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I.

Dorin kaupungin wiidennessä kaupungin-osassa oli pieni
talo wähän Linnankadun warrella, jossa tämän talon
omistaja, eräs porwarinleski, asui tyttärensä kanssa.
Hän kyllä oli talon omistaja, mutta kuitenkin hänellä
itsellään oli wain kaksi pientä kammaria ja kyökki asut-
tamana; kaikki muut huoneet hän oli wuokrannut erääl-
le „ tirehtöörille". Sen, mitä leski huoneistaan ttmok-
raa sai, täytyi riittää hänelle ja hänen lapsilleen wuo-
dm elin-maraksi. Siihenpä se kyllä menikin niin tasan,
ettei leski kunnolla jaksanut estää taloansa rappeutu-
masta, sillä ainapa hänen myöskin tuli auttaa poikaansa,
joka oli ylioppilaana. Poika, joka luki ahkeraan ja eli
säästäwäisesti, koetti itseklm ansaita tuloja, mutta ku-

kapa ei tiedä, joka wain pääkaupungissa on elänyt, mi-
ten siellä rahat säästäenkin liukumat käsistä. Kesän
hän oli ollut koti-opettajana maalla eräässä perheessä,
mutta syyslukukauden hän sitten taas Helsingissä käwi
luennoilla. Tätä nuorta ylioppilasta äiti ja sisar nyt
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odottiwat kotia jouluksi. He koettiwat saada nuot pie-
net huoneensa niin sieroiksi kuin suinkin, jotta poika
niissä hywin wiihtyisi.

„Äiti", sanoi tyttö, „nyt omat uutimet malmiit,
mutta kyllä olenkin saanut niitä ahkeraan ommella. Ku-
kapa luulisi, että ne owat wain kahwisäkkikankaasta.
Kun nämät asettelen Erkin muoteen eteen, niin tämä
etukammari näyttää oikein sieroältä ja Erkki saa oman
pienen nurkkakammion. Mitä uutimen kannatin maksoi?"

„Kymmcnen markkaa puuseppä siitä otti. Siina
oli sitten haat ja kaikki. Määlyt hän pani seinään myös-
kin samalla maksulla."

„Mutta mitähän Erkki sanoo, kun näkee nämä uu-
timet ja miten siewän yökammion ne hänelle muo-
dostamat?"

„ Sanoo, että sinä olet hyroä lapsi, iloitset kaikesta
pienimmästäkin, mitä käsilläsi kokoon saat. Kylläpä mi-
nua monta kertaa on surettanut, kun en ole sinulle
saattanut sellaista siwistysta hankkia, kuin muut nyky-
ajan nuoret tytöt saamat; mutta kun ei ollut Maraa
antaa molempien mennä kouluun, olen Pitänyt toki tär-
keämpänä, että Erkki saa opintojansa jatkaa. Hän meitä
kuitenkin kykenee sitten elättämään, jos maailmassa tar-
peeseen tulemme."

„Ollaa huoleti, äiti, minä olen aiwan tyytymäi-
nen. En minä kaipaa mitään. Erkki kotona ollessaan
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opettaa ja neuwoo minua sellaisissa asioissa, joita kou-
lussa opitaan, maikka hän tietysti ci niin paljoa en-
nätä. Äiti minua opettaa talouden toimiin, ja koru-
töitä opin, kun katselen, miten muut nuoret niitä te-
kemät."

„Hywää päimiiä, Kerttu! Tuletko luistelemaan?
Mandi tulee myöskin", kysyi nuori lukiolainen, joka nyt
astui sisään. Hänen manhcmpansa astumat lesken ta-
lossa ja poika oli äskettäin palannut Turusta joululo-
maa mieltämään.

„En nyt jouda. Erkki tulee kohta kotiin ja siksi
meillä täytyy olla joulu malmis."

„Erkki, aina main Erkki. Ikään kuin ei muita
ihmisiä olisi maailmassakaan! Eilen sinä et tullut sen
muoksi, ettei Erkki ollut kotona, jotta olisit hänen saa-
nut suojeliatsesi muka. Nyt on Mandi sisareni mu-
kana, mutta taas on Erkki estämässä."

. „Mene wain, Kerttu, wähäksi aikaa; hywäähän se
ullo-ilma sinullektiu tekee. Tuollaisen pienen mirkistyt-
sen sinä kyllä tarwitset".

Menenkö siis, äiti?"
„Menet sinä". Lukiolaisen puoleen kääntyen jat-

koi äiti: „Kauwan ei Kerttu toti saa miipyä, silla pa-
rin tunnin kuluttua minä häntä tarmitsen joululci-
Moksiamme leipomaan."

„Kyllä siksi tulen marinaan", mastasi Kerttu ja
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puki pikaisesti yllensä, otti luistimet käsimarrelleen ja
läksi sitten niin iloisena, kuin kuusitoistamuotinen tyttö
saattaa olla, kun hän ahkerasti työtä tehtyänsä pääsee
hymien tomerien parissa raitista mirlistystä nauttimaan.

Ulkona seisoi Mandi odottamassa ja nyt mentiin
rantaan päin.

„Anna minulle, Kerttu, luistimesi kmmettamiksi",
pyysi lukiolainen.

„Kiitos main, kyllä minä jaksan ne itscklin kantaa."
„No, etkö ymmärrä, että- Elias tahtoo olla kohte-

lias", sanoi Mandi.
„Mitsi en sitä ymmärtäisi, enhän muuten olisi

häntä kiittänytkään."
„Sinä, Kerttu, olet niin omituinen, et sinä ole

sellainen kuin muut tytöt", sauoi Elias.
„Hm — Siitä kai se tulee, ett'en ole samoin kas-

matettu kuin muut tytöt. En osaa niin hienosti käyt-
täytyä luin he."

„Etkö ole pahoillasi, kun et ole koulnuu päässyt?"
kysyi Mandi.

„Gn. Kosta äidilläni ei ole ollut waraa autaa
minun mennä kouluun, niin tiedän, että Jumala on sen
niin sallinut ja parhaaksi nähnyt, enkä minä mitään
kaipaa. Olen ihan onnellinen. Työtä on minulla myös-
kin tarpeeksi."

„Niin, ja olet termcempi ja onnellisempi kuin moni,
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joka lukee itsensä kalpeaksi ja pilaa terweytensä", sanoi
Elias.

„Muttll jos lukee kohtuullisesti", tolasi Mandi.
„Tarwitseehan ihminen simistysta."

