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Voitettu.
lHusottawa ilta-aurinko leroitti hohdettaan mataliin mökkeihin rannalla.

Oli lauantai-ilta, ja rauha ja hiljaisuus malliisi koko luonnossa.
Ijäkkään lisakin tumassa ei kumminkaan ollut juhlatunnelmaa. Siellä

pojanpoika lunno, jota oli kuuden Vuotiaana jäänyt orwoksi ja siitä läh-
tein saanut olla isoisän poikana, wuodatti koko Viidentoista wuotisen sy-
dämensä mihan naapurien pahaa panettelua mustaan.

Kyllähän se nyt nähdään, ettei tässä matoisessa maailmassa
kannata yrittääkkään olla kelpotawallll ja kunnonihmisenä, se nyt on war-
maa, jos mikään, huudahti lunno, säihkymin silmin. Jos kylässä on jo-
kin asia hullusti, niin minua siitä luonnollisesti kohta syytetään. Sillä ei
yksikään muija tahdo nähdä wikoja omissa pojissaan. Immohan main
yksin muka laiskana Vetelehtii ympäri, lunno, joka ei osaa muuta tehdä
kuin olla ilkeä, lunno, joka kaikki kylän tyhmyydet keksii. Ia tottahan se
onkin, roirkkoi hän pilkallisesti, aiwan totta, että minä niin teen, enkä koeta
olla hitustakaan kelpo tawalla.

Hän kääntyi ikkunaa wasten ja lyödä napsautteli Vallattomasti ruu-
tuun.

No, no, Immo poika, älä nyt huoli, älä nyt huoli, mutisi wanha
isoisä loikoessaan lammasnahoilla peitetyssä sängyssään, pörrösenä ja par-
rottuneena kuin aarniometsäin asukas. „Niinhän se on tässä maailmassa,
niinhän se on tässä maailmassa".
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Tämä oli lisakki ukon tumallinen lohdutus ja ainainen sananparsi

sekä mahdollisissa että mahdottomissa tapauksissa, lisakki ukon ymmärrys

oli heikointa laatua, oli main pikkaraisen saanut kirjawiisautta, kokenut

eläessään monta onnettomuutta. Ia niistä hän ei ollut mitään muuta

oppinut kuin .... että . . . „niinhän se on tässä maailmassa" ja „niinhän
niistä lopultakin selroitään". Välistä kun kipeää jalkaa rupesi liian kowin

pakottamaan tai kun hän lähetti lunnon wcihän ..lainaamaan" naapu-

rilta tai metsästä puita, joita hän ei koskaan ajatellutkaan maksaa, päästi

ukko kirouksen ... se ei hänen mielestään ollut mitään, sillä ei tässä maail-

massa tarwitsisi muka olla niin turhan tarkka.

Sellaisessa ilmapiirissä lunno oli kasmanut. lunno oli isoisälleen
kaikki kaikessa: keitti ruoan, pesi astiat, pesi pyykin ja hakkasi puut. Kyl-

lähän tällaisessa emännässä olisi ollut moittimisen waraa, mutta eipä iso-
isä ollut turhan tarkka. Ukko loikoeli enimmäkseen sängyssä ja laastaroit-

teli kipeää jalkaansa.

No mutta mitäs tämä merkitsee? huudahti lunno yhtäkkiä ikku-

nassa. „Riiarinna" tulee tänne nuoren ryökkynän kera.

lisakki ukko ennätti tuskin nousta istualleen sängyssä ja sormillaan
sukia pörröstä tukkaansa, tun owi lensi auki ja tupaan astui ystämällinen
kaunis rouwas-ihminen terwehtien maaleisiin puetun pikku tyttönsä kanssa.
Ia heillä oli muassaan suuri, musta koira.

Mirri, joka oli muurin päällä maannut, oikasi selkäänsä ja syliäsi.
Koira hypähti aika tawalla haukahtaen.

Hiljaa, Waro, pysy paikoillasi, huudahti pikku tyttö säikähdyksis-
sään, ja kääntyen lisakin ja lunnon puoleen rupesi puolustelemaan, lau-
suen: Waro on komin kiltti koira, mutta sillä on se paha tapa ettei tahdo
kärsiä kissoja.

Vapaaherratar istuutui lisakin sängyn wiereen ja otti ystämäilisesti
osaa ukon hämmästykseen, niin että hän toipui.

Ukko näytti, sittenkun oli moneen kertaan rykinyt, syljeskellyt ja pyy-

tänyt anteeksi, kipeän jalkansa, jota olikin kauhea katsella, kun siinä oli airoan
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awonainen haawa. Mutta Vapaaherratar lupasi puhua perhelääkärinsä kanssa
asiasta.

Ilma saa kuitenkin tuoda teille woidetta ja siteitä, wirkkoi rouwa
ja nousi seisoalleen. Hän käy hymin mielellään asioilla. Mutta itämää
main on, ettette pääse huomenna raamatunselitykseen, jota pastori tulee
tänne pitämään. Tuo suuri poika on kuitenkin terwetullut, jos hän woi
teidät jättää yksin.

Ia otettuaan ystäwällisesti Mhywäiset, läksi Vapaaherratar pikku
tyttöineen, joka kääntyi ympäri ja niiasi Vanhukselle.

Kas kun ei tuo uusi herraswäkikään jätä meitä rauhaan, Virkkoi
lunno ylönkatseellisesti seuratessaan silmillään hiedan menoaan. Nyt
Varmaankin saadaan herrastalossa taas hauskaa puheenaihetta meistä, sen
tietääkin, ikäänkuin ei kylässä olisi tarpeeksi juoruja liikkeellä.

lunno roihelteli pöyhkeillen ja läksi pihalle. Hän oikein kiehui Vi-
hasta kaikkia ihmisiä kohtaan.

Muutamat iloiset pikku palleroiset riensiwat jo äitinsä turmissa, puh-
taat Vaatteet kainalossa, saunaan, mistä nousi ohutta, sincrtäwää saroua.
lunno tähysteli heidän menoaan ja tunsi samalla hieman yksinäisyyttä,
tyhjyyttä ja itämää. Mutta keikauttaen riwakkaasti päätään, sai kaikki sel-
laiset mietiskelyt kartoitettua.

„Waro", huudahti iloinen ääni ja Ilma hyppäsi kauniin Kuuselan
werannan rappusilta alas, „Waro" pikku pojuni, tule, niin menemme ky-
lään. Ia hän kiekahuttihe kantapäällään ympäri hiekkakäytäwällä waaleit-
ten hiuksien lehahtaessa hänen päässään.

Mutta nythän pilwittelee, sanoi tytön isä.
Muutelkoon waan: enhän minä ole sokerista enkä suolasta; jos

mähän kastuu, niin kastukoon, naurahti Ilma. Sadetakki ja sateensuoja
mukaan! Wieläpä roasu, johon pannaan kirja ja pussi.

Waro hoi, sinä saat kantaa masun.
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Ia niin sitä lähdettiin matkaan .... kahdentoista wuotias iloinen ty-
tön tyllerö ja hänen ainainen ystäroänsä ja toruerinsa Waro. Tyttö oli saa-
nut tämän koiran isältään joululahjaksi monta wuotta takaperin, ja koira oli
jo niin ennättänyt häneen kiintyä, että hänen oli ruaikea siitä pariksikaan päi-
ivaksi erota. Ia se olikin kelpo koira, wiisas, kaunis ja uskollinen.

Iloisin tuntein Ilma alkoi lukea lisakki ukolle raamattua, joka hä-
nelle oli rakkaampi kaikkia muita kirjoja. Mutta pian tyttö tunsikin itsensä
petetyksi. Kun näet Ilma luuli ukon hartaasti kuunteleman, niin hän
nousta kapusikin tasiwarsiensa maraan ja kysyä tokasee innoissaan, joko
Koliston Katria ensi kuussa kuulutetaan, tai onko suutarin maari saanut
kirjettä pojaltaan Amerikasta .... kysymyksiä, joihin Ilma ei osannut
wastata.

Mutta kun ukkoa käskettiin maistamaan mukaan otettua ruumiillista
rawintoa, ei tarminnut käskyä uudistaa. Kyllä leimat, korput ja woikakot
kyytinsä näkiwcit . . . kaikki ne ihmeen nopeasti katosiwat ukon suureen
suuhun . . . ja tyytymäisenä hän sitten aterian syötyään röysteli.

Nurkassa istui lunno ja katsoa tähysteli tummilla silmillään pikku
lukijaa. Ihmeellisiä asioita hän lukeekin, ajatteli lunno ja kuunteli kuro
korwin. Oli hänellä wähän hajua koulustakin, jota hän nimeksi oli käy-
nyt, mutta kaikki oli silti hänelle ihkasen uutta. Niinpä niinkin. . . rik-
kailla ihmisillä on aikaa ja muroja opiskella sellaisia kauniita asioita ja
mietiskellä, että tästä hywiksi tultaisiin.

Ilma oli innokas tyttö. Mitä asiaa hän kerran oli ottanut ajaak-
seen, se oli sitten loppuun, saatettaroa. Mökkiläisten hywäksi hän oli päät-
tänyt woimilllln uhrata, ja sitä ihmiset suuresti ihmetteliwät. Ihmeteltiin,
että tämä hienosti kasmatettu neiti wälitti tuosta manhasta ukko rahjuk-
sesta ja tuosta kelruottomasta lunno juntista.

Eräänä päiroänä Ilma otti jäähyiuäiset kuukauden päiroiksi matkus-
taakseen kauas sukulaistensa luo. Leikillään hän. pyysi lisakin ja lunnon
pitämään hyroää huolta sillä wälin Warosta.

Kyllä, kyllä, jos roain Waro jättää Mirrin rauhaan, tuumaili
lunno.
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Mutta Muropa ei antanutkaan Mirrille rauhaa. Kun näet Mirri

eräänä päiwänä makaili päimäliekkosessa rappusilla, hyökkäsi tämän Viha-
mies kimppuun ja siitä syntyi kamala kahakka. Waro oli notkea, woima-
kas ja kestäwä, joten leikki päättyi niin, että lunno löysi Mirri raukan

kuoliaaksi purtuna owipielestä, tun tuli totia puusylyyksen kanssa metsästä,
Silloin wihan mimma leimahti pojassa ilmi tuleen. Mitä entistä

wihaa ja Vastenmielisyyttä oli kaikkia ihmisiä kohtaan, se tuli näkymiin
koston himossa Waroa kohtaan. lunnon silmät säihkyiwät ilkitöitten aja-

tuksista .... odotappas roähän aikaa!

Tuli yö. lunno hankki muutamia aimo syöttejä ja hiipi taloon.

Ia hyroci onnipa hänellä olikin. Puutarhassa Waro astua tallukoitti,
nuuskien tarkasti lintujen jälkiä.

lunno roihelsi. Eikä muuta tarroittu, koira oli hänen kintereillään
häälytellen häntäänsä rauhallisesti. lunno houkutteli koiran yhä symem-
mälle metsään. Ia yhtäkkiä hän tarttui koiran kaulanauhaan ja köytti
koiran erääseen puuhun. Ia alkoi sitten sitä suomia seipäällä. Kaikki
pimeyden woimat nyt oliwat Jurmossa liikkeellä ja hän tunsi rinnassaan
palawaa koston halua. Hän suomi kuin järjetön.... ei siinä auttanut
Naron Valitukset eikä huokaukset, ja mitäpä tässä rumeta Ilman itkuja
ajattelemaan. Mutta lopulta seiroäs katkesi. Warokin sai temmatuksi it-

sensä irti wiimeisessä epätoimoisessa ponnistuksessa ja läksi ähkyen lönkyt-
telemään kotia kohden roudaton ja pensaston läpi. , -

Kuu oli noussut taimaalle, helakkana ja puhtaana kuin yön kunin-
gatar. Immoakin walaisi heikko malonsäde hänen seisoessaan katkennut

ase kädessä. Salainen pelko maltasi hänet .... mitä .. . mitä hän oli
tehnyt ....mutta mitäpä siitä, hänellä oli sittenkin oikeus. Kosto kostosta.

Ilkityö, wirkkoi roapaaherra säälien ja kumartui silittämään Ilman
koiraa, joka silmät kiinni ja raskaasti henkien makasi pittanään matollaan
werannalla. Aiman selwästi koira raukkaa on lyöty tai ruoskittu.
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Vapaaherratar seisoi nojaten miehensä hartioita wasten kyyneleet
silmissä, katsellen ääneti kunnon koiraa.

Kukahan se lie ollut? sanoi hän hiljaa. Kauheaa main on.
Kuka on woinut olla niin petomainen? Entä mitä ... mitä ... Ilma
kaikesta tästä sanoo? seikka, joka on kaikkein ikäwin.

Mutta kesken kaikkia kuului hewosten kamioiden korona kopsetta ja
ajoneuroot pysähtyimät ruppusten eteen. Sieltä tuli Ilma, ja terroeenä,
iloisena ja onnellisena hän syöksyi wanhempainsa syliin.

Oi, kuinka on hauskaa kun on jälleen päässyt kotia! Mutta
Waro ... kuinkas Waro jaksaa?

Tyttö luki Vastauksen äitinsä silmistä ja heittäytyi sydän pakahtu-
neena lemmittynsä kaulaan.

Naro ... o ... o Waro ... mitä sinulle on tehty?
Koiran runsaissa, uskollisissa silmissä oli sanomaton ilme. Se pon-

nisti jo kaikki rooimansa noustakseen pystyyn ja suudellakseen Ilman kättä,
mutta ei päässytkään . . . mäsyneenä main maipui, hiljaa uikuttaen.

Mutta Ilma ei tahtonut jättää lemmittyään. Vanhemmilla oli
täysi työ saadakseen tytön sänkyyn ensimäisenä iltana. Woi, kuinka wm-
keaa on taipua Jumalan tahdon alle! Jospa Jumala tahtoisi jättää
Varon elämään!

Eläinlääkäri, jota sähkoteitse oli pyydetty, tuli, „Päästäkää koira
pian päiwiltään kipuja kärsimästä" kuului hänen lausuntonsa.

Kuuleppa Ilma, rakas lapseni, sinua on kutsuttu Niemelään, etkö

tahdo lähteä. Ei sinua sowi nyt huoneeseenkaan sulkea. Vapaaherratar
johti hänet ystämällisesti ikkunan luoj ja näytti rattaita, jotka ajoiwat
porraseteen,

Tuossa on sinun hattusi ja päälysnuttusi. . . Janne kyytii sinut
Niemelään.

Ei mur, ei, hywä äiti! huudahti Ilma innostuneena. Mutta

hän katsoi äitiään silmiin ja sieltä mustauksen, wirkkoi: Olen
kyllä walmis lähtemään.
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Waron luo oli kuitenkin mielii mentäwä, sillä hän tiesi että eron

hetki oli tullut.

Hywästi, Waro! Jumala sallikoon minun tawata sinut tai-

waissa, kuiskasi tyttö.

Kun lunno oli iltaplliwällä hakemassa maitoa Katawiston Kaisalta,
kuului yhtäkkiä pyssyn laukaus. Hän pysähtyi kuin naulattu. Mutta

pian hän ymmärsi kaikki. . . maitokannu putosi hänen kädestään ja polmet

wärisimät.
Murhaaja . . . murhaaja! kuului kuin kellon soitto hänen rinnastaan.

Ia maikka hän wiimeiseen asti ponnisti woimiaan tuodakseen wastawäit-
teitä, kuului yhä uudelleen sama ääni: murhaaja!

Eräänä päimänä tuli Ilma ensimäisen kerran pitkistä ajoista lisakin
tumalle. Mutta sama iloinen Ilma hän ei enää ollutkaan, silmät seisoi-
mat main matamina päässä. Hän istuutui, kuten tumallista, lisakkiukon
sängyn miereen ja alkoi lukea raamattuaan, Jeesuksen kärsimisestä ja kuo-

lemasta hän nyt luki. Kun tuli esille Jeesuksen rukous ristillä mihollis-
ten puolesta, pysähtyi Ilma, maipui ajatuksissaan oman sydämensä symyy-
teen. . . moisiko hän antaa anteeksi sille, joka on hänelle tuottanut katke-

rimman surun?
lisakki ukko, jolla ei ollut aamistustakaan lunnon ilkityöstä, tcihys-

teli tarkasti pikku neitosta.

Sinä tyttö parka olet käynyt niin kalpeaksi, wirkkoi hän sääli-
wäisesti, mutta eikös se Waro ollut kelpo koira,

Kuulkaas, lisakki, minä olen rukoillut Jumalaa nähdäkseni Wa-
ron taiwaissa.

Sanat koskimat kuin puukolla iskien lunnoon, joka istui tuman

nurkassa ja kuori perunoita. Kun Ilma oli walmis lähtemään, pyysi hän
lunnon seuraamaan häntä kotitielle, että tämä puukollaan ottaisi metsästä
erään Pyrola-lajiin kuuluman kukkasen.

Missäs Mirri tähän aikaan oleilee, en ole sitä tänään nähnyt-
kään? tysäsi Ilma.
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lunno heitti tutkiman silmäyksen tyttöön.
Eikös neiti tiedä, että Wa . . .ro puri sen kuoliaaksi? kysyi poika

punastuen.
Tytto purskahti itkuun ja katsoa tuijotti lunnoon. Nopealla tasitys-

kywyllään Ilma pääsi heti selwille kaikesta. Hän lyhistyi eräälle kiwelle
ja peitti käsillään kaswonsa.

Siinä hän sitten istui pitkän ai-
kaa. Ia kauhea taistelunhetki se hä-
nelle oli. Lopulta hän nosti kat-

seensa ylös ja rupesi katselemaan
lunnoa sellaisella surunwoittoisella
katseella, että tämän sydän alkoi
heltyä.

lunno , , . si .. si . . nä olet
tappanut Warun.

