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Olipa kerran...
IBiti, oma rakas äiti, kertokaapa minulle satuja!

Pikku Erkki katsoi hellästi pyytämänä äitiään kaswoihin. Ia äidin
täytyi kun täytyikin laskea neulomus käsistään, maikka tuon pienen rähjä-
liinin housuilla olisi jo kiirekin ollut.

No, pieni mailaton wesseli, mitä satuja sinä tahtoisit kuulla, ky-

säsi äiti ja tatsoi hymyillen pikku Erkin ahmimiin silmiin.
Aljetaanplls siitä.... kun äiti oli pieni.... wirkkoi Erkki ja

henkäsi symän siemauksen tyytymäisenä, asettuen mukawaan, lemolliseen
asentoon äidin polwea roasten.

Ennen pitkää oli siis pikku Erkki taluttanut kädestä äidin satujen ih-
meelliseen maailmaan, missä mielikuruitukset ja tosiseikat toisiinsa koskette-
lemat. Tämäpä ivasta hauskaa... oi, moi, kuinka hauskaa! Ia silloin
erittäinkin pikku Erkin silmät sciihkyiwät, kun äiti rupesi kertomaan Ruot-
sin' sunkariknninkaastll Kustaa Adolfista. Erkki oikein kohotti itseään, jän-
nitti ruumiinsa suoraksi kuin lauta ja huudahti:

Mutta minäkin tahdon tulla sankariksi. Katsokaas . . . näin minä
lyön . . . ja hän lyödä huiskautti niin nyrkkiään ilmaan, että äidin täytyi
päätään kumartaa wäistääkseen läimäyksen.



Pikku Erkki katsoi hellästi pyytämänä äitiään kaswmhin.
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Kuuleppas, Erkki, sanoi äiti, tahtoisitko kuulla toisen wielä kau-
niimman sadun?

Olipa kerran mahtaman mahtawa hallitsija, jonka Valtikka ulottui
yli monien maiden ja mantereitten. Mutta eräässä näistä maista oli

alituisesti kapinaa ja tyytymättömyyttä hywän kuninkaan hallitukseen. Hän
koetti kuitenkin parastaan, lähetti sinne uskollisia, Viisaita ja taitamia pal-
melijoitaan, lähetti niitä kerta toisensa perästä opettamaan kansaa ja tuka-

huttamaan tyytymättömyyttä. Mutta kansa otti monta näistä hänen pai-
melijoistlllln kiinni, mieläpä tappoikin heidät.

Silloin kuninkaan poika, hänen ainoa poikansa, astui eräänä päiwänä

isänsä eteen ja pyysi päästäkseen kapinallisen kansan luo. Ia hän menikin.

Lähteissään hän riisui yltään kuninkaalliset Vaatteet ja pukeutui kansan
köyhään pukuun. Kuljeskeli sitten kodista kotiin, paikasta toiseen ja opetti
kurjaa kansaa, painaen sitä sydämelleen. Niin suuresti hän'sitä rakasti,
että antoi henkensä sen edestä. Sillä kansa ei woinut lopulta häntä kär-
siä, Vaan naulasiwllt hänet erääseen ristinpuuhun.

Mutta nythän te, äiti, kerrotte Jeesuksesta, mirkkoi Erkki hehkumin
poskin.

Aiwan oikein, niin kerronkin,, sanoi äiti ja katsahti poikaansa sil-
miin . , . Minä kerron maailman suurimmasta sankarista, kuninkaitten ku-
ninkaan pojasta, jonka sankarisydän laupeudesta pakahtui meitä, pieniä ja

suuria kohtaan. Rupea hänen sotilaakseen, Erkki poikani, ota hänen aseensa
käteesi ja taistele syntiä ja roalhetta wastaan, Vääryyttä ja kaikkea pahaa
ivastaan maailmassa. Mutta pidä tarkasti kiinni tämän Voittamattoman
sankarin kädestä, ettet lankea, poikani. Tai mikä on mielä parempi: ru-

koile, että Herra Jeesus itse ottaa sinun pikku kätesi omaan woimakkaaseen
käteensä. Silloin hän sinut Varmasti johdattaa isänsä kotiin, tuon mah-
taman kuninkaan Valtakuntaan,
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sl»iis mimsMa-mMa.
jolla oli nuo muhkeat nimet Maria Ulrika Eufrosyne Kristiina,

wietti huomena nimipäiwiäan, Ullan päimiä. Silloin piti tietysti
juhlia. Antti ja Leena pitiwät salaisia neuwotteluja, joiden tuloksena oli,
että piti lähteä aholle katsomaan, eikö jo ensimäiset mansikat ole kypsiä.
Äidillä oli sitäpaitsi kirstussaan aiwan uuden uutukainen iso-ränttinen
wirsikirja; wirsikirja, jonka hän waiwalla kootuilla kolikoilla oli hankkinut
tuolle rakkaalle wanhukselle. Ajatelkaas, kuinka muhkeata! Tuohinen me-

hemiä mansikoita tuuksuawia lehtiä ja kukkia mutta ennen kaikkea
wirsikirja!

Pikku Maija oli sisarusten lähtiessä apealla mielellä; hänen näet olisi
pitänyt päästä mukaan. Mutta äidistä se oli tarpeetonta, koska hänellä
juuri oli ollut korwasärkyä. Mutta pikku Maija katsoi niin rukoilewasti
Nntti-weikkoon hän kun tapasi aina olla niin kiltti että äiti wihdoin
suostui päästämään pikku Maijankin, semminkin kun iso weikko lupasi häntä
huolellisesti hoitaa.

Päiwä oli herttaisen kaunis, ja katsoppa, mansikat paistoiwat punai-

senaan tuolla aholla. Useimmat marjat oliwat tosin wielä puolikypsiä,
mutta tuohisen täydeltä oli kyllä jo kypsiäkin. Ia Antti noukki tarkasti
pois kaikki raakaleet, jotka epähuomiossa oliwat päässeet joukkoon pujahta-
maan, sillä hän piti sitä kunnianaan, että marjat oliwat läpeensä hywiä,
eikä maan päälimmäiset.

Mutta juuri kun lapset täysine tuohisiueen oliwat kotiin lähtemäi-
sillään, kuului iloisia ääniä ja parwi kylän poikia ilmestyi metsän laitaan.

Hoi, Antti! Lähde mukaan iloiselle retkelle. Me menemme Suur-

saareen kalastamaan, siellä kuuluu oleman aika ahwenia.
Antti pysähtyi heti. Kas se ivasta olisi hauskaa semmoista Hu-

wia ei ollut joka päiwä tarjona.
Mutta ei, ilman äidin lupaa ei hän kuitenkaan tahtonut lähteä.

Siinä seisoi pikku Maijakin itkuun pirahtmnaisillaan, sillä weikko oli lu-
wannut olla hänen hewosenaan kotimatkalla.
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Ei, pojat, ei sowi nyt huusi Antti päättäwaisesti ja nosti
pikku siskon selkäänsä.— Toisen kerran, kuulkaa, pojat.

Kas ivaan nauraa hohotti muuan isokaswuinen poika tuo
mies se on yhä mielä kytketty äitinsä hameen helmaan. Ei näet äitinsä
tähden uskalla, pikkunen mamman poika, ha, ha, ha!
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Antti punastui korunaan myöten ja tunsi mielensä nouseman tuo-
huksiin, ja Leenakin heitti säkenöiroiä silmäyksiä nauramiin poikiin.

Häwetkää huusi hän weikkoni on sata kertaa parempi kuin
te kaikki yhteensä, sen minä sanon.

Ia sitte lapset käänsimät selkänsä pojille, astuen kotiin päin, mutia
heidän iwallinen naurunsa kajahteli wielä heidän jälkeensä.

Antti kiiruhti nopeasti eteenpäin, mutta hänen sydämessään kuohui
ristiriitaiset tunteet. Poikien pistosanat harmittiwat häntä enemmän kuin
hän tahtoi myöntää ja häntä melkein kiusasi molempain sisarten seura.

Mutta kun pikku Maija taputteli häntä poskelle ja mielistellen kuis-
tasi Antin oleman oikein hywän rueikon, niin hän häpesi itseään. Ia kun
hän sitte illalla hakkasi puita ja kantoi niitä huoneeseen äidille ja tämä
kerran heitti häneen niin lämpymän silmäyksen ja itsekseen mutisi: Jumala
siunatkoon sinua, poika, olet ollut minulle oikeana kätenä sitte isän kuole-
man niin silloin ei Antti olisi tahtonut maihtaa osaansa kuninkaan-
kaan asemaan. Hän kiitti' Jumalaa, joka oli auttanut häntä Voittamaan
kiusauksen. Niin, hän tahtoi jokapäimä rukoilla Jumalaa tekemään hänestä
hywän pojan kutsukoot sitte toiset häntä mamman pojaksi tahi miksi
ikinä he maan halusiwat.

liepfun valinta.
Junttilan Kerttu kulki pitkin harppauksin pientä, mutkaista katua. Sataa

tuprutti, mutta tuntui siltä tuin kylmät pisarat olisiwat jäähdyt-
täneet Kertun kiihottuneita tunteita. Hän oli tuntenut kotona äitipuolen
kohtelun kohtuuttomaksi, kun hän yhtämittaa waati hänen apuansa nuo-
rempien sisarusten hoidossa.

Minä en ole mikään kone enkä juhta mutisi hän harmistu-
neena itsekseen woiko yksikään ihminen ajan pitkään kestää noiden ret-
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kujen melua ja niitä kurissa pitää! Qi, moi sentään kuinka muutamilla
ihmisillä on maikeuksill ja toisilla helppoa tussä maailmassa!

Hän pysähtyi eräälle portille, rämisit mettä märästä, paikatusta sa-
teenroarjostaan ja meni soman, ikkunaroerhoilla warustetun etehisen Iciroitse
luokklltowerinsa Kaisa Merineroan luokse.

Onnellinen Kaisa, huoahti Kerttu ja katseli ympärilleen pie-
nessä hauskassa ruokasalissa, jonka yhdessä nurkassa oli hänen ystciwänsci

kirjoituspöytä ja
kirjahylly.

Niinpä niinkin!
Kaisa käy kuin
ruusuilla, sen
täytyy sanoa
ajatteli Kerttu kä-

teisenä mutta
hänelläpll ei olet-
kaan pikku sisaruk-
sia, joista hänellä
olisi kiusaa, ai-
noastaan täti, jo-
ka mallan lellit-
telee häntä niin-
kuin oma äiti.

hywää päi-
wää! terwehti

Kaisan täti, joka kulti läpi huoneen Kaisa on kyllä kotona. Sinä woit,
Kerttu, käydä hänen luokseen, hän istuu lasten kamarissa pienokaisten
luona.

Wähcin uteliaana hiipi Kerttu owelle, joka oli raollaan. Siellä istui
Kaisa punaposkisena ja iloisena pienellä tuolilla matalan pöydän ääressä
yksi lapsista sylissä. Pikku tyttö pani hartaana kätensä ristiin, niinkuin
iso serkku oli opettanut, ja pyysi Jumalalta siunausta ruualle. Ia sill'aikaa
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otti pikku weli itselleen lautaselta suuren lusikallisen puuroa. Kyllä muu-
tamia isoja puurokokkareita roiskahti pöydälle ja lattialle, wnan ei siitä
lyöntejä annettu eikä melua nostettu, niinkuin Kertun kotona. Annettiin
ainoastaan muutamia waroituksia ja wähän toreja.

Niin, tätä tekee Kaisa maan huwikseen ajatteli Kerttu wähän
hämillään,

Kas, hywää päiwää. Kerttu, huusi Kaisa iloisesti ja nosti
katseensa ylös. Odota, minä olen heti walmis. Minä tcnvallisesti autan
wähän tätiä noiden piksu kultusten hoitamisessa. la hän pyyhki ym-
pyriäiset, tuhraantuneet suut ja wei lapset heidän äidilleen.

Kohta olimat molemmat tytöt kiintyneet kouluasioihin ja läksyihin,
waan ei Kerttu woinut unhottaa, mitä oli nähnyt.

Onko todellakin hänellä aikaa, halua ja tärsiwällisyyttä ollak-
seen toisten pikkulasten kanssa, jollei häntä siihen pakotietä? kysyi
hän yhä uudestaan itseltään ja melkein tunsi omantunnon moitteita.

Mutta yhtäkkiä hän sattui näkemään pienen kortin nurkassa Kaisan
kirjoituspöydän yläpuolella.

Pienetkin työt, mitkä rooit,
Mielelläsi ain' tee;
Herrasi tähden sä kaikki tee! -

Tässä oli awain.

Kaisa oli kyllä 'wähän erilaisempi kuin muut, kun häntä tarkemmin
ajatteli. lahaa, hän oli siis uskonnollinen, Kyllä hän oli ystämällinen
toisille ja rulllmis pyytämään anteeksi, jos oli erehtynyt, sen täytyy myön-
tää. Ia hänen katseessaan oli jotain kirkasta ja puhdasta. Ehkei se olisi
hullusti jos . . . jos . . .

Kun Kerttu illalla tuli kotiin ja lasteusi sänkyynsä, makasi hän kauan
walweella. Ia seuraamana päiwcinä hän oli tawallista wakawampi. Hä-
nellä oli jotakin, jota hän kantoi mielessään. Kun hän maan woisi saada
leroon ja rauhan!

Sunnuntaina hän tuuli kauniin saarnan ristiinnaulitusta Kristuk-
sesta, Hänestä tuntui kuin Kristus olisi surullisena katsellut häntä. Sil-
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loin jää suli hänen sydämessään. Wälittikö Kristus hänestä, Anttilan
Kertusta? Huulet wärisiwät, kyyneleet nousimat silmiin. Ia sinä pai-
wänä Kerttu teki walintansa. Kerttu tahtoi tulla orjantappurakruunua
kantaman mestarinsa opetuslapseksi. Hän opettaisi häntä joka päiwä tar-
siwälliseksi, uskolliseksi ja ystäwälliseksi. Ia Kerttu sai rauhan sydämeensä
ja se teki hänen katseensa kirkkaaksi ja selwäksi sekä antoi koko maailmalle
mallan toisen muodon.

Martta neidin KanviKestil.
/Mattilan Miinalla oli harwincunen uutinen kerrottawana, kun hän lauan-

tai-iltana palasi rannalta humilasta, jonne hän oli ollut maitoa mie-
massa herraswäelle, joka siellä kesä-asuntoa piti. Asia oli näet semmoinen,
että nuori Martta-neiti, joka oli jaloistaan rampa ja joka senwuoksi aina
makaili Verannalla lepotuolissaan, aikoi kutsua kaikki lapset luokseen sun-
nuntai-llllmupäimällä.

Siitäpä syntyi huolta ja hoppua. Mattilan Kalle pantiin sanan-
saattajana juoksemaan mökistä mökkiin, jotka kaikki niin kauniin punaisina
reunustimat metsän laitaa. Äidit ryhtyiroät suurella kiireellä tarkastamaan
lastensa sunnuntai-puseroita ja lapset näkiwät koko yön merkillisiä unia
siitä, mitä he hermswäen luona saisimat nähdä. Ia kun he sykkiwin sy-
dämin ja puhtain kaswoin, jotka muistuttiwat kirkkaiksi kuurattuja kupari-
kastrulleja, wihdoin lähtiroät liikkeelle, niin kehoitti suutarin Hilda, joka
wuoden oli käynyt kaupungissa ompeluoppia, sisariansa Ainaa ja Hannaa
tarkoin panemaan mieleensä mimmoisiin helyihin Martta-neiti oli puettu.