„GM taida mitään, kuten sinä ja lukukumppanisi.
Ensin tarmitsee suuria muutoksia tulla teidän koului-
hinne, ennenkuin niistä säällistä höytyä on."

„Älä suotta sisartasi loukkaa, Elias. Noin ei Erkki
koskaan sanoisi."

„Niin, mutta kun Mandi on aina ylpeä. Kyllä
kai Erkkikin sinua moittii, jos sinussa moittimista on.
Minä oikein kohta mihaan Erkkiä, silla hän on silmissäsi
niin täydellinen, ettei enään muut ihmiset ole mitään."

„Niin, minä pidän sangen paljon hänestä. Oi-
kein komin hauskalta tuntuu, kun tiedän, että hän jo
tänä iltana on kotona."

„Kewäällä minä tulen ylioppilaaksi, iloitsetko sit-
ten, kun minä malkolakki päässä tulen kotia?"

„Katsokaatte, miten kaunis joki on! Ihan kuin lu-
Mastin, ja luistelioita noin paljon! Rientäkäämme nyt."

„Taaskin jäit mustauksesta metkaan" — sanoi
Elias.

„Kuules Elias, mistä Kokemäenjoki alkunsa saa?"
kysyi Mandi.

Mistäkö? — Oohoo sentään, et tiedä sen Mertaa!"
„Tiedän kyllä, olemmehan lukeneet siitä koulussa,

mutta minä en muista."
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„Onko se tietoa, semmoinen. Mutta minä en si-
nulle sano, koska et tiedä."

„Kulowedestä sen alkunsa saa", ilmoitti Kerttu.
»Katsos Main, sinä tiedät."
„Niin, tottakai, kun Erkki on opettanut minulle

maantietoa ja mielä sanonut, että minun etenkin pitää
tunteman Suomen maantietoa."

„ Mutta mitenkä sinä sen muistit, kosk'ei Mantu-
kaan muistanut, maikka on niin ahkeraan koulua mars-
sinut."

„Minä, näes, luen ainoastaan wähän, niin täy-
tyyhän sen sitten päässä Pysyä, mutta sisaresi lukee niin
paljon, ett'ei mahdu muistiin."

„Hm — Mikä siis on parempi, lukea mähän taikka
paljon?"

„Mistä minä tiedän, kysy oppineilta."
Minun mielestäni on miisainta" —

„Että riennämme jäälle luistelemaan, jotta sitten
ennätämme ajoissa kotia", sanoi Kerttu ja juoksi sa-massa jäälle, jossa hän sitoi kiireesti luistimet jalkaansa
ja kiiti sitten jäätä pitkin niin nopeaan, että Eliaan
ja Manoin oli maikea häntä saawuttaa; maan sitten
kuitenkin kaikki katosiwat tuohon kirjamaun joukkoon, joka
jäällä oli luistelemassa.

Sillä Malin, kuin nämät nuoret jäällä oliwat hu-
rvittelemassa, istui Teinin leski hetkiseksi pieneen kamma-
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riinsa keinutuoliin lemahtamaan. Hän oli juuri saa-
nut joululeimoksensa hymään alkuun ja nyt hänellä oli
mähäinen lepohetki. Hänen ajatuksensa lensimät monta
muotia taaksepäin — hän muisteli montaa, montaa
joulua, jolloin miehensä wielä eli, jolloin Erkki ensi ker-

ran joulukuusen näki sekä miten lapsi sitten muosi wuo-
dclta enemmän ymmärsi iloita joulupuusta. Sitten
ajatteli hän tuota pitkää muosijonoa, jonka hän oli yk-
sin elänyt lastensa kanssa, ja niitä monia huolia — niin,
huulet, ne nyt olimat kaikki ikään kuin uswan Peittä-
millä. Hän näki main kaksi kirkasta malopilkkua, jotka
hauen elämäänsä sulostuttimat, ja ne olimat hänen lap-
sensa. He olimat aina tuottaneet iloa äidillensä. Josta
enemmän waiwaa näemme, se meille rakkaammaksi,
kalliimmaksi tulee, ja niinpä Erkkikin äidilleen oli, jos
mahdollista, mielä rakkaampi kuin Kerttu, sillä tyttönen
oli aina äitinsä silmäin alla, mntta Erkki oli maailmalla
jo Pienestä. Äiti oli monta yötä wnlwonut, hartaasti
rukoillen poikansa puolesta, rukoillut, että Jumala häntä
suojaisi ja marjelisi kaikista maaroista, ja marinaankin
äidin rukous oli kuultu, sillä oikeimpa kunnolliseksi tämä
poika oli taswllnut.

Äidin näin ajatellessa menneitä muosia, oli aika jo
kulunut hänen huomaamattansa niin, että luisteliat pa-
lasiwat.

Elias seurasi Kerttua sisään, sanoen: „Tässä hän
nyt on, wiiwyimmetö liian kauan?"
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„Ette. En wielä odottanutkaan teitä; kumma,
miten Pian aika joutui. Katsokaas main, johan taiki-
nakin nousee partaittensa ylitse, hymä että tulitte."

„Kiitos hywästä seurasta, Kerttu, ja hauskaa jou-
lua teille kaikille! Huomenna tulen katsomaan, minkä-
laiseksi Erkki on muodostunut lukukauden ajalla."

Elias läksi ja leski tyttärineen rupesi leipomaan.
Kun saiwat wiimeiset nisuleiwtit leimotuiksi, sanoi äiti:
„Minä lähden panemaan uuniin walkeata, leiwo sinä
tortut. Leiwät owat hywässä' nousemisessa, mutta kyllä
se tarpeen onkin, silla päiwä on jo puolessa. Kun main
ehtisimme saada kaikki malmiiffi siksi, kuin Erkki tulee."

„Kyllä saamme, jahka olen tortut leiponut, rupean
siimoamaan huoneita."

Niti meni panemaan uuniin walkeata ja Kerttu
leipoi ja täytteli torttuja. Pian ne tuliwat leiwotuitsi.
Hän kantoi pellit leiwolsineen kyökkiin, joka oli kylmä,
sekä rupesi sitten asettelemaan etukammaria kuntoon.
Edellisenä päimänä hän jo äitinsä kanssa oli molemmat
huoneet siiwonnut, mutta nyt oli leipomisen takia mielii
Mähän epäjärjestystä syntynyt.

