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humala on maalle luonut jokija maata kas-
telemaan ja liikaa wettä maalta pois saat-

tamaan, josta ne, jotka, joe-n rannalla eläwät, se-
kä ihmiset että luontokappaleet, suuresti iloitse-
mat. Kaunis ruoho kaswaa joeu rannalla,
puut hyötymät lihawiksi ja kalat rawitsewat ih-
misiä, jotka meneillä ja lotjilla Juma-
lan luomaa tietä, eiwätka tarwitse hewoista
kuormaa wetämään. Onkin ylesssä tuttu asia,
kuinka joet maalla ilahuttawatläheisiä asukaita.

Mutta nMDenkin on' Jomala luonut joki-
mesi kulkee ja juoksee meressäkin. Ei sitä

kyllä joka meressä tawata, mutta kllitenkin muu-
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tamissa. Monen saaren ja likimmäisen rannan
wälillä on nähtäwä, että kun meri syksyllä on
mennyt jäähän, niin kuljetaan rannan ja saa-
ren wäliä wielä weneellä joku aika jälkeenpäin,
joka tulee siitä, että semmoisissa paikoissa kul-
kee wieno wirta, waikkei silmä sisä selitä. Suu-
rissa ulkomerissä on paikoin hawaittu, että waik-
ka tuulta ei ole ollenkaan, laiwat kuitenki kul-
kemat edespäin, juuri kuin joella wene kulkee
soutamatta wirtaa myöten alas,, ja jos tahdot
suoraan poikki joen soutaa, wetää wirta wenet-
ta alas, mutta wasta wirtaa et jaksa ollenkaan
soutaa. Samaulaisia wirtawesiä löytyy suuril-
la, aukeilla merilläkin erinäisissä paikoissa, ja
semmoiset kuljettamat puita ja muita uima ai-
neita muötäusä. Jäämeren saarima<at, joilla
wiln ehkäisee puut kaswamasta, ja kesää ei les'
tä kun kolmeksi eli neljäksi wiikokss, saawat polt-
topuunsa merenwirralta, joka lämpimämpien mai-
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den rannoilta kantaa sinne maajokien ja uur-
tojen mereen saattamia puita.

Kerran paniwat merimiehet likellä Ameri-
kan rantaa kirjan puteliin, tukkimat suun kiin-
ni ja wiskasiwat sen mereen. Puteli kirjaneen
löydettiin joku aika jälkeen kalamiehiltä Norjan
rannoilla, ja siitä saatiin sekin tietä, kuinka lau-
man aikaa merenwirta tarwitsee, kantaaksensa
mitä kuta Amerikasta Norjan maan rannoille.

Olisi kyllä hywä asia monessa paikassa
Suonienkin rantamailla, jos merenwirta sinne-
kin kuljettaisi puita, joita nyt pitää kalliisti os-
taa, ja hywäpä jo on sekin, että niitä laiwoil-
la saapi sinne tuoduksi, sillä maisin wedettyinä
olisiwat ne paljoa kalliimmat; mutta meidän
rantoihiw ei juokse merenwutoja.

Elkääinme kuitenkaan kadehtiko niitä, jot-
ka merenwirroilta saawat puunsa. Kateus on
ainakin yksi kuin nuriseminen Jumalala was-
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taan, ja ilman sitä tulee meidän tietää, että
Pohjaismeren saarien asukkailla, jotka sillä ta-
woin saawat puita, on kowin huonot metsät,
hirwiän pitkä talwi ja muutenki kaikin puolin
snnri kurjuus ja waiwallisuus.

Tämä nyt oli edellä käypä muistutus me-
renwirrasta; tästä lähdemme kertomaan, mitä
Jumala kerrau senlaisen wirran kautta toimitti.

Englannin summattoman snuressa pääkau-
pungissa Londonissa, joka kahdenpuolen Temfi-
jokia rakettuna, asutaan kahdelta miljuonalta
hengeltä, se on kolmatta osaa enemmältä, kun
koko Suomenmaa kaikin kaupunkinensa, siinä ei
kauwan aikaa sitten elänyt siiwo leskiwaimo
kahden poikansa kanssa, joita köyhyydessänsä
koki elättää ja ihmisiksi kaswattaa. Wanhempi
poika, joka jo oli pian mieheksi tulemassa, saat-
ti tasaisella, ja ymmärtäwäisellä käytöksellänsä
ilon Hitillensä ja oppi kirjamieheksi, mutta nuo-
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rempi oli wielä lapsi. Leski turwasi luma-
laan, piti huolta lasisistansa ja toiwoi niistä
wanhan päiwän waraa itsellensä. Mutta toi-
sin useinki toiwotaan, toisin käypi
Wanhempi poika tuli sairaaksi ja kuoli wiimein
pitkän sairastamisen jälkeen; walwomisesta, mur-
heesta ja itkemisestä käwi äitikin tautiwuoteel-
le, josta pitkään aikaan ei parantunut. Wah-
wa turwa Jumalan armoon ja rakkautensa
toista poikaa Jaakoppia kohtaan, joka wielä
kaipasi äitin silmää ja opetusta, yllä piti hänen
woimiansa, kunnes toki wiimein wirkeni. Siitä
asti oli hänen alinomainen huolensa poikansa
kaswattamisesta, joka ei tahtonut oikein menes-
tyä. Äiti rukoili kyllä joka päiwä hartaasti
Jumalaa siitä asiasta, mutta neuwot ja ope-
tukset eiwät kuitenkaan paljo waikuttaneet; poi-
ka oli kewytmielinen ja hillimätöin, ja jos wä-
listä lupasiki wakautua, niin sitä ei kestänyt
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kauwaksi. Jaakopin suurin wika oli kuitenki
tottelemattomuus, joka ainaki wetää lapsia syn-
nistä syntiin ja saattaa heidät wanhemmccksiki
tultuansa kelwottomiksi ihmisiksi. Oikian ihmi-
sen, olkoon jos keisari eli kerjäläinen, ei käy
aina omaa mieltänsä noudattaminen, sillä mitkä
riidat, torat ja tappelut eiwät siitä syntyisi, jos
jokainen tekisi, kuin tahtoo? Sentähden pitää
niin paljo, kuin mahdollista, elää muillenki mie-
liksi; mutta joka lapsena harjautuu itsepäiseksi,
se »vanhemmallakin iällä tahtoo totutun tapansa
pitää, eikä saa mieltänsä muutetuksi, jos wielä
tahtoisiki, jota moni ei juuri yritäkkään. Wan-
halla äitillä oli raskas alituinen huoli pojan
tottelemattomuudesta, joka waan kaswoi wuosi
wuodelta suuremmaksi.

Pian oli Jaakoppi ynstin ja tottelematto-
min lapsi koko piirikunnassa ja niin pahanku»
rinen, että kaikki ymmärtäwäiset wanhemmat
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kielsiwät lapsiansa hänen seuraansa menemästä.
Äiti.ei kyllä säästänyt nuhteita ja kuritusta,
mutta niistä ei ollnt apua; poika waan tuli
päiwä päiwältä willimmäksi. Jaakoppi oli jo
koko poika hutikka, ja jokstki piti hänen ruweta.
Kirjanoppi oli hänelle warsin wastahakoista,
jonka tähden äitinsä toimitti hänen puotipojaksi
muutamalle mieswainajansa sukulaiselle. Mutta
poika, äitinsä silmältä' päästyä, wasta heittäysi
oikein riiwatuksi. Missä waan tiesi pelatta-
wan, juotawan, riideltäwän ja tapeltawan, sin-
ne hanki, kun smnki pääsi. Sitä eläinala piti
hän, kunnes joutui wankihuoneesen ja tuomittiin
hirteen Warkaudesta. Gsiwalta kuitenki helpotti
tuomion hänen nuoruutensa wuoksi, ja määräsi
hänen kymmeneksi wuodekst kauwas ulkomaalle
wietäwäksi, johon Englannissa, samoin kuin
meillä Siperiaan, suurimpia pahantekiöitä wie-
dään.



