
KOONNUT

- \

y~~i p- a>—

3:mas vihko.

PORVOOSSA.
WERNER SÖDERSTRÖM.





"'
—: - *■" * _ ,_

KOONNUT

—4| L—l S.

3 VIHKO.

PORVOOSSA.
yi ERNER



PORVOOSSA, 1892.
WERNER SÖDERSTRÖM’IN KIRJAPAINOSSA.



SISÄLLYS:
Siv.

Kaksi lasta, jotka etsivät taivasta, ja kaksi täysikasva-
nutta, jotka löysivät taivaan . 1

Lemmikkiseppele 33
Pikku Antti 42

*





Kaksi lasta, jotka etsivät taivasta,
ja

kaksi täysikasvanutta, jotka löy-
sivät taivaan.
(Saksan kielestä.)

I.

Kaksi lasta, jotka etsivät taivasta.
Oli niin hiljaa pienosessa huoneessa, niin hiljaa,

että selvään saattoi kuulla seinäkellon hiljaista napu-
tusta. Ilta-aurinko pilkisti ystävällisesti avonaisen ak-
kunan läpi, ikäänkuin sen säteet eivät olisi malttaneet
erota tästä huoneesta; ne siirtyivät yhdestä huone-
kalusta toiseen hyväillen niitä jäähyväisiksi. Katsel-
kaamme mekin tähän kamariin. Siellä ei ole komeutta,
mutta eipä juuri köyhyyttäkään; kodikkaalta ja haus-
kalta siellä näyttää. Siniset paperit seinillä, joilla
riippuu mustissa puitteissa monta taulua; niiden jou-
kossa on kuva Kristuksesta, niin viehättävä, että siinä
katseemme täytyy hetkiseksi viivähtää. Huonekalut
ovat yksinkertaista, vanhaa mallia, kirjoituspöydällä
on valkea marmoriristi murattien välissä, ikkunain
edessä on valkeat uutimet, nurkassa valkea vuode,
kaikki tuntuu niin rauhalliselta ja hiljaiselta, jommoista
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harvoin kohdataan elämässä. Mutta hiljaisuus piti
katkaistaman. Kamala, kova yskä kuului vuoteelta ja
sen jälkeen virkkoi väsynyt ääni:

„Maria, minun Mariani!**
„Käskenkö minä hänet teidän luo?“ kysyi nuori

palvelustyttö, joka istui ompelemassa sängyn vieressä,
„Maria on puutarhassa.“

„Mene käskemään, Karoliina. 1*

Karoliina meni ja palasi heti takaisin kuuden-
vuottaan, kukoistavan tyttösen kanssa. Hentonen olento
se oli kasvultaan, ei varsin kaunis, mutta ei rumakaan;
poskille oli leikin innosta noussut hieno puna, joka
todella teki hänet suloisen näköiseksi. Kuka vain oi-
kein katsoi pikku Marian sinisiin, ajattelevan näköisiin
silmiin, joista loisti rakkaus ja ystävällisyys, ei voinut
olla rakastamatta tätä tyttöstä. Jos kohta hän väliin
olikin tottelematon ja uppiniskainen, niin se tavallisesti
ei kauan kestänyt. Hän rakasti koko maailmaa, niin
että olisi voinut tuolia ja pöytiäkin syleillä, painaa
puutarhan kukkaset pientä, lämmintä sydäntään vasten
ja hänen nukkensa sai monta suuteloa, vaan niistä ei
hänen veljensä aina pitänyt. Kun Maria nyt tuli si-
sään, olivat hänen silmänsä kiintyneet johonkin rak-
kaampaan, kuin pöytiin, kukkasiin ja nukkoihin
sanomaton hellyys loisti hänen silmistään, lähetessään
äitiään; syleillen häntä sanoi Maria:

„Oi, äiti, minä olen poiminut sinulle kimpun pie-
niä, pieniä kukkasia; mutta äiti, sinun pitää myös iloita
niistä,“ ja samassa pani hän kukkaset vuoteelle.

„Kiitos, kiitos, rakas Mariaseni,“ sanoi äiti, pitäen
tyttöä lujasti kädestä, ikäänkuin pelkäisi kadottavansa
hänet; hän tahtoi sanoa vielä jotakin, vaan kumartui
alas, pani kätensä ristiin ja sanoi hiljaa: „oi Jumala,
minä en voi!“

sinä et voi, rakas äiti?“ kysyi Maria, „sano
minulle, minä tahdon sen tehdä. Tahdotko lasillisen
vettä kukille, niin minä tuon, mutta minä tahtoisin niin
kernaasti, että hetken pitäisit kukkaset kädessäsi, niin
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oikein voisit niitä katsella ja tuntea kuinka hyvä tuoksu
niillä on."

Äiti ei vastannut. Heikkona ja väsyneenä hän
siinä makasi, kädet painettuina sydäntä vasten, siten
ikäänkuin estääksensä sen kovaa tykytystä. Vihdoin
puhkesivat kyyneleet silmistä ja valuivat hänen kuih-
tuneille kuoleman kalpeille kasvoillensa.

«Aili, sinähän itket", sanoi Maria murheissaan,
ja hänen pienet kätensä pyyhkivät ahkeraan ja hiljaa
äidin silmistä valuvat kyyneleet, «äiti, oletko pahas-
tunut minuun?" kysyi hän taas, mutta kun ei saanut
mitään vastausta, alkoi hänkin itkeä.

„Ei lapseni, mutta tule Karoliina, nosta hänet
ylös vuoteelle, tule äitisi viereen, minulla on paljon
sinulle sanottavaa."

Maria lähestyi vuodetta ja hänen kasvonsa ilmai-
sivat sekä iloa, että tuskaa; siitä oli pitkä aika, kun
hän oli maannut äitinsä vieressä. Äiti pani kätensä
hänen ympärilleen, mutta Maria väistyi niin paljon
kuin taisi syrjään, etfei vaan vaivaisi heikkoa äitiänsä.

«Kuule, Maria", niin alkoi rouva Werner heikolla
äänellä kertoa, „kun minä matkustin pois, hoitamaan
rakasta isääsi, joka silloin oli kaukana meistä ja sai-
raana, olit sinä hyvin suruissasi. Mutta minä palasin,
vaikka palasinkin yksin; sinä tiedät, että isäsi meni
taivaasen. Ja nyt, rakas lapseni, tahdon minäkin mennä
sinne; minä tahdon taas mennä oman isäsi luo paljon
tulee hän iloitsemaan minun tulostani."

huudahti Maria, „etkö sinä tahdo ottaa
minua mukaan? Hyvä äiti, anna minun tulla mukaan!“

„Lapseni, minä en voi ottaa sinua mukaani, sinun
täytyy jäädä tänne pikku Hannun kanssa. Lupaa mi-
nulle, että aina jäät hänen luoksensa; Hannullahan ei
ole yhtä ainoata ihmistä, joka hänestä huolta pitäisi,
paitsi sinua; sinun täytyy häntä hoitaa japaljon häntä
rakastaa lupaa se minulle."

Äiti ojensi laihan kätensä ja Maria piti sitä
hellästi omassaan: «Niin, sitä tahdon tehdä, tahdon



4

pukea häntä ja hoitaa häntä. Mutta, äiti, etkö voisi
ottaa meitä molempia kanssasi?"

»Ei, lapseni, minulla on pitkä ja vaikea matka
edessäni." Rouva Werner huokasi syvään ja katsoi
levottomasti ympärilleen; samassa hänen katseensa
kohtasi Kristus-kuvaa, ja siitä sai hän virkistystä ja
voimaa.

»Äiti, minne sinä sitten menet?" kysyi nyt Maria.
»Taivaasen, Jumalan avulla, lapseni!"
»Mutta miksi et voi ottaa Hannua ja minua sinne

kanssasi ?“

»Maria, taivaasen voi ainoastaan se tulla, jota
Jumala itse on kutsunut, eikä kukaan muu. Minua on
Hän kutsunut ja pian Hän tulee minua noutamaan."

Maria vaikeni, hän näkyi mietiskelevän. Äkkiä
sanoi hän:

»Äiti, oletko sinä hyvin kauan poissa?"
»Hyvin kauan, oma lapseni, minä en koskaan

palaja."
»Sinä tahdot siis jättää minut aivan yksin, aivan

yksin?" sanoi Maria ja hänen katseensa ilmaisi sano-
matonta tuskaa, mutta hyvä oli etfei äiti tätä nähnyt,
sillä silloin olisi hänen viimeiset jännitetyt voimansa
kokonaan rauenneet. Nyt hän vastasi lempeästi, mutta
kumminkin vakavalla äänellä:

»Lapseni, minä jätän sinut tänne pienen veljesi
kanssa, enkä enää voi tulla teidän luoksenne, mutta
teidän pitää sitte tulla minun luokseni taivaasen; usko
minua, jos te oikein tahdotte, niin te voitte päästä
sinne. Mutta mene nyt, minun täytyy levätä, en
jaksa enää puhua.“

Karoliina otti Marian heti syliinsä jakantoi hänet
pois toiseen huoneesen. Hyvä oli, että hän niin teki,
sillä lapsi, joka tähän asti oli ollut hiljaa, alkoi nyt
niin katkerasti itkeä, etfei Karoliina tiennyt mitä tehdä.

»Minun äitini, minun rakas äitini, jää kotiin,
älä mene pois, ota minut mukaan", nämä olivat

ainoat sanat, joita lapsi nyt saattoi sanoa.
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Karoliina piti häntä sylissään ja koetti lohduttaa
häntä; hän lupasi antaa hänelle maitoa ja mansikoita
illalliseksi, mutta turhaan! Maria ei edes tahtonut siitä
kuullakaan, vaan itki yhä, siksi kun vihdoin nukkui.
Varovasti pani palvelustyttö lapsen vuoteelle ja kiiruhti
sisään emäntänsä luo ja vastasi hänen kysyvään kat-
seesensa:

„Maria nukkuu nyt.“
Kun Maria ja Hannu seuraavana aamuna herä-

sivät, olivat he orpoja. Heillä ei enää ollut äitiä maan
päällä. Jumala oli lähettänyt enkelinsä tuomaan tätä
nöyrää matkailijaa taivaasen. Hän ei enää kysynyt
eikä pyytänyt mitään, vaan oli hiljaa nukkunut, kerä-
täkseen parempaan elämään. Karoliina oli istunut
sänky-uutimien takana, mutta jättänyt hetkeksi huo-
neen, kun emäntä niin oli ollut levollisena. Mutta
hänen palatessaan oli rouva Werner jo kuollut.

Lapset eivät enää nähneet äitiään. Karoliina,
joka pelkäsi Marian surua, vei ne läheisimpään kylään
ja jätti heidät erään talonpoikais-vaimon luo, luvaten
iltasella tulla heitä hakemaan. Maria kyllä ikävöi
äitiään, mutta Hannu oli hyvin tyytyväinen saadessaan
täällä hedelmiä. Kun lapset iltasella kotiin palasivat,
sanoi Karoliina heidän äitinsä menneen taivaasen.
Maria kiiruhti huoneesen, missä hän oli tottunut näke-
mään tuon rakkaan, kalpean olennon vuoteella makaa-
van. Mutta tänään oli vuode tyhjä. Hän juoksi läpi
koko huoneuston, löytämättä missään äitiään. Yhdessä
huoneessa oli vain pitkä, musta kirstu, mitä siinä
oli sisässä? Maria itkien huusi, että heidän piti viedä
hänet äidin luo, mutta samassa kän koko ajan piti
pikku Hannua kädestä. Poika taas ei yhtään tiennyt,
mitä oli tapahtunut, itki vaan, kun näki siskonsa itke-
vän ja väliin koetti hän lohduttaakin Mariaa Karo-
liinan sanoilla:

«Äiti on taivaassa.“
Rouva Werner oli asunut puolen vuotta tässä

pienessä talossa lähellä kylää, Hän oli ollut heikko



6

ja kipeä, josta syystä oli valinnut tämän ihanan laak-
son kesäiseksi olopaikakseen, täällä oikein kootaksensa
voimia. Hänen miehensä oli samaan aikaan lähtenyt
pitkälle matkalle, jolta palattuaan hän aikoi tulla vai-
moansa hakemaan. Mutta ainoastaan vähän aikaa oli
rouva Werner asunut täällä, kun hänelle tuli tieto
miehen sairastumisesta eräässä ulkomaan kaupungissa.
Hän ei kauan mietiskellyt, vaan jättäen lapsensa pal-
velijattaren hoitoon, kiiruhti hän sinne, missä hänen
miehensä oli sairaana ja muukalaisena muukalaisten
kesken. Hän hoiti miestään mitä suurimmalla alttiiksi-
antavalla rakkaudella, mutta muutamien viikkojen ku-
luttua täytyi hänen peittää lastensa isä kylmään hau-
taan. Palatessaan Schönthalin kylään oli hän paljoa
heikompi kuin sitä ennen; hänellä ei ollut, muita suku-
laisia kuin eräs orpana, joka oli naimisissa Englannissa.
Kun rouva Werner aavisti pian kuolevansa, kirjoitti
hän orpanalleen, ja pyysi tämän pitämään huolta hä-
nen molemmista lapsistaan. Nyt odotti hän päivit-
täin kirjettä orpanaltaan, odottipa häntä itseäänkin
tulevaksi. Mutta eipä kumpaakaan kuulunut. Sairas
odotti yhä vaan ja toivoi saavansa elää siksi, mutta
silloin tuli Herra itse ja otti kärsivän äidin ihanaan
taivaasensa, missä hänen ei enää tarvinnut vain toivoa,
vaan missä hän näki kaikkien toiveittensa täyttymyksen.

Mutta täällä maan päällä eivät hänen toiveensa
niin pian toteutuneet. Hautauspäivän jälkeen otti mainittu
talonpoikais-vaimo molemmat lapset luokseen. Hän
tiesi englantilaista tätiä odotettavan, ja luuli tämän
tultua saavansa runsaan palkinnon. Siten ei valitetta-
vasti rakkaus johtanut häntä tähän tekoon, vaan hyvän
palkan odotus.

Lapset eivät olleet voineet jäädä entiseen asun-
toonsa, sillä talon omistaja oli vuokrannut huoneet
lasten äidille ensimmäiseen päivään lokakuuta. Rahat,
jotka olivat jääneet, riittivät juuri parahiksi hautajais-
kustannuksiin; niin olivat lapsi-raukat todella köyhiä
ja tarvitsivat ihmisten armeliaisuutta ja apua. Kylässä
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ei kukaan tiennyt mistä he oikeastaan olivat kotoisin,
eikä kukaan tiennyt lasten tädin osoitetta, mutta piti-
hän hänen kohta tulla lapsia noutamaan.

Mutta lapset eivät ajatelleet paljon tätä tätiä.
Kun eivät häntä koskaan olleet nähneet, ei se heitä
surettanut, että päivä toisensa jälkeen meni, eikä tätiä
kuulunut.

Me näemme Marian nyt hyvin muuttuneena. Lapsi,
joka oli tottunut äitinsä hellään hoitoon, kalpasi häntä
suuresti. Vieläpä lisäksi oli vaimo, jonka luona lapset
asuivat, päivä päivältä tullut yhä tylymmäksi, ja toivoi
pian heistä pääsevänsä. Ensin oli hän kuvitellut saa-
vansa runsaan palkan, nyt pelkäsi hän ehkä täytyvänsä
pitää heitä ilmaiseksi! Sitä paitsi olivat lapset alitui-
seen hänen tiellään, hänellä ei ollut omia lapsia, josta
syystä nämä tulivat hänelle oikein rasitukseksi.

