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Henttulan Niilo.

Henttulan Niilo oli ainoastansa
kuuden wuoden wanha, kun hänen i«

sänsä kuoli. Äitinsä oli heikko ja li*
wulluinen, ja Niilo «li kotoin murheet»
linen, nähdessansä äitinsä päiwä tmi*
wältä yhä waan huonontuman.

Kun Niilo oli täyttänyt kaksitoista
touotta, täytyi hänen ruweta koettamaan
itse ansaita elatustansa. Äitinsä olisi
kyllä tahtonut/ että poika olisi saanut
jatkaa koulunkäyntiänsä wielä jonkun
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aitaa, mutta et ollut waroja siihen,
jonka tähden Niilon täytyi tytyä aino<
astansa iltakouluun, johon sai mennä,
päiwätyönsä päätettyä. Muuten hali
han, ehkä turhaan, juoksupojan wirlaa
johonkuhun kauppapuotiin. Kussa hy»

wänsä hän ilmotti itsensä siinä tallo-
tuksessa, wastattiin hänelle, että hän
muka oli aiwan heikko ja wähäinen ja
ettei hänellä ollut woimia tarpeeksi setn*
moiseen työhön. Mikäpä hänen sitte
piti ottaman neuwoksensa? Eräs hywän»

tahtoinen herra oli antanut hänelle mar»
lan. Sillä päätti hän sitten, asiaa
ristiin rastiin kauwan mietittyänsä, os«
taa muutamia sanomalehtiä, mennäk»
sensä kaduille tarjomaan niitä myytäwäk»
ft, niinkuin hän oli nähnyt monen hä-
nen ikäisensä pojan teleroän. Hänen
köyhä äitinsä ei ollut kuitenkaan oikein
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tytywainen hänen päätökseensä, sillä hän
pelkäsi, että poikansa sillä muotoa jou«
tuisi monenlaisiin kiusauksiin ja waa»
roihin.

- 'Minä tahtoisin kumminkin niin
mielelläni ansaita jotakin teille, äitini,"
sanoi Niilo. "Oikein mieltäni tirwente»
lee, nähdessäni teidän oleman niin li»
peän ja yhtä hywin täytywän niin ah»
terästi tehdä työtä. Istuttepa te usein
kauwan ylhäällä ja neulotte yökaudet
ansaitatfenne leipää itsellenne ja mi»
nulle."

"Mutta, rakas lapseni," mastosi äiti,
"kuinka taidan minä faltia sinun käys-
lentelewän ympäri katuja, joilla näkisit
ja kuulisit niin paljon pahuutta ja kuh-
taisit joukutwin poikia, jotka liitelewat,
tappelewat ja wäärin käyttäwat luma>
lan nimeä? Uskon kyllä, että saattaa
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löytyä hywäntapaisialin poikia niitten
seassa, jotka käywät sanomia
myymässä, mutta pelkään kuitenkin, et»
tä moni koetta» mielellä sinua pahuu»
teen."

"Äiti," wlltztasi Niilo, "en minä
huoli ruweta juttelemaan heidän kans-
sansa. Menen waan malkojani hiljai-
sesti, tariten sanomiani wastaan tule»
Wille ihmisille, ja lun kaikki sanomani
owat käyneet kaupoiksi, juoksen taas ko-
tiin kiiruummiten.

Nähdessänsä, kuinka Niilon oli hy»
wä halu tehdä jotain (rattaaksensa hän»
t», myöntyi äiti wihdoin hänen pää»
tökseensä j» puhui sitten hellästi ja wa>
laasti hänelle niistä ivaaruista ja liu»
faukfist», joiden altiiksi hän nyt antoi
itsensä, selä muistutti häntä, että ih-
missydän on Ylßn kawala ja pahanilli»
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nen kappale ja luonnostansa taipuvia
kaikkeen Pahuuteen. "Meidän tulee ra*
koilla Jumalaa", sanoi hän, "että Hän
Pyhän Henkensä kautta luo meihin uu-
den sydämmen ja uuden mielen, joka
on Hänelle otollinen." Sen ohetzsa pu»
hui hän myös Herran lefutfen lakka»
udesta syntisiin, joka rakkaus on ollut
niin suuri, että se on pakottanut Hän»
tä antamaan henkensä meidän pelastui'
seksi, pakottanut Häntä kärsimään ja
kuolemaan listinhirsipuussa meidän syn«
teimme tähden. Kertoi hän myöskin,
kuinka Niilon isä wainaja oli rakasta-
nut tätä kallista Vapahtajaa ja kuole-
manhetkellänfä lausunut toiwowansa
saada kerran kohdata waimonsa ja top*
sensa Hänen tykönänsä.

