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Pieni sanomain myyjä.

Kylmä jo raju pyry-ilma ja »vi-
hainen itätuuli «li larkattanut käweliät
kaduilta melkein puhtaiksi. Mutta pieni
lusu-parka oli kuitenkin käynyt pitkät
matkat tänä iltana, koettaaksensa saada
ostajia muutamille sanomalehdille, joita
kantoi kälketyinä takkinsa powessa, es»
taaksensa niitä kastumasta. Hän käweli
werkallensa suurten torien poikki ja kun
hän katsoi ylös akkuuiin, joista walo
loisti warjostimien läpi, tunsi hän it-
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sensä wieläkin wilustuneemmaksi. Ket-
ran lykkäsi hänen ikäisensä poika akku-
nanwarjostintll wähän siwulle, niin että

lufun sopi katsoa huuneesen sisälle, jos-

sa kaikki näytti hänetztä ikäänkuin un»
dokst mailmaksi: onnellinen perhekunta
istui aterialla ylollisen tee-pöydan ää-
ressä. Koto, ystäwyys, rakkaus, lepo,
ruoka, lämmin kaikki, mitä Ansulta
puuttui, löytyi siellä. Mutta tuo iloi-
nen poika katosi Pian akkunasta, peite
wedettiin taas sen eteen, ia hailialla
mielellä hawaitsi lusu seisomansa ulko-
puolella. Hän lahti nyt käwelemään
kaupungin löyhempää» osaan ja huuteli
woimansa takaa, että hänellä oli sano-
malehtiä myytäwänä, kunnes paha ys-
kän köhä waati häntä waikenemaan;
mutta ei kukaan ostanut.

Wäsyneenä käymisestä ja peräti e-
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pätoiwoZsa asiansa menestymisestä is-
tui lusu eräälle kynnykselle lewäämään
ja katseli wastapäätä olewaan akkunaan.
Siinä .ei ullut minkäänlaista peitettä,
jonka tähden lusun hywin sopi nähdä
kaikki, mitä siellä sisällä tapahtui. Muu-
tamat lapset katseliwat paistinpannua,
jak» kihisi tulella. Tee-kastrulli kiehui
totossa ja kupit ikäänkuin odottiwat sitä
pöydällä. Samassa tuli isä kotiin ja
lapset kinuhtiwat häntä mustaan terwe-
tuliaistansll lausumaan. lusu mieles-
tänsä melkein kuuli nuot ystäwälliset
teiwehdykset, ja tuntui hänestä juuri
kuin olisi saanut maistaa paistia ja läm-
mitellä iloisen walkean paisteella. Mut-
ta hänen isänsä ja äitinsä oliwat kuol-
leet ja itse uli hän ulkona pakkasessa.

Wihdoin nousi hän ylös lähteäl-
ftnsä eteenpäin, tietämättä mihen. Kau-
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impana katu-solukan warrella näkyi jon-
kun owen olewan raollansa, ja kirkas
walkea loisti sieltä ulos. Hän päätti
mennäksensä sinne. Hän meni owelle
ja kurkisti sisälle: wilkas walkea wälk-
kyi räiskyen pesässä. Huoneessa oli kir°
jotuspöytiä, penkkejä, kirjoja ja kiwi-
tauluja ja wähäinen ftoika-joutko, kaik«

ki rääsyiset kuin hän itsekin. Oli siellä
myös wanhempikin mies, joka näytti
niin hywänlllitasetsi ja puhutteli poika-
rankkoj» ystäwällisesti.

lusu odotti siksi että koulupojat
meniwät matkllihinsll ja astui sitte si«
fälle. Hän ajatteli, että se oli kuulu,
waikka hän ei koskaan ollut nähnyt sem-
moista, ja toiwui, että opettajan piti os-
tämän häneltä sanomalehti, jonka wuuksi
hän otti lakkinsa pois päästä, pyhkesi
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keltaiset hiukset silmiltänsä ja sanoi tori*
ten sanomaa: "Toinen painos, ainoas-
taan kaksi äyriä." Herra Kaukonen kään»
tyi ympärinsä, katsoi surkutellen wilns-
tunutta poikaa ja talutti hänen istu-
maan walkean paisteelle, ja ostettuansa
sanoman istui hän pojan wiereen. -

"Käywätko sanomas kaupaksi?" ky-
syi herra Kaukonen.

