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Tulitoinin Tyttö.

Tulitoini eli majakka on jyrkän kor«
kea rakennus merenrannalla. Sen yli-
mainen huippu kutsutaan "lyhdyksi", jos-
sa palaa lamppuja koko yön. Näitten
lamppujen «alo johdattaa purjehtijoita
ja warottaa heitä waarallisistll paikoista.
Tulitorni siis ikäänkuin huutaa: "Ka-
wsshtakaat, te merimiehet, tässä on waa-
rallista kallioita ja salakaria, Pitäkäät
tarkat tähystäjät laimeissanne ja purjeh-
tikaat warowasti, muuten saatatte pian
joutua hukkaan, sillä tässä paikoin on
waara lähellä,"
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Jokaiseen tulitorniiu on erittäin a«
setettu torninwartia sytyttämään ja sam-
multamaan sen lamppuja. Luokaamme
silmämme tällä kertaa yhteen semmoi»
seen tulitorniin Cornwallin rantaseuduil»
l» Englannissa.

Wähäinen tyttö, nimeltä Mari, is«
tuu siellä yksinänsä. Ehtoo on jo ta»
sissä ja ankara myrsky näyttää olewau
tulossa. Hän kuulee kuinka aallot lois»
kiwat kallion kylkiä ja kuinka tuuli win»
kuu ja ulwoo tornin kaikissa kowcroissa
ja liitoksissa.

Marin isä oli, pantuansa lamput
kuntoon ehtootsi, lähtenyt ulos läheiseen
kylään ostamaan elatuswaroja. Sinne
käwi pieni polku kallioita myöten, joka
ainoastansa muutaman tunnin päiwäis»
sä oli semmoisessa lilassa, että sitä sopi
käydä, sillä täällä niinkuin yleensä wal-
tameiessä on hawaittawa luode ja touoksi
eli wedeu säännöllinen nouseminen ja
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laskeminen, ja nousuweden aikana oli
tuo polku ihan weden peitossa. Lähteis-
sänsä oli torninwartia sanonut aikowan-
sa palata kotiin ennenkuin pimiä tulee
ja ennenkuin wuoksi taas ehtii peittää
polkua.

Mutta missä sitten Morin äiti oli,
lysynee joku. Hän oli kuollut pari wuot-
t» takaperin, ja tämä wähainen likka e«
leli nyt kahden kesken isänsä kanssa.
Äiti oli Herraa pelkääwäinen waimo,
joka istuessansa yhdessä pikkaisen Kl*
kansa kanssa pitkät talwipuhteet usein
luki lapsensa kuullen suuresta raama-
tustansa, joka oli hänen kalliin omai»
suutensa. Sen ohessa oli hän myös pu-
hunut hänelle paljon kirkkauden ja elä'
män Herrasta, joka jätti istuimensa tai*
waassa tullaksensa alas tänne syntiseen
mailmaan kirouksen ristillä kärsimään ja
kuolemaan syntisten edestä. Hän oli
myös puhunut siitä, kuinka Hän otti
lapset sylihinsa ja kuinka Hän wielakin
yhä kutsuu heitä luoksensa wapahtaatsen'
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sa ja autuaaksi tehdäksensä heitä, Mari
oli tarkkaan knulellut äitinsä sanoja ja
kätkenyt ne sydämmensa pohjaan.

Mutta palatkaamme siihen iltaan,
jona Mari istui yksinänsä tornissa, A°
lusta hän ei ollut lewoton, sillä isä oli
sanonut pian palaawansa, ja Mari odotti
häntä jota silmänräpäys. Kuitenkin kn»
lui hetki toisensa perästä eikä kuu-
lunnt. Mikä siihen lie ollut syynä?