Kun Kerttu oli huoneet siiwonnut, rupesi hän na-
puttelemaan äsken walmistuneita uutimia etukammarin
nurkkaan, johon puuseppä oli asettanut niitten kannatti-
men. Sitten pyyhki hän mielä tomun suuresta peili-
satullista, jota oli piirongin päällä, ja asetti muratti-
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köynnöksen siewästi sen yläpuolelle seinään. Sitten tar-
kasteli hän huonetta, näyttaisikö se hauskalta, ja niin
hauskalta se tosiaankin näytti, ett'ei Kerttu sitä palat-
siin olisi waihettanut. Marsinkin tuo nurkka, jota hä-
nen ahkeralla kädellään ommellut uutimet koristimat,
näytti siemältä.

„Kerttu, tuo tänne nisukakku-pellit, uuni on la-
kaistu jo", kuului äiti huutaman ja tyttö riensi taka-
kammariin sekä wei sieltä pulleiksi nousseet nisutatut
pellineeu kyökkiin.

Kun nisuset oliwat kypsät ja kellerttiwinä peitteen-
sä alla ja tortut par'aikaa unnissa, au'aistiin kyökin
owi äkkiä ja Erkki astui sisään.

„Erkki! Hytvänen aika, kun emme ollenkaan kuulleet!"
„Tulin uiman hiljaa ja sitten tunsin niin tumat-

toman makean lämpimän leiman hajun, että sen mu-
kaan heti tiesin tulla tänne."

„Woi hytvänen aika! Kerttu, wie Erkki kamma-
riin; torttumme omat uunissa, minä kohta saan ne kyp-
siksi ja tuon sinulle lämpimäisiä. Woi oma poikani,
kun nyt todellakin olet kotona!"

„Äiti, me istumme täällä main, niin kauan kuin
tortut kypsymät."

„Ei suinkaan, sinä saat häkää, et sinä tällaisiin
ole tottunut."

„
Kyllä minun hymin sopii olla täällä, kosla äiti-

kin on. No, katsotaan torttuja nyt, etteimät pala."
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„No niin, ole nyt sitten täällä, kyllä se on hauskaa."
„Minä katson uuniin, äiti juttelee Erliu kanssa,

kyllä minä osaan paistaa", sanoi Kerttu.
Tortut saatiin malmiiksi ja sitten laitettiin kahmia.

Unnin hiiluksella pannu pian kiehui. Erkille maistui
kahmi sekä äidin ja siskon leiwolset niin hywältä, tuon
Pieneu lodin kahwipöydän ääressä, ett'ei hän mieles-
tään sellaista kahmia eikä sellaisia leimolsia ollut sitten
maistanut, kuin hän kotoaan lähti.

Siinä he nyt istuiwat kahmipöydän ääressä jutte-
lemassa. Kerttu kertoi luistinretkestänsä sekä uusista
uutimista, jotka hän jouluksi oli saanut malmiiksi ja
Erkki puhui tutkinnoistaan, jotka hän oli suorittanut sekä
että hän Juhannukseksi aitoi päästä papiksi. „Ia huo-
menna ai'on ensi kerran saarnata täällä kirkossa", li-
säsi hän wielä.

„Sinäkö! Ia minä saan siis todellakin kuulla sinun
julistaman Jumalan sanaa seurakunnallemme! Oi ra-

kas poikani, tämä on joululahja sellainen, ettei snin-
taan mikään äiti parempaa ole saanut. Waan sinun
täytyy oitis mennä promastille asiasta ilmoittamaan."

„Sen olen jo tehnyt, äiti lulla. Minä jo muu-
tamia päiwiä takaperin ilmoitin sen hänelle; mutta täy-
tyy minun kuitenkin mennä kysymään, suostuito hän
pyyntööni."

„ Mutta pitäisihän sen oleman sanomalehdessätin.
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Se äsken juuri tuotiin, maan minä en sitä silloin jou-
tunut katsomaan, kun äiti huusi leipiä kypsentämään."

Sanomalehti otettiin esiin. „Kas, onhan siinä oi-
kein tuossa alussa: loulupäimänä saarnaa suomal.
pnolip. saarnan kello '/ylt) ylioppilas Erkki Teini.
Oikein se on siinä sinun nimesi! Mitähän nyt sanomat
meidän muokralaiset ja kaupunkilaiset? — Oi sentään,
että minun silmäni sinun näkemät saarnastuolissa! En
sellaista iloa luullut näkewäni." Äiti rupesi ilosta it-
kemään.

„Aiti hywä, olen sitä jo kauan tuuminut, mutta
en tahtonut mitään puhua, ennenkuin nyt masta, sillä
minä pelkäsin, että jokin este olisi saattanut tulla, joka
olisi toiwomme tehnyt tyhjäksi".

„
Kyllä se olikin paras, sillä nythän tämä on oikea

joululahja meille", sanoi Kerttu.
„Niin, paras joululahja, minkä olisin saattanut

saada. Ei sellaista joululahjaa moni äiti sankkaan."
Tunnit tuluimat joutuisaan ja Teinin lesken kam-

marissa sytytettiin lamput ja kynttilät. Pienoinen jou-
lukuusikin paloi etuiammarissa. Joululahjoja heillä ei
ollut useita, mutta wähän kuitenkin. Erkille oli äiti
kutonut lämpimät sukat ja Kerttu oli ommellut paitoja
ja kauluksia, jotka hän sitten itse oli silittänyt kiiltä-
wiksi. Erkki oli ostanut kirjan äidilleen sekä Kertulle.
Siinä joululahjat kaikki. Niistä näkyi kuitenkin, että he
kukin rakkaudella olimat muistaneet toisiansa.
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Kerttu aikoi nyt mennä pöytää kattamaan, mntta
samassa jotakin tömähti owea wastacm sen ulkopuolella.
Erkki juoksi katsomaan; siellä ei ketään näkynyt, mutta
paletti, jonka päällekirjoitus oli Kertulle, löytyi owen
takana. Kerttu sen aukaisi ja siinä oli Runebergin
„ Hanna" korukansiin sidottuna.

„Katsoppas wain, muualta tullut lahja", sanoi
Erkki. „Keneltä sisarkultani tämän on saanut?"

„lollen sinulta, niin en tosiaankaan tiedä", sanoi
Kerttu, mutta hänen punastuivat poskensa kuitenkin il-
maisiwat, etta hän aawisti, keneltä lahja tuli. Iloi-
sena ja tyytywäisenä läksi hän nyt kattamaan illallis-
pöytää ja hetken perästä tuli hän käskemään äitiänsä ja
meljeään ruoalle.

