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1. Tuomas ja hänen lapsensa.
Tuomas ja hänen lapsensa lukemat mielellään Pyhää

Raamattua. He omat köyhiä, mutta he eiwät tummin-
kaan ole kurjuudessa ja tolewat jotapäiwäisessä elämäs-
sään noudattaa Jumalan lakia.

Tuomaan waimo on kuollut; waan wcmhin tytär, jota on
kahdentoista wuoden wanha, tekee parastansa täyttäätsensä
nuorelle weljelle ja sisarelle äidin siaa. Hänen nimensä on
Liisu, ja hän on toto kylässä tunnettu siistiksi, uutteraksi ja
stiwoksi tytöksi. Hän nousee ylös wiiden aikana aamuisella,
sillä isänsä pitää lähteä jo kuuden aitana pois työhön; ja
waitkei isä tahdo einettä ennen lähtöänsä, ajattelee Liisu
kuitenkin, että on paras olla ylhäällä, jos hän jotakuta muuta
tarwitsisi. Liisu sanoo ettei päiwä milloinkaan tule hänelle
kowin pitkäksi; ja jos milloin on joutohetti päiwän lopulla,
niin naulitsee hän sen semmoisella ilolla, että wastatin hy-
win mielellään tekee mitä woipi ansaitakseen sellaisen hetken.
Hän siiwoaa huoneet yksinään, ja hänellä on aamiainen wal-
mis aina kello kahdeksan, jolloin isänsä tulee takaisin.

Liisun weli ja sisar täywät koulua, waan puoli yhden
nilaan tulee kumpikin kotiin päiwälliselle, jotaLiisulla myös
aina on siihen aitaan walmis. Sitte Liisun pitää tehdä
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setä paikata heille taitille muutteet, minkä hän myös woi-
piki, tun on äidiltänsä oppinut siewätsi ompelijaksi. Usein
hän tuitenki joutaa teleinään wielä wähan ompelus-työtä
köyhälle naapuri-waimolleki, jota sen siaan jolloin kulloinjoka sen siacm jolloin kulloin
käypi, isän pois ollessa, lapsille pyhää raamattua lukemassa

Kuuden aitana iltaa tulee isänsä kotiin, ja silloin heillä
on iltaisensa. Joskus tekee hän yrtti-maassaan pilluise»
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wielä työtä, jos ei ole kowin wäsynyt. Tawallisesti täywät
he makaamaan jo kahdeksan aitana, silla ihmiset, jotka toko
päiwän tekemät rastasta työtä ja nousemat ylös jo kello
wiisi, tarwitsewat pitkän yön lepoa. Maan ennen tuin
lcwolle käymät, kokoaa Tuomas lapsensa ympärilleen ja lu-
kee heidän kanssa iltarukoukset. Hän sanoo että he sitte
paremmin nukkuivat.

2. Eksynyt Kyyhtyinen.
„AH äiti, tiedättekö mitä! Siellä on siewä Maitoinen

lyyhty, joka istuu peilin päällä teidän matuu-tammarissa.
Lapsen-litta luulee, että Anni on laskenut sen sisälle, kun
pani yöksi ikkunat tiini. Maan miksikä tuli se sillä lailla?
ja saanko pitää sitä omanani?"

»Minä luulen, kultaseni, että se lensi tänä waloisana
iltll-päiwänä sisään, ja epäilemättä on se sen miehen oma,
jota asuu toisella puolella tätä katua, sillä hänellä on iso
joutto tyyhtyisiä. Siis se ei olisi niteen, jos pilasimme
sitä täällä, Ottostni. Lähdetään katselemaan sitä.
Niin, se on hywin siewä, maan hywin nuori, ja se on ai-
wan nytyisin wasta oppinut lentämään ja M siis, rautta,
määrän tien, tun oli ulkona toisten tyyhtyisten kanssa len°
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telemassa. Jos olisi pysynyt äitinsä wieressä, niin ei olisi
mutta etsynyt. Aukaise akkuna, niin me panemme sen ulos."

„Äiti, kah! se ei lennä pois. Se on istuinut alas isän-
lammarin itkuna-pielelle. Mitä pitäisi meidän tehdä nyt?
Onko se kipeä, luuletteko, äiti?"

„Ei kultaseni; se waan ei tunne tietänsä pimeällä, sillä
kyyhkyiset eiwät tawalliseöti lennä yöllä. Anni saapi panna
sen toriin ja wiedä miehen luo ja kysyä onko se hänen."

„Noh, Otto, joko se on tehty; mitä hän sanoi?"
„Niin, äiti, hän sanoi että se oli hänen kyyhtyisensä ja

että hän on teille hywin kiitollinen, kun laitoitte sen ta-
kaisin. Mutta minusta on niin muikeata, tun se on poissa.
Minä olisin sitä pitänyt niin mielelläni. Se oli niin hil-
jainen ja tesy."

»Olloseni, olisiko se ollut sinusta mieluista, jos setä olisi
pitänyt sinun koirasi, tun se seurasi häntä hänen totiinsa?"

„Ei, äitini, ei; se on oma toimni, tiedättehän te sen."
„Noh, Otto, tämä tyyhty ei ollut sinun, waan naa-

puri-herran. Meidän pilää tehdä muille niin tuin me tah-
toisimme että muut tetisiwät meille, lapseni. Pait sitä,
niin se on iso synti, jos pitää jotali mitä ei ole omaa."
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3. Hiiri, jola tahtoi maailmaa nähdä.
Oli terran Muinen hiiri, jota elesteli kolossa wanhmi

tammi-puun alla. Pesänsä oli siewin ja pehmein, mitä
moi ajatella. Waan pittu hiiri suuttui wanhaan tammi-
puuhun ja tahtoi maailmaa nähdä. Siis, muutamana päi-
ruänä, tun sirkat soreasti soittiwat puun ympärillä ja aa-
mun aurinko kirkkaasti paistoi pilwettömällä taiwaalla, läksi
hiiri pois »toisihin ilmoihin ja toisihin limoihin," niinkuin
hän itsekseen jutteli. Woi hiiri pikkuista! Ei ole samma-
lista pesää joka puun juurella awarassa maailmassa, eitä
se kesän aurinkokaan aina paista.

Eteenpäin hiiri tnlki ja tuli jo wäsytsiin. Hän alkoi
nurista, sillä ei ollut mitään muuta matkalla täällä tuin
puita ja sinikelloja ja kirkasta taiwasta, ja hiiri tahtoi jo
muutosta. Muutos tuliti ja lowin pian. Aurinko alkoi
laskeutua, taiwas pilweni ja musteni, wiimein isti leimaus,
jyrinä ja rankka sade walloitti toto nätö-alan. Puita ei ollut
enään, eitä sinikelloja, sillä hiiri oli ulkona lalealla kedolla.
Ah, kuinka sydännnellisesti pikkuinen hiiri silloin walitti tyh-
myyttänsä ja kuinka haikeasti hän kaipasi omaa sammalista
pesää wanhassa tammi-puussa!

Hiiri koetti juosta takaisin, waan pienet jalkansa tarb
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tuiwat lokaan, sillä Mettä satoi raskaasti. Koto yön hän
harhaeli ympäri aukeata, turhaan etsien turwa-paittaa. Aa-
muisella näti hänet paimen-poita, jota oli warhain tullut
ulos karjansa keralla. Poika otti hiiren ja kantoi totiinsa
ja pisti hänet häjyyn häkkiin, jossa ei ollut kuin neljä pil-
luista lantaa, joiden wälistä hiiri sai katsella päiwän wa-
loa; ja tuima musta leipä ja ilkeät omenat oli laitti mitä
hiiri sai syödä sen siaan tuin hän metsässä löysi itselleen
tuoreita pähkinöitä.