Erään kallion piilossa oli muuta-
mia pahan-ilkisia miehiä, joiden hurja
muoto ja uhkaawainen liikunto selwasti
osotti, että heillä oli jotain pahaa mie«
lessä. Heidän näkyi odottawan jotakin,
ja heidän tytywäisestä katsanncstansll,
nähdeZsänsä Marin isän palaaman ky«
lästä, oli hawaittawa, että he juuri
häntä oliwat odottaneet. Ketä. nuo mie*
het sitte oliwat?

He oliwat haaksihylkyin ryöstäjiä,
semmoisia jotka piiloitteliwat merenran»
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»assa ja odottiwat myrskyn ajawan jon-
kun ohitse purjehtiman laiwan kallioita
tahi salakaria wastaan ja sillä tawuin
joutuwan haaksirikkoon, jolloin he kii-
ruhtiwat piilopaikoistansa esille, ei aut-
lamaan haaksirikkoon joutuneita ihmis-
Parkoja, waan ryöstämään heidän lai-
waansa ja armottomalla taivalla syökse-
mään mereen niitä laiwamiehiä, jotka
koettiwat pelastaa itsiänfä.

Niimät julmat ihmiset tiesiwät nyt,
että se wähäinen tyttö oli yksinänsä ko»
tonll tulitornissa, jonka tähden he oli«
wat päättäneet estää isää palaamasta
sinne täksi myrskyiseksi yöksi, niin että
lamput jäisiwät sytyttämättä, ja ne lai-
wat kalliine lastillensa, joiden juuri tiilin
iltana piti purjehtiman tästä ohitse,
sitä wissemmin ajaisiwat karille ja jou-
tuisiwat heidän saaliiksensa. Niin on
ruoitonftyyntö ja ahneus kaiken pahuu«
den alku ja juuri! loutawan maalli-
fen woiton tähden julkesiwat nuot ih«
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misrautat turmella sielunsa, julkesiwat
ostaa sen merimiesparlaiu hengen hin-
nalla. Syystä siis raamattu sanoo, että
"sydän on häijy ja pahanilkinen kappale
ylitse kaikkein: kuka taitaa sitä tutkia?"

Marin isä tuli, niinkuin sanoimme,
polkua myöten taakka kainalossa, joudut»
tain askeleitansa kentäksensä aikanaan
sytyttämään lamput. Samassa hyökkäsi»
wät rosmot piilostansa, löimät hänen
maahan, sitoiwat hänen kätensä ja jal-
kansa köysillä ja laayasiwat hänen ly<
mypaikkaan, johon jättiwät hänen seu«
raawaksi aamuksi. Turhaan anoi jaru«
loili hän heitä päästämään häntänsä
irti. He Maan nauroiwat hänen tus»
laansa ja mcniwät wihdoin matkoihinsa,
jättäin ainoastansa yhden miehen häntä
wartioimaan.

"Woi, minun pikku Mllli-parluoni,
mikä tulee nyt sinunkin kohtaloksesi",
huokasi isä loukostaan, josta tuuli frnn<
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ka myrskyn kohina yhä maan eneni;
"jos lapsi-raukka taitaisi sytyttää lam»
putkin, mutta ei hän taida. Monta
laiwaa suuttaa sentähden mennä huk»
kaan ja sadottain.merimiehiä menettää
henkensä." Suuri oli onnettoman mie-
hen tuska, mutta hän rukoili Herraa,
joka on luwannut kuulla rukouksia.

Sillä aikaa istui Mari tornin ak-
kiinassa ihmetellen, missä isä wiipyi, ja
odotti saarnansa wihdoin luulla hänen
askeleinsa krapinoit». Kello löi kuusi,
ja hän tiesi, että wesi siihen aikaan jo
rupesi kohoamaan yli polun.

Wieläkin kului tunti, kello löi stit-
semira, mutta isää ei kuulunut. "Isä,
isäni joutukaa", huusi Mari ääneensä,
ikäänkuin olisi luullut isän häntä kuu»
lewan. "Joko peiäli olet unhottanut
pikku tyttösi, joka istuu täällä ypö yk-
sinänsä!" Mari ei luullut muuta waL»
tausta, kuin aaltojen kohinan, jotka yhä
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waan rajummin huuhtoiwat kallion kyl«
tiä, ja myrskyn pauhinan, joka tornin
huipussa humisi ja winkui.