Ei tule mitään Vas-

tausta. lunno seisoi
kalpeana ja tutisten hä-
nen edessään. Mutta
yhtäkkiä hänen sydä-

mensä kuohahti.
Olen kyllä tappa-

nut, mutta mitäpä siitä?
Kosto kostosta! Muu-
toin ei kenenkään koko

maailmassa tule mitään

siihen mitä minä teen.
Pienet, hienot, ryökkynät rukoilemat että tapaisiwat koiransa taimaissa,
mutta kukaan ei rukoile tapaamansa minua siellä. Mutta yhdentekewä
minne minä joudun. . . sinne ... tai tänne.

Ia nauroi katkerasti.
Mutta tuntui siltä kuin olisi joku hywä enkeli yh'täkkiä koskettanut

Ilmaa. Hän heräsi kuin unesta. Hänen surunsa, johon oli ehkä itsek-
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iäisyyttäkin sekaantunut, rupesi tuntumasti haihtumaan, ja lämmin myötä-
tuntoisuus hyljättyä miehenalkua kohtaan täytti koko hänen sydämensä.

lumw, Jurmo, wirkkoi Ilma hypähtäessään pystyyn ja laskies-
saan kätensä hänen käsiwarrelleen, minä pyydän, älä sano niin! Jumala
huolehtii sinusta .. . Jeesus rakastaa sinua. . . minä rukoilen puolestasi
. . . sinusta on tulema hymä poika, aiwan marmasti, Jurmo.

Ilma katsoi häneen herttaisen hellästi ja ystäruällisesti. Se oli rat-
kaisema hetki, . . sellainen tärkeä elämän hetki, jolloin enkelit henkäisemättä
ihmistä seuraamat. Walon säteet oliwat tunkeutumassa ihmissydämen
pimeimpiin lokeroihin.

Eräänä iltapäiwänä koputettiin lisakki ukon omelle. Kuka moi ar-
wata hänen hämmästyksensä, kun itse korkea wapaaherra, jota ukko airuan
uskomattomalla tawalla kunnioitti, tuli näkymiin omesta rouroineen ja
tyttärineen.

Ei suinkaan tämä nyt mahda tapahtua . . . puiden tähden .. .

joita hän luwatta oli metsästä ottanut ... tai . . . siitä ... ja siitä syystä,
mitkä seikat kaikki yhtäkkiä juolahtimat ukon mieleen.

lunno, sanoi wapaaherra ja ojensi hänelle kätensä, me olemme
tulleet tänne puhumaan asiasta, jota sinun kannattaa tarkasti miettiä. Ia
sinullekin, lisakki ukko, on meillä myös mähän asiaa. Asia on naetten
sellainen, että me tarwitsemme uuden puutarharengin, ja meidän kaikkien
mielestä se paikka sopisi hymin lunnolle. Mitäs poikaseni siitä sanot?
Ia plllkkaasikin pitäisi sinun oleman hywin tyytymäinen. Isoisäsi kanssa
sowimme niin....

Kii . . . tos . . . kiitoksia sai lunno sanotuksi tukahtuneella ääneb
lään, sillä sydäntä kirmeli ja kaulaa katkoi, mu . . . mutta e ... en mi .

.

minä ke . . . kelpaa.

Jumala sinua auttaa kelpaamaan, kiltti poikani, wirkkoi mapaaher-
ratar hywin makawana. Tiedän että sinulla on kyllä syytä pyytää paljon

anteeksi. Mutta Jumalan tykönä onkin paljon armoa ja anteeksianta-
musta. Olen marma sitä, että sinä tahdot tulla yywäksi pojaksi.
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Tahdon, tahdon, sanoi lunno innostuneena, installoinen ilme

silmissä.
lunno tahtoo! sanoi Ilma .painolla ja astui hänen eteensä.

lunno tietää, että Herra Kristus rakastaa häntä. Eikö niin?
lunno nyökäytti päätään.

No niin. Asia on walmiiksi puhuttu, wirkkoi wapaaherra. Toi-
nen asia on, hywä lisakki, jatkoi hän kääntyen hämmästyneen ukon puo-
leen, oletko sinä kuinka kiintynyt tupaasi?

Sissoh . . . nyt tulee tilinteon hetki, arweli ukko itsekseen.
Hän oli sitä hetkeä odotellut, sillä omatunto todisti häntä ivastaan

. . . sehän olisi roain oikeus ja kohtuus,
Hymä he-herra, ruapaaherra, niin nähkääs, minä olen pu-puo-

lesta sy-sylestä halkoja roe-ruelkaa ja . . . ja . . .

Mitä sinä, ukko, nyt hourailet? Vapaaherra rypisti silmäkulmiaan
.. . Onkos tämä wastaus minun kysymykseeni? Minä puhuin tumasta.

Suokaa anteeksi, hymä herra ruapaaherra, sanoi lisakki ukko tutisten
kuin haaman lehti,.. tekee niin hywää kun saa sanotuksi kaikki yhdellä kertaa.

Ia nyt pääsi ukon kieli malloilleen. Sanoja oikein tnlroimalla tulwi
suusta. Pahaa sanoi maailmassa tehneensä ja määryyttä harjoittaneensa,
maikkei wapllllherrallll ollut niiden asiain kanssa mähääkään tekemistä.
Mutta nyt ei saanut ukkoa mikään hillityksi.

Vapaaherra rouwineen istui aiwan ääneti.
Minun puoleeni ei lisakki ukon tarmitse tunnustuksellaan kään-

tyä, wirkkoi wapaaherra lopulta. Mutta älköön tämä olko pelkkää pelkoa,
joka teitä pakoitta» puhumaan asiasta Korkeimmalle tuomarille. Se sikseen,
mutta asiaan käsiksi: minä tahtoisin mielelläni ostaa teiltä tämän tuman
rakentaakseni tälle paikalle pienen huwilan sukulaisilleni, jotka tulemat mi-
nua suwisin terroehtimäan. Suostutteko siihen?

Ajatukset lisakki ukon päässä menimät ympäri. Tässä oli liian pal-
jon yhdeksi kerraksi ajattelemista. Ia mihin hän sitten joutuisi?

Mutta samassa Ilma hyppäsi sängyn luo, melkein yhtä iloisenakuin
ennenkin.
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lisakki hyroa, mirkkoi tyttö, taputtaen ukon karkeaa ja likaista
kättä, myöntykää nyt main. Me olemme, tiedättekös, kototalossa järjes-
täneet pehtoorin rakennukseen teitä warten kamarin. Ettepä osaa arnmta
kuinka siewät tapetit siellä on seinissä. Ia minä olen itse neulonut ikku-
nain uutimet. niin te lunnon kanssa pääsette aina ottamaan osaa
jumalanpalwelukseen. Minä soitan teille pianoa ja laulan oikein kauniita
lauluja. Ettekös siis suostu ehdotukseen?

Silloin lisakki ukko nousta kompuroitti seisaalleen lattialle kipeästä
jalasta huolimatta.

Sen minä main tiedän, honotti hän itkuaan pidellessään, ettei
maan päällä ole sellaista Jumalan enkeliä kuin tämä pikku neiti. Mutta
mitä minä nyt oikeastaan herraswäelle sanoisin. . . tehkää mitä tahdotte
kanssani... te olette monta wertaa miisaampia ja parempia kuin minä
rahjus . . . tehkää minulle, tumalle ja lunnolle minkä parhaaksi näette.

Ia aurinko, joka oli piimien wälistä puikahtanut näkymiin, waloi
kultaista hohdettaan tuman täyteen.



pienessä punaseksi maalatussa kalastajcunökissä asui Kala-Manni waimoi-
neen ja lapsineen, joita oli neljä. Vanha „taata", sydämellisen hert-

täinen, harmaa hupsinen suutari, joka asui porstuakamarissa, luettiin myös-
kin perheeseen kuulumaksi. Mistä hän oli saanut „taatlln" nimen, sitä ei
kukaan tiennyt, mutta jok'ainoa kylän lapsi kutsui häntä siksi.

Matti, nuorimman edellinen kalastajan lapsista, oli „taatan" lem-
mikki ..

. sitä ei ukko woinut itseltään salata. Ia olihan Matti hauska
pojan potratta. Lystikkäänä ja iloisena hän oli aina malmis auttamaan
muita, eikä kukaan muu pystynyt niin rauhaa rakentamaan sisarusten kes-
ken kuin hän, ja hän se pikku siskonkin aina sai parhaiten lepytetyksi. Eikä ku-
kaan rooinut Mattiin suuttuataan ... ja jos joku olisi sitä tahtonutkin, niin
tuo lempeä silmäys hänen ruskeista silmistään sai kohta roihan lauhtumaan.

Taata! unrkkoi Matti eräänä päiwänä ja asettui hänen eteensä
suurin, kysyruin silmin, mitä tämä sana merkitsee: „niinkuin mekin anteeksi
annamme niille jotka omat meitä wastaan rikkoneet".

Te merkitsee, näetkös hyroä Matti, sitä, että jos sinä olet tehnyt
jotakin pahaa ja sinulla on Vihollinen, niin sinun täytyy antaa hänelle
anteeksi, koska Jumalakin antaa sinulle anteeksi.
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Mutta eihän minulla ole wihollista, mirkkoi Matti.

Ia siinä hän oli aiwan oikeassa, Vi Matilla ollut ketään wihollista.
Hänen mielestään kaikki ihmiset oliwat niin kilttejä, että ne olisi woinut
ottaa syliin jok'ainoan.

Isällä oli suuri apu lapsistaan. Molemmat pojat auttoimat sou-
dussa kun hän meni werkkojaan laskemaan ja kokemaan, ja sitten he sai-
wat kantaa kalat herrastaloon, missä kyökkipiika ne osti herraswäen ruoaksi.
Tämä työ olikin poikain mieleen. Sillä tawallisesti he sairuat jotakin hy-
mää suuhunsa kyökissä, semminkin kun rouwa tai nuori ryokkynä osui tu-
lemaan paikalle.

Näiltä käynneiltään Matti eräänä päiwänä toi totiinsa aarteen, kaik-
kein kalleimman mitä hänellä oli. Käwi näet niin, että rouroa itse oli hä-
nelle tarjonnnt nimipäiwäkahwia eräästä kupista, joka oli maalean puna-
nen, kukat ja reunat kullasta.... kaikkein kaunein kuppi mitä hän oli

maailmassa nähnyt. Mutta kuinka hän lienee tonttyräisillä sormillaan ko-
peloinut .... kuppi putosikin maahan ja korwa meni rikki. Eihän siitä
rouwa Matille suutahtanut, ojensi wain hänelle kupin ja sanoi, että Matti
saisi sen pitää muistonaan. Silloin Matti tunsi itsensä rikkaaksi kuin
kuningas, sen jokainen tietää.

Mutta eräänä iltapäiruänä, kun isä oli werkkojaan järjestelemässä

laskeakseen niitä' yöksi, aukeni weräjä ja eräs waimo hallistuneissa Vaat-

teissa astui pihaan, taluttaen toisesta kädestä punatukkaista tyttöä ja kan-
taen toisessa kädessään waatekääröä.

Hywää päimciä, Kala-Manni, mirkkoi eukko tullen lähemmäksi,
sinä et Naimaankaan minua enää tunne, enempää kuin muutkaan. Niin
näetkös, runosi wanhan wanhentaa, minun, niinkuin sinun ja teidät kaikki.
Mutta jos tarkemmin tahystelet, niin kyllä minut tunnet, että minä olen
Sauna-Liisa,- joka täällä asuin monta wuotta takaperin. Mutta wisuiksi
ja köyhiksi te lienette tulleet kaikki kyläläiset tämän ajan luluessa, koskei
kellään ole waraa minulle ja tenawalleni antaa yösijaa. Sinä Kala-Manni,
olet kai yhtä itara kuin kaikki muutkin?
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Kala-Manni säpsähti mäkisinkin. Hän tunsi kyllä Sauna-Liisan. Tämä
oli tuollainen koditon maailman kulkija, josta ei juuri kukaan huolinut.

Odotappas mähäsen, Liisa, wirkkoi Kala-Manni ja pistäysi tu-

paan. Mutta äiti oli hämmästyksestä mallan haljeta.... sellaista mie-
rasta hän ei wain tahtoisi taloon. Ia niin täytyi wedota korkeimpaan
oikeuteen, mennä „taatalta" neumoa kysymään. Sillä se mies ymmärsi

asiat ja osasi oikeat neuwot antaa.
Wai niin, mirkkoi „taata" rauhallisesti, kun isä oli kertonut mi-

ten asian laita oli, „wai niin" ... ja hän sytytti piippunsa.
Mitäs te „tllllta" nyt tähän asiaan sanotte? kysäsi äiti kärsi-

mättömänä.
Niin, mitä te kysäsi isäkin yhtä innokkaasti odottaen

wllZtcmsta.
En mitään, mirkkoi ukko niittaan ja puhalsi sawupilwen piipus-

taan , . . muistan roain yhden sanan, joka kuuluu: „ottakaa mielellänne

huoneeseen".
Mutta ei maailman kulkijoita, sanoi äiti wähän kiiwastuneena.
Muistanpa imelä erään toisenkin sanan, mirkkoi „taatll" yhtä

lemollisesti ja mittaan: „olkaa laupiaat, niinkuin teidän taimaallinen Isän-
netin on laupias".

Isä seisoi ja katsoa tuijotti maahan. Mutta kääntyi sitten yhtäk-
kiä äitiä kohden.

Niin, hywä äiti, ei tässä taida mitään auttaa.... Jumalan
tahto näyttää oleman, että me annamme kontin sijan Liisa raukalle. Oi-
kein tulee sääli häntä.

Mutta entä tuo tenawa? ....Täytyykö meidän ottaa hänet
tänne rasitukseksemme ja lastemme kiusaksi? Kyllä ne sitten oppimat kaikkia
maailman metkuja.

Isä kynsiisi torwalistaan.
Niin ky11ä.... se asia.... mutta ei suinkaan sitä moida aut-

taa. Meidän täytyy, hymä äiti, rukoilla Jumalaa päästäksemme sellaisista
itawyyksistä. Ehk'ei tyttö oietaan niin paha tuin me luulemme.
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Ia siltä todella näyttikin. Päiwät tuluiwat kalastajamökissä mel-
kein yhtä rauhallisesti kuin ennenkin. Sauna-Liisa ja hänen pörrötukkai-
nen tyttönsä eimät usein olleet näkymissä. He oleskeluuni enimmäkseen
metsässä, missä poimimat kieloja ja tekimät tuoreista koiwunoksista mis-
pilöitä ja luutia, joita sitten myyskenteliwät herrastaloon ja puolen peni-
kulman päässä olemaan kaupunkiin.

Eräänä herttaisena, lämpimänä sunnuntaina, kun äiti, isä ja „taata"
oliwat menneet kirkkoon ja lapset olimat yksin jääneet kotia, ilmestyi Leena
yhtäkkiä meräjälle. Hän seisoi ja wirnisteli wiekkaanlaisesti, silmäillessään
tummilla elämillä silmillään pihaa, tupaa ja lapsia.

Äiti oli salaa sanonut lapsilleen, että heidän tulisi roaroa Leenaa
etteiwät oppisi pahaa hänestä, joka oli huono lapsiparka. Sillä hän oli
main alati Vaeltanut paikasta toiseen eikä ollut saanut mitään oppia.
Mutta sen sijaan heidän tulisi käyttäytyä kiltisti ja ystäwällisesti häntä
kohtaan, että Leenalla olisi mahdollisesti jotakin hywää heistä oppimista,
oli isä lisännyt.

Tulenko minä leikkimään teidän kanssanne? kysäsi Leena pienen
äänettömyyden perästä. Muuta ei tarmittu.... hän metää läimäytti
weräjän kiinni ja tulla tuoksahti lasten joukkoon.

Äitini on lähtenyt kylään, selitteli tyttö, enkä minä rumennut yk-

sin kotona olemaan. Eikös nyt leikitä? Mutta osaatteko te leikkiä? Leena
ihmeissään katseli wähän halweksiwasti Kala-Mannin neljää wisamaista
wesaa ja nauraa hymähti.

Mutta siitä meni Miinan ja Juhon mieli pahaksi.... kyllähän he-
kin osasiwat yhtä ja toista. Ia niin rumettiin leikkimään „kolopiiloa" ja
„kissaa ja hiirtä" sekä Kauppapuotia". Leena oli roilkas kuin tuli ja lei-
maus. Punaset hiussuortuwat leuhuiwat pitkin kaswoja, kun hän rusket-
tunein, likaisin jaloin mennä miiletteli ympäri kuin orawa.

Mutta lopulta hän wäsyi. Hänen silmiinsä muodostui ilkeä ilme.
Tämä on liian hiljaista leikkiä. Ettekö osaa mitään muuta? ~ .

Ia hän nipisti pikku siskoa niin koroakouraisesti poskelle että tämä ru-
pesi itkemään.
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Hyi häpeä! huusi Miina ja työnsi hänet tulisesti luotaan . . . .

herkeä heti, sanon minä, sellaisesta....
Kappas wain, mikä kiiltäwä kalu Matilla on? huudahti Leena

yhtäkkiä ja sieppasi Matilta jotakin, jota tämä koetti kaikin tarvoin kätkeä

nuttunsa alle.
Se oli Matin rikkaus, hieno, waaleanpunanen, kultareunanen, kor-

waton kuppi. Hän oli tuonut sen pihalle katsellakseen ja ihaillakseen sitä
sisarusten kanssa kaikessa lemussa ja rauhassa. Kohta Leenan tultua Matti
oli tuntenut salaista pelkoa ja oli leikkien ajaksi kätkenyt kupin erään kiroen
alle. Nyt hän oli juuri tupaan hiipimäisillään kun Leenan teräwät sil-
mät huomasimat hänen aikeensa.