10

Jaakoppi ei ollut pilaan käynyt äitinsä
luona, johon ennen linnaan jouduttuansakin ei
usein mennyt, eikä Harmoinkaan, paitsi kun ra-
haa karttamaan. Kun äiti raukka tuuli hänen
kauhian rikoksensa ja sitä seuranneen "tuomion,
niin kyllä on arwattawa, kuinka hän suri, itki
ja waikeroitsi lohduttamattomasti. Ainoa poika,
ja seki sillä tawalla menewä! Wielä kerran,
ennen kun hän oli pois wietawä, sai äitinsä
luwan käydä häntä katsomassa. Muutama naa-
purin waimo talutti häntä wankihuoneesen, sillä
pitkällinen suru ja itku oliwat niin wieneet woi-
man häneltä, ettei itsepäallensä enää kyennyt
»vähänkään pitemmälle matkalle. Siellä istui
Jaakoppi raudoissa, wankiwaatteet päällä ja
wahti owella. Päänsä oli alaspäin nuokuksis-
sa, ei kuitenkaan katuwaisuuden tunnosta, waan
törkiästä uneliaisuudesta; aitistään ei ollut mil-
länsäkään. Tämän sydän oli pakahtua semmoi-
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sesta tuimuudesta; jalkansa ei enää kannatta-
neet häntä; hän kyykertyi maahan ja itki katke-
rasti. Sitte jälleen siksi woimia saatuansa,
nousi hän jaloilleen ja läheni onnetointa poi-
kaansa.

„laakoppi, Jaakoppi! sanoi hän, tämä on
kyllä wiimeinen kerta, kun minä sinun tässä
ilmassa tapaan, enkä nytkään kuin äitisi, waan
kuin se, joka toisessa elämässä on todistama ja
walittawa sinua wastaan. Suurella tuskalla
synnytin sinun; mieswainajastani leskeksi jäänyt,
kaswatin sinua työllä ja waiwalla köyhyydessä-
ni. Lukemattomat yöt walwoin sinua hoitais-
sa, ja toisina öinä piti minun kätteni työllä e-
latusta siuulle hankkia. Kuule Jaakoppi ja
muista, että minä kerran kaikkitietäwän Juma-
lan edessä tulen todistamaan sinua wastaan,
jossa ei kah salaaminen pienintäkään, waan
täytyy kaikki, jos kuinka suurella sydämensä ki-
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wulla, ilmi tuoda. Ia tämä on silloin minun
todistukseni: siitä asti, kun wähänkin rupesit
ymmärtämään, on suurin ja alituinen huoleni
ollut, johdattaa sinua hywälle tielle ja kiinnit-
tää sydäntäsi Jumalan pelkoon ja rakastamiseen,
enkä myös laimin lyönyt äitin tawalla nuhdel-
la ja kurittaa sinua. Monet wuodet oli ainoa
rawintoni paljas leipä, kyyneleilläni liotin,
kyyneleillä, jotka wuosiwat sinun tähtesi. Kat-
so! näin kehnoissa ryysyissä olen kauwan käy-
nyt, jotta saisin sinun päällesi jotain parempaa
waatetta; mutta woi kuin jo oletkin waatetettu,
wangin puku päälläsi! Nyt annan sinulle wie-
lä mitä isä wainajaltasi wihdoin wumeiseksi on
jätillä: katso tuossa on se Pyhä Raamattu, jos-
ta monet monituiset wuodet olen saanut ai-
noan iloni ja lohdutukseni. Pidä se aina rak-
kaimpana ja kalliimpana tawaranasi, sillä siitä
ainoastansa taidat saada apua ja woimaa, käan-
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tyä synnin tieltä ja päästä ijankaikkisesta kado-
tuksesta, joka ilman epäilemättä on osaksesi jou-
tuma. Muista myös se, että kun Jumalan
tuomiopäiwänä tästälähin tapaamme toinen toi-
semme, minä silloin olen kysywä, mitenkä sinä
olet käyttänyt tätä isä wainajasi perintöä ja äi-
tiraukkasi ainoata ja kalliinta tawaraa."

laakoppi näytti ikään kuin wähän liikute-
tulta, joko häpiältä, wai katumuksen mieleltä;
posket hiukan punertuiwat, mutta silmään ei
tullut west pisarata. Kuitenki tarttui hän äi-
tiänsä käteen ja sanoi: „elä sure äiti! kyllä mä
tästälähin elän paremmin."

Äiti oli myönyt kaikki, mitä hänellä löy-
tyi, wanhat sänkywaattensaki, ja saanut sillä wä-
häsen rahaa kokoon. Sen antoi hän nyt po-
jallensa, laski kätensä hänen päänsä päälle, itki
ja rukoili hartaasti, että Jumala ottaisi häneu
armoihinsa. Mi waukihuoneesen tullut ker-
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santti oli kuullut kaikki ja tullut siitä paljo e-
nemmin liikutetuksi, kun poika olikaan. Hän sa-
noi nyt olewan ajan hywästi jättää ja äitin
palata kotiinsa, jonka siis täytyi erota pojas-
tansa ei toiwollakaan, että enää eläwin silmin
näkisi hänen.

Jonkun ajan oli Jaakoppi alakuloisna ja
wielä laiwallenki tultua, jolla häntä ja muita
maasta wietäwiä pahantekiöitä saatettiin Temsi-
jokea alas mereen, oli hän waiti jg nurruksis-
sa. Siellä tarjosi yksi hänen entisistä roswo-
kumppaleistansa, joka nyt myös oli saman tuo-
mion saanut, wiinaa hänelle. Ensittäin Jaa-
koppi ei ottanut sitä wastaan; mutta wanha
paha tapa, wiinamyrkyn wiettelewä maku ja
seuralaistensa pilkkasanat saiwat hänen pian
muutetuksi, että otti ja ryyppäsi usiampiaki ryyp-
pyjä, ja koko helwetin tuli, jota äitin kyyneleet
oliwat tukahuttaneet, riemahti taas uudelleen
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palamaan. Sillä rahalla, jonka äiti häuelleu
oli koonnut ja antanut, osti häu miinaa, joi
itse ja juotti kumppaleillensa.

Laiwa wiipyi usiampia wuörokausia ran-
nalla purjetuulta odottamassa, ja sillä ajalla
tuli Jaakoppi samanlaiseksi kun ennenkin, jos
ei pian pahemmaksi. Sen toteen näyttää seu-
raamakin kauhia työ. Päiwällä ennen laiwan
rannalta lähtöä myi hän tuoppiiu miinaa ja
muutamaan kopeittaan rahaa wanhempainsa ai-
noan perinnön, sen raamatun, jonka lehdet äiti
huolissansa monin kerroin oli kyyneleillänsä liot-
tanut. Raamatussa oli hopiaiset ha'at, jotka
oliwat jostaiu arwosta wiinamyyjän silmissä,
muuten se siitä ei kyllä olis monta kopeitkaa
antanut.

Sama Kersantti, joka linnassa oli kuullut
äitiu waroitukset ja nähnyt hänen antawau ai-
noan tawaransa, raamatun, Jaakopille, näki
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nytkin, kuinka tämä muutamaan wiinaryyppyyn
ja rahakopeikkaan menetti saman kalliin lahjan.
Hän hämmästyi ja miltei oikein kauhtunut sem-
moisesta törkiästä huimuudesta, kiiwastui Jaa-
kopille ja muistutti hänellen äitinsä wiimeifiä
erosanoja. Pian hawaitsi hän kuitenkin olewan
yhtä, jos puhui puullen eli Jaakopille, sillä tä-
mä wiinapäissään ei älynyt mitään. Kun hä-
nen, laiwan rannalta lähtiessä, tuli muiden
wankiwahtien kanssa Londoniin palata, niin
osti hän wiinanmyyjältä raamatun takaisin ja
läksi sen kanssa pois.

Wähän aikaa loiski laiwa aalloilla, maa
katosi silmistä, eikä ollut kun päällänsä tasai-
nen taiwas, aliansa wesi wetelä. Jaakoppi
heräsi kohmelostansa ja samassa heräsi hänen
mielensä ajattelemaan äsken menneitä päiwiä:

hän muisti äitinsä kyynäleet ja wiimeiset sanat;
muisti myöskin Kersantin nuhteet, ja kaikki se
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teki hänen lewottomaksi. Kyllä nyt katui kat-
kerasti raamatun myymistänsä, ja olis waikka
sormen kädestänsä antanut, jos sillä olis woinut
sen jällen lunastaa; mutta sepä mahdotointa
hän merellä, raamattu Londonissa, johon hä-
nellä ei ollut toiwomistakaan takaisin päästä,
keutiesi jos milloinkaan. Näiltä ajatuksilta wai-
wattiin hän niin, ettei yölläkään saanut unta
silmiinsä. Kukapa olis pari päiwää ennen ar-
woinnut näin käywän, kuin nyt kuitenkin käwi.
Hänen kowa, tunnotoin sydämmensä tähän asti
ei ollut huolinut mistään, ei Jumalasta, eikä
äitistänsä, mutta nyt tunsi se yhtäkkiä suuren
ikäwöimisen niin Jumalan sanaa kuin äitiänsä
kohden, ja omatunto waiwasi häntä kowasti se-
kä muusta, että liiateuki siitä, kun oli köyhän
äiti-raukkansa ainoan ja kalliimman tawaran
wiinaan menettänyt, sen raamatun, jonka äiti
tähän asti oli kuin silmäteräänsä säilyttänyt,
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ja joka terran ehkä olisi hänenki paremmaksi
tehnyt. Monella Englannin laiwalla on se
kaunis tapa, että merimiehet, jotka muuten kyl-
lä wähän Jumalan sanasta huoliwat, pyhäpäi-
winä lukewat raamattua. Sitä kuuli nyt laa-
koppiki mielellään, ja wedet oikein wuotiwat
silmistänsä. Kun ikään joku lukia wähätsi a-
jaksi jätti raamatun, niin rupesi Jaakoppi luke-
maan, ja waikka entiset pahanteko-kumppalinsa
nytkin eiwät säästäneet herjaussanojansa, niin
hän heistä ei ollenkaan huolinut, puhuiwat mi-
tä tahansa. Olikin ilkein heistä siksi sairas,
ettei kyennyt pilkkaamaan, waikka kyllä oli ih-
me hänestä, mitenkä tämä, joka ennen oli wal-
mis kaikkiin pahoin töihin, nyt kiihtyi niin har-
taasti Jumalan sanaa lukemaan ja sitä toisilta
kuulemaan.

