ole mitään vastaan sanomista.
Mutta pelkään, ett'et ymmärrä, kuinka tuommoisen palavan
hengen kanssa on meneteltävä. Luulet, että häntä kiihottaa
sammumaton tiedonhalu. Mutta minä sanon sinulle, että
kunniahimon paha henki on saanut hänet valtaansa; hän
tahtoo loistavana valona paistaa yli kaikkien muiden, ja sem-
moiset valot tavallisesti sammuvat pian pimeyteen. Mitä hän
tekee, kun hän joskus on koko päivän poissa? Lukeeko
hän? Sitä tuskin uskon. Käypikö hän luennoilla? Sitten
kuukauden ajan ei häntä kukaan ole nähnyt mitään luentoja
kuulemassa. Mitä hän sitten tekee? Ja täytyneehän minun
siitä puhua, vaikka olin päättänyt toistaiseksi jättää sen mai-
nitsematta: viime yönä hän ei ollut kotona. En ole nähnyt
häntä sitten kuin eilen iltapäivällä.— Olet oikeassa, se on varsin kummallista.— Ja me olemme kuitenkin ottaneet hänet omaksi
lapseksemme, meidän täytyy vastata hänestä, niinkuin omas-

3Välskärin kertomuksia. V.
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tamme. Hän on kreivitär Esterin ainoa poika, sillä pojin-
timasta en tahdo puhua. Ajattelehan, Eerikki, jos hänen
kaikkein rakkain poikansa joutuisi meidän luonamme tur-
mion teille.— Minua kauhistuttaa sitä ajatellessani. Hänestäkö
siis tulisi se rauhanrikkoja, joka kymmenen levollisen, onnel-
lisen vuoden kuluttua ensikerran on tuottava murheita ja
huolia rauhaisaan Suruttomaamme? Ei, elkäämme uskoko
niin pahaa kauniista, lahjakkaasta Paulistamme, ylpeydestäni,
ilostani. Mutta sinä olet minua tarkkanäköisempi. Olethan
liiaksikin oikeassa siinä, että hän on palava sielu, ja häntä
on pideltävä niinkuin tulta. Neuvo minua! Mitä on mei-
dän tekeminen?— Aluksi täytyy meidän tietää, mitä hän tätä nykyä
miettii. Olisiko hän ehkä rakastunut? ...— Sesiliaanko ? Tuohon harrasmieliseen, hiljaiseen,
haaveksivaan resedaanko? Se on mahdotonta. Onhan hän
sitäpaitse ihan lapsi.— Turussa on muita, vanhempia ja keikailevampia
tyttöjä. Eeva Lindqvist esimerkiksi. Hän on kaunis, nero-
kas ja tulinen, samoin kuin Paul.- Se on mahdollista. Suokoon Jumala, että hän olisi
rakastunut korviansa myöten; se on lapsentauti, josta aikaa
myöten paranee.— Vai niin? Niinkö luulet?- Niin, tarkoitan, että tauti muuttaa luontoansa ja
käy terveyden ehdoksi, niinkuin esimerkiksi meissä. Mutta
Paulin ikäisille nuorukaisille on rakkaus suojeleva enkeli,
joka pelastaa monista hairahduksista. Nyt muistan jotakin,
joka saa minut levottomaksi. Jätin Paulille eilen suurem-
man summan rahaa, jonka hänen tuli Larssonin puolesta
maksaa yliopistoon. Se oli osa Piikkiön kirkkoherrakunnan
arennista.—

Kuinka varomatonta! Mitä hän ymmärtäisi rahain
arvoa! Rahat ovat hänestä numeroita, niinkuin muutkin
numerot. Sinun tulee heti käydä kuulemassa, ovatko ne
todellakin maksetut. Ja koeta kaikin mokomin päästä poika-
paran jälille. En saa rauhaa, ennenkun tiedämme hänen
taas olevan oikeilla teillä.
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- En minäkään; lähden siis heti kaupunkiin.
Ja Eerikki Ljung lähti huolestunein mielin etsimään

kadonnutta kasvattipoikaansa.

6. Rauhaton.
Samaan aikaan kuin kasvitarhan tirehtööri Ljung ja
hänen vaimonsa, niinkuin uskolliset ystävätainakin,
uskoivat toisilleen kaikki huolensa, käyskenteli puu-
tarhan tammien siimeksessä eräs lukijalle vielä outo

nais-asujain Suruttomassa. Se oli valkeaverinen, miellyttävä
tyttö, terve-ihoinen ja hilpeäliikkeinen, puettuna kotikutoiseen
harmaapohjaiseen villahameesen ja samanlaiseen huiviin,ruis-
kukannu kädessä ja sukan kudelma hameentaskussa. Hän oli
koko iltapäivän pitänyt silmällä kitkijöitä puutarhan perällä,
ett'eivät saisi nykiä taimiamaasta yhdessä rikkaruohonkanssa,
ja nyt teki hän kierroksen katsoakseen, olivatko lapset ehkä
jättäneet takaportin auki.

Myöhäinen toukokuun aurinko läheni yhä enemmän
Airiston kimaltelevia aaltoja, kun Sesilia Larsson, Sillaksi
kutsuttu

—
sillä hän se oli — nousi ohimennessään kum-

mulle, josta hän vuortenvälisen laakson kautta näki kaupun-
gin ja tuomiokirkon kimaltelevan illan loisteessa. Odottiko
hän ketään, vai minkätähden pysähtyi hän hetkeksi niinyh-
teen kohti, katsoen kaupunkiin päin. Hän ei luultavasti itse-
kään sitä tiennyt; häntä vaan huvitti pysähtyä siihen. Hän
istahti pienelle kuorimattomista koivuista tehdylle penkille ja
katseli — ajatuksissaanko vaiko mitään ajattelematta -- vä-
liin sääskien tanssia auringon paisteessa, väliin äsken saapu-
neiden pääskysten nuolen nopeaa lentoa.

Hänen istuessaan siinä kevätiltana, tietämättä juuri
minkätähden, lähestyi häntä takaapäin suurin askelin raivaa-
mattomiaoikopolkuja vuorien yli nuorukainen, ja seisoi, ennen-
kun hän sen huomasikaan,aivan hänen vieressään. Molemmat
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näyttivät hämmästyneiltä; mutta kun he kerran olivat koh-
danneet toisensa, eivät he enää voineet välttää toisiaan.

Nuorukainen oli Paul Bertelsköld, kreivi Kaarle Vik-
tor Bertelsköldin poika hänen toisissa naimisissaan Ester
Larssonin kanssa ja siis Sesilian serkku, joka oli kreivittä-
tären veljen Bertelin tytär. Molemmat olivat, niinkuin tie-
dämme, kasvattilapsina otettu asumaan sukulaistensa Ljun-
gien luo.

Paul oli vielä samassa jotenkin villiintyneessä tilassa,
niissä näimme hänet tuon viisaan tohtorin laboratoriossa, eikä
ollut hän ollenkaan sillä tuulella, että olisi halunnut tavata
ketään. Hän seisahtui äkkiä ja kysyi, mitä hänen serkkunsa
»istui töllistelemässä«.

Silla oli tottunut rajun nuorukaisen pikaisiin ja louk-
kaaviin mielenpurkauksiin, mutta tuollaisena ei hän koskaan
ennen ollut häntä nähnyt. Hänen riutunut ulkomuotonsa ja
leimuava katseensa pelottivat viatonta tyttöä. Säikähdyksis-
sään ei hän saanut sanaakaan vastaukseksi.- Istutko sinä täällä vakoillaksesi minua? — jatkoi
hän, suuttuneena tytön vaitiolosta, ja tarttui kovasti hänen
käsivarteensa.

Tyttö pillahti itkemään.— Niin, itke nyt siinä! — sanoi Paul ja työnsihänet
ylenkatseellisesti luotansa. En käsitä, miksi luonto on
luonut noin kurjia olentoja. Onko elämä mielestäsi riepu,
koska alinomaa huhdot sitä kurjilla kyynelilläsi. No niin,
kenties olet oikeassa. Mutta minä en kärsi tuota ainaista
Tuikuttelemista. Mitä varten istut täällä?- Ilman aikojani, — vastasi Silla vapisten.- Ilman aikojasi? Se on sinun tapaistasi. Pitää tie-
tää, mitä tekee ja minkätähden on olemassa. Mutta semmoisia
olette kaikki, matelevia muurahaisia olette, ja kumminkin voi
ihminen ottaa tähdet alas taivaalta. Miksi katselet minua?
Enkö ole tarpeeksi kaunis sinulle? Vai katseletko pölyistä
takkiani? Kenties lasket, ovatko kaikki näppini tallella?
Huolinko minä sinun napeistasi? Mene tiehesi, minulla on
muutakin ajattelemista.- Mutta mikä sinua vaivaa, Paul? Mitä pahaa olen
sinulle tehnyt, että puhut tuolla tavoin?
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— Mikä minua vaivaa? Kaikki tai ei mikään. En
tahdo olla muurahainen, minä! Olen kyllästynyt Turkuun.
Niin, tässä näemme sen edessämme, niinkuin silakkavadin
hernerokkalautasen rinnalla. Se on jotakin tuo, sinun mie-
lestäsi! Vanha romuinen hiirenpesä, jota kunnioitetaan lin-
nan nimellä, ja koristeltu hautaholvi, jota kutsuvat tuomio-
kirkoksi. Toisessa kahlehditaan ihmisiä raudoilla, toisessapap-
pien opetuksilla. Kädet ja jalat, ajatukset ja omattunnot,
kaikki he tahtovat sitoa. Tämä on kovin kurjaa. Ken ei
tahdo olla orja, hänen tulee olla tiranni. Täällä ei ole paitse
minua ainoatakaan vapaata miestä koko Turussa; ehkä on
vielä eräs toinenkin, vaan sitä en vielä varmaantiedä. Mitä
sanot, jos minusta kerran tulee Turun piispa? Silloin sinä
sopisit piispan rouvaksi, sinä, joka iänkaiken kitiset ja vikiset.
Vaan en halua piispaksi! En tahdo kontata piispan sauvaa
saadakseni, en tahdo kumartua, en! Pökkelöpäitä on heillä
tarpeeksi akatemiassa. Täällä on vuori hartioillani, vaan tah-
don pudistaa sen päältäni niinkuin hämähäkinverkon. Mi-
nullakin on salama, vaikka sitä ei vielä kukaan tiedä. Vaan
he saavat kerran nähdä sen iskevän tulta, ja hiirenpesä on
vapiseva, ja haudat aukeavat, ja piispansauva on putoava, ja
hiukset nousevat peruukkipökkelöidenpuupäissä.- En ymmärrä sinua, Paul. Olet hirmuinen tänään.
Onko kukaan tehnyt sinulle pahaa, vai miksi olet noin vi-
hoissasi?- Sitä et ymmärrä. Olen itse tehnyt pahaa itselleni,
mutta se tapahtui sentähden, että tukehdun. Haluan myrs-
kyä, myrskyä; en kestä olla näiden saivertelijain seurassa.
En kärsi Surutonta; siellä on niin viheliäisen saivartelevaa
ja niin kurjan siveää. Tule pois kanssani, Silla! Astumme
ensimmäiseen venheesen, minkä rannalla tapaamme, ja sou-
damme ulos ulapalle: — ei tämmöiselle ojalle kuin Aura,
eikä semmoiselle pesuvadille kuin Itämeri, vaan valtamerelle!
Niin, sinne suurelle, siniselle valtamerelle, siellä saamme vii-
voitusta, siellä saamme lepoa!

Tahdotko matkustaa pois tädin ja sedän luota, jotka
sinua niin rakastavat? Onko sinulla, Paul, sydäntä tuottaa
surua niille, jotka ovat niin hyviä sinulle?— Minulla ei ole sydäntä, enkä tahdokaan sydäntä
itselleni. Välitänkö minä hyväilyistä? Päätäni polttaa,
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tulenliekki kalvaa sieluani, ja minä tarvitsen valtameren sam-
muttaakseni sen hehkua. Vai niin, nyt itket taas! Anna
minun olla rauhassa noilta solkkuvesi-tunteiltasi!— Paul, Paul, laitasi ei ole nyt hyvä. Sinun tulee
rukoilla Jumalaa, tullaksesi nöyräksi.— Minäkö nöyräksi? Onko vuori nöyrä? Onko
myrsky nöyrä? Kysy tulivuorelta, minkätähden laava polt-
taa kukat sen juurella? Miksi minä olisin nöyrä? Miksi
rukoilisin Jumalaa? Jos Jumala on tehnyt minut sellaiseksi,
ett'en mahdu pähkinänkuoreen, niinpitäköönhuolta, että saan
maailman, jossa viihdyn. En voi sille mitään, Silla, ett'en ole
muiden kaltainen. Äitini on myös ollut erilaisempi kaikkia
muita nuorena ollessaan. Mutta en tahdo olla paha. Anna
minulle anteeksi; minä olen kovin onneton. Olen yksinäni
maailmassa, eikä kukaan minua ymmärrä.— Jumala sinua ymmärtää, jos häneltä sitä rukoilet.
Tahdotko, että rukoilen kanssasi?— Alatko taas vetistellä ja ruikuttaa! En tahdo ru-
koilla, en voi rukoilla; tahdon oikeutta Jumalalta. En minä
ole luonut pyrstötähteä poikkeamaan ikuisesta kiertokulusta.
Se on hirmuista, mutta en voi sitä auttaa. En ymmärrä
itseäni. Ainoastaan yksi seikka on minulla selvillä: maail-
man ja itseni täytyy muuttua toisellaisiksi, muutoin ei käy
päinsä. Voisin temmata maanpallon radaltaan ja viskata sen
kauvas tähtiusmain äärettömiin avaruuksiin ainoastaan sen-
tähden, että saisin kaikki toisenlaiseksi.— Äitisi on itkevä, Paul!— Luuletko? Hän ei ole pehmeäluontoisimpia. Mutta
mahdollista on, että hän niin tekisi. Itkisin itsekin, ellei se
olisi niin katalan katalaa. Mikä herttainen nainen äitini on!
Sinun pitäisi nähdä hänet, Silla, ylevine otsineen ja loista-
vine, tummine, säteilevine silmineen. Lapsena ollessani istuin
usein hänen jalkainsa juuressa ja katselin häneen, niinkuin
korkeampaan olentoon, ja niin voin istua tuntikausia ja juoda
hänen silmiensä loistetta. Silloin laski hän toisinaan kätensä
pääni päälle ja sanoi: Paul, poikani, rukoile Jumalaa anta-
maan sinulle suuria ajatuksia.— Mutta sitten olet unohtanut rukoilemisen.— Niin, Silla, ehkä on paha, että jo kauvan sitten
olen sen unhottanut. Muinoin voin minäkin rukoilla. Uskoin
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silloin niin paljon. En voinut syödä, ell'en ollut lukenut
pöytärukoustani. En voinut nukkua, elPen ollut lukenut siu-
nausta. Uskoin enkelien seisovan näkymättöminä vuoteeni
ympärillä; uskoin sateenkaaren olevan autuaitten sillan tai-
vaasen. Se oli onnellinen aika, Silla, mutta se on mennyt,
iäksi mennyt.

Ja vallaton, raju, nuorukainen nojasi ihmeen kauniin
päänsä tytön helmaan ja nyyhkytti ääneensä.

Sesilia varoi keskeyttämästä hänen kyyneleitään. Hän
laski lapselliset kätensä ristiin hänen päänsä päälle ja rukoili
aivan hiljaa: — Herra valistakoonkasvonsa meidän ylitsemme!
Herra antakoon meille ijankaikkisen rauhan!



7. Rikoksentekijä ja hänen tuomarinsa.

Saapuessaan Suruttomaan ei Pani
alentunut hiipimään syrjäteitä
kasvihuoneiden taitse, jostakaut-
ta olisi voinut päästä muidenhuo-
maamatta kammariinsa keltai-

sessa asuinrakennuksessa. Hän kulki isoa, suoraa tietä vielä
lehdettömän lehmuskujanteen kautta, ja sattumalta kohtasi
hän kasvatusisänsä, joka pahoillaan ja suruisena palasi kau-
pungista. Aurinko oli jo laskenut, mutta vielä oli valoisa.