Illallisen jälkeen äiti lastensa kanssa weisasi joulu-
wirren ja sitte Erkki lvielä luki iltarukouksen, jonka jäl-
keen he meniwät lemolle.

Joulu-aamuna äiti läksi lapsinensa kirkolle. Erkki
meni sakaristoon, mutta äiti ja tytär kirkkoon, joka oli
Mäkeä täynnä. Kun leski lähestyi sitä penkkiä, jossa
hän tamallisesti oli istunut, tekiwat penkissä istujat
kohta nöyrästi tilaa ja leski ajatteli: „tämä on poikani
tähden — mitäpä he minulle, köyhälle leskelle, muuten
tilaa tekisimät".

He istuiwat penkkiin, siunasiwat, ja äiti rukoili
hartaasti, että Jumala antaisi woimaa ja taitoa Er-
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lille, jotta hän saattaisi niin julistaa Herran sanaa,
että se ihmisiä ohjaisi oikealle tielle. Kun hän näin oli
huokauksensa korkeuteen lähettänyt, katsoi hän ympäril-
leen. Kirkko oli maloisa ja ihmisiä oli tullut läheltä
ja kaukaa. Kamelien ja ajaen olimat he rientäneet jou-
lujuhlaa mieltämään, kuten aina ennenkin, mutta les-
ken mielestä kaikki nyt olimat tulleet hänen poikansa
tähden, kuullaksensa, kun hänen poikansa saarnasi. Ku-
kapa ei sitä olisi tehnyt, rientänyt maikka mimmoisen
pyryn lämitse. — Hän ajatteli, että muut olisimat teh-
neet kuten hänkin. Kaikki ihmiset nyt katsoimatkin juuri
häneen ja Kerttuun, net marinaan ajattelitvat, että he
oliwat onnellisimpia ihmisiä maan päällä. Kentiesi el-
ivät aiwan wäärässä olleetkaan. Näin äidin ajatuk-
set pöyritvät lemmikkinsä ympärillä, kunnes Poika astui
saarnastuoliin. Silloin hän pani kätensä ristiin ja
kuunteli lewollisena saarnaa. Hän oli poikansa puo-
lesta rukoillut ja oli warma siitä, että Jumala tuon
rukouksen oli kuullut.

Tyytywllisena läksi hän taas Jumalan palmeluksen
loputtua kotiansa, sillä yksinkertaista ja selivää sanaa
oli Erkki saarnannut, eikä sellaista, kuin moni harha-
oppinen tähän aikaan.

Pllitutillä tuli Elias Teinin perheen luo ja onnit-
teli Erkkiä, joka jo noin pitkälle oli ehtinyt. „Koska
minä näihin asti ennätän sinun jälkiäsi seurata?" sa-
noi hän.



16

„Ei siihen tarlvita paljoakaan aikaa, kyllä sinä saar-
naan pääset", Masiasi Erkki.

„ Mutta minä en tahdo, ennenkuin sitte masta,
jahka jo pian papiksi tulen. Niinhän sinäkin teit ja

Kerttu sanoo aina, että kaikki on parasta, mitä sinä teet."
„Wai niin, sitte hän marinaankin armoni laskee

liian korkealle."
„Niin — nyt taas. Olet sinä hnmin kummalli-

nen. Enhän minä sillä tapaa ole sanonut koskaan."
„Noh, sopikaa pois. Kerttu, tuleppas näyttä-

mään tuota kaunista joululahjaasi, josta emme tiedä,
mistä se on tullut."

„Pukki sen toi", niin minulle aina ennen makuu-
tettiin, kun lapsena lahjoja sain, ja siihen selitykseen ai'-
on imeläkin tyytyä", sanoi Kerttu, tuodessaan kirjansa
esille.

Elias katsoi sitä, kysyen: „Pidättö tuosta kir-
jasta?"

„Pidän. Olen lukenut seu jo tertaaseen, mutta
ai'on mielä toiseen kertaan sitä lukea." Kerttu kyllä
aawisti, kenen antama kirja oli.

Joululomalla Elias usein kämi Teinin perheessä,
siellä hän miihtyi erinomaisen hytvin. Joskus sai hän
Mandi sisarensakin mukaansa, mutta wain harwoin,
sillä Mandi, joka oli «aratkaan tirehtöörin tytär ja
ylellisyyteen taipuwainen, ei tviihtynyt näitten ahkerien
ja maatimattomien ihmisten parissa.
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Joutuisasti lyhyen joululoman päiivät riensimät
loppuun ja nuorukaiset lätsimät pois, Elias lukioon,
tullaksensa lemäällä ylioppilaaksi jaErlti Helsinkiin, pyr-
kiäkseen papiksi Juhannukseksi.

11.

Kcwättuuloset suhahteliwat kaupungin lehtotäytä-
wien siimehitläissä puissa. Nuori wehreys lemitti hert-
taista kewättuoksua laajalle. Juhannuslehdossa kaiveli
herroja ja naisia hienoissa puwuissa. He olitoat naut-
timassa kemätpäilvän raitista ilmaa, maan toisia ihmi-
siä hyöri ja pyöri niin, ett'eiwät huomanneetkaan sitä
suloa, mitä luonto tarjosi, sillä siihen heillä ei ollut ai-
taa. Nämät olitvat ne, jotka kaupungissa muuttoa lell-
ivät kesäkuun ensi päiivänä. Pitkin kaupungin katuja
kulli pitkät jonot muuttokuormia ja ihmisiä, jotta kan-
toiwat, mitkä tuolia, peiliä, kastvia y. m.

Teininkin lesken taloon nämä hommat ulottuiwat,
sillä Eliaan isä oli saanut tirehtöörin »viran Helsingissä
ja oli myöskin muuttopuuhissa. Toisia muutti hänen
sijaansa. Eräs keski-ikäinen, naimaton kauppias oli kat-
sonut lesken huonerimin itselleen sopimaksi ja kauppa-
liikkeelleen etuisatsi sekä oli siis muolrannut huoneet.
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Elias oli päässyt ylioppilaaksi ja saanut tvalkoisen
lakin. Hän oli näinä tviimeisinä päiwinä laman ta-
kaa käynyt lesken luona. Asioita karttui komin run-
saasti, mutta Kertulla talvallisesti oli niin kiire, ettei
hän Eliaan kanssa joutunut pitkiä puheita pitämään.
Nyt Elias taas tuli Teinin lesken luo, maan kun Kerttu
oli ulkona, kaupungissa asioilla, kysyi hän maltitto-
masti:

„No milloinka hän kotia tulee? Tuleeko jo pian?"
„Ei suinkaan hän kauan lviimy. Olisiko teillä mi-

tään asiaa hänelle?
„ Olisi kyllä."
„Enkö minä saata asiaanne toimittaa?"
„Noh, ette juuri. — Kyllä minun tarmitsee häntä

inmata."
„Nuori herra istuu sitten, kyllä hän pian tulee."