Laiwa purjehti lounaista ilmaa, ja oli jo
Afrikan kohdalla, kun kuudennella wiikolla nousi
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hirwiä myrsky, katkaisi mastot ja täytti laiwan
wedellä. Kolme päiwää oli laiwa aalloin wal-
lassa, yötä wasten neljännettä särkyi se karia
wasten palasiksi. Ken waan uida saattoi, pyr-
ki lautain ja paltkein päälle, toiwossa niillä
henkensä pelastaa, ja myös Jaakoppi oli muu-
taman laiwan palasen päälle joutunut. Ei
hän tietänyt, ketä muita hänen kanssansa sillä
kappaleella oli, sillä yö oli niin pimiä ja aal-
lot kohisiwat niin hirmuisesti, ettei woinut mi-
tään nähdä eikä kuulla.

Päiwän loittaissa näki Jaakoppi samalla
laiwan palasella olewan kaksi muuta miestä.
Toinen oli suuri Sotaherra, joka oli ulkomaal-
le asioitansa toimittamaan mielinyt, toinen lai-
wan merimiehiä, joka haaksirikossa oli ison
haawan päähänsä saanut ja nyt oli warsin woi-
matoin. Kun Sotaherra hawaitsi, kuinka sur-
kiassa tilassa merimies raukka oli, pyysi hän
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laakoppiaki häntä auttamaan ja hänen haawo-
jansa sitomaan. Molemmat repiwät he sitte

palasia waatteistansa irti ja sitoiwat niillä hä-
nen haawansa. Sotaherra, joka jo oli wan-
hemmalla ikäpuolella, oli niinä hirmuisina päi-
winä, ennen laiwan särkymistä, saksanwiinalla
woimiansa wahwistanut, ja hauella sattui wie-
läkin puteli samaa ainetta taskussa olemaan,
jolla pyysi wirwoittaa puolikuollutta merimies-
tä, paraiten kuin taisi.

Tuuli lauhtui wähitellen ja keskeltä tai-
waslakea alaspaistawa päiwä kuiwasi pian hei-
dän marjat waatteensa. Mntta olipa heillä
murhetta muustakin, kun waatetten kuiwamises-
ta: koko ympäristöllä eiwät nähneet muuta kun
aawan meren, ei yhtään henkeä kaikista hätä-
towereistansa laiwalla. Arwattawasti oliwat
kaikki muut meren pohjassa, paitsi heitä kol-
mea, jotka wielä oliwat hengissä. Eiwät myös
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tietäneet, kuinka etäällä maa-ranta oli, kun sitä
mistään ei siintänytkään. Hätä-aikana myrs-
kyssä siitä ei ollut tarkkaa laskua pidetty; nyt
oli se warstn mahdotointa. Mutta linnuista,
jotka lentiwät ilmassa, arweliwat maan ei ko-
win kaukana olewan, joka maa myös ei taita-
nut olla muu kun Asrikan maa.

laakoppi meri-asioista ei tietänyt mitään,
jonka tähden herra ja merimies kahdenkesken
neuwotteliwat, millä tawalla pääsisiwät maa-
puoleen. Ruokaa heillä ei ollut rahtuakaan,
ja kuuma päiwän helle teki heidät ilmankin
melkein kykenemättömiksi. Jos waan kolmen
päiwän sisässä ei tulis apua, niin tuskin heis-
sä olis neljännen näkiätä.

Herra oli merimiehelle aikalomasta tilkan
wiinaa antanut, joka siksi wahwisti häntä, että
wiimein kykeni istualleen. Siinä, joka suun-
nalle katseltuansa, sanoi hän: „kuulkaa, minus-
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tä näyttää, kuin idässä päin siintäisi maa, sin-
ne pitää meidän pyrkimän, jos tahdomme hen-
kiin jäädä." Pian hoksasiwat toisetkin siellä
päin maan siintäwän, mutta kuinka taisiwat he
sinne päästä ilman airotta ja purjeetta?

Merimiehellä oli onneksi iso puukko tas-
kussa; sen otti hän, käski Jaakopin autta-
maan itsiänsä, ja saiwat pian kolme pienaa
laiwan palasesta irti, joista tekiwät parin ai-
roja, ja fitte miehet soutamaan. Kolmannen
pienan tohottiwat mastoksi, ja siihen manttel-
iansa purjeeksi; sillä tuuli puhalsi maata was-
ten. Kaikki soutiwat, minkä suinkin jaksoiwat;
wanha herrakin otti usein airot haawoistansa
sairaan merimiehen kädestä. Kulkikin lautta
hywää wauhtia edespäin, mutta luu oliwat sou-
taneet ja purjehtineet 'muutamia tiimoja, puis-
tahti merimies päätänsä, nosti airon wedestä
ja sanoi: „herra! meidän yrityksemme on pe-
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räti tyhjä; jos meillä olis maikka parikymmen-
tä soutajata ja kaikkein parahimmat purjeet,
niin emme kuitenkaan pääsisi maapuoleen. Me
olemme joutuneet merenwirtaan ja se wiepi
meidät mieltänsä myöten, kunne tahtoo. Maa
on meistä jo itäpohjasessa ja etäämpänä, kun
milloin sen ensin hawaitsimme. Näettehän kuin-
ka meriruohoja uipi wieressämme ja tuntuu se
kättäkin wasten, kuinka wesi tullee wirtana."

Sillä kohdalla, missä miehet oliwat likel-
lä Afrikan maata hädässä, on wäkewä meren-
wirta, joka yhdessä wuorokaudessa kulkee 30
meri-penikuormaa, s. o. 20 tawallista penikuor-
maa edespäin. Samaa matkaa ei saisi was-
ten wirtaa kuljetuksi, ei kolmessa wiitossa, jos
tuuli olis kuinkin myötäinen.

Merimies raukka tunsi aikansa jo olewan
lähellä jättää tämä mailma, jonka tähden ei
enää toiwonut maalle kuolemaankaan pääsewän-
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sä. Raskaasta työstä oli kaikki woimansa me-
nettynyt, ja haawa päässänsä teki hänelle kau-
hian tuskan. Hän nakkaust pilkallensa lautalle
ja toiset istuiwat wesissä silmin hänen wieres-
sänsä, eiwätkä woineet millään tawalla auttaa
häntä. Herran wiinakin oli jo loppunut, jota
sairaan mieli ei enää tehnytkään. Wälittäin
huokasi hän raskaasti ja kyynäleet wuotiwat
silmistä, minkä kowaksi tottuneen merimiehen
silmistä woiwat wuotaa. Sotaherra, sääliwäi-
syyden tunnolta liikutettuna kysyi, niinkö hä-
nen päässänsä oli kowa tuska, johon merimies
ivastasi: „kyll' on, herra kulta, tuska päässäni-
kin, mutta wielä suurempi tuska on minulla sy-
dämmessä. „Wähän ajan päästä lisäsi hän
siihen, sanoen: „en minä kyllä pelkää kuolema-
ta. Puolentoista wuotta sitten lahjoitti eräs
herra Bedfoidin kaupungissa minullen aika
hywän jumalan-sanaisen kirjan. Sitä minä en-



27

sittäin silmäilin sieltä täältä ajan kuluksi, mutta
wiimein tuli se minulle mieluisemmaksi, että
lu'in usiammat kerrat läpi, ja sain siitä roh-
keuden kuolla, milloin waan Jumala minua
täältä kutsuisi, tietäin että synnit owat minullen
anteeksi annetut, ja että minä tulen tyyneen
satamaan, jossa myrskyt ei enää nakkele lai-
waa; mutta kuitenkin tekee yksi asia sydämmeni
kuolema-hetkellä lewottomaksi.-"

. „Mikä asia se sitte on, kysyi herra, joka
sinua niin waiwaa ja rasittaa."