Nyt olivat olot aivan toisin kuin ennen. Silloin
ystävälliset kädet nostivat lapset vuoteelta ja pukivat
vaatteet ylle, mutta nyt jätettiin he viluisina makaa-
maan kylmään huoneesen. Kun Hannu alkoi itkeä ja
pyysi saada maitoa, nousi Maria vuoteeltaan, pukeusi
itse ja koetti kankeilla, tottumattomilla käsillään auttaa
Hannuakin. Sitten hiipivät lapset keittiöön ja olivat
hyvin iloisia, jos palvelustyttö oli heille säästänyt hiu-
kan velliä. Kun emäntä näki heidät, torui hän heitä
siitä, että olivat maanneet liian kauan. Kun taas jos-
kus nousivat aikaisemmin, saivat he nuhteita siitä, että
niin aikaiseen jo olivat hänen vastuksenaan. Harvoin
kuulivat lapsi-raukat ystävällisiä sanoja, ja hyvin usein
istuivat he vieretysten kylmässä huoneessa, kun ulkona
jo oli liian kylmä leikkiä. Lämpimiä vaatteita heillä
myöskään ei ollut, eikä vaimo aikonut niitä hankkia-
kaan heille eihän tietänyt, jos niistä maksua saisi!
Väliin tuli heidän myöskin tehdä työtä; perata papuja,
herneitä, marjoja y. m ; mutta silloin oli heillä tässä
semmoinen työ, joka kesti monta tuntia. Pieni Maria,
joka tähän asti oli ollut hyvin tottumaton työhän,
piti tätä hyvin vaikeana; hän selitti, ett’ei hän tah-
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toisi tehdä sitä, mutta äreä sana sai hänet pian vai-
kenemaan.

„Oi, jospa olisimme äidin luona, minun rakkaan
äitini luona! Oi, äiti, miksi jätit meitä tämän pahan
vaimon luo, mikset ottanut meitä mukaasi taivaasen? 11

Niin valitteli ja itki Maria; Hannu, tätä nähdessään,
yhtyi huutaen samaan valitukseen. Maria seisoi tunti-
kausia ikkunan ääressä ja katsoi taivasta kohti. Usein
olivat pilvet hyvin alhaalla. „Ei mahtanut olla var-
sin pitkältä sinne, missä äiti on 11

, tuumaili Maria ja
ajatteli usein enemmän kuin moni pieni tyttö hänen
ijässään.

Tänään ei kukaan huolinut heistä. Maria tart-
tui Hannun käteen ja vei hänet lähellä taloa olevalle
kukkulalle. Siellä tarkasteli Maria pilviä, jotka nope-
asti kiitivät hänen päänsä yli. Hänen pieni sydämensä
olisi tahtonut kiiruhtaa niiden mukana. Niin, pilvethän
olivat häntä niin lähellä ja kumminkin niin kaukana,
ne olivat taivaan rannalla, siellä missä hänen äitinsä
oli. Hän taisi nähdä pilvet, oi, miksei myös äitiä? Hän
seurasi silmillään niiden kulkua: tuolla kauempana,
missä metsää kasvoi, oli taivas niin lähellä maata;
niin, siellä varmaankin oli maailman ääri ja taivaan
ranta! Lapsi katsoi aina tarkemmin ja tarkemmin, ei
ollut epäilemistäkään, etfei taivas olisi ollut hyvin
lähellä maata tuolla metsän takana.

Eräs mies kulki tästä ohi. „Risto“, sanoi Maria
innokkaasti, „sano meille, onko taivas tuolla puitten
takana niin matalalla, että voisi päästä sieltä sinne
sisälle? 11

Risto katsoi kummastellen häneen, „oi, pikku
tyttö, mene kerran katsomaan; ehkäpä niin on!“

Hannu itki yhä kovemmin, sillä häntä niin vi-
lusti. Silloin päätti Maria tuumailunsa. „Tule, minun
pieni Hannuni, tule, mennään kotiin 11

, ja kiiruusti pala-
sivat he takaisin.

Maria ei ollut millänsäkään siitä, että kaikki nyt
olivat pahastuneet heihin ja hän oikein iloitsi, kun he
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lähetettiin levolle. Hän vaan ajatteli kuinka matalalla
taivas mahtoi olla tuolla metsän rannassa ja sitä tietä
varmaan äiti oli mennyt.

„Kuule, pieni Hannu, etkö sinä koskaan enää
ajattele äitiä?“ kysyi hän veljeltään.

„Oi, kyllä“, vastasi poika, aivan avomielisesti,
„aina yöllä, kun makaan.“

Yhä kylmemmäksi kävi ilma ulkona ja samaten
kylmeni kylmenemistään sisässäkin. Vaimo, jolla ei
enää ollut mitään toiveita englantilaisen tädin tulosta,
tuli myöskin yhä tylymmäksi lapsia kohtaan. Ja ystä-
vällisyys, jota hän ensin oli osoittanut heille, väheni
aina sen mukaan, kun hänelle selveni, että lapset hä-
nen hoitoonsa jäisivätkin.

Aika kului kumminkin. Joulu-ilta, jota kaikki
lapset odottavat, oli tulossa. Ainoastaan himmeästi
olivat entiset joulu-illat Marian muistossa. Viime jou-
luna hänen isänsä jo oli ollut kuollut, ja äiti oli ollut
hyvin suruissaan. Pieni joulupuu oli heillä kumminkin,
mutta minäkään ilo-juhlana hän ei sitä muistellut.
Mutta tänään oli koko kylän väki innokkaassa liik-
keessä ja iloisessa toimessa: missä vielä huoneita sii-
vottiin, että kaikki hyvin juhlalliselta näyttäisi, missä
hyvältä hajahtavat leivokset otettiin uunista. Tuolla
tuli eräs vaimo kantaen kaikenlaatuisia tavaroita, joita
oli ostanut läheisestä puodista ja tuolla kuiskailivat
muutamat lapset keskenään, mietiskellen tuota tärkeää
kysymystä: »mitähän Jesus-iapsi tänään lahjoittaa
meille?'1

Niin, kun Maria kaikkea tätä kuuli ja näki, tuli
hän hyvin alakuloiseksi ja murheelliseksi. Hannusta
ja hänestä ei kukaan välittänyt, ja tässä talossa ei
tehty minkäänlaisia valmistuksia joulun iloista viettä-
mistä varten. Emäntä puuhaili ja teki työnsä vielä
nyreämmällä mielellä kuin ennen, ja hieroi joka penniä,
jonka sai antaa palvelijalleen, sillä hän oli hyvin tarkka.
Kaikki siivoamiset oli hän jättänyt tähän päivään ja
siitä syystäpä Hannua ja Mariaa kyydittiin yhdestä



10

nurkasta toiseen. Kaikkialla he olivat tiellä ja saivat
siitä syystä kuulla kovia sanoja. Vieläpä lisäksi eivät
emännän leivokset hyvin onnistuneet, hän tuli siitä yhä
vihaisemmaksi ja toivoi, kerta kerran perästä, ett’ei joulu-
iltaa olisikaan, »hän, puolestaan, ei sitä tarvinnut."

»Mitä antaa Jesus sinulle, rakas lapsi?" kysyi
vieras vaimo Hannulta, käydessään asialla emännän
luona. Poika ajatteli. Hänpä kyllä olisi toivonut
saavansa jotakin; hän kysyi Marialta, mutta tämäkään
ei voinut antaa hänelle siihen vastausta. He eivät
ymmärtäneet itse rukoilla Jesusta; äiti kyllä oli opet-
tanut lapsille muutamia pieniä rukouksia, mutta niitäkin
he vaan ajattelematta olivat lausuneet. Siitä lapsiraukat
eivät valitettavasti tietäneet mitään, että heilläkin oli
Vapahtaja, joka kutsui heitä nimeltä ja joka päivin,
öin näki heidät ja rakasti heitä.

Kun emäntä tuli sisään, virkahti Hannu hänelle
iloisella äänellä: »Sanokaa te, mitä Jesus antaa mi-
nulle?"

»Mitä hän antaa sinulle? Aika kyydin, sinä hyö-
dytön poika! Minkätähden minun tulee teitä kärsiä, te
vieraat lapset; minä annan teille ruokaa, juomaa, enkä
siitä muuta saa kuin ikävyyttä ja harmia. Nyt te vielä
lisäksi tahdotte joulu-pitoja! Menkäät rikkaan tätinne
luo, niin hän ehkä antaa teille jotain. Kunpa en olisi
nähnyt teitä koskaan. Äitinne hyvin olisi voinut ot-
taa teitä mukaansa, se olisi ollut paljoa parempi meille
muille. Laittautukaa pian, pian minun talostani, muu-
ten minä ajan teitä pois!" Tämän sanottuaan paiskasi
hän oven kiinni ja lähti huoneesta. Lapset olivat yksin,
ja Hannu katsoi peljästyneenä Mariaan, sillä emännän
kasvot olivat näyttäneet niin vihaisilta ja uhkaavilta.

»Tule, Hannu, mennään pois, muuten lyö hän
meitä", virkkoi Maria.

»Mennään vain", vastasi pienokainen.
»Mennään äidin luo", jatkoi Maria.
»Mennään äidin luo“, toisti Hannu.
»Mutta voitko sinä juosta oikein kovaa, pieni



11

Hannu?" sanoi Maria, „äiti on taivaassa, mutta minä
kyllä osaan sinne. Jaksatko sinä käydä tuonne met-
sään, aina tuonne kauas", ja hän veti poikaa ak-
kunan luo, „tuolla on taivas niin matalalla, että siitä
voimme päästä taivaasen, ja silloin tulemme äidin luo.
Täällä emme voi kauemmin olla."

„Minä voin juosta hyvin nopeasti", vakuutti Hannu.
~Niin tule sitten. Pannaan vaatteita päällemme

ja mennään puutarhan läpi, etfei kukaan näe meitä.
Tule nyt, Hannu, kiiruhdetaan, että joutuisimme sinne,
ennenkuin tulee pimeä."

Molemmat lapset juoksivat kamariin, jossa Maria
sitoi liinan veljensä ympäri. Sitten hiipivät lapset ulos
taka-oven kautta, juoksivat metsää kohti, jonka he
selvään näkivät taivaan rannalla. Alussa kävi kaikki
hyvin, he iloitsivat suuresti, että olivat päässeet tuon
pahan emännän luota. Niinkuin iloiset lapset ainakin
he juoksivat kappaleen matkaa, ja olivat mielissään, kun
kukaan ei nähnyt heitä eikä vienyt heitä takaisin emän-
nän luo. Mutta pian alkoi Hannu valittaa nälkää, ja
Maria, joka tätä oli aavistanut, oli iloinen voidessaan
antaa hänelle omenan.

Nyt tulivat he maantielle. „Katso Hannu, juok-
se, niin saat omenan", sanoi Maria ja viskasi sen
kappaleen matkaa eteenpäin, ja teki samoin vielä ker-
ran, ennenkuin pienokainen sai omenan. Tällä tavalla
olivat jo kulkeneet kauas, mutta nyt alkoi heitä palella.
Hannu seisahtui ja sanoi itkien, etfei enää jaksanut
juosta. Maria pyyhki kyyneleet hänen silmistään, ja
sanoi: „äiä itke, Hannu, kyllä me kohta jo olemmekin
taivaassa", ja katsoi ympärilleen, eikö metsä jo olekin
lähellä. Niin kyllä, se oli heitä lähempänä, mutta se
oli tummempi, sillä hämärä jo alkoi muuttua pimeäksi,
mutta samoin kuin ennen kohosi se taivasta kohti.
Maria huomasi tien tässä kääntyvän syrjään, nopein
askelin käänsi hän kulkunsa sinne päin. Lohdutellen
ja taluttaen Hannua kertoili Maria, että he kyllä pian
tulisivat taivaasen, ja sielläpä vasta heille ilo tulisi,
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Ja niin lapset jatkoivat matkaansa. Mutta yhä ilta
pimeni pimenemistään ja pieni Hannu itki nälästä,
väsymyksestä ja vilusta. Mariakaan tuskin enää jak-
soi kulkea, mutta tästä hän ei Hannulle mitään uskal-
tanut puhua, puheli vaan iloisesti hänen kanssaan.
„Ei, Hannu, sinä et saa istautua, muuten pimeä meidät
yllättää, ennenkuin pääsemme sinne. Ole nyt kiltti
poika, Hannu, niin kerron sitten äidille kuinka reipas
olet ollut.”

Mutta Mariankin mieli lannistui, kun yhä pimeni,
eikä hän enää nähnyt metsää, eikä taivasta. Etäältä
kuului kirkon-kellojen soitto, joka kutsui ihmisiä ko-
koon Jumalan huoneesen, viettämään Jesuksen syntymä-
juhlaa. Ylistys- ja kiitos-lauluja siellä veisattiin Ju-
malan kunniaksi, mutta nuo molemmat lapsiraukat,
tuolla ulkona, eivät tienneet siitä mitään. He uskoivat,
että taivas oli heille avoinna, mutta häntä, joka tai-
vaan oli avannut, eivät he tunteneet. Mutta Herra tunsi
heidät, hän oli kutsunut heitä nimeltä, ne olivat hänen
ja uskollinen Jesus tahtoi johdattaa näitä eksyneitä
karitsojaan taivaasen, vaikka toisilla teillä, kuin lapset
olivat aikoneet.

Itkien, väsyneinä ja viluisina seisoivat he siinä;
salaisesti katui Maria tekoansa, parempi olisi ehkä
ollut jäädä tuon tylyn emännän luo. Siellä heillä
ainakin oli katto päänsä päällä, mutta täällä Maria
katsoi ympärilleen, ei edes tähteäkään näkynyt pilvi-
sellä taivaalla. Mutta katso, tuolla näkyi valo, yhä
kirkkaammin se loisti, se ikäänkuin viittasi lapsia
luokseen, ylfympäri oli musta pimeys, vaan siellä
kirkas valo.

„oi, Hannu, katso, katso, tuolla näkyy valoa,
sinne meidän pitää pian juosta; tule, sehän on aivan
lähellä; oi Hannu, jos minä toki jaksaisinkantaa sinua!”

Maria seisoi veljensä vieressä, pyyhki hänen kyy-
neleensä ja viitaten valoa kohti, veti hän hänet muka-
naan. Hannu näki sen myöskin, ja pyrki eteenpäin.
Onneksi matka ei ollut pitkä ja pian seisoivat lapset
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pienen talon ulkopuolella, jonka akkunoista tuo kir-
kas tuli loisti. Peloissaan seisahtui Maria, kun kuului
kartanolta yhfäkkiä koiran haukunta. Hannu huusi
kovaa tuskissaan, vaan heti avasi eräs nainen oven.
Samassa tuli sinne talon rouva ja kysyi: «Kuka tuli?**

«Voi, voi tohtorinna! täällä on kaksi viluista
lasta**, vastasi palvelustyttö.

«Tulkaa lähemmäksi I*, sanoi rouva ystävällisesti,
ja vei lapset huoneesen, josta tuo kirkas valo oli
loistanut.

Niin, täällä oli valoisaa, huimaavan valoisaa!
Keskellä huonetta seisoi suuri viheriä joulukuusi; joka
oksalla oli palavia kynttilöitä. Makeisia siinä ei ollut,
mutta siellä, täällä viheriäisillä oksilla oli pieniä enke-
leitä, jotka olivat valko-vaatteiset ja kulta-siipiset; oli
niinkuin nämä olisivat tahtoneet julistaa iloista sano-
maa kaikille. Täällä kuului myöskin urkujen mahtavaa
soittoa ja pienen lapsilauman kirkas-äänistä laulua?