Leski lähti toimiinsa ja Elias kameli huoneessa edes ta-
kaisin, katsoi kelloansa tatuan takaa sekä hyräili jotakin
nuottia. Pöydällä kukoisti kaunis punainen ruusu ja
Elias katseli sitäkin ajan wietteeksi — hän käänteli kuk-
karuukkua ja tarkasteli sitä joka puolelta, ikään kuin
hän olisi etsinyt siitä jotakin erinomaista, tahi luullut
sen joksikin muuttuman, mutta semmoisenaan se kukka-
ruukku wain pysyi. Siinä maltittomana istuessaan
kuuli hän wihdoin Kertun tulewan ja riensi owea au-
kaisemaan.
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„Kah, sinäkö täällä olet! Etpä usko, kuinka kau-
nista siellä ulkona on; en koko päiwänä tahtoisi sisälle
tulla, jos wain olisi ulkona sopimaa työtä."

„
Kyllä minä toimitan sinulle hauskaa työtä, siksipä

juuri olen täällä sinua odottamassa. Mandi ja minä
olemme muutamien muitten kanssa päättäneet mennä
krokettipalloja lyömään ja tahtoisimme sinua mukaan.
Juoksupojan olen jo edeltäpäin lähettänyt sinne palloja
Miemään."

„Kiitoksia paljon, olisi se komin hupaista, mutta en
tiedä marmatin, saatanko tulla, sillä minun on komin
kiire; on ommeltawana liinawaatteita, joittenka täytyy
malttamattomasti tulla malmiiksi siksi kun Erkki Turusta
pappina kotia palaa. Hän lähtee sitten oitis apulai-
seksi jonnekkin ja ivaatteet pannaan hänen mukaansa.
Ei tiedä ivielä, kuinka kauas hän määrätään."

„
Kuules, minä lähden huomenna, enkä sitten

enään tule sinua pyytämään. Erkki on sentään onnel-
linen — sinä istut ennen ompelemassa hänelle, kuin
tulet miimeisenä iltana, kuin minun näet, meidän kans-
samme huivittelemaan."

„Sinä olet ihan iväärässä. En minä hetkeäkään
tuumi, kumpaa halukkaammin teen, Maan mitä minun
on tekeminen."

„Tietysti teet sitä, mitä sinua haluttaa."
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„loka main haluansa tyydyttää, kyltyy pian hu-
meihinlin."

„Koska sinä noin tuumimaksi olet tullut?"
„En ole tietääkseni ollut keivytmielinen loskaan,

enkä usko, että sinäkään sitä tahdot sanoa. Olet pa-
halla tuulella, mlitta sitä et saa olla. Ehkä tulen mu-
kaan — saatanhan ommella mielii ahkerammin sitten
taas, oivathan aamut »valoisat ja illat pitkät."

Kerttu meni äidilleen ilmoittamaan, että Elias
tahtoi häntä humiretlelle. Mihinkä nyt sitte menette?"
kysyi äiti.

„En iullut kysyneeksi, knn ajattelin, ett'en kentiesi
joutuisi, kun niitä Erkin paitoja lvielä on monta lval-
mislamatta."

„ Jahka minä kysyn, minnekkä lähtemät." Äiti ja
Kerttu menimiit Eliaan luo ja äiti kysyi, minne men-
täisiin.

„Luusoorin mäelle lähdetään. Siellä saamme ma-
han wirwoituksiakin. Älkää nyt antako lieltälvää tvas-
tausta, ken tietää, koska minä olen tilaisuudessa pyy-
tämään Kerttua huiviinatkalle."

Mene sinä main, Kerttu. Te, Elias, olette aina
ollut hylvä meidän tytölle, joka kuitenkin on ylen mä»
hän saanut nauttia niitä iloja, mitä toisille nuorille on
tarjona. Mutta kuten ennenkin, »varoitan teitä, ctt'ette
kauaa miitvy. Olen aina »voinut luottaa teihin."
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„Ia saatte sen tehdä mustakin."
„Kiitoksia, äiti!" sanoi Kerttu. „Nyt saamme

hauskan retken, kun ilmakin on noin ihana."
„Tuletko oitis? Meillä on jo tyttöjä odotta-

massa."
„Tulen, Pnen wain ylleni."
„Minä menen siis sanomaan, että tulet. Hymästi!"
„Sina nyt taas iviiivyit siellä matamin luona",

sanoi Mandi, joka kumppaneineen seisoi pihalla. „Ai'-
oin juuri tulla sinua hakemaan. Mitä siellä nyt taas
kursailtiin — eikö Kerttu tullutkaan?"

„
Kyllä hän oitis tulee."
„EIM saat hänestä smägcrskan" — sanoi eräs

nirppanenäinen tyttö.
„Kas, miten Helmi on iivallinen. Elias main sen

muoksi tahtoo häntä mukaan, että hänen tulee Kerttua
sääli, sillä tytön täytyy aamusta iltaan ahkerasti olla
työssä."

„Onko hän tuon matamin tyttö, jonka luona te
asutte?" kysyi eräs Nänni niminen tyttö.

„On", ivastasi Mandi, „ja hän on leikkinyt mei-
dän kanssamme pienestä tytöstä. Nyt, kun huomenna
muutamme pois, tahdomme, että hänkin tämän »viimei-
sen terran, tun huwittelenman menemme, tule mukaamme."

„Hän on siis main inollainen matamin tyttö", sa-
noi Helmi ja rupesi hyräilemään:
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„ Ostat hatun, ostat kapan, röökinäksi muodostut. —

Uh, kuinka on kuuma tänään! Olisin halusta jät-
tänyt sadetakkiin kotia, mutta mamma maati minua ot-
tamaan sen mukaani illan muoksi. Hän armeli, että
ilma klllvist kosteaksi. Ehkäpä tuo Terttu eli Kerttu,
tahi miksikä häntä nimitit, ottaisi kantaaksensa tämän,
kun antaisin hänelle pienen juomarahan."