Tule, ■
- sanoi kasvitarhan tirehtööri, ■ - minulla on

sinulle jotain sanomista.
Paul seurasi häntä, ja he astuivat työhuoneesen, joka

oli rakennuksen kulmassa puutarhaan päin. Kaksi hopea-
poppelia, tuomarin ja rikoksentekijän ainoat todistajat, varjos-
tivat ikkunoita illan hämärässä.— Olet ollut poissa sitten kuin eilen illalla läksit, —
alkoi Eerikki Ljung, kulmat rypyssä.— Olen, vastasi Paul katsoen häntä suoraan
silmiin.— Missä olet ollut?— Milloin missäkin, enimmäkseen pelihuoneissa.— Sen tiedän. Olet pelissä hukannut ne 300 riksiä,
jotka eilen annoin sinulle kamreerille vietäväksi.— Sen olen tehnyt. Puolet biribillä, puolet punaisella
ja valkoisella.
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Millä aiot ne maksaa?— On minulla keinoja? Huomen iltana on kaikki
selvitetty.— Millä tavoin?- Se on minun asiani. En ole mikään petturi.- Oletko varma siitä? Jos sinun onnistuu maksaa
velkasi, tapahtuu se tekemällä uusia velkoja. Kaikki, mitä
sinulla on, on isäsi omaa.— Itse olen oma omani.— Oletko siitäkään niin varma? Olet vanhempaisi oma.
Sinä kavallat heiltä heidän rakkaimman toivonsa. Kavallat
itseltäsi koko tulevaisuutesi. Petät meidät, jotka sinua rakas-
tamme ja jotka olemme vastuunalaiset nuoruudestasi. Petät
isänmaasi, jonkahyväksi olet velvollinen tekemään työtä mie-
henä ja kansalaisena. Petät taivaallisen Isäsi, joka on varus-
tanut sinut jaloilla lahjoilla, tehdäksesi hänen töitänsä täällä
maailmassa. Paul, Paul, ja sinä sanot, ett'et ole mikään
petturi.

Nuorukainen oli hetkisen vaiti, mutta hänen synnyn-
näinen uhkamielisyytensä pääsi voitolle hänen paremmista
tunteistaan. Hän vastasi rohkeasti: — Niin sanonkin. En
ole enää lapsi, jota korvasta talutetaan nurkkaan häpeämään.
Olen oma herrani, ja jos olenkin nyt poliisitutkinnossa läsnä,
olen läsnä vapaa-ehtoisesti. Minä vastaan siitä syystä, etfen
tahdo näyttäytyä paremmalta kuin olen; mutta ei kukaan ole
pakoittava minua vastaamaan enempää kuin tahdon. Mikä oi-
keus on enolla tuomita tulevaisuuttani? En ole mikään kurkku,
josta toukokuussa sanotaan, että se elokuussa on suolattava.
Ei millään kaukoputkella, vielä vähemmän millään suuren-
nuslasilla saada selville, idänköminä vai enkö. Onko ketään,
joka seisoessaan lähteen luona voi sanoa, tuleeko siitä puro-
nen vai paisuuko kuohuva virta. Mutta sen tietää lähteen
haltijahenki paremmin kuin kukaan, ja sentähden sanon
enolle: minä en aio eksyä likaiseen suohon. Mitä tulee noi-
hin 300 riksiin, niin ovat ne vaan peukalonpään verta kur-
jaa kultaa. Semmoista on kaikilla raukoilla, ja suurimmilla
raukoilla on enin. Huolinko minä olla yksi heistä! Sano-
taanhan, että maansydän on sulanut kultamöhkäle.
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— Tuo on minulle tuttua puhetta, — virkkoiEerikki
Ljung ankaralla vakavuudella. — Se on jokaisen uhkamielisen
nuorukaisen puhetta, enkä kiellä, että siinä on jotakin suurta.
Näen kernaammin sinun uhkailevan kuin valehtelevan. Kaikki
olemme kerran tunteneet käsivarressamme voiman temmata
maan perustuksiltaan. Mutta järki se on eikä uhkamielisyys,
joka hallitsee maailmaa, ja ihmisen järkeä ylempänä on
korkeampi, jonka edessä rohkeimmankin vihdoin täytyy pol-
vistua. On ikuisia lakeja, joita vastaan ei kukaan rangais-
tusta saamatta saa asettua, ja ne vaativat meiltä nöyryyttä.
Nöyristy, Paul, sillä uhkailusi on sokea. Sinä olet sokeassa
itseluottamuksessasi vaatinut taisteluun sydämmesi pedot ja
ne repivät sinut kerran palasiksi. Halpojen intohimojen
loassa ei ihmishenki kasva suuruuteen ja valoon. Ei peli-
huoneen mudassa, missä kehnoimmat intohimot jäytävät
ihmisten onnea, ei maljojen kilinässä, ei hurjassa humalassa
eikä likaisten intohimojen helmassa ylene nuorison voima
miehuudeksi ja uljuudeksi. Etsi ennemmin onneasi työn
kunniassa, rukouksen lohdutuksessa, omantunnon rauhassa ja
puhdista tahtosi lapsellisen rakkauden nöyryydessä, jonka
olet unohtanut luottaessasi omiin pettäviin voimiisi.

Paul katseli ulos ikkunasta. Hänestä tuntui kuin pi-
rulliset äänet kuiskaileisivat illan pimeässä, ja puiden toisella
puolen oli hän näkevinään tohtori Martin ruskean viitan
liehuvan.— En ole pelannut rahoja voittaakseni, — virkkoi
hän katkerasti. — Johonkin täytyi minun ryhtyä. Kaikki
on niin ahdasta ympärilläni. Täällä on niin käsittämättö-
män siveää, että minun täytyi vilvoitella itseäni pienellä paha-
teolla, koetellakseni kerran sitäkin.— No hyvä, oletko nyt tyytyväinen koetukseesi? Tun-
netko nyt huojennusta sydämmessäsi?— Melkeinpä luulen niin. En kelpaa kaivelemaan
ongelmoita akatemian kollegioissa, enkä kastelemaan kukkia
Suruttomassa.— Ryhdy sitten johonkin, joka on enemmän mieleesi.
Suoritakandidaattitutkintosi. Se onsujuva kuin leikkiä lyöden.— Entä sitten? Tulenko siitä sen paremmaksi? Se-
hän käy kaikki kuin nuottien mukaan, niinkuin mikäkin
ulkoläksy. Eihän minulla ole lupa ajatella muuta kuin mitä
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nuo korkeasti oppineet herrat itse ajattelevat, ja se saattaa
minut raivoon. Minä olen vapaa henki. Tahdon ajatella
vapaasti.— Poika, -- olet lukenut Rousseau'ta!- Olen lukenut Emile'n - - vastasi Paul, punastuen
vasten tahtoansa.

" Vai niin; kyllä ymmärrän. Se kirja on vartavas-
ten sinunlaisiasi huimapäitä varten. Koreaa, mutta järjetöntä.
Rousseau on mielipuoli, ja sinä olet jo hyvällä alulla siksi
tullaksesi. Sadan vuoden perästä nauretaan senlaisille hul-
lutuksille.- Sadan vuoden perästäonRousseau uudistanutmaail-
man!

—
huudahti Paul hehkuvin silmin.— No, jos sellaisella ihastuksella olet lukenut Rous-

seaun Emile'n, niin on sinun häneltä täytynyt oppia rakas-
tamaan luontoa. Siinä löydät lääkkeen pahoille unelmillesi.
Tutki luontoa, mutta tutki häntä elämässä eläkä kuolemassa.
Tutki ja kokeile. Ota vaari vähemmästä, tullaksesi vähitellen
suurempaan ja suurimpaan. Etsi kokonaisuuden lakeja, niin
löydät ehkä vihdoin niissä Jumalan.- Olen keksivä vapauden! Olen paljastava sen, mikä
salassa on. Olen vapauttava sen, mikä vangittu on. Olen
keksivä sen salaisuuden, jota kauvan on aavistettu, vaan ei
ikinä löydetty. Olen palauttava luonnon ihmiskuntaan ja
ihmiskunnan luontoon.— Siihen tarvittanee aikaa, vaan käy käsiksi vaan,
kestä loppuun saakka! Tähän saakka olemme samaa mieltä.
Olen aina uskonut, että sinussa asuu hengetär, joka on luotu
jotakin suurta varten. Mutta nero ei voi, ei saa olla hyveitä
vailla. Suurten henkien tulee seurustella suurten ajatuksien
kanssa. Oletko koskaan kuullut, että suuret ajatukset viih-
tyvät pelihuoneissa?

Paul oli vaiti.— Meidän tulee, — pitkitti vanhempi ystävä, — koet-
taa korvata hairahduksesi seuraukset. On jotakin, joka on
300 riksiä tärkeämpää, ja se on, ett'ei petetä ihmisten luot-
tamusta. Millä aiot maksaa velkasi?— Sitä en voi sanoa. En ainakaan vielä.— Minulla on ehdotus. Ole avomielinen kuin päivän
valo, ja usko minulle aikomuksesi, huolesi. Palkinnoksi aion
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vanhemmiltasi pyytää sinulle lupaa matkustaa ulkomaille ensi
kesänä. Saat nähdä valtameren, Etelä-Euroopan, kenties
Afrikan rannikot.- Valtameren, niin, luvatkaa se minulle!- Sen lupaan, mutta ainoastaan sillä ehdolla, minkä
äsken mainitsin.— En voi.— Miksi et voi?— Siksi, ett'en voi?- Mitä se merkitsee? Unhotatko, että olen täällä
isäsi sijassa.- Isälleni vastaisin samoin kuin nytkin.- Uppiniskainen poika. Siis täytyy meidän välil-
lemme vielä jäädä yksi hämärä kohta. Mutta sitä en aio
sallia. Niin kauvan kuin olen sinusta vastuunalainen, ei
välillämme saa olla mitään hämärää. Annan sinulle ajatuk-
sen aikaa huomen illaksi. Hyvää yötä.

Ja Paul meni syvissä ajatuksissa ylös ullakkokamma-
riinsa, josta oli mitä ihanin näköala merelle päin. Siellä
istahti hän avonaisen ikkunan ääreen ja katseli viileätä seu-
tua ja sen keväistä vihreyttä. Kummallisiatunteita, kummal-
lisia kysymyksiä liikkui nuorukaisen haaveksivassa mielessä.— Mitä on elämä?— Mitä on luonto?— Mitä on henki?— Mitä olen minä?

Hän ei saanut mitään vastausta? Koneentapaisesti
otti hän käteensä kirjan, joka lepäsi auki ikkunanlaudalla.
Se oli Arndtin »Paratiisin yrttitarha», - - arvatenkin hurs-
kaan Sesilian siihen asettama hienotunteiseksi viittaukseksi
hänen ystävyydestään.- Oh, tuommoista! — huudahti nuorukainen ja pais-
kasi kiivaasti kiinni avonaisen kirjan.

Hän ei ymmärtänyt »Yrttitarhaa*. Hän ei ymmärtä-
nyt Sesiliaa. Hän ei ymmärtänyt omaa itseään.



8. Ensimmäisen ja toisen luokan tähtiä.
Paul Bertelsköldvietti ullakkokammarissaanunettoman,
levottoman yön. Hänen mielessään ilveili yhä uusia
utukuvia. Milloin olivat ne jättiläismäisiä ajatuksia
uudesta maailmanjärjestyksestä,milloin aikoja sitten

unhotettuja lapsuuden muistoja; milloin matemaatillisia tehtä-
viä, joista ei vielä kukaan ollut selville päässyt, mutta joiden
ratkaisun hän yksin oli keksinyt. Väliin kuuli hän arpa-
noppain vierivän ja korttien kahisevan; väliin oli siinä hä-
nen serkkunsa Sesilia, joka rukoili Herraa valaisemaan kas-
vonsa hänen ylitsensä; väliin tuo salaperäinen tohtori, joka
jäisellä kylmyydellä tarttui hänen vastahakoiseen käteensä.
Hänestä tuntui, ikäänkuin ristiriitaiset vallat taistelisivat hä-
nen sielustaan. Siinä oli itämaisen sadun mustat ja valkoi-
set enkelit, jotka taistelivat ylivallasta.

Levotonna ja itseensä tyytymätönnä, nousi hän vuo-
teeltaan. Hän tunsi itsensä väsyneeksi ja ikäänkuin rikki
raadelluksi. Hän tahtoi valoa siihen pimeyteen, mikä peitti
hänen sielunsa. Mutta mistä? Miten? Hän luuli kaikkien
häntä tuomitsevan ja väärin käsittävän. Ystävänsä ja kas-
vatusisänsä piti häntä haaveksivana narrina. Professorit kat-
selivat häntä tylyin silmin, sittekun hän oli lakannut käy-
mästä heidän luennoillansa. Kenen luo hän kääntyisi, saa-
dakseen sumun selkenemään?

Kello oli 6 aamulla, ilma puhdas, taivas sininen. Mies-
muistiin ei Turussa muistettu olleen niin kuivaa Toukokuuta.
Paul otti hattunsa ja lähti kaupunkiin, aluksi kuljeksien ilman
määrättyä tarkoitusperää, niinkuin luikkuheinän untuva aje-
lehtaa aamutuulessa.

Muuan matala ikkuna oli auki kadun puolelle. Kir-
joituspöydän ääressä istui kynä kädessä kalpea, noin 20
vuotias nuorukainen, ja huoneen perällä oli pari kirjansa
ääreen kumartunutta koulupoikaa. Nuorukainen katsahti ylös,
huomasi Paulin ja sanoi hänelle:— Hyvää huomenta, kuningas Midas!
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— Hyvää huomenta, Faöton! - - vastasi Paul, suu-
tuksissaan tästä viittauksesta hänen kullanteko taitoonsa.

Ikkunassa oleva nuorukainen oli Juhana Henrik Kell-
gren, ylioppilas Turussa ja siihen aikaan enemmän pelätty
kuin rakastettu sukkelien kokkapuheittensa vuoksi.

Paul jatkoi matkaansa. Hän kohtasi erään äsken yli-
oppilaaksi tulleen nuorukaisen, joka oli menossa yksityiseen
luentoon. Se oli hento IC-vuotias nuorukainen, kalpea ja
kivuloisen näköinen, mutta kasvonsa olivat nerokkaat ja sil-
mät siniset. Hänen nimensä oli Jaakko Tengström, myö-
hemmin arkkipiispa Turussa.

— MenetköHasselin luo? — kysyi Tengström.— En, vaan Gadolinin, — vastasi Paul umpimäh-
kään, sillä häntä hävetti olla vähemmän ahkera kuin nuo-
rempi kumppaninsa.— Hyvästi.— Hyvästi.

Turussa oli silloin kaksi jumaluusoppinutta, jotka
samalla olivat mainioita luonnontutkijoita, nimittäin oppinut
ja valistunut piispa Menander ja yhtä oppinut mutta paljoa
koukkuisempi Jaakko Gadolin, silloin toinen jumaluusopin
professori ja sittemmin Menanderin jälkeläinen tässä virassa.
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Siihen aikaan kelpasivat teoloogit vaikka mihin, niinkuin
meidän aikanammekenraalit. Paulille pälkähti päähän käydä
tuon oppineen miehen puheilla ja hän otti asiakseen lainata
häneltä kirjan.

Hän tapasi kuuluisan professorin yömyssyssä ja pak-
sussa yönutussa, palavan takkavalkean ääressä, paahtavan
kuumassa huoneessaan, kirjoittaen tutkimusta — pappisko-
koukseenko Turussa? Ei, Tukholman tiedeakateemiallekuun
parallaksista. Hänen vieressään oli mietintö metsänhoidosta
kohta alkavia valtiopäiviä varten ja vastatullut kirje valtio-
neuvos Ferseniltä, sisältävä selityksen muutamaan valtiolli-
seen vehkeesen.

Gadolin oli noin SG-vuotias mies, älykäs ja pisteliäs;
suurempi luonnontutkija kuin teoloogi, mutta suurempi valtio-
viisas kuin luonnontutkija.— Mitä Bertelsköldilläon asiaa? — kysyi professori,
ei juuri tylysti, vaan aikaansa arvossa pitävän esimiehen
äänellä.

Paul pyysi saada lainata Helvetiuksen mainiota teosta
»De I'esprit«.- Mitä hän sillä tekee? - - kysyi professori, rypis-
täen kulmiansa.- Minä haluaisin mielelläni oppia tuntemaan mate-
maatilliset todistukset Jumalan olemassa-olosta, -

■ vastasi
Paul teeskennellyllä yksinkertaisuudella.— Ei kelpaa. Lukekoon hän Wolfia. Kuka on neu-
vonut hänelle Helvetiuksen?- Olen kuullut häntä kehuttavan teräväjärkiseksi ajat-
telijaksi.- Ne inducas nos in tenlaiionem*). Tunteeko hän
kirjaa, jota kutsutaan Benzeliuksen teologiaksi.— Tunnen.— No, niin lukee hän sen vielä kerran. ElFei se
maita, niin lukekoon Wolfia. Jumalan olemassa-010 on jo
aikoja sitten matemaatillisesti todistettu. Dc axiomatc non
disputandum**).

Mutta jos epäilee... ?

*) Elä johdata meitä kiusaukseen.
**) Selviöstä ci ole väitettävä.
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— Niin lukee Benzeliuksen vielä kerran eikä nauti
liharuokaa, Espanjan viinejä eikä muita kiihdyttäviä juomia.
Epäilykset saavat enimmäkseen alkunsa vatsasta. Kuinka
jaksaa hänen isänsä se kunnon mies? Onko hän yhä vielä
vilpitönHattu?— Hän on jo aikoja sitten luopunut politikasta hoi-
taaksensa maanviljelystään.- Ymmärrän. Kreivitär on synnyltään Myssy. Tun-
sin hänen isänsä porvarikuninkaan. Se oli jäykkä mies,
tenax propositi vir *). Vahas, studeas. Lukekaa Benzeliusta,
se on neuvoni.