Ah, kuinka se huokasi omaa pientä kaukaista totiansa!
Hän oppi nyt ajattelemaan, että oli ollut Marsin kiittämä-
tön niistä huwitutsista, jotta hän oli jättänyt, ja päätti
nyt olla tyytywäinen nykyiseen osaansa, maitta tuo oliti
loma. Silloin paimenen sisar alkoi hartaasti pyytää pai-
menta päästämään hiirtä wapauteen; ja tun poika oli sii-
hen jo wäsynyt, antoi hän sisarensa tehdä hiiren kanssa
mitä tahtoi. Tyttö, jota oli hywin hywä, ajatteli että se
suloinen ihana metsä litellä olisi pienelle hiirelle mieluinen
paitta. Siis pyysi hän äidiltään lupaa ja läksi ihanana
aamuna ulos, häjy hätti kädessään. Pois hän kulti kauas
wiheriäiseen metsään, tunnes tuli hywin sieluaan paikkaan.
Tuuheita puita oli paikan ympärillä ja sinikelloja, kuin so-
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rea matto, maan päällä. Siinä antaisi tyttö hätin owen
ja päästi wapisewan pienen hiiren irti.

Pelaten ja hämmästyneenä juoksi hiiri pikaisesti ensimai-
seen suoja-paitkaan, minkä löysi. Waan tuta saattaa ker-
toa hiiren iloa, tun se näti että wielä kerran oli omassa
sammal-pesässään! Niin, aiwan samassa pesässä Manhan
tammipuun alla. Sen pieni sydän sykki niin suurella ilolla
että oli haleta. Kun pieni tyttö oli poissa ja hiiri wielä
terran kurkisteli ulos ja näti kaikki ne rattaat, tutut näöt,
joihin hän kerran oli niin wäsynyt, tunsi hän ettei ollut
taiwaan alla niin mieluista paittaa tuin sama wanha to-
tinsa. Kiitollisella sydämmellä toimitti hän wielä terran
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sammal-pesää itsellensä asuin-siaksi, eitä milloinkaan ennän
lähtenyt wanhan tammi-Mn tienowista pois, ettei enään
kadottaisi totia, jonka armon hän nyt täydellisesti tunsi.

4. Pikkuinen yrttimaa.

Annilla on oma pienoinen yrttimaansa. Hänen äitinsä
antoi hänelle siihen siewän paikan, ja hänen hyroä wel-
jensä, Robert, taiwoi sen hänelle ylös ja näytti mitentä
hänen piti istuttaa taimia ja kylmää siemeniä. Se on
iloisin pittu paikka koko yrttimaassa äidin huoneen edessä.

Siinä on aiwan ympärinsä siewä reuna walteita mais-
tiaisia ja lawendeli-kutkllisia. Sisässä sitte on
pikkuinen sänky walleita ja punaisia ruusuja. Haratan-tello

ja pääskyn-hattuja (äigmriuz) kaswaa pienessä
teräslangM torissa; ja torin ympäryksen peittää tuo soma
lelta-juowainen saranheinä (pkgl»riB c3NBriLNS!B). Iso joutto
on myös yhden-muotisia ja sipuli-juurisia kultaisia, jotta
määrätyllä ajallansa tutkimat ja tekemät, että paikka aina
on iloinen.

Takapuolella, seinää wasten, on muutama pitkä aurinto-
ruusu (twliimtkuz) ja dahlioita (georgini-tuttia), ja nii°
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dm allll kukoistaa jll kypsyy makeimpill mansikoita. Näitä
Anni poimii, iloisella mielellä ja kiireellä kädellä, äidilleen
ja isälleen ja weljelleenti, jota häntä niin suuntewasti aut-
toi, tun yrttimaata laitettiin. Ei ainoatakaan ritta-ruohoa
näy; ne pieni Anni titlee heti pois.

Mutta, waitta Anni pitää yrttimaatansa niin rattaana,
hän ei kuitenkaan laiminlyö muita welwollisuuksiausa, pääs-
täksensä sitä hoitamaan. Siitä ajasta, tun sai yrttimaansa,
nousee hän ylös tuntia waremmin joka aamu; ja se aamu-
hetki on kaikista ajoista suloisin ulto-työlle. Kuitti on
silloin niin eläwää ja herttaista, kaikki on niin hiljaista
ja tyyntä paitsi pienten lintujen iloinen laulu, millä he sa-
nomat uudelle päiwälle terMetuliaiset.

Kun näen Annin tekemän työtä pienessä yrttimaassaan,
muistuu mieleeni toinen, jota minulla oli tun olin lapsena;
ja muisto niistä onnellisista hetkistä, joita siinä Mietin, tu-
lee hilpeästi mieleeni takaisin.

Se ei ollut niwcm niin kaunis kuin Annin, Maan minä
rakastin sitä yhtä paljon tuin Anni tätä, ja minulle se oli
oikein paratiisi täynnä suloisuuksia. Ei mitään kntta loto
isossa yrttimaassa tasManut, minun silmissäni, puolta niin
sukkelaan eikä kukoistanut puolta niin komeasti tuiu minun
kukat. Ei mitään päiwä ollut niin toltto eitä niin tuuli-
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nm, että olisin tahtonut werukkeita metää jll jäädä yrtti-
maastani pois. Silloin oli Marinaan, niin ajattelin minä,
jotu pitkä tutka tatkenut ja sade oli ehkä lyönyt toisia alas,
joita piti oikaista ja sitoa. Ia tun oli kaunis tesä-ilta ja
olimme olleet Maikka tuinta etäällä kaivelemassa, niin täy-
tyi tuimien tuttien saada yö-juomistä siitä tirttaasta pu-
rosta, jota juoksi yrttimaamme ulko-puolella ja josta me
lapset saimme itse ottaa Mettä ruistu-tannnihimme. Ia sitte
tuo tastuneen mullan wirtistäwä haju! miten suloista! Ia
riutunein lehtien hiriseminen, tun noustwat uudelle elämälle
tuosta terMe-tulleesta sateesta! Tuo syreeni-tuttien suloinen
haju portaiden ympärillä, tun katselimme pensaan pitkiä
lumi-Walkeilla tulilla täytetyltä tulta-terttuja! Ia sitte tuo
hakeminen lyhdyn walolla toko yrttimaan läpi, tun pa-
nimme toriin nno mattustawaiset simputat ja weimme ne
litellä olemalle pellolle, että pääsisiwat siitä tuhosta, mitä
uhtasi heitä, jos jäimät sitsi tun yrttimaan-mestari tuli
marhain aamulla yrttimaata puhdistamaan. Kyllä taiteti
enin osa heitä tuli lataisin jo tautaa ennen aamua; Maan
niinä onnellisina nuoruuden päiwinä me emme milloinkaan
tulleet sitä ajattelemaan.
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5. Perhoinen.

„Lennä pois, sietoa perhoinen, en minä tahdo sinua
kata. Kömmi sormeni päähän ylös. No niin, nyt olet
sormeni päässä. Nosta siewät, pittuiset siipesi. Leivitä ne
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lentämään. Kas niin, siellä sinä nyt lennät. En usto
että kotisi palaa, niinkuin wanha runo sanoo; entä luule,
että sinun pienet poikasitaan omat tulen Klaarassa. —>

Nyt istuit tukalle. Istu siinä rauhassa ruusu-pensahassa.
Minä olen kuullut, ettäs syöt ne pikkuiset hyönteiset, joita
usein on tutta-pensahissa. Lieneekö se totta?"

6. Huoneen rakentaminen.
(Kumulla,)

„Minä ai'on rakentaa huonetta yrttimaahan. Tahdo -

kos tulla auttamaan? Isä on lainannut minulle lapionsa,
jolla kaiman tiwi-jalalle sian, ja hän sanoo että saamme
ottaa puiksi noita siewiä otsia, joita eilen hakattiin metsi-
köstä pois. Minä ai'on tehdä aiwan semmoisen huoneen
tuin Robinson Krusella oli, se, mitä hän sanoi lehti-
majakseen. Se oli kotonaan tehty palmikoituista otsista.
Eikö tässä ole sille hywä paikka?"

„Ei; minä luulen että maa siinä on liian towaa tai-
waaksemme."
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„Waan jos teemme sen pehmeään multaan, niin se tu-
lee niin kosteaksi. Pyydetään Jaattaa taiwamaan meille
ojat."

„En sitäkään tahtoisi, sillä paras osa työstä on ojien
taiwaminen."