Liikutettuna kuulteli Niilo kaikkea
tätä, ja waikka hän monta kertaa en-
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nen oli kuullut samaa, wailutti se wie-
lä aina sywästi hänen sydämmeensä.
Wiimein laski leski polmillensa isättö-
män poikansa kanssa ja rukoili Herraa
lesusta siunaamaan ja warjelemaan
poikaa ja Hänen Pyhällä Hengellänsä
johdattamaan häntä kaikkeen totuteen.
Kun he nousiwat rukoilemasta, sanoi
äiti rohkeemmalla mielellä: "Toiwoni
kiinnitän minä Herraan; Hän on ole«
wa, Niilo, sinulle isänä ja nuoruutesi
johdattajana."

Tänä iltana läheni Niilo äitiänsä
tciwallisuutta lilemmälsi, ja oli jo hy-
ttiin Myöhänen, kun uni painui hänen
silmänsä umpeen.

Seuraamana aamuna nousi hän y«
1«6 ennen päiwää ia tiirnhti sinne, kus»
sa päiwän sanomalehdet ulosjaettiin,
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osti niitä wähän joukon ja alkoi kulku»
ansa pitkin katuja.

' Oli rankka talwisää. Kylmä tuu<
lenwiuhka puhalteli Vihaisesti ja tuiski
sadetta ja lumiräntää häntä wasten

silmiä. Pian rupesiwat silmät wettä
wuotamaan ja koko ruumis wilusta wä-

risemään. Hänellä ei ollut lämmintä
päällystakkia, niinkuin usealla muulla
pojalla, joita hän kadulla lohtasi; hänen
jalkineensa oliwat myös wnnhat ja lo-
pen kuluneet. Mutta hänen sydämmen-
sä «li palaw» rakkaudesta hänen heikkoa
äitiänsä lohtaan, eikä hän huolinut
suurin siitä, mitä joutui kärsimään, kun
waan sai ansaituksi wähä rahaa äitinsä
elatukseksi.

Niilo asetti itsensä erään ladun
lulniaan ja alkoi limeällä äänellä huu«
taa sanomainsa nimeä, niinkuin oli kuul«
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lut muittenkin poikain tekewän. "Se
«n kaiketi se oikea tapa sanomia myy-
detzsä", ajatteli hän ja lähti täwelemään
eteenpäin pitkin katua. Alusta ujoksui
hän kuitenkin ja oikein häpesi, lokottais-
saan sanomiansa ohitse kulkewille; mut-
ta muistaissa äitiänsä, muuttui mielen-
sä jälleen rohkeemmakst. Kuitenkaan se
ei käynyt niin helposti, kuin hän oli
luullut, saada sanomiansa käymään kau-
poiksi. Eräs wanhanpuolinen herra,
jolle hän kauppasi tawaraanfa, käski
peräti hänen Pitää suunsa kiinni ja

herkeemään pitämästä semmoista pau-
hua ja möyhyä laduilla. Niilo waike-
ni ja ajatteli itsekseen: "Ei hän tiedä,
että minä teen sitä köyhän äitini täh-
den." Sillä muotoa kului ensimäisen
päiwan aamupuoli. Puolipäiwän ai»
kaan tuli Niilon iso nälkä. Melkein puo-
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let sanomia oli wielä myymättä, mutta

hän päätti kuitenkin mennäksensä kotiin,
toiwoen saawansa myydyksi loput seu«
raawana päiwänä. Ei hän malttanut
sitä, että päiwän uutiset kadottamat au
wansa seuraawana päiwänä, ja että
mitä hän ei saanut käymään kaupoiksi
tänäpänä, sitä saisi hän wielä wähem«
min huomenna, sillä ei kukaan juuri
ostele wanhoj» sanomia.

Kotiin mennessänsä lahtasi Niilo
katsi poikaa, jotka oliwat häntä wähän
isommat ja iotla seisahtiwat juttelemaan
hänen kanssansa. Jahka oliwat lysel»
leet häneltä yhtä ja toista ja hänen
wastllukststans» huomanneet, että hän
oli kokematon ja herkkä-uskoinen poika,
kysyi toinen heistä: "Eikö sinulla ole

halua ansaita yhtä puoltamarllaa taikka

kokonaista?" "Vn kyllä", wastasi Mi<
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lo wilktaasti. "Jos niin on", jatkoi
toinen, "niin tule yhteen meidäu kans»
famme ehtoolla puutarha-kadulla; siellä
saat auttaa meitä eräässä työssä, josta
maksamme sinulle kunniallisen palkan."
Niilo ei oikein ymmärtänyt, mitä he
tarkottiwat, eikä tahtonutkaan alusta
suostua heidän ehdotukseensa, mutta
»vihdoin myöntyi hän heidän lehotuk»
siinsa.