Paul meni pois, tuntien rinnassaan jotakin epätoivon
tapaista. Melkein tietämättä, miten oli sinne tullut, seisoi
hän professori Mestertonin portilla. Myöskin Mesterton oli
teoloogi, mutta hän oli ansainnut laakerinsa Wolfin filo-
sofiassa.

Paul pyysi saada lainata hänen mainion, Saksassa
ilmaantuneen teoksensa: De essentiis rerum aeternis **).

Professori Mesterton, laihankalpea, Gadolinin ikäinen
mies, istui paitahihasillaan avoimen ikkunan luona ja näytti
ihailevan viileää aamu-ilmaa. Hänen huoneensa oli kylmä
kuin kellari, hän itse oli, jos mahdollista, vieläkin kylmempi.- Aikooko herra tentteerata? — kysyi hän.- En vielä, - - vastasi Paul. - - Ölen käynyt herra
professorin luennoilla ja tahdon toistamiseen läpikäydä jär-
jestelmän.- Onko hänellä minun ontologiani?- Osaan sen ulkoa.- Niin lukekoon hän minun psykologiani ja luonnol-
lisen teologiani. Kaikki riippuu predikamenttien tuntemisesta!- Nekin tunnen kannesta kanteen. Mutta minä en
voi onnettomuudekseni päästä minkäänlaiseen vakaumukseen.
Etsin Jumalaa ja elämää ja olen toivonut löytäväni ne herra
professorin essentioista.— Kaikki realiteetit ovat tyhjiä ymmärryskäsitteitä. Ju-
mala on absolutisen aatteen abstraktioni. Paitse ajattelemista
ei ole mitään. Tyytykää siihen. Milloin haluatte tentteerata?

*) Päätöksessänsä pysyvä mies.
**) Kappalten ijäisistä perusaineista.
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- En ole vielä päässyt selvyyteen ajatuksissani, -
vastasi Paul, karvas tunne rinnassaan.— Ei haittaa syventyä asiaan. Tässä on hänelle essen-
tiani. Sieltä löytää hän termit. Termit ovat tietämisenlattia,
seinät ja katto.— Mutta pääsenkö niillä Jumalan olemassa-oloon?- Hän pääsee niillä ajatuksen perustukseen. Cogito,
ergo sum *).

Paul meni tiehensä, tuntien sydämmessään kylmyyttä,
joka tunki läpi koko hänen olentonsa, ja tuli vihdoin pieneen
taloon Luostarikadun varrella. Täällä asui maisteri Henrik
Gabriel Porthan, siihen aikaan 32 vuotias ja kirjaston ama-
nuenssi, jonka aarteet hän tunsi paremminkuin kukaan muu,
sillä hän oli vastikään ruvennut toimittamaan väitöskirjoja
kirjaston historiasta. Tällä hetkellä valmisteli tämä ankara,
klassillisesti oppinut mies käännöstä kreikkalaisten kevytmieli-
simmästä, miellyttävimmästä pilarunoilijasta, Anakreonista. Itse
vakavuuskin rakasti tähän aikaan leikitellä ruusujen kanssa.

Paul tapasi voimakkaan nuoren miehen, joka ollen
kooltaan keskinkertainen oli ankarasta työstä jo vähän ku-
marruksissa, puettuna halpaan harmaasen takkiin ja istuen
kirjoituspöytänsä ääressä, joukko foliantteja ympärillään. Ensi
silmäyksellä näytti tämä nuori oppinut pikemmin rumalta
kuin kauniilta, ja hänen tavattoman paksut huulensa tekivät
hänen kasvonsa jotenkin karkean näköisiksi. Mutta kuta
lähemmin häntä katseli, ja varsinkin kun tuo ankara vaka-
vuus lauhtui miellyttävän hyväntahtoiseksi hymyilyksi, sitä
enemmän viehätti hänessä voimakas, melkein roomalainen
suuruus, joka Hinautui koko hänen olennossaan.— Minä tulen, — sanoi Paul, — pyytämään herra
maisterilta erästä kirjaa, jota taitaa olla vaikea saada ilman
erityistä lupaa kirjastosta. Se on Cornelius Agrippan: De
occulta philosophia**).- Mitä kreivi sillä tekee? Se on harhaan vievä kirja,
kabbalististä taika-uskoisuutta täynnä, ja minä olen kielletty
sitä antamasta muille kuin maistereille ja opettajille.- Pyydän kuitenkin saadakseni kirjan, jos se vaan
käy laatuun. En halua sitä uteliasuudesta, vaan päästäkseni

*) Ajattelen: siis olen olemassa.
**) Salaisesta viisaudesta.
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totuuden jälille. Olen turhaan etsinyt sitä teologiasta, filo-
sofiasta ja matematikasta.- Etsikää sitä historiasta. Mikä on todellista, se on
järjellistä.— Se on turhaa. En voi saada vakuutusta mistään.- Niin lukekaa sitten vanhoja klassikoita. Platossa
ja Senecassa on kreivi löytävä sata kertaa enemmän todel-
lista viisautta kuin Occulta philosopMa''ssa.- Maisteri ei siis suostu antamaan minulle kirjaa.— Minä pyydän kreiviä luopumaan pyynnöstään.
Agrippa on kerännyt vähintäkään arvostelematta kaikellaista
turhanpäiväistä, mikä ei sovellu meidän aikaamme. Ilman
arvostelutta ei mitään tiedettä 010 olemassa.- Sen tiedän. Siksipä arvostelen Jumalaa ja raamattua,
tiedettä ja elämää, mutta en pääse milloinkaan muuhun kuin
kieltäymyksiin.

Porthan silmäili häntä tutkistellen.- Kreivissä on alkua johonkin tavallista enempään,-— sanoi hän puristaen nuorukaisen kättä. — Mutta uskokaa
minua, kreivi käy harhaan. Jumalaa ei löydetä raamatusta
oikä tieteistä, ellei hän ole ennestään meidän omissa tun-
noissamme. Tulkaa luokseni kirjastoon, niin hankimme yh-
dessä itsellemme vakuutuksen Occulta philosophia'n hullu-
tuksista.

9. Loistava pallo.

Rappeutunut rakennus Aningaisten tullin luona oli koko
päivän ollut ikäänkuin asumatonna. Portti pysyi
suljettuna, eikä edes se vanha palvelijakaan, joka
toisinaan näyttäytyi niinkuin tarhapöllöjonkunrosvo-

linnan raunioilla, ollut näyttänyt kuolonkalpeita, kuivettuneita
kasvojaan tavallisella matkallaan leipurin luo, jonnemeni joka
päivä ostamaan leipää 6 äyrillä. Muttakohta hämärän tultua— ja se tuli myöhään, sillä oltiin Toukokuussa — alkoi elämä
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taas tuossa pahamaineisessa talossa. Jotain kannettiin sisään ja
jotain kannettiin ulos; valon-juova näkyi taas läpi suljettujen
ikkunaluukkujen, ja arveluttava tulikiven haju tunkihe ulos
savupiipusta. Ne harvat naapurit, jotka vielä näin myöhään
olivat kotimatkallaan, kiiruhtivat nopein askelin ohitse, ja eräs
utelias piika, joka oli rohjennut käydä koettelemaan, kuinka
hatara ikkunanluukun halkeama mahdollisesti voi olla, vetäy-
tyi heti hölmistyneenä takaisin naarma nenässään, varmasti
vakuutettuna siitä, että oli loukkautunut johonkin outoon
aseesen, joka ei voinut olla mikään muu kuin pukinsarvi.

Mutta siellä sisällä puuhasi tohtori Martti ruskeassa
hännystakissaan ja nahkaisessa esiliinassaan innokkaasti teh-
den salamyhkäisiä valmistuksia. Uunin hiilloksella seisoi
nyt neljä sulatinta, joiden sisältöä hän tuon tuostakin tarkasti
katseli. Eräällä hyllyllä oli neljä pientä pulloa tahkotusta
böömiläisestälasista, kaikki huolellisesti suljetut samanainei-
silla tulpilla, vuorotellen hänen erityisen huomionsa esineenä.
Tähtitieteellisiä merkkejä täyteen piirretty kalendario oli levi-
tetty eräälle pöydälle huoneen nurkkaan, janäkyi olevan kä-
sillä sitä varten, että sen avulla jokaneljännestunnin kuluttua
voitaisiin nähdä tähtien asema taivaalla, samalla kuin iso,
tavattoman näköinen seinäkello, jolla oli neljäkolmatta tuntia
taulussaan, raskailla, yksitoikkoisilla naputuksilla ilmoitti se-
kunteja. Keskellä lattiaa seisoi jonkunlainen vaskinen kol-
mijalka, ylinnä sen päällä pienempi kolmijalka samasta me-
tallista, ja sen päällä lapsenpään kokoinen lasipallo.

Raskas kello oli juuri yhdellätoista alakuloisesti soi-
valla lyönnillä ilmoittanut puoliyötä lähimmän tunnin, kun
ulko-oven kello kilahti ilmoittaen vieraan tuloa, ja huoneesen
astui Paul Bertelsköld vakavin, uskaliain, uhkailevin askelin.— Tässä olen, tohtori! — virkkoi hän, viskaten hat-
tunsa huolettomasti luotaan. - - Olen tullut näkemään mi-
hin taitonne kelpaa. ElFei se ole Cornelius Agrippaa ja
hänen occulta pldlosophia'ansaparempi, jota tänään olen kir-
jastossa tutkinut maisteri Porthanin kanssa, niin on parasta,
että valitsette toisen narrin kuin minut, pettääksenne häntä
silmänkääntäjä-tempuillanne, sillä minä en aio uskoa enem-
pää kuin mitä käsilläni voin tunnustella.

Vanhus nyökäytti ylenkatseellisesti päätänsä. — Sem-
moisia ne ovat kaikki, — jupisi hän, — kaikki ilman poik-
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keuksetta, tällä itseviisaalla, uhkamielisellä aikakaudella.
Kaikki tahtovat he oitis päästä päämaaliin, vaivaa näke-
mättä ja tutkimatta, niinkuin tarvitseisi heidän vaan kumar-
tua poimiakseen kadulta vuosisatojen viisauden. Usko, mitä
haluat,nuori mies; en tunge kenellekään taitoani. Mutta ensi
ehto, jos tahdot olla läsnä kokeissani, on se, että siksi ajaksi
sokeasti äntaut käskyjeni alaiseksi.— Annatteko minulle, mitäolen pyytänyt? Annatteko
minulle kultaa maksaakseni velkani? En tahdo sitä lahjaksi,
tahdon sen lainaksi, ja korot voitte määrätämielenne mukaan.- Ja jos annan? - - kysyi tohtori oudosti hymyillen.- Niin suostun tuntikauden tai kaksi olemaan teidän
käskettävänänne. Elkää luulko minun pitävän lukua siitä,
millaiset käskynne ovat. Olittepa juutalainen tai kristitty,
muhamettilainen tahi pakana, se on minulle yhdentekevä.
Voitte kernaasti käskeä minua, kuten velhojen on tapana,
polkemaan virsikirjaa tai verelläni allekirjoittamaan sopimusta
paholaisen kanssa; se ei minua vähintäkään huoleta. En
usko tätä nykyä virsikirjaa enkä katkismusta, en pirua enkä
hänen mummoansa. On vahinko, ettfen oikein voi uskoa
teihinkään, tohtori, sillä jotakin pitäisi kumminkin uskoa,
jollei muun niin ainakin häpeän vuoksi.— Voisin kysyä sinulta, nuori mies, -- pitkitti salais-
ten taitojen mestari, näyttämättä vähintäkään tuskastuneelta,- voisin kysyä sinulta,minkätähden sinä, joka et usko muuta,
uskot sitä, mitä käsilläsi voit koetella, joka kuitenkin usein
on epävarmempaa kuin se, mitä sielullasi käsität. Voisin
myös kysyä itseltäni, mitä hyötyä siitä on, että tuhlaan vii-
sauden helmiä semmoiselle, joka on päättänyt jäädä samaan
raakuuteen kuin järjettömät eläimet. Mutta sinä olet nuori,
minä annan anteeksi tyhmyytesi ja tahdon siitä huolimatta
näyttää sinulle, kuinka väärin teet, epäillessäsi sen taidon
voimaa, joka kautta vuosituhansien on perintönä kulkenut
muutamien harvojen valittujen kesken ja syystä on saanut
nimekseen jumalainen tiede, lapis philosophorum, viisaiden
kivi. Oletko valmis tottelemaan käskyjäni?— Tehkää tahtonne. Mutta suostumallamme ehdolla.
Kolmestasadasta riksistä voitte myödä sieluni.— Pane siis päältäsi pois kaikki rauta ja teräs. Peitä
itsesi tällä suojelevalla viitalla, joka ei laske lävitsensä tulta,
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vettä eikä ilmaa. Ota käteesi tämä magneetti, joka varjelee
sinua pahoilta vaikutuksilta. Kokoa ajatuksesi ja varustau
rohkeudella. Ennen kaikkea, muista pysyä vaiti, kun hetki
on tullut, sillä vähinkin turhaan lausuttu sana voi turmella
kaikkien vaivannäköjen! hedelmät.- Ja jos yksi ainoa ihmiskielen synnyttämä ääniparka
riittää hävittämään kaiken taitonne hedelmät, mitä tulee mi-
nun sitten mielestänne uskoa sen luuloitellusta voimasta?- virkkoi nuorukainen halveksivasti. Totellen oppi-isänsä
käskyjä pani hän nyt kuitenkin pois kynäveitsensä, irroitti
terässoljet olkaimistaan, pukeutui jossain liimankaltaisessa
aineessa kastettuun viittaan ja otti käteensä pienen ankkurin-
muotoisen magneetin.— Sana, -

■ vastasi viisas tohtori, - on hengen
miekka ja kilpi. Miekka hullun kädessä voi lävistää hänen
sydämmensä, ja kaikki on siinä, kuinka sitä käytetään.
Silmäile näitä pulloja. Ne eivät sisällä mitään muuta kuin
kastetta, eri tähtimerkkien aikana kerättyä, joiden yhdistetyt
voimat voivat saada aikaan suuria asioita. Tämä lasipullo
sisältää harvinaisten kasvien mehustetta maailman neljästä
vyöhykkeestä, jotka kasvit ovat kerätyt suotuisten kuunvai-
heiden aikana ja joiden salaisuutta en voi sinulle ilmaista.
Nyt piirrän tämän kehän ympärillemme suojelevaksi muuriksi
ja asetan sen reunaan suitsutuksen, joka vartavasten on val-
mistettu niiden vihamielisten valtain torjumiseksi, jotka voivat
meidän hankkeitamme häiritä...

Tätä sanoessaan veti vanhus punaliidulla ympyrän
tuhkankarvaiselle lattialle niin, että sen keskipisteenä oli
kolmijalka, ja sen reunoille asetti kän seitsemän pientä
suitsutus-astiaa, mutta hän itse sekä oppilaansa jäivät
seisomaan ympyrän sisäpuolelle. Suitsutus sytytettiin, ja
ennen pitkää tulvi huoneesen hyvänhajuisia, hurmaavia
höyryjä.

Iso seinäkello näytti puolta kahtatoista.— Kiertotähdet ovat meille myötäiset, - - jatkoi tuo
eriskummainen mies, alentaen äänensä kuiskutukseksi. Aika
on käsissä, ja nyt pidä varasi, poikani! Ei sanaakaan enää,
jos henkesi on sinulle rakas, ennenkun annan sinulle luvan
puhua!
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Paul seisoi yhäkin ylenkatseellisesti hymyillen taikapii-
rin sisällä, pitäen tarkasti silmällä kaikkia tohtorin liikkeitä,
ett'ei herkkäuskoisesti joutuisi silmänkään täjän taikatemppujen
leikkikaluksi. Hänen uteliaisuutensa oli kiihtynyt, hänen
mielikuvituksensa oli liikkeessä, mutta hän torjui miehuulli-
sesti kaikki ilveilevät näköhäiriöt ja päätti pysyä tyynenä
ja kylmänä paljastaaksensa pettäjän hetikohta kuin huomaisi
hänen vehkeensä.

Nyt otti tohtori käteensä nuo neljä böömiläistä pul-
loa ja kaatoi niiden vesikirkkaan sisällön hitaasti lasipal-
loon. Paul jännitti huomiotansa keksiäksensä vaikutuksen
tästä sekoituksesta, mutta hän näki ainoastaan sakkaisen,
öljynkaltaisen nesteen, joka täytti lasipallon melkein kolman-
neksi osaksi.