„Mitä sitte arwelet tästä paikasta, missä wanha turltu-
lawa ennen seisoi? Täällä saatat taiwaa sywemmältäti, jos
tahdot."

„Niin, siinä on aiwan sopiwa paikka; ja seinä tuossa
täypi hywästi huoneellemme seltä-seinätsi."

»Noh, ruwetaan työhön. Minä menen saamaan puita,
sill'aitaa tuin sinä laiwat, koska tuo taiwaminen on sinusta
niin mieluista. Tahdotkos pittiä wai lyhwiä otsia, hie-
noja wai paksuja?"

„Minun luullatseui tarwitsemme kaikenlaisia. Paksuja
taiwitsemme seinä-tuliksi. Ne pistämme nelistulmaan täältä
ihan ympäri; ja niiden pitää olla jotsiti meitä pitempiä,
muuten lyömme päät wasten kattoa. Ia sitte pitää olla
hienoja otsia, joita palmitoimme niiden paksujen wäliin, ettei
tuuli eitä sade pääse sisään. Sinä et jaksa niin monia
lantaa. Huuda siis minua tun olet saanut ne totoon, niin
minä tulen sinua auttamaan."
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„Mutta et saata tuulla, jos olen kaukana."
„Ota isämme rauta-tien piipari; se riippuu seinällä, ja

puhalla siihen, niin kyllä tuulen sen heleää ääntä. Nyt
täytyy rumeta taiwamiseen tiini, muuten siitä ei tule mi-
tään. Waan ensin pitää nakata nuttuni pois, sillä työ-
miehet aina tekemät niin; ja Mirkku, koirani, sinun pitää
istua ja wartioida nuttuani, niinkuin Mustiti tekee Jaa-
kon työtä tehdessä. No, nyt on työ jaettu; siis ahkeruu-
teen."

7. Pikku Hildur ja pallinsa.

Pittu Hildurilla on palli. Se on hywin siewä palli.
Punainen ja keltainen ja sininen aina juowittain. Mutta
pittu Hildur itkee, tun hänen pallinsa ei ole niin iso tuin
weljensä Heitin palli. Hildur ei ole tuin tolmen wuodcn
wanha, eitä siis ymmärrä parempaa.

Heitti on seitsemän wuotias ja hän on hywä poita.
Hän ei sano: „Ei, Hildur, sulia on oma pallisi. Sinä
et saa minun palliani. Sinä häwittäisit sen." Niin hän
ei sano, waan näin Heitti sanoo: «Tässä, Hildur, ota
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pallini. Älä itte. Anna minulle sinun pallisi. Se telpaa
hywästi minulle. Katso tuinta tortealle se lentää."

Kun Hildui nyt näkee, että Heitti niin siewästi osaa
leikitellä hänen pienen pallinsa tanssa, ottaa hän sen la-
taisin ja pitää sitä iloisesti itse. Hän ei enään waadi,
että Heitti antaisi omansa hänelle. Jos Heitti olisi ollut
tyly ja ytspäinen, niin olisiwat tumpit! menneet lvaitea-

1'
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mielisiksi, waan nyt kun hän oli niin hywä ja älykäs, niin
owat molemmat onnelliset jo iloiset, ne pienet lapset.

Katso kuinka helppo on olla hywä toinen toistansa kohti.

8. Hywä poika ja hywä tyttö.

Kaisa ja Wäinö owat hywin iloisia. He owat aiwan
tätä nykyä saaneet ihan uuden pyhän raamatun, yhden kum-
pikin omakseen, palkinnoksi siiwosta täytöksestään koulussa.
He käywät pyhä-koulua. He eiwät woi käydä jotaftäiwäi-
sessä koulussa, sillä wanhempcmsa owat towin köyhiä, ja
pienen pojan ja tytön pitää työtä tehdä, leipää ansaitak-
seen.

Wäinö on tyntö-poika ja koko päiwän, kuudesta aamui-
sella kuuteen iltaa, täwelee hän peltoa ylös ja alas atran
perässä. Kaisalla taas on hoitaa pientä lasta kauppamie-
hen emännän luona ja siellä hänkin on toto päiwän. Sillä
lailla, maitta on kaupungissa siewä ja hywä koulu niille
köyhille tytöille ja pojille, jotta eiwät woi mitään maksaa
koulun käynnistään, niin Wäinö ja Kaisa eiwät kuitenkaan
saata käydä siinä koulussa. Waan pyhinä on toinen toulu.
Se on niille lapsi-raukoille, Ajotta eiwät ehdi artipäiwinä
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kouluun. Hywät ihmiset opettamat tässä toulussll ja nä-
tewät paljon waiwaa lapsi-rauttojen kanssa. Mutta usein
oppimat nämä lapset yhtä sukkelaan tuin neti, jotta käymät
jota päimä koulussa. Sillä kun tietämät etteiwät saa käydä
tuin yhden päiwän wiitossa, niin he ymmärtämät että heillä
ei ole aitaa tuhlata turhaan, eiwättä siis leitittele kirjansa
kanssa, niinkuin olen nähnyt muutamien lapsien tekemän.
Jos iltatyön tehtyä, jotu jouto-hetli on, niin Kaisa ja Wäinö
heti täyttämät sen lukemiseen ja oppiakseen läksyä pyhäksi.

Nyt he toiwoMat iloisia pyhiä heille tuleman, tun heillä
on omat pyhät raamattunsa. He aikomat lukea tuon kum-
mallisen tertomulsen Luomisesta, tun Jumala teti tuudeSsa
puimassa toto tämän ihanan maailman. Heidän tulee lu-
kea myös Paradiisin yrttimaasta, mitä oli niin puhdas ja
onnellinen, tunnes synti, se läärme, siihen tuli sisään. He
aitoMat lutea ustollisesta Aabrahamista, jota oli uhrata
ainoan poikansa, totellatseen Jumalan tahtoa. Joosepista
ja hänen weljistänsä on heidän myös luettawa; Moosek-
sesta ja Egyptinmlllln kiusauksesta; Damidista ja jättiläis-
Goliatitzta, jonka Dawio löi maahan pienellä tiwellä ja
lingolla, loska Dawid oli turwainnut Jumalaan, jota on
parempi turma, tuin tilpi ja tyftärä. Pittu Samuelista,
jota Jumala lutsui yöllä, on luettawa ja Mutista ohran
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seassa ja Eliasta, jolle korpit toiwat leipää ja lihaa aa-
muisella, ja leipää ja lihaa iltaisella. Näitä ja taittia
muita kauniita kertomuksia Nauhassa Testamentissa he ha-
lajamat lukea itsekseen. lesutsen elämä Uudessa Testa-
mentissa on myös tunnettllwa ja taikti ne pyhät sanat,
joita Hän puheli tun waelsi maan päällä ihmisten seassa;
ja Merrannot tylwäja-miehestä, kymmenestä leiwiskästä ja
tuhlaaja-pojasta kaikki omat luettawat. Ah, he eiwät
saata ei niin milloinkaan tyhjentää tämän siunatun kirjan rik-
kautta. He ottamat nyt pyhät raamattunsa kotiin, peittä-
mät ne waroen ruskealla paperilla ja nostamat sitte kalliit
kirjansa korkealle hyllylle siksi, tunnes tulee pyhä, tuo
siunattu lepo-päimä, jolloin saamat unohtaa laitti maitoansa
ja katsahtaa eteenpäin siihen tulemaan taiwaalliseen lepoon.

9. Toinen nimi oikealla kohteliaisuudella.
Kohteliaisuus on ihmiselle hywin tarpeellinen ja suuri-

arwoinenti, eli pitemmin tahtoisin sanoa: se on eräs ihmi-
sen hywill awuja. Ei kenenkään pitäisi ajatella että hä-
nelle on liian halpaa olla kohtelias. Waan tun sanon että
se on suuri-arwoincn, niin puhun oikeasta, totisesta kohte-
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liaisuudesta, entä noista tonstillisista lamoista, joita ope-
tetaan ulto-näötsi. Ne eiwät ole paljo paremmasta ar-
wosta tuin nuo pienet konstit, joita saattaa opettaa koira I-
lenti tahi marakatille ja jotta heissä owat marsin ilmeel-
lisiä, mutta järjellisessä olennossa huonompia kuin maan
ncmrettawia.