"Oh armas herra! wastasi merimies, ko-
tiin jäi minulta solia sisar ja wcmha kiwuloi-
nen äiti. Nuoremmalla iältäni tein minä heil-
le paljo surua, ja saatin heidät ilkeydelläni
waiwaisiksi. Ennen merelle lähdettyäni olin
minä isä wainajani jälkeen suutarina, ja tuh-
lasin pahoissa seuroissa kaiken perityn tawaran.

Äiti ja sotia sisareni kyllä sekä nuhteliwat
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minua että rukoiliwatkin, mutta minä wastastn
heitä kowilla sanoilla ja rasitin heitä monella
tawalla. Wähä ennen tälle matkalle lähdettyä-
ni käwin heitä hywästi jättämässä. Minä tar-
tuin heitä käteen ja sanoin: „raktaat äiti ja si-
sareni! antakaa minullen anteeksi, että minä o-
len teitä niin pahasti kohdellut. Nyt kun olen
sitä ajattelemaan tullut, kadun minä kaikesta
sydämmestä entistä elamätäni, ja olen wakaas-
ti päättänyt tästä lähin ruweta paremmin elä-
mään. Rukoilkaa tekin Jumalaa, että hän aut-
taisi minua aikomuksessani ja antaisi minullen
kaikki pahat tekoni anteeksi, ja te kanssa anta-
kaa anteeksi!" Äiti wastasi: „oh rakas Wilhel-
mi! minä olen sinulle jo kaikki anteeksi anta-
nut, ja uskon todella, Jumalan sinulle myös
anteeksi antawan;" sitä samaa makuutti minulle
sotia sisareni, ja lähteissäni heidän luotansa it-
liwät molemmat suurella äänellä, ja äitini pu-
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hui wiimeisitsi sanoiksensa; „jos, Wilhelmi ruk-
ka, tässä mailmassa en enää näkisi sinua, niin
toiwon sinun kerran taiwaassa tapaawani; Ju-
mala olkoon sinun apunasi ja hywästi siunat»
koon sinua!" Siitä kyllä, armas herra! näette
minun ei tarwitsewcm epäillä äitini ja sokian
sisareni anteeksi antamuksesta; mutta kuitenkin
waiwaa se minua, että tiedän nyt kuolewani,
ennen kun pääsin wielä kerta rukoilemaan hei-
tä siitä, että unhottaistwat kaikki ne kärsimiset,
joita minä heille huimuudessani saatin."

Herra oli itsekin waka ja jumalinen mies,
ja lohdutteli merimiestä, kuin paraiten taisi.
Hän lupasi myös, jos Jumala häntä auttaisi
kotiin, itse mennä merimiehen äitin ja sisaren
luotsi, joiden nimet ja asuntopaikan sai meri-
miehellä kuulla, ja kertoa heille sen, mitä nyt
häneltä oli kuullut.

„OH hywä herra! sanoi siihen merimies,
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pitäkää lupauksenne muistossa, ja kun te tulet-
te sinne, niin sanokaa heille näin: "Wilhelmi
kuoli merellä ja puhui juuri kuolemaisillansa,
että hän tiesi Jumalan ottawan hänen armoi-
hinsa, mutta teille käski hän sanoa ja rukoilla,
että te myös antaisitte hänellen anteeksi kaikki
pahat, mitä, hän teitä wastaan on tehnyt."

Jaakoppi kuuli joka sanan ja hänen sy°
dämmensä tuli kokonaan rauhattomaksi. Joka
sana kuolewan merimiehen suusta tuntui hä-
nelle kuin miekalla pistäminen. Hän wielä ei
tähän asti ollut oikein ajatellut, kuinka kau-
hian pahasti hän oli omaa äitiänsä wastaan
itsensä käyttänyt; nyt sitä ajatellessaan rupesi
hän oikein äänellä itkemään. Eikä hän olisi
itkuansa häwennyt, jos olisi waikka koko mail-
ina näkemässä ollut. Jonkun ajan katkerasti
itkettyänsä sanoi hän: „kyll' olet sinä, Wilhel-
mi, onnellinen, kun tulit äitiltäsi anteeksi ano-
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maan ja saamaan kaikki rikoksesi häntä »vas-
taan; minä olen paljo ilkiämpi äitiäni »vastaan
ollut. Sen kirjan, minkä »vieras herra Bed-
fordin kaupungissa lahjoitti sinulle, pidit sinä
kalliina ja rakkaana, mutta minä onnetoin, mi-
nä myin wiinatuoppiin ja muutamaan rahako-
peittaan äitini kalliimman tawaran, sen raama-
tun, jonka hän hywästi jättäissänsä antoi mi-
nulle, ja joka oli hänen ainoa omaisuutensa."

Itku esti hänen enemmän puhumasta.
Merimies olisi jotakuta siihen »vastaukseksi sa-
nonut, mutta ei saanut päänkiwulta kieltänsä
kääntymään. Herra muistutti häntä muuta-
milla sanoilla Jumalan suuresta laupiuudes-
ta, kosta tunsi katumuksen tunnon nousneen
hänen sydämmeensä, joka on ensimäinen askele
parannukseen. Mutta pitkää aitaa ei tainnut-
kaan puhua hänen kanssansa, sillä Wilhelmillä
nähtäwästi ei enää ollut monta hetkeä jätillä.
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Ia yöllä ennen ja nyt uudesti oksetutti häntä
kowasti, josta hän tuli aiwan heikoksi. Oksenta-
misen jälkeen walkcni hän kaswoilta ja kuole-
man tuskan hiki nousi hänen otsaansa. Herra
kysyi, kuinka hänen kanssansa oli; Wilhelmi
pani kädet ristiin rintansa päälle ja wastasi
hiljaisella äänellä: „jo on rauha kädessä."

Ne oliwat hänen wiimeiset sanansa. Päi-
wä meni maille, ja kuumaa päiwän hellettä
seurasi kolkko, wiluinen yö. Kuolewata Wil-
helmiä kyllä peitettiin purjeella, ja Jaakoppi
antoi wielä oman takkinsa peitteen lisäksi, mutta
kuitenkin wärisi hänen ruumiinsa kowasti. Vii-
meisellä illan walolla näkiwät kumpikin, kuinka
rauhan kuwa loisti hänen kaswoissansa, waikka
olikin suu wilusta wähän winossa. Koko yön
istumat likellä häntä, ja Jaakoppi koki sekä
hengittämällä että omain kättensä wälissä läm«
mitellä hänen käsiänsä. Herra luki aitalomasta
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sopiwia rukouksia ja wirren wärsyjä, silla waikka
Wilhelmi ei, enää woinut puhua, niin taisi hän
kuitenkin kuulla. Kylmän yön perästä alkoi
lopulta päiwä koittaa, mutta silloinpa tuli kyl-
mä wielä kowemmaksi. Wilhelmillä oli jo sil-
mät ummessa, otsa kylmä ja kaswot waaliana;
pöiwän noustessa erosi henki hänestä.

Meidän ystäwämme on jo lopettanut tus-
kansa", sanoi herra, ja Pyhkäsi kyynäleitä sil-
mistänsä. Wähän ajan päästä lisasi hän sii-
hen ja sanoi: „kaikillen ei ole suotu semmoista
lähtöä täalts, kun Wilhelmi wainajalle, että
epäilemättä tulewat taiwaasen. Omalla woi-
mallansa sinne ei pääse kenkään, mutta siinä
kalliissa ja pyhässä kirjassa, joka oli sinun
äitisi ainoa omaisuus, ja jonka hän sinulle hy-
wästi Mäissä antoi, siinä neuwotaan ja seli-
tetään, millä tawalla sinne on päästäwä. Sen-
tähden, jos Jumala sinua wielä auttaa maalle
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ja kristityin pariin, niin koe wiipymätta lait-
taa itsellesi se kirja, ja siitä tutkia, mitenkä
taitaisit pelastaa itsesi hengellisestä haaksirikos-
ta, joka hukuttaa sielunkin, koska tällä nykyisel-
lä, jotzsa nyt olemme, ei ole waltaa, kun aino-
astansa ruumiille, jolla ei ole suurta arwoa,
jos loppuu wähän ennemmin eli myöhemmin.
Jumala on minun auttanut siihen maalliseen
tilaan, että olisin woinut saada, mitä waan
mieli tekee, mutta paljo enemmin tulee minun
häntä siitä kiittää, että hän on pannut halun
sydämmeeni noudattaa hänen mieltänsä rakkau-
della, pelwolla ja wapistuksella. Ia sen halun
sain minä siitä kirjasta, joka oli sinun wai-
waisen äitisi ainoa turwa ja tawara. Siitä
ajasta löydän minä aina ja joka paikassa ty-
könäni sen omaisuuden, joka on korkiampi, kal-
liimpi ja rakkaampi, kun kaiken maailman kulta
ja tawarat, jota mesi ei hukuta, tuli ei polla,
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warkaat eiwät saa warastetuksi:, se on ilo ja
rauha Jumalassa, jota ei kenkään käsitä, kellä
sitä itsellä ei ole."