"Kiiywät ne wälistäin, mutta ei°
wät semmoisina iltoina kuin nyt on",
wastasi lusu.

"Mistäs olet kotllfin, poikaseni?"

"Ei minulla ole kotoa enää, isä ja
äiti owat kuulleet."

"Mutta missäs makaat öisinä?"
"Wäliin toisessa ja wäliin taas toi-

ftssa paikassa, kuin ilmanlaatukin on
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ja wuodenaika. Tämmöisessä ilmassa
kynnykset eiwät ole hywiä maatakseni,
ja muuten herättää pölisi alinomaa pau-
haamifellansa: "Mene tiehesi." Minä
ansaitsen kuitenkin rehellisesti leipäni
enkä warasta koskaan. Äitini ei olisi
sitä sallinut, ja minä toiwon, etten iki
päiwinä, niin kauan kuin elän, tule

sitä tekemään."

"Taidatkos lukea?"

"En, mutta kyllä olisi hywä osata
lukea sanomalehtiäni. Minä tunnen ne
ulku-muodolta ja lllwaan wälistäin wä°

hän niitten sisällönkin, kun kuulen tois-
ten poikain niitä lukewan. Tahtoisin
minä, että kumminkin tawaamallll sai-
fin sanoista jotakin selkoa. Äiti taisi
lnkea. Hänellä oli suuri kirja kauniiö»
sa kansissa, se oli hänen siallansa, kun



9

hän kuoli, mutta isä myi sekä sen että

hänen sormuksensa, eikä meillä ollut sitte
enää kuskaan mitään kaunista kotona."

"No, lusu, jos tulet tänne minun
tyköni joka ehtoo, niin opetan sinun lu»
kemaan, ja kun olet oppinut, niin tah»
dun antaa sinulle semmoisen kirjan, joka

äitilläsi oli, sillu minä luulen että se
oli raamattu. Oletkos koskaan kuullut
luettaman raamattua kirkossa?"

"En, en minä koskaan kirkossa käy.
Ei se olisi soweliasta mennä sinne täm°

moisissa rääsywaatteissa. Kerran aikaa,
kun me asuimme maalla, käwin minä
kirkossa äitini kanssa; weisu oli sulois-
ta, melkein kuin linkuin wiferrys ke»

sällä. Äiti puheli myös usein minulle
siitä kodosta, johon hän meni, mutta
en minä sentään oppinut tuntemaan
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tietä sinne, eikä kukaan ole sittemmin
puhunut minulle siitä."

"lusu, minä tahdon osuttaa sinulle
tien sinne onnelliseen maahan, johon

äitisi un mennyt."

"Ah, taidatteko sen tehdä?" huusi
poika, ja silmänsä wälähteliwät ilosta
ja hänen muuten kalweat kaswonsa hoh-
tiwat heleästä punotuksesta.

"Sufu, yksi ystäwä löytyy, mutta

ainoastansa yksi, joka taitaa johdattaa
sinua äitisi kotiin. Sen ystäwan nimi
on lesus Kristus. lefus merkitsee Wa«
pahtaja, silla Hän tuli etsimään ja wa-
pahtamaan kadonneita. Sinä ja minä
olemme syntisiä ja niinmuodoin kadon-
neita, niinkuin matkamiehet, jotka owat

eksyneet oikialta tieltä, tahi niinkuin kuo-
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lemaan tuomitut Wangit. Mutta lu-
mala on sulasta rakkaudesta ja laupeu-
destansa lähettänyt ainoan poikansa mail-
maan meidän tähtemme; ja lesus on
nöyränä mennyt kuolemaan edestämme."

"Se on mielestäni katkeraa, että
Hän on mennyt kuolemaan", lausui
lusu, ja kasinoihinsa kuwautui taas en-
tinen murheen muoto. "Minä luulin
teidän tahtowan sano», että Hän tai-

taisi osotta» minulle tien äitini luotsi.
Minä «lisin tahtonut päästä Hänen ty»

känsä tänä iltana."