Nyt tahdon teille kertoa tapauksen, jota näyttää mitä
minusta on oikea kohteliaisuus.

Pikku Raafael oli kahdeksan wuotinen poika. Hän tciwi
koulua ja oppi tanssimaan ja laulamaan, enkä tiedä mitä
taittea wielä, että hänestä tulisi siiwo ja kohtelias poika.
Eitä kukaan saattanuttaan niin somaa kumarrusta tehdä
tuin Raafael muutaman ajan kuluttua. Ei hän loskaan
kieltänyt naiswäeltä tatu-puolta, ah, ennen olisi hän
herooisten jaltoin juossut kadulle.

Kerran meni hän ilta-puolella tanssi-tauluun, ja oli pa-
raimmissa »vaatteissaan. Hän oli sangen tomean nätoinen,
lun kohtasi terjäläis-atan. Atta oli wanha ja melteen so-
kea, ja waatteensa oliwat ryysyisiä ja likaisia. Raafael ei
taitanut wielä olla siinä iässä, että olisi oppinut ratasta-
maan köyhiä, joista Vapahtajamme niin isosti piti huolta,
kun waelsi täällä maan päällä ihmisten seassa; Maan Raa-
fael olisi kuitenki saattanut näyttää kohteliaisuuttansa tälle
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atln-rulallc edes niin paljon, että olisi antanut hänen taydä
seinää myöten. Sillä Mailla semmoinen ei ollut oikeaa
tonstillisen kohteliaisuuden mutaan, niin on kuitenki meidän
welwollisuutemme antaa tietä niille, jotta omat meitä wan-
hempia ja onnettomia. Waan Raafaelin kohteliaisuus ei
ollut tuin ulto-näötsi. Kowasti kiirehtien sen Manhan wai°
mon siwu oli hän tyrkätä hänet pois seinästä, jota myö-
ten onneton haperoitsi tietänsä. Muutamia askeleita käy-
tyänsä, kohtasi hän Anna Sternbergiä. Tämä oli siewä
pillu tyttö, jota jokainen rakasti, ja jolle Raafael aina ja
wälttämllttllmäßti tahtoi näyttää siiwot tapansa. Ah, kuinka
sukkelaan hän nyt tuotti ne kaikki näkymiin: hattu kädessä
ja jalka eteen-päin, aiwan uudimmalla tumalla, otti hän
terwehtien pientä wallas-naista kädestä.

Kun Anna, asian toimitettuansa, palasi kotia, tuli hänli
köyhän terjäläis-akan luo. Tämä seisoi nyt odottaen tilai-
suutta päästäksensä yli tatu-ristin. „Antataa minun aut-
taa teitä," sanoi Anna; „me pääsemme hywästi toiselle
puolelle nyt, ja jos tahdotte laskea kätenne minun olka-
päälleni, niin minä saatan teitä yli kadun."

Tämä oli totinen kohteliaisuus. Se tuli sydämmestä,
eitä se ollut pantu ainoastaan ulto-näötsi. Anna ei osu-
nut niin somasti niiata tuin Raafael kumarsi, waan minun
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luullakseni oli Annan kohteliaisuus parempi tuin Raaftelin.
2e oli se totinen kohteliaisuus, jota pyhässä raamatussa
sanotaan Armeliaisuudeksi eli Rakkaudeksi.

10. Egremondin poila.
(Kuwlllla.)

Kerran tuulin kauniin kertomuksen kaukaisesta Englannin
maasta. Se oli pojasta, jota oli äitinsä ainoa ilo; ja
äitinsä oli lesti. Hän oli ylewa poika, nuori ja komea
ja täynnä elawyyttä ja woimaa. Urhollinen jarohkea oli
hän, mutta hella ja siiwo äidilleen, jonka sydän eliki hä-
nessä. Kukaties rakasti äiti poikaa towin rajattomasti ja
ehkä tämä rastas murhe sentähden tuli hänelle, ei nuhasta
maan armosta.

Ihanana päiwanä kesällä läksi poika äitinsä luota lin-
nustamaan. Hautta-lintu istui hänen kätensä talwoimella,
ja koiransa kulti witjoissa hänen jälessänsä. Hän täwi
kallioista polkua, jota päiwälla tulettiin waaratoinna. Waan
Wharfe niminen wirta juoksi sukkelaan polun siwulla; ja
korkeammalla oli polun poikki halaistu kallio, jonka sywyy-
dessä mainittu puro roirtasi. Kallion toinen puoli oli wir-
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ran pohjaisella ja toinen eteläisellä rannalla; sywä, hirweän
sywä aukko oli niiden walilla. Waan waitta niin sywä,
ei tuo aukko kuitenkaan ollut leweä, ja Egremondin poika,
sillä siksi häntä sanottiin, saattoi kepeästi hypätä sen yli,
ja oliki useasti ennen niin hypännyt ajattelematta mitataan
waaiaa. Niin hän täwi nytki tätä hirweätä siltaa, eitä
hellä äitinsä unissakaan aawistanut waarallisuutta, kun poi-
kansa oli hänestä poissa. Waan tänä päiwänä, tun iloi-
sesti juoksi tuttua polkua myöten, laulellen sydämmensa rie-
mussa, ja hyppäsi tuon tumallisen askeleen auton yli, oli
hän unohtanut että koira oli witjoissa hänen takanansa.
Tästä pidätettynä hypätessään, hän ci päässytkään toiselle
puolelle, waan lankesi alas Wharfen mittaamaan Meteen,
tuon hirweän sywyyden halki.

Paimen-mies, joka kaitsi karjaa alempana wirran ran-
nalla, näti onnettoman pojan puna-ruutuiset waatteet, tun
aallot häntä uittiwat siwu. Hän pelasti pojan ruumiin;
waan poika oli jo kuollut. Mies-rutta läksi sanomia Mie-
mään onnettomalle äidille. „Ittu lakkaamatta on nyt mi-
nun elämäni osa," sanoi se onneton äiti. Waan aikaa
myöten tuli mieleensä parempia ajatuksia. Hän antoi sy-
dämmensa ryöstetyn rakkauden ja laitti ne Marat, jotta
poitansa olisi perinyt, Jumalan palweluksetsi. Hän antoi
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ne Jumalalle, jota ei muutu eitä käänny pois ja jota wal-
woo meidän talliudet, jos tahdomme ne Häneen tuiwata,
Hänen suojelukseen, jossa ei ruoste eitä loi niitä turmele,
eitä Martaat niitä taiwa eitä wie.

Se laatso, missä tämä tapahtui, on West Riding'in
puolella Uortshirissa, ja äiti rutan sanat silloin, tun näti,
mitä hän oli kadottanut, eliwät sitten sananlaskuna Kuo-
sista truosiin Wharfen laatsoSsa.

11. Silmii-neulan hyöty.

Ompelus-työ ei ollut Ninalle mieluista. Te oli hä-
nestä wäsyttäwää ja se pani hänen sormensa ratoille. Hä-
nestä oli pianon pelaaminen ja tanssiminen mieluisempaa.
On kyllä tuo mieluisempaa ajanwiettoa kuin ompeleminen,
mutta tuitenki pitäisi jokaisen tytön osata myös ompele-
mista. Mitsitä ei pojatti möisi oppia tätä työtä eht'edes
sen werran, että saattaisiwat nenä-liinan palttua ja sutan
parsia, sillä heillä olisi useinti sellainen tieto hywin tar-
peen, tun omat miehctsi taswaneet. lotainen ei tultenkaan
ajattele kuin minä, eitä se kuulu meidän nykyiseen aikomut-
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seen, emmekä siis sano siitä enään mitään. Mutta laitti
maalimat että tumminkin tyttöjen pitäisi oppia tätä käsi»
työtä. Waan Aina sanoi yhä: „aiti, en; minulla ei ole
aitaa. Lapsen-tyttö korjaa waatteeni, ja Te ette tiedä tuinta
ilkeätä työ on minusta."