Tämän tehtyä sytytti tohtori lasipallon alla alimmai-
sella kolmijalalla olevan väkiviinalampun. Muutamia mi-
nuutteja kului hiljaisuudessa, keltainen neste rupesi kie-
humaan ja sekosi yhä enemmän, kunnes se vihdoin tum-
meni ja sakeni mustanruskeaksi tulikiveltä kajahtelevaksi
aineeksi.

Silloin otti mestari kolmijalan alta vaskisen rasian ja
aukasi kannen. Vaskirasian sisällä oli sinkkirasia, sinkki-
rasian sisällä hopearasia ja hopearasiassa pienoinen kulta-
pullo. Tästä pullosta kaatoi hän verkkaan ja juhlallisesti
seitsemän tippaa ruskeaan aineesen lasipallossa.

Siinä silmänräpäyksessä näki Paul tämän aineen jou-
tuvan kovaan käyntiin ja muuttuvan yhä vaaleamman kar-
vaiseksi. Muutamien minuuttien kuluttua oli tumma pohja-
sakka laskeutunut lasipallon pohjalle ja sen päällä kiehui
kristallin kirkas, ihmeen loistava ja ihana neste. Lasipal-
losta levisi tämä loisto, joka melkein huikasi silmiä niinkuin
kirkkain kuutamo, yli kaikkien esineiden suitsutuksella täyte-
tyssä huoneessa. Kaikki noiden kahden miehen ympärillä
tuntui liikkuvan ja alkavan elää. Lattia notkui, kolmijalka
tärisi, hyllyt kohoilivat, pöytä ylentelihe, uuni siirtyi, sulatti-
met vierivät edestakaisin, hehkuvat hiilet näyttivät karkelevan
keskenään ja varjontapaisia olentoja vilahteli savun seassa,
ikäänkuin hapuillen ympyrää kohden ja taas aaveentapaisesti
kadoten tyhjyyteen.

Kello löi kaksitoista.
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Paul näki huoneen liikkuvan ja välkkyvän, hän
näki olentojen vilahtelevan ja taas katoavan. Hän ei usko-
nut silmiään, hän kosketti otsaansa. Hänen ohimonsa
tykyttivät, poskensa hehkuivat, hän tahtoi vastustaa tätä
petollisen mielikuvituksensa ilveilyä, mutta kielensä kiel-
täytyi tottelemasta. Hän tunsi olevansa täydellisesti val-
veillaan: hän näki kaikki, kuuli kaikki, mutta hän ei
voinut liikkua ja oli kadottanut puolet arvostelukyvystään.

Tuskastuneena, suuttuneena, epäluuloisena loi Paul
silmänsä velhoon, toivoen huomaavansa hänessä jonkun varo-
mattoman liikkeen, joka osottaisi, että hän oli salaisessa lii-
tossa jonkun huoneesen kätkeytyneen apulaisen kanssa.
Mutta tohtori Martti seisoi siinä yhtä äänetönnä ja liikkuma-
tonna tuijottaen, läpitunkevia silmiään pois kääntämättä,
erääsen kohtaan ympyrän kehässä, josta varjot alinomaa
uudestaan tulivat savun seasta näkyviin. Sillä kohdallapaloi
suitsutusastia sammuvalla liekillä, ja Paul luuli huomaa-
vansa, että mestarin katsanto osoitti pelkoa, jota hän tur-
haan koki salata. Mitä se merkitsi? Uskoiko loihtija itse
aaveitansa? Pelkäsikö hän niiden voivan päästä hänestä
voitolle? Riippuiko ehkä kummankin elämä ja onni siitä,
että tuo heikko liekki ei sammunut. Vartoivatko yön vihai-
set vallat ainoastaan sen viimeistä riutumista, hyökätäk-
sensä noiden uhkarohkeiden kimppuun, jotka uskalsivat hei-
dän uhallansa nostattaa luonnon salaiset voimat salaisuuksien
syvyyksistä.

Paulia hävetti: hän tunsi kauheaa, epämääräistä pel-
koa. Hän oli luonnostaan rohkea ja pelkäämätön; hän olisi
ollut valmis kaikkeen, mutta tuo tuntematon vaara, tuo viha-
mielinen, ruumiiton, käsittämätön, joka liikkui savun takana
ja joka ei voinut olla muuta kuin näköhäiriötä, mutta sen-
tään koko ajan muuttumistaan muuttui joksikin muuksi,
täytti hänet kauhulla. Yhä himmeämmäksi kävi liekki, yhä
tuskallisemmiksi muuttuivat poppamiehen kasvot. Vihdoin
sammui viimeinen lepatteleva liekki suitsutusastiassa, ja sa-
malla hetkellä tunsi Paul lattian notkahtelevan jalkojensa alla.
Sadat tuhannet valot ratisivat, sadat tuhannet kuiskaukset
kuuluivat hänen ympärillään. Liekit ympäröivät häntä, kor-
keat aallot loiskuivat hänen ylitsensä, hänestä tuntui kuin
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vajoaisi hän vajoamistaan peninkulmani syvyiseen kuiluun.
Kaikki pimeni ja hän vaipui tiedotonna tuon salaperäisen
kolmijalan viereen.

10. Kullan tekemisen taito.

Nuorukaisen taas herättyä, seisoi
tohtori Martti hänen vieressään,

I kostutellen hänen huuliaan sa-
malla elähdyttävällä juomalla,
joka eilen oli palauttanut elon

i ja lämmön hänen jähmettynei-
i hm suoniinsa.— Elä pelkää, -- sanoi

vanhus pyyhkäisten ikäänkuin
ankaran ponnistuksen perästä
hien kurttuiselta otsaltaan, -

vaara on nyt ohitse. Se oli hirmuisinta, mitä iässäni olen
kokenut; me kaikkivaltiaat kuolevaiset olemme kuitenkin heik-
koja olentoja. En voinut edeltäpäin arvata, että uunista
käyvä ilmanveto leyhyttelisi osan suitsutuksesta tästä pienestä
vadista pois, ja oli tuo näköjään noin vähäpätöinen sattumus
vähällä viedä henkemme. Vielä sekunti, ja olisivat elementtien
henget, jotka olivat joutuneet vihansa valtaan siitä, että koe-
timmeheitä nöyryyttää,hyökänneetkimppuumme ja tuhonneet
meidät. Mutta samassa silmänräpäyksesä kuin heidän onnis-
tui murtautua ympyrän kehän läpi, oli myöskin heidän val-
tansa ratkaiseva hetki ohitse. Se. elon-kehitys, jota he tah-
toivat hävittää, oli saanut aikaa elpyäkseen lasipallossa.
Kun elon-mehuste oli valmis ja pallo lakkasi loistamasta,
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vaipuivat elementitkin takaisin luonnolliseen tasapainoonsa, ja
me olimme pelastetut. Nyt on sinulla lupa puhua, nuori
mies! Se, mikä vielä on tekemättä, on vaan vähäpätöistä,
verrattuna siihen, mitä jo olemme kokeneet.

Paul tunsi olevansa ihmeellisen virkeä, samoin kuin
eilenkin. Mutta voimiensa kerällä palasivat myöskin epäi-
lykset. - Tohtori, - - sanoi hän, -- ette vieläkään ole saa-
nut minua uskomaan. Aistimeni olivat äkillisestä taintumuk-
sesta huumautuneet, ja sellaisessa tilassa ovat kaikki näkö-
häiriöt mahdollisia. Minun tulee nähdä enemmän, tulee nähdä
se kylmäverisenä, uskoakseni teidän taitoanne.- No hyvä, oletko nyt niin kylmä ja rauhallinen,
niin selväpäinen ja niin valveillasi kuin katsot tarpeelliseksi
voidaksesi tutkia tyynesti asiata?- Toivon olevani. Teillä on jaloa viiniä,tohtori! Onko
se tokaijeria vaiko lakrymakristiä?

Tohtori Martti naurahti omituisella kummallisella ta-
vallaan. - Yksi ainoa pisara, — virkkoi hän, — siitä pienestä
kultapullosta, jota äsken käytin, riittää muuttamaan inhoitta-
vimman veden, vieläpä väkevimmän myrkynkin nektariksi,
jonka kanssa etelän jaloimmat viinit turhaan koettaisivatkil-
pailla. Mutta koska nyt hyväksi onneksi arvelet olevasi
täydessä järjessäsi, niin katso tuota palloa, joka oli tulla
meille niin kalliiksi, mutta joka nyt onkin antava meille aar-
teen, jota kuninkaat ja oppineet miehet turhaan ovat koko
elämänsä ajan tavoitelleet. Sano minulle, mitä näet?- Minä näen - - sanoi Paul yhä enemmin kummas-
tuen - - alinna pohjalla mitä ihanimman, vihannan mai-
seman metsineen ja järvineen, vuorineen ja virtoineen. Olen
eroittavinani jok'ainoan puun, jok'ainoan kiven. Todellakin,
maalari kadehtisi teiltä tuota kirkasta järveä...Mutta onko
mahdollista? Luulen näkeväni veden väreilevän ja puiden
notkuvan tuossa keinotekoisessa maisemassa. Eikö niin, toh-
tori, se on kai joku optillinen näköhäiriö?

Ei suinkaan. Toisella kerralla voisin näyttää
sinulle eläviä joutsenia tuolla järvellä ja juoksentelevia hirviä
tuossa metsässä; niin, eläviä ihmisiäkin alle neljännestuuman
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pituisia. Mutta se koe vaatii suuria valmistuksia. Mitä näet
vuorien yläpuolella?- Näen mustan pilven kirkkaan-sinisellä taivaalla uis-
kentelevan. Nyt se selkenee, nyt se hajautuu. Tohtori...
laivahan nimessä... ei, tämmöistä en ikinä ole voinut mie-
lessäni kuvitella!- Kerro minulle, mitä näet!— Auringon! ... Auringon, joka on pienempi kuin
leinikön kukka, ja kuitenkin on se niin kirkas, että tuskin
voin sen loistoa kärsiä.

Ymmärtääksesi, ett'en tahdo sinua pettää, — lausui
oppi-isä, — tahdon sanoa sinulle, että se mitä kutsut
auringoksi, todellakin on näköhäiriö,vaikka sen merkitys on
suuri. Näet tässä sen salaperäisen liuvoksen, joka minun
niin paljolla vaivalla ja vaaralla on onnistunut koota kap-
palten sydämmistä. Seitsemän tippaa siitä tähtimehukkeesta,
jota olen kultapullossa tallentanut, on riittänyt voimistutta-
maan ja elähdyttämään kasteen ja kasvien nukkuvia voimia,
ja siitä syntynyt ilmiöoli tuo valonloiste lasipallossa. Tämä
valo ja tämä voima ovat nyt yhdistyneet verrattomaksi nes-
teeksi, joka on eroittautunut uudeksi, vaikka varsin pieneksi
loistavaksi palloksi. Se paistaa kuin aurinko, sanot sinä.
Sano mieluummin kuin aurinkojen aurinko, sillä tämä pallo
ei sisällä ainoastaan auringon valon ydintä, vaan tähtien,
niin,koko maailman avaruuden ytimen. Nuori mies, kutsut
ylpeillen itseäsi ajattelijaksi: tässä on maailmanajatus ruu-
miillisessa muodossa silmäisi edessä! Sanot itseäsi luonnon-
tutkijaksi: tässä ovat kaikki luonnon perusaineet yhteensula-
neina ja koottuina yhteen kohtaan. Etsit viisautta, sinä muu-
rahainen tomussa: sanon sinulle, tässä on tulos vuosituhansien
viisaudesta, jota vielä vastaisetkin vuosituhannet turhaan ta-
vailevat. Nuo mielettömätihmiset pyytelevät kultaa, tyydyt-
tääksensä halpoja himojansa, eivätkä tiedä, että kulta on
maailmaa koossa pitäväin voimain jähmettynyt ja eloton yh-
distys. Kulta on ihmisten Jumala, mutta se Jumala on vaan
maailmansielun kuollut ruumis, ja ainoastaan salaisuuksiin
tutustunut viisas voi hallita sen todellista olentoa.- Siis, - kysyi Paul, - - ette tunnusta minkään
muun Jumalan olemista kuin maailmansielun?— Uskotko sinä mitään muuta?
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— En.
■ Tiedä siis, - " jatkoi tohtori huolettomasti, tuhlaa-

matta sen enempi sanoja noin selvään asiaan, - - että tämä
pallo sisältää kultaliuvoksen. Jonkunlaisella varovaisuudella
voi tämän liuvoksen ottaa erilleen, ja silloin saan noin kaksi-
sataa tippaa nestettä, joista jokainen riittää synnyttämään
lähes kolmekymmentä luotia kultaa teidän painonne jälkeen.
Jos laskemme jokaisen luodin 24 riksiksi, niin voimme kul-
lakin tipalla synnyttää 720 ja koko tällä loistavalla pallolla
144,000 riksin arvosta kultaa. Se on tosin kyllä varsin
vähän sen suhteen, mitä voimme saada aikaan suuremmilla
valmistuksilla, mutta meidän nykyistä tarvettamme varten
lienee siinä tarpeeksi. Pidä nyt silmällä, mikä muutos nes-
teessä tapahtuu siinä itsessänsä asuvan voiman vaikutuksesta!

Paul katseli taas tuota vihantaa maisemaa keinotekoi-
sine aurinkoineen, ja näki sen vähitellen pimenevän,niinkuin
ukkoisen ilmalla. Aurinko peittyi pilviin, salamat välähte-
livät, sade näytti virtanaan maahan vuotavan. Hetken kulut-
tua ei maisemasta ollut mitään näkyvissä, kaikki oli pimeätä,
ja tuo äsken heloittava aurinko näytti himmenetyllä valolla
uivan suurena öljypisarana samean nesteen pinnalla.

Nyt on aika erottaa liuvos, — sanoi mestari, ja
suurimmalla varovaisuudella onnistui hänen nostaa tuo öljy-
mäinen pallo tuskin tuumankorkuiseen valkeasta kristallista
valmistettuun pulloon, jonka hän otti poveltaan.

Kun tämä oli onnellisesti toimitettu, tarkasti hän kol-
mea ennenmainituista neljästä sulattimesta uunissa ja sekoitti
niiden sisällyksen neljänteen, joka pantiin kovaan kuumuu-
teen. — Näissä kolmessa sulattimessa - - sanoi hän - - on
suolaa, rikkeä ja elohopeaa, joista kaikki kappaleet ovat yh-
distetyt. Kun liuvos yhdistää niihin voimansa ja väkensä,
syntyy se metalli, jota ihmiset ahnehtivat ja joka todellakin
sisältää niin kasvi- kuin kivikunnankin ytimen, nimittäin
kulta. Ota vaari: ainemäärä on tällä kertaa vähäinen, ainoas-
taan kolmekymmentä luotia, tai juuri niin paljon, että yksi
tippa liuvosta riittää sitä voimistuttamaan. Nyt kaadanyhden
tipan sekoitukseen ...

Hiljainen kihinä kuului ja aine neljännessä sulattimessa
alkoi hehkua. Kuumuus eneni, kunnes sulattimen koko sisältö
hehkui valkeana ja tohtori näytti erinomaisella tarkkuudella
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laskevan määrättyjä sekunteja. Kun luku oli täysi, nosti
hän sulattimen tulelta ja asetti sen jäähtymään.

Huolimatta kaikesta siitä eriskummallisesta, mitä hän
äsken oli nähnyt, ei Paul ollut lakannut epäluuloisesti val-
vomasta kaikkia vanhuksen liikkeitä, ja nyt teroitti hän huo-
mionsa kahdenkertaiseksi, katsoakseen, ett'ei velho vielä viime
hetkellä saisi pistää kultaa sulattimeen. Mutta hän ei huo-
mannut olevan mitään aihetta pelkoonsa. Tohtori pysyi tyy-
nenä jonkun matkan päässä sulattimesta, joka viimein jäh-
tyi niin, että sen sisällys näytti jähmettyneeltä.— Tarkasta itse! — sanoi mestari.

11. Nuori pankkiiri ja vanha ylioppilas.

Sen yön jälkeisenä aamuna, joka oli käytetty noihin
kummallisiin kokeihin tohtori Martin laboratoriossa,
istui Paul Bertelsöld ullakkokammarissaan, vaipu-
neena sen kultakimpaleen katselemiseen, jonka hän

oli saanut opettajaltansa salaisissa tieteissä. Hän oli pun-
ninnut tuon loistavan metallinherkällä ja luotettavalla vaa'alla;
hän oli tarkkaan laskenut sen painon, joka tuon kokoisella
kultakappaleella tuli olla ollakseen puhdasta kultaa; hän oli
koetellut sen kovuutta muita metalleja vastaan, ja kaikki sai
hänet vakuutetuksi siitä, että tuo pieni, vaan raskas kimpale,
jota hän piteli kädessään oli oikeata, sekoittamatonta, kemial-
lisesti puhdasta kultaa.