Aurinko paahtoi lämpimästi, niityt ja pellot kimisen kylätien kum
mailakin puolen oliwat ikäänkuin auringonkylpyjä ottamassa. Kun oli
päästy synkkään humisemaan hongikkoon, wiserteliwät linnut wäsymätta
iloiten ja riemuiten korkeissa puissa, ja linneeat eli ruanamat tuoksuiroat
pehmeällä sammalpenkereellä, mihin aurinko heitteli pitkiä kimmeltämiä sä-
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teitä. Tuntui kuin olisi ollut syroä juhlatunnelma kaikkialla. Ia kaikki

kuusi lasta, jotka siisteissä, maatessa Vaatteissa keroein askelin kipasimat
eteenpäin korkeiden puiden marjossa, tunsimat olemansa täynnä maloista
toiweita. Totta kai, sillä olihan heille nyt werraton ilon hetki koittamassa.
Ia muistellessaan tätä retkeä kuluisi koko kesä hauskasti. Sitäpä oliwat-
kin lapset salaisesti toiwoneet, että kerran pääsisimät katsomaan huwilaa,
mitä ihanuutta siellä olisi.

Ia kuinkas ollakaan, metsä rupesi yarwenemaan ja he joutuiwat yht-
äkkiä harawoidulle tielle, joka nummea pitkin wei heidät määränpäähän.

Houkutteleman hauskalta näytti humila, joka oli maaleaksi maalattu ja
jossa oli Vihreät ikkunat ja owet, ja jonka,katolla siniwalkonen lippu lie-
hutteli termetuloa. Iltympciri rakennusta loistiwat paikat kukkain koreu-
desta, ja mihin ikänä silmä sattuikin oli kukkalawoja ja ruusupensastoja.
Rouwa itse oli pyhäpumussa ja taittoi ruusuja tuoksuamasta malkoisesta
ruusupensaasta. Ne hän itse pani kutkalasiin Martta-neidin eteen, joka
tyynyjen ja päänalusten keskellä oli keiteellään lepotuolissa Verannalla
ja martoili pikku wieraitaan.

Sykkiwin sydämin lapset astuiwat porraskäytäwää ylös, ruuman
johtaessa heitä ystäwällisesti, ja Vihdoinkin olimat päässeet Martta-neidin
eteen.

hän oli pieni ja hento ja näytti melkein läpikuultamalta. Mutta,
moi kuinka hänen silmänsä säihkyiroät ihmeellisesti! Niin onnelliselta hän
näytti. Tuntui kuin enkeli olisi heille hymyillyt tuolta tyynyjen takaa.
Lapset seisoiwat siinä jäsentään järkähtämättä ja katsoa tuijottiwat neitiin.

Mutta tuokion kuluttua alkoiwat kotiutua, Martta-neiti käski heitä
istumaan hänen ympärilleen ja alkoi sitten kysellä heidän kotioloistaan.
Kaikista asioista tämä mieras, hieno neiti tahtoikin saada selkoa, kyseli
porsaista, lehmistä, lampaista ja pikkusista kananpojista, jotka wastitaän
oliroat kuorestaan lähteneet. Räätälin pikku Otto rohkasi mielensä ja ker-
toi kuinka naapurin wihanen härkä oli puskenut heidän kelpo lehmäänsä.

Rouwa itse toi sitten kahmin sisälle monellaisten merkillisten pullien
kera ja auttoi heitä kutakin kahmin ottamisessa. Siemaus, kuinka hywältä
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se maistui! Mutta Pekkalan Immo ei raskinnutkaan syödä pullaansa
maan pisti sen taskuunsa, roieoäkseen pikku pojulle, jokakotona tuuoussa makasi.

Martta-neiti näytti oikein onnelliselta, leivätessään siinä lapsilauman
ympäröimänä. Aina tuskin saattoi irroittaa katseensa hänestä. Minä maan
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en jaksaisi noin makailla, pääsemättä mihinkään kotinurkista, kyllä niin on,
arweli hän itsekseen ja ihmetteli sairaan kärsiwcillisyyttä.

Kahmin juotua istuutui rouma erään pienen kaapin ääreen ja au-

kaisi siitä erään kannen. Ia äkkiä siitä kajahteli mitä ihanimmat säweleet.
Semmoistapa lapset eiwät koskaan ennen olleet kuulleet. Aina oli tietä-

minään, että tuommoista kaappia kutsuttiin harmonikaksi tai harmonioksi,
ei hän sitä oikein marmasti tainnut sanoa. Ihmeellistä oli, että tuosta
ruskeasta kaapista saattoi niin ihanat säweleet lähteä.

Osaamatko lapset weisata jonkun wirren? Kyllähän toki! ainakin
pari heistä. No niin, sitte he saisimat opetella. Ia rouwa antoi heille
kullekin kirjan käteen ja alkoi harjoittaa. Ihä uudelleen ja uudelleen otet-
tiin sama paikka, kunnes huulilta kajahti mihdoin aiman täyteläisesti: „Mun
silmän' täten' nostan".

Sitte nousi rouwa ja jätti koko lapsilauman Martta-neidin huostaan.
Oli niin hiljaista, että ulisi saattanut kuulla nuppineulan putoaman, kun
Martta-neiti alkoi puhua! Tuntui siltä kuin hän olisi ollut oikein tuttawa
Jumalan kanssa. Hän luki Herrasta Jeesuksesta, Hywästä Paimenesta,
joka antaa henkensä lammasten ja pienten knritsainkin edestä. Ia hän
kertoi, kuinka Jeesus on kärsinyt pienten lastenkin tähden, saadakseen heidät
pelastetuksi ja tuoduksi Isänsä taswojen eteen taiwaassa. Mutta mikään
paha saa rehoittaa lasten sydämissä, sen tahtoo Hywä Paimen pois-

taa, jotta Hän saisi kantaa karitsoitaan sylissään.
Noin eiwät lapset wielä olleen kuulleet kenenkään puhuman. Heidän

mielestään sunnuntain saarnat oliroat maan manhoja ihmisiä warten.
Mutta nyt tuntuiroat Martta-neidin sanat tunkeutumat suoraan heidän
sydämiinsä ja moni heistä olisi mielellään tahtonut piiloutua Jumalan
edestä.

Kun tuo pieni joukko mihdoin alkoi Vaeltaa kotiinpäin, kullakin
Martta-neidiltä lahjaksi saatu Uusi Testamentti kädessään, niin tuntui
heistä siltä tuin olisiwat unettaneet pienen hetken jossakin korkealla tämän
maan piirin yläpuolella ja monellaiset ajatukset risteilimät heidän mie-
lessään.
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Sisarusparilla Hannalla ja Ninalla oli selwä käsitys siitä, että hei-
dän oli tapa olla keskenään ärtyisiä ja riidanhaluisia jokcwäiwäisen elä-
män oloissa, ja he miettiwät nyt itsekseen kuinka he sopimalla lamalla
siitä pääsisiwät, Mäkelän Mari kulki katse alaspäin luotuna ja oman-
tunnon nuhteissa senwuuksi, että usein oli äidin selän takana näpistellyt
sokeripalllsia. Mutta räätälin Janne ja Helmi, jotka niin kauniisti käsi
kädessä kulkimat, ihmettelimät keskenään Jeesuksen hymyyttä, kun hän näet
rakasti pieniä lapsiakin. Häntä he tahtoimat rukoilla joka päiwä ja hä-
nen llmullaan paremmin kuin tähän asti myös totella isää ja äitiä. Ia
Pekkalan Immo päätti heti kotiin tultuaan tunnustaa isälle malehdelleensa
muutama päimä sitte, päästäkseen selkäsaunasta. Nyt hän tahtoi mieluum-
min kärsiä rangaistuksen kuin kantaa pahan omantunnon kuormaa.

Hilda-sisko, joka oli odottanut saamansa kuulla lawean kertomuksen
Martta-neidin puwusta, oli oikein pahoillaan, että siitä oli niin wähän
sanottamaa. Mutta kaikissa kodeissa saatiin selmästi hawaita, että noissa
Martta-neidin kahwikesteissci oli ollut jotakin erinomaista.

Mdin uusi lenmM.
?Zakawana, äänettömänä istui pieni kuusimuotias Olli hämärän tultua

tuman nurkassa weistelemässä. Hän oli saanut jotain mienttämää.
Suutarin täti, joka asui Viereisessä huoneessa, oli näet tänään pistäynyt
äioinluonll, kuultuaan tämän komasti yskimän. Ia määrättyään kaikellaisia
malttamattomia kotiparannuskeinoja, hän oli pudistanut päätään ja mu-
tissut itsekseen jotain sellaista/ että nuo heikot roaatteet wielä rviewät äidin
hautaan. Hänen tuntui hankkia itselleen lämpöisen leningin taimeksi.

Kaikkia tätä istui nyt Olli miettimässä tuossa hämäräisessä nur-

kassa. Sitten hän pani pois roeitsen ja puupalikan ja astui äidin luokse,
joka istui ikkunan ääressä hänen housujaan paikkaamassa.
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Miksi ette osta itsellenne lämpöistä leninkiä, äiti? Olli katseli
tutkien häntä silmiin.

Äiti ei heti wastannut. Huokaus maan nousi hänen rinnastaan.

Poika kultaseni, hän silitti hänen sileätä, pyöreätä päätään,
äidillä ei ole rahaa. Saamme kiittää Jumalaa, jos meidän ei tar-

witse nähdä nälkää.
Mutta minäpä en pidä siitä, että äitiä palelee ja yskittää, sanoi

pikku Olli päättämästi.
No äiti hymyili ja koki olla reippaan näköinen, tuo ei

ole niin määrällistä.
Mutta jopa alkoi tuo ilkeä yskä uudestaan ja Olli seisoi siinä ras-

kaalla mielellä ja näki, miten äiti roäsyneenä waipui istuimelleen.
Woi, miten ikämää, että äiti oli köyhä! Ollipa ei waan tahtonut-

kaan tulla köyhäksi, ei suinkaan! Hän ostaisi tuman, hemosen, porsaan ja
lehmän, kun hän kasmaisi mieheksi, ja milloinkaan ei äidin enää tarroitsisi
palella eikä yskiä. Leimuamat takkawalkeat hän laittaisi puita hän ei
koskaan säästäisi, kuten äiti teki.

Mutta hänpä ei wielä ollutkaan mikään mies. Pieni poika maan.
Miten hän woisikaan hankkia uuden leningin äidille? Tätä Olli ajatteli
aamulla aikaisin, illalla myöhään.

Eräänä päiroänä Olli seisoi ikkunassa ja näki ensimäisten lumihiu-
taleitten putoileman maahan, kuinka tiheään niitä tulikaan, noita kauniita
malkeita lumitähtösiä. Äiti sanoi, että niistä kutoutuisi suuri, pehmeä
peite, suojaamaan ja lämmittämään wihreätä orasta. Kuinka hymä oli-
kaan Jumala, kun ajatteli wihreätä orasta!

Äkkiä juolllhii hänen mieleensä ajatus, joka teki hänet punaiseksi ilosta.

Jumala itse, hywä, ystämällinen Jumala lähettääkin äidille sen uuden
leningin, jonka tarpeessa hän oli. Tottakait Jumala tahtoi häntäkin suo-
jella pakkaselta, koska Hän ajatteli wihreätä orastakin. Ia sitten hän pu-

huskeli niin sydämellisellä luottamuksella huolestaan Jumalalle, silmät
ylöspäin harmaisiin talmipilmiin. Kuinka Valoisaksi ja iloiseksi tulikaan
pojan mieli tällä hetkellä! Nyt saakin äiti, mitä hän tarroitsi, ja war-
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maankin wielä lisäksi oikein lämpöisestä, hywästä kankaasta, koska Jumala
oli niin rikas. Kuinka hauskaa ajatella tätä! Tunnu airoan kuin joulu-
aatolta, jolloin Olli odotti joululahjaa äidiltä. Kuinka hän ei ollutkaan
ennemmin tullut kääntyneeksi Jumalan puoleen! Nyt ei maan auttanut
puhua siitä mitään äidille, sillä kuinka hirmeän iloiseksi hän tuleekaan!
Ollin täytyi ihan nauraa itsekseen. Etpä tiedä, äiti kulta etpä tiedä

ja ilo säteili pojan kirkkaista silmistä.
Mutta milloinkahan Jumala lähettää leningin äidille? Kukapa

tietää ehkäpä jo tänään tai huomenna? ja enkelikö taimaasta tuopi
sen? Kuinka hauskaa, kun aamulla heräsi ja taas ajatteli, mitä oli tulema!

Pikku Olli otti äidin pään käsiensä mällin ja suuteli häntä niin iloi-
sesti, että äiti kummastellen katseli häntä. Mikähän pojalle on tullut näin
aamupuhteella?

Kun sitten puolenpäimän aikaan kolkutettiin oroelle, tuntui kilin sydän
olisi lakannut sykkimästä. Nyt nyt enkelitköhän sieltä tulemat? Nipä
tulleetkaan, roain halpoihin waatteihin puettu mies, joka kysyi suutari
Liuksista.

Näin kului päiroä päiwältä odotellessa. Olli koki rauhoittaa itseään
sillä, että Jumala ei pitänyt kiirettä, koska ilmat oliroat niin kauniit ja
lämpimät.

Mutta ilma muuttui pakkanen käwi kireäksi, lumi narisi jalkain
alla, jääkukkia ilmestyi ikkunaruutuihin. Eikä tämä kummallista ollutkaan,
oli, näet, tultu joulukuuhun joulu läheni.

Silloin alkoi pikku Ollin mieli käydä apeaksi. Oliko Jumala unoh-
tanut? Wai eikö Hän wälittäisi pienten lasten rukouksista? Olihan äiti
kuitenkin sanonut, että Hän oli lasten ystäwä, ja että Jeesus oli kerran
maan päällä siunannut pienokaisia. Ollin täytyi uudestaan puhua asiasta
Jumalalle, ja niin hän alkoi uudelleen odottaa.

Oli joulun aatonaatto. Ollin piti lähteä suutarisedän asialle, ja
hän oli suutarin pojilta saanut lainaksi saappaat, kosta hänen omansa
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oliwat aimcm rajoina. Mutta siitä hän ei piitannut äitiä hän main
ajatteli. Nyt oli joulu jo aiwan kynnyksellä ja wielä äiti tawi Vanhoissa
heikoissa Vaatteissaan ja yski komasti. Kentiesi hän ei enää eläkään
kauan, niinhän suutarintäti oli ennustanut. Jumala, rakas, hywä Ju-
mala oletko unohtanut?

Komea, rikas oli se talo, minne Olli tuli, mukanaan suutarin lähet-
tämä mytty. Mytyssä oli kauniit, ruskeat kengät perheen pikku-tyttärelle.
Ia nähtyään, että kengät oliroat hyruin onnistuneet, kiitti romua Ollia ja
pisti hänen käteensä pienen ..joulurahan", kuten hän sanoi.

Kiiltäroä markanraha! Milloinkaan ei Olli ollut sellaista omistanut.
Silloin juolahti hänen mieleensä uusi ajatus. Kentiesi Jumala tahtoi,
että Olli itse ostaisi leningin, koska Hän oli antanut hänelle niin suu-
ren rahan.

Ia pikku Olli lähti juoksemaan sydän sykkien ilosta. Tuolla, tuossa
suuressa, komeassa myymälässä näkyi oleman lukemattomia maatelajia

ikkunassa. Ia sisään astui tuo pieni, köyhä poika, kolisewin, lumisin saap-
pain tuohon suureen, komeaan myymälään, jossa seisoi hienoja naisia ja
herroja kauppaa tekemässä. Hehkumin poskin hän pani tuon kiiltämän
joulurahansa reippaasti myymälän pöydälle.

Mitäs sinä tahdot? Eräs myyjistä katseli tuimasti pientä
kerjäläispoika»,

Olkaa hyroä — lämpöinen leninki, oikein hyroä, lämpöinen leninki,

hetkeksi aikaa tuli airoan hiljaista myymälässä. Hämmästys ja iwa
kuroastui kaswoista, pian kajahtiwat kowat uaurunremahdukset. Silloin
pikku Olli katsahti ympärilleen, kysymä, awutonj ilme silmissä, oli tuin

hän olisi herännyt unesta. Ia sitten hän purskahti hillittömään itkuun.
Käsi laskeutui hänen olalleen. Nuoren tytön kirkkaat, ystämälliset

silmät katselnuat häntä. Pian hän oli pojalta saanut selroän kaikesta.