Sinunko paras leikkikalusi? . . . wirkkoi Leena naurahtaen. Mei-
dän täytyy sitä sitten tarkastaa, hywä Matti, jos se mihinkään kelpaa!

Ia hän kiekahuttihe yhtäkkiä kantapäillään ympäri, notkisti itsensä roähän
taapäin ja tähtäsi niinkuin kimen heitossa ja singahutti kupin korkealle il-
maan taitamalla kädenliikkeellä. Ensin suhahdus .... sitten kilahdus .. . .

ja niin kaunis kuppi oli mennyt mäkeen pienen pieniksi sirpaleiksi.
Matti ja hänen sisaruksensa seisoiwat jäykkinä kuin jähmettyneet.

Maahan maipui Matti katkerasti itkien kädet kasroojen edessä, mutta Juho
syöksyi syyllistä kohden. Leena pääsi kuitenkin pötkimään pakoon, sillä
hän lensi nopeasti kuin ajatus. He main kuuliroat hänen leroeän nau-

runsa metsästä.
Kun „tllllta" palasi aikasemmin kotia kuin isä ja äiti, jotka oliwat

jääneet sukulaisten luo kaupunkiin, löysi hän neljä reipasta ystäwäänsä
suruun Vaipuneena.

Miina, jonka piti saada roellin roaliniiksi siksi kun „taata" tulee ko-
tia, oli niin joutunut ajatuksissaan sekasin, että unohti tehdä walkean tak-
kaan, ja Matti raukka oli itkusta punaseksi pöhöttynyt.

Mutta ukko keräsi lapset ympärilleen odotellessaan Miinan melliä ja
wiritti lempiwirtensä: »Jeesus paras ystäruäni". Pienet heikot äänet lau-
loiwat mukana sen werran kuin nsasiwat, sillä oli niin hauskaa kun joku

kerkisi hetkeksi lapsien kanssa hommaamaan. Sitten „taata" otti raamatun
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esille ja rupesi lukemaan Herrasta Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan pie-
niä lapsia kohtaan.

Matti oli istunut ääneti, pää käsien warassa. Mutta yhtäkkiä hän
nosti ruskeat silmänsä ja niissä oli sywä, tutkiwainen katse.

Kuulkaapas „taata", eikös Jeesuskin ollut kerran pieni lapsi?
Oli kyllä, lapseni.
Mutta olikos hänellä, „taata", wihollista?
En tiedä, lapseni, mutta kyllähän minä luulen, että joku woi olla

paha häntä kohtaan.
Mutta luuletko, „taata", jonkun rooineen olla niin ilkeän häntä

kohtaan, että. . . että . . . olisi riistänyt hänen rakkaimman leikkikalunsa?
Wanhll „taata" ei rooinut Matin sydämen kipua parantaa. Woi

Matti raukkaa!
Luuletteko .... luuletteko .. . „taata" .. . että Herralla Jeesuk-

sella oli joku kauniimpi leikkikalu kuin . . . kuin .... minun kuppini?
Nyt jo Matin rohkeus masentuu, hän rupesi itkeä nyyhkyttämään

ja kaikki lapset perässä.
„Taata" rytasi, syltäsi ja niisti nenäänsä.

. Otti sitten ystäwällisesti Matin leuasta kiinni ja pakoitti hänet nos-
tamaan silmänsä ylös.

En tiedä mitä leikkikaluja meidän rakkaalla Vapahtajallamme lie
ollut lapsena ollessaan, lausui hän. Mutta luulen, että, jos joku olisi hä-
neltä ottanut hänen rakkaimman leikkikalunsa, hän olisi rooinut Vihamies-
tään rakastaa. Hän ei koskaan muuta woinutkaan tehdä kuin rakastaa.

Mutta nyt oli roelli tuotu pöydälle ja kaikki muu unohtui hetkeksi.
Ia kun sitten „taata" oli saatu lasten seuraksi pienelle Venematkalle, näkyi
jälleen hymyä heidän huulillaan. Matti yksin silloin tällöin huokasi sy-
wään ajatellessaan aamupäiroän ikäruyyttä.

Ensimäisen kerran elämässään Matti oli saanut wihamiehen. Woi,
kuinka hän sisällisesti kamppaili ja taisteli kun hän „Isä meitää" lukies-
saan tuli wiidenteen rukoukseen! Tahtoisiko hänkin antaa anteeksi? Tä-
mäpä wllsta oli roaikea asia. Hänen kaunis, rakas kuppinsa! Ia tällaisissa

2
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ajatuksissa hän ensi kerran iltarukouksissaan nukahti.... taistellen kostoa
ja oinaa pahaa tahtoaan ivastaan.

Ajatteleppas, tun tuo tenawa parka täyttää jo huomenna kah-
deksan muotta eikä osaa kirjaintakaan, sanoi äiti säälien isälle, juuri kun
Leena mennä pujahti owesta maitotuoppineen.

Hän sai näet joka aamu äidiltä maitoa, sillä ehdolla että Liisa tekisi
päiruätöitä heinässä ja elonkorjuussa.

Ilkeä se tyttöpahanen main on, jatkoi äiti, kyllähän äiti antaa

hänelle witsaa marhain ja myöhään.... mutta ei hän näytä loitsusta
paremmaksi tuleman. Oikein tulee sääli sitä tenawa parkaa.

Niin minunkin tulee sääli, mirkkoi isä ja roaipui pitkiin ajatuksiinsa.
Matti oli seisonut omella ja muoleskellut kaarnasta menettä. Sanat

tunkeutuimat hänen sydämeensä niinkuin sulattama keroätaurinko. Ei hä-
nellä ollutkaan näinä päiminä lepoa ja rauhaa .... olisi tahtonut niin
mielellään olla Herran Jeesuksen kaltainen, hänen joka oli niin hywä . . . .

.. . mutta pitemmälle ei päässyt. Lopulta hän kuitenkin huomasi kuinka
korvan onnen lapsi Leena oli ja kuinka hän olisi tarminnut ystäroällistä

kohtelua. Ia Matin sydän tuli yhtäkkiä häpeää täyteen ....häpeää siitä
että oli itse niin paha 011ut.... ja sai erityisen halun tehdä tyttö rau-
kalle hywää.

Sinä päiwänä pidettiin Kala-Mannin lapsilaumassa suuret neuwot-
telut. Innokkaita ääniä nousi sekä myötä että ivastaan. Mutta Matti
pääsi, kuten taroallista, rvoitolle.

Huomenis hämmästyi aimo tamalla lähellä asuma Tuiskulan Heta,
joka aamulla meni rannasta mettä hakemaan, nähdessään neljä lasta kello
4 aikaan aamulla souteleman weneessii. Mitähän tuuminkin nyt lienee
Kala-Mannilaisilla?

Mutta jos hänellä olisi ollut tarkan tarkka korma kuulemaan taiwann
sulosömeliä, niin hän olisi kuullut enkelien meisaawan tänä warhaisena
huomenhetkenä. Sillä ne ilmaisiwat ilonsa siitä, että rakkauden moima
oli päässyt moitolle näiden muutamain lasten sydämissä.
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Pienessä pimeässä saunakamarissa heräsi tyttönen, jonka pörrönen
punanen tukka pilwenä walui pitkin päätä, hierasi unisena silmiään ja

nikasi haukotellen ruumistaan alkuvuoteella,

Liisa äiti oli jo mennyt pihalle ja jättänyt puoleksi syödyn puuro-
madin pöydälle.

Leena tyttö kömpi takan ääreen ja alkoi syödä, unohtaen saipuat ja
medet ja muut aamu-askareet. Mutta silloin alkoi kuulua ihmeellistä ääntä
ulkoa Leena kurotti korunaan ja asettui tuossa tuokiossa puolustus-

asentoon säihkymin silmin, hän oli näet main odotellut, että Matti ja

hänen sisaruksensa tulisimat hänelle pahan pahalla kostamaan.
Jeesus paras ystäroäni, kuului ulkoa owen takaa.

Mitä .... mitä maailmassa tämä on? Leenan silmät seisonnat kuin
pyöreät pallot päässä.

Sieltä kuului wielä toinenkin wärsy. Tämäpä nyt ruasta „peliä"
. . . . tällaista hän ei ollut koskaan elämässään nähnyt eikä kuullut. Mi-
täs tämä oikeastaan merkitsee? Kyllähän Leena oli kuullut lcwlettaman
omen ulkopuolella nimipciiwinä ja syntymäpäiminä mutta ei kos-
kaan mirsiä ja mikäs merkkipäiroä sitten tänään olisi?

Mutta yhtäkkiä hänelle walkeni ajatus hän täyttääkin tänään

kahdeksan runotta! Sen oli äiti muutama wiikko takaperin sanonut. Mutta
ei hän siitetään wielä ollut selwillä. . . tulisiwatko Kala-Mannin lapset
hänelle laulamaan?

Rääsynen leninki pian ylle ... ja sitten raottamaan owea . . . Oli-
han siellä sittenkin Matti. .. Miina .. . Juho .. . pikku mauwa ja mcmha
„taata".

Mutta pihalle minä en mene, ajatteli Leena itsekseen ja sulki
omen. Ne tekemät minulle main pahaa . . . tämä kaikki on heidän juoniaan.

Ia hän kurkisti sen sijaan ikkunasta pihalla. Mutta mitä siellä riip-
puikaan? Kaunis kieloista kudottu seppele ja roehreitä lehtiä pienen neli-

ruutisen ikkunan ympärillä.
Omatko ne tulleet hulluiksi, huudahti Leena ääneensä ja sydän

rupesi kummallisesti sykkimään.



20

Samassa aukeni owi hiljaa ja warowaisesti. Matti astui esille ku-
lunut kirja kädessä ja silmät lempeyttä säihkyen,

Onnea! .... tästä saat minun wanhan aapiseni.... ja minä
opetan sinut, Leena, lukemaan, jos tahdot.

Mutta Leena ei roirkannut sanaakaan. Hänen silmänsä milkkuiwat
milloin Mattiin, milloin muuhun lapsilaumaan. Mutta ei yksikään on-
nentoiwottajista näyttänyt mihamieliseltä tai kostonhaluiselta.

Silloin rupesi yhtäkkiä Leenan kurkkua ahdistamaan.... sellainen
ihmeellinen tunne, jota hän ei koskaan ennen ollut tuntenut, täytti hänen
sydämensä.... tuskin tiesi mitä oli tehnyt tai mitä aikoi tehdä.... ää-
neensä itkeä nyyhkyttäen hän heittäytyi Matin kaulaan ja ...

. suuteli häntä.



maan,
kuinka

rattoisasti kul-

kuset kilisiwät
ja kuinka ke-
weästi reki kiiti

yli lumisen
jään! Tuolla
kaukana lahden
toisellapuolella
oli Pekan koti.

Muutaman hetken perästä hän
jo saisi terroehtia kaikkia rak-
kaita kokolaistaan.

Mitähän äitikin sanoo, kun
hän näyttää todistuksensa?
Opettaja oli sanonut olemansa
hymin tyytywäinen Pekan ah-
keruuteen ja sitä samaahan il-

maisiwat kaikki kauniit armo-

sanat todistuksessa. Pekka
käänsi iloiset kasmonsa isäänsä
päin, jota ajoi, ja huudahti:

Tiedättekö, isä, kuinka

hauskaa on käydä koulua! Ia
kaikkein hauskinta on lukea

maantiedettä. Jospa main kuulisitte kuinka meidän opettajamme osaa
kertoa!

Wai niin, sanoi isä ja katseli ajatuksissaan suuraan eteenpäin.

Hän oli tänään komin hiljanen, mutta hänen mielessään oliwat warmaan
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monet joulutouhut. Sinä juhlista jaloin, joulu! Pekka moi tuskin py-
syä reessä paikoillaan. Ei ollut enää muuta kuin neljä päiwää jouluun.
Ia se aika menisi kyllä, isän ja äidin auttamiseen.

Kas tuossa! . . , takkamalkean loiste näkyi jo tuwan ikkunasta.

Hei rusko! Pekan täytyi nousta kontusilleen ja liljasta hemoselle. Muu-
tama askel wielä kelpolailla karkua... ja sitten rusko pysähtyi rappus-
ten eteen.

Oi, kuinka lämposeltä tuntui istua rahilla äidin rinnalla! Ia miten
pikku sisarukset oliwat iloisia! Kamarissa makasi uusi pikkunen sisko keh-
dossa. Pekan mielestä oli tätä paras katsella sen ollessa unessa. Silloin

se ei itkenyt ja äidillä oli näin ollen parempaa aikaa olla hänen ja muiden

kanssa.
Mutta illan hauskin hetki oli se, jolloin Pekka pisti todistuksensa

äidin käteen ja seisoi tähystelemässä äidin kaswojen ilmettä.
Armas poikani, sanoi hän ja taputti ilosta loistamin silmin Pek-

kaa päähän. „lumala sinua siunatkoon!"
Mutta samalla hän huokasi symään. Pekka hämmästyi. Minkähän-

tähden äiti huokasi? Mutta pian hän kuitenkin unohti kaikki leikkiessään
ja telmiessään sisarustensa parissa.

Ia joulu, kauan kairoattu, ilonen joulu tuli! Olkia lewitettiin lat-
tialle, kuusi kimaltelemme papereilleen tuotiin tupaan, walkonen pöytäliina
lewitettiin pöydälle, isä, äiti ja lapset pukeutuiroat pyhäwaatteisiin. Mtä
kuitenkin puuttui. Äiti sanoi, ettei hänellä tänä wuonna ole waraa leipoa

wehnästä jouluksikaan.

Joulun aikakin meni. Niin hyroin kuin Pekka roiihtyikin kotona, ajat-
teli hän kuitenkin sydämen ilolla koulua. Maantiede oli käynyt niin rak-
kaaksi, että se aina wäikkyi mielessä.

Erciänä iltana kun pikkulapset oliwat menneet maata ja isä istui
takan ääressä Nuoleskelemassa uusia piikkiä haramiin, kohotti hän Pekkaan
oudon katseen.

Kunleppas, poikaseni, wirkkoi hän mittaan ja antoi puukon le-
wätä, minun täytyy sanoa sinulle jotakin, mutta älä nyt sitä pane pahak-
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sesi. Näeppäs. . . meillä. . . meillä... ei ole warcm lähettää sinua kou-
luun. Me äiti ja minä turmiksemme sinun apuasi töissä.

Äiti niisti nenäänsä ja kumarsi päänsä permantoon päin. Pekka
istui jäykkänä kuin tukki. Hän ei woinut tätä ymmärtää. Ei saisi käydä
koulua, ei saisi enää lamata opettajaa, ei saisi lukea maantiedettä! Sy-
däntä karmi ja wiilteli.

Isä katseli poikaansa lämpimin suruwoittoisin silmin. Nyt masta
Pekka, ensimäisen kerran huomasi, että isä oli manhentunut ja laihtunut.
Ia tuossa takkamalkean walossa olimat äidin kaswot kalpeammat kuin
koskaan ennen. Pojan sydän oli pakahtua. Oliwatko he nyt niin köyh-
tyneet, oliko puute tullut tupaan Vierailemaan?

- Äiti nousi seisoalleen ja otti iltaruoan kaapista. Pekka näki miten

hän nosti esiliinansa silmäinsä eteen. Ia silloin pääsi suru malloilleen,
hän hypähti pystyyn, juoksi tumasta pihalle, missä taiwas oli sekeessä, ja

seisoi siinä korkeiden lumikinosten keskellä itkeä nyyhkyttäen katkerasti.
Mutta kun sittemmin äiti tuli hänen wuoteensa wiereen lukemaan ilta-
rukouksen, kumartui hän ja kuiskasi hellästi: „Älä sure, rakas poikani, em-

meköhän wielä jotain keinoa woi keksiä".
Pekka oli ketterä ja reipas työmies, niin pieneltä kuin näyttikin. Isä

woi hänet lähettää mihin tahansa, sillä hän oli warma, että Pekka toi-
mitti asiat säntilleen. Ajot luistimctt kuin hihnoista... ei Pekka haas-
kannut aikaa turhiin lörpötyksiin. Isä oli oikein tyytywäinen häneen ja
armeli hänestä aikaa myöten tuleman hymän torpparin.

Mutta Pekalla itsellä oli mielessä muut ajatukset, joista ei kukaan
tiennyt. Hän uneksi kaiket yöt main maantieteestään. Woi, kuinka hänen
teki mieli kouluun! Eiköhän wielä sekin aika tule, että hän pääsee takaisin
kouluun, mutta silloin hän ei malttaisi nukkuakaan öisillä, lukisi maan, lu-

kisi lakkaamatta! Ia sitten ... sitten hänestä tulisi ylioppilas ja opettaja!
Eteenpäin elämän mieli. Mutta koskaan hän ei uskaltanut kysyä miten
koulunkäynnin käwisi ensi syksynä, sen hän main itämäiseen näki, että hi-
taasti milja isän mainiolla kaswoi. Ia siitä sai Pekka asian ymmärtää.
Synkältä rupesi näyttämään, kun rukiin tähkiä oli Harmassa ja nekin ohuwia.
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Mutta eräänä kauniina kesäpäimänä oli eräs mieras herrasmies tul-
lut kylään ja muokannut itselleen asunnon tähän siemään kalastajan mök-
kiin rannalle. Siellä hän istui kamarissaan aamusta iltaan kirjainsa ääressä.
Kalastajat kutsunnat häntä tohtoriksi, sillä siksi hän oli itseään heille nimittänyt.