Tämä viehätti Paulia erinomaisesti. Mitä huoli hän
kullan raha-arvosta? Olihan se kyllä jotain, jota hän voi
käyttää maksaakseen velkansa tai pudistaaksensa päältään
omantunnon nuhteet; muutoin oli se hänestä jonkin joutavaa.
Mutta tiede, kullan tekemisen taito ja voima taistella sillä
maailmaa vastaan, — mikä ääretön ala nuorukaisen kunnian-
himon tyydyttämiseksi!
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Vuosituhansia olivat ihmiset madelleet tuon viheliäisen
metallin edessä. Viisaat ja hullut olivat kumartaneet sen
kaikkivaltiutta. Kuinka monta hyvettä ja kuinka monta vielä
useampaa rikosta olikaan kulta maailmaan tuonut, työmiehen
vaivalla säästetystä rahasta aina ahnaan koronkiskurin aartei-
hin, joita leskien ja isättömien kyyneleet olivat kostuttaneet!
Nyt oli hänellä vallassaan tuo taikavoima. Nyt voi hän
mielensä mukaan luoda aarteita, joiden edessä valtakunnat
ja kansat nöyrtyisivät; taistella rikkaan röyhkeyttä vastaan,
äärettömästi lieventää köyhäin hätää, hävittää kaikki eroituk-
set yhteiskunnasta, auttaa heikkoja, musertaa hirmuhaltijat,
tehdä tyhjiksi kaikki kuolevaisten laskut, ja levittää valoa ja
rikkautta näille pohjolan raukoille rajoille, hänen syntymä-
seuduilleen. Ei mikään näyttänyt hänestä olevan mahdo-
tonta sille, jolla vaan oli kultaa; hän tahtoi antaa kanna-
tusta tieteille, tukea taiteita, viljellä erämaat. Kaikki muut-
tuisi, kirkastuisi, tulisi täydelliseksi ja loistaisi ennen aavista-
mattomassa sivistyksen valossa: hän olisi se, joka antaisi
maailmalle toisen muodon, ja miljoonat kutsuisivat häntä hur-
mautuneina pelastajaksensa, uudistajakseen...

Kun hän toisekseen ajatteli, kuinka monien vuosisatain
kuluessa turhaan oli mietitty tuota suurta keksintöä, kuinka
monet viisaat koko elämänsä turhaan olivat työskennelleet
päästäksensä tämän keksinnön perille ja mitkä neron ja pon-
nistuksien aarteet turhaan olivat uhratut tämän viisasten kiven
keksimiseen, silloin laajeni hänen nuori sydämmensä, silloin
tunsi Paul olevansa tiedemies ja voivansa Arkimedeen tavoin
sanoa hämmästyneelle maailmalle: minä olen sen keksinyt.
Hän ei tosin ollut sen keksijä; mutta hän tekisi keksinnön
hedelmälliseksi. Hän selvittäisi kemiallisesti kullan tekemi-
sen taidon mahdollisuuden; tätä tietä tulisi hän sitten kap-
palten alkulähteelle. Hän ymmärsi vallan hyvin, ettäMartti
tohtorilla oli sangen vanhentuneet ajatukset kappalten kemi-
allisesta yhdistyksestä; kyllä siinä oli muitakin alkuaineita
kuin suola, rikki ja elohopea! Olihan siinä flogiston, tuli-
ilma, ja kaikellaisia muita merkillisiä aineita, joita kemia juuri
siihen aikaan synnytti. Mutta oppilas näki tässä pitemmälle,
kuin mestari; hän tahtoi laatia uuden järjestelmän, ja kun
hän taisi muuttaa suolan, rikin ja elohopean kullaksi, niin
tiesi se samalla sitä, että hän voi palauttaa kaiken aineen
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sen yksinkertaisimpaan muotoon ja anastaa sen taikasauvan,
joka avaisi ja valaiseisi luonnon kaikki salaisuudet.

Kiintyneinä näihin suuriin aatteihin, kuuli Paul tuskin,
että ovi aukeni ja sisään astui henkilö, joka siihen aikaan
oli siksi tunnettu Turun ylioppilaiden kesken, että hän kyllä
ansaitsee lähemmän tuttavuuden tekemistä.

Ajateltakoon kuuden jalan ja kuuden tuuman pituinen
jättiläinen, jonka paksuus on pituuden mukainen, iloinen ja
hyvänsävyinen, kasteessa kutsuttu Eudoksius Lejonfälliksi,
mutta kumppanien kesken lyhyyden vuoksi Leoksi. Itse
niinessäkin ilmautui jo taistelu Marsin ja Minervan välillä ja
Leon tyly kohtalo vaati, että tätä taistelua jatkettaisiin kautta
koko hänen elämänsä. Ollen vanhan Lappeenrannassa kaa-
tuneen karoliinin poika, oli hänet huostaansa ottanut hänen
armelias enonsa, joka .oli pappina Hollolassa ja vihasi sotilas-
ammattia pahemmin kuin syntiä. Siis oli Leosta, tahtoipa
hän sitten tai oli tahtomatta, tuleva pappi, ja mitäpä
muutakaan varten hän sitten opintoja harjoittaisi? Mutta
Leolla oli yhtä huono pää kuin hyvä sydän ja vahvat käsi-
varret. Sen sijaan, että hänestä olisi tullut sotamies, talon-
poika tai käsityöläinen, pantiin hänet kuudentoista vuotiaana
kouluun ja oli hän kuudenkolmatta ikäisenä ehtinyt niin pit-
källe, että häthätää pääsi ylioppilaaksi. Nyt oli hän jo kol-
menneljättä vanha, vankka ja lujakourainen, mutta edistymi-
nen opin tiellä sujui huonosti. Leo pystyi vaikka mihin, ei
vaan lukemaan. Hän nikkaroi ja sorvasi, teki suksia ja
luistimia, hioi partaveitsiä, hoiti hevosia, hakkasi halkoja ja
valmisti punssia. Ollen rauhallinen kuin lammas, ei hän
omiin ohjiinsa jätettynä loukannut ketään ihmistä; mutta kun
oli ryhdyttävä noihin tulisiin otteluihin Turun kaduilla kisäl-
lejä ja merimiehiä vastaan, silloin työnnettiin Leo taistelun
eturintaan, ja otti hän leveään selkäänsä kaikki iskut, jotka
olivat tarkoitetut hänen ystäviään kaatamaan, samalla kuin
hän itse, sittenkun hidas verensä kerran oli päässyt liikkeelle,
unhotti rauhaisan luonteensa ja jakeli järeällä nyrkillänsä
sellaisia hyväilyjä, että ne olisivat voineet harankin kaataa,
saati sitten vaskisepänsällin. Kaikkien näiden ansioidensa
tähden olikin Eudoksius Lejonfäll kaikkien kumppaniensa
suosikki, eikä liene koko yliopistossa ollut ketään, joka ei
mielellään olisi suonut hänelle mitä parhainta menestystä
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tukalassa papintutkinnossa, - - oi ketään, lukuunottamatta
noita pöyhkeitä ja jäykkäniskaisia teologian professoreita, sillä
he olivat toista mieltä, eikä mikään papin puute ollut siiloin
vielä voinut taivuttaa heidän kivikovia sydämmiään. Tuleva
pappi oli jo kymmenkunnan vuotta kahdesti viikossa ajanut
partansa, eikä vieläkään näkynyt hänen leukansa alta vilah-
dustakaan tuosta kunnianarvoisesta papinkauluksesta.

Tämä arvoisa civis academious se nyt tunki kookkaan
ruumiinsa kaitaisesta ullakkokamniarin ovesta sisään ja kes-
keytti Paulin niissä suurenmoisissa mietteissä, joita tuo mer-
killinen kultakimpale oli hänessä herättänyt. Huoli kuvau-
tui Leon rehellisillä kasvoilla, ja hänen näytti olevan vähän
vaikea ilmoittaa asiaansa.— Tarvitsetko rahaa? — kysyi Paul, joka oli tottunut
sellaisiin asioihin ja nyt ensikerran voi tehdä tämän kysy-
myksen pankkiirin tyynellä itseluottamuksella.

5Välskärin kertomuksia. V.
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- En, - - vastasi Leo ja rutisteli armottomasti kulu-
nutta sarkalakkiaan. - - Olen joutunut pahempiin pinteisin
kuin härkä teurastuspenkillä. Alanus tahtoo minua respon-
dontiksi.

Henrik Alanus oli dosentti luonnollisessa teologiassa
ja pidettiin häntä luteerilaisen oikea-uskoisuuden pylväänä.— Vastaa niin kuin paavi vastaa: nonpossumus!- Ei käy päinsä. Hän olisi tahtonut Arenanderia,
mutta Arenander sairastui. Väitöskirja on jo naulattu ja tulee
ylihuomenna tarkastettavaksi.— No, respondeeraa sitten. Olethan vanha teoloogi;
käyneehän se sinulta niin kuin tupakkaa polttaen.- Ei, se ei käy. Ymmärränkö minä hänen heprea-
laista codex'iaan, johon kärpäset ovat tehneet niin monta
schevataa, ett'ei Gadolinkaan voi sitä lukea! Mutta jos kiel-
täyn, niin häpäisee hän minut koko tiedekunnan edessä, ja
minulla on aikomus suorittaa tutkinto ensi kevännä. Katso,
Paul, siksi olen nyt ajatellut, että sinä kerran voit tehdämi-
nulle hyvän palveluksen kaikista niistä kerroista, kun olen
takonut sinulle perpetuum mpbile'& ja auttanut sinua valamaan
luoteja ja paistamaan kissoja haaskoiksi ketuille, kun viime
syksynä olimme Paraisissa pyydystelemässä. Nyt voit ruveta
respondentiksi minun sijastani, niin voittaa Alanuskin siinä
kaupassa ja minun tulevaisuuteni on turvattu.

" Vai niin. Ja ylihuomenna sanot? Mistä on väi-
töskirjassakysymys?— Ontologiasta. Se koskee todistuksia Jumalan ole-
massa-olosta »contra atheistas«. Koko akatemia tulee sinne.
Siitä tulee vallan merkillinen väittely. Opponentteina ovat
Janne Seleen ja Nisse Hjelt *). Sanotaanpa vielä, että tuo-
miorovasti Prysskin esiintyy ylimääräisenä.— Mutta en ole lukenut hepreaa sitten kuin koulussa.

Vähät siitä, tietäähän koko maailma, että sinä tai-
dat, mitä vaan tahdot. Mono minun sijastani, niin leik-
kaan sinun uuteen purteesi purjeen, jonka vertaista ei ole
koko Turussa.- Olkoon menneeksi, minä rupean respondentiksi
sinun sijastasi. Contra atheistas? Kiitän nöyrimmästi. Olipa

*) Teologian dosentteja.
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hyvä, Leo, että tuo johtui mieleesi. Nyt me kerran saamme
pitää hauskaa. Saatpa nähdä, kuinka minä panen kirkko-
isien päät pyörälle.

12. Neljä valtiosäätyä ja vanha tuttava.

Oli siis päätetty, että Paul Bertelsköld ystävänsä Eu-
doksius Lejonfällin sijasta olisi vastaväittäjänä tuossa
juhlallisessa väittelytilaisuudessa. He menivät yh-

dessä suoraa päätä dosentti Alanuksenluo, ja kun tämä oppi-
nut mies samoin kuin moni muukin kuolevainen ihaili heli-
seviä nimiä ja oli kuullut nuorta Bertelsköld'iä mainittavan
nousevaksi tähdeksi Suonien yliopistossa, suostui hän kernaasti
vaihtamaan paksupäisen papinkokelaan nuoreen sukkelapäi-
seen kreiviin.

Nuorukaiset kulkivat edelleen samassa seurassa kau-
nista aamua ihaillen ja joutuivat niin huomaamattaan ranta-
kadulle Auran siltojen alapuolella. Ihastuksissaan tahtoi Leo
tarjota ystävälleen tuoretta Ahvenanmaan juustoa, joka oli
sen ajan viattomia herkkuja ja joita ylioppilaiden oli tapana
ostaa suorastaan venheistä.

Rannassa olikin ihan äsken tullut saaristolaislaiva ja
nuorukaiset kapusivat lautaa myöten kannelle. Mutta he oli^
vat erehtyneet: se ei ollutkaan ahvenäläinen, vaan pohjalai-
nen, lastattuna siemenohrilla, joista silloin sattui olemaan
puute Turussa.

-■ Odotapas, — sanoi Leo. — Kysytään noilta poh-
jalaisilta silakansyöjiltä, mitä hyvää heillä on. Saako ostaa
hyvää voi-onnea kolmella äyrillä kappaleen?- Saapa niinkin, -- vastasi nuori rivakka talonpoika,
joka työskenteli suuren luukun luona. -- Ja kaupantekiäi-
siksi saa jämeän käsipaakan tai pehmoisen "köydenpään.- Sinulla on varmaankin ollut hyvä tuuli matkalla,
koska vielä on ilmaa suupielissäsi, - - vastasi Leo. - - Lo-
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henne on kai tavallisuuden mukaan puoleksi päitä ja puo-
leksi pyrstöjä.- Minä talletan herran varalle ensimmäisen päättö-
män ja pyrstöttömän lohen, jonka saan, — vastasi talonpoika.- Mistä olet kotoisin? " kysyi Paul, jota nuoren
miehen reippaat vastaukset miellyttivät.— Isosta-Kyröstä, jos oikein muistan, — vastasi talon-
poika.— Oletko täällä omalla laivallasi?- Tuuli on Herramme oma, laiva on enon ja toinen
puoli lastia on minun.— Kuka on enosi?- Sen voi herra kysyä häneltä itseltään, jos hänellä
on halua ruveta satuja juttelemaan, - - vastasi talonpoika.

Pienestä huononpuoleisesta kajuutasta laivan perässä
kompuroi nyt vanha, kookas mies, puettuna kuluneesen lam-
masnahkaturkkiin ja kääntyi nurkuvalla äreällä äänellä suu-
ren luukun luona olevan talonpojan puoleen. — Kuka on
antanut sinulle luvan panna uuden laudan rautaportaaksi?— murisi hän, — vanha lauta olisi ollut yhtä hyvä. Ja
niihin olet pannut köydenpätkän, sinä tuhlaavainen lurjus?
Sanon sinulle, Joonas, että minusta tulee köyhämies täm-
möisten tuhlarien käsissä. Elä otakaan vaan ostaaksesi pii-
mää väelle sentähden, että olemme tulleet maihin.- Mutta miehet ovat kärsineet paljon vanginmuonasta
matkalla; eivätköhänhe voisi saada vähän tupakkaa mielensä
iloksi? - - kysyi Joonas tyhmäksi tekeytyen.- Tupakkaako? Oletko ihan hullu? Mistä me ottai-
simme rahaa kalliisen tupakkaan? Mutta maltapas; voit
antaa miehen osalle puolen naulaa venäjänlehtiä, tai niille
paikoin, sillä ehdolla, että luet yhdeksän taalaria pois kuu-
kauspalkasta.

■ Eiköhän se ole kahtakertaa enemmän kuin mitä
tupakka maksaa Turussa? — kysyi Joonas yhäyhtä tyhmänä.

-Se ei kuuluu sinuun. Jollainhan pitää ansaita.
Minusta tulee keppikerjäläinen näiden syöläiden miesten kä-
sissä; eiväthän he tee muuta kuin syövät aamusta iltaan. Ja
nyt he luulevat -tulleensa Kaanaanmaahan, tultuamme Tur-
kuun? Saatpahan nähdä, että nämä ahnaat turkulaiset vaa-
tivat sekä satamarahan että tuulaakin! Kuka se on, joka
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saa kaiken sen maksaa? Ja nyt aikovat miehet mennä mai-
hin juomaan, niin että minä saan palkata väkeä lossaukseen.
Mutta siitä ei tule mitään, sanon minä. Aion jäädä laivaan;
se tulee sitä paitsi huokeammaksi.- Ei eno voi asua kajuutassa Turussa ollessaan, -
rohkeni Joonas taas huomauttaa. - - Mitä ihmiset sanoisivat,
jos Waasan rikkain kauppias asuisi niin kurjasti tullessaan
maan pääkaupunkiin. Se pilaisi enon luottoa.- Niinkö luulet? No, täytynee minun sitten
muuttaa Eerikin luo, vaikka siellä saanenkin maksaa kauniit
juomarahat. Mutta voinhan ottaa venhepojan mukaani, niin
pääsen samalla maksolla. Sisarenipoika, sen vietävä, kuuluu
myöskin olevan Turussa. Mitä nuo junkkarit tuossa seisovat
meitä töllistelemässä?- He ovat tulleet kysymään, onko meillä topatuita
ahmoja akatemiaa varten, - - vastasi Joonas.- Ehkä herrat voivat neuvoa meille tien Ljungnimi-
sen puutarhurin luo?- Oletteko valtiopäivämies Larsson Waasasta?
kysyi Paul, joka tarkasti oli kuunnellut tuota tuttavallista
keskustelua.- Palvelijanne, - - vastasi ukko äreästi.- Nimeni on Paul Bertelsköld, ja pyydän toivottaa
enoa tervetulleeksi Turkuun!' - - sanoi Paul ja ojensi odotta-
mattomalle sukulaiselleen kätensä, vaikkei ollutkaan häneen
erittäin ihastunut.- Vai niin, on hupaista tutustua sinuun, - - sanoi
vanha Larsson, jonka lukija tuntenee entiseksi tuttavaksi ja
melkoisesti epäonnistuneeksi jäljennökseksiisästään, tuosta ko-
measta porvarikuninkaasta. Lauri Larsson nuorempi ei myös-
kään enääollut mikään maitovasikka; hänestä oliniinä yhdek-
sänätoista vuotena, jotka ovat kuluneet siitä kuin hänet vii-
meksi näimme, tullut kullanhimosta harmaantunut ukko.- Oletpa kasvanut pitkäksi pojaksi, -- jatkoi vanhus
loppeämmin ja pudisti nuorukaisen kättä. — Noissa vilkkaissa
silmissäsi on jotakin, joka muistuttaaäidistäsi, poika. Jäykkä
nainen oli äitisi nuorina päivinään, ja kaunis kuin synti, sen
voin sanoa, vaikka hän onkin sisareni. No, siinä ei ollut
mitään pahaa. Sanotaan, että äitisi ja velipuolesi väli ei ole
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oikein hyvä. Mutta siitähän violä saamme puhua. Toivon
isäsi ja äitisi voivan hyvin.- Varsin' hyvin, - - sanoi Paul. -- Jos enoa halut-
taa, voimme mennä yhdessä Suruttomaan.