«Enkeli taivaan lausui näin:
Miks’ hämmästyitte säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan
Maan kansoille nyt tulevan.“

Somasti tämä värisytti lasten sydäntä. Hannun
silmät olivat entistä suuremmat, kun hän ihmetellen
katseli ympärilleen ja Maria pani hartaasti kätensä
ristiin, oliko hän nyt todella taivaassa, ihanam-
paa siellä ei voinut olla. Tuo ystävällinen rouva kat-
soi säälien näitä viluisia lapsi-raukkoja. Nyt oli laulu
vaijennut ja talon herra tuli lasten luo ja kysyi:

«Kenenkä lapsia olette ja mitä etsitte?11

„Me etsimme taivasta 11
, vastasi Maria hiljaa, „ja

silloin menimme niin kauas tullaksemme sinne, eikö
totta, tämähän se nyt on taivas ?“ sanoi hän kysy-
väisesti.

„Jumala suokoon sen“, sanoi herra.
Rouva otti lapset luoksensa ja sanoi ystävällisesti:
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„Tulkaa lapset, lämmitelkäät ensin; minä annan
teille ruokaa ja sitten voitte kertoa meille enemmän."

Nyt riisui hän heiltä huivit ja antoi heille läm-
mintä teetä, voileipiä ja makeita joululeivoksia.

Hannusta maistui kaikki sangen hyvältä, eikä
hän epäillytkään, ett’ei tämä ollut taivas.

Maria ei kumminkaan ollut siitä oikein varma;
hän katsoi ympärilleen nähdäkseen äitiään ja kysyi
vihdoin arasti: „eikö äiti olekaan täällä?"

„Kerro minulle äidistäsi", pyysi rouva ja otti
Marian syliinsä. Tyttö kertoi nyt, miten hänen äi-
tinsä oli mennyt taivaasen ja oli pyytänyt hänenkin
tulemaan sinne Hannun kanssa; miten he sitten olivat
tulleet tuon pahan emännän luo, ja miten he tänään
olivat aikoneet mennä taivaasen ja siinä, missä se oli
lähinnä maata, olivat tahtoneet nousta sinne; mutta
väsymyskin sai vallan ja yhä pimeämmäksi kun tuli
ilta eivätkä tienneet mitä tehdä, silloin huomasivat
kirkkaan valon ja juoksivat sitä kohti ja täällä he sen
löysivät, „mutta, olemmeko me nyt taivaassa ja
saammeko jäädä tänne?" niin lopetti hän kertomuk-
sensa, „ja missä sitten äiti on?“

Syvästi liikutettuna ja kummastuneena kuunteli
jokainen tätä ihmeellistä, lapsellista kertomusta. „Ju-
mala on antava sinulle toisen äidin", sanoi rouva hil-
jaa, „mutta nyt täytyy teidän panna maata, katso,
sinun pieni veljesi on jo nukkunut."

Lapset vietiin toiseen huoneesen. Tuo ystäväl-
linen rouva riisui heiltä vaatteet ja pani heidät lumi-
valkealle vuoteelle yhdessä nukkumaan, sillä Maria ei
tahtonut erota Hannusta. Sitten suuteli hän lapsia,
pani kädet ristiin ja kuiskasi hiljaa:

„Te olette etsineet taivasta, ja te tulette myös
löytämään sen. ,Jotka minua varhain etsivät, he löy-
tävät minun 1

, sanoo Jumala, ja siinä on taivas .»

Tuossa makasivat lapset pehmeällä lämpimällä
vuoteella. Sivuhuoneesta kuului hiljaa urkujen suloi-
set äänet, ja kaikki nuo valkoiset enkelit olivat vielä
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heidän mielessään: niin, nyt he olivat taivaassa, he
ummistivat väsyneet silmänsä, ja näkivät vielä unta
kaikesta siitä ihanuudesta, mitä sinä iltana olivat näh-
neet ja kuulleet.

Toisessa huoneessa istui, tunti myöhemmin kaksi
henkilöä vakavasti keskustellen talon isäntä ja emäntä,
joiden kodissa nuo eksyneet lapsi-raukat olivat etsineet
ja löytäneet turvapaikan.

Joulukynttilät olivat sammutetut, omain lastenkin
oli täytynyt jättää kaikki nämä ihanuudet ja panna
maata. Isä ja äiti ne vain vielä olivat valveilla; tuossa
he nyt istuivat pitäen neuvoa keskenään, mitä oli teh-
tävä näiden köyhäin lasten suhteen.

„Minä olen kuullut 11
, sanoi tohtori Neuring, „että

he ovat erään vieraan rouva Wernerin lapsia; hän
asui tällä paikkakunnalla jonkun aikaa ja kuoli sitten.
Minun apulaiseni, joka muutamia kertoja oli ollut hä-
nen luonaan, kertoi siitä minulle. Hän oli äkillisesti
kuollut ja lapset tulivat Schönthaliin tuon Sorolan
emännän luokse, joka on mitä ikävimpiä ja itarimpia
ihmisiä, joita minä tunnen. Lapsiraukat! Mutta eikö-
hän heillä ole sukulaisia?"

„Siltä ei näy“, sanoi tohtorinna, „näyttää'siltä,
kun ei kukaan pitäisi heistä huolta. Mutta sepä oli
ihmeellistä, että lapset sattuivat tulemaan meille ja
vieläpä joulu-iltana.“

~Niinkyllä, ja olivat etsimässä taivasta 11
, sanoi

tohtori miettiväisenä, sitä ei juuri meidän aikoina kuule.
Mutta niinpä minäkin uskoin lapsena, että maailman
ääri olisi tuolla taivaan rannalla, missä taivas näyt-
tää olevan niin lähellä maata. Kuinka onnellista, että
meidän jouluvalkeamme johdattivat heitä tänne; olisi-
vathan he muutoin paleltuneet kuoliaiksi tuolla yön
kylmyydessä. 11

„Uskovatkohan he nyt todella olevansa taivaas-
sa?“ jatkoi talon rouva, ~voin ajatella, että ero oli
suuri, heidän tullessaan pimeästä metsästä meidän valoi-
siin huoneisimme ja että se juuri oli omiaan vahvista-
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maan heissä tätä luuloa. Mutta sano minulle, rak-
kaani, voimmeko taas sysätä heitä ulos maailmaan?
Emmekö me koettaisi kasvattaa heitä taivasta var-
ten?" Nuori rouva katsoi kyynelsilmin, rukoilevasti
miestänsä.

„Mitä sinä tarkoitat? Pitäisimmekö lapset luo-
namme? Molemmat? Ainaiseksi?"

„Niin, Fredrik, sitä minä tarkoitan. Katso,
Jesus tuli myöskin pienenä köyhänä lapsena maail-
maan ja on tullut meidän luoksemme, mitä olisimme-
kaan ilman häntä? Nyt lähettää hän meille tänään,
juuri tänä iltana, kaksi lasta, jotka etsivät taivasta,
eikä heillä ole isää eikä äitiä, tai ketään muuta täällä
maailmassa. Fredrik, minulla ei olisi mitään rauhaa,
jos me työntäisimme nämä lapset luotamme!"

~Mutta, rakkaani 11
, muistutti tohtori hetken pe-

rästä, ~oletko ajatellut mitä kahden lapsen elättäminen
maksaisi? Meillä kyllä on toimeentulomme, mutta emme
ole rikkaita, sitäpaitsi kasvavat omat lapsemme ja hei-
dän kasvatuksensa tulee yhä enemmän maksamaan."

~Fredrik! Jesus tuli köyhäksi meidän tähtemme,
emmekö mekin voisi tulla vähän köyhemmiksi hänen
tähtensä? Tiedätkö, minä olen usein ajatellut, kuinka
vähän me annamme hänelle, niin, me tuskin mistään
kieltäydymme. Minä lupaan sinulle, että jätän jotakin
mukavuuksistani, vaatteistani, huoneistani, yhdestä ja
toisesta, jota muutoin tahtoisin omistaa; älkäämme
pitäkö mitään pitoja; kun ystävämme tulevat luok-
semme, olkoot meidän tarjoumuksemme yksinkertai-
semmat, kuin ennen; eiväthän he tule' syömistä ja
juomista varten. Älä kumminkaan ajattele, että hei-
dän siitä syystä tarvitsee nähdä nälkää, tahi saada
vaan leipää ja voita; mutta me olemme vähitellen
tulleet siihen, että laitetaan yhä useampia ja parempia
ruokia, yksi kilpailee toisen kanssa, nyt tahdon
säästäväisemmin talouttani hoitaa, ja silloin meillä on
kylliksi näitä lapsia varten." Ja rukoillen katsoi ystä-
vällinen rouva mieheensä, jonka jaloista kasvoista sel-
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vään saattoi huomata, että hänkin oli samaa mieltä,
kuin vaimonsa.

„Jumalan nimessä sitten 11
, sanoi hän vakavasti,

„pitäkäämme heidät. Autuaiksi niitä ylistetään, jotka
uhraavat kaikki Jesuksen tähden; niin tahdomme me,
jotka Hänen jälkeensä nimitämme itseämme kristi-
tyiksi, koittaa, emmekö vähää edes voisi uhrata muka-
vuuksistamme Hänen tähtensä. 11

„Minä koitan nousta aikaisemmin aamulla om-
pelemaan lasten vaatteita 11

, sanoi tohtorin rouva;
„minulla on paljon vanhoja vaatteita, joita vielä voin
korjata heille, niin emme tarvitse ostaa mitään uutta,
tahdon olla hyvin ahkera, niin kyllä tulee käymään
hyvin. 11

„Anna minun myöskin puolestani tehdä jotakin11
,

keskeytti tohtori, „minä tahdon tästä päivästä alkaen
jättää tupakan polttamisen; tupakkaan ja sikarreihin
mennyt raha ei ole niin pieni summa. Tästä illasta
alkaen tahdon jättää sen, joka minulle ei tule niin
helpoksi tehdä. Sillä jos me pidämme lapset, tah-
domme kasvattaa heitä niinkuin omiamme. Heidän
tulee myöskin saada oppia jotakin hyödyllistä; poika
näyttää niin ymmärtäväiseltä, minä uskon että siitä
pojasta mies koituu. 11

„Ennon kaikkea tahdomme pyrkiä siihen 11
, sanoi

rouva, „että he meidän luonamme löytävät, mitä he
etsivät - taivaan. Hänestä, joka on tie sinne, eivät
vielä näkyneet tietävän mitään. Eikö totta, se tulee
heidän suhteensa pääpyrinnöksemme, että näistä pie-
nistä matkamiehistä tulisi taivaan kansalaisia. 11

„Niin olkoon 11
, vastasi tohtori, „tule, rukoilkaamme

Jumalan siunausta siihen.“
Ja nyt polvistuivat molemmat ja jättivät työnsä

hänen haltuunsa, jonka nimessä he sen olivat alkaneet
ja hän kuuli heidän rukouksensa ja lausui jumalallisen
amen-sanansa siihen.

Oli jo puoli-yö. Tohtori ja hänen vaimonsa sei-
soivat vuoteen ääressä, jossa vieraat lapset makasivat,

2



ne, jotka jälleen olivat saaneet kodin, ja he lupasivat,
olla heille isän ja äidin sijaisina, siksi kun Jumala
kerran ottaisi heidät luoksensa taivaasen. Ja kun he
kumartuivat alas, suudellakseen uusia lapsiaan, silloin
katsoi Jumala taivaalliselta istuimeltaan mielihyvällä
alas heihin.

„Tänlaista joulu-iltaa en vielä eläessäni ole viet-
tänyt“, sanoi rouva, ~minusta tuntuu, niinkuin Jesus-
lapsi eri tavalla kuin ennen olisi tullut luoksemme.
Minä olen niin onnellinen ja iloinen, niinkuin olisi hän
minulla huoneessa ja niinkuin saisin sitä holhoa ja
hoitaa."

„Sydämessä sinulla onkin Jesus“, vastasi hänen
miehensä. Käsi kädessä kulkivat molemmat takaisin
saliin. Tohtori istui urkujen ääreen. Heidän sydäm-
mensä olivat täynnä, ja laulu ilmaisi mitä siellä liikkui:

„Oi, armon lähde autuas,
Elämän suuri ruhtinas,
Sä taivaan valkeus, aamu-koi,
Sinulle virtemme nyt soi!

Täynn’ olin saastaa, syntiä,
En elänyt kuin käskit sä;
Mut siksihän sä tulitkin,
Synnistän’ että pääsisin.

Siis käännyn puolees pelvotta,
Sä vapahdat mun tuskista,
Iloksi muutat murehen’,
Kuolonkin voitit hirmuisen.

Autuuten’, elämäni, sun
Omaksen aivan autaun;
Mä tahdon Henkes avulla
Sua ikuisesti palvella. 11

18
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11.

Kaksi täysikasvuista, Jotka löytävät taivaan.

Kaksikymmentäneljä vuotta on kulunut. Joku
peninkulma Schönthalista on pieni kylä, jonka nimi
on Samari. Kylän etumaisten kartanoiden joukossa
on sievän näköinen talo; viheriät ikkunalaudat ja vi-
heriät puut näyttävät ikäänkuin kilvoitelevan mitkä
niistä tekisivät talon hauskemman näköiseksi. Mutta
tänään, kun tulemme Samariin, ovat ikkuna-pielet
päässeet voitolle, sillä puut seisovat siinä lehdettöminä.
On talvi ja sitäpaitsi ihanin päivä koko talvena
joulu-ilta. Mutta, katselkaa tarkasti ympärillenne,
rakkaat lapset! te olette tottuneet joulu-illaksi muutta-
maan kauniita, puhtaita vaatteita. Puutkin ovat teh-
neet samoin. Niiden puku on kauniimmasta valkoisesta
silkistä. Oi, nyt juuri aurinko nousee! Katsohan, niinpä
ne ovat loistoisia, kun niihin on siroiteltu kimaltelevia
helmiä ja säteileviä tiamantteja aivan puku täyteen.
Ulkona nämä seisovat valkealla lumipermannolla, mutta
sisällä huoneissa on herttaiset, viheriät kuuset, sätei-
levine kynttilöineen. Ihanimpain joulupuiden tulee kui-
tenkin viheriöidä meidän sydämmissämme. Siellä tahtoo
Herra Jesus itse viettää joulua ja soinnuttaa meissä
kiitosta ja ylistystä Jumalalle,

Sun porttia, ovea avaja
Ja nöyräat’ itseä alenna
Jesuata vastaan-ottamaan,
Kun tulee tykös asumaan;
Ann’ iloveisus’ kaikua,
Siit’ ett’ ois’ riemu taivaassa!
Siis olkoon kiitos Jesuksen,
Kun tulee luokse syntisen!
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Mutta nyt palaamme takaisin Samariin; me tie-
dämme jo, että tänä päivänä on joulu-ilta ja että
Samarissa on sievän näköinen talo, kutka siellä
sitten asuvat?

Muistatteko vielä Maria ja Hannu Werneriä, noita
pieniä orpolapsia, jotka jouluna kaksikymmentäneljä
vuotta sitten, menivät etsimään taivasta? Ovatko he
löytäneet, mitä ovat etsineet?