Kello lm kahdeksan. Mari tiesi,
että roeft nyt oli korkeimmallansa ja
että oli mahdotonta enää päästä kulke»
maan edellämainittua polkua. Hän a-
jatteli, mi,kä onnettomuus oli mahtanut
kohdata hänen isäänsä, hän ajatteli o-
maa yksinäistä tilaansa ja sitä waaraa,
jossa monen ihmisen henki nyt oli me-
rellä, jos eiwät lamput tänä iltana tu«
lisi sytytetyiksi. Ei siis ihmettä, että
kaikki nämät ajatukset saattuiwat hänen
katkerasti itkemään.

Näin ttfeisfähfä muisti Hän, että
Hänen rakas äitinsä oli useasti neuwu-
nut Häntä lähestymään lesusta kaikissa
tuskissa ja sanonut, että Hän taitaa
auttaa kaikesta hädästä. Heti lankesi
hän ftolwillensa yksinäiseen huoneen louk-

kaasen, pani kätensä ristiin ja rukoili:
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"Herra lesns, opeta minua mitä minun
pitää tekemän ja auta minun rakasta
isääni ja johdata häntä terweena kotiin
takaisin!"

Päiwä oli laskenut jo pari tuntia
sitten, paksut pilwet peittiwät kuun eitä
ainoatakaan tähteä näkynyt tciiwaan la»
ella. Roswot käweliwät hywillä mielin
meren rannalla ja jutteliwat siitä run-
saasta saaliista, jonka tämän yön piti
heille tuottaman, sillä he oliwat war°
mat siitä, että, kun purjehtijat eiwät näe
wlllaa tornista, luulewat he olewansa
liki rantaa, ajawat karille ja hukkuwat.

Mutta tällä hetkellä heräsi pikku
Malissa uusi ajatus. "Jospa koetaisin
sytyttää lamput?" Mutta hän oli liian
lyhkänen, ei hän saattanut ulettua nii-
hin asti. Ne oliwat kaikki asetetut niin
korkealle. Yhtä kaikki haki hän tuliti-
kut ja wiritti kynttilän. Sitte weti
hän tuolin allensa ja koki siitä »lettua
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lamppuihin, mutta yrityksensä läwi tur-
haan, lamput oliwat paljon ylempänä
kuin hän ulettui. Hän weti sitte wä-
haisen pöydän esille, nousi warpaillensa
pöydälle ja luuli jo olewansa tarpeeksi
pitkä, mutta ei ollutkaan. "Jos mi«
nulla «aan olisi joku koppi," ajatteli
hän, "niin sitoisin tulitikun sen pää-
hän, ja sitte taitaisin «isstin wirittää
lamput." Mutta ei hänellä ollut kop»
piä eikä mitään muutakaan sen we«
roista.

Myrsty yhä waan eneni tuimem*
maksi ja wllkewammäksi. Lewottomina
tahystiwät merimiehet tulitornia, joka
tässä tawallisesti aina walaist heille,
mutta eiwät he tainneet hawaita sitä.
Missä paikoin he nyt mahtoiwat olla?
Qliwatko he mahtaneet ohjata tuimansa
nuralle suunnalle? He eiwät tienneet
missä oliwat ja kuhunka heidän piti
kääntymän.

Mann t[ö rukoili alati Herraa wan>
feubesfann, lutzsa oli, kädet ja jalat sidot'
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tuina. Hän rukoili niitten onnettomien
puolesta, jotka purjehtimat ulkona me-
rellä, ja pikku tyttärensä puolesta, joka
oli yksinänsä pimeässä tornissa.