Ei vielä, lapsi, ei vielä. Minun täytyy pitää vä-
keäni silmällä, sillä jos jätän heidät omiin valtoihinsa, seiso-
vat he täällä töllistellen koko päivän, niinkuin eivät milloin-

kaan ennen olisi nähneet taloja ja katuja. Mutta minä tulen
päivällisille; jos tulet minua noutamaan, niin en tarvitse
opasta.

Nuori talonpoika astui nyt suuren luukun äärestä pari
rohkeaa, askelta eteenpäin ja tarttui tervaisella kourallaan
Paulin hienoon kätöseen. - - Kas, hyvää päivää, Pertensölt,- sanoi hän suomalaisella murteellaan. - - Näyttääpä siltä
kuin olisimme sukua toisillemme. Minä olen Joonas Pert-
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tila, Eerikki Ljungin nuorempi veli ja Porttilän Pennan
ottopoika.

Paul ojensi kätensä tuolle avosydämmiselle miehelle,
kenties vähän hämillään, sillä niin kokonaan ei Paul vielä
ollut vapautunut perimistään ennakkoluuloista,ett'ei olisimuis-
tanut olevansa kreivi talonpojalle kättä antaessaan. Mutta
hän oli sekä äidiltään että Suruttomassa oppinut vapaamieli-
sempiä mielipiteitä kuin mitä siihen aikaan oli tavallista hänen
säädyssään, ja hän lausui vaan tuon leikillisenhuomautuksen,
että jos hänen toinen enonsa, rovasti Larsson, nyt olisi
läsnä, edustaisivat nämä neljä sukulaista kaikkia neljää val-
tiosäätyä.— Niin tekisimmekin, — vastasi talonpoika reippaasti.— Eikä tarvitseisi sinun sitä hävetä, sillä Laurieno onollut,
ja minä olen valtiopäivämies.— Sinäkö, joka tuskin olet kolmenkymmenen vuoden
vanha! — huudahti Paul kummastuen.- Juuri ummelleenkolmenkymmenen, — vastasi talon-
poika. - Mutta se ei estä, että kihlakunta kolme viikkoa
sitten valitsi minut, ja nyt aion lähteä täältä valtiopäiville
Tukholmaan, saatuamme jyvämme myödyiksi.— Mutta niiksi ei Lauri enoa valittu? — kysyi Paul.- Asia on, nähkääs, semmoinen, — kuiskasi Joonas,- että eno on vuosi vuodelta tullut rikkaammaksi ja vuosi
vuodelta ahneemmaksi, mutta se ei miellyttänyt Vaasalaisia,
ja sentähden ovat he tänä vuonna valinneet Grönbergin.
Taitaa syntyä kuumat ottelut Tukholmassa. Herrat aikovat
masentaa nuorta kuningasta, mutta me talonpojat emme aio
sitä sallia; hän kuuluu olevan hyvä ja kansallinen nuori
mies, ja sentähden tahdomme päästää hänet hallitsemaan.
Sukumme on aina pitänyt kuninkaan puolta herroja vastaan,
ja Jumalan avulla aion minäkin tehdä samoin. Mutta etkö
sinä aio valtiopäivämieheksi?- En ole tullut tuota ajatelleeksi, - - vastasi Paul
hymyillen. — Minulla on tätä nykyä muuta ajateltavaa.- No, toinen toimi voi olla yhtä hyvä kuin toinenkin,
kun vaan pelkää Jumalaa ja kunnioittaa esivaltaa. Mutta
olisipa hyvä, jos saisitte jonkun kunnon papin täällä Turussa
puhumaan Lauri enon kanssa, sillä hän on niin kauhean
itara, että se jo on aivan liikaa. Hänellä on vähintäänkin
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viisi tynnyriä kultaa eikä raatsi itse syödä muuta kuin kuivaa
leipää, kun voi on kallista ja silakka maksaa rahaa. Kun
hän tahtoo oikein herkutella, juo hän kaljaa päälle, ja kun
kaljaa pannaan, mittaa hän maltaat tuopin mitalla. Jos en
minä vastoin hänen selvin sanoin lausuttua tahtoansa olisi
salaa hankkinut laivaamme muutamia lampaanlapoja ja hailia
nelikon ja tynnyrin kotona pantua olutta, niin olisimme mat-
kalla kuolleet nälkään.

13. Lauri Larsson nuorempi.

Vanha tarina ihmiskunnan lapsuuden ajoilta kertoo
meille, että kaikki pahat henget alkuaan ovat lan-
genneita enkeleitä. Samoin kuullaan joskus sanot-
tavan, että kaikki paheet ovat ainoastaan liioiteltuja

hyveitä. Mutta kun tätä lienee vaikea todistaa, koska useat
paheet ovat ainoastaan liioiteltuja itsekkäitä luonnon-viettejä,
niin ei voitane kieltää, että muutamat niistä tahroista, jotka
pahimmin pimentävät ihmissydäntä, ovat alkuaan olleet luval-
lisia, vieläpä kiitettäviäkin ominaisuuksia, jotka oikeaan mää-
räänsä kehittyneinä ovat olleet omistajalleen kunniaksi.

Larssonit olivat miespolvien kuluessa suurella uutteruu-
della, säästäväisyydellä ja toimeliaisuudella kohonneet melkoi-
seen varallisuuteen, ja nämä hyvät ominaisuudet olivat kehit-
tyneet korkeiniinilleen porvarikuninkaassa. Mutta jo hänessä
oli tämä vireys, tarkkuus ja säästäväisj7ys ehtinyt n. s. hä-
viönsä partaalle. Jo hänessäkin läheni tavaran hankkimisen
halu sitä pistettä, jossa se lakkaa olemasta hyve ja muuttuu
paheeksi; mutta hänessä hillitsivät sitä muut voimakkaat vai-
kuttimet, etupäässä hänen järkähtämätön oikeudenhoitonsa ja
suuri isänmaanrakkautensa. Pojassa eivät nämä hillitsevät
voimat enää vaikuttaneet; tässä meni tuo hyvä ominaisuus jo
yli rajainsa jamuuttui samassavastakohdaksensa. Kaikkimuut-
tui itsekkääksi: toimelias ahkeruus levottomaksi voitonhimoksi,
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tarkkuus itaruudeksi, säästäväisyys ahneudeksi, ja Larssonin
suvun johtava periaate vajosi yhtäkkiä alas työn korkeasta
kunniasta häpeällisimpään kaikista paheista: ahneuden sam-
mumattomaan, kaiken muun syrjälle sysäävään kullanjanoon.

Tuskin löytynee pahetta toista, jonka juuret tunkeutuvat
niin syvälle sydammen sisimpään sopukkaan. Ylpeä voi vä-
liin olla nöyrä,kostonhimoinen tuntee tarvitsevansarakkautta,
hekkumallincn voi hävetä, juopunut katua; mutta saituri ei
koskaan nöyrry, rakasta, häpeä eikä kadu. Nukkuipa hän
tai valvoi, ei hänellä ole muuta kuin yksi ajatus, yksi epäju-
mala, yksi tarkoitusperä, jonka tähden hän elää ja puuhaa:
kultaa, kultaa, ja vielä enemmän, yhä vieläkin enemmän,eikä
ikinä tarpeeksi kultaa, kultaa. Säälittävä, langennut kuva
ennen muinoin ihanasta enkeli-olennosta, -- ihminen, kuinka
syvälle voitkaan vaipua tomun jumaloitsemiseen!

Vanha patruuna Larsson oli tavattoman hyvällä tuu-
lella tulla tuuskahdettuaan Suruttomaan vanhan,kuivettuneen
haapapuun tavoin, jonka tuuli on kaatanut vihantaan herne-
maahan. Hyväluontoiset sukulaisensa olivat hänet vieraan-
varaisesti ja ystävällisesti vastaan ottaneet. Hän oli ensi ker-
ran kahteen viikkoon syönyt tarpeeksensa, eikä se hänelle
mitään maksanut. Hänelle oli tarjottu vapaa huone jaelanto
Ljungilla, niin kauvan kuin hän viipyisi Turussa, eikä sekään
mitään maksanut. Hän oli saanut sijoitetuksi juoksupoikansa,
Jeppe Flatnabbin, renkitupaan asumaan: täten säästyi miehen
ruoka ja patruunan juomarahat. Hänen oli vihdoin, vaikka
puutarhurilla ei milloinkaan ole niin kiire kuin toukokuussa,
onnistunut houkutella avuliaalta sukulaiseltaan hänen hevo-
sensa ja puutarharenkinsä jyvälastin purkamiseen, ja sen
kautta säästyi vielä enemmän rahaa.

Tässä kaikessa oli pihti, joka puristi ja jonka Larsson
vallan hyvin ymmärsi, ja se oli se, että Eerikki Ljung oli
tarvinnut yksityisiä varoja, paitse mitä kruunu oli määrän-
nyt kasvitarhaa varten, naimisiin mennessään. Muut olisivat
ehkä ymmärtäneet kruunun kustannuksella säästää itsellensä
mitä tarvitsivat, mutta sitä tehdäkseen oli EerikkiLjungollut
liian tunnollinen. Käytettyään rakastettuun puutarhaansa
enemmänkin kuin oli kruunulta saanut, ja sen lisäksi perus-
tettuaan vähäisen kotinsa tyhjästä, huomasi hän olevansa
tuhannenriksin velassarikkaalle sukulaiselleen,kauppiasLars-
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sonille Waasassa, ja tuhat riksiä oli aika suuri summa. Vel-
kakirja oli täysin laillisessa kunnossa, korot olivat säännölli-
sesti suoritetut, mutta pääoma oli maksamatta, ja kun velka-
kirja oli tehty kolmen kuukauden irtisanomiselle, oli se kui-
tenkin, niinkuin helposti voi käsittää, rautainen pihti, joka
piti rehellistä kasvitarhan-tirehtööriä arveluttavassa pinteessä.

Suruttoman asukkailla oli siis monta syytä pitää vie-
rastaan hyvällä tuulella, ja hänen edessään kursailtiin kai-
kella mahdollisella tavalla. Eriikka oli paremmalla menes-
tyksellä kuin ennen Hammarbyssä käyttänyt hyväkseen
kaikkia talon varoja. Sesilia oli ottanut patruunan kaikki
kapineet, - - lammasnahkaturkinkin -- erityiseen huostaansa.
Lasten nenät olivat puhdistetut ja oli heidät työnnetty esiin
esiteltäviksi. Paulkin oli kaikkeen tähän katsoen vapautettu
velvollisuudestaan tekemään tiliä siitä, miten hän aikoisi mak-
saa velkansa eikärauhaisessa Suruttomassa nyt ajateltu muuta
kuin sitä, miten vierasta parhaan mukaan voitaisiin kestitä ja
hänelle ystävyyttä ja kohteliaisuutta osoittaa.

Ainoastaan pikku Roosa Maijaa ei millään ehdolla
saatu niiaamaan vieraalle sedälle. Hän parkui täyttä kurk-
kua, kun tämä yritti häntä syliinsä ottamaan.

Tule katsomaan koreita ketjujani! - - sanoi ukko,
mielihyvillä holistellen raskaita kultaisia kellonperiään, jotka
olivat hänen ainoa ylellisyytensä.

Roosa Maija seisoi oven suussa makaavan pihakoiran
Kaaron vieressä, ja taisteli hetkisen mielessään, sillä kullan-
loistolla on mahtava, vaistomainen taikavoima lapsiinkin, ja,
noin kiiltävää kalua ei Roosa Maija ikinä ollut nähnyt. Lo-
pulta sanoi hän:— Anna se Roosalle!— Mitä sinä tekisit näin koreilla ketjuilla? " ■- kysyi
ukko hyvillä mielin.- Roosa antaisineKääröllesyötäväksi, -— vastasi lapsi.

Ukko Larsson pudisteli tyytymätönnäpäätänsä ja kään-
tyi pois. Hänkin ymmärsi tuon tietämättä lausutun, mutta
katkeran ivan lapsen vastauksessa.

Aterian jälkeen saatettiin hänet Paulin kammariin,
lepäämään siksi, kunnes ehdittäisiinlaittaa järjestykseen häntä
varten Eerikin oma työhuone, joka oli annettava kunnioitetun
vieraan käytettäväksi. Rikas mies vastaanotti kaiken tämän
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kohteliaisuuden niinkuin hänelle tulevan veron konsanaankin.
Hänellä oli nähtävästi halvat ajatukset Suruttomasta ja sen
asujamista. Olivathan ne hänelle tuhannen riksiä velkaa.- Kuinka tullaan täällä toimeen? — kysyi hän Pau-
lilta, heidän noustessaan portaita ullakolle. - - Vähän tuloja,
vai kuinka?- Kyllähän tuo käy, kun ollaan tyytyväisiä, -- vas-
tasi Paul.- Oppineet ihmiset eivät ymmärrä asioita, - - jatkoi

kauppias ylenkatseellisella äänellä. -- Heitä miellyttää parhai-
ten loikoilla kirjan kanssa auringon paisteessa, meidän mui-
den raataessa orjain tavoin, äyrinkään vertaa säästääksemme.
Mitä hyötyä on noista renkun-rankuista tuolla puutarhassa?
Jos se olisi niitty, saataisiin siitä edes hyvää lehmänrehua.- Sieltä myödään aika paljon ruokakasveja kaupun-
kiin, — arveli Paul.- Vai myödään sieltä edes jotakin? Siinä nyt on toki
vähän järkeä. Mutta köyhyys siitä kuitenkin lopuksi tulee;
ei ole mitään, millä velat maksetaan, ja niin satutaan kuole-
maan, ja sukulaiset saavat lesken ja lapset niskoillensa.
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Paul ei vastannut mitään, ja nyt astuttiin ullakkokam-
inariin. Siellä niinkuin joka paikassa muuallakin talossa,
pitiLarssonajatuksissaan jonkunlaisen pesänkirjoituksen. Huo-
nekalut olivat Paulin; niitä ei siis voinut ryöstättää noiden
tuhannen riksin suorittamiseksi.

Larsson ei kuitenkaan ollut monta askelta huoneessa
astunut, ennenkun hänen aina valppaat silmänsä keksivät
sen kiiltävän kultakappaleen, jonka Paul oli jättänyt pape-
rien ja kaikenlaisen romun joukkoon pöydälle.— Mitä tuo on? - kysyi äijä, tarttuen petolinnun
ahnailla kynsillä kiiltävään metalliin ja punniten sitä sor-
miensa välissä.- Onpahan vaan palanen kultaa, -- vastasi Paul vä-
linpitämättömästi.— Kultaa? Ja mitä sinä teet kultapalasilla? Mistä
saat kultapalasia ? Kuinka voit noin huolettomasti jättää
niin paljon rahaa lukottomaan huoneesen? - - kysyi jälleen
vanhus, ja hänen silmänsä kiiluivat.- Se on vaan turhanpäiväinen palanen. -Tuommoisia
jonkinjoutavia kimpaleita teemme joka päivä, - - sanoi Paul
hymyillen.- Teette? Teette? — kertoi ukko. - - Mitä se mer-
kitsee? Tämähän on puhdasta kultaa?— Tietysti se on*puhdasta. Mutta se ei estä meitä sitä
tekemästä, milloin vaan tahdomme.— Kultaa tekemästä! Mitä lomilet, poika? Tahdotko
kenties tehdä minusta pilaa?— Se on täyttä totta. Eikö eno ole kuullut kemian
uusimmista keksinnöistä?- Loruja! Paljaita loruja ja lörpötyksiä. Paljasta
oppineiden raukkojen kerskailemista, joilla ei ole Jumalaa
eikä takkia. Tehdä kultaa? Semmoisia tyhmyyksiä! --Ja
ukko punnitsi metallikappaletta ojennetuilla, kynnentapaisilla
sormillaaan.