Tohtori Neuring ja hänen rouvansa ovat hellästi
heitä hoitaneet, kuten omiaan aivan ja ovat opettaneet
heitä rukoilemaan ja työtä tekemään. Lapset ovat
myöskin olleet ahkeria lukemisissaan; heiliä on ollut
sitä paitsi paljon työtä kodissa, puutarhassa ja keit-
tiössä, mutta he ovat myöskin oppineet panemaan kä-
tensä ristiin ja rukoilemaan:

„Sä tieni johdata taivaasen,
Ijäiseen elohon siellä!“

Mariasta ja Hannusta tulikin hurskaita lapsia,
jotka sydämestään rakastivat vanhempiaan ja mielel-
lään tekivät mitä nämät tahtoivat, ja jopa heidän sil-
mistäänkin tahtoivat lukea toivomukset. Maria oli saa-
nut paljon taistella voittaakseen kiivasta, uppiniskaista
luontoansa, mutta hän oli myöskin valmis vastaan-
ottamaan nuhteita ja lujamielisesti tahtoi hän päästä
näistä vioista. Lupausta, jonka hän oli antanut äiti-
vainajalleen tämän kuolinvuoteella: hoitaa ja pitää
huolta pikku veljestään, sitä ei hän ollut koskaan
unhottanut. Sisar ja veli pysyivätkin uskollisesti yh-
dessä; pahoja sanoja ja toraa heidän kesken ei kos-
kaan kuultu, ja usein heitä kutsuttiin Davidiksi ja
Jonathaniksi, koska he niin hellästi toisiaan rakastivat.

Hannun suurin ilo oli ollut kasvatus isänsä kanssa
lähteä tämän virkamatkoille. Tohtori Neuringhilä oli
monta kaukana asuvaa sairasta, joiden luona hänen
tuli käydä. Silloin otti hän, jos lapset olivat olleet
hyviä, yhden tai toisen mukaansa, ja Hannusta tuli



21

hänelle pian, ei ainoastaan matkatoveri, vaan myöskin
auttaja, sillä ajuri sai jäädä kotiin, koska Hannu saattoi
niin hyvin ajaa, että oikein oli hauska tuota katsella.

Eräänä päivänä sai Hannu kauan, hyvin kauan
odottaa erään talon ulkopuolella, jonne tohtori oli men-
nyt sisälle. Siellä makasi sairas kovassa taudissa, ja
oli odottanut tohtorin tuloa. Tämä unohti aivan pie-
nen Hannun; tunti toisensa perästä kului, ja pienestä
ajurista tuntui aika yhä pitemmältä ja odotus aina
vaikeammalta. Oli kylmää ja tuulista, nälkä vaivasi
häntä myöskin, mutta reipas poika ei tahtonut huolia
siitä, hänen ei pitänyt tuommoisesta valittaa. Mutta
tuollahan tohtori tulikin! Hän näyttää niin liikutetulta,
hänen silmänsä ovat täynnä kyyneliä. Talon herra
saattaa häntä vaunuihin. „Herra tohtori, lähinnä Ju-
malaa, on minun teitä kiittäminen kaikesta, mitä mi-
nulla on“, sanoi hän, syleillen tohtoria. Ja hänen
lapsensa ympäröivät häntä myöskin suudellen hänen
käsiänsä, jokainen tahtoi osoittaa hänelle rakkauttaan.
Vihdoin lähtivät vaunut pois. Tässä hetkessä vasta
tohtori muisti pientä ajuriaan: „Hannu, minun poika-
raukkani, kuinka kauan oletkaan saanut odottaa minua?11

Tohtori samassa syleili häntä ja vaikka hänellä ei
hyväileminen ollut tapana, painoi hän nyt suutelon
pojan otsalle. Hannu oli siitä iloinen, oi kuinka iloi-
nen! Tämä mies, joka vasfikään oli ihmishengen pe-
lastanut, tämä mies ajatteli häntä ja jopa suuteiikin.

„Isä, minäkin tahdon tulla lääkäriksi11
, sanoi poika

hiljaa.
„Niin, sinä kaiketi ajattelet, että parempi on olla

lääkärinä, kuin niin kauan saada ulkona odottaa?14

„Enhän toki! Mutta minä olen jo kauan sitten
tahtonut sanoa sitä sinulle. Se on minusta niin ihana
toimi, ja minä pyydän, että antaisit minun lukea lääke-
tiedettä, tahdon olla hyvin ahkera, sillä kyllä minä
tahtoisin tulla lääkäriksi.“

Ja Johanneksesta tuli lääkäri. Tosin ei päämää-
rää ollut niin helppo saavuttaa, tosin tarvittiin siihen



monien vuosien ahkeraa, ankaraa työtä, mutta kuka
voi olla iloisempi kuin hän, kun hän tuli määrätyksi,
parin peninkulman päässä olevaan Samarin kylään lääkä-
riksi! Jumala siunasi hänen työtään, niin että hän
onnistui siinä ja ihmiset saivat luottamusta nuoreen
tohtori Werneriin. Samariin kuului suuri, mutta hyvin
köyhä vuoriseutu. Hän hoiti köyhiä sairaitaan ilman
palkkaa, vaan kumminkin yhtä huolellisesti, ystävälli-
sesti ja yhtä suurella rakkaudella, kuin seudun rikkaita,
ja kaikki etsivät apua ja neuvoa häneltä. Tämä tuotti
hänelle kaikkien sydämellisintä rakkautta, ja Johannes

joksi Hannua nyt sanottiin oli onnellinen työs-
sään. „Köyhäinlääkärin“ nimen hän saikin ihmisiltä
ja hän olikin pian yhtä tunnettu köyhien majoissa,
kuin omassa kodissaan.

Sisarensa Maria ei nytkään eronnut hänestä. Vel-
jen tahdon mukaan oli Maria muuttanut Samariin, ja
iloista oli nähdä näitä molempia heidän jokapäiväisissä
töissään ja toimissaan. Elämänsä olivat he antaneet
Jumalalle. Koska hän rakasti heitä, tahtoivat hekin
rakastaa häntä. Ja kun he rakastivat häntä, tuli hei-
dän myöskin pitää hänen käskynsä; rakastaa lähim-
mäistään ja osoittaa tätä rakkautta työssä ja toimessa.
Taivas oli yhä tullut heille ihanammaksi; tosin olivat
he vielä matkailijoita, mutta taivasta kohti kulki heidän
tiensä ja heillä oli vaan yksi pyrintö: viedä mukanansa
jokainen, jonka kanssa he tulivat tekemisiin, Jumalan
kaupunkiin, ikuiseen Jerusalemiin. Tämä päämäärä ei
heille ollut vieras eikä kaukainen. Jesus, tuo uskoi ■

linen vapahtaja, joka tahtoi viedä heitä ikuisiin majoi-
hinsa, hän oli jo täällä joka päivä heitä läsnä. Heillä
oli jo taivas maan päällä!

JSpäilettekö sitä, rakkaat lapset?
Tulkaa, katselkaamme kerran tarkemmin heidän

päivän tointaan, se ei ole työttömyydessä vietetty,
ei ylön syömisessä ei juomisessa, ei yhdessä tai toi-
sessa huvissa, vaan päivä kuluu kiinteässä työssä, mutta
se työ on Jumalalle otollinen.

22
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Ja nyt on Samarissa joulu-aaton aamu, kuten
alussa kerroimme. On vielä hyvin aikuista, mutta
kumminkin on liikettä tiellä. Muutamat ihmiset mene-
vät tohtori Wernerin taloon. He ovat tulleet vuoriseu-
dulta ja ovat aikaiseen olleet liikkeellä, ollaakseen taas
ajoissa kotona, ja hyvin tietävät he tähänkin aikaan
saavansa tavata tohtoria. Hän kuuntelee ystävällisyy-
dellä ja kärsivällisyydellä yhden ja toisen asiaa ja
sanoo vaan väliin: „Ölkaa hyvä japuhukaa hiljemmin!
Sulkekaa ovi aivan hiljaa! 11 Vihdoin kaikki tietävät
syyn, minkätähden tohtori tahtoo saada hiljaisuutta
ja hänen suureksi ilokseen ei kuulukaan enää mitään
kovaa ääntä.

„Herra tohtori, minä tahtoisin niin mielelläni nähdä
neiti Mariaa 11

, sanoo eräs talonemäntä.
„Häntä ette mitenkään nyt saa tavata, sillä hän

on koko yön valvonut sairaan luona, ja sitä ennen on
hänellä ollut paljon työtä. Kello 4 täytyi hänen vihdoin
panna maata ja nyt hän ei saa nousta ennen k:lo 9.“

„Voi, kuinka ikävää se on! 11

„Niin minustakin 11
, toinen huokaa.

„Ja minusta myös! 11 kolmas virkkaa.
„Minä olisin niin kernaasti tahtonut nähdä häntä

juuri tänä päivänä, se jo olisi suuri joulu-ilo.“
„Hyvät ystävät 11

, sanoo tohtori, „ellei hän edes
vähän säästä itseään, tulee hän aivan sairaaksi.“

„Niin, niin! Mutta milloin hän tulee meille? Mi-
nun Johannani on aivan pahoilla mielin, kun ei ole
nähnyt häntä pariin päivään.“

„Teidän miehenne täytyy odottaa, minä en voi
auttaa sitä. Minä vakuutan teille, että olen oikein
iloinen, kun kerran tiedän, että sisareni on vuoteellaan. 11

Silloin aukeni ovi ja kepein askelin astuu Maria
sisään kori käsivarrella. Kaikki katsovat hämmästy-
neinä häneen ja hänen veljensä tuskin uskoo silmiään.
Maria nyykäyttää ystävällisesti hyvää huomenta kaikille.

„Maria, mistä sinä tulet? 11 kysyi Johannes vih-
doin tutkivalla äänellä.
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„Leipomatuvasta, rakas Johannes; minun leivok-
seni onnistuivat niin hyvin!44

„Mutta sinunhan tuli olla levolla! 44

„01enhan ollutkin, nukuin aina k:lo kuuteen asti.
Mutta minähän tahdoin itse laittaa leivokset sinulle,
muuten ne eivät olisi onnistuneet.44 Ja hän pusertaa
sydämellisesti veljensä kättä, kun tämä nuhtelee:

„Mitä turhaa! Sinun terveytesi on minulle paljoa
kalliimpi, kuin kaikki maailman leivokset. 44

„oi, kuinka nuo lääkärit voivat kiusata meitä44
,

sanoo Maria iloisesti, kääntyen kansan puoleen, kat-
sokaa minua, enkö näytä niinkuin olisin itse terveys? 44

Ja kun hän niin katsoo heitä kaikkia, rakkaudesta
loistavin silmin ja hieno puna kasvoilla, näyttää hän
todella niin onnelliselta ja terveeltä, niinkuin hän onkin.
Nyt alkaa hän puhella kansan kanssa; yhdellä on
yhtä, toisella toista ilmoitettavaa. Joku pyytää vähän
lihalientä eräälle sairaalle vaimolle, toinen tahtoo saada
tuota hyvää voidetta, kolmas pyytää neiti Mariaa käy-
mään luonaan ja kaikille on hänellä hyvä sananen
sanottavana jamonen anomukseen hän myöntyy. Mutta
muutamat tahtovat puhua yksin hänen kanssaan, he
menevät yhdessä keittiöön ja siellä heidän sanansa
kuuluvat näin:

„Neiti, tässä tuon teille lihoitetun hanhen jouluksi.44

„Neiti, tässä on pari kappaa ruusupotaattia. Teillä
on niin monesta huolta pidettävä. 44

„Neiti, tässä olisi astia hunajaa, joka maistuu niin
hyvälle, että teidän sairaanne vielä syötyäänkin huu-
lillaan mäiskivät.44

~Neiti, korillinen kuivattuja hedelmiä, Te pa-
raiten voitte niitä käyttää. 14

Maria oli jokolmenkymmenen vuoden vanha, mutta
vielä taisi hän, hänelle ominaisella, lapsellisesti suloi-
sella tavalla iloita. Kyynelsilmin, mutta hymyhuulin
kiittää hän kaikkia: „Mitähän minun veljeni sanookaan
tänä iltana, voi, miten iloiseksi Johannes tulee! 41

Nyt kiiruhtaa hän tohtorin huoneesen; hänellä on
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tärkeä keskustelu veljensä kanssa: „Hannu, Sorolan
emäntä on hyvin huonona; syöpä laajenee yhä. Hä-
nen tulee saada uusi kääre, ja hänen palvelustyttönsä
jätti hänet eilen; minä pyydän sinua, Hannu, anna
minun mennä hänen luoksensa tänään."

„Mahdotonta, se ei käy päinsä. Tiet ovat huonot
nyt, ei rattailla eikä reellä voi sinne tänään päästä."

~Minä tiedän sen, mutta hevosella pääsee; anna
minun ratsastaa sinne."

~Mutta tässä pakkasessa!"
„Johannes, minun täytyy juuri tänään lähteä So-

rolan emännän luo", sanoo Maria rukoillen.
„Mene sitten Jumalan nimessä, rakas sisar!“
Kohta senjälkeen näemme Marian ratsastavan

pihasta laukku kupeella. Hän näyttää niin tyytyväi-
seltä, sillä: ratsastaminenkin on jo hänestä erinomainen
virkistys. Hän on taitava ratsastaja ja Samarin vuori-
seudussa on monta paikkaa, jonne hän ainoastaan rat-
sain voikin päästä. Parin tunnin reippaan ratsastamisen
perästä, joka on tehnyt sekä hänen, että hänen hevo-
sensa lämpimäksi, saapuu hän Sorolan kartanoon, sa-
man vaimon luo, jonka luona lapset äitinsä kuoleman
jälkeen, olivat viettäneet niin kovia päiviä.

Täällä on kaikki muuttunut. Piha, huoneet, keittiö,
kaikki näyttää, jos mahdollista, vielä ikävämmältä

kuin ennen. Isäntä oli kuollut ja eräs palvelija teki
talon työt emännän tarkastuksen alaisena. Mutta nämä
silmät eivät enää voi tunkeutua joka paikkaan ja kä-
det eivät enää voi tehdä työtä. Jo aikoja sitten on
emäntää vaivannut kauhea tauti. Kaikki apu on jo
turha; ei voi muuta kuin rukoilla, että kuolema va-
pauttaisi hänet näistä kauheista tuskista —, mutta,
mutta, voiko kuolema lievittää hänen tuskansa?
Eikö se päinvastoin vie häntä vielä kauheampiin vai-
voihin? Hän ei usko Jesukseen; jos hän nyt menee
tuskien kotipaikkaan, sinne, missä tuli ei sammu ja
missä mato ei kuole, kuinka silloin käy? Kuka
hänet pelastaa?
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Maria lähenee sairaan vuodetta. Seistessään lap-
sena äidin kuolinvuoteen ääressä oli hänen silmistään
loistanut rakkaus, vaan eivät hänen silmänsä nytkään
ole himmeät, niissä palaa rakkaus sitäkin ihanampi.
Se on Jesuksen rakkaus, joka oli ottanut asuntonsa
hänen sydämessään, ja se valuu tämän emännän osaksi
runsaassa mitassa. Suurella hellyydellä hän hoitaa
sairasta ja hänen sydämestään nousee uskon rukous
tämän sielun puolesta.

Kauhea, taudillinen ilma täyttää huoneen. Kauan
ei yksikään sairaanhoitaja ole voinut olla tämän vuo-
teen ääressä. Maria pitää huolta siitä, että huoneesen
tulee raitis ilma, pesee ja pukee sairasta vaimoraukkaa
ja nostaa hänet vasta valmistetulle vuoteelle. Sitten
avaa hän laukkunsa ja ottaa siitä sairaalle sopivaa
ruokaa. Käsien täten työskennellessä, lausuvat huulet
ystävällisiä sanoja ja vaikka emäntä vähän tahi tuskin
yhtään vastaa siihen, saattaa kumminkin huomata,
kuinka ystävällisyys ja [kaikki tämä rakkauden työ
hyvästi häneen vaikuttaa.