Hetkisen hän oli maiti ja pari kyynelhelmeä kimalteli hänen silmäkulmis-
taan. Sitten hän kääntyi toisten myymälässä olijciin puoleen ja selitti
heille hiljaisella äänellä pojan käytöstä. Omituinen hiljaisuus wallitsi
hetken aikaa tuossa suuressa myymälässä. Liikutus waltasi useimmat, lii-
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kutus, joka herätti heidän paremmat tunteensa ja sai heidät hetkeksi unoh-
tamaan omat ostoksensa. Rahakukkarot otettiin esille, samalla kun muu-
tamat wanhat herrat rykimät ja niistimät nenäänsä komanpuoleisesti.
Silmät säteileminä ja posket hehkuman punaisina tuo nuori tyttö kokoili

hopearahoja ja seteleitä
läjään, ja sitten hän
rupesi laskemaan. Rie-
muiten hänkääntyi myö-
jään, joka oli kohdellut
poikaa niin halweksi-
wasti.

Tuokaa esille
parhaita, lämpöisimpiä
kankaita, mitä teillä on

minä walitsen
etsikää lämpöisin mer-
kaluna sa wahwimmat
sukat.

Oi, oliko todellakin
nyt tullut tuo, suuri,
tmwattu hetki! Olli
tuskin saattoi uskoa to-
deksi onneaan. Tuo
hieno, nuori neiti saat-
toi hänet kotiin, aina

sinne erään syrjäkadun warrella oleman mökkipahasen portaille asti. Mutta
sisälle hän ei tullut jäi seisomaan katsellen pojan menoa kun tämä
kiiti. huoneeseen kallisarrooisine taakkoineen.

Äiti seisoi lieden ääressä, hän säpsähti kuullessaan Ollin riemuhuu-
don ja kiirehti häntä roastaan.

Olli mitä ihmeitä
2
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Ia mökissä nousi suuri ilo, kiitosta ja ylistystä kaikui sieltä.
Äiti istui wuuteen laidalla, itkien ilosta ja antoi pojan koristella itseään
kankaalla ja werkaliinalla niin paljon kuin tahtoi. Niin suuresti kuin hän
iloitsikin näistä lahjoista, jotka tuliwat lämmittämään hänen wäsyneitä,
paleltuneita jäseniään, paljon suurempi-arwoinen oli hänestä kuitenkin pikku
Ollin lapsellinen, rohkea usko. Ia hänen oma rohkeutensa nousi masen-
nuksistaan kotkan siiroilla. Jumala eli Hän piti huolen leskestä ja
orpolapsesta. Mutta enkeli lausui pikku Olli hän ei tullutkaan.

Mutta enkeli tuli. hän se oli tuo nuori neiti, joka joulu-aatoksi
toi ruokaa ja juomaa, puita, roaloa ja roaatteita pikku turwatilleen. Siellä

hän istui hetkisen itse joulu-aattona, luki äidin kanssa joulu-emankeliumin
ja lauloi kauniin laulun Jumalan rakkaudesta. Olli oli kiiwennyt äi-
din syliin ja nojasi niiu onnellisena päänsä äidin rintaa roasten. Mil-
loinkaan hän ei enään tahtonut unohtaa puhua kaikki asiansa Jumalalle,
hyroälle, rakkaalle taimaan Jumalalle.



Asa-Netu oli wasta kuuden wuotias, kun hän ensimäisen kerran tuli pyhä-
kouluun. Tosin hän käyttäytyi mähän kummallisesti. . . nousi seiso-

maan ja mastasi, waikkei kukaan käskenytkään, ja istua jupitteli punastuen

kun neiti pyysi häntä lausumaan ajatuksensa. Mutta hywin tarkkaawai-
nen hän oli kaikissa tapauksissa. . . katsoa tuijotti silmästä silmään opet-
tajaa, joka kertoi Abrahamista ja Lotista,

Maanantlli-aamunll Esa-Eetu tapasi erään wanhan hywänluontoisen
tädin, joka masu kainalossa ja selkä kumarassa kulki pitkin katua. Vstä-
wällisesti hymyillen hän tarjosi pojalle paksun pullan masustaan.

Esa-Eetu kumartaa nyökäytti, pisti tyytywäisenä pullan taskuunsa
ja koetteli sitten aina wähän päästä taskuaan, wieläkö pulla oli jäljellä.

Kotona siitä saadaankin hywä ateria, tuumiskeli poika men-

nessään.
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Usein ei saanutkaan yhtaikaa koko pullaa pistää poskeensa, sillä äidin
täytyi säästää pennejä. Mutta nyt hän kastaisi koko tämän paksun pul-

lan äidin kahroikuppiin... oi. . . sinä sydänkäpyni, minkä suloisen sie-
mauksen saat.

Kun Esa-Eetu oli sitten kotonaan ottanut pullan esille, niin pikku

siskot kerääntyiwät hänen ympärilleen.
Namua. . . namua. . . huusi pikku Liisa.

Pullaa. . . kuiskasi pikku Kerttu joukkoon.

Ia molemmat särppiroät ajatuksissaan ahnain silmin aarretta. Esa-
Eetu huokaili. Mutta hän kuitenkin taittoi muutamia murusia ja pisti
ne pikku suihin.

Kerttu maiskutteli suutaan ja Liisa pyysi lisää. Esa-Eetu tuli wä-

hän pahalle päälle. Eikö hänellä Vanhimpana sisaruksista olisi oikeus
yksin määrätä, mihin parempiin suihin pulla pistettäisiin. Mutta yhtäkkiä
tuli hänen mieleensä Abrahamin ja Lotin kertomus. Niinpä niinkin!
Kuinka jalomielinen sentään Abraham oli salliessaan Veljensä pojan Lotin
walita parhaimman osan maasta. Ia kuitenkin Abraham oli wanhempi
ja hänellä olisi pitänyt olla oikeus ensin walita. Tahtoisito kukaties Ju-
mala, että hän, Esa-Eetu, tekisi samalla taivalla?

Esa-Eetun sydämessä alkoi nyt sisällinen taistelu. Mutta kuinkas
ollakaan . . . hän taittaa tuoksautti taas muutamia murusia pullasta ja
pani ne kasoihin pöydälle pikku siskojen eteen. Jokohan siinä nyt oli
kylläksi?

Esa-Eetu epäili ja katseli sitä pullan suurta osaa, joka hänellä itsellä
oli kädessä.

Abraham ja Lot! Hän tahtoi totta tosiaan olla Abrahamin kaltai-
nen. la'niin taas murusten kasat käsivoimat.

Pikku siskot jo tömisteliwät jalkojaan ilosta ja koettiwat sormin tuik-
kia jokaista murusta.

Esa-Eetu seisoi pulla kädessä ja mutisi puoliääneensä. . . Abraham
ja Lot . . . joka kerta tun sai oman itsensä hallituksi ja pienenteli pullaansa.
Lopulta hänen osakseen ei jäänyt tuin pienen pieni palanen.
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Mutta silloin kyynelkarpale pujahti Esa-Eetun silmään. Hän riensi
kyökkiin äidin luo ja halasi häntä kaulasta hehkuvoin poskin.

Äiti, äiti .. . minä olen tehnyt Abrahamin tawoin. Olen siitä
niin iloinen. Paljon parempi minun nyt on ollakseni, kuin jos olisin syö-
nyt yksin koko pullan. Ettekö luule, äiti, että se oli Jumalan mieleen?



Vaimi htts.
ll aukanll saaristossa oli pieni punattu mökki kuusien ja loimujen marjossa.

Täysinäiset silakkatynnyrit kala-aitoissa rannalla olimat malmiit wie-
wietämäksi kaupunkiin syysmarkkinoille.

Se oli todellakin wuoden tärkeä päiruä, jolloin wanha Valkaman
waari nosti purjeet leweessä saaristolaisweneessään ja ohjasi kaikkine tyn-
nyreineen aamalle merelle, heiluttaen kättään sille parille, joka jäi rannalle
lähtöä katselemaan.

Älkää main unohtako karamellitötteröä! kirkasi Taimi tyttö rannalta.
Ia muistakaa minun malkasemattomat lankani! huusi Ulla äiti,

Valkaman waari nyökäytti päätään, hymyillen leppeästi. Ei ollut
mitään maaraa peljätä, sillä hän ei turvannut koskaan unohtaa.

Eipä unohtanutkaan, sen moi Taimi tyttö parhain todistaa. Sillä

hänen isoisänsä ei palannut koskaan kotia pitemmältä tai lyhyemmältä
matkaltaan ilman kaiwattua ja odotettua tötteröä tai pussia, jossa oli ma-

keita leiwoksia hänen maiskuttelemaan pikku suuhunsa. Oi kuinka tuo
„taata" oli kiltti! Koko maailmassa ei marmaankaan ollut ketään häntä
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kiltimpää ihmistä. Äidillä oli yywin Harmoin aikaa seurustella Taimi
tytön kanssa, ja hänen mielestään tyttö oli main jaloissa, jos olisi otta-
nut kalanpyydyksiäkin järjestelemään, mutta kyllä „taatalla" oli sensijaan
aikaa. Tyttö oli aina joka paikassa hänen seurassaan, ja oli päästellyt
puti puhtaaksi pikku sormillaan werkosta monta silakkaa ja heittänyt ne
tynnyriin. Sillä „taata" taimutteli mielellään tyttöä työhön.

Hauskinta kuitenkin kaikesta oli istua katselemassa kuinka „taata"
taimi-iltoina weisteli. Silloin hänen Vanhoista sormistaan läksi kuin noi-
tuen kaikellaisia tarpeellisia esineitä ja kurukatuja seka aika-ihmisille että

lapsille, Kelpasipa sitä todellakin katsella kun kowasta puunpölikästä ru-

pesi sukeutumaan siroja puu-astioita, kirnuja, raheja, pöytiä ja sen sellaisia.
Täytyipä oikein Taimi tytön nousta jakkaraltaan, hypellä ilossaan ympäri
permantoa ja lentää sitten wanhuksen kaulaan ihastuksissaan,

Ulla äiti oli ihmeissään kun roanha Valkaman maari roiitsi niin kär-
siwällisesti kyherrellä hänen tyttönsä kanssa. Sillä kyllä oli tytössä Ve-

karaa, Woi ylpeästi nostaa päänsä pystyyn... ja mitä enemmän äiti
torui, sitä pahemmaksi hän käwi. Taimi tytöllä oli oma luja tahtonsa
...ei witsakaan näyttänyt auttaman. Pantiin koroa komaa wastcmn .. .

mutta ei sitä tietä perille päästy. Oli oikeastaan yksi keino, ja sen keinon
ymmärsi „taata" paremmin tuin kukaan muu. Hän weti pienen tiukutte-
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lewan tyttösen luokseen ja alkoi tyynesti ja ystäwällisesti hänelle puhua.
Eikä kauan kestänytkään ennenkuin tytön pyöreät käsiwarret oliwat ukon
kaulalla ja kyyneleet alkoiroat walua. Vaikeinta oli sitten pyytää äidiltä

anteeksi .. . Taimi tytön täytyi siinä sisällisesti taistella ... ja ainoastaan
„taatan" wakawa, kaihomielinen katse sai hänet lopultakin taipumaan.

Tapahtui wälistä, että Taimi tyttö, tultuaan tupaan, asettui „taa°
tan" eteen kädet selän takana,

- Mitäs nyt taas olet tehnyt? tiuskasi äiti pahaa aawistaen.

Ei tullut mitään mustausta.
Wastaatto pian wekam! Sinä olet warmaan taas ollut jossain

kahnimassa!
Ei sittenkään waslcmsta.
Ulla äiti rientää raroistmnaan tyttöään, mutta „tllllta" saa hänet

hillittyä ja rupeaa rauhallisesti kuulustelemaan tyttöä. Taimi katsoo ukkoa

silmästä silmään ja kertoo matalalla äänellä kaikki kepposet. Välistä hän
on heittänyt kissaa kirveliä, niin että jalasta wuotaa merta . . . mälistä on
näpistänyt sokerinpalasen kaapista . . . wälistä kairocmut hiekkaa äidin hy-
wällä kahwikupilla, niin että se on särkynyt. Kiimas ja itsepäinen woi
Taimi tyttö olla, mutta totuutta ei salaa. Ulla äiti huokailee ajatelles-

saan tytön metkuja, mutta wanha Valkaman waari luulee sittenkin tytössä
oleman hymcin idun. Hän toiwoo tytön kasmaroan reippaaksi saaristolais-
immeksi, joka ei täällä maailmassa muuta pelkää kuin kaikkea pahaa, in-

hottaman. Sentähden hän uutterasti opettaa tyttöä rukoilemaan Juma-
laa, ja sunnuntaisin istuu suuren raamattunsa ääressä sitä lukemassa ja
kertoelee tytölle Herrasta Jeesuksesta. Ia kun tyttö iltasin nukahtaa hä-
nen polwelleen, kiehkurainen, tuuhea tukka ukon rintaa wasten silloin
„taata" tuntee itsensä rikkaaksi ja onnelliseksi, eikä asemaansa waihtaisi edes
koko maailman aarteisiin. Sillä maikka leipä onkin kehnonlaista ja tupa

pienenläntä, niin onhan heillä toisissaan kyllin. Kun katselet „taataa" ja
Taimi tyttöstä rinnatusten, niin olisit kuin metsässä, missä näet wanhan
hongan ja sen juurella koiwun wesan kasmawan.
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Mutta Ulla äiti ei ollut tyytymäinen ahtaaseen tupaan ja pieneen
leipäpalaseen. Hänen teki mielensä Amerikkaan, missä Valkaman waarin
poika, hänen miehensä, oli wiidettä muotta ansaitsemassa kultnkolikoita.
Sinne sitä olisi tarwinnut päästä! Miksi raataa täällä kotimaassa, kun
siellä pääsisi paljon helpommalla!

Eräänä päiwänä Taimi tyttö rupatteli manhuksen wieressä riepu-
nukke sylissään. Oli niin paljon „taatalta" kysyttäwää. Eikä kaikista ky-
symyksistä ukon ollutkaan niin helvpo selmitä, maikka olikin nähnyt useita
kaupunkeja, kyliä ja kauppaloita ja osasi koko almauakan ulkoa.

Herkeä nyt jo, tyttöseni, kyselemästä! wirkkoi „taata" ja kynsäsi
torwalistaan, kun Taimi tyttö olisi tahtonut tietää mitä ruokaa taiwaan
enkelit syömät... ei sellaisista kysymyksistä ole mitään hyötyä. Mieti
sinä Taimi tyttö, main mitä aiot äidillesi sanoa illalla.

Ilonen, raikas ääni waikeni ja pää painui alas nolaantuneen nä-
köisenä. Sillä tyttö oli taas aamupuolella ollut paha äidilleen, eikä ollut
wielä pyytänyt anteeksi,

Samassa äiti astui owesta huoneeseen, eräs naapurin waimo seu-
rassaan.

Molemmat waimot meniwät suoraapäätä Ulla äidin piirongin luo,
joka muutoin oli paras talon huonekalu, ja tarkasteliwat sitä joka taholta.

Mitäs nyt sitten tuumaatte? kysyi Ulla äiti lopulta kärsimät-
tömästi.

Hm, hymähti naapurin eukko kädet suvullaan . . . taitaa niin olla,
mutta kymmentä markkaa enempää minä en anna.

Ulla äiti löi käsiään yhteen ja käski häntä häpeemään. Eikös hänen
piirongissaan ollut maalatut reunukset ja kauniit waskiwedikkeet! Sillä tu-
malla sitä sitten kauppaa hierottiin, toinen waatii paljon ja toinen tinki.
Ia lopputulos oli, että somittiin Viidestätoista markasta.

Kun naapurin eukko oli lähtenyt pois, astui Ulla äiti, ihmeissään
oleman „taatan" luo, joka istui piippu suussa muoteen reunalla.
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Täytyy hywissä ajoissa sanoa asiansa, wirkkoi hän hypistellessään
wähän lemottomllnlaisesti kaatinsa syrjää. Niin nähkääs, „ taata", meidän
pitäisi lähteä ensi laiwalla Anierikkaan.