Äiti oli tiwuloinen eikä woinut paljon katsoa tyttärensä
työtä, siis Aina jäi tekemään mitä tahtoi. Hän kaswoi
isoksi tietämättä tuskin kuinka napin-reitää tehdään. Noh
tun oli kahdeksannella toista, tuoli alisti sekä äitinsä että
isänsä, ja tun heidän asiat pantiin selluille, nähtiin ettei
ollut mitään Ninalle elatukseksi. Siis piti Ainan tehdä
mitä saattoi, pyytäätsensa eläkettä itselleen. Muuan hywä
nainen, jola oli tuntenut Ainan äidin ja isän, tahtoi ottaa
häntä luoksensa auttamaan itseänsä erilaisissa askareissa,
tun itse oli rampa. Aina oli siitä hywin kiitollinen. Kun
rattaiden kuoltua ensimainen haikea murhe oli wähäisen
haihtunut, alkoi jo Ainosta tuntua oikein onnelliselta Steini-
rouwan tykönä. Waan tun oli niin wirtistynyt että jak-
soi työhön, näti hän suurella mieli-pahalla, että ompelus-
työ oli aiwan pää-llsiana, mitä häneltä waadittiin aamu-
hettien yli ehdittyä. Ainan emäntä oli hywä löyhille ja

niille waatteita ja tarwitsi siis Ainaa auttamaan itse-
änsä, niitä walmistaessll. Aina sai istua isommat osat
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ftäiwää. Tilloin älysi Aina tuinta hän oli ollut tyhmä
entisessä täytöksessään.

Nyt hän oli semmoisella kannolla, ettei täynrit telidä
työlle wasta-rintaa, niinkuin hän oli tehnyt lapsena. Nyt
olisi hän mielellään tehnyt mitä maan häneltä waadittiin.
Wacm ei hän tiennyt mitenkä ommellaan; ja tun hän hä-
pesi jutella Steini-rouwlllle lapsellista tyhmyyttänsä, niin
teli hän monesti asiat ihan määrin. Muutamana päiwänä
oli hän ommellut lakana-parin tiini toisiinsa, niinkuin ison
pään-llluswciatteen. Hywä-luontoisetzti hymyellen emäntä to-
sin sanoi semmoisen työn helpottaman wlliwaa. ettei tarwita
lewittää yhtä lakanaa terrassaan wuotcelle, mutta Ainan
piti tuitenti purkaa työnsä, kun sellainen teto ei ollut tu-
mallista. Tällaista kelpaamatonta työtä teti hän niin use-
asti, että Steini-rouman wiimein täytyi erota Ainasta, sillä
hän tarwitsi sellaista, joka osasi häntä auttaa armeliaisuu-
tensa töissä, eitä woinut pitää ketään menettämään waan
aitaa ja ompelus-aineita. Oikeen murheen-alainen oli Aina
tun läksi, ja monta katkeraa hetkeä kärsi hän, ennen kuin
löysi jonkun, luta tahtoi niin hyödytöntä ihmistä ottaa ty-
könsä. Wiimein sai hän sian. Hän tuli hoitajaksi ivan-
han naisen luo, jota oli towin kiwuloinen ja waitea-mieli-
nen. Hän tarwitsi palwelemista päiwän jota ikisenä het-
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tenä. Tämä oli towin kowaa työtä Aina raukalle: waan
hän loti tärsiä tätä entisen tyhmyytensä terwcellisenä ran-
gaistutsena. Kuitenkaan hän ei saattanut olla sanomatta
itsekseen useinti: „OH, luu Maan olisin oppinut ompele-
maan siihen aitaan, kun täwin koulua, niin olisin nyt
wielä tätä nykyä saattanut olla sen hywän 2teini-rouwan
tykönä."

12. Totisuuden arwo.
„Kuta särki tämän akkunan, lapset?" sanoi köyhä alta

juosten mökkinsä owellc, tun tuuli itkuna-ruudun räjähtä-
män ritti.

Ziellä oli iso joutto tyttöjä ja poikia leikkimässä maan-
tiellä siinä likellä, ja kun nakiwät atan tuleruan, altoiwat
laitti korkealla äänellä selittää, ettei tutaan heistä ollut ruu-
tua särkenyt. „Me emme ole tehneet sitä; ei meistä ku-
kaan. Narinaan te nakkasitte itse jotati huoneen sisässä
ruutua wasten, ja se sillä tawoin meni ritti."

Kaitli huusiwat näin paitsi eräs pieni poita, jota oli lo°
win wlllllalan ja peljästyneen näköinen. Hän meni wi-
hastuneen waimon luokse ja sanoi: „Minä olen sen teh-
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nyt. ä?e on minusta hywin pahaa, mutta teppi ponnistui
äkisti kädestäni ja ruutu särteytyi."

„Wai te olette sen tehneet, tetö?" sanoi waimo; „tvoit-
teto sen maksaa, ha?"

„En," sanoi Mu poita; »minulla ei ole inhaa."
„Eihän taida olla; mitä teillä olisi," wastasi waimo wi-

haisesti. „Sen wuoffi annan teille tätä, että toiste wa°

rotte luutuja paremmin." Ia ottaen lapsi-rautan tiini löi
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hän sitä monta kertaa. Poita ei huutanut kuitenkaan, ja
kun alta oli palannut mökkiinsä, niin tulimat toiset lapset
pojan ympärille.

»Kuinkas saatoit olla semmoinen puupää, Arthur? Me
sanoimme kaikki, ettei meistä liilaan sitä tehnyt; ja jollet
olisi mennyt ja itse sanonut, niin se akan roju ei olisi siitä
mitään tietänyt."

„Waan teinhän minä sen," sanoi Arthur.
„Teithän, mutta et sinä enemmän tuin Jaakko, sillä hän

tyrkkäsi kättäsi, että keppi lensi ruutuun."
„stoh, ei ollut tarpeen kertoa Jaakosta mitään," wastasi

Arthur; „se oli minun keppini."
„Hywä!" huusi Jaakko, „minä olen iloinen etten itse

mitään kertonut, niin en saanut läjäyksiä niinkuin sinä.
Eikö sinusta nyt ole pahaa ettäs sanoit?"

„Ei; sillä joS olisin kieltänyt sitä tehneeni, niin olisin
puhunut walhetta. Jos taas olisin ollut ääneti, kun te
sanoitte taikti, ettei tulaan meistä rikkonut akkunaa, niin se
olisi ollut melkein ehta aiwanki yhtä waärin."

Toiset nauroiwat Arthurille ja lätsiwät mokin tienoilta
pois ja altoiwat uudestaan leikkiä.

Tästä kertomuksesta näette, että Arthur rakasti totuutta
ja pelkäsi walhetta. Hän tiesi että Jumala wihaa wal-
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heiw. Rangaistus, mitä seurasi siitä että hän puhui totta,
ei Arthuria peloittcmut puoltakaan sen wertaa tuin se Ju-
malan wiha, jonka hän olisi saawuttanut, jos hän wal-
heen olisi sanonut. Hän oli hyivästi opetettu ja tiesi siis,
että jos sanoi tehneensä jotakin, mistä saisi rangaistusta,
niin katoaa pian kärsimisen waiivat; maan jos näistä pääsisi
walhetta puhumalla, niin se tulisi kirjoitetuksi Jumalan
muisto-kirjaan ja seisoisi siellä todistamassa häntä ivas-
taan. Ia lljattclemattati tätä kauheata asiaa, niin hän
myös tiesi, että ne, jotta aina puhuivat totuuden, wihdointi
onnistuivat paremmin maailmassa; ja omassati elämässään
tuli Arthur sittemmin tuntemaan tämän asian wielä waka-
wammasti.