Mutta nyt Mäkämme kuollut kumppalimme
Jumalan rauhaan ja haudattamme hänen ruu-
miinsa aaltoihin, sillä aallot owat kuolleen me-
rimiehen hauta. Katsahda wielä kerran, kuinka
koko hänen kaswonsa loistaa kuin rauhan ku-
rvana; onnelliset ja autuaat, jotka hänen lail-
lansa uskossa täältä eriäwät!"

Herra luki wielä muutamia rukouksia ja
siunauksia; sitte lykkäsiwät he ruumiin lautalta
mereen ja pian oli se aalloilta peitetty.

„On nyt aika tullut pitää huolta itsistäm-
mekin, sanoi herra, mutta ennen kaikkia pitää
minun saada nukkua pari tiimaa. Walwo sinä
sillä ajalla, kyllä minä taas sitte walwon wuo-
rostani, ja sinä saat lewatä. Mutta jos fat-
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tuisimme jonkun luodon eli karin likelle tule-
maan, niin herätä silloin minuakin."

Herra pani nyt pilkaksensa maata, ja Jaa-
koppi kääri purjetta hänelle pään alaiseksi, ja
istui hänen wiereensä päiwän puolelle, ettei liika
lämmin rasittaisi häntä.

Muutamaksi tiimaksi jäi nyt Jaakoppi ihan
yksinäisiin ajatuksiinsa. Se, ketä hän nyt ra-
kasti ja kunnioitti enemmän kun hän tähän
asti oli ketään rakastanut ja kunnioittanut, so-
taherra nimittäin, makasi raskaassa unessa ja
Wilhelmi, jonka ruumista wirta kuljetti, wielä
sitäkin raskaammassa; Jaakoppi yksin walwoi.
Mutta han walwoi nyt hengellisestikin. Se
entinen hengellinen nni oli peräti paennut, ja
niinkuin hän jälestäpäin kertoi, rukoili hän nyt
ensimäisen kerran kaikesta sydämmestansa, jcl
rukoili armoa ja synnin anteeksi antoa Ju-
malalta. Huono kyllä oli ruumiillinen tilansa:
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cnnen haaksirikkoa oli hän pumpannut ja muuta
työtä tehnyt, että Met oliwat raukiana ja rak»
koja täynnä; jano waiwasi kowasti, että kieli,
suulaki ja kurkku oliwat yhteen kuiwamassa;
nälkä jäyti watsassa ja silmänsä oliwat kau-
wan walwomiststa kipiät ja tlirsuneet. Kuiten-
kin tunsi hän nyt senlaiscn rauhan ja riemun
tykönänsä, josta hän ennen ei ollut uneksia-
kaan taitannt.

Aikansa nukuttua heräsi herra ja käski
Jaakopin wuoronsa nukkumaan. Hän nukkui-
tm heti paikalla ja makasi kun kuollut, inutta
puolenpäiwän jälkeen herätti herra hänen, ja
suurella työllä hänen walweelle saatua sanoi
hän: Mielelläni olisin antanut sinun kauwem-
min lewäta, mutta nyt on welwollisuutemme
kokea pelastaa itsiämme. Katso, kuinka Jumala
on antanut wirran kantaa meidät likelle maa-
ta, että tuolla ei kowin kaukana mäet ja met-
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sät loistawat silmiimme. Mntta wielä likem-
pänä owat nuot suuret karit, joita aallot hir-
muisesti pieksäwät; siinä on nyt temppu, mitenkä
päasemmä ilman lautan särkymättä niistä siwu."

Airoilla koliwat wiimeisilläkin monnillansa
ohjata lautan kiroista siwuitse, ja kun ne ei ol-
leet juuri paraassa wirrassa, waan wähän syr-
jempänä, niin Jumalan awulla onnistuiwat sii-
nä työssänsä, ja puolen tiiman päästä oliwat
siitä maarasta pääsneet.

Jano ja nälkä raukaisiwat nyt Jaakoppia
niin kowasti, että tuskin saatti pystössä olla.
„Tee, kuin minäkin, sanoi herra, niin suurin
tuska menee yli." Samassa riisui hän »vaat-
teet päällänsä, piti niitä wähän aikaa wedessä
ja puki Me päälleen. Jaakoppi teki samalla
tawalla ja tuli pian tuntemaan huojennuksen
tuskassansa.

„Suolaista, katkeraa meriwettä, sanoi her-
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ra, ei taida kukaan juoda janonsa sammuttami-
seksi, sillä se saattaa hirmuisen watsan kiwun,
mutta märjistä waatteista wetää iho ainoas-
tansa selwän weden sisäänsä ja wirwoittaa ih-
misen janossa. Monta merimiestä olisi täm-
möisissä tiloissa jo janoon nääntynyt, jos eiwät-
olisi ymmärtäneet sillä henkensä säilyttää, että
usein kastiwat »vaatteensa meriweteen."

Wäkewä wirta kuljetti heitä yhtäläiseen li-
kemmä rantaa, joka jo wiheriöitsi heidän silmis-
sänsä. Lähin paikka, johon myös wirta ajoi
heitä, oli pienoinen saari, jonka wieressä ja
takana oli toisia samanlaisia saaria, ja palasen
matkaa etempänä itäänpäin näkyi manner-ranta.

Sillä puolella saarta, johon wirta kawi,
oli kari ja muutamia yksinäisiä kiwiä edessä.
Hengen ehdolla pyysiwät näistä siwu päästä,
mutta kaikki yrityksensä oli tyhjä, kun yhtäkkiä
tarttuiwat kiinni, eiwätkä enää saaneet lauttaa
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liikkeelle. Rantaan oli wielä wirstan paikoilla
ja päiwä oli lopulla; aallot pieksiwät ja työn-
tiwät lauttaa yhä kiintiämpään, ja uhkasiwat
sen lopenkin särkeä; muutamia lautoja oli jo
kyljestä irti lähtenyt.

„Pidä nyt waan huolta itsestäsi, sanoi
herra Jaakopille, ja katso, kuinka pääsisit hen-
gissä maalle, ja sieltä wielä kerran äitillesi loh-
dutukseksi. Minulla ei enää ole toiwoakaan
maalle pääsemisestä, kun olen kowin tottumaton:
uimaan, ja tottuneempanakin cn siihen kykenisi
wanhalta, rauenneelta ruumiiltani."

„En suinkaan, wastasi Jaakoppi, minä
teitä jätä; ennen kun sen teen, olen walmis
waikka kahdesti kuolemaan. Ia jos muuta ei
«liskaan, kun surma edessä, niin kuolkamme
sitte yhdessä. Lautta meidän nyt täytyy jättää
tähän ja yrittää päästä tästä toiselle karille,
siitä kolmannelle. Ehkä wesi ei olekaan sy-
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wempi, kun minkä kahlaamalla pääsemme. Nel-
jästä, wiidestä karista yli päästyämme -olem-
me kuiwalla maalla."

Niin arweli Jaakoppi ja herra myöntyi
seuraamaan häntä. Rinnasta asti wedessä
käyden pääsiwät toiselle ja kolmannelle karille.
Mutta siinä loppuiwat herralta wiimeisetkin woi-
mansa. „Wielä kermn, sanoi hän, rukoilen si-
nua: heitä minä tähän, ja koe yksin päästä
maalle! Jos löydät asukkaita saarella, niin kor-
jaa minua sitte niiden awulla!"

Mutta Jaakoppi kiitollisuudesta ja rak-
kaudesta herraan kimitetty wastasi: en millään
muotoa, armas herra, minä saata teitä'tähän
jättää. M on joutumassa päälle, ja muuta-
man tiiman sisässä taitaisi wesi nousta ja-
hukuttaa teidät. Se on myös tietämätöin, onko
saarella, asukkaita ja myös tietamätöin, saat-
taisinko minä teitä sitte korjaamaan päästä.
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Sentähden nouskaa minun selkääni, ja minä
koen kantaa teidät maalle niin hywin, kuin
woin."