Piippu putosi ukon suusta.
Amerikkaanko?
Niin oikein, Amerikkaan. . . tyttö ja minä. Lahtinen kirjoittaa,

että me saamme tulla. Ia silloin sitä onnen kukkuloille noustaan! Siellä
sinä, Taimi tyttö, saat pulskat ivaatteet ja syödä joka päiwä mehnästä
niinpllljon kuin jaksat. Ia Ulla äiti käski ilosta nauramaan.

Tyttönen, joka suurin, kysyroin silmin oli istunut „taatlln" rinnalla
j'a kuunnellut heidän puhettaan, kääntyi hämmästyksissään roanhuksen puo-
leen ja katsoa tuijotti hänen silmiinsä. Mutta ei siletä tullut mitään loh-
dutusta. Silloin hän purskahti itkuun ja painautui ukon rintaa wasten.

Ei, ei, ei. . . antakaa minun olla „taatan" roieressä.

Syksy oli tullut. Wanhll Nalkaman waari istui yksin matalassa
mökissään. Ulla äiti oli suroella matkustanut Taimi tyttöineen kaukaiseen,
houkuttelemaan kultamaahan, ja sanonut lähteissään, ettei enään koskaan
palata.

Raskaalta tuntui 010 'syksyn synkkinä iltoina, jolloin ineri pauhasi
Voimakkaasti ja tuuli minkui nurkissa ja nuoleskeli tuman kattoa. Silloin

wanhus painoi kätensä ristiin ja rupesi hartaasti rukoilemaan kaukana ole-
man pikku lemmikkinsä edestä, sillä tuntui siltä kuin aurinko olisi häneltä
laskenut. Tämän pienen ajan kuluessa oli hänen tukkansa harmaantunut
ja selkänsä koukistunut. Mutta nöyrästi hän päänsä kumarsi ja istui en-
tistään enemmän aikaa raamattuun nojaten.

Torjuakseen surullisia ajatuksia jotka meimät yön lemon ja päiwän
rauhan, Walkaman waari alkoi uudelleen muoleskella innokkaasti ja uutte-
rasti. Hän oli päättänyt antaa joululahjoja naapurien lapsille. Sillä oli
niin hauskaa nähdä lasten silmäin säihkymän ja supukkaisten suitten hy-
myilemcin.
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Näissä ajatuksissaan hän eräänä päiwänä istui pitäen pientä pii-
ronkia käsissään, wuolasi taas ja tuumasi, että onkos jo parin päimän pe-
rästä joulu-aatto. Tulee siis joulu ilman Taimi tyttöä! Tunteneekohan
lintu puun oksalla itsensä niin yksinäiseksi kuin hän? Oli aiwan mahdo-
tonta torjua kyyneleitä, jotka itsepintaisesti poskelle wierähtelimät.

Mitenkähän Taimi tyttönen jaksanee? Uhden ainoan kirjeen hän oli
saanut Ulla äidiltä, ja sekin oli lyhyt, ainoastaan muutamia rimejä, että
woiwat hywin, omat onnellisesti perille päässeet ja Taimi tyttö pyytää
termehtimään.

Hän nousi huokaellen seisomaan ja meni rappusille ramistamaan
pois raskaat ajatukset. Tahtoi katsella tuikkimia tähtösiä ja ajatella Bet-
lehemin suurta ihmettä, Jumalan suurta rakkautta.

Ulkona talwihämärässä oli koko seutu walkean, puhtaan lumen pei-

tossa. Miljoonia tähtiä tuikki, säteili, kimalteli tuolla loppumattomalla,
synkällä tlliwaan laella. Ia juhlallinen hiljaisuus malliisi kaikkialla.

Mutta hiljaisuuden keskeytti yhtäkkiä kilisewä kulkusten kalina. Reki
kiitää ohi. . . siinähän oli naapurin naitu tytär, joka lapsineen tulee jou-
lua wiettämään wcmhempainsa luo. Kas kuinka rattoisasti lapset leper-
teliruät!

Taas kulkusten kilinää! Tulee siis wieläkin, jouluwieraita lähiseu-
duille! Ihmeellisen yksinäiseksi tunsihe manha Valkaman waari. Mutta
mitä kummaa! Sydän alkoi tykyttää, sillä hän nälee erään hewosen täyttä

wauhtia kiitämän hänen mökkiään kohden. Ia ennenkuin ennättää tointua
ja päästä asiasta selwille, niin hän näkeekin pyöreän käärön kierähtämän
reestä, kuulee kimakkaan kirkauksen, joka hänen korwisscmn siliä hetkellä
tuntui ihanimmaltll musiikilta, ja tuntee lämpösten, pehmeitten kätösten ha-
pueleman kaulallaan,

Teidän Taimi tyttönne on tullut, „taata", kuuluu kimakka ääni,
ja täällä on isä ja äitikin.

Niinpä todellakin. Tuossahan astuu kookas ja hartiakas poika ukon

luokse ja tarttuu hänen käteensä.
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Isä, hywä isä ja ääni wcnuahtelee se että me nyt olemme
täällä, on Taimi tytön syy. Ei hän mitenkään woinut olla teistä, isä,
erillään. Hän itkeä nyyhkytteli kaiket yöt ja tahtoi „taatan" luo, joka
oli yksin. Ia minäkin opin uudelleen hänestä neljännen käskyn. Pidin
sen Jumalan äänenä. Ia nyt emme enään aio jättää teitä, isä. Olen

saanut kylläkseni Amerikasta. Täällä kotona
tahdon rumeta työtä tekemään ja ruuvaamaan
asuinpaikkaa . . , täällä kotona omassa isän-

maassani. Onhan teillä meille toistaiseksi
tilaa? Pian rakennan tuman tähän wie-

reen, rupean kyntämään ja
kylmämaän. No, Taimi tyttö,
oletko nyt tyytyroäinen?

Tyytywäinen todellakin
Taimi tyttö on. Hän on we-
tänyt „ taatan" tupaan ja is-
tuu nyt wanhassa paikassaan

hänen polwellaan kädet kau-
lalla, ja hywäilee ukkoa niin
sydämellisesti, että läähättää,
nyyhkyttää ja nauraa yhtai-
kaa. Ukon silmissä on ilon

kyyneleitä ja hän ojentaa molemmat kätensä pojalleen ja miniälleen, ja

ihmettelee Jumalan armoa ja hywyyttä, koska on näin ylenpalttisen suu-
ren ja talliin joululahjan saanut.
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siemen navassa maassa.
'"inusta un liikanaista, että noin pieni mies ponnistaa liian

paljon lyhkösiä sääriään - sanoi Lotta täti, joka oli nnerailemassa isän
ja äidin luona ja tarkasteli hymyillen sisarensa wiisiwuotiasta, pullean nä°

köistä poikaa,
Mitä tuo

pieni mies pyhä-
koulussa tekee? Ei
häu osaa lukea,
eikä kirjoittaakaan,
wielä wähemmin
ymmärtää mitään.

Häu wain tur-

han päiten kulut-
taa kalliita saap-
paitaan.

Eemeli, joka tuk-
ka harjattuna ja
kasroot hohtaen
kuin kiiltäroä ku-
parikastrulli, sei-
soi mirsikirja kä-

dessä keskellä lat-
tina, malmiina lähtemään pyhciiltapäiwäna sisariensa kera pappilaan, käwi
tulipunaiseksi ja kyyneleet nousiwat hänen silmiinsä.

Mene sinä wain, poikaseni lausui äiti hymyillen täti las-
kee leikkiä.

Minä olen totta puhuen sitä mieltä sanoi Lotta täti waka-
u,an näköisenä, sitten kun lapset oliroat lähteneet että tuollainen py-
häkoulun into on liiallista. Ennen maailmassa tultiin hyruin toimeen il-
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Mlln niitäkin, Eiwätta lapset sen paremmaksi tule nykyaikana eikä työ ol-
lenkaan paremmin tule tehdyksi. Ia kaikestahan pitäisi olla jotain hyötyä.

Äiti oli maiti. Mutta sitten hän katsoi Lottatätiin kysyen, muistai-

siko hän miten siemensywä kemäällä kylmetään?
Näetkös kohta oraan ja näetkös kohta tähän? kysyi hän.

Joku päiwä tämän jälkeen ryhtyi äiti tumassa leipomiseen. Hän
oli tawallisesti ensimäisenci malmeilla talossa, sillä hän nousi auringon
noustessa. Mutta, kun äiti heräsi, kuuli hän hämmästykseksensä että joku
liikkui porstuassa. Ia samassa hän huomasi myöskin että sänky, missä
molemmat pikku pojat makasimat, oli tyhjänä. Isä, suuremmat siskot ja
Lotta täti nukkuimat mielii sikeästi.

Mikä kumma nyt on? Oliko Eemeli wietellyt pikku pojua seikkailuun
rannalle tai metsään?

Hän aikoi juuri huutaa karkureita, kun omi aukeni ja Eemeli ilosta
loistamin silmin, pienen meikon seuraamana, kantoi sylillisen puita sisään.

Mitä tämä merkitsee?
Äiti rakas sanoi pikku mies mahan noloissaan tahtoisin

main auttaa. Sillä pastorin rouwa sanoi että että Jeesus ra-
kastaa

Silloin äidin täytyi antaa suutelo pojallensa. Jumala sinua siu-
natkoon sanoi hän. Ia kun Lotta täti tämän sai kuulla, waikeni hän
ihmeissään.

Älä luule, sisareni sanoi äiti, etteiwät vienet lapsiraukat mi-
tään ymmärrä. Päinwastoin tulee rukoilla heidän edestään, niin hymcr
sana ennemmin tai myöhemmin on kantama hedelmiä.
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lumalan silmä.
mastitaän pidetty jumalanpalwelus muutamassa saaristolaispirtissä.

Sekä sisällä että ulkona oli lakaistu ja luuduttu, katajanoksia ripoteltu
maitoiselle lattialle, ja jumalanpalmeluksen jälkeen tarjottiin nuorelle pasto-
rille parasta mitä talossa löytyi.

Hartaiden kuulijain joukossa oli pieni 7-muonas Eero kenties har-
tain. Kun hän ei koskaan ollut käynyt kirkossa eikä koskaan ennen ollut
kuullut saarnaa/ niin oli tämä päimä hänelle merkkipäimä. Kuinka ma-
tama tuo nuori pastori oli, ja kuinka kauniisti kansa lauloi, armeli Eero!
Ei hän tosin paljon ymmärtänyt saarnasta, mutta se, minkä hän ymmärsi,
painui hänen sydämeensä ja sieluunsa.

Pastori oli puhunut Jumalan silmästä suuresta, läpitunkemasta
katseesta, joka oli tulenliekin kaltainen, mutta joka kuitenkin oli hellän
isän katse.

Tuota tulen liekin kaltaista silmää oli ikäwä muistella. Se oli mar-
inaan keksinyt monta rumaa täplää pikku Eerossakin. Ncikiköhän se senkin,
kuinka pikku Eero tässä muutamana päimänä tukisti naapurin Liisua met-
sässä, niin että tämä huusi täyttä kurkkua, maan senwuoksi, ettei Liisu
tahtonut leikkiä samaa leikkiä kuin Eero. Ncikiköhän tuo silmä senkin, kun
Eero piiloutui halkopinon taakse, eikä ollnt kuuleminaankaan, kun äiti
huusi tuutimaan pikku meitkoa?

Paljon olisi Eero roielä tahtonut tietää tuosta silmästä, mutta hän
ei uskaltanut kysyä pastorilta.

Päimällisen jälkeen matkusti pastori. Isä ja äiti läksi häntä men-
heellä saattamaan tuonne ulkosaaristoon, jossa pastori niinikään oli lu-
mannut pitää raamatun selityksen. Wanha waari jäi kotiin lasten kanssa
ja äiti kehoitti Eeroa auttamaan waaria pikku meikon hoidossa.

Päiwä oli niin lämmin ja kirkas, ainoastaan pienet roalkoiset pil-
meNhattarat leijailimat sinitaimaalla. Eero heitteli kiroiä rannalla pikku
meikon suureksi huroiksi. Silloin tällöin lentää pyrähti maitoinen kala-
lokki, painautui nopeasti meden alle ja iski kiinni saaliiseen.
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Mutta mitäs nyt? Kuuluuko sieltä loisketta niemen takaa? Aiman
oikein, hohtamassa päiwänpaisteessa pujahti esille sieltä niemen nenästä

pienoinen walkea wenhe, jota herrastalon Kaarlo oli soutamassa. Tuli-
kohan hän nyt Eeroa noutamaan mesille, niinkuin usein oli turvannut?
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Oikein arroattu. Kaarlo hypähti wenheestään ja kehoitti tomeria nyt läh-
temään mukaan.

Aiwan punaisena ja innoissaan kiiruhti Eero tupaan, woisihan maari
nyt ottaa pojan hoitaakseen. Mutta moi! iso-isä nukkui muoteessa ja kuor-
sasi sikeään uneen wcupuneena. Ia Eero tiesi, ettei äiti olisi sallinut he-
rättää waaria.

Ei, nyt ei ollut mahdollista lähteä huwittelemaan. Eero seisoi ran-
nalla, pikku weikko sylissään,' huulet wapisiwat ja kyyneleet kierahtiroat sil-
miin. Kaarlo lausui muutamia pisteliäitä sanoja, työnsi kiiwaasti Ven-

heensä jälleen mesille ja poistui mutisten mennessään, ettei hän enään
koskaan tulisi hakemaan tuommoista itsepäistä tyhmeliiniä. Hän ei muka
moinut herättää Maariaan miks' ei?

Mutta Eero juoksi pikku roeikon kanssa lähellä olemaan lehtoon,
heittäytyi Vatsalleen maahan ja itki, itki niin että sydän oli haljeta. Oi
kuinka ikäwöiden hän oli odottanut sitä päiruää, jona kartanon Kaarlo
lupauksensa mukaan tulisi hakemaan häntä mesille. Ia nyt hän ei enään
koskaan palaisi niissä aikeissa. Eeron mielestä ei mikään maailmassa
möisi häntä nyt lohduttaa.

Mutta äkkiä, aiwan salaman tawoin, heräsi hänen sydämessään
muisto siitä, mitä pappi oli puhunut Jumalan kaikkinäkeroästä silmästä.
Kyyneltuliua lakkasi ja acnnupäiwän ajatukset tunkeutuimat nyt hänen mie-
leensä. Jumalan silmä, niin, tämä silmä oli nähnyt, ettei hän nyt ollut
noudattanut kiusausta. Ilon tunne mölähti läpi koko hänen olentonsa ja
tarkoitti surun pilwet. Jumala katsoi häneen ystämällisesti, sen hän tunsi.
Ia sehän kuitenkin oli paras kaikista. Samalla hän täällä yksinäisyydessä
sai palaman halun sanoa Jumalalle jotakin. Hän tahtoi sanoa, että hän
mielellään halusi olla Jumalalle kuuliainen, jotta Jumalan silmä saattaisi
katsella häntä suosiollisesti isän tawoin, niinkuin pastori oli siitä puhunut.
Ia siitä hän oli pahoillaan, että hänkin oli ajatellut ja puhunut niin
paljon rumaa. Kuinka hauskaa oli ajatella, että Jumala hänestä kui-
tenkin huolehti! hänen täytyi oikein kertoa Jumalalle, miten hän siitä
iloitsi.

2



Olga-Irenen pienessä, sirosti sisustetussa huoneessa, joka oli kyökkika-
marin wieressä seisoi Rantasta ja katseli häälymme hattusulkineen ympä-
rilleen. Rantasia oli Olga-Irenen täti, joka oli useita muosia oleskellut

Amerikassa ja siellä saanut suuren hatun päähänsä. Nyt hän mielihymäk-
seen sai nähdä, että hänen köyhä sisaren tyttärensä maalta oli saanut ensi-
mäisen erinomaisen hymän paikan pääkaupungissa. . . tuli main pitää seu-
raa parille herttaiselle tytölle tohtori Kamalan perheessä Helsingissä.