Koulussa turinasi häneen opettaja. Kun joskus ei ollut
selwässä mitä oli tapahtunut, niin opettaja kutsui Arthu-
ria luoksensa kertomaan selkeästi toto asian. „Sillä kei-
noin," sanoi hän, »saan minä tietää mitenkä seikka on, ja
tetä on nuhdeltawll." Ia tun Arthur jätti koulun ja pan-
tiin kauppiaan lirja-miehetsi, oli hän niin totinen ja tarkka
että tärkeämmät asiat annettiin hänelle; ja isäntänsä tottui
pian luottamaan häneen kaikessa. Kerran löydettiin eräässä
kirjassa muutamia erehylstä. jotka paniivat muut luivunlatz-
tut laitti epäjärjestykseen. Isäntä oli hywin pahoilla mie-
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Un ja rupesi tutkimaan missä oli ensin määrin laskettu ja
tuta sen oli tehnyt. Arthur rupesi wircästi työhön auttaal»
sensa häntä ja näki wiimcin, että hän itse oli lutua las-
tenut waärin ja muut kauppiaan kirjurit oliwat sitä sitte
kopioineet monessa kirjassa. Helppoa olisi ollut sanoa sitä
miestä witapäätsi, jota sen ensin oli kopioinut, ja piilottaa
allupaperin, joka oli itse Arthurin taiteessa. Waan wähää-
tään tänneppäin ajattelematta, nousi Arthur ylös ja meni
isäntänsä luo ja tunnusti pahalla mielellä tekemänsä. Isäntä
katsahti häntä tarkasti silmiin ja sanoi: „Kaitti huoli, mitä
minulla on ollut tästä asiasta, on mennyt unohutsiin nyt,
tun näen että minulla on niin rehellinen mies palwelutses-
sani. Luottamukseni teihin on tästä enennyt eitä wähen-
tynyt."

Arthur kumarsi ja sydämmensä oli täynnä kiitollisuutta,
sillä tunnustuksensa, minkä hän oli tehnyt, oli hänen omasta
mielestään towin pienoinen sitä tehtyä wirhetta ivastaan.
Hän oli nuoruudestaan jo tottunut puhumaan totta ai-
niaan, eikä siis muu tuin totuus johtunut mielehensä nyt-
kään, tun oli mieheksi jo taswanut. Suuri on etu, lapsi-
kullat, jos puheessanne aina seuraatte totuutta; tapa muut-
tuu teille luonnoksi, ettekä maan sitte woi ajatellakaan muuta
tuin totta.
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Arthur palweli monta runotta samassa tauppa-huoneetzsa
ja wiimein teki kiitollinen isäntä hänet tauppa-tumppanit-
sensa. Kun hän oli tähän armoon noussut, teti hän pa-
rastaan saada kirja-miehct taikti tarkkuuteen ja totuuteen.
„Teillä ei ole puoltakaan niin paljoa waiwaa," sanoi hän,
„jos suoraan puhutte totuuden minulle; sillä jos luulen
että petätte minua, niin tutkin minä asiat tarkemmin ja
teillä on silloin puolta enemmän työtä piilottaa asian lai-
taa minulta, Walhe on tunniatoin täysitaswuiseosa ihmi-
sessä ja lapsessakin, ja Jumala pitää sitä isona syntinä."

13. Oikeat koristukset.
.Miksikäs olet niin korea, Ellin? Ai'ott°s kylään?"
„Ai'on, Jenny; siellä on tanssi-seura Sofia-tätini luona.

Ia minä luulen, että minun pukuni tulee olemaan kaikkein
komein toto salissa. Etlö sinäti luule niin?"

„En saata sanoa, Ellin. Jos sinä olet paras tyttö sa-
lissa, niin on putusiti lomein, Maan ei muutoin."

„Mutta, Jenny, mitä eroitus siinä on? Eihän minun
tapani saata muuttaa puluni nätöä."

ö
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„Waan st muuttaa muideu ihmisten ajatuksen puwus-
tasi. Nyt taitaa olla aita lahteä. Kerro minulle lun tu-
let takaisin, jos sinua katseltiin enemmän tuin muita tyt-
töjä; sillä siitä saat tietää ihmeteltiintö »vaatteitasi niin
erinomaisesti."

„Noh, Ellin, nyt olet totona taas ja hywin wäsyneenä,
sen näen silmistäsi. Waan ennen luin paneit maata, niin
tule kertomaan minulle mitä tanssissa ajateltiin pulmistasi."

„OH, Jenny, en tiedä. Minun pitää saada riisua waatteeni
pois; entä huoli waikt'en niitä enään natisi taiwaan alla."

„Mitsitä niin, Eiliseni? Minä luulin että ne oliwat
sinusta hywiuti mieluiset, ja oliwatti lähteissäsi."

„Niin ne oliwat silloin; waan tassi eli tolme tyttöä,
jotta istuiwat wieressäni, puhuiwat toinen toisellensa pu-
wuista, ja sitte kysyin minä heiltä jos ei minun putuni
ole heistä siewin kolo salissa. Silloin he nauroiwat mi-
nulle ja puhuiwat monelle muulle mitä olin sanonut; ja
se nyt ei ollut hywää ei ollenkaan."

„Ei olluttaan; waan, Eiliseni, ei ollut sinultataan wii-
sastll niin sanoa heille. Heidän tuli luulla sinua turhaksi
ja tyhmäksi. Waan sano, letä pidettiin paranna salissa?
Einuato?
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„Ei, Jenny; minä en ollut kuin naurun alainen. Emma
Tillasta ylistettiin enemmän kuin jotakuta muuta, sillä hän
on aina niin hymä-luontoinen ja iloinen. Ia tnn me wä-
syimme tanssiin, esitteli hän niin monta iloista leikkiä ja
lauloi niin monta laulua ja huwitteli meitä laitin lamoin
hywin paljon."

„Llliilaako hän hywästi, Ellin?"
„Ei niin erittäin hywästi; maan minä tuulin moncnli

sanowan että oli niin hupaista kuulla, tun hän heti oli
walmis laulamaan milloin maan käskettiin, ja hän toettiti
tehdä parastaan ollakseen kaikille mieleksi."

„Mitenlä oli hän puettuna. Ellin?"
„OH, ei ollenkaan komeasti. Sinä tiedät että hänen äi-

tinsä ei ole rikas. Emmalla oli aiwan samat waatteet,
joita hän kantoi minnekin tun oltiin koossa."

„AH, Eiliseni, siitä näet että parahimnmt koristukset tule-
mat sydämmestä ja sielusta. Jos meillä on sydän puh-
das ja soma, niin ei wailuta paljon sinne eitä tänne mi-
ten ruumiimme on puettu. Somimmatti pnwut eiwät nos-
tata ihmettelemistä, jos niiden kantaja ei ole sisältään kau-
nistettu."
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14. Onnellinen lammi.

Jurmolla ja Liisalla on siewä waltea kaniini. Silla on
pitkät, riippuwat torwat ja selkeät, kirkkaat silmät. lunno
auttoi itse, tnn kaniinille tehtiin huone tallin seinän wicreen,
ja hän piti huolta siitä, että se siinä saisi awaran sian.
Sillä kaniinit owat wilppaat ja wireät olennot ja pitäwät
wapautta hywin rattaana. Jos olette joskus nähneet nii-
den juotsewan ympäri niittyä päiwän paisteessa, nyt hyp-
pien yli lyhykäistä nurmea, nyt pujahtaen alas kuoppaisiinsa;
niin arwaatte kuinka towaa ja waiteaa heistä on, kun heitä
pistetään pikkuiseen laariin, jossa heillä töintustin on siaa
kääntyä terran ympäri, ja jossa ainoa päiwän walo, minkä
saamat, tulee lahden eli kolmen pienen reiän läpi.

lunno ja Liisu tietämät hywäoti, mitä kaniinille on
iloista ja rattoiota. Waitta heidän siewä kaniininsa ei
milloinkaan ole ollut irti, sillä se ei ollut metsä-taniini,
niin koettamat he kuitenkin toimittaa sille ne huwitutset,
jotka owat sille luonnollisia. Siis tehtiin sen häkki isoksi
ja awaratsi. Kahdesti eli kolmesti päiwässa, kun on kau-
nis ilma, otetaan se ulos ja saa juosta ympäri pihaa ojen-
telemassa jalkojansa ja hengehtimässä raitista ilmaa. Sitä
syötetään hywästi tuli-heinillä ja taitella, mitä tammista
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on malttia, 111 se mcitsllll tämän waiwllii. He taswaa

lihawatsi ja lujaksi ja rakastaa pientä isäntää ja emäntää
miten Maan pieni herttainen spdämmensä woipi. Kun se
kuulee heidän askeleet pihalla, juoksee se heti siewän ja wa-
loisan akkunansa luo, minkä lunno teetti isoksi, että kaniini
saisi runsaasti päiwän waloa. <L>än pistää walkean tur-
pansa ulos niin pitkälle luin saattaa, terwehtiätseen heitä.