Mari istui taas ja itki, turhaan
koetettuansa sytyttää lamppuja. Silloin
sattui hän näkemää» wanhan suuren
raamatun. "Kuinka olisi, jos mä pa«
nisin sen pöydälle ja astuisin sen pääl«
le, niin missiin ulettuisin lamppuihin
saakka!" "Mutta," ajatteli hän taas,
"saankohan sotku» raamattua, Jumalan
omaa pyhää sanaa, sitä kirjaa, jota äiti
wainaani niin suurella kunnioituksella
Piteli?" "Saat," sanoi sisällinen ääni,
"kun ihmishenkien pelastus sen kautta
on tarjona, niin saat sinä käyttää raa<
mattua astuaksesi sen päälle, Äitis war-
maan antaisi sen myöten, jos hän olisi
tässä, ja et sinä sen touoksi osota mi-
tään ylenkatsetta kallista kirjaa wastaan."
Seuraamana silmänräpäyksenä oli suuri
raamattu pöydällä, ja Marin pienet ja-
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lat seisoiwat sen päällä; kuitenkin koetti
hän kajota kansiin niin roarowasti kuin
suinkin mahdollista oli. Ia niinpä läwi:
nyt ulettui hän lamppuihin aiwan hy-
«in ja sytytti toisen lanipun toisensa
perästä, siksi että "lyhty" wihdoin lä-
hetti täyden walonsa himalle aalloille.

Ihmeeksensä ja iloksensa näki Ma-
riu isä tuon walon pimeästä loulos-
tansa, jossa makasi, ja kiitti sydämmen»
sä pohjasta Jumalaa tnosta odottamat-
lomasta awusta waaian hetkenä, toaiU
ka hän ei käsittänyt mitä keinoa Herra
sitä warten oli täyttänyt. Purjehtijat
merellä näkiwät myöskin tuon heleän
walon ja faattoiwat onnellisesti wält-
tää nuo «auralliset karit ja kalliot ja
kiittiwät Jumalaa hekin puolestansa.
Mutta niitä, jotka eiwät iloinneet ei°
wätkä kiittäneet Jumalaa, oliwat nuot
julmat haaksiriktll-alustenryöstäjät, jot-
k» wihapäissäan lähtiwät pois, luu ha»
waitsiwat että aikomuksensa oli mitättö-



15

miin rauennut. Koko yön yhtenänsä le«
witti lyhty kirkasta matoansa synkeälle
seudulle, Wasta aamupuolella päästiwät
rosmot tulitornin martia-paran mankeu»
desta; ja kun nausuMesi jälleen oli las-
kenut, niin että tuota wähäistä polkua
taas sopi käydä, kiiruhti hän sitä myo-
ten kotiinsa pikku Marinsa luuksi, jolta
pian sai kuulla, kuinka Herra oli autta-
nut häntä hänen hädässänsä.

Me totoomme marinaan, että kal«
lis raamattu aina wastedeskin oli Ma-
rille "hänen jalkainsa kynttilä ja wal«
leus hänen teillänsä", ja että hän sen
matossa saapui taiwaiseen satamaan,
jossa hän sitte jälleen sai nähdä äi-
tinsä, täytymättä enää koskaan hänestä
erolta.

Mutta nyt kysymys sinulle, rakas,
hifiämme: Onko raamattu sinullekin
semmoinen kynttilä? Onka Jumala Py-
Hän Henkensä kantta saanut johdattaa si«
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nu» ustomaan lesusta Wllpllhtajalfesi?
Jos niin on, niin annapa kynttiläsi wa»
laista sanuisfas ja waellulftssas stlä lai-
kissa oloissas ja menoissasi Ia koska
Herran lesuksen wiholliset loettawat sam«
muttaa hänen totnntensa kirkasta wa-
loa, niin pyri sinä kaikissa tiloissa pi»
lämään sitä näkywitzsä, niin että ihmi-
set nakewät sen ja tulewat pelastetuiksi.

Turussa, 1870.
©. W, W>len'ln !» Kumpp, kiijapniuoisa.