Eräänä sunnuntaina Pekka tulla syöksähti äitinsä luo ja kirkasi kiilu-
tuin silmin, että kaikki kylän lapset pääsewät iltapäiroällä tohtorin luo.
Kulunut takki puhdistettiin, tukka kammattiin... ja iloisemmalla mielellä
kuin Pekka, ei lie kukaan juossut kalastajan tumalle.

Sepä masta oli ihmeellinen kylä! Tohtori istui lasten keskellä me-
ren rannalla. Ia hän alkoi kertoa heille hänestä, joka niin heitä rakasti,
että jätti tairuaan ihanuutensa heidän tähtensä.

Jos jollakulla teistä, pojat tai tytöt, on jokin murhe sydämellä,
wirkkoi tohtori, niin saatte olla roarmat, että Jeesus tietää tämän mur-

heen. Ia te saatte rukoilla häntä ottamaan se pois. Hän kyllä kuulee
jokaisen lapsen rukouksen ja osaa ihmeellisen hywin teitä auttaa. Mutta

hän ei aina auta juuri sillä tawalla kuin me itse tahtoisimme. Muista-
kaa nyt siis kuinka sydämellisesti Jeesus teitä jokaista rakastaa, paljon
enemmän kuin maallinen isä tai äiti.

Pekka palasi kotia sanat ruielä karmissa soiden. Ihmeellistä, ettei

hän koskaan ennen ole sillä tawalla kuullut Vapahtajasta puhuttaman.
Ei hän koskaan ollut sitä uskonut, että lapset saisiroat niin Jeesukselle
puhua kuin jollekin ihmiselle. Sepä hauskaa, että hän tahtoo lastenkin
puhetta kuulla.

Kun Pekka illalla meni muoteelleen, pälkähti yhtäkkiä hänen pää-
hänsä, että hän tekisi niinkuin tohtori oli sanonut. Hän hiipi peiton alle,
ettei kukaan näkisi häntä eikä kuulisi hänen puhettaan. Kaikki sydämen asiat
nyt tulwiwat esille, sillä Jeesushan tiesi miten ne olimat autettawissa.
Herttaisen keweää oli kertoa koulu-itamästä. Ia sydän oikein ilosta sy-
kähti, kun rukoili Jeesusta päästäkseen mielii kouluun takaisin. Päiroät
kuluimat . . . Pekka hyräili ja lauleskeli entistään iloisempana , . . sillä hän
oli saanut uuden kelpo ystäwän.
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Joka sunnuntai lapset saiwat istua tohtorin luona kuuntelemassa,
lukemassa ja laulamassa. Pekka ei olisi sallinut yhdenkän sanan mennä
kormien ohi. Ia hän sai päiwä päimältä yhä suuremman halun olla
ystäwällinen Vanhempia ja sisaruksia kohtaan. Jos hän oli ollut tottele-

maton ja päästänyt sopimattomia sanoja suustaan, ei omatunto antanut

rauhaa ennenkuin oli pyytänyt anteeksi.
Tuli syksy. Äimälän äiti jo warusteli Lauri poikaansa kouluun.

Mitenkähän Pekan käynee? Ei hän uskaltanut toimoakaan. Rukiista oli
tullut hywin huono sato ja perunat eiwät tahtoneet kaswaa. Isä näytti
yhä laihemmalta, ja äiti pääsi tuskin askeltakaan liikahtamaan, ilman että
pikku mauwa itkuun pirahti. Ia Pekan täytyi usein olla lapsenpiikana.
Woi, eikö Jeesus nähnyt kuinka köyhiä he olimat. . , eikö hän tiennyt
kuinka komin Pekan teki mieli kouluun?

Kun eräänä iltana Pekka oli hakenut lehmät kotia, näki hän tohtorin
astuman tumasta ja äidin seuraaman häntä rappusille.

Pekka poikaseni, tuleppas saattamaan minua wähään matkaan. Mi-
nulla on jotakin sinulle sanomista, mirkkoi tohtori ja otti häntä ystämäl-

lisesti kädestä.

Pekka milkasi äitiinsä, ja äiti nyökäytti päätään. Ia niin hän sitten
lähti seuraamaan opettajaansa säihkymin silmin.

Kuuleppas nyt, poikaseni, lausui tohtori, minä kerron sinulle
erään sadun. Olipa kerran eräs mahtuma kuningas, joka hallitsi koko maata.

Ia olipa wielä pikku poikakin, jota oli kuninkaan ystäwä. Hänkin oli saa-
nut kuninkaalta niin ualjon lahjoja, ettei hän niitä kaikkia muistanutkaan.
Mutta pojalle tuli halu oppia lukemaan, ja kun kuningas sai sen tietää,
lähetti hän hemofilia ja Maunuilla häntä kouluun hakemaan. Mutta yhtäk-
kiä tuli kuninkaalta sana. Pojan tuli palata kotia ja odottaa kunnes man-

nut jälleen tulisimat porraseteen. Multa tämä poikaa harmitti ... ei hän
woinut ymmärtää kuninkaan tarkoitusta. Mutta eräänä päimänä hän sai
kirjeen. Kuningas kirjoitti, että, jos hän olisi ahkera ja kiltti kotona, hän
tulisi eräänä päimänä häntä hakemaan ja silloin hänellä olisi suuri lahja.
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Wiimeiset sanat kuuluimat: Jos olet minun ystäwäni, niin pysy kotonasi
minun tähteni.

Ia sitten tuli poika iloiseksi. Eikös kelmannut totella sellaista ku-
ningasta ?

Sanoppo.s nyt, Pekka, minulle, mitä sinä pidit tästä pojasta.

Pekka katsoi awomielisesti tohtoriin... Se poika teki oikein. Niin
minäkin tekisin, jos kuningas minulle sellaisen käskyn antaisi.

Tekisitkö todellakin?

Tohtori katsoi häntä silmästä silmään.
Ia nyt hän antaa sinulle sen käskyn. Jumala itse tahtoo, että

hänen pikku Pekkansa jää kärsimällisesti kotia isän ja äidin luo. kunnes
hän lähettää hänet jälleen kouluun.

Pekka pysähtyi, lentäen kasinoiltaan tulipunaiseksi' Mistä tohtori
tiesi hänen suuren salaisuutensa? Mutta tohtori main hymyili ja taputti

häntä päähän.

Tästä tulee mähitellen myöhäinen, poikani. Palaa nyt kotiasi
ja muista kertomaani satua! Korkea kuningas sanoo sinullekin: „los olet
minun ystäroäni, niin jää kotia minun tähteni." Näetkös ja tohtori
osoitti sormellaan kahteen kiilumaan tähteen, jotka tuikkimat heidän päänsä
päällä se kuningas onkin rikas. Hän hallitsee miljoonia tähtiä. . .

kaikkea mikä on suurta tairoaassa ja maan päällä. Jumalalle olkoon kii-
tos, että me saamme häntä Palmella!

Ia Pekka palasi kotiinsa risteilewin ajatuksin. Itämältä tosin tun-
tni kun ajatteli koulua ettei sinne enää pääsisi, mutta kuitenkin ja oikasi
ruumistaan se oli Jumalan oma tahto. , , hänen tuli jäädä kotia.
Sen oli tohtori marmasti sanonut. Mutta kerran ja silmät rupesiroat
elämään mielci kerran tulee marinaan sekin aika, että Jumala lähettää
hänet kouluun. Hän tahtoi nyt alistua Jumalan tahdon alle. la'kewein
askelin hän astui tupaan. Mutta, ihmeellistä kyllä, ei isä eikä äiti kysy-
nyt mitä tohtori oli sanonut, mutta Pekan mielestä hekin näyttiwät iloi-
semmilta.
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- Tuli syksy... ja taimi... ja taas joulu. Joulu-aaton aamuna

tuli eräs naapurin eukko, joka oli käynyt kaupungissa, ja jätti Pekalle erään
suuren, walkean kirjeen, joka oli lakattu ja jossa oli postimerkki päällä.
Reunaan oli kirjoitettu: „Nruattawa jouluaattona". Mutta oi, kuinka

Pekka käwi uteliaaksi. Mistähän se kirje mahtoi olla? Jospa nyt jo ilta-
kin joutuisi!

Kun oliroat jouluruokansa syöneet, wirkkoi isä: Aukaseppas nyt, Pekka,
kirje! Ia kylläpä isä, äiti, Pekka ja kaikki pikkulapsetkin hämmästyiwät

katsellessaan suurta seteliä ja pientä kirjeenlappua, jossa oli ainoastaan
nämä sanat:

„Korkea kuningas lähettää Pekalle joululahjan. Se on annettawa
isälle, että hän saa palkatuksi rengin itselleen ja että Pekka pääsee kouluun.
Siunattua ja rauhallista joulua! . . . loimottaa . . . tohtori."

Uskollisuus.
Miia oli wähäläntänen, wakama ja wiisaanlainen tyttö, jonka

nimi kirkonkirjoissa täydellisesti kuului Martta Maria ja joka asui
isänsä, äitinsä ja kuuden kultakutrisen sisaruksensa kanssa pienessä hallistu-
neessa tumassa koiroumäessä lähellä rantaa. Eikä hänellä näin ollen riit-
tänytkään aikaa, kuten muille lapsille, leikkeihin ja humituksiin. Sillä roii-
den, kuuden rouoden wanhasta hänen täytyi pitää äidillistä huolta muista
sisaruksista, joita yhä enemmän hänen ympärillään rupesi kasmamaan.
Miian täytyi korjata ja paikata, Miian täytyi keittää ruokaa ja pestä as-
tiat, Miian täytyi tuutia, kantaa ja hyssyttää lapsia, sowittaa heitä ja
antaa hywiä neumoja. Maikka olikin jo yhdentoista wuotias, oli ruu-

miiltaan wähäläntänen, mutta eipä tässä tumassa saatukaan maitoa tar-
peeksi latkia.. Äiti sai kyllä joka aamu kannullisen talon emännältä, mutta
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oli monta suuta ottamassa, ja nuorimmat tietysti tarwitsiwat enimmin.
Raitista ja hywää lähoewettci saatiin sentään tuwan takaa pellon pienta-
reelta, ja wälistä emäntä pisti äidille kaljaa tuliaisiksi. Isä käwi talossa
työssä, ja äiti auttoi isäntää tiilitehtaan töissä. Siten kaikki kodin aska-
reet joutuiwat yhdentoistawuotiaan Miian hartioille.... eikä siis ih-
mettä, maikka olisi tuntunut raskaanlaiselta.

Kun hän wälistä istui Heikin kehdon ääressä, hyräili ja tuuditteli
niin että tämän pyöreä, pellawatukkanen pää huiskui kirjawilla pumpuli-
tyynyillä ....silloin hänen saattoi tulla merkillisesti ikäwci. Jos tästä
edes pääsisi johonkin, niin että saisi muitakin lapsia tamata maik-
kapa kouluun! Mutta äiti itse oli hänet opettanut lukemaan, ja muuta ei
tarwittu. Ia tukapas muutoin hoitaisi kotia ja lapsia? Nuweta tässä
nyt ajattelemaan koulunkäyntejä, sehän olisi hullua, arrueli sekä isä että äiti.

Kerrassaan hullua! Sen pikku äiti itsekin hywin ymmärsi, mutta, ihmeel-
listä kyllä, ei noita merkillisiä ajatuksia saanut pois päästään. Hän jo
toiwoi olemansa pääskynen. Jospa olisikin ollut pääskysen siiwet, silloin
sitä olisi lentää liidellyt kauas, kauas muille maille!

Tänäpänä hän istui kutomassa sukkaansa kimellä auringon paisteessa,
kuunnellen toisella korwallaan tupaan, missä Heikki makasi unessa peite

hikisillä kasmoilla, kärpästen suristessa katolla ja seinillä, Lapsiparroi lei-
kitteli kaikessa rauhassa hiekkakasassa kiroilla ja porsliinin palasilla.' Oli
niin herttaisen lämmin päiwä, että kaksi nuorinta lasta oli paitasillaan.'

Ajatukset liiteliwät ympäri pikku äidin päässä, mutta sacmmttiuiathan
ne sentään jonkinlaisen päämääränkin. Wai, niin, se herrasruäki, joka oli
wuokrannut isännän keltasen huwilan metsänrinnasta, oli siis eilen saapu-
nut! Isä, jota joka päiwä tuli talon työstä, oli heidät kaikki nähnyt. ~ ,

herran, rouroan ja molemmat tytöt, sekä pikkutytön joka oli herraswäen
oma että suuremman joka oli rouwan sisarentytär ja joka oli wain heidän
luonaan wierailemassa. Ia kaksi mahdottoman suurta kuormaa, joissa oli
herraswäen taroaroita, oli niinikään eilen tullut. Kaksi mahdottoman
suurta kuormaa! Mitähän maailmassa niissä onkaan! tuntui oikein haus-
kalta istun ja tuumiskella tällaisia asioita.
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Miia! kirkasi Ilmari niin kimeästi että kyllä unet silmistä me-
niwät ja Miia pystyyn pääsi, näetkös.... näetkös.... tuolla tulee
herraswäki!

Tuskinpa olisi syntynyt suurempaa hälinää, maikka itse kuningas olisi
liikkeellä ollut. Kaikki kuusi kultakutrista kyhertyiwät kokoon ....toiset
pukeissaan, toiset paitasillaan.... ja tähystclimät ihmeissään henkeään
metämättä, kuinka kesäwieraat maaleissa maatteissa ponnistimat puiden lo-

mitse polkua pitkin rannalle.

Ihtäkkiä kuului aimo naurun rehahdus. Iso tyttö oli huomannut
Miian laumoineen ja huudahti: No, mutta, täti, katsotaanpa! Tuollainen
lauma lapsia! Ei niiden kumminkaan luulisi hiki tuleman!

Ia taas nauraa rekotettiin.

Mutta rouwa heilutti ystäwällisesti lapsille waaleata auringonwar-
joaan, ja pikku tyttö heitti heille sormisuukkosia. Tuolla kaukaa sinisellä, «.läikky-
mällä meden kalmolla tuli soutuwene juurirantaa kohden. Palmelustytön
oli näet määrä noutaa herraswcikeä soittaakseen sitä sitten pikimältään toi-
selle puolen saareen.

Ia niin sitä lähdettiin saareen tuo lepertelemä kaupunkilais-
perhe, joka oli tullut tänne nauttimaan kesän ja luonnon ihanuutta.

Nuot kuusi kultakutrista tuolla pienen hallistuneen tuman ympärillä

seisoiwat hiljaa kuin naulatut ja ... . katsoa tuijottimat main. Oi sitä
iloa kun oliwat hermswäen nähneet ja .... niin likeltä! Olihan tässä
nyt äidille kertomista koko illaksi!

Mutta yhtäkkiä kuului pahaa parkausta tumasta. Pikku äiti kipasi
huoneeseen, pudistaen kaikki tuulentuwat pois mielestään. No, sydän kä-
pyseni, pikku Heikki hempukkani, kuinka sinä huudat! Mutta eipä siinä suu-
rempaa hätää 011ut.... täytyy main nostaa kehdosta, kantaa sylissään,
laulaa ja lohduttaa. Kun Heikki wihdoinkin huomasi, että Miia totteli

hänen pienintäkin jäsenensä järkähtämistä, niin hän tyyntyi. Sillä wmkk'ei

hän ollutkaan kuin masta kahdefsankuukautinen, oli kuitenkin siksi wiisas,
että osasi maltaansa oikein käyttää.
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Mutta yöltä Miia näki unta pelkistä maaleista ihmisistä, joilla oli
kirjawat auringonmarjot, ja pienistä kesäpukuisista tytöistä, jotka heitteli-
mät sormisuukkosia Ne astuimat kauneihin, kemeästi liikkumiin me-

neisiin ja soutelimat auringon paisteessa mälkkymällä meden pinnalla
soutiwat kauas, kauas aamalle merelle, mistä kuului soinnukkaita sulosawe-
liä. Sellaisia sämeliä hän oli ainoastaan kerran kuullut kirkossa, ja luuli
niiden silloin tulleen suoraapäätä tairoaasta.

Eräänä lauantai-iltana äiti oli löytänyt maailman makeimmat man-

sikat .. . ihkasen kypsät ja hymältä haiskcchtamat. Ia sunnuntai-aamuna
sitten puettiin Miian ylle uusi, kankea pumpulileninki ja puolianturaiset

kengät. Äiti antoi hänelle wielä mähän ohjeita asiaansa ajaakseen, ja niin
sitä sitten pikku äiti läksi Veräjästä, kantaen warowasti wasuaan ja lap-
sukaisten tarkasti seuratessa silmillään. Sydäntä tykytti turvattomasti.
Sillä hänen piti tänä päiwänä mennä ensimäisen kerran elämässään her-
raswäen luo.
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Pieni keltanen hnwila puitten mälissä tuntui niin komin houkuttele-
malta. Sen katolla liehui lippu ja musta tärkätyt uutimet hulmusiwat
tuulessa. Epäillen hän pysähtyi porstuan owelle. Ia silloin rupesi huo-
neista kuulumaan laulua ja soittoa. Raumahan siellä lauloi. Miia kuun-
teli henkeään wetämättä.... Tämä oli kuin unta.... Oi ihmeen iha-
nuutta !

„Hywä paimen, johda meitä
Hengelläs' ja sanallas'
Tuskan alle nääntyneitä
Wirwoita sä armossas'.
Hywä paimen, j, n, e,"

Jospa rouwa laulaisi rvielä uudelleen tuon kauniin laulun!
Täti! kuului yhtäkkiä ääni, joka koski komin Miian törmiin, sillä

se roei laulun ja soiton, täti! pikkulasten waalijallll on mansikoita kaupan.