„Alkää menkö pois minun luotani, jääkää tänne",
pyytää hän, „Liisa meni myöskin pois, hän ei voinut
kärsiä minun valitustani."

„Hyvä emäntä, minä en voi jäädä luoksenne:
kotona niin moni minua odottaa. Mutta täällä on
kauhea olla, minkätähden ette tahdo tulla meidän
Juoksemme? Me hoitaisimme teitä ja silloin voisin
usein olla luonanne."

„Minä sanon teille jotakin", kuiskaa sairas, „minä
tahdon kyllä tulla luoksenne, sillä täällä kaikki varas-
tavat minulta niin paljon. Minä olen vuokrannut talon
palvelijalleni Wilhelmiile, ja pian muutan minä teille. 11

„Voi, kuinka hauskaa", sanoo Maria sydämelli-
sesti, „se on minulle oikein joululahja, että tahdotte
tulla luoksemme."

Minä ilon syynä tämä voi olla Marialle? Tuo vanha,
tarkka, paha vaimo, joka ei milloinkaan heille tehnyt
hyvää, joka sairastaa niin pahaa tautia, etfei kukaan
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voinut kauan olla hänen luonaan, eikä kukaan voinut
maata samassa huoneessa, tälle Marian nyt täytyy
antaa oma pieni kamarinsa, ja hän iloitsee siitä,
mistä se tulee? - Samasta lähteestä, Jesuksesta, jonka
tähden hän rakastaa tätä kurjaa. Nyt polvistuu Maria
vuoteen viereen ja rukoilee innokkailla, palavilla uskon
sanoilla, että Herra lahjoittaisi armonsa tälle sairaalle;
hän rukoilee, että Herra pyhän henkensä kautta ottaisi
asuntonsa tässä pimeässä sydämmessä. Hän rukoilee
uskossa eikä epäile!

„Jos kukaan voi tehdä minusta hyvää ihmistä,
niin juuri te sitä voitte**, sanoo emäntä itkien.

„En minä, mutta Jumala voi ja tahtoo sen tehdä.
Rukoilkaa vaan häntä sitä tekemään**, vastaa Maria.

Hetken kuluttua istuu Maria hevosen selässä taas.
On kohta puolenpäivän aika. Hän ei voi olla kulke-
matta yhtä sivupolkua, samaa tietä, jota hän kerran
24 vuotta sitten oli kulkenut veljensä kanssa. Silloin
oli hänen ympärillään pimeää, tänään on kaikki kir-
kasta ja valoisaa. Silloin olivat häälyvät kuvitelmat
hänen mielessään, joita hän koetti saavuttaa, nyt va-
kaa ja varma vakuutus, että hän on Jumalan oma ja
taivaan valtakunnan perillinen.

Hän panee kätensä ristiin: „Oi Herra, Sinä olet
kaikki hyvin tehnyt: kuinka voin minä kiittää ja ylis-
tää Sinua!“

~Kristus multa synnin otti,
Anteeks’ antaen!
Mailman voitti, tien tasoitti
Isän huoneesen.

Olen pesty pelastettu
Lapsi Jumalan,
Maan jo päällä autuutettu,
Jesust’ odotan. 1 *

Maria ratsastaa eteenpäin ja seisattuu vähän
ajan perästä tohtori Neuringin talon edustalla. Van-
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hemmat lausuvat hänet iloisesti tervetulleeksi, he ovat
vielä terveitä ja hyvissä voimin lapsiensa ympäröi-
minä, jotka nyt jouluksi ovat tulleet kotiin.

«Onko siis aivan mahdotonta saada teitä luok-
semme tänä iltana ?“ kysyy äiti.

«Rakas, äiti, se todella ei käy päinsäI *, vastaa
Maria, «me emme voi sitä tehdä sairautemme takia.
Meidän tulee viettää joulu-ilta heidän kanssaan.“

«Mutta sitten täytyy teidän tulla huomenna, oi-
kein aikaiseen ja silloin tahdomme vielä kerran sytyttää
joulukuusen yhdessä.**

«Jos Jumala tahtoo, niin tulemme, ja me iloit-
semme jo siitä**, vakuuttaa Maria.

Joulu-aattopäivänä on kaikilla paljon puuhaa ja
Mariankin täytyy hetkisen perästä sanoa jäähyväiset,
mutta mennessään kuiskaa hän vielä äidilleen:

«Muistatko vielä tätä päivää kaksikymmentäneljä-
vuotta sitten ?“

«Siunattu olkoon se päivä, jolloin Herra johti
teidän askeleenne tänne 11

, sanoo äiti liikutettuna.
Kun Maria tulee kotiin, on hänen veljensä poissa

jonkun sairaan luona. Hänellä on siis vielä aikaa
iltavalmistuksiin. Marialla on suuri perhe huolta pi-
dettävänä: yhdessä huoneessa on monta sairasta lasta,
toisessa monta vanhempaa ihmistä. - Kuinka oli tämä
sairashuone saanut alkunsa?

Marialla oli aina ollut tapana käydä sairasten
luona, joita hänen veljensä, hoiti, ja oli heille suureksi
avuksi. Tuolla oli eräs köyhä ompelija sairaana; hä-
nellä ei ollut isää eikä äitiä, ei veljeä- eikä sisarta, ei
ystävää, joka olisi hoitanut häntä. Tohtori Werner
haki Samarissa hänelle hoitajaa, mutta turhaan. Maria
oli usein hänen luonaan, mutta aina hän ei kummin-
kaan voinut olla siellä. Silloin päättivät sisarukset
ottaa vaimo-raukan luokseen. Miksi olisi Jumala an-
tanut heille niin hyvän huoneuston, ellei käytettäväksi
hänen palvelukseensa? Kun yksi sairas oli otettu ko-
tiin, selitti Maria, että palvelija yhtä hyvin voi hoitaa
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kuutta sairasta, kuin yhtä. Kurjuutta kyllin löytyi,
jota tohtori ei voinut auttaa heidän omissa kodeissaan
ja siten tuli sairas toisensa perästä taloon, sillä missä
olisi parempi olla kuin tohtorin luona?

Siten täyttyivät pian molemmat huoneet, joita toh-
tori oli määrännyt sairaita varten, ja kun Jumala näki
kuinka vilpittömästi sisarukset tahtoivat noudattaa käs-
kyä «rakasta lähimmäistäs niinkuin itseäs“, niin hän
myöskin täytti heille lupauksensa: „en suinkaan minä
sinua anna ylön, enkä ikänä sinua hyljää.“ Sisarukset
olivat molemmat köyhiä ja elivät siitä, mitä tohtori
työllään ansaitsi, ja vaikka heillä olikin mitä itse elä-
tuksekseen tarvitsivat, ei se kumminkaan riittänyt 10
ja 12 sairaan ylläpitämiseen. Mutta Jumala lähetti
palvelijainsa kautta heille mitä he tarvitsivat. Olemme
nähneet mitä rikkaita lahjoja Maria sai vastaan-ottaa
tänäkin joulu-aatto aamuna.

Olisi paljon kerrottavaa tästä pienestä sairashuo-
neesta: joka tuolilla, joka pöydällä, joka lautasella oli
oma historiansa, mutta tänään emme voi siitä ker-
toa, sillä jo on kohta pimeä ja tahdomme viettää tätä
joulu-iltaa sisarusten kanssa, sensijaan kuin heistä ker-
toa. Mutta jos joku olisi kysynyt Marialta: «onko
sinulta koskaan puuttunut jotakin?11

, silloin olisi hän
iloisesti vastannut: «ei koskaan mitään!11

Nyt tulee tohtori kotiin. On jo aika täpärällä,
sillfr-shirasten lasten tulee aikaiseen olla levolla ja he
odottavat jo ikävöiden, mitä Jesuslapsi heille antaisi.
Maria on järjestänyt kaikki valmiiksi, veli sytyttää
kynttilät ja silloin saavat onnelliset pienokaiset tulla
sisään. Neljä kalpeaa, hentoa olentoa hoipertelee tuolla,
kaksi lasta nostetaan sänkyineen saliin ja asetetaan
lähelle joulukuusta. Oi, kuinka heidän väsyneet silmänsä
loistavat ja ilonpuna peittää heidän kalpeat kasvonsa!

Maria laulaa nyt kauniilla äänellään:
,,Oi, kiitos nyt, Vapahtaja,
Sä Jesus, tosi Jumala,
Kun tulit tänne tykömrne,
O terve, jalo vieraamme
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Liikuttavaa on kuulla pienokaisten heikkojen ää-
nien, jotka väliin vaan huminalta kuuluvat, laulavan
kiitosvirttä Jesuslapselle. Liikuttavaa on myös nähdä
lasten vastaanottavan lahjoja, joita hän rakkaudessaan
heille tarjosi. Täällä pieni tyttönen painaa sydäntään
vasten nukkea, niinkuin hän ei koskaan tahtoisi siitä
luopua, tuolla koettelee pieni poika, jota ymmärtäväisen
käytöksensä tähden sanottiin „sedäksi“, lakkia pää-
hänsä, ja tuolla sängyssä vaeltaa koko „Noakin arkki'1
peitteen päällä pienen sairaan tytön edessä! Täällä on
iloa, leikkiä ja laulua, kaikkialla riemua ja Johannes
Marian kanssa kulkevat onnellisina yhden lapsen luota
toisen luo. Nyt mennään vuorossaan täysikasvuisten
sairasten luo. He makaavat kaikki vuoteillaan, mutta
nousevat ja katsovat iloissaan kaunista joulupuuta, joka
loistaa keskellä huonetta; ja kun Johannes ja Maria
menevät vuoroon kunkin luo, ojentaen kullekin lahjan,
jota hän parhaiten voi käyttää, silloin kostuu moni
silmä ja monen kiitossanan lausuvat heidän kalpeat
huulensa. Johannes lukee heille joulu-aaton evanke-
liumin, laskeutuu sitten polvilleen ja kiittää Jumalaa,
joka rakasti kaikkia, kaikkia, niin suuresti, että hän
antoi oman ainoan Poikansa maailmaan, että kaikki
saisivat ijankaikkisen elämän, jotka häneen turvaavat.
Senjälkeen lauletaan jouluvirsi, joka ei ole huulten
huminaa, vaan lähtee sydämmestä:

„Taas joulu-aika riemuisa.
Nyt koitui kotihimme;
Jumalan Poika taivaasta
On tullut majoihimme;
Hän tuli tänne köyhänä,
Alhaisena ja nöyränä,
Vieraaksi maailmahan,
Meit’ orjuudesta auttamaan,
Ilohon taivaan saattamaan,
Ijäiseen kunniahan.“
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On jo myöhä, ja Maria veljensä kanssa menee
omaan kamariinsa. Mutta mitä siellä onkaan! Veli on
sisarelleen valmistanut joulupöydän, joka on täynnä
kaikenlaisia lahjoja, ja tuolla joulukuusi seisoo koris-
tettuna monilla kynttilöillä; valkoiset enkelit leijailevat
oksilla. Tämä on aivan samankaltainen puu, kuin
se, minkä lapset olivat 24 vuotta sitten ihastuneena
nähneet. Maria heti arvasi kenen toimesta se oli il-
mestynyt. Rakkaat vanhemmat! Jumala siunatkoon
heitä! Mutta vieressä seisoo toinen puu, joka oli tätä
paljoa suurempi ja joka melkein varjostaa oksineen ja
ihmeellisino hedelmineen tuota toista pienempää puuta.
Mistä tämä on tullut, sitä eivät tiedä. Sen jalkana
on suuri valkoinen tynnyri, josta se ikäänkuin kasvaa,

kylläpä se olisi voinut viihtyäkin niin lihavassa
maassa, sillä tynnyri on täynnä voita! Puun alimmai-
silla oksilla riippuu harvinaisia hedelmiä: kinkku, suuri
kappale silavaa, jänis, monta, monta makkaraa; kor-
keammalla on pienempiä koria täynnä kahvia, sokeria,
riisiryyniä, jauhoja y. m. ja välillä on kiedottu rusi-
noista, luumuista ja kuivatuista hedelmistä laitettuja
seppeleitä; siellä ja täällä riippui omenia oi, kuinka
monta! Samettinen laukku on täynnä karamelleja, vaan
mitä kummia, eivät ne olekaan makeisia, vaan kirkkaita
kulta- ja hopearahoja oi, sepä vasta on kallisarvoi-
nen, ja varressa riippuu paperi, jossa on sanat:

»Minä tiedän, että Te voitte hyvin tätä käyttää!
Sorolan emäntä.11

Korkealla puun latvassa liehuu pieni lippu jakun
tohtori katsoo sitä, lukee hän nämät sanat:

»Tohtori Wernerille ja hänen sairailleen. “ Sy-
västi liikutettuina seisovat sisarukset siinä. Tätä kaik-
kea on kansan rakkaus antanut heille. Tämä on se
maallinen joululahja, jonka Herra tarjoo heille. Maria
pitää samettilaukkua kädessään; se on niinkuin käsiraha
siihen, että lahjoittaja kerran antaa itsensä Herralle.
Mitkä varastot, mitkä rikkaudet! Nyt ovat keittiö ja



varastohuoneet taas täynnä, nyt voivat he runsaasti
auttaa jälleen.

„Öi, tätä en milloinkaan olisi voinut ihmisistä
ajatella", huudahtaa Maria vihdoin.

„He kaikki niin rakastavat sinua", sanoo veli.
„Ei, se on sinulle annettu", sanoo Maria, „sinä

parannat heidän sairaansa, sinä olet aina niin hyvä
heille kaikille."

„Siitä ei meidän tule kiistellä", naurahtaa Johan-
nes, „Jumala on kumminkin kaikkien lahjojen antaja.
Häntä tulee meidän kiittää jaylistää, hänelle tahdomme
uhrata koko elämämme. Kuinka ihmeellisesti hän on
meitä johdattanut! Kun ajattelen, kuinka me kerran
lähdimme taivasta etsimään —“

„Ja me olemme löytäneet sen, Johannes", huu-
dahtaa Maria ylen onnellisena, „meillä on taivas jo
täällä maan päällä,"

Ja kun kynttilät kuusissa ovat loppuun palaneet,
istuvat veli ja sisar vielä toistensa vieressä ja hämä-
rässä huoneessa kaikuu laulu vielä heleänä jakirkkaana:

„Nyt kaikin Herraa kiittäkäät,
Käskyinsä tiellä kävelkäät!
Hän suuret työnsä ilmi näyttää,
Voimallaan kaikki paikat täyttää,
Meit’ armiaasti siunaapi,
Öin päivin aina auttaapi;
Hän sielun, ruumiin tarpeet antaa,
Meist’ isällisen huolen kantaa.“
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Lemmikkiseppele.

«Tule kanssamme, Hilja, tule kanssamme metsään!
Mansikat jo alkavat kypsyä ja siellä on niin paljo
kukkia. Ja näin se on ilmakin kaunista. Joudu pian!
Meille tulee hirveän hauska!"

Näin kehoittivat Hiljaa naapurin tytöt, jotka iloi-
sina marjatuokkosineen astuivat metsää kohti.

«En vielä pääse metsään", sanoi Hilja, joka istui
portailla sukkaa kutomassa.