Uhden terran he ottiwat sen ulos hätistä ja tantoiwat nii°
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tylle, että st saisi Mäistä itselleen tuoreen apilaan, joita
niityllä kukoisti. Waan terran aukealle kedolle päästyänsä,
heräsi pitlälorwan luonnollinen taipumus. 3e läksi tiehensä
ja lauttasi niin kiireesti niityn yli, että lunno ja Liisu
tauhistuiwat, peläten että nyt se katoaa kokonaan. He juot-
siwat niin sukkelaan tuin woiwat sinneppäin, minne st oli
kadonnut, ja löysiwät hänet wiimein pensaan alta taiwa-
massa, mitä waan jaksoi, pehmeässä mullassa kuoppaa itsel-
leen. Se kaapi maata irti etujaloillaan ja potti pois taka-
jaloillaan. Ia niin uuttera oli hän työssään, stadeiksensa,
luulen minä, itselleen pesää, ettei huomannut lunnoa eitä
Liisua, jotta ihastuen wistaisiwat sen yli ja lantoiwat pie-
nen pakolaisen takaisin totihinsa. Sitte piltu kaniini ei
saanut, ei milloinkaan wään tullcroida niityllä, niin oli
hän pahoin peloittanut pienet ystäwänsä.

15. Kaksi tllituniettaa.
Kaksi pientä poikaa piirtcliwät terran tauluillmst, hu-

witella itseänsä lun toulu-hetti oli siwu. Kumpiti mielis-
tyi hywin piirtämään, ja he stiwat sentähden piirtämis-
opettajalta oppia kahdesti wiilosst.
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„Viktor, tun olen isoksi taswanut," sanoi William, "niin
lähden Italiaan. Siellä on kirkoissa ja tempp>leissä ja
muissa rakennuksissa semmoisia kauniita mallia, muinaisten
taitonicttojen teoksia. Ia isä sanoi taiwaanki siellä oleman niin
sinisen ja kirkkaan, että laitti on tähden werran niin hywän-
nätoistä tuin täällä, tässä kylmässä maassa; ja minä ai'on
Greilanti maalle lahteä. Ah, kuinka iloista silloin on, tun
olen mieheksi taswanut, ja saan matkustaa ympäri maita ja
piirtää koko päitoän. Eikö se sinustakin ole iloista?"

„Toiwon minäki saada itseäni hurvitella," sanoi Viktor,
„waan en taida ulkomaalle lähteä. Äiti ei milloinkaan
aina siitä päiwin, kun isä kuoli, ole tahtonut laskea minua
laumaksi aitaa näkymistänsä pois. Ia jos lähtisin ulko-
maalle, niin olisin hywin tuuman poissa."

„Niin on; Maan ajattele niitä kaikkia mitä sinulla olisi
näyttää hänelle, tultuasi takaisin. Ah, tuinta onnelliseksise häntä tekisi!"

„Minä toiwon löytämäni paljon kaunista piirtäakseni
myös täällä omassa maassa," sanoi Viktor. »Äiti on ker-
tonut että täällä on niin ihanoita seutuja, ettei sydän saata
parempia halata; ja hän on liimannut ottaa minua kans-
sansa matkustamaan ja katsomaan tätä syntymä-maatamme,
tun waan olen koulun jättänyt."
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Pienet pojat kaswoiwnt isoiksi. William läksi ulkomaille
niinkuin oli sanonut. Ia ennen luin meni, pyysi hän sydäm-
mellisesti Viktoria lähtemään kanssansa. Waan Viktor sa-
noi: "En saata jättää äitiämme. Hän ei ole terwe.
Warsin mielelläni minä läksisin ulkomaalle ja etenti sinun
kanssasi, weikkoseni; mutta en saa, en woi jättää äitiä."

William läksi ja Viktor jäi rakkaan äitinsä luo. Äiti
meni yhä heikommaksi, mutta tuitenti matkusti hän Viktorin
kanssa yhdestä suloisesta paitasta toiseen, ja jokaisesta piirsi
Viktor känniin piirroksen.

William waurastui hywin taidossaan ja weti hyötyä
niistä eduista, joita hänellä oli. Hän oppi ahkerasti Roo-
massa ja teki itsensä mainioksi taitonietatsi. Muutamana
päiwänä, tun oli käynyt Greikassa ja palannut Roomaan,
walmisti hän komeaa linnan-jäänötsen tuwaa, jonka Grei-
kassa oli lopioinnut. Pamillaan tätä kuivatessaan, kuuli
hän hywin tutun äänen takanansa ja, nousten ylös, lan-
kesi hän rallaan Viktorinsa syliin. Kun ensimäiset ihastuk-
sen hetket oliwat kuluneet, näti William että weljensä oli
mustissa murhe-waatteissa. Iloisessa yhteentulossaan hän
ei heti hennoinnut kysyä syytä siihen; waan tuu myöhem-
min istuiwat, katsellen toinen toisensa piirtämiä, ja iloitsiwat
toinen toisensa edistymisestä, sanoi William: »Anna minun





16. Lumi
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nähdä wiimeisen teoksesi; sinä olet jo nähnyt minun." Vil-
toi lasti puhumatta tuman weljensä käteen. Se oli äi-
tinsä hauta. „AH, William," sanoi hän wiimein, py-
rähtyen itkuun, "ah, tuinta nyt kiitän päätöstäni, etten
silloin jättänyt äitiämme!"

16. Lumi.
(Kuulalla.)

„AH Wilhelmi, Wilhelmi tulta, tule katsomaan
Katso yrttimaata ja mäkeä."

„Noh mitä, Oskar, eihän siellä ole tuin lunta. Et suin-
kaan ole semmoista nähnyt ennen, kosta niin huudat.
Minä luulin wähintäkiu, että lysti-huone jo oli mennyt
kumoon, taitla että laatto oli kaatamassa meidän isoa
loimua."

„Waan mitä meidän nyt on tehtämä, tun muutti lapset
jo omat tulleet tänne? Sinä tiedät että olisimme lähte-
neet lahdelle luistelemaan tänä päiwänä, ja nyt me emme
taida löytää ollenkaan edes tietä sinne."

„Nyt emme woisi luistella hywästi, tun näin on paljon
lunta jäällä, joski woistmme tien löytää; ja minä luulen
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että isä ei antaisi meidän edes yrittääkään. Wacin meillä
saattaa olla yhtä paljon hupaa toisella taivalla nyt, tun
lunta on tullut, ja luistella saamme me wielä monta ker-
taa ennen tuin talwi on lopussa."

„Noh, mitä hupa saattaa meillä nyt olla?"
„OH, lumi-ulon teko, etkös muista? ja sitte me

saamme rämiltä sen alas lumi-pallosilla. Ia me saamme
olla lumisilla ja paistata toisiamme lumi-palloilla ja pitää
kaikenlaista hupaa lumessa. Minä olen oikein iloinen, että
st lumi tuli. Tulkaa waan heti alas."

„En tule," sanoi Oskar; „minä en huoli siitä; minä
nyt tahtoisin luistella."

„Noh, Oskar rutka, älä ole niin tyhmä. Sinä et tiedä
tuinla iloisiksi me tulemme ja tuinla lämmin siellä on. Älä
siitä suutu, mitä e! woi auttaa."

Mutta Wilhelm puheli turhaan, sillä Oskar oli niin
tyhmä, että hän itki, tun ei päässyt luistelemaan, ja hän
antoi muiden mennä yrttimaahan ja istui itse Maan nyyh-
kyttäen ikkunan luona. Waan Wilhelm ja muut juolsiwat
ympäri ja pitiwät, niin tuin sanottu oli, hywää hupaa.
He tetiwät isoisen lumiukon, ja tun oli nuosta ilma, niin
oli lumi tostea ja luja. Sitte tetiwät he lumesta tortcan
seinän ukon eteen ja pitiwät uttoa sotamichcnä sen takana.