Tultuansa kotiin, puhui Niilo äi«
tillensä suostumuksestansa poikain lans°
sa ja että hänen piti ehtoolla menemän
ulos ansaitsemaan jotain.

"Minä en taida antaa siihen myön-
nytystäni", sanoi äiti. "Niillä pojilla
suuttaa olla jonkunlaisia pahoja aikeita.
Minä pelkään, että heillä ou pahoja
kuria tekeillä. Mitäpä työtä heillä u<
lisi antaa sinulle ehtoolla pimeissä? Ia
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wiela lisäksi owat he sinusta tuntemat-

tomi». Ei, se ei käy laatuun; jää st-
nä waan lotiin, niin luemme yhdessä

wähä jotain raamatnsta ja panemme
»ikasin mnat», sillä ei meillä ole p»l<
jon puita jälellä walaifemaan meille."

Niilo luotti siihen, että äiti ym-
märsi »sian paremmin luin hän, ja non-
datti sen wuoksi, mitään mustaan pu-
humatta, hänen tahtoansa.

Seuraawana aamuna lähti Niilo
taas ulos ostamaan uusi» sanomia,
mutta ei niin monta luin edellisenä
päiwänä. Hän oli jo tullut warowam»
maksi, eikä ollut hänellä enää paljon

rahaakaan jätillä.
Aamupäiwallä näti hän suuren

wäkijoullln tulwallwan Pitkin katua.
Muutamilla oli kalikka kädessä, toiset taas

huusiwat suurella äänellä: "Me olem-
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me saaneet watkaat kiinni. Kyllä he
pian saawat hywin ansaitun rangais»
tutfenfa." Niilo oikein peljästyi tuota

sähinää ja huuto» ja juoksi korkeille puo-
dintrapuille. Sieltä näki hän, kuinka
kahta poikaa kuljetettiin joukon'leskellä.

Kummastuksiksensa tunsi hän nuot po<
jat samoiksi, jotta eilän oliwat käskeneet
häntä heidän saaliinsa jaolle.

Hän kysyi lähellä seisowulta wan«
halta mieheltä, mitä oli tapahtunut, ja

sai kuulla, että pojat eilän ehtoolla oli«
wat olleet illiwarkaissa eräällä wanhal-
la rouwalla puutaihakadun warrella.
He «li nyt saatu kiinni ja wietiin wan-
keuteen.

Niilo lasitti nyt, luinla oikein hä«
nen äitinsä oli tehnyt, eStäissänsä hän-
tä joutumasta noitten ontoin puilain
kanssa yhteen. Hän meni joutuisasti
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kotiin kertomaan ällillensä mitä oli näh«
nyt ja yhdessä hänen kanssansa kiittä-
mään Jumalaa, joka oli marjellut hän-
tä takeltumasta siihen paulaan, joka oli
hänen eteensä asetettu.

Juuri sillä aikaa luu he tästä wie-
lä puhelimat, astui huoneesen sama ys-
täwällinen herra, joka oli antanut Nii<
lolle edellämainitun markan. Jollain
tawalla oli hän saanut kuulla puhutta-
wan Niilon rakkaudesta äitiänsä kohtaan
ja hänen halustansa palwelemaan äitiä.
Nyt sai hän myös luulla puhuttawan
siitä waarasta, josta hän äsken oli pe-
lastunut, ja iloitsi sentähden sydämmes»
tänsä, ja kun hän tätä nykyä' tarwitsi
juoksupoikaa palwelukseensa, tuli hän
tarjomaan Niilolle sila Mirka». Sepä
asia teki suuren muutoksen köyhän pojan
elämään. Äiti antoi ilolla suostumul-
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sens», ja ja seuraawana paiwänä astui
Niilo uuteen wirlaansa.

Jos ei kertomuksemme weuyisi lii-
an pitkäksi, puhuisimme wielä siitä ilos°
ta, joka lesken majassa oli, kosla Niilo
jonkun ajan perästä tuli kotiinsa tuoden
Myötänsä ensimäisen Unikon säästöra-
hat. Nyt saatamme lopuksi ainoastaan
lausua sen ioiujou, että Jumala wielä
edeskinpäin siunaisi Henttulan Niiloa ja
telisi hänen todelliseksi lohduttajaksi ja
turwaksi hänen hurskaalle äitillensä sekä
palkitsisi runsaasti hänen kelpo isännät»
lensä kaiken hywnn, jota oli tehnyt Nii-
lolle.

Turussa, 1870.
O, W, SBHeVin ja jtuinpy. kiijapalnolsa.