Ia muista pitää tarkkaa huolta itsestäsi ja ota mauria heidän
siististä käytöksestään, sanoi Amerikan täti hymäntahtoisesti. Eikä täällä
moukkamaiset maalaismuodit kelpaa, hywä Olga-Irene. Sinun täytyy luon-
nollisesti rumeta hatussa käymään, sillä sitä nyt ainakin bonnin armo
waatii.
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Miksi täti käyttää muukalaisia sanoja? kysäsi Qlgn-Irene katsoes-
saan tätiinsä ja wetäessään suunsa hymyyn, joka ei oikein ollut Rantaskan
mieleen.

Tädin piti juuri rumeta perinpohjaisiin selmitylsiin, kun kirkassil-
maiset kllhdeksanwuotiset kaksoset Aili ja Naili tulla tupsahtiwat iloisin
askelin kamariin. He tulimat hakemaan uutta ystämäänsä mukaan puotei»

hm ostaakseen nukeille kenkiä.
Risteilemin tuntein siitä, ettei hänen sisaren tyttärensä osannut oikein

arwostella asemaansa, läksi Rantasta, tarkastaen tyystin kaikkia huoneita,
joiden läpi kulki. Sillä hän tiesi sen marsin hywin, että hänen käyntinsä
rikkaan tohtori Korvalan luona aiheuttaisi paljon uteliaita kysymyksiä tut-
tawain ja ystämäin puolelta.

Niinpä tosiaan olikin laita, ettei Olga-Irene oikein osannut ase-
maansa arroostella. Tosin hän tunsi itsensä kiitolliseksi kilttiä herraswä-
keään kohtaan, joka niin hywää huolta hänestä piti .. . mutta sittenkin
. . . kaupunki oli kaupunki ja wieras koti ei ollut hänen omansa.

Eipä kerrassaan mitään woinut werrata pieneen harmaaseen saaris-
tolaismökkiin rannalla . . . siellähän hawupuiden suojassa kelpasi kesäpäi»
wänsä roiettää. . . siellähän loimun roesat mökin nurkalla lehtiään lepät-
teliroat. . . siellähän aallot roolista roaahtopäinä hyrskyimät, mälistä keh-
tolauluja lauloiwat rantakiwille. Siellä pienessä mökissä hän oli mieltä-
nyt 14 kesäänsä ja talweaan. Ia onnellisesti siellä elettiinkin, maikka lei»
päkakku oli tarkasti jaettaroa yhdeksän suun kesken. Isä. joka oli räätäli
pienessä saaristolaiskylässä ja roähän kiwulloinen, ei saanut enää työtä

sormistaan nopeasti sujumaan. Mutta eihän heiltä kuitenkaan mitään
puuttunut Olga-Irenen mielestä. Äiti taas oli ketterä ja reipas pitämään
emännyyttä kodissa, paikkaili pikkuhutilusten waatteita ja ccherteli wanhan
mummun kanssa . . . kunnianarwoisa eukko, joka köykkyselkäisenä ja reuma-
tismia potien makaili enimmäkseen sängyssä.

Wlllltteita oli kahnustelemassa miisi milliä. . . kahdella oli hameet
ja kolmella housut yllä. Kaksi wanhinta kulki kansakouluun yhdessä suuren
siskon Olga-Irenen kera. Taimella he luistelimat yli jään tai hiihtiwät.



36

Olihan kyllä matkaa useita kilometrejä, mutta mitäpä siitä kun oli hywä
keli. Jospa main kaupungin lapset olisiwat nähneet metsän kuurassa au-
ringon pilkistäessä sinitaiwaalta! olisiwat nähneet loimun oksain
wetawcin merioja hienoimmille koralleille. Jospa krnttamossa olisiwat näh-
neet noiden lukemattomien timanttien kimmeltelewän tähtien taimaalta tuik-

kiessa! Jospa edes olisiwat saaneet hengittää raitista ilmaa noilla la-

keuksilla!
Mutta sellaisesta eiroät kaupunkilaisten lapsiparat mitään tienneet,

maikka asuiwat niin korkeissa taloissa, että huimasi katsoa sinne ylös, ja
maikka tekimät ostoksensa puoteissa, joissa oli kaiken maailman koreukset.

Kun tällaiset kotiajatukset rupesimat liiaksi Olga-Ireneä ahdistamaan,
täytyi hänen pakiparaastaan' torjua ne mielestään . . . pudistaa aiwan kuin
woikukan haimenill hameensa liepeistä kesällä. Sillä ei saaristolaistytön
sopinut panna suutaan määrään ja rumeta itkeä pillittämään. Koska her-
raswäki oli häneen tyytywäinen, niin hän uskollisesti koettaisi tämän muo-
den tehtäroänsä täyttää. Sehän tässä lohduttikin. . . ainoastaan tämän
wuoden. Sillä enempää ei äiti lumannutkaan tohtorin rouwalle, joka
wiime kesänä asui siellä lähellä eräässä saaressa ja jonka oli onnistunut
taiwuttaa Olga-Irene mukaansa. Isä toiwoi tulemana wuonna saamansa
apua töissään tytöstä, ja että Olga-Irene olikin näppärä neulomaan, sen
woiwat kyläläiset kaikki todistaa, viimathan he kaikki ihmetelleet äidin tal-

winutussa siroa reunaketta, joka oli Olga-Irenen ansio, sillä hän oli isänsä
tilkkujen joukosta keksassut erään tohmelin kappaleen ja pistänyt käyttä-
mättömän puolen päällepäin.

No niin! . . . tämä muosihan tässä nyt wain oli kysymyksessä ... ja
kyllähän hän Jumalan awulla koettaisi pitää hymää seuraa Ailille ja Rai-
lille. Heidän kanssaan oli muutoin hauska leikitellä, laulaa ja kertoa
heille kaikkia, kun oliwat kilttiä tyttöjä. Kertoa hän saikin joka ilta ja
aamu. Totot eiwät koskaan kyllästyneet kuulemaan, kuinka kyläläiset ko-
koontuiwat apajapllikalle punaselle kallionkielekkeelle. . . kuinka Olga-Irene
itse souti auringon noustessa isäänsä kalalle . . . kuinka taimella koko kylän
nuoriso lasketteli oljilla lautamiehen jyrkkää saunamäkeä .

.
. kuinka jouluna
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asetettiin haarakynttilät pöydälle, oljet lattialle ja weisailtiin wirsiä. Rouwa
nyökäytti pääiään tyytymäisenä kurkistaessaan pikku palleroistensa kama-
riin ja nähdessään heidät säihkymin silmin, nuket sylissä, kuunteleman saa-
ristolaistytön juttuja.

Hauskimpia hetkiä Olga-Irenelle oli, kun hän turwattineen sai seu-
rata hywää tohtorin romuna köyhiin perheisiin, semminkin kun ei hätä ol-
lut erittäin koroa ja saatiin autetuksi „kyläkakmlla" ja muilla uutimilla.

Eräänä päiwänä he astuiroat muutamaan matalaan mökkiin syrjä-
kadun nmrrella. Pikku palleroiset kinastelimat kuka heistä saisi antaa sen
suuren paketin, minkä olirvat Olga-Irenen kera sinne kelkalla wetäneet. Woi
tuiuka kiitolliseksi tuli taimettunut äiti, jolla oli wiisi lasta! Posket rupesiwat
punottamaan kun hän yhden lämpösen tammeen roeti esille toisensa pe-
rästä monista pareritaäröistä. Raili itsepintaisesti roäitti sen oleman jou-
lupaketin tällaisen.

He eiroät wiipyneet kauan, mutta Olga-Irenen oli maikea unohtaa tal-
mettunutta Andersonskaa, jonkakatse oli surullinen ja Väsähtänyt ja jolla oli
kuudennella olewa pikku poika. Tämä muistutti niin paljon Olga-Irenen
omaa weljeä Jannea, joka aina oli naurussa suin ja jolla oli uuetkaat, siniset
silmät. Se ainoastaan oli eroa, että tämän mieraan pojan nimi oli Olli
ja oli luonteeltaan koko lailla roakawampi ja ruumiltaan heikompi. Mie-
lellään hän olisi ottanut pojan syliinsä ja rattoisilla kertomuksilla pannut

silmät elämään ja suun hymyilemään. Sillä Olga-Irenen suurin halu oli

nähdä toiset tyytywäisinä ja onnellisina.
Senpätähden hänen sydämensä ilosta sykähti kun tohtorin rouwa se-

litti, että hän saisi joka lauantai kantaa wcihän sunnuntai-ruokaa tälle köy-

hälle perheelle. Saapas nähdä, eikö Olga-Irene wielä kerran saa tuota
kultusta Olli nallikkaa nauramaan!

Niman oikein! Olihan tässä jo hywät enteet. Joka lauantain ilta-
puolella poika pallikin oli nenä kiinni Vihertämässä ikkunan ruudussa kur-
kistelemassa uutta ostamaansa . . . hän tahtoi siitä nähdä ensi wilahduk-
sen. Ia taimettunut äiti sai eloa Väsähtäneeseen katseeseensa nähdessään
pienet palleroisenpa ryömineen säyläsohmnlle Olga-Irenen wiereen kuimnel-



38

läkseen hiljaa kuin hiiret hänen laulujaan ja kertomutsiaan. Tuntui kuin

olisi tervainen tuulahdus päässyt tunkeutumaan heidän pieneen, ummehtu-
neeseen huoneeseensa.

Mutta eräänä päiwänä tämä köyhä äiti huokaillen seisoi tarkastele-
massa wanhoja, paikattuja housuja. Huomennahan oli lasten kuusijuhla
ja lapsia täytyy mähän siistiä, selitteli hän Olaa-Irenelle, joka samassa
astui huoneeseen. Pahinta oli, että wanhimmalla tytöllä oli kurjan kurjat

sukat .. . eikä ollut penniäkään taskussa. Kyllähän on itämää nähdä lap-
sensa huonosti puettuina. Mutta eihän niitä hänen. . . äidin tarwinnut
katsella, sillä ei hänellä ollut aikaa lähteä kuusijuhliin.

Mutta, rakas matami, wirkkoi Olga-Irene sydämellisesti, ettekö
tällä kertaa moi lähteä lasten kanssa? Luulen ettei heillä ole läheskään
niin hauskaa yksin.

Niin, sitä samaa he omat päiwät pääksytysten pyyoeskelleet, erit-
täinkin wanhin. Mutta mitä sinä, Olga-Irene, luulet, moisinko jättää pik-
kutytön yksin wauuuihin useaksi tunniksi? Tiedäppäs että tuo kahden wuo-
tias Mimmi eilen wiimeseksi oli hänet tappamaisillaan. Menin näet ma-

haksi aikaa puita hakkaamaan liiteriin, kun Olli tuli huuten poraten, että
Mimmi työntää tuputti paperinlappuja pikku siskon suun täyteen.

Samassa pälkähti Olga-Irenen päähän jotakin.
Rakas äiti, minä autan teitä. Menkää te main kuusijuhlaan

huomenna, kyllä minä pidän huolta lapsista. Olen marina, että saan
lupaa.

Matamin täytyi naurahtaa tälle saaristolaistytön tyllerölle, joka oli
mallan panna hänen päänsä pyörälle.

Älä hulluttele! Jos ihmiset näkisimät meidät, niin he nauraisi-
mat matsansa kipeäksi.

Mutta tohtorin rouwa ihmetteli mihin hänen pikku piikasensa aikoi

seuraamana päiwänä. Hän oli pyytänyt iltapäiwän wapaaksi. Sitä ol-
tiin kait menossa Amerikan tädin luo? Kappas main miten hän käydä
tepsutteli työ kainalossa. Työkö? ... ei hymä tohtorin rouwa. Siinähän
oli main uudet, pulskat willasukat, mitkä wanha mummu oli kehrännyt
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jll kutonut tytölleen kun reumatismilta sai rauhaa. Eikä uyt oltu menossa
Amerikan tädin luo. Sillä Olga-Irene tiesi aiman hywin, ettei täti olisi
hänen menettelyään tässä kohden hywäksänytkään.

Joulu läheni. Kaikilla ihmisillä oli kiirettä. Touhuttiin ja siiwot-
tiin, leiwottiin, neulottiin, wirkattiin, pakattiin ja lakattiin.

Tohtorillakin oli joulukiirettä. Pikku kaksoset pistiwät jo sormeensa-
kin silmineulallll innostuksissaan, sillä nenäliinat piti saada äidille wal-

miiksi merkattua. Olga-Irene oli saanut luwan tehdä omaa työtään .. .

ja nyt oliwat äidin tukemat tumput Valmistumaisillaan. Tänä wuonna

ei ollut joulua ajatteleminen, sillä ei silloin olisi moinut estää kyyneltä

silmäkulmaan nousemasta. Ia hän oli rukoillutkin Jumalaa woidakseen
kunnollisesti tehtäwänsä täyttää, niin että kotolaisilla olisi hänestä iloa.
Eikä nmhtaisi olla aiman terweellistä, että kaikki täällä maailmassa olisi
mielen mukaan. . . täytynee oppia wähän karsimaankin . . . wai miten?

Wanha mummu, joka pitkän elämänsä aikana oli komia kokenut ja jota
niin ihmeen hywin tunsi raamatun, jonka tähden hänen sanalleen pantiin
paljo armoa, tapasi alituisesti puhua siitä kuinka Jumala kurittaa lapsiaan.

Ia Jumalan lapsi tahtoi Olga-Irenekin olla, maikka hän niin peräti wä-

hän ymmärsi, mutta oli warmasti mielestään pienistä pienin lapsi tässä
wllltakunnassa.

Istuessaan näissä ajatuksissaan lampun matossa, lepertelewät tytöt
wieressään, tuli hän ajatelleeksi tuota köyhää perhettä ummehtuneessa ka-

marissa. Minkähänlainen joulu sinnekin tulee? Ihtcikkiä pälkähti hänen
mieleensä ajatus, joka pani sydämen ilosta sykkimään. Mutta antaapas

olla, hän koettaa! Jos main hänen herraswäkensä tähän tuumaan suostuu,
niin tulee terrassaan hauska joulu tänä wuonna.

Olga-Irene oli kauan malmeilla iltayöstä ja hautoi mielessään aja-
tustaan. Hän tahtoi tuottaa pikkuruisen joulu-iloa tuohon köyhään ko-
tiin . . . menisi warhain jouluaattona mäjähtänyttä äitiä auttamaan huo-
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neen pesemisessä ja siiwoamisessa, hoitamaan pikkumauwaa ja huolehtimaan
lapsista, että äiti saisi edes mahankin tuntea joulu-iloa ja rauhaa. Sillä
matami raukka oli kerran huokaillen selittänyt, että joulu on hänelle kaik-
koin raskain aika . . . töin tuskin saisi Väsymykseltä pidetyksi silmänsä auki
kirkossa.

Kuuleppas nyt tyttöseni, wirkkoi tohtori Kowalan rouwa eräänä
iltana Qlga-Irenelle ja tarttui ystäwällisesti hänen käteensä, istuessaan
lampun ääressä neulomassa kodikkaassa mieraskamarissaan . . . asian laita
on niin, että meidän, tohtorin ja minun mielestäni on mähän sydäme-
töntä pitää sinua täällä joulun yli, kun tiedämme kuinka komin sinä kai-
paat omaisiasi. Mitä siis siitä sanoisit, että lähtisit jouluksi kotiisi?

Olga-Irene säpsähti, lensi tulipunaiseksi ja kämi niin waknwannäköi-
seksi, ettei rouwa tiennyt mitä ajatella. Hän odotti tytön riemuun remah-
taman, mutta mitä tämä oli?

Mikä sisällinen taistelu nyt tulikaan saaristolciistytön sydämeen!
Luopuisiko hän todella aikeestaan ja läksisi kotiin ... tai jäisikö tänne jou-
luaaton yli ja läksisi wasta seuraamana päimänä.