«Miksi ei?" tytöt kysyivät.
«En ole vielä kutonut niin monta ympärystä kun

äiti määräsi", Hilja vastasi.
«Pyydä vain äidiltäsi, että ensin saat mennä met-

sään ja vasta sitte kutoa sukkaa", yllyttivät tytöt.
«Ei se auta, vaikka pyytäisinkin, ei pyrkimällä

pääse", sanoi Hilja, sillä äiti sanoo aina: «työ ensin,
sitte leikki."

„Oi, jos olisin tiennyt teidän tänään menevän
marjaan 11

, lisäsi hän vielä, «niin olisin noussut aikai-
semmin aamulla ja silloin olisivat nuo kaksikymmentä
ympärystä, jotka äiti on määräksi pannut, valmiiksi
kudotut. Ja olisin nyt valmis lähtemään marjaan.
Nyt en voi päästä, ja Yrjökin jo tarvitsee sukkansa."

«Hohhoo11
, sanoi joku joukosta, «kyllä mahtaa

olla ikävää kauniina kesäpäivänä tehdä työtä."
«Niin, kyllä Hiljan äiti on kovin ankt> a", sanoi

toinen.
«Niin on", lisäsi siihen vielä kolmas. «Oikein-

han se on julmaa: täytyy vielä kutoa sukkaa, kun
koulu on loppunut. “

Noin puhuivat tytöt lähtiessään. Tosin ei heidän
tarkoituksensa ollut puhua Hiljan kuullen, vaan tämä

3
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kuitenkin kuuli joka sanan. Heidän lauseensa kohta-
sivat ei ainoastaan hänen korviansa, vaan hänen sydän-
tänsä. Ne olivat siemeniä, jotka sydämeen kylvettyinä
pääsivät itämään, jopa kantamaan hedelmääkin. Hilja
laski kutimensa syliinsä ja silmillään hän seurasi tove-
reitaan, jotka kävellen läpi kukkivan nurmikon, silloin
tällöin poimien jonkun kukkasen, jo lähenivät metsä-
rinnettä. Hän ei enää huolinut kutoa sukkaansa, hän
ei ajatellut armasta äitiänsä, jota hän kuitenkin niin
paljo rakasti, hän ei muistanut pikku veljeänsä ja
että hän pian tarvitsi uusia sukkia. Hän muisti vaan
itseänsä kovin kohdeltua tyttöparkaa, jonka kau-
niina kesäpäivänä täytyi istua kohdallaan ja kutoa
karkeaa sukkaa. Muut tytöt saivat vapaasti juoksen-
nella metsissä, hän vain oli kuin vanki, tuomittu anka-
raan työhön.

Katkera mieli-ala, se oli hedelmä, joka oli pääs-
syt Hiljan sydämessä kasvamaan.

Ja kun kerran katkera mieli oli päässyt verso-
maan, kuiskasi kiusaaja hänelle vielä monta sanaa,
jotka antoivat uutta yllykettä hänen katkeruudelleen.

Hilja oli kyllä koulussa oppinut monta lausetta,
joilla hän olisi voinut vastustaa kiusausta. Senlaisia
ovat esim. lause: „Te lapset, olkaat kuuliaiset teidän
vanhemmillenne kaikissa, sillä se on Herralle hyvin
otollinen! 44 Samaten myös 4:nen käskyn sanat, jotka
vielä lupaavat menestystä ja pitkää ikää sille, joka
niitä täyttää. Vaan niitä ei Hilja nyt tahtonutkaan
mieleensä muistuttaa.

Hetki hetkellä kului, taisi jo olla puoli tuntia siitä
kun tytöt olivat lähteneet, vaan Hilja ei senjälkeen
ollut kutonut niin silmääkään. Hän istui vaan japyyhki
kyyneleitään.

„He lupasivat viipyä suuren koivun juurella tuolla
Vuolaan ojalla. Mitäs jos vielä saavuttaisin heidät44

,

ajatteli Hilja.
«Vaan mitenkä kävisi silloin työn, jonka äiti on

määräksesi pannut?4 ' muistutti omatunto.
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„01isiko vaarallista**, kuiskasi kiusaaja, „jos siir-
täisit nuppineulan, joka osoittaa, mistä tänäpäivänä
rupesit kutomaan, vähän alemmaksi. Ei sitä äiti huo-
maisi. Tee niin ja lähde marjaan, niin voit vielä saada
iloisen päivän.“

„Jos niin teet**, sanoi taas omatunto, „niin teet
itsesi syypääksi petollisuuden syntiin.**

„Sen voit sovittaa sillä, että huomenna kudot
kahden verran. Samahan se on, koska työ tehdään,
kunhan se vaan tehdyksi tulee**, puhui taas kiusaajan
ääni Hiljan sydämmessä.

Noita vastakkaisia ääniä Hilja ei enää tahtonut
kuulla. Hän heitti yhfäkkiä kutimen luotaan, katsahti
ulos, ihmeen kaunis oli ilma hänen täytyi päästä
lähtemään. Kukapa tietää, vaikka huomenna saattaisi
sataa, etfei koko päivänä voisi olla ulkona.

Hän otti kutimensa uudestaan, laski nopeasti
kaksikymmentä ympärystä alaspäin ja siirti sille koh-
dalle nuppineulan, riensi äitinsä huoneesen ja sanoi:
„äiti, olen jo kutonut sen minkä minulle täksipäivää
määräsit. Saanko nyt lähteä ulos?**

Tätä sanoessaan tunsi Hilja ahdistavan tunteen
sydämessään. Valheen hedelmä ei milloinkaan mieltä
iloiseksi tee.

Tyttö ei rohjennut katsoa äitiinsä, hän tiesi, etfei
hän nyt olisi kestänyt hänen silmäystään.

„Todellako“, sanoi äiti, „oletko jo saanut sen
tehdyksi? Olet ollut oikein ahkera ja kiltti tyttö.“

Nuo sanat pistoksena koskivat Hiljan sydäntä.
Hän tunsi hetken aikaa halun heittäytyä äidin kaulaan
ja hänelle kertoa pahan tekonsa, vaan samassa kuis-
kasi kiusaaja hänelle suloisia sanoja viileästä, tuok-
suavasta lehdosta, tovereista, jotka paraikaa poimivat
kukkasia ja meheviä mansikoita ja vielä lisäksi
muisti hän tovereinsa sanat: ~Hiljan äiti on kovin
ankara, oikeinhan on julmaa, kun täytyy kutoa sukkaa,
vaikka juuri on lopettanut koulun. 1 * Äiti lupasi Hiljan
menemään, ja Hilja lähti mutta tyttöparka ei tällä
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kertaa, kuten tavallisesti, voinut iloisesti suudella äitiä
ja sanoa: „kiitos, oma äiti kultani."

Hänellä oli lupa mennä ja hän lähtikin, vaan ei
hän nyt, kuten aina ennen huviretkelle lähtiessään,
kepeänä kuin keijukainen lennähtänyt alas portaita.
Hän päinvastoin viipyi, viipyi joka askeleelta, tuntuipa
siltä kuin olisi ollut lyijyä jaloissa. Niin, siltä tuntuu,
kun omallatunnolla on joku kuorma, painaapa se vielä
raskaamminkin kuin lyijy ja semmoinen kuorma omalle-
tunnolle karttuu, kun syntiä tekee.

Hetken kuljettuansa, jos kohta hitaastikin, saapui
Hilja metsään ja niin kävi, kuin hän oli arvannut: tytöt
olivat vielä koivun juurella Vuolaan ojalla. Riemuiten
tytöt juoksivat häntä vastaan.

„Hilja, Hilja, pääsitkö sinä kuitenkin", riemuit-
sivat he.

„Minkä ihmeen kautta se on tapahtunut ?“ kysäsi
vielä yksi heistä.

„Minkä ihmeen kauttako?“ toisti Hilja ja toivoi
sydämessään etfei siitä asiasta enää puhuttaisi.

Hilja koetti näyttää iloiselta, mutta se ei tahtonut
oikein menestyä. Hänen paras ystävänsä, Elsa, sanoi:
„Hilja, miksi olet alakuloinen? Olehan nyt iloinen,
kun äitisi suostui päästämään sinut kanssamme."

„Miten sait äitisi suostumuksen? 11 muistutti vaka-
vasti omatunto. Hilja muisti sen lisäksi, että äiti kerran
oli lausunut ilonsa siitä, etfei hänellä milloinkaan ollut
lapsistaan sitä surua ollut, että heistä olisi joku hänen
pettänyt.

„Nyt olen pettänyt äitini“, ajatteli Hilja ja mah-
dotonta oli hänen nauraa, vaikka mitä sukkeluuksia
kumppanit laskivatkin.

„Jos äitini tietäisi mitä nyt olen tehnyt, niin ei
hän voisi minua enää rakastaa11

, ajatteli hän taaskin.
Muut tytöt juoksivat metsässä, hyppäsivät mät-

täältä mättäälle, kiveltä kivelle, lauloivat ja räikivät.
Jo olivat saaneet koko joukon kukkasia ja oli niitä
Hiljallakin.
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He istahtivat nyt seppeleitä sitomaan. Tämä toimi,
joka muuten oli Hiljalle rakkaimpia, ei sekään nyt
miellyttänyt. Yksi ainoa silmäily äidiltä, iloinen mieli-
hyvän silmäily, olisi ollut hänelle kalliimpi, kuin kaikki
nuo moniväriset, hohtavat kukat, joita hän nurmelta
oli poiminut.

Kun hän katseli metsätähtiä, jotka muuten olivat
hänen lempikukkiansa, tunsi hän nuhteen sydämessään.
»Minä en ole niin valkea ja puhdas kuin ne", ajat-
teli hän.

Entä kielot sitte? Niitä hänen oli ollut tapana
viedä äidillensä. Rohkeniko hän nyt lähestyä äitiä
hänelle niitä antaaksensa?

Nyt syntyi hetken hiljaisuus. Ehkäpä tyttöjä jo
väsyttikin. Vaan eipä se kauan kestänyt. Joku jou-
kosta, jonka teki mieli aina pakinoida taikka aina
kuunnella pakinoimista, keksi sen, että jokaisen piti
sanoa, mitä hän juuri sillä hetkellä oli ajatellut. Hilja
tuosta vähän säpsähti ja kun vuoro tuli hänelle sanoi
hän punehtuen: »minä ajattelin, että kuinkahan rau-
hattomalta mahtoi ensimmäisille ihmisille tuntua sen-
jälkeen kun he olivat syntiä tehneet."

„Sinulla on niin kummallisia ajatuksia", sanoi Elsa.
„Ajattelinhan vain, etfeivät he suinkaan voineet

nauttia kukkasten tuoksua eikä heille päivänpaiste tun-
tunut yhtä lämpöiseltä kuin ennen", koetti Hilja selittää.

Tuo keskustelu tuli keskeytetyksi, kun yksi ty-
töistä huudahti: »Tiedättekö! näistä lemmikeistä aijon
sitoa seppeleen ja sen saa se, joka yhteisen suostu-
muksen mukaan on paras meidän joukostamme. »Näh-
kääs“, lisäsi hän sitte naurahtaen, »kunnioitettua omaa
itseäni en tietysti ota lukuunkaan."

Tuo ehdotus herätti yleisen mieltymyksen ja antoi
aihetta moniin iloisiin leikkipuheisin.

„Sinun päässäsi ei se pysyisi kahta minuuttia-
kaan“, arveli joku Ellistä, joka olikin seppeleen sitoja.

„Ei suinkaan, enkä minä sitä tahtoisikaan 11
, sanoi

siihen Elli.
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„Vieläpä mitä", arveli Aino. „Muistatko, Elli,
tarinaa ketusta ja pihlajanmarjoista?"

„Ei se sovi minulle", ehti Elli heti sanomaan.
„Nähkääs, syy on vaan se, että minä en jaksaisi kan-
taa tuota arvoa ja tuntisin pistoksen sydämmessäni,
jos nuppineulankin pistäisin vähän väärään."

Hilja säpsähti, mutta ei kukaan sitä huomannut,
kaikkein vähiten Elli, joka oli saanut seppeleen val-
miiksi ja ihmetellen sen somuutta koroitti sen kaik-
kein nähtäväksi.

„Näettekös, kyllä kelpaa tuonlaista kunnianmerkkiä
kantaa", sanoi hän. „Miten herttaiset nuo sinisilmäiset
lemmikit vihreitten lehtien välissä ovat. Nyt on rat-
kaiseva hetki. Kenenhän kiharoita tulee tämä korista-
maan? Miten asia ratkaistaan? Aänestämmekö vai
miten?"

„Äänestetään, äänestetään", vastattiin tyttöjen
joukosta riemuiten.

„Vaan meillä ei ole kynää eikä paperia. Suos-
tutteko siihen, että minä mainitsen yhden kulloinkin
vuorostaan ja te joko hylkäätte tai hyväksytte eh-
dokkaan?"

„Hyvä, tehdään niin!" oli yksimielinen vastaus.
„Ensimmäinen ehdokkaani on Katri!"
Ehdotusta seurasi yksimielinen nauru ja vastauk-

seksi yksimielinen: „ei, ei." Katri oli, näet riidan-
himoisin kaikista ja sai aina toveruusseurassa jotain
toraa matkaan.

„Se ehdokas ei kelpaa. Toinen on siis valittava.
Entä Ilmi?"

„Ei hänkään ole paras“, vastasi joku joukossa.
„Mutta, Elli, sinun pitäisi oikeastaan likemmin se-

littää, mitä sinä parhaalla tarkoitat", lisäsi hän vielä.
„Sehän on selvää", Elli vastasi, „Päivän selvää.

Tietysti se, joka on hyvä koulussa ja leikissä ja ko-
tona. En tietysti tarkoita, että hänellä pitäisi olla 10
joka aineessa koulussa", silloin katsoi hän vilkaisemalla
Katriin, joka oli tunnettu siitä, että hän hieman ylväs-
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teli hyvistä todistuksistaan, „tarkoitan tietysti sitä, että
on ahkera koulussa, auttavainen kumppania kohtaan,
sovinnollinen leikissä, tottelevainen kotona niin kyllä
tiedätte —“

„Sitte minä kyllä tiedän”, sanoi Aino, „sen saa
Hilja tai Elsa, - Hilja luulen minä.”

„Hilja sen saa!” huusivat kaikki tytöt. Katrikin
oli jo unohtanut harminsa siitä, että seppele tuomittiin
häneltä pois ja hänkin äänesti Hiljaa.

„Niin, Hilja”, sanoi iloinen Elli, jonka äänellä
tietysti oli suurempi paino, koska hän oli valmistanut
seppeleen. „Sinusta on yksimielinen todistus se, että
olet ahkerin koulussa ja kuuliaisin kotona. Sinä olet
varmaan tunnollisin meistä kaikista, etkä suinkaan
milloinkaan tahdo tehdä mitään vääryyttä.”

Hilja kätki kasvot käsiinsä.
„Nyt, Hilja, seppelöin sinut, kruunaan sinut ku-

ningatareksi! Olettehan kaikki yksimieliset siitä?”
„01emme, olemme”, vastattiin riemullisesti.
Elli kumartui laskeaksensa seppeleen Hiljan päähän,
„Ei, ei!“ huudahti Hilja ja heittäysi itkien maahan.
Tytöt katsoivat häntä kummastuen. Semmoisena

eivät olleet milloinkaan nähneet Hiljaa, joka tavalli-
sesti aina oli tyven ja sopusointuinen. Heillä ei ollut
aavistustakaan siitä taistelusta, joka raivosi Hiljan
sydämessä. Hiljan omatunto vaati häntä paljastamaan
vikansa kumppaneilleen, mutta toiselta puolen kehoitti
hänen ylpeytensä sitä salaamaan. Miksi kertoisi hän
sitä tovereillensa. Eihän hän heitä kohtaan ollut rik-
konut?