43

Ia iso läjä lumipalloja wieressään, rnpesiwat he rynnäs
töön ja ampuiwat seinää wasten sitsi että se meni kumoon
miehineen päiwineen. Wiimein oliwat lapset aiwan luu-
nmt ja wäsyneet leikistä ja tuliwat sisään. .Siellä näki-
wät he Ostarin äreänä ja wiluistna. Äreä oli hän itsel-
leen, tun ei mennyt Mittelemään muiden kanssa, ja äreä
myös jokaiselle kuta waan tuli häntä liti. Ia wiluinen
oli hän myös, tun oli istunut waltean edessä yhdessä pai-
kassa liikkumatta, mitä ei ollenkaan ole hywä keino, jos
tahtoo lämmittää itseänsä taimella. On tumminli iloista
sanoa, että Oskar wiclä samana iltana tuli paremmalle
mielelle, tun luti ilta-rukouksensa, ja että hän päätti ei ollak-
seen toiste niin tyhmä enään.

17. Positijwi-poila rulla.
Minä näin tänä päiwänä hywin ilteät pojat, ja st tai-

waa minun sadantani, tun ajattelen heidän häjyyttä ja
pahuutta.

Uksi poika rutta tuli meidän huoneemme eteen pofitii-
win tllnssa, jolla hän soitti monta siewää laulua. Minä an-
noin hänelle pari penni-rahaa, johon nätyi tyytymän hywin.



44

Hän oli Italialainen. Hän tuli tautaisesta Italiasta.
Hän ei osannut puhua tuin syntymä-maansa tieltä, ja Ruot-
sin tieltäkään hän ei ymmärtänyt tuin yhden tai pari sanaa.
Hän ei ole ollut meidän maassa tuin hywin wähän aitaa, ja
niissä waatteissa, tuin hänellä oli päällänsä, oli hän tullut
ulkomaalta. Ne eiwät olleet aiwcm niiden waattciden nä-
köisiä, joita meidän maan lapset kantamat meidän kaduilla.
Tästä syystä ja siitä, että hän oli wieras, rupesiwat muu-
tamat häjyt pojat, tun lultiwat siwu, nauramaan hänelle
ja tekemään hänestä pilkkaa. Ia tun nätiwät että hän
ei ymmärtänyt mitä he sanoiwat, yltyiwät he sanoista pa-
han-tekoon ja tyrttiwät häntä jota puolelta ja niin towasti
että positiiwi lensi maahan ja meni halki. Tämän ym-
märsi poita-rutta towin hywästi. Se oli hänelle totoa
wahinto ja hän rupesi katkerasti itkemään.

Pojat oliwat wielä niinkin häjyjä että nauroiwat hä-
nelle nyt wielä enemmän; waan tnn nätiwät poliissi-mie-
hen kiertämän tadun kolttaa, niin pcljästyiwät he tekoansa
ja juotsiwat tiehensä. He tunsiwat oman etunsa, waan ei

tuon raukan ulkomaalaisen, jota olisi pitänyt tohdellä suu-
rimmalla myötä-tuntoisuudella ja helleydellä, kosta hän oli
taulana omasta maastaan eitä hänellä ollut yhtä ainoaa
ystäwää, jota olisi häntä lohduttanut.
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Minä en saattanut olla ajattelematta, että jos namät
pojat olisiwllt olleet siinä maassa, josta tuo positiiwi-ftoita
rutka tuli, niin heitä ei olisi kohdeltu semmoisella sydäm-
mättömälla towuudella. Me annoimme» pojalle wiclä enem-
män rahaa ja hywän päiwällism. Hän oli siitä hywin
kiitollinen, Maan ci mitään woinut häntä lohduttaa surun-
alaisuudessaan. Hän palweli towaa herraa, jonka oma tuo
positiiwi oli ja jota häntä lähetti jota päiwä ulos ja odotti
häneltä iltaisella monta monta penniä, kun hän palasi.
Ia tun hänellä nyt ei ollut nähttää tuin tuota halaistua
positiiwia, niin hän Peedro rutka pelkäsi, sillä Peedro oli
hänen nimensä, että häntä lyötäisiin hirweästi.

Mitä luulette että silloin tein? Minä rukoilin hywäa
miestä, jota usein täypi korjaamassa meillä mitä on särteyty-
nyt, menemään Peedro-rulan kanssa hänen isäntänsä luotse
ja sanomaan hänelle, mitentä kaitti oli tapahtunut, ja pyytä-
mään häntä että hän ei löisi Peedroa, kosta wahinko ei
ollut hänen syynsä. Ia niin tämä hywä mies letitin; ja
se on iloista minulle sanoa, että isäntä oli aiwan tyyty-
wäinen eitä luwannut lyödä Peedroa ensinkään. Minä
olisin toiwonut, että nuo häjyt pojat olisiwat siihen siaan
saaneet hywänti seltä-saunau.



46

18. Haaksirikko.

„Haalsiritto," sanoi Aksel, „se warmaan on hirweätä.
Katsokatc, äiti, tätä luwaa, kuinka laiwa murtuu kiween ja
aallot owat niin korkeat sen ympärillä, että aiwan owat
nielaista toto laiwan. Luuletteko tuntnwan hywin waite-
alta, tun hukkuu, äiti?"

„Tuntuu kaiketi, lapseni. Ze taitaa olla hywin hirweätä
lotwaisen aitaa, waan minä luulen että tuska ei ole pitkä.
Zitä wastaan luulen minä ihmisten mielialan, tun owat
mennä haaksirikkoon, oleman paljoa hirweämmän. Sillä
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pelto siitä, mitä on tulema, setä myrskyn kauheus ja me-
ren yksinäisyys warmaan tekemät ihmisen silloin hywinti
tuskalliseksi."

„Oletteko koskaan olleet merellä, äiti?"
„Olen, lapseni; waan en millointaan myrskyssä. Mutta

sinun tätisi on ollut myrstyssäti, ja hän' kertoi minulle,
että hän ei ole millointaan niin MäteMästi luin silloin tun-
tenut, että Jumala on hallitsijamme. Sillä ihmisten apu
ei silloin leimannut eitä auttanut mihinkään. Ainoasi!
Hän, jota saattaa sanoa Mesille: „Oltaat tywennä! ja
heti on siellä iso tyMen," Hän ainoastaan Moipi semmoi-
sella hetkellä auttaa."

„Ia puhelito silloin Jumala Mesille äiti?"
„Niin, lapsi tulta; moni, niin tuin tätisiti, tunsi silloin

heidän awuttomuutensa ja ilmojen Hallitsijan ihmeellisen
Moiinan niin MäteMästi, että yhdistyiwät rukoilemaan kajuu-
tassa sillä aikaa, tun aallot rajnsiMat heidän ympärillään
ja leimautset istimät läpi pimeyden. Ia isossa laupeudes-
saan luuli Jumala heidän rutoutsensa. Ia laiMan pää-
mies, jota oli jumalaloin mies eitä ollut siihen asti milloin-
taan pyytänyt Herralta apua, mintuin olisi monesti pitä-
nyt, sai nyt tyyneleet silmiinsä, kun näki sen kauhean myrs-
kyn kuoleman niin sukkelaan pois. Ia hän sanoi: „tämä
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tuurinaan on Jumalan käsi, silla itse emme olisi saattaneet
pelastaa itseämme." I'a tätisi näki tämän saman miehen
wielä sen jälteen ja sanoi minulle, että hän' siitä alkaen
Mli jumaliseksi ihmiseksi eikä milloinkaan enään unohtanut
waarojen ja tukaluuksien Heikissä turwata itsensä Jumalaan,
joka pitää wedet kätensä piwossa."

„AH, äiti, minä pelkään wettä hywin paljon; ja tiedät-
tekö, ntsi niistä onnellisimmiotä aMtutsista, mitta johtuwat
mieleeni, kun puhumme taiwacista eli katsomme eteenpäin
siihen siunattuun aitaan, milä meille terran aukenee, on
että siellä ei enään ole merta."
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