„Miiä tuumiilaan!" huudahti Mandi.
Elias katsoi harmista säihkymillä silmillä Helmiin

ja lausui: „Te olisitte todellakin hytvin kohtelias sille
tytölle, jolle »ne oleinme koettaneet hankkia lepopäi-
tvän. Kantaa teidän takkianne, se ei saa tapahtua!
Ennen —".

Hän ei saanut jatkaa, sillä samassa Kerttu jo tuli.
Hän oli niin siemän, iloisen ja raittiin näköinen, että
sekä Helmi että Nänni ihmeekseen häntä katselilvai.
Pieni meitiklamainen hymy hänen huulillaan lisäsi myös-
kin hänen kauneuttaau. Kerttu oli kuullut loppu-osan
noitten nuorten keskustelusta ja sepä hiulkaseu häntä
nyt humitti.

Mandi esitti kumppaneillensa Kertun ja sitten läk-
simät matkalle. Tiellä lisääntyi heidän seuraansa mielii
kolme nuorta herraa.

Kun Mähiiu mallaa olimat kulkeneet, sanoi Kerttu
hymyillen: „Ehkäpii minä saisin kantaa Helmi neiden
takkia; minulla tentiesi on tvähän enemmän »voimia.,,
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„Ei, ei suinkaan, mitäpä te paremmin jaksaisitte."
„Kyllii maar, eihän minun ole ollut Mara elää

niin hienosti kuin teidän."
Helmi oli aiman häpeissään, mutta nuoret herrat

liensitvät ottamaan hänen takkinsa ja Helmi unohti pian
tukalan asemansa siitä ilosta, että herrat lilpailiwat hä-
nen takkinsa kantamisesta.

Kun Luusooriin tulimat, alkoimat he krokettia lyödä
ja sitä tehtyänsä mähiin aikaa, rupesilvat kahmia juo-
maan, ja sitten leikkimät taas siksi, että oli aita lähteä
kotia. Hauskaa heillä oli ollut, eitä kukaan enää muis-
tanut, että Kerttu oli main „ matamin tyttö", sillä hän
oli niin sietvä ja herttainen, niin miehättämä, että sekä
herrat että naiset häneen micltyimät.

Muut herrat paitsi Elias, menitvät saattamaan
Helmiä ja Nannia heidän kotiinsa. Elias, joka seuraa-
mana päitvänä oli muuttama Porista, läksi kotia suo-
rastaan, mutta Kertun hän kuitenkin saattoi hänen äi-
tinsä luo, jotta samalla saattaisi jäähymäiset sanoa.

Tultuansa Teinin lesken luo, ei läntä ollutkaan etu-
tammarissa. Kerttu käski Eliasta istumaan ja meni
äitiänsä keittiöstä etsimään. „Minä tulen oitis, pesen
main käteni ensin ja pistän puhtaan myöliinan eteeni",
sanoi äiti, jota oli perunoita kuorimassa. „Panen tee-
ivettäkin tulelle ensin, ehkä se kyllä hyivältä maistuisi".

„Ei hän joudu tviipymäiin."
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„Soo, soo, no, kyllä minä pian tulen."
Kerttu meni jälleen Eliaalle seuraa pitäämän. Elias

istui Pöydäu ääressä ja katseli ruusua, joka siinä tukki,
sekä sanoi, kun Kerttu tuli: „Kuules, anna minulle
muistoksi tuo pnollpuhjennut ruusu. Miuä tulen joskus
maihettamaan sitä täydesti puhjenneeseen, jos saan."

Kerttu otti sanaakaan sanomatta tukan ja antoi
sen Eliaalle.

Kun äiti tuli sisälle, oli ruusu Eliaan napinlä-
messä. Äiti kiitti Kertun puolesta kaikesta siitä hy-
mästii mitä Elias oli osottanut Kertulle ja sitten sanot-
tiin jäähylväiscl.

Seuraamana päitviinä läksi tirehtööri perheineen
pois ja kauppias P. tuli hänen sijaansa.

Teinin leski oli taas tamallisissa toimissaan ja
Kerttu ompeli liinamaaiteiia Erkille, mutta neula, jolla
hän tllMalliscsti ahkeraan työtä teki, lepäsi nyt Malista
hänen käsissään ja hän istui miettilväisenä. Wihdoin
llulaisi hän akkunan. Kesätuulonen suhahteli sirenipuit-
teu lntmoissa — se suhahteli niin kulnmanlaiscsti Ker-
tun mielestä. Kuiskailiko se: „hywästi, iäksi hylvästi!"
— mai tuislasiko se: „hywästi, me tapaamme toisemme
jälleen!" — tästäpä ei Kerttu saanut selkoa.
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111.

Neljä muotla on kulunut siitä, kuin ensi kerran
tulimme Teinin lesken tuttalvuuteen. Samalla paikalla,
samassa huoneessa kuin silloinkin hänen tyttärensä nyt-
kin istuu ompelemassa, ja kiire hänellä näkyy oleman.
Joulu lähestyy ja hän ompelee joululahjoja. Erkki on
pappina Hämeessä. Hän on jo kolmatta »vuotta ollut
naimisissa ja Erkin pikku Mannelle Kerttu ompeli
»aatteita, niin somia ja siewiä, että iso-äiti oikein ha-
lasi nähdä sitä pientä olentoa, joka niihin oli pu-
keutuma.

Erkiltä oli tullut kirje, jossa pyydettiin että äiti ja
sisar tulistivat joulua mieltämään hänen kotiinsa. Teinin
leski luki taivan takaa tuota kirjettään, siinä oli hänen
mielestään aina jotakin uutta. Nytkin hän taas sanoi
Kertulle: „Kuules, tyttöseni, mihinkä laskit Erkin kirjeen,
en muista oikein, mitä hän kappalaisentilastaan kertoi".

Kerttu nousi heti ja toi piirongin-laatikosta kirjeen.
Äiti asetti silmälasit nenälleen sekä luki:

„Äiti rakas!
Tulkaa nyt jouluksi Kertun kanssa katsomaan meitä

— katsomaan oman poikanne kotia, ja tuota pientä po-
janpoikaanne, jota juuri opetamme sanomaan »Mum-
mo". Pikku Mannen huulet omat jo monesti aiivan
pitkällä, kun hän niin sydämmestään koettaa oppia lal-
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liin äitimme nimeä mainitsemaan, mutta ei se mielii
häneltä käy, maan kun äiti muutaman päitviin täällä
on ja »viilistä häntä poltvillaan pitää, niin hän »var-
maankin oppii Mummoa huutamaan.