Ei, ei hän seisoi valheellisena heidän edessänsä
ja he ajattelivat hänestä parempaa kuin hän ansaitsi.
Pois, pois tästä valheesta hän tahtoi. Se tuotti hä-
nelle ääretöntä tuskaa. Ei hän rauhan kipinää ollut
tuntenut siitä hetkestä, kun hän äidilleen valehteli.
Hänen mieleensä muistui Raamatun sanat: „Joka pa-
han tekonsa tunnustaa, sille se anteeksi annetaan.”
Hän muisti apostolin sanat: „Jos me tunnustamme
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meidän syntimme, niin Hän on uskollinen ja hurskas,
joka meille synnit anteeksi antaa japuhdistaa kaikesta
vääryydestä.“

Nuo sanat antoivat Hiljalle voiton oman itsensä
ja oman syntinsä yli.

Kun tytöt kummeksien seisoivat hänen ympäril-
länsä, nousi hän seisoalle, pyyhki kyyneleitänsä niin
hyvin kuin taisi, kun ne tulvana vierivät alas poskia
ja sanoi päättävästi, vaikka vapisevin äänin: „tytöt! en
ole niin hyvä kuin luulette. Olen tehnyt suuren syn-
nin.
äiti luulisi minun jo kutoneen, minkä hän oli minulle
määrännyt. Oi, tahdon kiirehtiä kotiin tunnustaakseni
kaikki äidille ja jos mahdollista saadakseni häneltä
anteeksi.“

Erilaisen vaikutuksen tämä tunnustus teki Hiljan
kumppaneihin. Siitä he olivat kaikki yksimieliset, että
he jollakin tavalla tahtoivat lohduttaa Hiljaa. Mutta
Hilja ei tahtonut kuulla lohdutusta, hän kiirehti pois,
sillä hän tunsi, että hän oli kokonaan ansaitsematon
tovereinsa ystävyyteen ja heiltä lohdutusta saamaan.
Ei mikään muu voinut häntä lohduttaa kuin anteeksi
saaminen äidiltä ja Jumalalta, sen tunsi Hilja.

Hiljan pois lähdettyä, sanoi Elli totisesti: „juuri
sinä hetkenä, kun Hilja tunnusti pahan tekonsa, tun-
sin parahiten, että hän ansaitsi seppeleen sillä ei
minulla ainakaan olisi ollut rohkeutta senlaiseen tun-
nustukseen.“

Tytöt olivat kaikki käyneet totisiksi; iloiset ja
vallattomat leikit eivät enää tällä kertaa heitä miel-
lyttäneet. Tuo äskeinen tapaus oli herättänyt totisia
ajatuksia heidän sydämissään.

Hiljan päästyä kotiin, tapasi hän äitinsä yksin
kamarissa. Hän kertoi hänelle kaikki eikä salannut
mitään: ensin katkeran mielensä äitiä kohtaan, nureksi-
misensa, petollisuutensa, valheensa kaikki. Ja kum-
mallista oli, miten sitä myöten, kun hän kertoi, hänen
sydämensä tuli keveämmäksi; oli kuin taakka taakan



perästä olisi pois nostettu. Hän tunsi että lausuttu
tunnustus jo ikäänkuin puoleksi irroitti hänet siitä
synnistä, jonka vangiksi hän oli joutunut ja joka piti
häntä monta tuhatta kertaa vaikeammassa orjuudessa,
kuin miltä milloinkaan työ kotona oli tuntunut. Työ
se hänestä nyt oikein suloiselta tuntuisi ja kuinka tus-
kallinen sitä vastaan oli ollut se ilo, jota hän oli etsi-
nyt velvollisuuttansa laiminlyömällä. Hartaat kyyneleet
valuivat Hiljan poskille; kyyneleiltä hän ei voinut nähdä,
että surun läpi loisti äidin silmistä ilon sädekin. Äiti
kiitti Jumalaa siitä, että Hilja oli saanut voimaa tun-
nustuksen kautta murtamaan synnin kahleet. Hän tiesi,
että Hiljan suru oli suru Jumalan mielen jälkeen ja
siksi tiesi hän, että hän sai antaa Hiljalle anteeksi ja
kehoitti häntä pyytämään anteeksi Jumalalta.

„Saanko taas olla oma Hiljasi? 11 kysyi tyttö kyyne-
leissä, ja sydämellisesti sulki äiti hänet rintaansa kohti.

Yksinäiseen kamariinsa tultuansa lankesi Hilja
polvillensa ja rukoili hartaasti Jumalalta anteeksi-an-
tamusta ja uutta armoa. Rauha valui silloin hänen
sydämeensä ja lopullisesti puhkesi hän kiitokseen.
~Jumalan sana neuvoi minua, se antoi minulle rohke-
utta tunnustukseen, se antoi minulle voimaa tahtomaan
parempaa", ajatteli hän. „Jumalan armo yksin voi
minua paremmaksi tehdä" ja silloin istui hän harmo-
nien ääreen ja veisasi virren. Aivan omakseen tunsi
hän sanat:

Ilman Jesust’ tulen liukkaan,
Ilman armoo Jesuksen’
Sydän saa ahdistuksen.

41



Pikku Autti.
I.

Hui, miten on hirmuisen kylmä! Jos tuuli vain
keksii pienenkin reijän, niin siitä se tunkeutuu ja ulvoo
täyttä kurkkua. Ja sataa lumia ja räntää, lumia ja rän-
tää taukoamatta. Maa olisi varmaankin jo aivan valkoi-
nen lumesta, jos tuuli vain ei lakaisisi sitä pois ja tekisi
suuria aloja aivan paljaiksi.

Tuo värisee vallan ohuessa takissaan, pienonen
poika, joka on suojaa saadakseen kontannut sillan arkun
suojaan virtaavan joen vieressä, joka juoksee läpi koko
ison kaupungin. Muuan kaupustelijapoika se on, koska
hänen sylissään on laatikko, joka rippuu kaulaan sido-
tussa nuorassa. Laatikossa on tulitikkuja, pieniä pum-
pulista tehtyjä lampaita, puunukkeja ja iliuita pieniä
kaluja viidestä ja kymmenestä pennistä kappale. Mutta
siinä se poika istuu niinkuin olisi kiinijäätynyt. Harvoin
hän yrittääkään kaupitella ohikulkeville tavaroitaan. Ja
harvat valonsäteet tunkeutuvat pienen kauppamiehen synk-
kään nurkkaan, vaikka lyhdyt kirkkaastikin palaisivat.

Kuitenkin huomaa hänet eräs toinen poika, 10-vuo-
tias, joka menee hänen luokseen ja virkahtaa:

»Sepä on somaa! Aamulla sinä istuit tässä ja vielä
sinä istut tässä. Mikset sinä mene kotiin päivälliselle? 11

„Jaa kotiinko? 11 Köyhä poikanen tuumailee
hetken aikaa ja ravistaa surullisesti päätään, kun vastaa:

„En saisi kumminkaan ruokaa. 11

»Etkö saisi ruokaa? Sinullapa on aimollinen koti!
Mikä sinun nimesi on?“

„Antti. “

»Mikä on sukunimesi? 11

»Sukunimi? 11 Poika öllistää kysyväisenä toiseen ja
vaikenee.

.Missä asut sitte?“
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„Tästä mennään ensin tuonne kasarmin luo ja sitte
mennään vielä hetken matkaa tuonne päin ja sitte men-
nään suureen mustaan taloon, jossa aina on niin kolkkoa
ja pimeää; ja siellä porrasten alla minä asun.“

„Vai niin, siitäkös minä viisastuin! Mutta kuule,
mitä minä kerron. Minun nimeni on Jussi Väänänen ja
minä asun Kaivokadulla ISho 40 veljeni luona, joka on
hirveän ankara mies. Huomenna minä menen lasten
saarnaan, tiedäthän, että huomenna on sunnuntai? Ja
jos sinä silloin olet täällä, niin otan sinut mukaani sinne.
Meidän opettajaneiti sanoi, että toisimme jokainen jonkun
lapsen mukaamme, ja tahdothan sinä tulla minun kanssani?"

Antti pudistaa taas päätään. Sunnuntai lasten-
saarna senlaisesta ei hän ollut kuullut puhuttavan.
Hän ei tiedä mitä ne ovat, vaan sen hän kyllä tietää,
että hän ei saa mennä kenenkään kanssa.

„Minun täytyy istua täällä, “ hän kuiskaa, siksi
kun hän noutaa minut; muuten saan selkääni. 11

„Kuka noutaa? Äitisikö? 11

„Eikä, kun täti." Antti vilkasee peläten ym-
pärilleen, ikäänkuin hän pelkäisi tädin olevan lähei-
syydessä.

„Mutta minä tulen sentään sinua noutamaan. Huo-
menna viiden aikaan minä olen täällä, kuuletko sen?
Jos vain tietäisit, kuinka siellä on kaunista kirkossa. “

Antti katsoa kiirottaa Jussiin sanomatta sanaakaan.
Voi, kyllä hän vain mielellään menisi sinne, jossa on
kaunista! Kaikki minkä hän ennen on nähnyt ja kuul-
lut, on ollut kauheaa ja rumaa.

Mutta kasi tuossa seisoo jo täti hänen edessään,
senlainen täti, jonkalaisia ei ole monta. Hän on likainen,
ryysyinen ja pahan näköinen. Kaikki ihmiset kammovat
tuota ilkeätä naista, joka itse puolestaan ei muuta pel-
kää kuin poliiseja, jotka jo kaksi kertaa ovat hänen
vankeuteenkin saattaneet.

„Anna tänne rahat! Paljoko sinulla on?“ ärjäsee
hän pojalle, joka vavisten ojentaa tädille muutamat
kuparilantit.
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„Yai eikö enempää! Sinä olet tässä taas laiskotel-
lut etkä ole tarinnut ihmisille tavaroitasi. Tule nyt vain
mukaani, niin saat mitä olet ansainnut!" Näin sanoen kai-
raa hän kiini lapsen käsivarresta vetäen hänet mukaansa.

Antti kyllä tietää mitä hänellä on odotettavissat
ruoskaa eikä ruokaa. Kunpa hänen vain ei tarvitsisi
maata ulkona kylmässä!

Seuraavana päivänä kauniina, kirkkaana sun-
nuntaina istua kyhnöttää Antti jälleen tavallisessa
paikassaan. Hän niin mielellään kävelisi laatikkoineen,
mutta ei saata, sillä kaikkia jäseniä niin pakottaa ja
hänen pieni ruumiinsa on melkein jäykkänä kylmästä.

Mutta tuollapa tulee Jussi niin iloisena ja elävänä.
Hän nyökäyttää päätään Antille ja sanoo:

„No, nyt sitä mennään! Tulethan sinä mukaan.
Huomenna on joulu-aatto ja opettajat kertovat meille
tänään paljo kaunista Jesuksesta."

„Jesuksesta! Kuka se on?"
„Voi sinua sentään! Etkö sinä todellakaan tiedä

mitään hänestä? 11 kysyy Jussi kummissaan. „Mutta
oletkinhan sinä vielä liian pieni koulua käymään", hän
sääliväisesti lisää, „tule nyt mukaani vain!"

Antti näyttää epäilevän; minne hän piilottaisi laa-
tikkonsakaan? Mutta Jussi keksii keinon. Siellä on
ääressä vanha vaja, jonka kivijalka on rikki, sinne ko-
meroon mahtuu juuri tuo laatikko.

„Ei kukaan sitä sieltä keksi pimeästä; tässä
se kyllä säilyy, siksi kun palaamme. 11

Ja niin myöntyy heikompi väkevämmän tahtoon,
ja molemmat he rientävät kirkkoon.

Siellä istuu jo paljo lapsia penkeillä. Kaunis soitto
kajahtaa lehteriltä. Antti panee kätensä ristiin samoin
kuin näkee Jussin tekevän; hän nousee seisomaan, kun
näkee Jussin nousevan, ja istuu, kun Jussi istuu.

Hän kuuntelee nyt erään miehen puhetta, jota
kaikki toisetkin lapset näkyvät kuuntelevan, mutta ei
hän muuta ymmärrä siitä kuin nimen Jesus, jota niin
usein toistetaan.
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Kun puhe on lopetettu, tulee ystävällisen näköinen
nainen ja istahtaa heidän penkkiinsä. Hänkin kertoo
heille paljo kaunista Jesuksesta. Sitä Antti jo paremmin
ymmärtää. Jesus kuuluu olevan niin hyvä lapsille ja
erittäinkin pitää hän huolta hyljätyistä ja heikoista;
niitä hän tahtoo lohduttaa ja tehdä onnellisiksi.

«Mutta missä se Jesus sitten asuu?" kysäsee
Antti kesken kaiken.

Toiset lapset vilkasivat häneen ja vetivät suunsa
hymyyn, mutta opettaja vastaa:

«Taivaassa, lapseni; ja sinä saat myös tulla hänen
luokseen ja olla hänen kanssaan hänen ihanassa paratii-
sissaan. Siellä sinä saat laulaa enkelien kanssa."

„Mitä ne ovat? Minkänäköisiä?" kysyy Antti.
„Enkelit ovat Jesuksen palvelijoita ja tekevät

kaikki, mitä hän käskee," vastaa ystävällinen neiti. „Ne
ovat puetut valkoisin vaatteisin ja huomenna ne iloitse-
vat lasten kanssa joulukuusen ympärillä."

„Minä pidän siitä Jesuksesta," ajattelee Antti,
mutta hän ei virka mitään. Silmät vain kiiluvat kirk-
kaammin kuin koskaan ennen.

Jumalanpalvelus on loppunut ja lapset ovat ulkona
kadulla. Jussi on lempeämmän näköinen nyt kuin taval-
lisesti. Tosin ei hän milloinkaan ollut erikoisen paha
eikä tyly, mutta se ajatus, että huomenna olisi joulu,
tekee hänet entistä rakastavaisemmaksi. Hän niin mie-
lellään tahtoisi ottaa vastaan Jesuksen sydämeensä.

Antti on mielestään ollut kokonaan entistä erilai-
semmassa mailmassa. Hän vain toivoo kuulla enemmän
hyvästä Jesuksesta ja pyytää toverinsa kertomaan.

„Jesus oli pitkät, pitkät ajat sitte täällä maan
päällä, 11 kertoo Jussi. „Ja silloin hän oli hyvin hyvä
kaikille ihmisille. Ja nyt hän on ylhäällä taivaassa,
jossa kuu, aurinko ja tähdet ovat hänen kynttilöinään.
Hän on niin rikas kuningas ja hän tahtoo tehdä meidät
kaikki rikkaiksi. Hän valmistaa meille asuntoja siellä
taivaassa, ja siellä me saamme sitten asua hänen kanssaan.“

«Mutta kuinka me pääsemme sinne?" utelee Antti.
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„Se ei taida ollakaan niin helppoa,"' tuumailee
Jussi. „Ensin pitää meidän ottaa vastaan Jesus sydä-
meemme, sanoo opettaja, ja meidän pitää totella häntä.
Ja sitä emme voi tehdä, jos emme saa Jumalan pyhää
henkeä. Ja kaikkein viimeiseksi pitää meidän kulkea
pimeän laakson läpi tai synkän virran yli, sanoo opet-
taja. En tiedä mitä hän oikein tarkoittaa sillä, mutta
hän sanoo, ettei meidän tarvitse pelätä, sillä Jesus sei-
soo toisella puolella ottamassa meitä vastaan. Ja hän
heti tarttuu käteemme ja johdattaa meitä kauniisen tai-
vaasensa."