Rakas, kiltti ronwa . . . sanat pääsiwät suusta wasta kowan pon-

nistuksen perästä . . . nöyrimmät kiitokset, mutta en moi antaa mustausta
ennenkuin huomenna.

Tohtorin rouwa katsella tähysteli ihmeissään noita kciswoja, jotka

tawallisesti oliwat niin awomieliset ja ujostelemattomat, mutta joiden yli
nyt huolestuttamat pilwet oliwat nousseet. Mikä tyttöä mainiasi? Ko-
min mielellään he olisiwat tahtoneet pitää tytön joulun yli . . . mutta ~

.

rouma ei woinut lukea tytön ajatuksia. Sen hän main näki, että Olga-
Irene, joka niin oli kotiinsa kiintynyt, nyt oli kahden waiheilla lähteäkö
tai ei. Tässä oli jotain sellaista salaperäistä, joka ei ollut tohtorin rouman
mieleen. Wasta ensimäisen kerran hän oli tyytymätön pikku piikaseensa.

Mutta Olga-Irene raukka sai unta wasta myöhään yöllä. . .nuk-
kui pää kipeänä ja silmät tulehtnneina ja turwoksissa. Kauhean waikeacm
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Välikäteen hän oli joutunut. Toisella puolen oli odottamassa joulu-ilta
rakkaassa kodissa, missä ei kukaan tiennyt häntä odottaa . . . toisella
vuolen joulu-ilta köyhän lesken luona, joka hänen kauttaan saisi nauttia
joulu-iloa.

Tyttö ryhtyi rukoilemaan ja laski epäröimän sydämensä kaikkine huo-
lineen Jumalan eteen. Jumala kyllä tietäisi antaa oikean wastcmksen.

Mutta unissaan hän riensi köyhään, matalaan majaan. Ia siellä
hän pesuharja kädessä oli polwillacm lattiaa puhdistamassa. Oi, moi,
kuinka hän hinkkasi ja hankkasi! Sillä puhdasta piti tuleman. Ei kenenkään
mrwinnut käydä lemottomaksi, ajoissa kyllä kaikki olisi malmista. Kulu-
neella sllylllsohmallll istui matami itse kaikkine lapsukaisilleen, mutta suru-
mielinen, mäsähtänyt katse oli poissa, silmät säihkyiwät ja suu hymyili.
Entä, kuinka hän lauloi pikku palleroisilleen! Pelkkiä ihania, sulosämeliä.
Qlga-Irenen täytyi harjoineen ja soikkoineen laulaa. Mutta mitäpä ta-
pahtuikaan? Hänen kättensä alla lattialla puhkeilivat ruusut nupuistaan
. , . seinät laajemmat ja kirkas auringonpaiste rupesi heitä kaikkia lämmit-
tämään. Keskeltä auringonpaistetta lähestyi heitä henkilö, loistaen tirk-
kaammasti kuin itse aurinko. Olga-Irenen sydän oli sykähdyksestä pa-

kahtua. Tuo henkilö näytti niin tutulta .. . eikö se ollut itse Herra Jee-
sus? . . . sellaiseksihan hän oli wanhan mummun raamatussa kuwattu.

Olipa tosiaankin. Tyytywäisenä ja ystäwällisesti katsoen Jeesus
tuli hänen luokseen, kädet ojennettnina siunaukseen.

Mutta sitten hän heräsi. Heräsi katkerin sydämin siitä, että kaikki
tämä ihana näky olikin wain unta. Mutta tunnossaan tiesi saaneensa
mustauksen rukoukseensa, hän ei siis matkustaisi ennenkuin wasta joulun
jälkeen.
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Hywästi, hymä rouwa!
Olga-Irene seisoi sänkykamarin owella ja niiasi.

Wai niin, sinä salaperäinen lapsukainen olet siis wakamasti päät-
tänyt olla poissa koko päiwän. Ellei tänä päiwänä olisi jouluaatto, niin

tekisi mieleni antaa sinulle ankaria nuhteita. Tietääkö äitisi tästä salai-
suudesta? Ia miksi niin kauan olet poissa? Tähän kaikkeen en ole oikein
tyytywäinen, sillä kosket lähde kotiasi, niin tahtoisin saada mallan mää-
rätä sinua. Katsos, lapsukaiseni, minullakin on salaisuus. Ia jos totta

puhun, niin tarmitsisin todellakin sinun apuasi tänä iltana. Sillä miten-
käs minä yksin tulen toimeen sinun pikku Olli palleroisesi kanssa.

011111-Irenen jalat takertuiwat mattoon.
Älä nyt niin komin hämmästy, rakas lapseni. Minä olen kut-

sunut tänne Andersonskan koko perheineen ja olisin toimonut sinunkin jää-
män kotia.

Mutta mitä ajattelee rouwan pikku piikanen? Hän painaa kätensä
silmäinsä eteen ja itkeä nyyhkyttää ääneensä. Mitä nyt kaikista hänen
uhrauksistaan? Matami oli kutsuttu muualle juhlimaan, eitä tarwinnut

häntä. Ia kotiin matkustaminenkin oli jo liian myöhäistä.

Katkonaisilla itkun sanoilla hän kertoo kaikki, ja pikkutytöt, jotka oli-
wat liki tulleet, katselemat häntä ihmeissään.

Mutta tohtorin rouroa hypähtää tuoliltaan, wetäsee kellonsa esille ja

huudahtaa sisäpiialle, joka pyhkielee tomuja mieleisessä huoneessa-
— Heinonen .. . juokseppa pian hakemaan hewosta! Olga-Irene

lähtee tästä junalle.
Koko talon mäki on kokoilemassa erääseen masuun kaikkea mitä tällä

täpärällä hetkellä moidaan muistaa. Siihen heitetään herran ja rouwan

sekä kaksosten joulupaketit. . , siihen surmotaan saaristolaistytön omat pyhä-
waatteet. . . siihen pannaan wähän emästä mikä ensin käteen sattuu. Ia
sydämellisesti syleillen tohtorin rouwa auttaa turwattiaan rekeen, joka jo
porrasedesjä odottaa. Täyttä lentoa sitä sitten asemalle mennään.

Mutta totona pienessä rantamökissä . . . siellä missä huuruisina huo-
menhetkinä puut pukeutuiwat komeaan talwipukuun . . , siellä haarakynttilät
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palamat pöydällä ja pieni, sirosti koristeltu kuusi riippuu katossa. Wanha
mummu cm kannettu tuolineen pöydän eteen ja hän alkaa juhlallisella
äänellä:

„Niinä päiwinä tapahtui, että käsky käwi ulos keisarilta Augustuk-
selta että koko maailma piti Verolliseksi laskettaman, ja tämä meronlaske-
mus oli ensimäinen, joka tapahtui . .

."

Mutta kuulkaapas . . . mitä kolinaa sieltä kuuluu hiljaisena juhlcchet-
kenä? kulkuset kiliseruät ulkona , . . omi temmattiin auki... ja huoneeseen
astui neljantoistllmuotias tyttö heittäytyäkseen äitinsä syliin. Naurun ja
kyynelten höystämänä tulee wähitellen kaikki selwille.

Wanha mummukin katselee Olga-Irenen hehkumia poskia, säihkymä
kiilto manhoissa matamissa silmissään, ja hänen äänensä wähän marisee
juhlapukuisessa tumassa, lausuessaan:

Jumalalle olkoon kiitos meidän rakkaan lapsemme edesrä. Luu-
len saamamme Olga-Irenestä siunauksen.



aina! Pikku'Helmin tuli
ensi kerran elämässään läh-

teä omin neuwoin maailmalle.

Vanha mummu seisoi tu-
man oroella ja katseli kauan tyt-

tönsä menoa. Pikku Helmikin
kääntyi rattailla ja heilutti nenä-

liinaansa, niinkauan kuin moi Vilahduksenkin manhuksesta nähdä.
hm mummu pyhkäsi silmäkulmaansa huiminsa hetaleilla

tyhjältä rupeaa tuntumaan, perin tyhjältä. Ennen tuo Helmi hempukka
oli iloinen ja reipas tytön tyllerö. Tosin hän wälistä kujeili ja oli wasta-
hakonen, mutta ymmärryshän kehittyisi. Se kuitenkin oli mummun har-
tain toiwo, että Helmi päästäisi Jumalan opettajakseen.

Mutta maikkapa täällä kotona tuntuisikin tyhjältä mummun ja mää-

rin ja pikku Jannen mielestä, niin olisi kuitenkin näistä kuukausista tytölle

suuri hyöty, kun hän pääsee wierasten ihmisten luo. Sillä eräässä herras-
talossa, joka oli muutaman penikulman päässä helmin kodista, tarruittiin tila-
päisesti kyökkipiialle pientä apulaista. Nouwa itse oli eräänä toukokuun
päiroänä tullut, ajaen keltmsissa niloissaan huonoa tietä kylän perille asti,
ja pysähtyi ivasta tytön kotona porraseteen. Ia hän oli saanut sekä mää-

rin että mummun suostumaan siihen, että heidän ketterä lapsukaisensa seu-
raisi häntä muutamaksi kuukaudeksi herrastaloon. Mutta ei sentään mil-
lään muotoa sinä päiwänä, koskei tyttöä oltu wähääkään matkalle han-
kittu. Mutta wiikon perästä hän pääsisi, kun mummu on ennättänyt

saada waatteet ja jalkineet kuntoon.
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No niin! Nyt se päimä oli koittanut. Mutta mitäpä siinä huo-
kailemiset auttoimat. Parasta oli nyt, niinkuin aina muulloinkin, jättää
pikku lemmikki uslollisen Jumalan haltuun. Tästä lyhyestä ajasta möisi
tytölle koitua suuri hyöty.

Ia niin päiwat kuluiwat kuin ennenkin. Mummu teki ahkeraan
työtä mökissään ja ulkona pihalla pienellä maatilkullaan, jota lapset kut-
suiwat ..puutarhaksi", missä muutamia korkeita ..auringon ruusuja" ja- ke-
wätkukkia kaswllll rehotti omenapuiden ja marjapensaiden wälissä. Msi
ainoa kirje oli Helmiltä tullut, mutta se ei ollut pitkä, eikä sisältänyt juuri
mitään muuta, kuin että hän woi hymin 'ja sitä samaa toiwotti kotolai-

sillekin.
Niin sitä mummu ja maari istuaköröttiroät mökissään eräänä lauantai-

iltanll ja joiwat rauhassa iltapäimakahmiaan, joka heidän mielestään mais-
tui hymältä, kun oliwat wähäsen moimiaan ponnistelleet perunain kaiwa-

misessa. Sillä oli jo päästy syyspuoleen. Woi kuinka tarpeen nyt olisi-
mat Helmin nopsat sormet ja notkea selkä olleet! Nupesi jo Vanhuksia
rasittamaan, kun täytyi kaikki tehdä ilman apua. Sillä Janne oli wielä
niin pieni, ettei hänestä juuri ollut mihinkään.

Mutta yhtäkkiä aukenee moimakkaasti omi ja tyttönen juosta sipsut-
taa riemuiten Vanhuksien syliin.

Helmi! Hywanen aika, Helmi! Oletko sinä todellakin tullut!

Ia jalkasinko tämän pitkän matkan?
Et suinkaan! Mutta kun hän tahtoi tulla äkkiarwaamatta, niin hän

oli kulkenut jalan loppumatkan.
Annettuaan tämän selityksen matkastaan, heittäytyi Helmi uudelleen

mummun syliin.
Woi sitä iloa kun saa olla kotona jälleen! huudahti hän säihkymin

silmin. Tätä oloani täällä en tahtoisi maihtaa mihinkään maailmassa
en maikka minulle annettaisiin kaikki herrastalot.

No, eikö hänen sitten ollut hyma olla? Olipa niinkin, eikä parem-
paa olisi moinut toiwoaklllln. Paljon uutta hän oli saanut oppia. Mutta

niinhän se on, että „oma maa mansikka, muu maa mustikka".
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Ia nähkääs, mummu! mirkkoi Helmi riemuiten, laskien pie-
nen kirjan eukon syliin tämän olen itse ansainnut mummulle, ja mää-

rille minulla on antaa almanakka ja Jannelle aapinen.
Se oli tosiaankin juhlallinen hetki! Helmi asettui tosissaan mum-

mun eteen ja alkoi komalla äänellä lukea merratonta wirttä: „lonk' on

turma Jumalassa, Turmassa on paremmassa". Ia lauluja laulujen pe-
rästä nyt wanhukset saimat kuulla. Se oli heistä niin hauskaa, että kyy-
neleet silmiin maluimat.

Mutta kun ei Helmi enää hämärän tultua nähnyt lukea, laskeutui

hän mummun wiereen lattialle istumaan ja nojasi päänsä hänen syliinsä.
Rakas mummu! minulla olisi teille mahan sanottamaa wirk-

koi hän mienosti ja epäillen olen niin monta kertaa ollut paha teitä
kohtaan huomasin sen poissaollessani. Mutta nyt tahtoisin niin mie-
lelläni tulla hymäksi. Ia tätä lausuessaan Helmin ääni wapisi.

Jeesus sinua kyllä auttaa, pikku rakas lapseni, oma lapseni. Hän
se yksin moi puhdistaa ihmissydämen.

Mökissä alkaa Vähitellen hiljaisuus mallita. Nurkassa raksuttelee
sentään wanha kello. Ia kuinkas ollakaan, hiljaisessa hämärässä nukah-
taa pikku Helmi, hänen päänsä roaipuu mummun syliin, ja kelpasipa nuk-
kua, sillä hän tuntee olemansa rakastettu ja tietää olemansa wihdoinkinkotona.

IsoiiM.
siinä iloa, joka kuului kauas ympäri, kun koko lapsiliuta kokoontui

isoäidin ympärille, kun tämä oli kotoansa useain penikulmain päästä
tullut omaisiaan termehtimään. Pikku Mantakin, joka ei edes osannut kä-

wellä, ojensi huutaen pienet kätensä isoäitiä kohden päästäkseen syliin.
Mutta missä Santeri on? kysyi isoäiti ja katseli etsien lemmikkiään.

Olga, wonhin tyttö, punastui ja waikeni, mutta Wiljo weli selitti
tyytyroäisenä, että Santeri oli ollut paha pikku siskolleen ja juossut met-
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sään, kun oli nähnyt isoäidin tuleman. Isoäidin iloiset kaswot käwiwnt
matamiksi, mutt'ei hän sanonut mitään, maan lapset, jotka tahtoiwat iso-
äidille tarjota mast'ikään suolta poimimiaan kypsiä keltaisia muummia,
saattoimat hänet tupaan. Äiti ja isä oliwat ulkona työssä, sentähden nyt
sopi lasten pitää isosta äidistä kiinni ja nyt oli hänellä aikaa kertoa ta-

rtnoita. Ne oli-
wat juhlahetkiä,
kun saatiin kuulla

isoäidin kertoman.
Lapsista hän oli
jonkunlainen kor-
keampi olento, kun
hän, sukankudinkä-
dessä, ryppymme
kaswoineen istui

heidän keskellään
kertoen kaikellaisia
muistoja pitkästä
elämästään sekä
sitä paitsi kauniita
kertomuksia raa-
matusta.

Tänään oli iso-
äiti kuitenkin wä-

hcin alakuloinen.

Hän teroitti kor-
unaan kuullakseen askeleita etehisestä ja katsoi usein wiheriäksi käyneen ik-
kunan läpi pihalle. Mutta kun ei ketään näyttänyt tuleman, nousi isoäiti
ylös ja sanoi ettei hänellä ollut halua jäädä istumaan ja kertomaan en-

nenkuin oli saanut terroehtiä Santeria. Nyt alkoi kilpajuoksu metsään
karkuria etsimään ja kohta kuuluikin moiton riemuhuuto:

Hän on täällä, isoäiti, nametan nurkan takana, maan ei tahdo tulla



48

Silloin isoäidin täytyi lähteä pihalle. Ia tuossa tuokiossa painoi
Santeri nyyhkyttäen punakan päänsä hänen rintaansa masten.