Annini on kotvin iloinen siitä, että nyt »vihdoinsaamme pysyä alallamme, kun meillä on oma kappa-
laisentila, enkä minäkään ole »vähemmän tyytymäinen.
Kuinka iloiseksi äiti tuleekaan, kun näette, että Jumala
on siunannut köyhän poikanne niin, että hänellä nyt on
talo, karjaa ja kaikkea tarpeeksi. Wo.imoni.on sellainen
toimelias pastorin rouma, että kaikki emännätkin hä-
nestä pitämät ."

„Woi, woi, tuota Erkkiä — kaikkia hän nyt pu-
huu huivitellaksensll minua. Sellainen hän juuri on
kuin ennenkin. Mitäpä se poika mummon nimeä osaisi
sanoa, kun ei »vielä ole edes nähnytkään. Lieneekö tuo
Annin näköinen wm Erkinkö. — Kylläpä olisi hauska
nähdä! Hm, kauniit otvat molcnimat, tulkoon sitte
isäänsä taikka äitiinsä."

„Äiti, kauppias P. näkyy tuleman tänne. Hän
marinaankin tulee muokraansa maksamaan."

„Niin tulee, laske pois tuo kirje."
Kauppias astui sisälle. „Hywää päimää — aina

Kerttu neiti on yhtä ahkera."
»Hänellä on mahan kiirettä ollut, ai'omme lähteä
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jouluksi poikani luo. Saimme häneltä kirjeen, ja hän
niin hartaasti pyytää meitä tulemaan."

„laa niin, mitä minun tuli sanoa, niin, neiti om-
pelee siis joululahjoja?"

„Niin teen, siksipä on ivähän kiirettä ollut."
»Pelkään, että liiaksi rasitatte itseänne."
»En ikään, kyllä sitten taas joulun aitana jou-

dun lepäämään."
»Ei hän liiaksi rasittuneelta näytä ja terive hän,

Jumalan kiitos, on ollutkin. Ei siitä nuori pahene,
maikka ivälistä »vähän kiirettäkin on."

»Jaa niin, tuota uoin, minä tuliu »vuokraani mak-
samaan. Tässä on, ehkä neiti on hymä ja tarkastaa,
onko oikein laskettu."

»Kyllä maar siinä on oikea määrä; kukapa parem-
min saattaisi laskea kuin kauppamies."

Leski meni panemaan kahwipannunsa tulelle ja
Kerttu tarjosi paperossia. Siinä nyt oli kauppiaan ko-
ivin hauska istua, tuossa kodikkaassa, lämpimässä huo-
neessa, näitten herttaisten naisten parissa. Hän oli sen
aina huomannut, joka kerta, kun hän tuli muolraansa
maksamaan, että heidän olisi erinomaisen hylvin sopinut
aina asua näin yhdessä; silloin hänen tietysti ei olisi
tarivinnut tvuokrao. maksaa ja naiset olisiivat hoitaneet
hänen talouttaan ja hän olisi työnsä tehtyä saanut polt-
taa papirossia ja Kerttu olisi istunut hänen rinnallaan
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ommellen — niin, ommellen tuollaisia somia pieniä esi-
neitä. — Tämä perhekulva oli nyt niin elämänä hä-
nen silmiensä edessä, että ukko ajatteli: »Minun täytyy
se asia nyt esittää hänelle, sitä ei auta kauemmin tuu-
mia". Hän tarttui Kertun käteen, jonka tämä ujosti
meti pois, ja sanoi: »Jaa niin, minä tahdoin main sa-
noa, että minun nyt mihdointin täytyy ilmoittaa, että,
että minä teitä rakastan ja pyydän teitä sulostutta-
maan minun yksinäistä elämääni."

Kerttu sanoi »vakaalla äänellä: »Sitä en saata. —

Minä teitä kunnioitan, maan rakastaa teitä en saata."
»Jaa niin, en minä »vastausta heti olisi tahtonut,

miettikää nyt ensin, ehkä sentään wielä toisinkin ajat-
telette."

»Kyllä minun päätökseni on warma, mutta älkää
sentään meihin suuttuko, maan olkaa ystäivällinen kuten
ennenkin."

Äiti tuli samassa kammariin jakäski Kertun tuoda
lahwi-asettimet sisälle. Kun Kerttu oli mennyt, puhui
kauppias asiansa äidille. »Odottakaa, ehkä hän sentään
asiaa mietittyänsä ajattelee toisin", ivastasi äiti. Kerttu
toi lahtvia ja kauppias joi, sekä poltteli wälillii papi-
rossiansa, mutta ei hän sentään kauaa »viipynyt enään.
Hänen mentyänsä sanoi äiti: »Kerttu, etkö tehnyt hul-
lusti, kun et ottanut kauppiasta? Kentiesi elämäni on
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hywinkin lyhyt, olisi ollut hauskaa, kun olisin nähnyt
sinun hyivässä suojassa".

»Jos jäänkin äidistä yksin, jota Jumala tvarjel-
koon, en ole turwaton. Jumala minua kyllä suojaa
ja minä osaan tehdä työtä, ei minulla siis ole mitään
hätää. Sitä paitsi en koskaan elatukseni muoksi miestä
ota, enkä luule, että äitikään sitä tahtoisi."

»En, lapseni, mutta tämä kauppias on kunnioi-
tettaivll mies, maikka hän näin naisten seurassa on ma-
han ujo ja kömpelö. Luulin toti sinun saattaman hä-
neen rakastua, mutta sinulla on ehkä toinen »vielä rak-
kaassa muistossa, maan sellaiset nuoruuden unelmat
omat pilmen takaisia. — Neljä muotia on siitä, tuin
Elias läksi — mitenkä saattaisi nuorukainen muistaa
lapsuuden ystäwää niin kauan, kun ei ole häntä ker-
taakaan nähnyt sillä aitaa. — Eihän teidän lvälillänne
mitään sopimusta ollut?"

»Ei, äitini, »vaan hän tulee kuitenkin kerran."
»Katso, ettei pettynyt toiwo sydäntäsi muserra; pa-

rempi olisi unhottaa hänet. En minä kuitenkaan sen
muoksi kehoita sinua kauppiaalle menemään, sillä mas-
toin tahtoansa ei kenenkään pidä aivioliittoa rakentaa.
Sinä olet jota joulu tuntemattomalta saanut kirjan jou-
lulahjaksi — onko antaja ehkä sentääntin sinulle tuttu?"