■ Tuon olemme tehneet viime yönä,eikä se ole muuta
kuin vähäinen koe, — vakuutti Paul, jota huvitti ärsyttää
vanhan saiturin voitonhimoa.



14. Kulta viettelee.

Larsson oli vaiti. Häntä hävetti näyttää,
kuinka hänen sielunsa oli kiintynyt tuohon keltaiseen me-
talliin.

" Toivotan enolle hyvää ruokalepoa, ■-- virkkoi Paul,
aikoen lähteä.- Odotahan vähän, - jatkoi vanhus, vielä kerran
punniten kultakimpaletta etu- ja keskisormensa välissä. -
Paljonkohan tämä kappale voi painaa?- Noin yhdeksänkymmentä tukaattia.- Tahdotko myödä sen minulle?— Miksen. Mitä eno siitä maksaisi?- Sinä et voi sille laskea samaa arvoa kuin lyödylle
rahalle. Annan sinulle kolmesataa riksiä, jos se on oikeaa
kultaa. - Eno laskee leikkiä. Se ei vastaa puoltakaan kap-
paleen arvosta.- Jos menet kultasepän luo, niin tarjoaa hän sinulle
tuskin kahtasataa viittäkymmentä. Mutta minä en tahdo
saivarrella: annan sinulle kolmesataa viisikymmentä.- Ei, suokaa anteeksi, minäkin olen vähän asioihin
tottunut; tiedän, että Ruotsin seteliraha nyt on halvempaa
kuin milloinkaan ennen. Kahdeksan riksiä on tasa-arvo,
mutta eno saa nyt tukaatin tuskin kahdestatoista. Minä
myön sen seitsemästä.
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- Mitä pakiset, poika? Kurssi on hyvä, ja seteli on
kullan arvoinen. Annan sinulle neljäsataa riksiä; ne saat
kuin lahjaksi.— Se on totta, ja enon tähden myön koko roskan
kuudestasadasta, - - sanoi Paul veitikka silmissään, sillä häntä
huvitti sanojnattomasti yhä edelleen paistaa vanhusta tulisilla
hiilillä. - Mutta oletko aivan mieletön? Huolinko minä sinun
kultakappaleestasi, jos se edes onkaan kultaa, mikä vielä on
sekin todistettava? Pidä omasi; en tarvitse sitä.- Niin kuin eno vaan tahtoo. Minullekin se on ihan
yhdentekevä.— Ei puhuta enää siitä. Mutta sanopas minulle,hyvä
Paul, koska teillä on niin paljon kultaa tässä talossa: mikä
on syynä siihen, että Eerikki ei voi minulle maksaa, mitä
hän on velkaa?- Syynä on se, että vasta nykyään olemme tämän
taidon keksineet. Paljoko hän on velkaa?

Tuhat riksiä. Tai oikeammin tuhatkaksisataa, sillä
hän sai rahat täysiarvoisissa seteleissä, ja nyt hän saa mak-
saa kurssin mukaan, kun setelien arvo onalennut. Tarvitsen
rahani; aion sanoa lainani irti tänään tahi huomenna.

Paul säpsähti. Hän ei ollut koskaan tiennyt, ettäLjung
oli velkaa. Tuulen vihurin tavoin lensi hänen mieleensä
ajatus, että hän nyt voi palkita osan niistä huolista, joita oli
tuottanut hyvälle kasvatus-isällensä, jota hän ei koskaan ollut
lakannut rakastamasta, vaikka olisi ollut hänen kanssaan epä-
sovussakin. Tarvitsi vaan tehdä enemmän kultaa, eikä hän
epäillyt, että Martti tohtori opettaisi hänelle sen taidon täy-
dellisesti, tai ainakin tekisi hänelle useampia kultakappaleita.- Minulla on ehdotus tehtävänä, - - sanoi hän. -
Eno maksaa minulle kuusi riksiä tukaatista, se on 540, ja
voittaa siten vähintäinkin kolmekymmentä prosenttia, mutta
samalla sitoutuu ent> ostamaan 270 tukaattia, se on kaksi
tämmöistä kimpaletta lisäksi.— Mistä sinä ne saat?- Minä teen ne.- Sinäkö?

Niin, miksikä ei? Sanoinhan enolle, että olen teh-
nyt tuon viime yönä 11 ja 1 välillä.
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- Elä uskottele minulle lastenloruja!- Kummastuttaako se enoa? Voisin näyttää merkil-
lisempiäkin asioita, mutta eno uskoo vaan todellisuuksia. No
hyvä, tässä on enolla yhdeksänkymmenen tukaatin painoinen
todellisuus, ja jos huomenna tuon yhden tahi kaksi säntilleen
samanpainoista, niin eihän enon tarvitsee uskoa minun sano-
jani, vaan ainoastaan kultaani.

Vanhus oli taas vähän aikaa ääneti; näkyi, että hän
taisteli itsensä kanssa. - - Jos asia todellakin on niin, -
sanoi hän vihdoin, — silloin on varma, että elämme maail-
man viimeisiä aikoja. Mitä nyt hyödyttäisi tehdä työtä ja
ahertaa kurjia äyrejä saadakseen? Kukin laiskuri voi ojen-
taa kätensä ja poimia kultarahoja uunista. Jokainen apteek-
kari voi tehdä pilkkaa meistä. Mutta se on mahdotonta.
Tahdon saada todistuksia, ja jos voit sen todistaa, niin suos-
tun mihin ehtoihin tahansa.- On siis päätetty, että eno ostaa 270 tukaattia?- On. Mutta kappale kultaa ei ole mikään todistus.
Olethan voinut sen ostaa kultasepältä; olet voinut esimerkiksi
sulattaa vanhat ketjut. Minun tulee itse olla läsnä metallia
valmistettaessa. Muutoin on sinua usko. Missä teet kokeesi?- Ei sitä tehdä täällä kotona, - - vastasi Paul kar-
tellen. - Missä se tehdään?- Sitä en voi sanoa.- Jos et voi vastata niin yksinkertaiseen kysymyk-
seen, niin ei sinun kullantekosi ole mistään kotoisin. Poika,
sinä uskallat tehdä pilkkaa minusta. Et voi tehdä kultaa
paremmin kuin tuo tyhmä Jeppenikään.- Mutta jos voin?- Sinä et voi. Sellaisia typeriä juttuja olen kuullut
ennenkin, enkä huoli niistä tuon taivaallista. Pidä kulta-
palasesi.

Paul mietti ja yhä kyti hänen mielessään ajatus, että
hän voisi silmänräpäyksessä maksaa kasvatusisänsä velat, tar-
vitsematta tarjota aarteitansa kultasepälle, joka niin säästä-
väisessä kaupungissa kuin Turussa olisi voinut herättää arve-
luttavaa huomiota. Vihdoin sanoi hän:- Antaako eno minulle pyhän lupauksen, ett'ei kenel-
lekään ilmaise, mitä minä tiedän tässä asiassa?
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- Vakuutan sen kunniansanallani,jos olet tyytyväinen

sellaiseen takaukseen, - - vastasi kauppias.—
En tahdo, että kukaan epäilee minun sanaani, -

sanoi Paul ylpeästi, — enkä siis epäile muidenkaan sanoja.
Sanon sentähden enolle, että kultaa tehdään erään oppineen,
Martti tohtoriksi kutsutun saksalaisen eli juutalaisen luona.
Se on ylen tärkeä salaisuus.

Ymmärrän. No, missä asuu tuo tohtori?- Aningaisten tullissa. — Ja Paul kertoi lyhyesti,
missä tuo vanha rakennus oli.- Hyvä. Seuraan sinua sinne,milloin aikasi myöntää.

Tätä nykyä, -- sanoi Paul, -- täytyy minun val-
mistua erääson väitökseen. Mutta tulevan viikon alussa
seuraan enoa sinne sillä ehdolla, että nyt heti saan viisisataa
riksiä tästä kultakappaleesta.—

Vai niin, sinä teet yhä useampia ehtoja. Mutta
olkoon. Minä ostan tuon palasen, jos se on oikea.

Ja tuo saita mies ottipovitaskustaan paksun nahkaisen
setolilompakkonsa, jossa niin monen velallisen omaisuus oli
saanut varman turvapaikan, ja joka oli pahoin kulunut pitkälli-
sestä käyttämisestä. Sieltä luki hän suurimmalla tarkkuu-
della setelin toisensa perästä, kastellen aina väliin peuka-
loansa, tullakseen vakuutetuksi, etfeivät setelit olleet yhteen
tarttuneet. Oli nähtävästi katkeraa luopua niin paljosta
rahasta, mutta silmäys tuohon välkkyvään metalliin, jolla
hänen silmissänsä oli vielä paljon korkeampi arvo, rohkaisi
häntä. Kun hän näin oli laskenut puolen summasta pöy-
tään, pysähtyi hän äkkiä, katsahti Pauliin epäluuloisin silmin
ja sanoi jyrkästi:— Mutta jos petät minut?

■En voi koskaan pettää, " vastasi nuorukainen
sillä ylhäisellä ryhdillä, jonka oli isältään perinyt.

Vanhus alkoi taas laskea, mutta keskeytti laskunsa
taas ja kysyi:— Mitä teet näillä rahoilla?— Maksan velan.— No hyvä, annan sinulle tässä neljäsataa riksiä, eri-
tyistä kuittia, allekirjoitusta ja sinettiä vastaan laillisessa muo-
dossa. Sata riksiä pidätän siksi kunnes olen kultasepällä
tutkituttanut tuon kalleuden.
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Paul puri huultansa. — Niinkuin eno tahtoo, -- vas-
tasi hän.

He erosivat nyt. Mutta ei saanut kauppias virvoitta-
vaa unta silmiinsä. Hän nousi ylös ja meni lastinsa luo
satamaan, nuhteli Joonasta, torui miehiänsä, nurkui kaikkea,
niinkuin tapansa oli; mutta keskellä kaikkea vaikeni hän
taas ja näytti niin outoihin ajatuksiin vaipuneelta, että tuskin
huomasi, mitä ympärillänsä tapahtui. Lasti purettiin, alkoi
tulla ilta, ja yhä vielä seisoi vanha Larsson syviin mietteihin
vaipuneena laivansa suuren maston juurella.— Tänään ei ole äijä oikeassa, — sanoi Joonas itsekseen.

15. Akatemiallinen väitös.

Laajalle heittävät haa-
vat ja pajut ke-
väällä siemeniensä
untuvat, joita tuuli
kulettaa tuntemat-
tomia avaruuksia
kohden, eikä ku-
kaan voi määrätä,
mihin ne kerranpy-
sähtyvät ja juurtu-
vat; samaten heit-
tävät myös ihmis-

kunnan korkeat haavat ja matalatpajut umpimähkään sieme-
nensä aikakausien helmaan. Niin kauvan kuin nuorisoa on,

6Välskärin kertomuksia. V.
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on aina myöskin kevättuulia tarpeeksi siemeniä levittämään
ja kevät-aurinkoa niitä idättämään. Jotkut vuodet ovat suo-
tuisammat kasvien siemenille ja jotkut aikakaudet aatteiden.
Ne näyttävät toisinaan tulevan parvissa, joita katselija häm-
mästyy ja kysyy itseltään, tullevatko ne peittämään maan.
Mutta niiden lait ovat elämän lakeja; sadat ja tuhannetkuo-
levat juurettomassa maassa, kymmenen pääsee lyhyeen ku-
koistukseen, ja yksi ainoa noista tuhansista juurtuu, kukkii
ja kypsyy vuosisatoja varten.

Kautta koko sivistyneen maailman kävi tämän kerto-
muksemme aikana kummallinen aavistus tapahtuvista suurista
muutoksista ihmiskunnassa. Harvat voivat vielä aavistaa
niiden merkitystä, ei kukaan voinut selvästi käsittää, mitä
hämärä tulevaisuus kantoi helmassaan, mutta kaikki tunsivat
vaistomaisesti, että jotakin erinomaista oli tekeillä. Vanhat
katselivat epäluuloisesti jokaista merkkiä ilmanmuutokseen
aikakaudessa; nuoret ilmaisivat mitä rohkeimpia toiveita. Sy-
vimmän rauhan petollisen pinnan alla vallitsi kaikkialla salai-
nen tyytymättömyys, epäilevä ikävöiminen johonkin toiseen
ja parempaan. Ja samoin kuin melkein jokaisessa miespol-
vessa viimeistä tuomiota ennustetaan piakkoin tulevaksi, niin
uskoi monikin vuonna 1771 suuren mullistuksen ajan olevan
kohta käsissä. Sittemmin, kun se muutamia vuosia viipyi,
luuli taas moni, että kaikki oli ollut vaan mielen houretta,— aivan niinkuin raamatun sanojen mukaan viimeisinä
aikoina on tapahtuva.

Turussa ja Suomessa elettiin kiireestä kantapäähän
hyödyn aikakaudessa. Jumaluusoppi uinaili kuihtuneilla laa-
kereillaan; klassilliset tutkimukset eivät olleet vielä päässeet
oikein selviämään vanhanaikaisesta pedanttimaisuudesla, histo-
ria tonki Mooseksen kirjoja; lakitiede oli kuollutta ulkolukua,
lääketiede syntymötön sikiö. Tieteiden kentällä vallitsi filo-
sofia, kemia, kasvitiede, niinkuin jo ennen on kerrottu.

Silloin alkoivat teoloogit, vaikka useat heistä itsekin
olivat karanneet luonnontieteiden turviin, vainutakatkua ajan
ilmassa. Useita epäiltäviä oireita huomattiin nuorisossa; vaa-
rallisia filosofillisia oppeja, herjaavia kaikuja ranskalaisesta
ensyklopediasta alkoi kuulua Turun tähän saakkaniinoikea-
uskoisten ylioppilaiden piirissä. Äkillinen pelko valtasi tuon
niin kauvan makeassa unessa torkkuneen oikea-uskoisuuden,
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ja vasten tahtoansa täytyi suomalaisen kirkon isien avata
hengellinen asehuoneensa ja etsiäkäsiinsä nuo ruostuneet aseet
kirkon puolustukseksi.

Henrikki Alanus, tuo nuori, innokas teoloogi määrät-
tiin käyttämään Gideonin miekkaa filistealaisia vastaan ja
julkaisi hän ankaran tutkimuksen contra atheistas, jumalan-
kieltäjiä vastaan. Siitä oli nyt väiteltävä yliopiston suurem-
massa oppisalissa (täällä oli ainoastaan kaksi) ja uskovaiset
ja uskottomat odottivat kiihkeällä innolla tätä taistelua näky-
mättömiä vihollisia vastaan. Sillä siitä oltiin kyllä jo enna-
kolta varmoja, ett'ei kukaan jumalankieltäjä uskaltaisi antau-
tua taisteluun. Mutta sitä suuremmalla voimalla saataisiin
ajan jumalattomien oppien tunnustajat vaikenemaan, sortu-
maan ja kukistumaan; epäilijät palautettaisiin oikeauskoisen
kirkon helmaan, ja oikea-uskoiset saisivat tämmöisestä loista-
vasta voitosta uutta rohkeutta kumoamaan kaikki julkiset ja
salaiset vastustajansa.

Tuo merkillinen päivä tuli. Outo silmä ei olisi huo-
mannut mitään muutosta Suomen vanhan yliopistokaupungin
ulkomuodossa. Ei yhtäkään kauppapuotiaollut suljettu; kärt-
tuunit, palttinat ja pitkätupakka, lakinnauhat ja savipiiput
kävivät kaupaksi niinkuin ennenkin; kaljaasit rannalla eivät
nostaneet lippujaan; matruusit olivat yhtä pikiset kuin eilen-
kin; talonpojat torilla eivät näyttäneet vähääkään juhlallisilta
voikuormainsa vieressä; viilimaito oli yhtä pitkää Paraisten
akkain pytyissä; naakat lentelivät tosin mustassa juhlapuvussa,
mutta se oli heidän tavallinen tapansa semmoinen. Ainoas-
taan oppineet näyttivät tärkeän näköisiltä, väkäisinä kulkies-
saan akatemiaan kello |8 aamulla, ja ylioppilaat katselivat
toisiaan puolittain salaperäisillä silmäyksillä, ikäänkuin olisi
toinen tahtonut kysyä toiselta: koskeeko se sinua? Tunnusta,
pahantekijä; oletko ateisti?