Ia Elsa, rouwan sisarentytär, harppasi porstuan omesta pihalle.

Mutta rouma tuli pihalle pikku tyttöineen, Taputti pientä kaupus-
telijaa olkapäälle lempeästi hymyillen ja luwaten ostaa hänen marjansa.

Sinä, pikku tyttönen, saat poimia minulle marjoja kuinka paljo
main tahdot, wirkkoi rouma, mutta koeta tulla lauantaina. Sillä sun-
nuntaina en tahtoisi kernaasti ostaa enkä myydä. Sunnuntai on mei-
dän juhlapäiviämme, lisäsi hän iloisesti hymyillen. Aiomme juuri rumeta
pyhää pitämään. Tahdotko sinäkin, pikku ystäwäni, kuunnella saarnaa ja
ottaa osaa lauluun?

Sepä kysymys: tahtoisiko Miia? hän niiasi symään, tumallinen,
wakama ilme laamoissaan, mutta sydän sykki ilosta.

Tästä tuli unohtumaton aamupäimä. Miialle aukeni aiman uusi
maailma. Oi, miten paljon uutta ja kaunista sai nähdä aina pikku Dag-
marin nukkescingystä ja suuresta nukesta kiiltäwiin kupariastioihin kyökin

seinällä. Mutta kaunein kaikista oli kuitenkin rouwan sänky. Kylläpä

hänellä oli kotimatkalla miettimistä, ja jo rupesiroat tunnon waiwat wai-
waamaan, että oli pikku Heikin jättänyt Itian pitkäksi aikaa äidin ja sis-
kojen huostaan.
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Mutta Elsa löysi pian tien rannalla olemaan tuttuun tupaan. Kun
ei hänellä ollut ikäistään kumppania, ei ollut muuta neumoa kuin tyytyä
Markkulan Miiaan, jota ei kukaan ulisi moinut luulla Elsan ikäiseksi. Kau-
punkilaistyttöä humitti Miian wakarua, miisaanlainen käytös sisaruksiaan
kohtaan.... oikeinpa se joskus niin humitti, että täytyi rumeta leikkiä
laskemaan. Miina kutsuttiin tamallisesti „kakaramuoriksi" tai „ämmän

joka ei oikein ollut Miian mieleen, waikk'ei hän siitä mitään
wirkannut. Muutoin siitä muodostui aina juhlahetki lapsille kun herras-
mäen Elsa tuli tupaan. He pitiwät häntä satujen saarista tulleena ih-
meenä ja juoksimat jalkansa Väsyksiin kantaakseen hänelle kaikkia mitä main
toiwoi, milloin metsästä kuusen ja männyn käpyjä, milloin kimiä rannalta,
milloin kutkia niityltä. Parhaimmat ja suurimmat marjat säästettiin aina

herrasmäen Elsalle, ja moi sitä'lurjusta, joka uskalsi marjankin näpistää

hänen masustaan! Kyllä silloin pikkuäidin silmäys tunkeutui symälle tai
sai ruumiissaan tuntea kelpo läimäyksen.

Eräänä päiwänä tuli Elsa punasena kuin kukko ja istahti hengästy-
neenä tuman rappusille.

Woi, moi, niin hirweän kuuma! En minä tätä kestäkään. luok-
seppa Miia hakemassa minulle mettä! Teillä on niin hywäa mettä.

Pikku „muori" jätti Heikin Annan syliin ja pyörähti nopeasti tuin
sisilisko lähteelle.

Kiitos, kiitos, hywä „muori", sepä oli wirkistämää! Hoh, hoh,
epäilen mähän, tahtoisitko, sinä Miia, auttaa minua eräässä asiassa?

Pikku „muori" katsoi uskollisin silmin herrasmäen Elsaa.
Niin näetpäs, minun syntymäpäimäni on wiikon perästä. Ia

silloin kaikki minun seitsemän serkkuani tulemat luokseni kyläilemään. Ajat-
telin sentcihden, että meidän tarmitsisi hauskuudeksi sitoa köynnöstä por-
raspieleen. Tahdotko.... tahdotteko te kaikki auttaa minua niin paljon
että tulette metsästä hakemaan harakanmarjan ja puolan marsia, kyllä
minä tädin palmelijan kanssa sitten ne sidon. Ia tiedättekös, pakara-
muori", .... ja Elsa kuiskasi jotain Miian korwaan.
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Pikku muori lensi sekä kalpeaksi että punaseksi. Sellainen suurem-
moinen lupaus! Hänkö, Markkulan Miia, pääsisi herrain testeihin!

Ia nyt sinä woit jättää tuon paksun poika möllikön Annan tai Ak-

selin huostaan ja lähteä minua wähän soutelemaan teidän pienellä we°

neellä, wirkkoi Elsa, joka oli jo lemähtcinyt ja astuskellut merenrantaa
kohden.

Miia epäili.
Mitä? Eikös ehdotus olekaan „ämmän unisuuden" mieleen? Pel-

käät kai myrskyä, ha, ha, ha!
E-e-°en, mirkkoi pikkn äiti lewollisesti . . , . mutta olen luwannut

äidilleni etten jätä pikku-pojua niinkauan kuin hän on poissa.
Sinäpä olet lapsellinen, „kakaramuori!" ymmärräthän toki että

minä tarkoitin pikkuseksi aikaa ja kakarat saamat kaikki täältä mäeltä töl-

listellessään seurata äitiään. Me soudamme main yhden kerran keskelle selkää.
Puna nousi nousemistaan Miian poskille,

E°e-en minä tule, sanoi hän warmasti ja wakawasti.
3
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Elsa tulistui. Hän oli tottunut saamaan aina tahtonsa läpi.
Wai niin, sinä itsepäinen tenaroa, et siis aio tulla. Mutta et-

kös sinä Ilmari ole walmis lähtemään huwiretkelle, wai mitä sanot?
Ethän sinä ole sellainen pelkuri kuin tämä suuri siskosi?

Miia puri hammastaan ja oli ääneti. Mutta antoi kumminkin ai-
rot meljelleen, joka ylpeänä kuin kuningas juosta kipasi mäkeä alas rantaan
lykkäämään wenettä mesille. Miia seisoi tuokion paikoillaan ja katseli hei-
dän menoaan, huokasi raskaasti ja meni sitten tupaau Heikkineen nukut-
tamaan häntä.

Aurinko oli tuskin ennättänyt helakkana nousta, kun jo Markkulan
Miia kolmen manhimman sisaruksensa kanssa köinpi rouoteeltaan ja läksi
metsään äidin suuri waatemasu muassa. Ia niin ahkeria oltiin, että tus-
kin muurahaiset olisiwat uutteruudessa woineet maittaa. Pikku äiti ma-

litsi kaikkein kauneimmat kukkaset mitä moi löytää ja hylkäsi armotta sisa-
rustensa kelmottomat kukat. Tunsipa wielä jonkunlaista ylpeyttä, kun her-
rasroäen Elsa osoitti katseellaan hyroäksywänsä hänen poimintansa.

Niwan niin.... mutta wielä roähän lisää.
Ia niin oli uudelleen lähdettäwci metsään. Pikku Anna tunsi roat-

sansa porottaman. Hän olisi niin mielellään juossut pikimältään kotoa
ruokaa hakemassa, mutta koska herraswäen Elsa käski heitä poimimaan, niin
ei auttanut sanaakaan mastaan sanoa. Mutta kelpaapa Elsan huomenna!
Entä Miian, joka pääsee herraswäen testeihin ....totta mar sieltä jotain
taskuunkin herahtaa?

Markkulan tumassa olimat jo nuorimmat illalla maatapanossa, kun

Elsa tulla tupsahti juoksujalassa. Talon emäntä oli kertonut, että lähei-
sessä lehdossa kaswoi eräs kaunis, korkea kukka, jota kutsuttiin „illakoksi"
ja joka tuoksui suloisesti. Ia koska täällä maalaisten moisioissa oli niin
wähän tuoksuawia kukkasia, niin Elsa tahtoi malttamattomasti saada sen
salin pöytää warten aiottuun kukkamihkoon.

Sinähän, Miia, juoksetkinsen sieltä noutamassa, lausui Elsa pyytäen.
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Miia katsoi ääneti tiellepäin.
Noudan kyllä, kunhan äiti tulee, wastasi Miia. Ei hänen pitäi-

sikään kauan wiipymän.
Mutta Elsa ei olisi tahtonut odottaa. Hän oli wäsynyt kaikkeen

huhtomiseen ja rehkimiseen... ja olisi jo tahtonut päästä maata,

No mitäs muuta.... lähde heti! kuului Elsan käskemä ääni.
Miia katsoi häneen rukoilemin silmin.

Äiti tulee aiwan heti, wirkkoi Miia hiljan.

Mutta minä en rupea häntä odottamaan, liuskasi Elsa. Nina
yhtä yksipäinen! .... et sinä näy oppiman tottelemaan. Mutta nyt si-
nun täytyy totella . . . tiedätkös!

Ilmari säikähti ja rupesi pikku äitiään puolustamaan.
Miia saa selkäänsä, jos hän jättää pikkupojun, selitti Ilmari le-

wottomana.
Teidän „kakaramuorinne" on waimanen 01ent0.... sen minä

sanon. No, Miia, etkös rupea jo katumaan? En minä tässä jaksa kauan
odottaa.

Mutta silloin pikku äiti katsoi niin lempeästi Elsaan, että se silmäys
oli hänet maahan masentaa.

Mitäs sinä, Elsa silloin teet kun sinun täytyy totella? läätkö
sinä paikoillesi, kysyi Miia, mai juoksetko matkoihisi?

Elsa lensi tulipunaseksi, ja sisarukset katsoa tuijottiwat ihmeissään
Miiaan. Kuinka hän uskalsi niin sanoa!

Mutta meri alkoi kiehua herraswäen Elsassa.
Kuuleppas sinä rikkiwiisas tenawa, tiuskattiin säihkymin silmin

mastaan, etkö sinä tiedä kuinka sinun täytyy kohteleman parempia ihmisiä?
Sinäkö tässä rupeat minua opettamaan? Mutta minäpäs sanonkin sinulle,
että sinä „kakaramuori" saat jäädä huomenna kotia. En minä mälliäkään
sellaisista syntymapäiroäwieraista. Hywästi!

Weri kiehuksissa ja itku kurkussa hän juoksi pihalle rappusista, sitten
portista ja katosi pian puitten taa.
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Pikku äiti seisoi aiman hiljaa, katse maahan kääntyneenä. Huulet
tärisiwät ja kyyneleet maluiwat silmistä. Mutta yhtäkkiä hän muisti, että
tuli oli sammunut puuropadan alta, jota piti lämmitettämän isälle ja äi-
dille. Hän riensi lastukasalle ja toi sylyyksen sytykkeitä. No, niin ei hä-
nen kannattaisi rumeta ajattelemaan huwituksia ja sen sellaisia. Paras olisi
kun ei tulisi kenenkään kanssa tutuksi, maan toimittaisi ainoastaan tehtä-
mänsä. Sitä ei woinut ymmärtää miksi herrasmäen Elsa niin ätamystyi
. . . eihän hän mitään pahaa tehnyt . . . tahtoi wain totella äitinsä käs-
kyä. Ia Miia rupesi ajattelemaan, mennessään illalla alakuloisena maata,
lieneeköhän Jumalakin häneen suuttunut? Ei. Jumala ole tyytywäinen, että

hän oli äitiään totellut. In „hywä paimen" laulu muistui hänen mie-

leensä. Jospa sen main warmasti tietäisi, että hywä paimen tahtoisi hän-
täkin, tuskan alle nääntynyttä, wirwoittaa!

Huomispciiroä roalkeni kirkkaana ja kauniina. Miia oli aikaseen poi-
minut haiu-urruokkia ja lähetti niistä tehdyn wihkon isänsä kanssa herras-
roäelle. Mutta sitten hän koetti kaikin woimin olla ajattelematta mitään
muuta kuin auttaa äitiä hapanta leipää leimottaessa ja tuutia Heikkiä
mäellä, minne kehto oli nostettu, että poju paremmin miihtyisi.

Mutta yhtäkkiä äiti kääntyi Miian puoleen, joka seisoi uunin edessä
ja ojensi hänelle leipälapiota.

Hywänen aika, tyttöseni, sinunhan piti tänään mennä herras-
wäelle!

Miia ei Vastannut mitään.

Herääppäs nyt lapseni, mikäs on wienyt sanat suustasi? Kiiruh-
dappas jo ja ota pyhähame yllesi.

Mutta Miia pysyi paikoillaan kuin tukki. Äkkiä hän kumminkin syök-
sähti tumasta pihalle, heitti kaadin kaswoilleen ja asettui itkeä nyyhkyttäen
tuman seinää wasten.

Woi, kuinka oli itämää, mutta hän ei woinut sitä auttaa! Sellaisiin
testeihin hän ei kait koskaan eläissään pääsisi. Ia kaippa rouwa taas
siellä laulaa jonkun kauniin laulun. . . woi ~ . moi. . ,!
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Tuuli meni hywäillen hänen ohitseen, ja muutamat pikkulinnut lau-
laa liwerteliwät sydämensä tunteita tuossa lähellä. Itkun nyhkytykset lak-
kasiwat, mutta rinnassa tuntui niin kummallinen tunne.

Äkkiä rupesi kuulumaan kaukaa rattoisaa melua. Ia Miia tempasi
hätäisesti laadin kaswoiltaan.

Mitä se oli?
Weräjästä syöksähti kipin kapin iloinen lapsilauma, jonka etupäässä

oli herraswcien Elsa, seppele päässä.

Miia, huudahti hän, Miia, älä juokse pakoon! Minulla on sinulle
wähän asiaa!

Ia Elsa juoksi Miian luo wähän häpeissään,
Täti sanoi minun käyttäyneen tyhmästi eilen. . , ja minun täy-

tyykin se myöntää, kosta on syntymäpäiwäni ja silloin täytyy olla kiltti.
Nyt et saa olla itsepäinen, sillä me kaikki olemme tulleet sinua noutamaan
ja täti sanoi, ettemme saa tulla kotia ilman sinua, muorikulta. Pihalla
on jo kahwipöytä katettuna lehtineen ja kukkineen, se odottaa meitä, ei siis
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auta panna wastaan. Sowitaan pois, pikku muori, eihän meidän sowi
tänään riidellä!

Mutta Markkulan Miian oli waitea tointua. Eikös tämä kaikki ollut
unta? Hän katseli matamin, tutkimin silmin koko kirjawaa joukkoa. Ia
äidille tuli kiire saadakseen tyttönsä malmiiksi, että tämä möisi seurata koko
tuota hienoa herraswäkeä.

Pikku äidistä tuntui kuin aurinko olisi yhtäkkiä rumennut hänen sy-
dämessään paistamaan.

Ia tätä syntymäpäimaä hän ei koskaan elämässään unohtanut. Pal-
jon hymää oli suuhun pistettäwää, pelkkiä herrain herkkuja, joiden nimistä-
kään hän ei tiennyt, mutta joita rouwa lähetti mielä suuren pussillisen
isälle, äidille ja sisaruksille. Ia niin merkillisen hauskoja leikkejäkin! Mutta
kaiken tämän lisäksi tuli mielä ihmeellinen yllätys.

Sillä nähkäas Km Miia kumarsi jäähywäisiä aina permantoon asti
. . . jäykkänä ja juhlallisena , . . niin rouwa otti esille erään pienen kirjan,
jossa oli punaset kannet ja kultareunukset.

Tämän minä annan muistoksi pikku tytölle,, joka ei welmollisuuk-
siensa tieltä poikkea, maikka kiusauskin tulee. Suokoon Jumala, että sel-
laisia lapsia olisi paljon meidän rakkaassa isänmaassamme.

Wakllwasti silmäillen Elsaa ja herttaisen hellästi lähestyen pikku
Miiaa, pisti hän kirjan hänen käteensä.

Se on täynnä kauniita lauluja ja roirsiä, pikku lapseni. Minä
tulen joskus teitä termehtimään ja silloin minä opetan sinun laulamaan

useita niistä.
Mutta Miia seisoa törötti punastuneena ja hämillään, pää alaspäin.

Päätä rupesi mallan huimaamaan... ei tahtonut ymmärtää mitään.
Mutta kun hän juostessaan kotia pääsi tiheään kuusikkoon missä ei

kukaan häntä nähnyt . . . puhkeni rinnasta ilohuuto ja hän puristi pienen,
kauniin kirjan sydäntään wasten.
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llun isä tuli myöhään illalla päiroätyöstään kotia, pysähtyi hän mietti-

roäisenä porraseteen. Eräs hänen pojistaan oli tänä aamuna tullut
taloon tuomaan isälle sanaa äidiltä, että ..kymmenes poika oli perheeseen
syntynyt".

Wai niin, . . taaskin poika! Oi sentään, kuinka äiti olisi toi-
wonut tyttöä... ja hän itsekin! Olipa melkein kyynel wierähtää silmästä
tätä ajatellessa.

Kun isä oli astunut huoneeseen ja warowaisesti lähestyi pikkusta
maailman kansalaista, kääntyi äiti kyyneleet silmissä hänen puoleensa.

Isä hywä, Jumala tahtoo meitä koetella. Sinä olet saanut ram-
man pojaksesi, lapsen, joka ei koskaan moi seisoa jaloillaan.
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Ia äiti aukaisi pienen kapalon, näyttäen poika raukan jalkoja, jotka
viimat yhdessä kimpussa.

Sinä iltana itkiwät kaikki perheen jäsenet. Ainoastaan tuo äsken
syntynyt lapsukainen oli hiljaa, aukaisten main silloin tällöin suuria, tum-
mia silmiään.