"Kyllä saatatkin päästä, poikaseni.
Herra lesutz elää taas ja kuulee sinua,
jlls rukoilet Häntä. Hän un astunut
ylös tlliwaasen ja on halukas ottamaan
sinua luoksensa. Käänny waan Hänen
puolehensa."
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Herra Kaukonen otti nyt Uuden
Testamentin esille ja luki siitä Wapah-
tajan omat sanat kadonneesta lampaasta
ja hywästä Paimenesta. Sitte tarttui

hän lusun käteen ja lankesi poltoillensa
hänen kanssansa. Häu rukoili hartaus-
ti, että Jumala Kristuksen tähden osot»
taisi tälle löyhälle pojalle tien taiwaa-
sen ja antaisi hänelle armoa waelta-
maan sitä myöden. Se oli ensimäinen
kerta knn lusu oli koettanut rukoilla.

Sillä wälin oli walke» palanut
loppuun pesässä. Nyt oli aika sulkea
loulufjuoneet ja mennä kotiin. Mutta
mihenpä lusun oli mentäwä? Kentiesi
johonkuhun mitättömään poitinwajaan.

Herra Kaukonen päätti, ettei niin enää
saisi tapahtua. Hänen mieleensä joh-
tui eräs kristillinen pariskunta, jonka
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ainoa lapsi hiljakkoin oli kuollut, ja ne
hywät ihmiset antaisiwat warmaan lu-
sulle maknu-sian jossakin huoneensa louk°

kanssa; herra Kaukonen itse aikoi mak-
saa wähän hyyryä tuon orpo-Paran
puolesta. Hän kåwi siis yhdessä Fu-
sun kanssa muutamat kadut eteenpäin,
kunnes tuliwat owelle, jota lolkuttiwat.
Nuo wanhat ihmiset, jotka ensin suu-
resti ihmetteliwat, mitä rääsykoulun o»
peliajalla näin Myöhäseen piti oleman
asiaa, suoswiwat kohta hänen ehdotuk-
seensa ja lupasiwat rakastaa ja hoitaa
tuota pikku poikaista niinkuin se olisi
heidän oma pikku Jaakkonsa. Tässä
asui lusu sitte useat kuukaudet. Pai«
wällä käyskenteli hän niinkuin-ennenkin
kaduilla ja myi sanonialehtiä, mutta il-
lalla oli hän rääsykoulussa. Hän ei
kuskaan laiminlyönyt kertoa hoitajallen»
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fa, jota hän kutsui iso-äitiksenfa, niilä
pyhän raamatun paikkoja, joita oli op-
pinut siellä, ja sitä kallista tietoansa
siitä tiestä taiwaasen, joka on awuinna
kaikille uskon kautta Herran lesuksen
kuolemaan ja ylösnousemukseen; ja hän
rukoilikin joka päiwä: "Herra, opeta
minua käymään sinun tietäs." Lapset-
linen tunnustuksensa ja hartaat ruko-
uksensa tuottiwat runsaan siunauksen to-

Maisillensa. Mutta lusu tuli päiwä
päiwältä yhä heikommaksi, ja hänen ys-
limisensä kaikui tuossa wauhassa ylis»

kamarissa koko yökaudet. Köyhä waimo
ja miehensä hoitiwat ja holhoiwat häntä,
minkä hellimmin ja parhain taisiwat, ei-
wätkä millään muotoa ottaneet mustaan

wähintäkään palkintoa siitä. Wiimein
hän ei enää jaksanut mennäkouluunkaan.
Lewottomana hänen pois-olostansa lähti
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opettaja kerran illalla katsomaan häntä.
lusu makasi olkiwuoteellansa huoneen
nurkassa. Hän oli waipunut unen hor-
roksiin, mutta ystäwänsä tuttu ääni he«
rätti hänen, ja kuhottain molempia heik-
koja käsiänsä ylös, huusi hän: "Oh,
rakas opettajani, nyt uäen minä tien,
se on aiwan awoimena minulle ja niin
lyhyt. Hywa paimen tulee lantamaan
minua, eksynyttä lammasta, kotihin, sillä
heikko kuin olen en jaksa omin woimin
mennä. Jaa, äitini, minä tulen.
lääkäät hywästi! Teidän pitää kaikkein
pian tuleman perässä. Iso-äiti, älkäät
unhottakll tietä."

Se ei ollut uni, tocicm kuolema,
joka otti lufun sylihinsä.



Turussa, 1870.
®. W, WMn'in jo Kxmpp, «lrjc>pa!»o«sa.