, Rakkaus lisäsi woimia Jaakopille. Ar-
wattawasti se ei olisi kellään muullakaan huo-
lia työ ollut, kantaa lihawata miestä scljäs-
sään, saatikka näljästä, janosta ja raskaasta
työstä rasittuneella Jaakopilla. Joka seuraa-
walla karilla lepäsi hän wähän aikaa ja läksi
sitte kuormansa kanssa uudelleen weteen, kun-
nes wiimein päiwän laskuaikana sai hänen on-
nellisesti saaren rannalle.

„Kiittäkämme nyt ensimmäiseksi työksi lu-
malata, joka meidät wielä hengissä siitä hä-
dästä anttoi," sanoi herra ja lankesi polwil-
lensa maahan. Jaakoppi raukan kädet ja ja-
lat wapisiwat kowasti raskaasta kantamisesta,
kuitenkin lankesi myös hän polwitlensa, kiitti
lumalata kaikesta sydämmestä ja tunsi siitä
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saawansa uuden wirwoituksen ruumiisensa. Oli-
kin hänellä syytä, kiittää Jumalala ei aino-
astansa ruumiin, waan sielunsakin pelastuksesta.

Molemmat läksiwät nyt astua toikaroi-
maan edemmäksi, herra Jaakoppia wasten no-
jaten. Parin sadan askeleen päästä löysiwät
hetteen eli lähteen silmän; woi sitä herkullista
wirwoitusta, kun siitä saiwat, niin kauwan ja-
noa kärsittyänsä. Wähän edempänä löysiwät
pellon, jonka HM hywin tallattu polku saatti
heitä edespäin. Wähän matkaa käytyänsä nä-
liwät puusta tehdyn ristin kuwan pellolla.
„lunmla olkoon kiitetty, huusi herra, me olem-
me kristittyin ihmisten mailla, eikä willi-paka-
nain, jotka ehkä taitaisiwat meidät suuhunsa
syödä." Samassa näkiwät talonkin, joka jo ul-
koapäiukin näytti lun Euroopalaisten huone-
rakennus. Sen asukkaat oliwat wanhaa Hispan-
jan sukua, ja kielen murre heillä usiammasta
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kielestä seoitettu. Herra oli jo ennenkin paljo
maita kulkenut, ymmärsi heidän puheensa puo-
littain, ja taisi myös itse selittää heille, mistä
hädästä ja onnettomuudesta äsken oliwat pääs-
neet, pyytäin heiltä ruokaa ja apua.

Isäntä lupasi mielellänsäkin auttaa heitä,
antoi heille wähäisen ruokaa kauwan näl-
kää kärsineillen ei sowikaan paljo yhtäkkiä an»
taa, sillä se tappaisi heidät paikalla sitte
asetti hän heidät makaamaan.

Jaakoppi nukkui heti, ja makasi seuraa-
waan aamuun asti raskaassa unessa. Mutta
kuinka häntä eikö huoletuttanut, kun hän aa-
mulla herätessänsä näki arwossa pidettäwän,
rakastetun haaksirikko-kumppalinsa sairaana, ja
niin heikkona, ettei ollenkaan woinut wuoteel-
ta nousta. „Kyll' on tämä yö ollut pitkä mi-
nulla, sanoi herra; wanhan ruumiini piti »vii-
mein raueta, mutta minä uskon kuitenkin, Iu-
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malan ei salliman sitä surua sinulle, että fu:un
täytyisi jättää minun wieraalle maalle."

Mikä Jaakopilla muutamia wiikkoja en-
nen olisi ollut mahdotointa, nimittäin sairaan
hoitaminen, se oli hänelle nyt aiwan mielen-
peräistä työtä; yhtäläiseen istui hän sairaan
wieressä ja palweli häntä, millä waan taisi.
„OH! olisinko minä ennen, ajatteli hän itsekseen,
tällä tawalla huolta kantanut wanhasta, wai-
waisesta äiiistäni, elikkä jos Jumala auttaisi
minua wielä kerran hänen luoksensa, woi kuin-
ka mielelläni enkö nyt tahtoisi häntä lapselli-
sella rakkaudella Palmella ja huojentaa hänen
waiwojansa wanhoilla päiwillään, jos kohta
onkin mahdotointa palkita hänelle kaikkia niitä
itkuja ja kärsimistä, joita entisellä elämälläni
hänelle laitin."

Ehkä herra makasi sairaana wuoteella, ja
Jaakopilla oli kyllin hänestä huolta ja mur-
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hetta, niin tuli heidän kuitenkin kiittää onne-
ansa, että oliwat niin hywään paikkaan jou-
tuneet. Talon isäntä oli heidät hywästi was-
taan ottanut ja antanut heille, mitä tarwitsi-
wat. Herra lahjoitti muutamia päiwiä jälkeen
isännälle kulta-uurinsa kiitollisuuden osotteeksi
ja sanoi: „teillen on töissänne hywa kello tar-
peellinen, sairas sitä ei tarwitse, sentähden ot-
takaa se joksikin palkinnoksi hywyydestänne mei-
tä kohtaan." Mutta sen hywän isännän piti
pian mannermaalle lähteä, jossa hänellä oli
toinen talo, ja siellä usiampia kuukausia wii-
pyä. Talouden asiat jäiwät siksi ajaksi erään
mulatti-naisen huoleen. Mulateiksi sanotaan
niitä ihmisiä, joiden wanhemmat owat, toinen
walkiapintaista kansaa, toinen mustapintaista
murjaanin sukua. Mutta kun isäntä oli pois
lähtenyt, niin alkoi sairaan herran ja onnetto-
man Jaakopin elo tulla paljo waikiammaksi.
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Ensin tiedusteli uusi emännöitsiä, eikö heillä
olisi kulta-uuria hänellenkin antaa, sillä sen,
minkä isäntä oli saanut, oli hän myötänsä wie-
nyt. Kun heillä waiwaisilla haaksirikon alaisilla
ei ollut uuria eikä mitään muuta lahjusta hä-
nellen antaa, niin kohteli hän heitä kowin ty-
lysti ja nuriamielisesti. Jaakoppi rukoili, että
antaisi edes sairaalle herralle mitä tämä tar-
witsi, mutta nainen wastasi, ettei hän ollut
tottunut milloinkaan laiskoja pötkiä huoneessan-sa suwaitsemaan; jos siis tahtoisi ruokaa itsel-
lensä ja sairaalle, niin olisi hänelle paras läh-
teä pellolle ja raataa.

Kun Jaakoppi oli nämät kowat sanat her-
ralle kertonut, wastasi tämä ja sanoi: „elä huoli,
Jaakoppi,, siitä mieltäsi pahaksi panna! kyllä
minä tulen hoitajattakin toimeen, ja tällä saa-
rella on kowa puutos työwäestä. Mene siis
ja auta talon wäkeä töissänsä, minkä jaksat;
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sen tahdon itsekin, jos tulen jällen terweeksi
woimiani myöten tehdä."

Hywallä mielellä lähti Jaakoppi nyt työl-
le, ja raati otsansa hiessä aamusta iltaan. Kun
herra parani ja emäntänainen määräsi talienkin
kaikenlaisia toimituksia, riennätti Jaakoppi omaa
päiwätyötänsä niin että pääsi auttamaan ko-
rvan onnen kumppaliansa. Jaakopin ripsas ja
joutuisa työnteko lepytti jälle pian emäntänai-
sen, ettei heiltä kielletty mitä tarwitsiwat.

Pyhäpäiwön. tuttua oli Jaakopilla suuri
ikäwöimmen lukea Jumala» sanaa, johon hä-
nellä nyt ei kuitenkaan ollut tilaa, kun kirjoja
ei löytynyt talossa, ei minkään kielistä. Woi
kuinka katkerasti ja sydämmellifesti eikö hän
nyt katunut sitä kauhittawaista työtänsä, kun
oli waiwaisen äitinsä ainoan perinnön, sen hä-
nelle matka-ewääksi annetun raamatun niin on-
nettomalla tawalla häwittänyt, ja usein rukoili
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hän, että Jumala wielä kerran laittaisi hänelle
tilan raamatun lukemiseen. Hänen rukouksensa
tuli kuulluksi pikemmin, kun toiwoikaan. Ker»
ran käski emäntä-nainen häntä aitan parwesta
wääntiätä noutamaan. Siellä näki hän orsilta
rippuwan euroopalaisen pukukerran ja muuta-
mia sota-aseita seinillä, ja siinä loukossa, kusta
etsi wääntiätä, löysi hän yhden kirjankin. Hän
ankasi sen ja näki suureksi iloksensa sen ole-
man Englandin kielisen raamatun.

Kirja toisessa kädessänsä» kiiruhti hän tu-
paan ja rukoili emäntä-naiselta lupaa, saada
sitä kirjaa pyhinä ja joutohetkinä lueskelluk-
sensa.