Kun pikku Simo oli kaswanut mahan isommaksi ja rupesi jotakin
ymmärtämään, huomasi hän kyllä isän ja äidin häntä katseleman suru-
mielin. Miksi? Tosinhan hänen jalkansa olimat Keskeneräiset" ja liian
heikot kannattamaan ruumista, mutta isä oli tehnyt oimat kainalosauwat,
ja nehän melkein meniwät jaloista, marsinkin klm maa oli kuimaa. Syk-
syin ja talwisin hänen täytyi parhaasta päästä pysyä huoneessa, mutta
mitäpä se teki? Silloiu Simo kapusi tuolilleen ikkunan wiereen ja waipui
ajatuksiinsa ja unelmiinsa. Simon mielestä oli paljon ikkunastakin katsottaman.
Synkkä, salaperäinen metsä, lakastuivat lehdet, walkonen lumi, lentelewät
linnut, puron ruskea lirisemä mesi, kukat puron rannalla ja ihmeellisesti waih-
tuwat pilmen hattarat. Woi, kuinka mielellään hän olisi tahtonut tietää
kaikista näistä asioista, jotka hänet niin ihmeellisillä unelmilla täyttiwät.

Miltähän puut ja kiwet mahtoiwat sisältä näyttää? Hän oli terran pyy-
tänyt Janne weljensä halkaisemaan erään kiwen joesta . . . mutta silloin
tämä oli silmät suurena hämmästyksestä katsonut Simoon ja rumennut

mallan ääneensä nauramaan, niin että Simo korunaan myöten punastu-

neena ja häpeissään ryömi nurkkaan.
Mutta unissaan hän itse otti isän kirween ja hallasi kaikki suuret

kiwet joesta. Oi, kuinka ne sisältä kimmelteliwät kullalta ja hopealta!
Kaikista niistä hän hakkasi suuria kultamöhkaleitä ja roei ne äidille, joka

katseli häntä iloisin, onnellisin silmin ... ei noin surumielin. Mutta oikein
kyyneleet mirtailiruat poskipäille kun hän heräsi eikä mistään löytänytkään

kultamöhkäleitä eikä kirwestä.

Mahtaakohan Simo koskaan saada wastausta niihin ihmeellisiin ky-
symyksiin, mitkä hänen mielessään liikkuimat? Miksi kukat ja puut lakas-
tuivat syksyllä .. . miksei aina woinut olla kesä? Miksi isä wanheni ja

harmaantui .. . miksi äiti iltasin niin komin mäsyi? Miltähän kaikki tai-
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maassa näytti? Tulisiwatkohan isä ja äiti oikein iloisiksi, jos Timo saisi
uudet, kauniit jalat taiwaassa?

Kun Simo eräänä taimi-iltana oli jo ryöminyt sänkyynsä weljensä
wiereen, aukeni omi ja räätälin eukko astui huoneeseen tömistellen, heit-
täen nahkakintaat kädestään ja hieroen käsiään.

Uijui, kuinka, ulkona on kylmää, hywci Siiri! Mutta täytyi

lähteä liikkeelle näin myöhään illalla lainaamaan sukkulaa.
Eukko „painoi puuta" ja alkoi lawerrella, sillä hänellä oli hywin

liukas kieli.
Simo oli jo unen popperässä, mutta wawahti äkkiä kun kuuli ni-

meään mainittawan,

Niinpä niinkin, Siiri parka, kylläpä sinä olet saanut taakan kan°
taaksesi, puhua römisti räätälin eukko, siitä pojasta ei ole tässä elämässä
mitään hyötyä.

Äiti ei wastannut mitään, maan huokasi sywään.
Mutta isäkin nukasi suunsa.

Te akat näytte aina tietämän asiat paremmin kuin Jumala! Jos
maan matonen ja kedon kukkanen moi olla joksikin hyödyksi, niin ei suinkaan
ihmislastakaan turhaan elätetä. Kyllä te saatte uskoa Jumalan tietämän
mitä hän Simolla tässä maailmassa tekee.

Poika oli kuro-kormin kuunnellut. Niin aina .. . tästä pojasta ei
ole mitään hyötyä tässä maailmassa. Hänelle selmisi samassa, että roel-
jet, joilla on tukemat ja terweet ruumiit, oliwat onnellisia, tarpeellisia ih-
misiä, jotka woimat olla iloksi isälle ja äidille. Ensimäisen kerran hänen
sydäntään karmi ajatellessaan pölkkypäisiä jalkojaan. Mihinkä hän möisi
todella leimata kun on mieheksi kaswanut! Täytyi painautua sywälle pei-
ton sisään ja koettaa pidättää itkun nyyhkytyksiä.

Isän sanat kumminkin antoimat hänelle roähän toiwoa. Isä uskoi

Jumalalla oleman tarkoituksen luodessaan Simonkin. Ia tämä lohdutus
tuuditteli Vähitellen hänen haammttuneen sydämensä ja wäsyneen ruu-

miinsa uneen.
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Kun kewättesästä puron pientareille tuman Viereen oli ilmestynyt

koristukseksi lukemattomia rehottamia rooikukkia, kun mesi purossa wirtana
wieri, syöksyen elämän halusta' iloisena kohisten yli kiwien ja äyräitten

uhkaillen wiedä mukanaan hiiren törmälle päässeet lepänoksat, jotka ystä-

mällisesti päätään kurkottiwat meden y1i.... silloin Simollekin aukeni
aiman odottamatta uusi maailma. Wanha herrastalo, missä isä kämi
töissä, oli myyty eräälle rohwessorille, joka pian toi sinne rouwansa ja
Simon ikäisen pikkupaikansa.

Kosta Wäinön mielestä jokikiwet oliwat parhaita onkipaikkoja ja
kukat puron pientareella kauniita noukkia, niin hänestä tuli jokapäiwäinen
wieras Simon kotiin. Ia niin ihmeellisesti oli asian laita, että koko ke-

sästä oliwat hauskimpia ne päiwät, jolloin hän sm olla yhdessä Simon

kanssa. Sillä nähkääs, ei Wäinö koskaan ennen ollut oppinut tuntemaan niin

ihmeellistä poikaa. Hän osasi kertoll niin merkillisiä asioita metsästä, puista,
linnuista, kukista ja kirvistä. Ia imeläpä teki sellaisia kysymyksiäkin, joi-

hin ei kukaan osannut wastata, ei ainakaan Wäinö.

Sinä Simo olet kuin elämä kirja, huudahti Wäinö ihmeissään.
Mutta Simon suuria, syroiä silmiä rupesi onnellisen herttainen hä-

märä himmentämään. Hän tuskin kykeni käsittämään mitä Wäinö tar-
koitti, mutta tunsi saaneensa ystciwän. Ia maikka se sana „ettei hä-
nestä ole mitään hyötyä tässä maailmassa" oli kuin takkminen takertu-
nut hänen sydämeensä, niin se nyt melkein haihtui hänen mielestään.
Sillä Wäinö tahtoi hänet saada yhtämittaiseksi kumppanikseen metsiin
ja minne milloinkin. Ia kun Wäinö juosta kipasi edellä, iloisena ja
wikkelänä kuin orawa puiden roälistä, pysähtyi hän yhtäkkiä, poimi kuk-

kasen tai marjcttukon ja juoksi ystäwäänsä wastcmn, joka kainalosaumoi-
neen tulla pömpötti perässä.

Kas tässä, Simo! Pistäppä kukkanen Nllpinreitaäsi! Ia syö
kaikki marjat! Minä poimin sinulle mielä enemmän.

Mutta kun he wäsyneinä istahtiwat sammalikolle, silloin alkoi Simon
nmoro. Hän tyhjensi silloin koko sydämensä ja kertoi kuuntelemalle ystä-
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wälleen kaikki salaisuudet, mitkä luonto oli hänelle ilmaissut. Wäinön
täytyi ryömiä wähän lähemmäksi ja kuiskata, ikäänkuin lumottuna:

Kerroppa enemmän, Simo, kerro!

Kesä kului loppuun, ja eräänä päiwänä sanoi Wäinö sydäntä kir-
wellen hywästi ystäwälleen. Hänen täytyi lähteä pääkaupunkiin kouluun.

Kirjota minulle, sanoi Wäinö.
Simo katsoa tuijotti häneen.

Mutta minä en osaa kirjoittaa.
Samana iltana hän teki kuitenkin päätöksen rumeta opettelemaan.

Haki Vanhempien weljien kirjat ja wihkot esille, sai käsiinsä kiwikynän pät-
kän ja kiwitaulun kappaleen ja alkoi sitten kirjain kirjaimelta. Totta mar
kirjoituksen täytyi luistaa!

Ia luistamaan se lähtikin. Isä ja äiti ihmetellen katseliwat rampa
raukan ahkeruutta ja ymmärrystä. Arweliwatpa jo että hänen olisi pi-
tänyt päästä kouluun. Sillä ennenpitkää isän täytyi ostaa kaupungista

vaitsi paperia ja kirjekoteloita, postimerkkiäkin. Sellaisia ylellisyystama-
roita ei siinä tumassa oltu koskaan ennen nähty, Simo kyhäili kirjeitä
Wäinölle pääkaupunkiin, ja Wäinö kyhäili kirjeitään pienelle torpan pojalle.

Joulunaika läheni ja rohmessorin wäkeä, joka oleskeli kaiket lupa-
ajat wanhassa herrastalossa, rumettiin siellä jo odottelemaan, Simon oli
waikea saada iltasin unesta kiinni... oli palama halu tawata Wäinöä,

Mutta eräänä iltana isä tuli totia murheellisen näköisenä. Hän haki
silmillään rampa raukkaa, joka istui takan mieressä ja luki „Luonnon-
kirjaa".

Kuuleppas Simo ääni wähcin märähteli eihän sinun tar-

witse lewottomaksi käydä, mutta rohwessorin Wäinön sanotaan sairastu-
neen kaupungissa, eikä herrasmäki sentähden tulekaan tänne jouluksi.

Kirja putosi permannolle Simon laihoista sormista. Hän ei sanaa-
kaan wirkannut, mutta rinnassa tuntui niin koroin raskaalta, niwan kuin
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olisi ollut tukehtua. Ei saanut yöllä untakaan, makasi main kädet lujasti

ristissä ja rukoili Jumalaa ystäroänsä puolesta.

Päiwäkään ei ollut mielii tullut, kun kulkusten kalina ja roikkelät
hewosaskeleet wamcchduttimat hänet.

Joko ollaan hereillä? Ikkunaan koputettiin lujasti.

Simo ei saanut ääntä rinnastaan
.

. . hän wain roapisi kuin Hall-
man lehti. Se oli rohroessorin ääni .. . Wäinö oli warmaankin kuollut.

Isä heräsi.
Laitinen! kuului ääni pihalta, päästäkää minut huoneeseen. Poi-

kani on huonona sairaana . . . hän tahtoisi nähdä teidän poikanne ennen

kuolemaansa. Minulla on mukanani maatiettä Simolle. Päästäkää hä-
net main pian. Ia rukoilkaa, äiti ja isä, minun ja lapseni puolesta.

Kauan ei wiipynyt ennenkuin Simo saatiin puetetuksi Wäinön Van-

hoihin, hänelle pieneksi käyneihin, maatteisiin ja wietiin rekeen rohroessorin
miereen sekä käärittiin lämpösiin mällyihin.

Ia kuin unennäköä sitä nyt lähdettiin liikkeelle. Hewosta main
kestikiemareissa muutettiin. . . reki kiiti huimaamaa mauhtia penikulman

toisensa perästä, niin että hewoset höyrysiroät. Mutta wihdoin pysähdyt-
tiin suuren rakennuksen eteen suuressa kaupungissa, missä ihmisiä wilisi
miljalti.

Tuossa tuokiossa rohwessori oli kantanut Simon sisälle. Ia pian
tämä oli polwillaan ystciwänsä muoteen ääressä.

Wäinö! huudahti Timo hädissään, mutta pelästyi heti kuulles-

saan oman äänensä, silla niin hiljaista oli huoneessa.
Sairas käänsi hitaasti päätään ja katsoi pitkään hajamielisenä rampa

raukkaa. Mutta nosti sitten kätensä ja silmiin tilli eloa,

Si°si°si-mo! sai hän wihdoin pitkän ponnistuksen perästä sa-
notuksi.

Mutta tuntui kuin ihmeitä olisi kuolemassa pojassa tapahtunut,
ikäänkuin kuoleman olisi täytynyt wäistyä elämän enkelin edestä. Van-

hemmat polmistuiwat ja rukoilimat, että Kristus, elämän ruhtinas itse, olisi
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heidän luonaan ja lahjoittaisi heille takaisin heidän poikansa... jos hänen
tahtonsa niin olisi.

Ia Jumalan tahto näyttikin niin oleman. Pojan sairaus kääntyi
näet hitaasti elämäksi, roanhempain ja Simon suureksi iloksi. Kun rooi-
mat wähitellen palautuiwat, oli hänen suurin huruinsa kuulla, kuten ennen-
kin, Simon kertoelewan metsästään, puistaan, kiivistään, kukistaan.

Eräänä päiwänä rohwessori seisoi herttaisesti hymyillen sairaska-
marin omella, kun hänen poikansa ensimäisen kerran istui sängyssään,
Simo oli rohwessorin rouman kanssa ollut ajelemassa kaupungilla.

Hywä lapseni, mirkkoi rohiuessori, hywä lapseni, vi kuinka Ju-
mala on hywä. Kuinka me osaamme, Wäinö, häntä oikein kiittää?

Poika katsoi isäänsä säihkymin silmin.
Tulkcmppa tänne isä, wirkkoi hän runtaten kädellään, tulkaappn

tänne ja istukaa minun pikku tuolilleni tähän sängyn roiereen . . , kas
noin! Minulla on eräs suuri salaisuus, oikein suuri salaisuus. Ia siitä
salaisuudesta olen «aikonut juuri puhua teidän kanssanne, isä. Niin näh-
kääs, isä, ääni muuttui kuiskaukseksi minä tahtoisin niin mielelläni
olla ilman kahmia, namusia, ilman joululahjoja, ilman . . . ääni rupesi

wamahtelemaan. . . ilman Norjan matkaa, jonka te olette luwannut, kun-

han . . . kunhan main saan maata huoneessani sohwalla ja tehdä Simolle
rouoteen sänkyyni ja jakaa maatteeni hänen kanssaan, ruieläpä kirjani ja

säästörahani. Sillä nähkääs Wäinö jo wähän innostui Simon
täytyy päästä kouluun oppimaan. Hän tietää paljon enemmän kuin
minä, hän on niin ihmeellinen, isä kulta. Eiköhän se olisi Jumalankin
mieleen, että me siten kiittäisimme häntä, hyroä isä?

Rohwessori katsoi lempeästi pitkään poikansa silmiin. Ojensi sitten
kätensä.

Sinä sanoit, Wäinö, minun sanani. Äiti ja minä olemme aja-
telleet juuri sitä samaa. Olen warma siitä, että tämä kiitosuhri Juma-
lalle kelpaa, hyroä poikani. Mutta mitähän Simo itse siihen sanoo?

Simoko? Hänellä ei ole montaa sanaa siihen sanottamana, se
on warmaa.
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Eikä ollutkaan. Hän heittäytyi Wäinön muoteen ääreen, peitti kas-

wonsa ja itki .. . itki niin että olisi luullut sydämen pakahtuman. Tuon
okaan sydämen pohjasta i surun ettei moi olla isälleen eikä äidilleen miksi-
kään hyödyksi maailmassa, hän itki pois . . . itki iloiten Jumalan hywyyttä
ja ihmisten ystämällisyyttä .

.
. itki ilosta ajatellessaan että mihdoinkin

pääsee oppimaan monia ihmeellisiä luomakunnan asioita ja saa wastauksen
monen moniin kysymyksiinsä sekä tammasta että maasta.

liuosionen.
?Hiheriällä töyräällä rakennuksen suvussa istui Maiju pikku Aulikki sis-

konsa kanssa leikkimässä. Se oli heidän kuninaaswaltakuntansa, siellä
he asuiroat päiwät pääksytysten, siellä he keittimät moikukista ja lehdistä
ruokaa, jota söimät rikkinäisistä .porsliiniastioista ja äidin wanhan kiwi-
ruukun liuskoista, siellä he nukkejaan tuuditteliroat,, siellä laulunsa lauloi-
wat. Mutta tänään oliwat Maijun iloiset kasruot wähän synkistyneet.
Aulikki sen kyllä huomasi, etteiwät asiat olleet hymin, sillä leikit luistiroat

huonosti.
Aulikki, jota myös kutsuttiin „kuoposeksi" oli puolen kolmatta rouo-

den roanha ja tottunut saamaan „passausta". Hän käwellä köpötteli
Maijun luo ja otti häntä kädestä.

Mennä .. . poimi. . . maNnu ..
. kuului hänen käskemä äänensä.

Mutta Maiju tempasi kärsimättömästi kätensä pois ja kääntyi ympäri.

Samassa aukeni tuman owi, ja äiti tuli pihalle masu käsiwarrella.
Minä menen tästä mariametsciän, hywät lapset, roirkkoi hän,

leiki nyt, Maiju, kiltisti „kuoposen" kanssa ja keitä perunoita päiruälliseksi

isoäidille!
Silloin ei Maiju rooinut hillitä itseään,

Äiti, enkö minä saa tulla mukaan? huudahti hän pyytäen.
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Et, äläkä enää, lapseni, kysy! Minä olen jo kerran kieltänyt.
Et suinkaan sinä moi pyytää isoäitiä maalimaan siskoasi.

Ia niin äiti meni menojaan. Maiju katseli hänen menoaan alla
päin pahoilla mielin. Tottahan kyllä oli, että isoäiti, joka ei ilman kai-
nalosaumaansa päässyt liikkumaan, olisi hywin waikeasti tullut toimeen
Aulikin kanssa, mutta . . . moi . .