No, lapseni lohdutti isoäiti.
Katkonaisin sanoin kertoi nyt poika parka kuinka hänen pieni siskonsa

oli saanut käsiinsä hänen uuden wirsikirjansa, jonka hän oli saanut lukusilla
pastorilta, kun oli sujuwasti ja lujasti lukenut katkismusta. Tämä Virsi-
kirja oli hänen paras aarteensa —' ja nyt oli pikku Manta sen repinyt
ja tahrannut. Harmistuneena Santeri oli tukistanut, potkaissut ja lyönyt
pientä siskoaan.

Minuako sinä maan yäpesit? kysyi isoäiti.
Santeri roaikeni.

Katsoppa, poikani sanoi isoäiti makaroasti ja samalla ystii-
roällisesti enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän tulee
ennen kaikkia peljätä ettemme Häntä suututa. Ia nyt tulee Santeri pojan
rukoilla Jumalalta enteeksi ja suudella pikku siskoaan, jota hän pahasti
on kohdellut. Ia ensi kerralla, kun paha sisu nousee, tulee hänen har-
taasti rukoilla apua ja mitä nopeimmin juosta pois, jollei hän saata it-
seään hillitä. Sillä lasten kieliä ja käsiä ja jalkoja ei saa totuttaa pahaa
tekemään. Me olemme kaikki luodut rakastamaan toisiamme.

Sitten pyyhki isoäidin wanha käsi kyyneleet pojan poskilta. Eikä
kauan miipynyt ennenkuin aurinko sai mainista niitä suloisinta pientä tau-
lua tuman rappusilla isoäiti kudin kädessä ja koko lapsijoukko hänen ym-
pärillään kuulemassa wanhoja rakkaita kertomuksia. Lähinnä wanhusta
istui pieni punatukkainen Santeri, ja hänen sydämessänsä herasi totinen
halu seurata isoäidin neumoa.
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Maija ja MKu jouluostoksilla.
Jouluaaton huomenis lähetti äiti wanhimman tyttärensä kaupunkiin

tärkeissä asioissa. Tytön tuli wiedä puolen tusinaa walmiitsi ommeltuja
paitoja eräälle torimatamille, saada niistä makso ja ostaa sitten osalla ra-

hoista riisiryynejä ja kynttilöitä jouluksi. Koska pikku Kallen teki mieli
mukaan, pani äiti waatetta hänen ylleen ja asetti hänet kelkkaan istumaan

suuri masu käteen.

Hei maan! Tämäpä hauska matka! Keweästi kiitiwät jalakset Val-
kosella lumella, ja tlllruiaurinko leroitteli helakkaa hohdettaan yli metsäin
ja kenttien.

Kaupungissa oli paljo nähtäwää. Miten ihanaa olikaan puotien
ikkunoissa! Siinä oli kirjoja, rumppuja, sotamiehiä, ruoskia, piparkakku-
porsaita ja monenmoisia karamelleja!

Maija! huudahti pikku roeli pelkästä ihastuksesta. Osta pikku-
Kallelle tuollainen ruoska ja piparkakkusiorsas!

Ei minulla ole rahaa, ivastasi sisko alakuloisena.
Onhan Maijalla rahoja, kukkaro aiwan täynnä, wirkkoi poika-

pahanen tyytymättömänä.
On kyllä, mutta ne eiwät ole minun omia rahojani, pikku-Kalle,

äiti on ne saanut paidoista. Kas niin, nouseppas ylös, poikaseni, men-
nään tähän puotiin ostamaan riisiryynejä ja kynttilöitä.

Pikku poju työnsi tyytymättömänä huulensa pitkälle ja rypisti silmä-
kulmiaan. Tämä ei ollut Maijalta kiltisti tehty, kun hän tuollaista kielsi.
Ei hän muuta ymmärtänyt kuin että Maijan kukkaro oli täynnä.

Ei rooi kieltää, että Maijankin mielessä liikkui kateellisia tunteita,
kun hän näki niin paljon ihmisiä, joilla kaikilla oli kääröjä käsissä ja kuuli

heidän rattoisasti haasteleman joululahjoista.
Ostakaa joululahjoja! kymmenen penniä kappale huusi

eräs kasroawa poika, joka kulki masuineen ohi!
Maija roilkasi äkkiä masuun.

4



Hei ivaan! Tämäpä hauska matka!
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Siellähän olikin pieniä alastomia porsliininukkeja, airuan sellaisia
kuin hän oli uneksinut. Tuollaistahan woisi kylruettää tassilla ja tehdä
sille wuoteen tulitikkulaatikkoon. Mahtaisikohan mah-mahtaisikohan äiti
suuttua? Mutta ei-hän hänen tarmitsisi sitä saada tietää .. .

No, ota pois, mirkkoi pieni kauppias, ojentaen nuken naurussa
suin tytölle eihän se ole hinnallakaan pilattu, roai mitä?

Maija alkoi hakea kuhnailla wapiseroin käsin äidin paksua kukkaroa.
Mutta juuri kun hän oli sen aukasemaisillaan, oli hän näkeroinään äitinsä
matamat kaswot edessään. Ei ei hän sentään murehuta äitiään.

Hän työnsi sitten nuken nopeasti takaisin ja läksi rientämään pois-
päin pikku-Kallen kanssa. Mutta nukkekauppias nauraa hymähti pilkalli-

sesti tytölle.
Päästyään pois kaupungista metsän suojaan, henkäsi hän helposti.

Woi sentään kuinka hän oli iloinen ettei kuullut kiusaajan ääntä! Jumala
auttoi häntä muistamaan äitiään, omaa rakasta äitiään, jota parastaikaa
oli kotia järjestelemässä juhlakuntoon. Maija tiesi kuinka siistiksi ja puh-

taaksi joka kolkka oli tulema. Ia isällä roarmaankin olisi lapsia warten
kuusi warattuna aiman roarmaan! Kylläpä hän sittenkin oli rikas ja
onnellinen, roaikkei saanutkaan tuota porsliininukkea. Ia niin kiitolliseksi
tunsi Maija itsensä, että hänen täytyi kumartua maahan ja taputtaa pikku-
Kallea. Mutta silloin hän huomasikin kyyneleet silmissään.

Pikku-Kalle tahtoisi jo ruokaa, Valitteli poika.
Uyhyt talwinen päiwä olikin jo pitkälle kulunut. Aurinko oli men-

nyt mailleen metsän taakse toisella puolen järweä ja lumi kimalteli siner-
täroältä hämärässä.

Älä murehdi, pikku-Kalle, lohdutteli Maija pian pääsemme
kotia.

Ia muutaman reippaan juoksahduksen perästä päästiinkin ahteelle,
josta näkyi kodin kultaisen katto.

Jouluaatto kotoua muodostui sitten rattoisaksi illaksi . . . Maija kuun-

teli tarkasti ihanaa joulupäiroän eroankeliumia ja lämpeni ajatellessaan

että Jeesus-lapsen pyhät enkelit oliroat häntä tänään roarjelleet.
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Nukku-Matin tultua hiipi hän pikku-Kallen kanssa suureen sänkyyn

lammasnahkasten wällyjen alle.
Hywä Jeesus niin hän rukoili salli aina pyhien enke-

liksi seurata minua. Kiitoksia sinulle hywästä puurosta ja joulukuusesta

seka lapasista ja sukista kiitos isän, äidin ja pikku sisarusten puolesta.

waasan poika.
l/un juna eräänä syyskuun aamupäiwänä pysähtyi Helsingin asemalle,

astui junasta muiden matkustajain muassa eräs yksinäinen kahden-
toista luuotias poika, nyytti kädessä. Hänellä oli
päässään manha, hallistunut lakki, yllään takki, joka
nahtäroästi oli ollut isän, ja pohjalaispieksut ja-

lassa. Tosin monet nauroiwat tälle pikku matkus-
tajalle, mutta kun näkiwät hänen kirkkaat, rohkeat
silmänsä, niin jopa ihastuiroat. Hän näyttää kyllä
jo pääsemän maailman läpi, puhuskelimat itsekseen.

Ia Jaska tulikin itse toimeen. Ei hän ollut
mikään pääkaupungin lellitelty lapsi. Tuli kaukaa
Pohjanmaalta, matalasta mökistä läheltä' Waasaa,
ja hänen kotonsa kynnyksen yli oli juuri kutsumaton
hätä ja puute astunut. Isä sairasti parantuma-
tonta tautia ja äiti oli nääntyä huolien alle yh-

deksän lapsensa tähden. Siksipä Jaska päätti lähteä
pääkaupunkiin meren rannalle, missä marinaankin

olisi työtä, sillä hän tahtoi kaikin mokomin auttaa
rakkaita kotolaisiaan. Kun ei hänellä ollut matka-
rahoja, niin kulki jalan erään ystäroällisen harmaa-

hapsisen miehen kera, joka kuljeskeli kylissä kaupustelijana. Mutta Tam-
pereelta hän sai matkarahoja eräältä rikkaalta kauppiaalta, joka mieltyi tä-
hän reippaaseen poikaan.
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Hän oli nyt siis yksin pääkaupungissa pikku nyyttineen. Hänen ym-
pärillään aaltoili ihmislaumoja, jotka oliwat hänelle yhtä mieraita kuin
kalaparroet metsän linnuille. Jo oli rohkeus masentua ja ihmeellinen tunne
kuristi kurkusta. Mutta hän heitti katseensa kirkkaalle syystaimaalle. Se-
hän kumpueli täällä yhtä korkeana ja kirkkaana tuin kotiseudun laajoilla
lakeuksilla. Ia sama Jumala hänet täälläkin näki. Eikös äiti lähtiessä
katsonut häntä silmiin ja lausunut: Kulje, Jaska, Jumalan nimessä, äläkä
muuta pelkää kuin tehdä syntiä Jumalaa wastaan.

Jumalan nimessä hän tahtoikin kulkea eikä peljätä. Rohkeasti hän
kääntyi erään asemamiehen puoleen, kysyen olisiko joutilasta paikkaa hä-
nenlaiselle pojalle. Mutta kukaan ei tiennyt joutilasta paikkaa. Neuwot-
tiin kumminkin mistä hänen sopisi lähteä hakemaan. Tawaillen katujen
nimiä ja tähystellen oikealle ja masemmalle tässä mieraassa kaupungissa,
jonka liike ja melu häntä ihmetytti, sai Jaska kuljeskella tuntikausia pää-

semättä toiweittensa perille. luoksupoikia oli mallan tarpeeksi, ja hän oli
perin tuntematon, arweltiin. Tämä ei ollut pienelle muukalaiselle rohkai-
semaa. Vihdoinkin kun jo pojan rohkeus oli masentua, huomasi hän pie-
nen seklltawarcikllupan erään Vaatimattoman puutalon kiwijalassa. Ia
siellä näyttiwät asiat walkeneman. Kauppias joka oli mastikään jäänyt
ilman juoksupaikan, lupasi ottaa Jaskan koetteeksi.

Kauppias Oksanen oli lyhytläntä ja punawerinen mies, joka osasi
ostajilleen hymyillä ja makuuttaa kuinka halpoja ja hywiä hänen tawa-
ransa oliwat. Pian hykersi käsiäänkin tyytywäisenä. Sillä selwään huo-
mattiin, että pohjlllllispoika, joka omaa murrettaan mapaasti puhuskeli,

hankki kauppiaalle uusia ostajia.
Minä pidän kauppiaan uudesta juoksupojasta mirkkoi eräs

wanyll rouma, joka joku aika takaperin oli jättänyt tämän pienen nurkka-
pnotin faikellaisista syistä mutta nyt oli sinne uudelleen palannut hä-
nen katseessaan on loistetta ja on niin perin awomielinen ja rehellinen, että
moi maikka läpi katsoa. Ia niin merkillinen elämän tarinakin kuuluu po-
jalla olemaa. Siinä sitä poikaa on!

Kun Jaska eli niinkuin häntä rumettiin kutsumaan, Vaasan poika
uli saanut ensimäisen kuukausipalkkansa, joka oli täysinäinen kymmenen
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markan seteli, tärisiruät hänen kätensä liikutuksesta. Tässäpä rikkautta!
Hän juosta kipsahti ullakolle pieneen komeroonsa, josta oli tullut hänen
makuuhuoneensa, ja weti esille pienen pahmirasian, jota oli säilytetty sän-
gyn alla. Siinä rasiassa oli Jaskan yksityinen omaisuus, juomarahat,
joita hän oli saanut sieltä täältä korkeista kiwimuureista. Hän laski ra-
hojaan yhä edelleen tutisemin käsin. Yksi .. . kaksi. . . kolme .. . kylläpäs
tässä on rahaa . . . neljä . . . wiisi markkaa seitsemänkymmentäwiisi penniä,
yli sen kymmenen markan minkä oli palkakseen saanut. Paljonko tuossa
pikkusessa raswasessa rasiassa oli, sitä ei Jaska tiennyt, sillä hän oli päät-
tänyt laskea rahansa wasta sitten kun saisi kuukausipalkkansa. Ia nyt hän
oli ilosta puolipökerryksissä.

löllä hän istui pienen kynttilänpätkän ääressä, jonka oli isännältään
pyytänyt ja kyhäsi hajanaisen kirjeen äidilleen. Siinä oli pääasiallisesti
määräyksiä kuinka tulisi rahain kanssa kotona menetellä. Ia äidin tulisi
saada kahmia leiman kanssa, kun Jaskan ensimäinen rahakirje on saapunut.

Seuraamana paiwänä oli eräs postiwirkamiehistä käydä kärsimättö-
mäksi. Sillä luukulla seisoi eräs poika, joka perin tarkknawaisena seurasi
postiroirkamiehen kaikkia liikkeitä ja joka wirkkoi, sittenkun kuitti hänelle
mihdoinkin annettiin:

Tehkää, herra, hywin ja katsokaa ettei kirje joudu tiellä hukkahan.
Postiherra waikeni ihmeissään.

Niin, hywä herra, pitäkää huolta, että se menee perille, pyysi

Jaska nöyrästi, sillä siinä on äidin kaikki ruokarahat,
Postiherra ymmärsi pojan tarkoituksen ja Waasan poika kipasi on-

nellisena, kuin palkinnon saanut koulupoika, postitalou rappusia alas kadulle.
Eräänä päiwänä tuli Pohjanmaan matalasta mökistä mustaus.

Äidiltähän se oli, maikka eräs Jaskan sisaruksista oli sen äitinsä puolesta
kirjoittanut. Äiti oli mielissään rahoista, jotka kipeästi maksuihin karmit-
tiin, ja hän toimoi poikansa moiwan huivin. Sanna oli jo alkanut käydä
kiertokoulua, mutta koska hänen oli täytynyt antaa kenkänsä Hessulle, joka

sai lapsenpiian paikan rusthollissa, täytyi Sannan jättää koulunkäyntinsä.
Sitä äiti wielä toiwoi, että hänen poikansa kämisi ahkerasti kirkossa ja
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lukisi Jumalan sanaa. Eiköhän Jaska woi roarjella sydäntään määrälli-
sessä kaupungissa, sanottiin kirjeessä lopuksi.

Wai täytyy Sannan jättää koulunkäyntinsä kenkien tähden.
Jaska istui miettien pää käsien roarassa. Sepä ikäwää. Sanna

oli hänen lempisiskonsa, ja hyruä halu ja taipumus tytöllä olisi ollutkin
lukemaan, sen oli pastori itse sanonut. Täytyy auttaa asiata, arroeli poika
päättömästi. Ia niin hän pyysi isännältään päästä omiin ruokiinsa ja
saada kaiken palkkansa rahassa. Miksei, tuumi Oksanen silmät sikturassa,
miettien itsekseen mahdollisimman nientä määrää Waasan pojalle. Ia näin
Sanna sisko pääsi marraskuun rapakossa kouluun. Mutta tytön weli ei
saanutkaan enää rnswasia paloja kauppiaan kyökistä, maan osti leipää ja

silakkaa ja joi maitopuotissa mukillisen maitoa palansa painikkeeksi.