Emäntä-nainen naurahti hänen innollensa
ja sanoi: „sen kirjan sinä kyllä saat omalsesikin,
jos tästälähin teet työtä niin hartaasti ja us-
kollisesti, kun tähän asti; meillä on se kirja
aiwan joutawa, kun ei kukaan ymmärrä sitä
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lukea. Usiampia wuosia sitte särkyi eräs lai-
wa likellä tätä saarta, ja siitä löysimme sen
kirjankin." Jaakoppi tuli siitä sangen iloiseksi
ja raati työn-ajan, jos mahdollinen, wieläkin
hartaammasti kun ennen, jolla miellytti emäntä-
naisen päiwä päiwältä leppiammäksi heitä koh-
taan. loutohetket ja marsinkin pyhäpäiwät ei
hän tuskin syömä-ajaksikaan jättänyt raamattua
kädestänsä. Mitä enemmin hän luki, sitä sel-
wemmäksi tuli se hänelle, ja mitä itse ei ym-
märtänyt, sen selitti herra hänelle mielellänsä-
kin. Tähän asti oli hän aina epäillyt suurten
synteinsä ja rikostensa anteeksi saamisesta, mut-
ta nyt tuli hän siitäkin asiasta makuutetuksi,
ettei enää ollenkaan epäillyt. Nyt wasta tuli
hän oikein ymmärtämään, missä sokeudessa hän
tähän asti oli ollut, ja aiwan uusi elämä auke-
ni hänen eteensä. Se merenwirta, joka särky-
neestä latwasta kuljetti häntä saarelle, oli nyt
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tullut hänelle Jumalan armowirraksi, joka joh-
datti häntä entisestä pakanallisesta elämästä
uuteen kristilliseen elämään.

Kun Jaakoppi entisessä elämässään oli
työntekoon tottumatoin, niin alkoi hänen ruu-
miinsa muutamain wiikkokautten perästä wai-
pua ja raueta. Usein ajatteli hän ja pelkäsi
iltaan asti ei kestäwänsä, mutta wäänsi kuiten-
kin uskollisesti työtä tehdä, jos kuinka suu-
rella ruumiin pakolla. Eikä ainoasti raskas
työnteko, mutta Afrikan maan kuumuuskin nään-
nytti häntä kowasti, että weri wälimmiten juoksi
nenästä, ja lopulla ei tahtonut yölläkään ruu-
miinsa pakottamiselta lepoa saada.

Kaiken sen hawaitsi herra ja koki itsekin
auttaa Jaakoppia, jota tämä ei kuitenkaan su-
wainnut, sillä hän kunnioitti ja rakasti herraa
warsin kuin uutta isäntää. Herra lohdutti hän-
tä ymmärtäwäisillä puheillansatin ja sanoi:
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„Kylla niinä kymmeninä wuosina, joksi ajaksi
sinua tuomittiin ulkomaalla olemaan, et olisi
tullut sitä waiwaa näkemään ja rasitusta kärsi-
mään kun näinä kymmeninä wiikkokausina, jotka
tällä saarella kohta olemme olleet. Sentähden
uskonkin, että sinä jo täysin määrin olet kär-
sinyt sen laillisen rangaistuksen entisestä pa-
hasta elämästäsi, ja ettäs Jumalan awulla wie-
lä pääset wanhaa äitiäsi lohduttamaan.

Muutamana pyhä-iltapuolena istui Jaa-
koppi puun marjossa ja luki raamattuansa,
kun yhtäkkiä kuuli kotimaan kieltä selkiästi ja
isolla äänellä puhuttaman. Hän käänsi pää-
tänsä ja näki herran ja kaksi muuta herras-
miestä hänen kanssansa lähestymän häntä. „Nyt,
Jaakoppi! sanoi wanha herra, on meille pää-
sinpäiwä tullut. Tässä likellä on Englandin
laiwa ankkurissa, ja Indian maalta tulema
lähtee se kotia niin pian kuin maan on rai-
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tista wettä tarpeensa tältä saarelta saanut.
Wielä päälle päätteeksi on laiwan Kapteini
wanha ystäwäni."

Se sanoma ei kuitenkaan ilahuttanut Jaa-
koppia; surullisella mielellä wastasi hän: „teillä
kyllä, hywä herra, on pääsinpäiwänne likellä,
mutta kuinkas tohtisin minä, semmoinen suuri
pahantekiä, mastoin lakia ja tuomiopäätöstä
lähteä kotimaalle?" Herra wastasi: „ei nyt
muuta, kun lähde waan matkaan! kyllä minä
kotiin tultuamme tahdon wastata puolestasi. Ia
toiwon myös Jumalan awulla saattamani niin
laittaa, että Gsiwalta osoittaa armon sinulle, ja
sinä saat jäädä kotiin."

Se wene, joka laiwasta lähetettiin heitä
noutamaan, toi myötänsä jonkun rahasumman,
jonka wa-cha herra oli pyytänyt kapteinin lai-
naamaan hänelle. Siitä jakoi hän hywästi jät-
täissä pieniä lahjoja emäntä-naiselle ja muulle
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talonwäelle, jotka kyllin olisiroat palkinneet hei-
dän elatuksensa, jonka saarella ollessansa oli-
wat saaneet, jos sitä eiwät työllänsä olisikaan
ansainneet. Tulikin emäntä-naisen ja muun
wäen mieli siitä niin hywäksi, että itkusilmin
jättiwät hywästi ja saattiwat heitä rannalle,

kussa wene odotti.
Molemmat oliwat nyt hywällä Englannin

lamalla, jonka kapteini otti heitä leppiästi ivas-
taan ja kohteli heitä ystäwällisesti koko matka-
ajalla. Laiwa kulti myös onnellisesti ja lähe-
ni Englannin rantoja.

Mutta nyt siirtykämme katsomaan Jaako-
pin wanhaa äitiä Londonissa. Sen jo olem-
me maininneet, että Kersantti oli Jaakopin pi-
plian, jonka hän äitiltänsä oli hywästi Mäis-
sä saanut ja roimaan menettänyt, roiman kaup-
piaalta ostanut. Londoniin tultuansa tiedus-
teli hän roankiwartialta, missä Jaakopin äiti
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asui, ja siitä tiedon saatuansa riensi hän piplia
kädessä sinne ja sanoi: „katso tuossa on sinun
ainoa tawarasi jällen! Se oli liian hywä kel-
wottomalle pojallesi; sentähden waihetti hänsen wiinaan, jonka paremmin tiesi, mihin se
kelpaa."

Se kowa sanoma koski niin äitin sydäm-
meen, että meni kokonaan näännyksiin ja tu-
pertui ltittialle maahan. Ei olisi luullut enää
wettä hänen silmissänsä löytymän, mutta me-
lakin pursui niistä runsaasti kyyuäleitä, kun
wiimeinenkin toiwo Jaakoppi pojastansa oli ka-
donnut. Hämmästyneenä seisoi hywäntahtoi-
nen kersantti hänen »vieressänsä ja ei tietänyt,
mitä hänen piti tekemän. Wiimein sanoi hän:
„lumala wahwistäkoon ja auttakoon sinua, wai-
wainen leski; minä en woi sinua auttaa. Mut-
ta minä tulen kohta jällen." Sen sanoi hän
ja läksi ulos.
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Kersantti juoksi kotiin waimonsa tuoksi,
joka myös oli hywäntahtoinen ihminen ja mie-
lellään autti toista hädän ja puutteen-alaisia,
kun waan taisi. Hän elätti itsiänsä waatetten
pesulla, ja oli itsekin köyhässä tilassa. Heti
riensi hän miehensä kanssa Jaakopin äitiä kat-
somaan, ja kun tämä wielä makasi pian tun-
notoinna, poikkesi hän likellä asuwaa lääkäriä
etsimään, joka olikin kotona ja walmis sairaan
luolsi tulemaan. Kersantilta kuultuansa, miten
sen laita oli, sanoi lääkäri: työstä
ja murheesta, kuin myöskin kehnosta rawin-
nosta on hän niin heikoksi tullut, ettei hänelle
lääkityksistä ole warsinaista apua. Mutta mi-
nulla on yksi tuttawa rouwa tiedossa, joka on
pyytänyt minua ilmoittamaan hänelle, jos
missä tapaisin semmoisia hätään tulleita, joita
hän waroillansa ja kanssakärsiwällisyydellänsä
taitaisi auttaa. Sama rouwa on juuri-paras
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lääkäri tälle sairaalle, ja hälle lähetän sanan
kohta kotiin tultuani."