Kellon kahdeksaa lyödessä istui dosentti Alanus audi-
torium majus'en ylemmässä kateederissa ja Paul Bertelsköld
alemmassa: edellinen papinkauhtanassa ja vasfikään jauhoi-
tetussa irtotukassa; jälkimmäinen aatelisunivormussaan. Heitä
vastapäätä istuivat molemmat varsinaiset vastaväittäjät, prior
ja posterior, dosentit Seléen ja Hjelt, hekin kauhtanoissa ja
kankeissa valetukissa. [Erityisellä kunnia-istuimella istuipiispa
Mennander, akatemian varakansleri, kaunis, kunnianarvoisa
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60 vuoden vanha mies, jonka lempeät siniset silmät vielä
olivat nuorekkaan eloisat, ja hänen rinnallaan akatemian
rehtori, vanha komea roomalainen, mutta kuitenkin jo iän
taakan alle kumartunut professori Hassel, joka oli yhtä
vanha kuin se vuosisatakin, jossa hän eli. Eräällä kolman-
nella tuolilla nähtiin 65-vuotias, kuuro ja melkein sokea
tuomiorovasti tohtori Samuli Pryss, josta ilkeä huhu tiesi
kertoa, että hän oli aikeissa astua esiin ylimääräisenä vasta-
väittäjänä. Hänen takanaan istuivat penkeillä jumaluusopin
professorit Gadolin ja Mesterton; sitten lakitieteenainoa viral-
linen pylväs, professori Olavi Pryss, tuomiorovastin veli ja
lääketieteen ainoa Atlas, mainio lääkärikirjan tekijä Juhana
Hartman, viisaille kotkan-katseineen ja kauneine, älykkäine
kasvoineen. Edelleen nähtiin täällä kaksi mainiota talous-
tieteen tutkijaa, professorit Kalm ja Gadd, vähemmän tunne-
tut professorit Roos ja Nääf sekä heidän takanaan akate-
mian nuoremmat opin-tähdet Porthan, Calonius ja Lindqvist,
sekä toisen ja kolmannen, luokan tähdet, dosentit Juslandor,
Wolonius, Deutsch, Vernan ja Arelin. Olivatpa vielä opettaja
ranskankielessä, kapteeni De la Mothe, piirustuksen opettaja
Gabriel Nordberg ja Direktor musices Kaarlo Lenning, joka
sitäpaitsi oli tuomiokirkon urkuri, saapuneet kuulemaan ateis-
tien tappiota, ja ylioppilaiden taajassa parvessa, joka seisoen
tunkeili salin perällä, nähtiin kolmet valkoveriset, älykkäät
kasvot, ivallisesti hymyilevä Juhana Henrik Kellgren, hento ja
kaino Jaakko Tengström ja hänen ikäisensä, hienosti sivisty-
nyt kaunis nuorukainen Abraham Niklas Olewberg.

Väittelytoimitus alkoi, niinkuin tavallista, latinalaisella
rukouksella, ja sen perästä tuli ylisteleviä puheita piispalle
ja varakanslerille, tuomiorovastille, rehtorille, professoreille ja
kaikille kuulijoille, jotka silloin nousivat seisoalleen. Sitten
seurasi Icctio pracursoria, eli valmistava esitys aineesta, jossa
ei säästelty voimakkaita sivu-iskuja otaksutuille vastustajille,
ja sitten puhe ensimmäiselle vastaväittäjälle, jossa kehuttiin
hänen, suurta oppiansa ja uutteruuttansa sekä pyydettiin teok-
sen virheiden suosiollista tarkastusta. Vastaväittäjänousi nyt
ylös ja vastasi sievistelyihin yhtä liikuttavasti pyytämällä kär-
sivällisyyttä, ensin auktorilta, sitten respondentilta, jakaikkien
näiden valmistusten perästä, joita kesti noin tunnin ajan,
alkoi vihdoin itse väittelytoimitus.
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Tutkimus koski n. k. ontologista todistusta Jumalan
olemassaolosta (argumentum ontologicum), jonka avulla ihmi-
nen oman järkensä puuttuvaisuudesta päättää, että täytyy
löytyä jotakin täydellisempää ja korkeampaa. Tämä oli pää-
kohta, jossa teologia sattui yhteen filosofian kanssa, koet-
tamalla samalla kertaa omistaa sen päätelmiä ja kumota sen
vastustelomishenkeä. Aine oli siis hyvästi valittu ja oli kuk-
kulalle tehdyn linnoitetun leirin kaltainen, josta voitiin ampua
vihollisen koko asemaa alempanaolevassa laaksossa ja samalla
vahvistaa omaa sotajoukkoa vangeilla tai karkureilla.

16. Julkinen pahennus.-
Minä tunnen mitä vilpittömintäkunnioitusta (since-
rissimam venerationem) tekijän oppia ja perin-
pohjaisuutta kohtaan, — alkoi maisteri Seléen
sointuvalla latinalla. — Tunnustan myöskinker-

naasti hänen teoksensa ansiot in amplissima forma. Ainoas-
taan muutamia vähempiä virheitä, jotka ovat ikäänkuin var-
jostavat pilvet kirkkaan auringon edessä (nubila Phcebi), kat-
son velvollisuudekseni keveästi kosketella (leviler tangere),
antaakseni tekijälle enemmän tilaisuutta paljastamaan loista-
vaa tietovarastoansa (prccdaram eruditionem). Mitä ensiksi
ulkomuotoon tulee, on useampia painovirheitä luettava muu-
toin hyvin huolellisen (aerupulosissima) Frenckellin kirjapai-
non viaksi (jotka lueteltiin).

Nyt oli respondentin eli puolustajan vuoro. Hän nousi
ja piti tavanmukaisen puheen, jossa hänen velvollisuuden mu-
kaisesti tuli pyytää suopeata arvostelua nuoruutensa ja koke-
mattomuutensa vuoksi sekä sovittaa puheesensa niinheliseviä
korulauseita kuin mahdollista opponentin äärettömästäeteväm-
myydestä. Paul lausui tämän läksynsä hyvin täsmällisesti
ja vakavasti, mutta hänen sanansa sattuivatniinkummallisen
epäselvästi, ett'ei oikein tiedetty, hänenkö vai opponentinko
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suhteen suopea arvostelu oli tarpeen. Siitä oli nyt kuitenkin
päästy, ja nyt oli hänen velvollisuutensa lyhyesti kertoa oppo-
nentin vastaväitteet, sill'aikaa kun tekijä miettipuolustustaan.— Korkeasti oppinut ja arvoisa opponentti, — sanoi
respondentti, — ilmoittaa, että tekijän teos tosin on erinomai-
nen, mutta kuitenkin tarkemmin katsottuna näyttää hänestä
suurelta painovirheeltä.— Nequamquam, ei suinkaan, — keskeytti opponentti,
suuresti kummastuneena tuollaisesta väärinkäsityksestä, ja
kuulijain joukossa huomattiin heti epäiltävää iloisuutta.— Opponentti selittää, että tekijän teos ei suinkaan
ole erinomainen, — kertoi Paul.

Maisteri Seléen sävähti tulipunaiseksi, mutta onneksi
puuttui nyt tekijä puheesen ja selitti suurella perinpohjaisuu-
della painovirheiden oikean merkityksen ja tarkoituksen.- Sitten, — sanoi opponentti, —

on tekijä minunmie-
lestäni vähemmän tyydyttävästi tehnyt selkoa ontologillisen
todistuksen historiallisesta pohjasta. Tekijä sanoo sen piispa
Anselm Kanterburylaisen keksimäksi, vaikka toiset pitävät
Origenesta sen sepittäjänä. Tässä on kirkko-isillä hämäriä
kohtia...- Opponentti väittää, että kirkko-isät ovat hämäriä,— kertoi Paul.- Minä en sano, että kirkko-isät ovat hämäriä, —
sanoi maisteri Seléen kovasti suuttuneena, — ja pyydän, että
respondentti käyttää verba formalia. Tässä on hämäriä koh-
tia, jotka tarvitsevat valaisemista...— Opponentti väittää, että tässä on hämäriä kohtia,
jotka tarvitsevat valaisemista, — kertoi respondentti hyvin
vakavasti.

Kuulijakunta purskahti nauruun.
Tekijä, joka nähtävästi oli hämillään,koettikiitettävällä

rohkeudella palauttaa kuulijoita aineesensa, perinpohjin todis-
taen, kuinka keski-ajan skolastikoille on annettu se kunnia,
että ensin ovat todistamalla todistaneet korkeamman olennon
olemassa-olon. Mutta hänen vastustajansa oli tulistunut ja
keskeytti hänet kiivaasti tiuskaisten: nego, minä kiellän!- Opponentti kieltää korkeamman olennon olemassa-
olon, - - kertoi Paul järkähtämättömällä tyyneydellä.- Nego, iterumqve nego/ - - huudahti maisteri Seléen.



JULKINEN PAHENNUS. 87

- Opponentti kieltää vieläkin ja mitä jyrkimmästi,
ett'ei mitään korkeampaa olentoa ole olemassa, - - jatkoi tuo
taipumaton respondentti.

Eri mielipiteitten kova kohina kuului kuulijain laajasta
ryhmästä. Vanhemmat olivat vihoissaan, ylioppilaat ihastuk-
sissaan: kaikki olivat kummissaan nuoren respondentin arvaa-
mattomasta rohkeudesta varakanslerin, rehtorin, tuomiorovastin
ja kaikkien professorien läsnäollessa.- Dominus respondens käsittää väärin korkeasti oppi-
nutta opponenttia, - - puuttui tekijä, maisteri Alanus, puhee-
sen, haluten saada tämän kiusallisen kohtauksen loppumaan.
Onnettomuudeksi hymyili hän samalla ylpeydessään tavalla,
jota tuittupäinen opponentti katsoi uudeksi loukkaukseksi, ja
sittenkun hänen vihaansa oli turhaan koetettu lepyttää, kes-
keytti maisteri Seléen vastaväitöksensä selittäen, ett'ei hän
enempää aio tuhlata todistuksiansa kuuroille korville.

Nyt tuli toisen opponentin, maisteri Hjeltin, eksegeti-
kan (raamatun tulkitsemisen) dosentin vuorostaan astua esille.
Hän oli pitänyt luennoita vanhan testamentin vaikeimmista
kohdista ja oli kaikissa sanakiistoissa kokenut taistelija. Hän
arvosteli tekijän todistuksina käyttämiä raamatunlauseita sillä
menestyksellä, että pahanilkinen respondentti ei pitkään
aikaan voinut löytää yhtään paljastettua paikkaa hänen van-
kassa sota-asussaan. Silloin tuli kysymys tekijän mainitse-
main raamatunlauseiden tulkitsemisesta.- Korkeasti oppinut opponentti väittää, että Vanha
Testamentti on epäiltävä kirja.- Kysymys on vaikeasti käsitettävistä paikoista pro-
feetta Esaiassa, — oikaisi vastaväittäjä.- Korkeasti oppinut opponenttikatsoo profeetta Esaian
epäiltäväksi, — sanoi Paul.- Minä väitän, että selitys on vaikeasti käsitettävää,— oikaisi Hjelt.- Korkeasti oppinut opponentti selittää, ett'ei hän
käsitä profeetta Esaiasta.

Taas syntyi melu, joka oli vallan tavaton auditorium
majus'en hiljaisilla penkeillä. Alanus sai taas sananvuoron,
ja pidettyään tavanmukaisen puheen, astui opponentti pois
säilytetyllä sotakunnialla.
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Nyt kehotti tekijä akatemiallisten lakien mukaan ketä
tahansa kuulijoista, joka siihen olisi halukas, tuomaan esiin
muistutuksia hänen teostansa vastaan. Syntyi yleinen hiljai-
suus, sillä merkillisiä asioita odotettiin.

Ja katso, professori Mosterton nousi, kylmäverisenä ja
tyynenä kuin logiikka itse, jonka valantehnyt virallinen puo-
lustaja hän oli, ja alkoi lausuttuaan muutamia kuivia sanoja
tekijälle arvostelemaan logillisia todistuksiahänen teoksessaan.— Korkeasti kuuluisa ja korkea-arvoinen opponentti
sanoo, että tekijän tutkimuksessa ei ole logiikkaa eikä järkeä,
■
— lausui respondentti yhtä kylmäverisesti.

Tekijä toivoi jo mielessään, että BelBaabelissa nielaseisi
hänen respondenttinsa, mutta ei ollut pistosanaa kuulevinaan-
kaan, vaan vastasi muistutuksiin suurella arvokkaisuudella.
Wolfin oppilas Mesterton oli vaarallinen vastustaja mate-
maatillisen varmuutensa vuoksi. Hänen sanansa putoilivat
terävinä kuin jääpuikot, mutta etsiessänsä teologian etevintä
tukea ajattelemisessa ei hän huomannut,kuinka hän itsekoversi
sen rakennuksen perustuksia, jota tahtoi pystyssä pysyttää.- Suuresti ylistetty ja korkea-arvoinen opponentti
selittää teologian metafysilliseksi oppijärjestelmäksi, jossa ei
ole mitään todellisuutta aatteen ulkopuolella eikä aatetta
termien ulkopuolella. Siis selittää korkea-arvoinen opponentti
koko teologian termeiksi, — kertoi Paul terävällä, kumoa-
mattomalla johdonmukaisuudella, joka pani kuulijat kauhistu-
maan. Itse piispakin näytti kalpenevan; ainoastaan tuo kyl-
mäkiskoinon filosoofi papillisessa puvussaan jatkoi, välittämättä
vähääkään respondentista, todistcluaan ajatuksen rajattomasta
hallitsijavallasta, tähdäten siten kuolin-iskun sille asialle, jota
tahtoi puolustaa.

Alanus istui kuin neuloilla; teoloogit punastuivat jakal-
penivat. Silloin nousi Gadolin, tuo voimakas, jonka terävän
neron edessä tähän saakka kaikki vastustus oli hajonnut kuin
tuhka tuuleen. Hän ikäänkuin kannatti jättiläiskäsivarsil-
laan kaatuvata kirkkoa. Voimakkaassa puheessa osasi hän
varmalla silmällä itse asian ydinkohtaan ja kuritti ateismia
murhaavalla ivalla. Hän osoitti selvästi, kuinka jumalankiel-
täminen on käytännöllisesti ja tieteellisesti mahdoton;kuinka
he ijankaikkison Jumalan asemasta rakentavat itsellensä pie-
niä, kurjia epäjumalia, joita rukoilevat; kuinka putoava lehti
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heitä säikähdyttää ja kaksi ristissä olevaa oljenkortta saa
heidät vapisemaan; kuinka he luulevat itsensä kaikkivaltiaiksi,
ja jokainen tarve muuttuu heidän hallitsijakseen, jokainen
himo heidän tirannikseen;kuinka tuulenviuhka heidät lakaisee
pois; kuinka jälkimaailma heitä pilkkaa; kuinka lapsi kät-
kyessään nauraa heidän luuloitellulle viisaudelleen. Hän pu-
hui voimakkaasti, loistavasti, terävästi, ja ainoastaan yhtä
puuttui, että tämä puhe olisi ollut täydellinen mestariteos —
siitä puuttui ainoastaan kristillisenrakkauden lämmintähenkeä.

Kuulijat olivat ihastuneita; lyhyt, haihtuva vaikutus
nuoren ylioppilaan pilkanteosta oli kerralla hälvennyt. Paul
itsekin alkoi melkein hävetä, mutta siihen oli hän liian ylpeä.
Hänen tuli kertoa puheen sisällys, ja sen hän teki sitä roh-
keammin, kun tahtoi saada vaikenemaan itsessään jotakin,
joka oli melkein kuin paha omatunto.- Korkeasti kuuluisa ja korkea-arvoinen opponentti,- sanoi hän, - - julistaa ensin atheismin mahdottomaksi ja
taistelee sitten tulella ja miekalla sitä vastaan. Korkeasti
kuuluisa ja korkea-arvoinen opponentti tahtoo palauttaa ihmis-
kunnan rintalapsen viattomuuteen ja julistaa kaiken muun
ravinnon, paitsi kirkon äidin maidon, ehdottomasti tappa-
vaksi myrkyksi.

Näiden julkeiden sanojen jälkeen, jotka kahdeksantoista
vuotias nuorukainen lausui eräälle maan ja yliopiston arvok-
kaimmista miehistä, joka sen lisäksi oli pappi ja opettaja,
syntyi salissa sanoin selittämätön meteli. Ensimmäisinä hy-
pähtivät teoloogit penkeiltään ja heidän esimerkkiään seura-
sivat kohta kaikki opettajat, ylioppilaiden jakautuessa kahteen
leiriin: toinen puolustaen toinen vastustaen tuota uhkamielistä
puhujaa. Väittely keskeytyi näissä saleissa perin harvinai-
sella tavalla. Tungos ja hälinä oli yleinen.

Silloin nousi piispa Mennander, arvokkaana ja kunnioi-
tettavana. — Nuori mies, - sanoi hän Paulille, -- sinä
tulet tänään kello 4 luokseni yksityiseen selontekoon. Ja te,
herra maisteri, - - lisäsi hän Älanukselle, - - päätätte toimi-
tuksen rukouksella kuninkaan puolesta.
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