»Niin luulen. la, äiti, kerran hän tulee itse, sen
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uskon lujasti. Antakaa minun olla onnellinen luotta-
muksessani."

»Ole, lapseni, en puhu kauppiaasta enään kos-
kaan."

Joulun edelliset lyhyet päiwät riensiwät nopeasti
ja Teinin leski tyttärillensä läksi Hämeeseen Erkki Tei-
nin kappalaisen tilalle.

Kynttilät olimat sytytettyinä Erkin kodissa. Joulu-
kuusi lemitti herttaista matoansa tuon yksinkertaisen maa-
paftpilan saliin. Iso-äiti istui teepöydän ääressä ja
Erkki oli itse tuonut pikku Mannen hänen syliinsä ja
Anni oli asettanut jakkaran iso-äidin jalkojen alle, jotta
hän istuisi oikeiu mukamasti. Sitten juotiin teetä.
Kun ensi kuppi oli joutu, rupesi joululahjoja tulemaan
joka omesta ja pikku Mannelle kaikkein enimmän. Kaikki
muut, paitsi Kerttu, olimat iloisia, mutta hän oli ta-
mallista malaivampi. Anni meni miihän kyökkitoimiinsa,
maan palasi samassa, tuoden muassaan postilaukuu.
»Erkki, posti on tullut", sanoi hän, »aukaiscppas tämä
laukku, kcntiesi löydämme sieltäkin lahjoja".

Erkki aukaisi laukun ja otti sieltä sanomalehdet
setä paletin, jonka päällekirjoitus oli : 'Neiti Kerttu Tei-
nille'. »Katsokaa, tämä paletti on tullut Poriin ja sieltäse on tänne lähetetty."
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Kerttu lensi aiwan punaiseksi, tuo paketti oikein
poltti hänen käsissään, mutta hän ei sitä kuitenkaan au-
kaissut. Erkki otti sanomalehdet ja silmäili niitä »vä-
häisen. »No nyt on Elias suorittanut erotuttmtonsa.
Kohta kai hän siis lähtee Turkuun", sanoi Erkki.

Kerttu hiipi hiljaa pois huoneesta, saaduksensa rau-
hassa alvata pakettinsa. Kirjan se sisälsi ja kirjan ni-
milehden sisäpuolella oli kirjoitettu: »Kohta tulen peri-
mään puhjennutta ruusuani".

Sillä mälin tiimi ctehisen omi ja Erkki kiirehti kat-
somaan, kuka sinne tuli. Olikohan se ehkä joku, joka
häntä tahtoi kesken joulu-iloa sairaan luo? Turkkiin
puettu mies — »Elias! hytvänen aika, enhän sinua ai-
konut tuntea!"

»Suo anteeksi, että näin tulen teidän joulurauhaanne
häiritsemään, mutta aikomukseni olikin lähteä äitisi luo
Poriin, johon tahdinkin ja ennätin tuahän sopilvampaan
aitaan; mutta siellä kuulin, että äitisi ja sisaresi omat
täällä. Koska minun jo Uudenmuoden ajoissa täytyy
olla Turussa, jonne en tahtonut lähteä näkemättä heitä,
niin päätin tulla tänne."

»Ia olet erittäin terwetullnt kaikille", mustasi
Erkki. »Käy nyt osaa ottamaan meidän joulu-ilos-
tamme".

He menimät saliin, jossa taas syntyi ilo. Elias
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katseli etsien ympäri huonetta ja kysyi »vihdoin: »Missä
on Kerttu?"

»Kerttuko? niin tosiaankin, hän on poissa", sanoi
Anni. »Hän ehkä meni aukaisemaan postissa tullutta
joululahjaansa tuonne kammariin. Menkää sinne wain
häntä terivehtimään, hän warmaantin lomin häm-
mästyy."

Kerttu istui miettiiviiisenä, kirja sylissä, kun Anni
aukaisi omen, sanoen: »Kerttu, tässä tuon luoksesi »van-
hoja tuttalvill." Sen -jälkeen riensi hän taas saliin,
teetä kuppeihin kaatamaan.

»Elias!" huudahti Kerttu, maan samassa hän on-
nellisesti hymyillen tarjosi kättä Eliaalle, joka sulki hä-
nen syliinsä, sanoen:

»Nyt tulin perimään puhjennutta ruusuani!"
»Minä tiesin sinun kerran tuleman, en koskaan ole

sitä epäillyt", Masiasi Kerttu.
Wiihän aikaa juttelitvat he keskenänsä ja menimät

sitten käsitysten saliin, jossa Eliasta uutena perheenjä-
senenä sydämmellisesti otettiin ivastaan.

Erkin pappilassa malliisi nyt onni, rakkaus ja
rauha, ja iso-äidin ilo oli oikein täydellinen, kun pikku
Manne, jonka Erkki oli »vienyt Elias sedälle onnea toi-
tvottllmaan, mähän suutaan nirpistäen kurkotti käsiänsä
mummollensa, sanoen: Mum — mummo".
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»Mielii yksi joululahja lisää!" huudahti iso-äiti,
»lapsi osa sanoa mummo".

Myöhempään illalla sanoi Teinin leski: »Erkki, kiit-
täkäämme Herraa kaikesta hymästä, jota Hän meille on
tänäkin piiimänä suonut."

Erkki otti kirjan, josta hän luki rukouksen ja sit-
ten tveisasilvat he kaikin yhdessä jouluwirren. Sen jäl-
keen tämä onnellinen perhe sanoi yöhywiiiset toisillensa.

MM, kuu kaikki jo nukkuitvat ja kuu laski kalpean
malansa Erkin pappilan akkunoille ja tähdet taimaalla
kirkkaina tuikkimat, malmoi leski mielii. Hän tunsi it-
sensä yksinäiseksi : nuot lapset, jotka hänelle olimat kaikki
tässä maailmassa, joita hän niin suurella huolella oli
kaslvattanut, heidän sydämmessään oli nyt »vieras hä-
neltä anastanut ensimmäisen sijan .. . Tuota ajatel-
lessaan kumautui hänen silmiensä eteen lapsi, jota kur-
kotti hänelle pienet kätösensä, huutaen: »Mummo!" Kau-
nis hymyily lemisi hänen kaslvoillensa ja yksinäisyyden
tunne haihtui sydämmestii.
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