Niin teki myös tohtori, laitti sanan rou-
walle, jck parin tiiman päästä tulikin tämä, ja
nähtyänsä, mitä sairas ruumiinsa puolesta tar-
witst, laitti hänelle paremmat makuuwaatteet,
ruokaa ja juomaa, lohdutti häntä sitte kristilli-
sillä puheilla Jumalan isällisestä huolenpidosta,
jonka etsiwamen armo usein saapi suurimmatki
syntiset parannuksen tielle johdatetuksi, jonka
tähden hänenkin laakoppinsa wielä mahdolli-
sesti taitaisi kääntyä ja parantaa itsensä. Sem-
moista hywyyttä ja kanssakärsiwällisyyttä ei
wielä kukaan ollut Jaakopin äitille koko hänen
leski-päiwinänsä osoittanut, mutta semmoista tar-
wettakaan hänellä ei ollut tähän asti ollut.

Kahdeksan kuukautta oli jo kulunut siitä
ajasta kun äiti oli pojaltansa
hywästi ottanut ja oli jo myös sanoma en-
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nattänyt tulla siitä, että laiwa, jossa Jaakoppi
muiden pahantekiäin kanssa kulki, oli särkynyt,
ja että koko laiwa-wäki luultawasti oli meren
pohjassa. Sen kuultuansa itki Jaakopin äiti
katkerasti ja rukoili Jumalaa poikansa puolesta
kyynäleet silmissä hartaasti.

Mutta samaan aikaan, kun sanoma haak-
sirikosta ennätti tulla, tuli Indiasta palaama
laiwakin Londonin Haminaan ja mainittu sota-
herramme ja Jaakoppi siinä laiwassa. „Kun
sinulle nyt annettaisi lupa kotimaalle jäädä,
niinkuin minä toiwon, sanoi herra Jaakopille,
niin minkä elatuskeinon ottaisit.sinä itsellesi?"
„Minkä muun, kun palweluksen, wastasi Jaa-
koppi; työtä tekemään olen nyt tottunut, enkä
uskokaan työnteon kotimaalla oleman niin ras-
kaan, kuin kuumassa Afrikassa. Uskollisella ja
uutteralla työnteolla luulisin woiwani saada ja
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ansaita jotain wanhalle äitilleniki, ettei tulisi näl-
kää kärsimään, jos hän wielä on elossa."

„Se on kaikki hywä, sanoi herra, ja pel-
lon wiljelystyöta taidan minä huokiasti laittaa
sinulle, jos tahdot."

Kaupunkiin tultua kaski herra Jaakopin
seurata itseänsä kotitaloonsa, joka oli suuri, ko-
mia kiwikartano, ja jossa herran omaiset ja
palweliat werrattomalla ilolla ottiwat häntä
wastaan, warsmkin kun jo oliwat peljänneet
hänenkin mereen hukkuneekst. Herra terwehytti
heitä leppiästi ja osottain Jaakoppia sanoi hän
heille: „tuossa on minun weteen hukkumasta
pelastajani." Sitte kertoi hän heille kaikki sen,
mitä jo edellisestä kirjoituksesta tiedämme.

Herran rouwa ja sukulaiset kiittiwät nyt
ilokyynäleet silmissä Jaakoppia, joka koskaan
ennen ei ollut tuntenut tykönänsä sitä tyty-
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wäisyyden tuntoa, kun hänelle naista kiitok-
sista läksi.

„Täksi päiwäksi jäät sinä tänne, sanoi her-
ra, kyllä minä teen paraani sinun edestäsi, että
toiwon annettaman sinulle luwan kotimaalle
jäädä; huomena käymme äitiäsi katsomassa."

laakopille annettiin eri tupansa asua ja
wielä samana päiwänä sai hän herralta uudet
waatteet kuin myöskin täyden rahakukkaron. „Ne
saat sinä, sanoi herra, joksikin palkinnoksi hen-
keni pelastuksesta wedm hädässä; kun huome-
na tapaat äitisi, niin anna niistä osa hänel-
lenki!" Kun herra oli kowin korkiassa wirassa
ja kuniickaaltakin tuttu, niin sai hän pian toi-
mitetuksi sen, että laakopillen annettiin lupa
olla ja liikkua Londonissa, kunnes hänen asi-
ansa tulis uudelleen tutkituksi.

Päiwällä jälkeen, se oli paäsiäispäiwänä
käski herra Jaakopin istua kanssansa, waunui-
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hin. Ensin ajoiwat kirkkoon, jossa sydämmel-
lisellä hartaudella kiittiwät ja ylistiwät Juma-
lala, joka kaikkina aikoina ja erittäinkin wiimei-
sessä weden hädässä niin ihmeellisesti oli hei-
dän henkensä säilyttänyt, ja myös rukoiliwat,
että hän wastedes armollisesti warjeleist heitä
niin ruumiillisesta kuin hengellisestä hädästä,
etteiwät kiusaukset milloinkaan saisi heitä oikialta
tieltä wietellyksi.

Kirkosta ajoiwat suoraa tietä Jaakopin
äitin luotsi, josta herra oli tiedon saanut, että
wielä eli. Herra astui ensin yksinään sisään
ja terwehti häntä leppiästi. Sitte sanoi hän:
„minä olen kuullut teidän olewan Jumalala
pelkääwäisen ihmisen, jonka ainoa turwa ja ilo
on Jumalan sanassa. Myös olen kuullut tei-
dän pahantapaisesta pojastanne, jonka oikeus
on tuominnut maalta hyljattäwälsi. Mutta jos
nyt eli toiste sama poika ilmestyisi jälle ja sa-
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noisi: „äiti, minä olen kauhiasti syntiä tehnyt
Jumalala ja sinua wastaan, mutta anna mi-
nullen anteeksi kaikki murheet, itkut ja huokauk-
set, jotka minä olen sinulle saattanut!" niin
taitaisitko unhohtaa ja anteeksi antaa ne?"

„Woi olisiko Jaakoppi poikani wielä elos-
sa?" huusi äiti, johon herra wastasi: „onpa
kyllä, ja hän elää nyt ei ainoasti ruumiinsa,
waan sielunsakin puolesta, sillä hän on löy-
tänyt Jumalan armon ja kääntynyt entisestä
pahasta elämästänsä uuteen elämään, joka Ju-
malan mielen jälkeen on." Samassa aukeni owi
ja Jaakoppi lankesi polwilleen äitinsä jalkoi-
hin. Nyt loppui leskiraukan tuskapäiwät; hän
löysi jälle kadonneen poikansa, ja sai siitä wielä
päälliseksi wanhan päiwänsä turwan.

Uskollisella toimellansa ja takauksellansa
sai herra niin käytetyksi, että Jaakoppi napau-
tettiin siitä tuomiosta, jonka jälkeen hän olisi
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ollut jälle maasta pois wietäwä. Herralla oli
maakartano ei kaukana' Londonista, ja sen an-
toi hän kokonaan Jaakopin halttuun. Sinne
muutti Jaakoppi wanhan äitinensä ja eli siellä
onnellisesti ja koko piirikunnalle esimerkiksi.
Monta huikentelewaista nuorukaista johdatti hän
oikialle tielle, ja kukapa olisi tainnut heitä pa-
remmin johdattaa, kuin hän, joka ennen oli ollut
pahin heistä ja perin pohjin tunsi kaikki wie-
tellykset, jotka wetäwät nuorta kansaa harha-
teille ja saattawat sitä onnettomaksi.

Herra ei myös unhottanut, mitä hän Wil-
helmi wainajalle weden hädässä oli luwannut.
Hän läksi muutaman päiwän päästä siihen
kaupunkiin, jossa Wilhelmin äiti ja solia sisar
eliwät, ja lohdutti heitä hywillä puheilla ja kau-
niilla kertomisella Wilhelmin wiimeisistä hetkistä
ennen kuolematansa. Ia kun hän oli warakas
mies, niin antoi hän heille ison summan ra-
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haa, jolla taisiwat huoletta elää edespäin. Ot-
takaa ja pitäkää se, sanoi hän, niinkuin Wil-
helmi wainajan perintönä. Wiimeisillä rommil-
lansa laittoi hän meille airot ja purjeen lautal-
lemme, ja souti meitä siksi että merenwirta otti
ja saatti meidät pelastuspaikalle. Ilman hä-
nettä olisimme kaikki hukkuneet meren pohjaan."

Nyt olemme toden mukaan kertoneet, mi-
tenkä Jumala haaksirikon ja merenwirran kautta
johdatti Jaakopin kadotuksen tieltä uuteen elä-
mään, ja siihen lopetamme kertomisen toiwo-
tnksella, että kyllä moni tämän lukia seuraisi
Jaakopin esimerkkiä ja tulisi hänen kaltaiseksensa
parannuksen tielle jouduttuansa.