Mitä äiti kirjoitti kirjeensä lopussa määrällisestä kaupungista, se oli

Jaskan mielestä liikaa. Kaikkihan oli yywin mennyt. Maikka jalat oli-
wat iltasin wäsnneet ja turrooksissa yhtämittaisesta juoksemisesta rapuissa
ja kaduilla, maikka ateriat nyttemmin oliwat kuiwanlaisia, ja maikka kaup-
pias wälistci oli äkäsellä päällä. . . niin mahat siitä. Pääasiassa oli hy-
win, sai hywää palkkaa ja ylimalkaan kohdeltiin jokapaikassa erinomaisesti.
Äiti epäilee pahaa, waikkei tunnekaan oloja, tuumaili poika hymyillen.

Tähän aikaan oli Oksasen puolissa tiskimiehenä eräs pitkä, teiren-
pilkkuinen nuorukainen, jota suututti pikku pohjalaispojan liinlloinen rehel-
lisyys ja totuuden rakkaus. Poika on niin oleminaan, tuumaili puotimies.

Kun eräänä päimänä Waasan poika istui lepäilemässä sillitynnyrin
päällä puolissa ja odotteli määräystä lähteä taas asioille, otti läkkäniska

se oli puotimiehen nimi hyllyltä uuden paperossilootan, aulasi sen,
pisti paperossin suuhunsa ja tarjosi toisen tomerilleen.

Jaska katsoi ihmeissään puotimieheen.

Onko läkkaniskallll siihen lupaa? kysyi Jaska,
Puotimies päästi halroeksiroan naurun.

Lupaako? sinä moukka. Tuntuu siltä, ettei ole kormantakuses
wielä kuiwuneet! Ia minä meinasin tehdä sinusta miehen!
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Jaska punastui. läkkäniska oli koskettanut arjimpaan kohtaan.
Wllllsan poika olisi tahtonut olla roteroa ja kookas. Ehkei noista pape-

rosseista olisi mitään waaraa, tuumaili poika, koska läkkäniskakin otti

asian niin keroeästi.
Mutta juuri kun Jaska roapisewin sydämin meti ensimäistä sawua,

astui kauppias puotiin, läkkäniska tempasi kiimaasi! paperossin pojan
kädestä ja tallasi
sen, kätkien samalla
omansa taitamasti

hyllylle lootien
taakse,

Mitä nyt?

liuskasi Oksanen
äreästi nähdessään
juoksu poikansa le-
wottoman katseen.

häntässäroain
huomasi, että saap-
paisiin on tullut suu-
ria reikiä, koetti läk-
käniska rauhoittaa
kauppiastaan.

Lähdeppäs, poika, liikkeelle, wirkkoi kauppias,
ja wie tämä masu Lapinlahden kadulle 5, niin että
pääs on kolmantena jalkana. Lasku seuraa myötä.

Jaska ei ollut koskaan ennen tuntenut askeltensa niin painaman
kuin tänä päiroänä. Nyt roasta hän ymmärsi mitä äiti sillä tarkoitti kun
sanoi, että tulisi roarjella sydämensä määrällisessä kaupungissa.

Kun muutaman tunnin perästä kauppias istui kirjoituspöytänsä ää-

ressä koko kasa laskuja edessään, astui Waasan poika huoneeseen. Hän
tunnusti rikoksensa huulet maristen ja katuma ilme rehellisissä kasmoissaan.
Mutta kuka hänet oli kiusaukseen johdattanut, sitä ei sanonut.
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Wai niin, sinä ryökäle, sinä häpeämätön lurjus, roaanit minun
tllmaroitani. Eikö sitäpaitsi läkkäniska ole sinulle sanonut, ettei minun
puntissani saa koskaan polttaa? lätä nyt sellaiset juonet, muutoin ... Ia
kauppias koetti saada äänensä niin jyrisemäksi ja pelottamaksi kuin mah-
dollista.

Oksastakin itse asiassa harmitti tuo pojan rehti rehellisyys. Silmä
kääntyi mäkisinkin pöydällä olemiin laskuihin. Varakkaille olimat muuta-

mat tamarat lasketut wähän kalliimmiksi. Täytyi näet ottaa hintaa miestä
myöten. Ia muutama pennihän se main oli kiloa kohti. Kukapa tässä
toimeen tulisi, jos rupeisi Waasan pojan naurettawaa rehellisyyttä seu-
raamaan.

Jaskan sydäntä kirwenteli. Ei äiti antanut koskaan toria, kun ri-

koksensa tunnusti. Ia sinä iltana oli ikäwä kotia. Mutta sepä panikin

hänet rukoilemaan Jumalaa, jonka huomasi unohtaneensa.
Näin talrvi kului. Jaska oli aina työssä ja toimessa, ketterä ja

kepsllkas kuin ennenkin. Wälistä täytyi itsekin ihmetellä kuinka komin wä-
sytti. Ei hän tullut sitä ajatelleeksi, että maitopuotin laiha ruoka olisi sii-
hen mitään waikuttanut. Siitä sopi main iloita ja ylmästellä, että Sanna
oli! ahkeruudestaan saanut kiertokoulussa palkinnon jouluksi, ja kahta kau-
niimmalta kajllhtiwat äidin sanat, että tämä kaikki oli Jaskan ansiota.

Oksasen kauppatuttawien joukossa oli eräs roanha rouwa, sama jota
oli lausunut ihastuksensa kauppiaan uuteen juoksupoikaan. Hän kiintyi yhä
enemmän pojan uskollisiin silmiin ja murehti hänen kalpenemistaan.

Sitä tässä ihmettelen, minkälaista ruokaa se kauppias antanee
pojalle, mutisi eukko tyytymättömänä ja pyysi Jaskan tulemaan sunnun-
taina pänuälliselle.

Kelpasipa sen rouwan kyökissä istua, syödä höyryäroää keittoa ja
paistia ja wielä sellaisia jälkiruokia, joita ei ollut koskaan ennen maista-
nut. Jospa äiti olisi saanut edes puolet tästä oiroasta ruoasta!

Parasta kaikesta oli se lammin kodikkaisuus, joka läksi roanhan rou-

man maloisan pikku huoneuston joka sopesta. Ia kun eukko sitten oli itse



58

sytyttänyt pienen paloöljykeittiönsä tarjotakseen mieraalleen iltapäimakllhmia,
otti hän pojan wiereensä pehmeälle sohwalle ja hymyili leppeästi. Poika
sai kertoa hänelle kaukaisista kotolaisistaan, isästään, äidistään ja sisaruk-
sistaan. Ia se oli eukosta mieluista kuultawaa. Mutta kun eukko itse
alkoi kertoa tai lukea jotakin hauskaa ja opettaroaista, silloin Jaska oli
pelkkänä kormuna. Ia aina kertoja osasikin kääntää asiat suureen lasten
ystämciän, herraan Jeesukseen, joka niin mielellään piti huolta koditto-
mista lapsista. Täällä Jaska tunsi halua rakastaa Herraa Jeesusta.

Kewätpuolella puotimies sai luwan wiikoksi käydäkseen kotonaan
maalla, ja Jaska pantiin hoitamaan hänen Mirkaansa. Kauppiaalla ei
ollut millään muotoa syytä tyytymättömyyteen tästä Vaihdoksesta sillä
Vaasan pojan iloiset ja reippaat kasmot roetiwät ostajia puoleensa.

Kauppias wirkkoi Jaska kiireissään ja kurkisti owesta puoti-
kammariin täällä on niin komin hieno roumci, etten minä ymmärrä-
kään hänen puhettaan.

Oksanen syöksähti puotunsa, nyökki ja kumarteli niin kohteliaasti,
että oli monessa mutkassa. Sehän oli saksalainen kreiwinna, ljoka asui
mustapäisessä kimimuurissa.

Kaikkein parhaimpia luumuja, hywä herra, sanoi hän sopertaen
semmotti ko maks kaks mark kilo. Mine läheti pari päiwä tyttö hakema
ja ne ol hyme.

Oksanen kumarsi uudelleen kohteliaasti ja nukasi lootan, jossa piti
olla pyydettyä tllwaraa. Mutta loota olikin tyhjä.

Minä myin eilen wiimeset, kuiskasi Jaska toimekkaasti.

Maiti, poika, pihisteli Oksanen, ja wilkasematta edes ylös, roe-

täsi esille wiereisen lootan, jossa oli lähinnä parasta tawaraa.
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Kas tässä, hywä korkea rouwa kreirvinna, roirkkoi kauppias ja
näytti kohteliaimmin hymyillen lootusta luumuja, nämä oruat juuri niitä,
joita te pyydätte. Kuinka paljo saan pistää pakettiin?

Kiitos, noin kolme kiloa. Rakas äiti tykkä niin naist luumuist.

Wetäen paksua silkkilaahustinta perässään, astui rouroa juhlallisen ko-
meana puotista,

Jaska seisoi jäsentään järkähyttämättä. Silloin esimies lähestyi
häntä, laski kätensä hänen hartioilleen ja lausui matalalla, läpitunkemalla
äänellä:

Kuuleppas nyt sinä pojan lurjus. Tahdoin main selittää sinulle,
että on sellaisia tapauksia, jolloin sinun täytyy waieta. Ei sorvi päästää

hienoa kreiroinnaa tyhjin käsin puotista. Kyllä siten pian kaikki ostajansa
menettäisi.

Mutta se-sehän oli walhetta, intti Jaska hämmästyneenä.

Oksanen lensi tulipunaiseksi ja silmät menirocit sikeään sikkuraan.
Maiti, sinä konna! Sinäkö tässä rupeat isäntääsi opettamaan?

Etkös tiedä mitä neljännessä käskyssä sanotaan?
Silloin Waasan poika tunsi silmäinsä säkenöimän, ja hänen ylpeä

pohjalaisluonteensa repesi. Pää pystyssä ja posket punasina hän seisoi
esimiehensä edessä ja oli roalmis Vastustamaan hänen nuhansa roimmaa.

Äitini nn, herra kauppias, opettanut minulle kumminkin seitse-
männen käskyn.

Häpeä, sinä pässin pää, kirkasi Oksanen raimoissaan ja lähentelee
käsi nojassa. Mutta hän kumminkin malttoi mielensä ja laski kätensä alas.

Minä ivoin sinulle pojan nöllikkä antaa anteeksi, roirkkoi hän pi-
dätellen kiukkulllln, koska sinä olet maanmoukka, etkä parempia tapoja tiedä.
Mutta sinun tulee luwata, ettet koskaan mene minun edelleni sellaisissa
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tapauksissa kuin tänään, ja sinun tulee oppia wiisaaksi ja ymmärtäwäiseksi,
eikä päästää hywiä ostajia menemään matkoihinsa.

Sitäkö kauppias ta-tarkoittcm hänen äänensä wapisi että
oppisin epärehelliseksi?

Waiti! . . . enhän minä ole epärehellisyydestä sanaankaan roirkan-
nut. Tämä on wain pieni siwuseikka, eikä kenenkään tarrvitse sitä tietää.

Mutta Jumala sen kumminkin tietää, wirkkoi Jaska wakawasti,
ja ukon täytyi pojan silmäyksen edessä painaa päänsä permantoon. Mutta
minä sanon herra kauppiaalle, etten minä koskaan maailmassa anna joh-
dattaa itseäni sellaiseen syntiin.

Silloin ei Oksanen enää rooinut itseään hillitä. Kirouksia sateli Waa-

san pojan silmät ja korwat täyteen. Poika ajettiin pihalle ja kiellettiin
jyrisemällä äänellä enää koskaan palaamasta.

Siinä nyt Jaska seisoi koditonna, työtönnä. Isku oli niin masen-
tama, että hän sitä tuskin ymmärsi. Kuni unessa hän kuljeskeli pitkin ka-
tua ja joutui ennen pitkää ivanhan rouwan keittiöön. Tämä oli ainoa

inhimillinen ystämä, jolle hän woi hätänsä kertoa.
Niin, poika parka, wirkkoi harmaa hupsinen eukko, ja katseli sää-

lien poikaa, täytyy oppia kulkemaan orjantappuroiden sa ohdakkeitten läpi.

Sellaisista tapauksista meillä on paljon oppimista. Ehkä sinä tästä opit
nöyryyden waikean käskyn. Mutta Jumalalle olkoon kiitos, että vidat oi-
keudesta järkähtämättä kiinni. Eikä sinun tarroitse, hymä lapsi, nyt mu-

rehtia. Minun mielessäni on eräs ajatus, jota olen kauan sinun tähtesi
miettinyt. Koska nöytät meillä ruiihtymän, niin kysyn, etkö tahtoisi jäädä
tänne minun pojakseni? Koettaisin Jumalan aroulla kaswattaa sinua kuin
omaa poikaani.

Jaska istuutui sohivalle ja koetti koota ajatuksiaan. Nasta wähän
aikaa takaperin hän ajettiin kodista pihalle ja nyt . . . näytti niin waloisa
elämä kajastaman.
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Mutta yhtäkkiä tuli Pohjanmaan matala mökki hänen mieleensä.
Hän näki kotollliset kaikki ihka eläminä edessään isäraukasta alkaen, joka
umoteen omana makasi, aina pikku kehtokcipyseen asti. Ia äiti, jonka an-
kara suu oli aina supussa, mutta jolla oli uskolliset siniset silmät, tuntui
aina tutkien häntä seuraaman. Silloin hän pääsi selwille asioistaan. . .

tuli niin merkillisen koroa koti-ikämä, hypähti pystyyn, tarttui wanhan ys-
täviänsä kateen, jota niin puristi että se mallan waaleni, kiittäen katko-

naisin sanoin kaikesta ja eniten siitä että oli tahtonut ottaa hänet
pojakseen.

Niin nähkääs, hän ei woinut ajatella niin onnellista ja mukawaa
elämää itselleen, kun rakkaat omaiset elnoät köyhyydessä ja suuressa puut-

teessa. Sinne kotia hänen teki mieli ..
. kotia laajoille lakeuksille missä

leiroonen liroerteli keroät-auringon paistaessa köyhäinkin koteihin. Tämän
kaiken hän tosin osasi hymin huonosti sanoin selittää, mutta roanha romua
ymmärsi kyllä tarkoituksen.

Kuinka sinä sitten aiot pitää huolta omaisistasi siellä köyhällä
paikkakunnalla? kysyi roanhus.

Menen romastin luo kyllä hän keinon keksii, wirkkoi poika
toiwehikkaana.

Rouroa katseli poikaa herttaisen lempeästi.

Jumala siunatkoon sinua Jaska, Hän sallikoon sinun kasroaa
pitkäksi kuin nuori, moimakas puu. Olin ajatellut kehittää sinun lahjojasi
ja laajentaa tietojasi, mutta ehkä onkin parempi, että omaistesi tähden
kieltäni niistä. Sillä näetkös, poika, nyt sinä olet roalintas tehnyt. Se
Vuotuinen määrä, jonka ajattelin woiroani panna sinun kasroatukseesi, on

nyt omasi. Saat sen antaa äidillesi, koska niin tahdot. Ehkä hän näitä
rahoja tarkasti käyttäen tulee toimeen. Äläkä sinä Jaska koskaan kadu
päätöstäsi.

Eikä Jaska katunutkaan. Hän oppi päinwastoin yhä enemmän ym-
märtämään nilllintansll siunausta ja jalon roanhuksen lahjaa. Olihan siinä
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ilon aihetta, iun näki köyhyyden wciistywän eikä enää palaaman. Olihan
siinä iloa, kun näki ryppyjen äidin kaswoilta siliämän ja siskot siisteinä ja
koulutettuina. Jaskasta itsestä tuli rotewa nuorukainen, joka äidin iloksi
etsi ennen kaikkia Jumalan Valtakuntaa, kameli otsa pystyssä ja kirkkaana,
ei totellut petturin ääntä, mies, jolla oli rohkeutta taistella elämän myrs-
kyjä wastaan.
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