. kun ei Maiju koskaan päässyt Milkaan.

Ia se oli pikku siskon syy. Tätä ajatellessaan hän katsoi katkerasti pikku

siskoonsa. Aina hänen täytyi siskostaan huolehtia, ei saanut kertaakaan
olla wapaa. Kyllähän Maiju oli komin toiwonut siskoa tai weljeä, koska
kaikilla muillakin kylän lapsilla oli weljiä ja siskoja, mutta saatuaan Au-
likin kämikin aiwan toisin. Sillä nyt hän oli joutunut lapsenpiiaksi eikä
woinut siskoaan jättää. Isoäiti auttoi kyllä ensimäisenä wuonna Vaali-
misessa, mutta sittenkun Aulikki rupesi kamelia kompuroimaan ympäri, täy-
tyi Maijun olla alati hänen wieressäcin. Sillä äiti käwi isän kanssa päi-

wätöissä ja oli kotona tawallisesti ainoastaan sunnuntaisin.
Kun Maiju seisoa törötti liikkumattomana ja ajatteli mesi suussa

kypsyneitä puoloja, jotka hoututtelimat metsään, käroellä tassutteli „kuopo-
nen" siskonsa luo ja nykäsi häntä hameesta.

Nälkä .. . ruokaa. . . walitteli tyttönen. Ei siis auttanut mi-
kään, suuren siskon täytyi mennä tupaan hakemaan leimänpalaa.

Oletko sinä, lapsukaiseni, kipeä? kysäsi isoäiti tutkimin silmin, istues-

saan kudin kädessä ikkunan ääressä, Maiju lensi punasetsi ja mutisi hiljaa
kieltäwästi. Juoksi sitten tekemään muikeata ja panemaan perunoita pa-
taan. Ei ollut hauskaa, kun isoäiti noin tutkistellen katseli häntä. Isoäiti
oli muutoin hänen hyroä ystäwänsä, he lauleskelimat ja lueskeliwat usein
yhdessä, ja isoäiti oli kertonut Maijulle paljon pitkästä elämäkerrastaan.

Kun Maiju oli saanut lautaset pestyä ja ruoan jäännökset pistettyä
ikkunan alla olemaan kaappiin, niin hän iltapäiwällä meni siskoineen
rannalle.

Sielläpä oli ihanaa. Wesi wälkkyi sinisen kirkkaana ja pikku laineet
loiskuimat pehmeästi hienoa, maikasta rantahiekkaa wasten. Keskellä jar-

4
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meä oli tuuhea ja mihertäwä saari, ja tuulta kaukaa takaa Vastapäätä
näkyi maa siintämän. Maiju luuli sen maan oleman maailman äären.

Aulikki hapueli lyhyttä ja ahdasta hamettaan ja kahlasi ilohuutoja
päästellen medessä. Ia taas mentiin lämpöselle hiekalle, Maijun teki
mieli yrittää samaa, sillä hänen „paha hattunsa" oli menemäisillaän. He
istahtimat hiekalle ja kaatoiwat sitä hitaasti marsille jaloilleen. Ia sitten
taas mentiin meteen.

Loiskis, loiskis! Tuolta kaukaa rupesi kuulumaan airojen loisketta.
Eräs wene tuli näkymiin niemen takaa, ja siitä kuului melua ja melskettä.
Wene lähestyi lähestymistään, siinä näkyi oleman Armas ja Kalerwo,
Hulda ja Kalle, Helmi, ja Hilma.

Hei Maiju! kuului iloinen ääni, me menemme Häyhiöön, tuletko

sinä mukaan? Siellä sanotaan roielä oleman mustikoita aiwan mus-

tanaan.

Woi kumminkin, minkätähden niiden piti juuri tänä päiwänä
tuleman minua kiusaamaan! Maijulta mierähti kyyneleet poskille, ja sydän
katkeraa mieltä täynnä hän huusi:

En moi tulla, äiti on poissa ja minun pitää hoitaa Aulikkia.
Ota se tenaroa mukaasi, naurahti Kalle.

Maiju epäili. Hän tiesi, ettei äiti olisi antanut lupaa, mutta jos
.. . jos .. , hän kumminkin ottaisi koetteeksi siskon mukaan ja lähtisi. Ei-

hän sitä kukaan tietäisi, pianhan sieltä takasin tultaisiin.
Mitäs tuumit Maiju? huudahti Kalle uudelleen. Odota, kyllä

me tulemme sinua kohta hakemaan.
Ia mene kääntyi rantaa kohden muutamilla äkäisillä nykäyksillä.
Maijun sydän sykki, niin että hän woi kuulla sen tykytyksen. Kiu-

saajan ääni powessa sanoi: mene maan! mene waan!

Töks, töks! Wene täyttäsi rantakiwiä wasten. Maiju oli juuri

nostamaisillaan Aulikkia weneeseen, kun tuulikin isoäidin äänen rappusilta.
Maiju, Maiju, mihinkäs sinä olet menossa?

Maiju säpsähti.
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En minä tulekaan, kuiskasi hän hiljaa toroereilleen punastuen.
Menkää te wain yksin.

Ia hän läksi juoksemaan männikköön, niin kauas ettei kukaan woisi
häntä nähdä. Täällä hän heittäytyi maahan ja itki ääneensä. Kaikki

ihmiset oliroat pahoja häntä kohtaan, ja pikku „kuoponen" oli ikäwin sisko
koko maailmassa.

Mutta yhtäkkiä hän syöksähti pystyyn. Missähän Aulikki oli. Hän
oli tämän kokonaan unohtanut. Mutta hän leikitteli mannaankin hieti-
kolla. Maiju juosta lennätti sinne. . . mutta eihän näkynytkään .Ko-
posta". Olikohan hän mennyt kotia leikkitöyräälle tuwan nurkalle? Mutta
ei häntä sielläkään näkynyt. Entä huoneessa isoäidin luona? Ei. Iso-
äiti, joka istui rappusilla sukkakutimineen, ei ollut nähnyt Aulikkia, maan

katseli peljästyksissään Maijua.
Oi moi, hyroä lapseni, Jumala meitä auttakoon! Mihin sinä

olet meidän pikku „kuoposen" päästänyt menemään?
Maiju raukka aiwan kalpeni ja seisoi hetkisen hiljaa. Sitten hä-

neltä pääsi tuskanhuuto, löi kätensä ristiin ja juosta kipasi nopeasti ran-
taan, itkeä nyyhkyttäen ja huutaen Aulikin nimeä.

Isoäiti oli laskenut sukkakutimensa polroelleen, pani kätensä lujasti
ristiin ja rukoili sydämen pohjasta Jumalan apua, että he aarteensa löy-
täisiroät. Isoäiti tunsi hänet, joka woi joka hädässä auttaa Mutta Maiju
juoksi ja huusi yhä edelleen rannalla. Ei tiennyt mitä tulisi tehdä. Tus-
kin uskalsi ajatustaan ajatella. . . että pikku sisko olisi joutunut järmeen

Hädissään hän sitten juoksi lähellä olemaan suutarinkin asuntoon
Olimatkohan he nähneet Aulikkia? Eiwät. Suutarinkin mäki riensi eri tw
hoilta etsimään. Etsittiin metsästä, niityiltä, pelloilta. Joka taholta kuu-
lui huudahduksia, sillä „kuoponen" oli kaikkien naapurien leikkitoroeri.

Sellaista tuskaa ei Maiju ollut koskaan eunen tuntenut. Pahinta
oli, että hän oli ollut niin paha Aulikkia kohtaan. Se oli aiwan kauheaa
Eikö hän enää koskaan saisi, häntä nähdä? Antaakohan Jumala, isä ja
äiti hänelle tämän koskaan anteeksi? Ia nyt hän huomasi kuinka sydä-

mellisesti hän piti pikku siskostaan.
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Wanhll isoäiti istui liikahtamatta ja rukoili yhä edelleen Jumalaa.
Mutta yhtäkkiä hän luuli kuulleensa kaukaa ilon kirkauksen. Hän kuunteli
henkeään wetämättä. Maijun äänihän se olikin. Ilon kyyneleet wieräh-
tiwät isoäidin ryppyisille poskille, sillä pikku karitsa oli marinaankin
löytynyt.

Tuokion kuluttua tuli Maiju metsän reunasta näkymiin „kuoponen"

tasimarsillaan. Aulikki ei ollutkaan mikään köykänen taakka, maan raskas
kuin pieni pullea suolasäkki. Maiju olisi kuitenkin tahtonut hänet kantaa
maikka maailman ääriin asti, sillä niin iloinen hän oli.

Isoäiti sulki molemmat lapset syliinsä. Aulikki laski pienet kätösensä
isoäidin kaulalle ja katseli ihmeissään kyyneliä hänen silmissään. Huopo-
nen" ei tiennyt mitään siitä lemottomuudesta ja murheesta mihin oli hänen
tähtensä jouduttu. Lapsi pahanen oli roäsynyt leikkimään rannalla, ja kun
ei kukaan ollut estämässä, läksi hän kömpimään yksin metsässä olemalle

suutarin pellolle, luullen siellä äidin tapaamansa. Siellä hän sitten istui
lepäämään ja syömään puoloja, ja hymyili niin herttaisesti kun Maiju

hänet löysi.
Miksette, isoäiti, huudahti Maiju ja heittäytyi ivanhan ystäroänsä

kaulaan, miksette toru minua? Kaikkihan on ollut minun syyni. Olin
niin kowin äkämystynyt pikku „kuoposeen" ja jätin hänet omiin hoteisiinsa.

En, hymä lapseni, minä sinua toru, roirktoi isoäiti ja silitti hä-
nen tukkaansa, Jumala on sinua kyllä tarpeeksi rangaissut. Tämä läksy
oli sinulle hymäksi opiksi, tyttöseni. Nyt sinä olet oppinut Jumalaa kiit-
tämään pikku siskosi edestä. Kiitä häntä, Maijuseni, joka päiruä, sillä
emme koskaan tiedä kuinka kauan saamme toisiamme nähdä.
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kannen sunnuntaikoulu teksti.
humala on pyhässä asunnossaan isättömäin isä ja lestein turwa", ta-

maili pikku Janne roanha raamattu sylissään, sittenkun oli kömpinyt
ikkunan edessä oleman heiluman pöydän ääreen. Huomenna oli sunnuntai,
ja silloin hänen tuli toisen kerran lähteä pyhäkouluun, mutta siksi oli läksy
luettama. Lukeminen ei luistanutkaan niin helposti pikku palleroiselta, joka
mäskikään oli lukemaan opetellut.

Mitä sinä, Janne, sanot? kysyi hänen äitinsä ja pysähtyi lattian
pesossa riepu kädessään.

Jumala on. . . isättömäin isä ja . , . luki taaskin poika.

Missä niin sanotaan?
Raamatussa, hymci äiti.
Sinä luet Varmaankin määrin. Ei hän meidän turmamme tum-

minkaan ole, se on marman, mutisi äiti ja ryhtyi taas synkän näköisenä
työhönsä.

Hu, kuinka oli kylmä huoneessa! Ia niin kosteata että joka nur-

kassa oli homepiltkuja. Öisin nakerteliroat hiiret seinissä ja lattian raoissa.
Olipa kerran eräs lihawa hiiri tullut Jannea terwehtimään hänen maates-
saan lattialla, ikäänkuin olisi tahtonut sanoa: Hywää iltaa, poju, minulla
on yhtä suuri oikeus tähän huoneeseen kuin sinullakin.

Wanha siniseksi maalattu arkku, häälywä pöytä, jonka ääressä Janne
luki, sekä eräs rikkinäinen kaappi siinä kaikki huonekalut mitä huoneessa
oli. Mutta ennen oli sentään ollut toisin. Silloin isä eli, teki työtä ja
hyräili aamusta iltaan kenkärajojensa ääressä. Jokaisella kuudella lapsella
oli siihen aikaan oma, pehmeä rouoteensa kaappisängyssä ja isossa sängyssä,
mutta maikka nyt neljä oli niistä kuollut ja poissa, ei äidillä. lannella
ja pikku Helmillä ollut muuta neuwoa kuin maata lattialla ja haalia mä»

hän riepuja alleen. Tuskin enää muistiwat miltä tuntui maata lämpö-

sessä sängyssä.
Äiti raukka! Hän olisi kyllä tehnyt työtä yöt väiwät, jos olisi Voi-

nut, Mutta hänen rintansa oli heikko ja kipeä, niin että pienen ponnis-
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tuksen perästä tuskin jaksoi kannattaa päätään. Helmi siskon täytyi pitää
huolen koko kodista. Hän oli sitämarten kulkenut talosta taloon kaupun-
gissa hakeakseen jotain paikkaa tai pientä tointa, ja päässytkin lopulta juot-
sutytöksi erääseen kauppapuotiin. Tosin hän toi joka ainoan pennin kotiin,
mutta, mihin sellaiset palkat riittiwät. Leipää ja wähän kaljaa täytyi olla
joka päimä ... ja maksaa wuokran. Rahat meniwcit sitä myöten kuin tu°
limatkin.

Äiti parka koetti kuitenkin parastaan pitääkseen huoneen wähänkin
siistinpänä pyhäpäiwinä. Sitäwarten hän nyt oli permannolla polroillaan
ja ruokkosi paikkoja repaleisella riemulla minkä moi. maikka päätä kiwisti
niin että olisi luullut sen halkeaman.

Isättömäin isä, mutisi hän uudelleen itsekseen, ei olekaan!
Täälläkös, kuulkaahan, Andersonska asuu? kuului kysywä ääni,

ja nuori naisihminen kurkisti owesta huoneeseen.
Janne kirkasi ja harppasi paljaine palelemme koipineen tiehensä pyö-

dältä. Sieltähän tuli sunnuntaikoulun opettaja! Ia hän häpesi, pani kä-
det selän taa ja painautui takaperin nurkkaa kohden, mistä hän sitten woi
hywin seurata opettajan sanoja ja liikkeitä.

Hymää päiwää, päiwää, mirkkoi neiti ja ojensi kätensä äidille,
joka oli noussut permannolta. Hywää päiwää Janne, kuinkas jaksat?

Äiti ei tiennyt miten tayttäydä. Hän hämillään jo silmäili istuma-
paikkaakin wieraalle neidille, mutta ei woinut muualle käskeä istumaan kuin

wanhalle arkulle,

Kiitoksia, kiitoksia, sanoi neiti ja istuutui tutunomaisesti.
Mutta missäs te matami poikinenne makaatte? Ia katseli ihmeis-

sään ympäri huonetta.
Äiti ei mustannut mitään, waan nyökkäsi nurkkaan päin, missä tum-

mia riepuja oli kokonainen kasa sikin sokin.
Neiti nousi seisaalleen,

Näinkö kurjasti, hywä matami, täällä tosiaankin on asiat, mirk-
koi hän hywin ruakawana, sitä en tiennytkään. Janne on kyllä kertonut
yhtä ja toista, kun olen häneltä kysynyt, mutta tätä en olisi woinut uskoa.



55

Ia te itsekin näytätte niin komin kalpealta ja laihalta, jaksatteko edes
tehdä työtä?

Äidin huulet wapisiwat.
Meidän wanhin tyttömmehän Helmi meidät kaikki elättää, wirk-

koi hän. Mutta eihän hänen palkkansa tahdo riittää. Ia tämän sanot-
tuaan äiti purskahti itkuun ja kääntyi poispäin.

Neidin silmistä kimalsi kyynel.
Matami hnmä, wirkkoi hän, saanko minä lainata teidän pikku

lannenne koko pciimäksi? Tahdon ottaa hänet mukaani kotia ja lähettää
takaisin illalla. Mutta minä tahdon sanoa teille, luottakaa kaimaan Her-
raan, ei hän ole teitä hyljännyt. Unohtaisiko hän, joka kuulee kaarneen-
poikainkin rääkymisen, hätääntyneitä lapsiraukkojaan. Tehän tiedätte, että
me kaikki olemme kutsutut hänen lapsikseen.

Janne riemastui rajattomasti. Pääseekö hän todella sunnuntaikou-
lun opettajattaren luo?

Kas niin, hywä poika, wirkkoi neiti ystämällisesti ja pani kiinni
pojan kuluneen puseron ainoan napin. Pistäppä ensin kengät jalkaasi .. .

mitä .. . onko totta, ettei sinulla ole kenkiä eikä sukkia. Odota tässä ma-

han aikaa, minä tulen pian.
Äiti seisoi jäsentään järkähyttämättä ja katsoi neidin lähtöä.. Miten

hän oli ystämällinen ja osaa-ottawainen, wieläpä niin iloinenkin!
Mutta, huokaili äiti, hän on mielii nuori ja ilman murheita!

Ia niin hän heittäytyi jälleen polioilleen ja jatkoi pesuaan. Janne oli
kawunnut ikkunaan ja odotteli siinä neniään, huutaen lakkaamatta äidilleen:

Nyt hän tulee. Ei, se olikin toinen. Mutta kas tuossa on neiti
~ . ei sittenkään. . . mutta nyt Vihdoinkin.

Ia neiti tulikin itse asiassa pian takaisin. Janne huusi äidilleen,
että hän tuli ajaen hienossa reessä.

Kas niin, pikku Janne, medäppa nämä sukat jalkaasi ja sitten
nämä kengät. Ne näyttämät tosin suurenlaisilta, mutta ei se mitään tee,
ei sinun tarmitsekaan käwellä, me ajamme h.wosella. Hywästi, hywä ma-
tami, illalla on Janne jälleen kotona. Jumala olkoon kanssanne!
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Oi kuinka kaunista, siistiä ja hienoa oli neidin ja hänen roanhem-
painsa luuna. Siellähän oli teltasta, pieniä wisertäwiä lintuja häkeissä, matot
lattioissa, sohmat, pöydät, tuolit, seinätaulut, kukat ikkunoissa, pitkät, walkoset
uutimet ikkunoissa ja paljon, paljon muuta kaunista. Tämä oli kaikki kuin unta.

Janne sai istua walkosella liinalla peitetyn pöydän ääreen ja neiti
itse pani hänen eteensä lautaselle woileipää, suuren mukin maitoa

ynnä kupillisen höyryä-
mää kahmia ja sen mu-

kana lämpösiä roehnäpul-
lia ja piparkakkuja. Oi,
miten ne haiskahtiwas hy-
mältä! Suurimman pul-
lan Janne säästi tas-
kussaan äidille.

Poika oli mielestään
kuin taiwllissa. Kun ruoka
oli loppunut, nousi Janne
seisaalleen, pani kätensä

ristiin ja kiitti Jumalaa.
Käyppäs tänne, pikku ystä-

wani, wirkkoi neidin äiti, joka näytti
yyroin iloiselta ja ystäroälliseltä,

käyppäs tähän huoneeseen ja riisu yltäsi wanha puserosi.

Janne ihmetteli mitä nyt olisi tapahtuma. Hän huomasi rouruan

sääliwästi puistaman päätään kun ottiwat hänen yltään puseron.
Woi, woi! huokaili hän ja katsoi neitiini

Mutta tämä otti nopsasti neulomapöyoältään puolimillaisen nutun
ja pisti Jannen kädet pitkiin, lämpösiin hihoihin.

Tämäkin wähän suurenlainen, wirkkoi hän naurahtaen. Mutta

eihän se mitään tee, woithan sinä kääriä hihat. Mitäs nyt sitten, pikku
mies, pidät tästä kaikesta?

Janne myöten. Ei hän oikein ymmärtänyt koko asiaa.
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Ia mene nyt, wirkkoi rouma ja laski hänen täsiwarrelleen puh-
taan, siitosen paidan ja siistit maikka paikatut housut, kyökkikamariin puke-
maan nämä yllesi. Wettä ja saipuaakin on siellä.

Kesti tosin hetken aikaa, ennenkuin Janne walmistui lähtemään.
Täytyi ensin perusteellisesti tutkia uusia maatiellään, kääntää ja katsella
niitä joka taholta. Kyökkipiika toi sisälle karkeat sukat ja ihka uudet paksu-

anturaiset nahkakengät.

Neiti on itse ollut nämä ostamassa, mirkkoi rouwa.
Nyt Jannekin ymmärsi miksi hän oli ottanut mitan hänen jalastaan.

Jannen pää oli mennä aiman pyörälle. Mitä tämä kaikki merkitsee?
No niin, poikaseni, kiitä Jumalaa kaikesta mitä hän on sinulle an-

tanut, mirkkoi neiti, nythän sinulla on uudet roima maatteet.

Janne kalpeni ja punastui. Hän otti rouwaa ja neitiä kädestä ja

kumarsi niin sywään että oli mennä kaksin kerroin, sopertaen moneen ker-
taan kiitostaan...

Oi, miten äiti tuleekaan iloiseksi! Sydän sykki ilosta.
Pian se päiwä kului. Ei hän koskaan ollut niin hauskaa uneksi-

nutkaan.
Tukeman, lämpösen päiwällisen syötyä neiti näytti kumia raama-

tusta ja puhui Jannelle Jeesuksesta, joka otti lapsia syliinsä maeltaessaan
maan päällä. Tämäpä oli Jannen mielestä kuin sunnuntaikoulussa ole-
mista. Ia saipa hän wiela auttaa rouwaa tilkkujen riipimisessäkin ja sekös
olikin hauskaa,

Taimas oli aiwan sekeessä kun kyökkipiika wei Jannen illalla kotia.
Saattajalla oli suuri wasu kainalossa ja lannella nyyn, jossa oliwat roan-

hat waateriekaleet.

Äiti, äiti, katsotaanpas, mitä minä olen saanut neidiltä jarouwalta!
' Äiti löi ihmeissään käsiään yhteen.

Neiti lähetti terroeisiä ja lähetti tämänkin, sanoi kyökkipiika ja tyhjensi
marowasti masun sisällön permannolle. „Hywää yötä, hywää yötä!" Ia
niin hän meni.
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Äiti seisoa töllisteli eikä ymmärtänyt muuta kuin katsella ja ihmetellä.
Siinähän oli lihaa ja leipää, pienet roaaleat sukat ja leninkikanaas ynnä
ruillllnen päähuiwi. Pieni kirjeen lappu oli ylinnä.

„Älkää murehtiko huomisesta päiroästä", sanottiin siinä, sillä me

toiroomme roolinamme teitä auttaa jonkun ajan perästä.
Äiti maipui polroilleen ja itkeä nyyhkytti.

Oi, Herra Jumala, huudahti hän, armahda minua ja auta minun
epäuskoni! Minä ymmärrän nyt, että sinä olet „isättömäin isä ja lestein
turma".

tMKii Merolan leK« mKKaaKsl.
77änä wuonna oli joulu ollut ihmeellinen Mierolassa. Elämän lanka oli

katkennut ja elämän kipinä oli syttynyt. Jouluaattona Mierolan isäntä
keräsi lukuisan lapsilaumansa sairasruuoteensa ympärille ja pyysi heidän
laulamaan ruanhoja, rakkaita jouluroirsiä. Ia kuu häu oli sitteu heidät
kaikki äidin ja lapset heittänyt Jumalan armon ja laupeuden tur°,

mun, niin häu waipui kuolon uneen taiwaan rauhan heijastus kalpeilla
kasrooillaan.

Huomenis, joulupäiwänä, pieni ihmisrääpäle näki ensimäisen kerran
tämän maailman walon. Siinä äiti nyt oli yksin tyhjiue käsineen kahdek-
san lapsensa kanssa.

Tyhjät todellakin hänen kätensä olimat. Talon roelka oli hirwittä-
wän suuri, ja pienet olimat talon tulot. Laimuri-Kallella, jota pidettiin
kylän rikkllimpllna, maikka ahneena, oli oikeus koko omaisuuteen. Sillä
häneltä isäntä oli hädänhetkenä saanut rahoja lainaksi. Juorut tiesimät
kertoa, että Laimuri-Kalle hommasi kotia ainoata poikaansa, joka oli monta

wuotta oleskellut Amerikassa, ja tästä pojasta piti tehtämän Mierolan isäntä.
Kun eräänä päimänä emännän wanhin poika Pekka oli ollut tukkia

medättämässä metsässä ja roei hewosensa talliin, niin hän kuuli merkillistä
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itkun nyyhkytystä wiereisestä nawetasta. hän nykäsi nopeasti omen auki.
Siellä seisoi äiti, kädet Mansiken kaulassa, ja itki niin että olisi hänen sy-
dämensä luullut pakahtuman.

Mcmsike, Mansike, sinä et tiedä kuinka paljon ihmisen pitää kär-
simän . . . sinun . . . minun lapsiraukkakin . . . tuleman puille paljaille . . .

ja lähtemän kerjuulle.

Mitä te, äiti, sanotte?
Silloin Mierolan emäntä kääntyi oween päin ja katsoi lempeästi

poikaansa.
Niin, eihän sitä auta teiltä, rakkaat lapset, salata . . . meidän täy-

tyy nähkääs lähteä talosta, Laiwuri-setä oli täällä tänään. Sanoi ru-
wettaman huoneita korjaamaan. . . awoweden tultua, kuukauden kuluttua
odotetaan poikaa kotiin tulemaksi.

Tämän sanottuaan ääni loppui. Mutta suurella tahoon woimalla

sai itsensä pidätettyä,

Meillä on Jumala, hywä Pekka, hän auttaa meitä.
Äiti otti sitten tyhjän sangon, jossa oli ollut lehmäin juomista, ja

läksi hiljaa ja kalpeana owesta pihalle Valmistaakseen tumassa kahdeksalle
lapselleen päiwällistä.

Siitä päiroästä lähtien ei 14-muotiaalla Pekalla ollut rauhaa. Päi-
wällä työssä, yöllä unessa enimmäkseen unettomina hetkinä tuo pe-
lottama tuleroaisuus oli kuin kummitus hänen edessään. Äiti ajettaisiin
pois omasta kodistaan äiti, joka on niin isän kuoleman jälteen tai-
mettunut ja laihtunut! Kuka tietää maikka hänen täytyy wielä tähän
kuolla! Kaikkein ensimäiseksi aina Pekka ajatteli äitiä. Jospa hän itse,
poika pahanen, olisi ollut kymmentä wuotta wanhempi! Sydän uhkui ha-
lua auttaa äitiä ja sisaruksia. Tosin hän oli tukema ja moimatns muo-

sia main puuttui. Isähän olikin aina pitänyt Pekkaa oikeana kätenään ja
ottanut hänet aitaseen awutsi talon töihin. Olihan se oikea ilon ja rie-
mun hetki, jolloin isä, jota oli kylän räätälin antanut tehdä ensimäiset
maatteet pojalleen, taputti häntä päähän ja sanoi:
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Eihän sinun ilman palkkaa tarmitse olla renkinäni, kosta teet mie-

hen työt! Jumala sinua, lapseui, siunatkoon, kyllä sinusta wielä tulee äi-
din tuki ja turma.

Näitä asioita Pekka ajatteli kerta toisensa perästä, kunnes yhtäkkiä
eräänä päimänä, juuri kun hän waljasti hemosta reen eteen äidilleen,
jonka tuli lähteä kaupunkiin maksuille. .

. aiwan yhtäkkiä pälkähti päähän
merkillinen ajatus, niin että hän hehkumin poskin ja sykkiwin sydämin jäi
paikalleen seisomaan.

Ikäänkuin unissaan hän katseli äitiään, kuinka hän otti ohjakset kä-

teensä ja lähti ajamaan. Unen pöpperössä hän sitten metsästä vuukuor-
mia wedätteli weljensä Aaron kera. Sillä halkoja walmistettiin kaupun-
kiin wietämäksi, missä niistä saatiin parempi hinta.

Mutta nuo uudet, ihmeelliset ajatukset myöryimät hänen mielessään
kuin meren aallot rajuilmassa. Lopulta hän uskoi asiansa weljelleen Aa-
rolle ei woinut kauemmin kantaa omana salaisuutenaan asiaa.

Ihmettelen tässä, mihin pojat omat joutuneet, mirkkoi yhden-
toista muotias „iso sisko" KotiwHlo, ja meni ikkunaan kurkistaakseen pi-
halle, maikka olikin jo pilkkojen pimeä. Ettekö ole lapset heitä nähneet?

Mutta ei kukaan tiennyt. Ia Kotiwalo sytytti pienen sawuttuneen
kattolampun ja rupesi sen walossa raksimaan pumpulia isämainaan rikki-

näisestä peitosta. Äiti panisi ne sitten litan päällysnuttuun lämmikkeiksi.

Pienessä, siistissä, metsänreunassa olemassa tumassa istui yksin har-
maahapsinen ukko, jolla oli suuret silmälasit nenällä, ja tutki miettimän

näköisenä kirjettä. Wcmha mirri oli juuri takalle päässyt mukamaan asen-
toon nukahtaakseen ja uinaillakseen, kun jalkain töminä ja owen aukenemi-
nen herätti sen mallan malmeille,

Kaksi poikaa astui huoneeseen ja pysähtyi owensuuhun lakit kourassa.
Wanha laimuri katsoi silmälasiensa yli ihmeissään tyytymättömän

näköisenä. Mierolan mäki olikin tänään ollut hänen ajatuksissaan.
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Hywä laiwurisetämme, alkoi Pekka posket punaisina hypistellen
lakkiaan, kurkun tuntuessa tuimalta ja kuristuneelta . . . älkää nyt . . . älkää
nyt suuttuko, sillä me o-o-olemme ajatelleet. . .

Sano main, poika, sanottamasi! Mitäs asiaa teillä on?
Niin nähkääs, me olemme ajatelleet, jatkoi Pekka joka oli ensi

hämmästyksestään tointunut, kysyä lairourisedältä erästä asiaa. Olisiko
. . . olisiko . . . mahdollista, että . . . että äiti saisi jäädä mielci rouodeksi
Mierolaan?

Wai niin, sen minä juuri ajattelinkin asiana oleman, liuskasi
ukko syöksähtäen pystyyn. Häroytönta, lähettää kakaroita tällaiselle asialle!

Älkää niin, hywä setä, sanoko äidistä! mirkkoi Pekka, jonka ääni
wapisi, sillä ei äiti tästä asiasta mitään tiedä. Mutta nähkääs, asian
laita on niin sanat alkoiroat jo kurkkuun takertua että . . . että äiti
tulee paiwä päiwältä yhä huonommaksi. Ei hän luule minun mitään

asiasta tietämän, mutta kyllä minä joka yö kuulen kuinka hän itkee ja ru-
koilee Jumalaa. Perunat ja silakka ei enää hänelle maistu, maikka se en-
nen oli hänen parasta herkkuaan. Hywä ..

. hywä ..
.!

Utön silmälasit oliwat mähitellen liukuneet nenänwartta alaspäin.
Koska jotain, ikäänkuin omantunnon tuskaa olisi tuntunut hänen rinnas-
saan, niin poikain sanat tunkeutuiruat tuin neulan kärjet hänen sydämeensä.

Ia kun ukko siinä istua körötti tuumiskellen, lisääntyi lasten rohkeus. Sa-
nat sujuiroat itsestään ja niissä oli lämpöä.

Mutta eihän eihän toki hänen sopinut olla mikään jänishousu.

Nousi sentähden pystyyn, paksu puna poskipäissä.
Niin, niin, pojat! Tämä on minun asiani, eikä siihen tule tenä-

nnen mitään.
Mutta silloin Pekka tuli tuskaa täyteen. Silmät sciihkyimät ja huu-

let tärisiroät. Hänen kasinoissaan ilmeni masentumaton woima, kaikkia

maireuksia rooittawa epätoiruon rohkeus, sellainen rohkeus, jota ihminen
tuntee taistellessaan henkensä edestä.

Tarkastllkaas minua, mirkkoi poika, astuen rinta pystyssä wan-

huksen eteen, ettekö luule minulla oleman kyllin rommia asuakseni taloa
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äitini kanssa? Isä sanoi aina, että minä olen reipas työmies. Katsokaas
minun käsiwarsiani poika' kääri takinhihansa ja näytti käsiwartensa
jänteitä ettckö luule näissä oleman moimaa? Oi, hymä Laimurisetä, te

ette saa kieltää, ette millään muotoa. Minä teen työtä yöt päiwät .. .

weljeni ja minä... me kaikki. . . työn täytyy luistaa... Jumala on
meitä auttama.

Pekan silmät säihkyiwät ilosta. Samassa hän selmään huomasi,
että taiwaan korkea Jumala oli hänen kanssaan. Ia jos hän on meidän
kanssamme, kuka moi meitä mustaan olla?

Wllnhll laiwuri painoi katseensa alas pojan edessä, joka tällä het-
kellä näytti mieheksi muuttuneen. Merkillinen poika tuo Pekka! Moista
ei ollut koskaan ennen nähnyt. Taistella tuolla lamalla kuin jalopeura

äitinsä edestä. Silmäkulmat rupesiroat tuntumaan kosteilta, ja, ellei olisi
hämennyt sisällisiä tunteitaan, niin olisi ottanut pojan syliinsä.

Nyt hän tyytyi tähän sanaan-
— Menkää, pojat, edellä, minä tulen perässä.

Näiden kolmen kesken ei sanaakaan matkalla roaihdettu. Lumi na-

risi jalkain alla, tähdet tuikkimat kylminä ja kirkkaina.

Kun Mierolan jäätynyt omi aukeni ja laiwuriseta astui tupaan, il-
meni äidin silmiin sanomaton tuskan tunne.

hywä emäntä laiwuri astui keskelle permantoa, niin että
kattolamppu malllisi hänen Harmoja harmaita hapsiaan minä tuon teille
tänä päimänä sanan, joka on myöhästynyt. Sana on suuren Herran,
jonka te hywin tunnette. Jumala on minulle sanonut, ettette te olekaan
mikään köyhä leski, maan ihminen, jolla on suuret pääomat. Niin
ukon sanat takertuimat kurkkuun —te ehkä ette ymmärrä minua, enkä

itsekään ole tahtonut ymmärtää. Mutta sen minä sanon i te olette rikas
äiti, jolla on sellaiset lapset wiittasi Pekkaan ja Aaroon niissä on



suuret aarteet. Mitenkä siis minulla olisi oikeus ottaa taloa rikkaalta ih-
miseltä? Ei. Jääkää te paikoillenne!

Ia hän huokasi syruään.
Mutta ilo tuli niin odottamatta, ettei sitä ruoinut käsittää. Pilroet

oliwat olleet niin synkkiä, että kirkas auringon walo huikasi silmät. Lo°
puita kuitenkin

remahdettiin
riemuun.

Ia kun man-

hus aikoi läh-
tea, oliroat niin

monet kädet

häntä hymäile-

mässä ja pitä-

mässäkiinni, et-
tei hän pääs-
sytkään lähte-
mään, ennen-
kuin oli kiehau-
tettu kahmia
isäroainajan

hautajaisista
säästyneistä

kahruinpawuis-
ta. lamelkein-
pä tuntuikin
täällä tässä

köyhässä talos-

sa lämpösem-
mältä, kuin hä-
nen omassaan,
maikka siellä oli
roaraa pitää ta-
kassa walkeaa

aamusta il-
taan.
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