„Yoi, kun minä tahtoisin mielelläni sinne päästä!"
huoahtaa Antti.

„Senpä kyllä uskon. Tiedätkö, että siellä kadutkin
ovat kullasta ja portit kelmistä. Ja puutarhassa on kypsiä
hedelmiä läpi vuoden, joka kuussa. Siellä ei ole talvea
milloinkaan. Ei kenenkään ihmisen tarvitse vilua kärsiä".

Antti nykäsee Jussia hihasta ja kuiskaa: „Luuletko
tädinkin tulevan taivaasen? 11

„Ei hän tule, jos hän ei muutu hyväksi," vakuut-
taa Jussi. „Kuules, tulethan huomennakin lasten jou-
luun, kun tämäkin sinusta oli niin hauskaa?“

Antti hyvillään nyökäyttää päätään, ja nyt heidän
pitää erota. Jussi kiiruhtaa kotiin ja Antti menee vajan
luo hakemaan laatikkoansa. Mutta mitä, mitä on ta-
pahtunut? Laatikko tavaroinensa on kadonnut. Tuohon
paikkaan Antti sen pani ja nyt ei ole siinä enää mitään,
,Jos täti nyt tulee, niin lyö hän minut ehkä kuoliaaksi.
Kauheaa, kauheaa, jos hän tulisi! 11 säikkyy Antti.

Ei muuta ajatusta mahdu hänen päähänsä ja hän
lähtee juosta viheltämään minkä ikänä jaksaa. Pitkin
joen viertä hän juoksee, kauemmas, yhä kauemmas. Pois,
pois niiltä - seuduilta, jonne täti tavallisesti tulee häntä
etsimään.

Vihdoin hän ei enää jaksa juosta. Aivan uupu-
neena väsymyksestä hän pysähtyy ja katselee ympäril-
leen. Tuossa on taas silta, hän menee sillalle ja nojaa
käsipuuta vasten. Ei milloinkaan mailmassa hän enää
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uskalla mennä tädin luo, sen hän vain tietää var-
muudella. Mutta minne mennä? Hän ei tunne ketään
ihmistä, joka ottaisi hänet luokseen.

Hyvän Jesuksen luo, joka on niin hyvä kaikille
lapsille, hän mieluisimmin menisi, mutta missä hänkään
asunee? Niin, missä? Tämän sillan seutuvilla on
paljoa hiljaisempaa kuin muualla kaupungissa. Harvoin
joku tästä kulkee. Antti saa häiritsemättä antautua
mietteisinsä.

„Missä lienee sitte taivas? 11 tuumailee hän. „Tosin
taivas on tuolla ylhäällä, mutta on se tuolla syvässä
vedessäkin. 11 Hän näkee virrassa taivaan tuhansine täh-
tineen ja on siellä iso, kirkas täysikuukin. Eikö neiti
ollut sanonut, että piti kulkea syvän veden läpi, ennen-
kuin pääsi taivaasen ja että se hyvä Jesus sitte ottaa
vastaan? Entäs, jos Jesus nyt tulisi ottamaan hänet
taivaasen. Lapsi tähystelee tutkien virran vettä, mutta
ei sieltä vain näy yksiäkään ystävällisiä kasvoja. Nyt
katoaa kuukin pilven taakse. Tulee niin hämärä. Ja
kun aina pimenee pimenemistään, niin ei voi nähdäkään
Jesusta, jos hän tulee. Ja Antti kuitenkin niin mielel-
lään menisi hänen luoksensa, eikä tahdo palata tädin
luo. Mutta kas! eikö Jesus tule tuolta? Antti nojautuu
syvemmäksi yli käsipuiden, että voisi nähdä. Jalat luis-
kahtavat, hän syöksyy veteen. Huudahdus, loiskahdus

ja sitten on kaikki hiljaa.
Mutta rannalla syntyy liikettä. „Lapsi on pudo-

nut virtaan, lapsi on pudonnut virtaan,11 huudetaan. Vene
sysätään veteen, ihmisiä ryntää apuun. „Lapsi on huk-
kunut! 11 kirkaistaan. Mutta nyt, nyt se saatiin pe-
lastetuksi!

11.

Vedestä nostettu poika viedään heti lasten sairas-
huoneesen. Ja kauan saavat tohtori ja hoitaja tehdä
työtä, ennenkuin huomaavat hänessä mitään elonmerkkiä.
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Rauhallinen uni seuraa ja juuri kun kellot ilmoittavat
pyhän joulujuhlan tuloa, herää pikku Antti.

Hän hieroo silmiään. Miten heikko hän mahtaa
ollakaan ja nälissään. Mutta hän ei ehdi ajatella ruokaa
ja juomaa. Missä hän on? Eihän toki tädin luona?
Ei, ei! Ei myöskään kylmässä vedessä? Mutta onko
hän taivaassa, jonne toivoi pääsevänsä? Antti avaa
silmänsä suuremmiksi ja näkee olevansa suuressa salissa.
Lattialla on sänky sängyn vieressä ja valkoisilla vuo-
teilla on pieni kalpea olento jokaisessa. „Ovatkohan
nuo enkeleitä?" hän ajattelee. „Ja ketä nuo ovat?" hän
näkee kahden naisen valkeat esiliinat yllä kantavan
sisään joulukuusta. Nyt he vielä hakevat toisenkin
kuusen ja jokaisen sängyn luo tuodaan kullekin lapselle
oma pieni kuusi. Voi, miten kirkasta! Nyt kuuluu
kaunis laulu ja vieno soitto.

Varmaankin tämä on taivas! Yhä useampi kuusi
tuodaan sisään jayhä kauniimpia lauluja lauletaan. „Tämä
on taivas, tämä on taivas," ajattelee Antti.

Nyt nuo hyvät naiset tulevat hänenkin luoksensa.
Sairaanhoitajia ne ovat valkeat lakit päässä. He asetta-
vat kuusen Antinkin sängyn ääreen ja laulavat:

„Oi, kiitos nyt, Vapahtaja,
Sä, Jesus, tosi Jumala,
Kun tulit tänne tykömme"
Oi terve, jalo vieraamme!"

Niin, missä hän lie, tuo Jesus? Antti ei vielä
ollut nähnyt häntä.

Samassa vanha, harmaapartainen mies, jolla on
■kirkkaat, ystävälliset silmät, nojautuu hänen' vuoteensa
yli ja sivelee hellästi hänen laihaa poskeaan sanoen:
„Kuinka on laitasi, rakas, pikku poikani? u

Antti katsoo häneen. „Varmaankin tämä on Jesus 11
,

hän ajattelee. „Juuri noin vanhalta hän mahtaa näyttää,
koska siitä on niin pitkä aika, kun hän oli maan päällä. 11

Ja Antti painaa päänsä hyvän lääkärin rintaa vasten ja
kuiskaa hiljaa;
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„Antakaa minun aina olla täällä!"
„En minä suinkaan sinua aja täältä pois, pikku

ystäväni," vastaa vanhus; „mutta nyt sinun täytyy saada
vähän ruokaa."

„Varmaankin minulle nyt annetaan hedelmiä siitä
kauniista puutarhasta", miettii Antti. Mutta sen sijaan
tsritaankin hänelle vähän maitoa ja vehnästä. Hän ei
aluksi aijo syödäkään, sillä ilo täyttää hänen niin, ettei
hän tunne nälkääkään. Mutta sitte hän muistaa, että
täytyy totella enkeleitä, jotka ovat tuoneet hänelle tämän
ruuan, ja seutähden hän nyt syö ja juo. Sitten hän taas
nukkuu, sillä väsymys taas valtaa hänet.

Antti on nyt ollut enemmän kuin kahdeksan vuo-
rokautta sairashuoneessa. Hän on saanut tietää missä
hän on, on kuullut, ettei tie taivaasen mene veden läpi
ja ettei Jesus tule luoksemme näkyväisessä muodossa.
Hän tietää myös, ettei hänen enää tarvitse palata tä-
tinsä luo joka asuukin vankilassa. Ja hän tietää,
ettei hänen enää tarvitse nähdä nälkää eikä vilua, eikä
hänen tarvitse kulkea myymässä tulitikkuja.

Hänen hyvät ystävänsä sairashuoneessa ovat sano-
neet tämän. Mihin hänen on meneminen ja missä hän
tulee asumaan, siitä hän ei huolehdi. Mutta hänen hoita-
jansa sitä enemmän ovat ottaneet miettiäkseen sitä asiaa.

„Minne me saamme pikku Antin? kysyvät he toi-
siltaan. „Vielä voi hän saada olla hetken aikaa täällä
sairashuoneessa, vaan ei kauan, sillä poika alkaa jo tulla
ihan terveeksi, eikä meillä ole terveille sijaa."

„Paras olisi saada hänet maalle, koska hän vielä
on heikko," arvelee tohtori; „siellä hän terveellisen ra-
vinnon, raittiin ilman ja hyvän kasvatuksen kautta voisi
muodostua oivalliseksi pojaksi."

„Mutta mistä löydämme perheen, joka oikein tun-
nollisesti häntä hoitaisi?”

luottaa niin lujasti siihen, että Va-
pahtaja itse lähettää jonkun ihmisen häntä hakemaan 11

,

huomauttaa vanha tohtori; „ja minä uskon, ettei kukaan
4
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tule häpeään, joka luottaa Häneen, olkoonpa sitte
miten uskalias asia tahansa."

Antti itse on tyyni ja tyytyväinen. Hänen ensi-
mäinen tekonsa joka aamu on vetää syrjään uutimet ja
tähystellä iloisella katseella tielle päin.

„Mitä sinä katselet?" kysyy häneltä hoitaja. „Odo-
tatko ketään?"

„01ethan sanonut, että Jesus lähettä jonkun minua
hakemaan", vastaa Antti, „ja minä katson tuleeko joku."

111.

„Matti, pane Polle aseisin, me lähdemme kaupun-
kiin," sanoo maanviljelijä Marttinen rengilleen uuden
joulun jälkeispäivänä.

Marttinen vaimoineen olivat alkaneet köyhästä, ja
he pitivät ankarasti kiini järjestyksestä kodissaan. Tähän
kuului sekin, että kaikki laskut säännöllisesti maksettiin
heti uuden vuoden alkaessa. Ja, Jumalalle kiitos, hän
saattoi tänäkin vuonna maksaa ne kaikki, ja vielä jäi
vähän pankkiinkin pantavaa. Molemmat he pitivät tätä
Jumalan siunauksena ja olivat sydämestään kiitolliset
kaiken hyvän antajalle.

Palvelijat voivat hyvästi tässä talossa; haltijat itse
olivat tyytyväiset ja tahtoivat mielellään muita ilahuttaa,
sen saattoi nähdä heidän ystävällisistä, pyöreistä kas-
voistaan.

Ilma oli Suojanen, jonka vuoksi heidän ainoa lap-
sensa, Ilmari, sai seurata heitä kaupunkiin. Hevonen
jo seisoi portaitten edustalla. Isä otti suitset, äiti ja
poika istuivat rekeen ja niin sitä mentiin.

„Mitä sinulla on tuossa korissa,, äiti?“ kysyi mies
matkalla vaimoltaan.

„Tuoreita munia. Tiedäthän, että minä joka uutena
vuonna vien munia lapsille sairashuoneesen.“

„Sehän on totta, se. Paljoko sinulla on niitä? 11

„Kaksikymmentä, kuten muulloinkin."
„Tiedätkös äiti! Tässä tuonoin laskuja tehdessäni
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tulin ajatelleeksi yhtä asiaa. Jumala antaa meille enem-
män vuosi vuodelta, ja me otamme niin mielellämme
sitä vastaan. Mutta me annamme ainoastaan saman
verran kuin siihen aikaan, jolloin emme omistaneet juuri
mitään. Silloin kun meillä oli vain kaksi kanaa, annoit
sinä saman verran munia kuin nyt, kun meillä on pari
kymmentä. Ja kun pastori eilen puhui uskollisesta
huoneenhaltijasta, niin minä tunsin, että ne sanat eivät
sopineet minulle. 11

„Mutta, hyvä ystäväni, maksammehan tarkasti vel-
kamme ja —

ll

„Niin velkamme ihmisille; mutta annammeko
myöskin Jumalalle jotain? 11

„Teemmehän kyllä hyvääkin niin paljo kuin voimme."
„Ei niinkään, sitä juuri emme tee. Minä usein

ajattelen, että voisimme tehdä enemmän.11

*

Nyt olivat he perillä sairashuoneen edustalla. Eräs
työmies lupasi katsoa hevosta, ja isä, äiti ja poika meni-
vät sisälle. Täällähän he olivat vanhoja tuttuja.

He eivät nähneet niitä kalpeita lastenkasvoja, jotka
niin tarkasti heidän liikkeitään seurasivat.

Toivoikohan tämä pääsevänsä ajelemaan heidän kau-
niilla hevosellaan? Tekivätkö maalaisten hyväntahtoiset
kasvvt niin miellyttävän vaikutuksen häneen? Mieltyikö
hän tuohon saman-ikäiseen poikaan? . Vai saiko hän
ilmoituksen Jumalalta? Kohta, kun vieraat astuivat
huoneesen, riensi Antti heitä vastaan, ojensi luottavai-
sesti kättään ja kysyi: „Onko Jesus lähettänyt teidät
minua noutamaan? 11

„Hämmästyneinä katselivat mies ja vaimo toisiaan;
mutta Ilmari virkkoi: „tule vain meidän kanssa; minulla
ei ole leikkitoveria kotona ketään.“

Mitä tämä merkitsi?
Hoitaja meni vierasten kanssa toiseen huonee-

sen. Ja nyt he saivat kuulla tämän pienen pojan kur-
juudesta ja puutteesta, miten hau oli kadulla elänyt
melkein koko ikänsä eikä ollut kuullut mitään Jumalasta
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ja hänen tahdostaan. Hoitaja kertoi lapsen ensimäisestä
kirkossakäynnistä, hänen lapsellisesta erehdyksestään,
kun luuli näkevänsä taivaan vedessä ja silloin oli pu-
donnut virtaan. Ja sitte kertoi hän, miten poika var-
masti luotti siihen, että Jesus lähettäisi noutamaan hänet.

Suuret kyyneleet nousivat miehen ja vaimon sil-
miin. „Me otamme hänet luoksemme. Hän saa tulla
lapseksemme,“ sanoi mies.

„Ja me kasvatamme hänet samoin kuin oman lap-
semme," nyyhkytti vaimo.

„Ehkä hänestä tulee se, joka näyttää meille tien
taivaasen," sanoi mies puoli-ääneen. „Minusta usein
näyttää siltä, kun meillä ei olisikaan muusta tietoa kuin
näistä näkyvistä täällä maan päällä."

nisälläni oli tapana sanoa," virkkoi hoitaja, „ettei
meidän pitäisi alkaa uutta vuotta tekemättä jotain eri-
tyistä iloa jollekin."

„Aivan niin," vastasi mies, „metsän puissakin il-
maantuu uusi rengas joka vuosi. Vaikka ihminen mak-
saakin laskunsa säännöllisesti, niin siltä saattaa sydän
olla kivikova."

„Niin, niin; me emme saa unhottaa, että olemme
velkaa Jumalallekin,“ lisäsi vaimo.

Nyt palasivat he taas lasten luo, jonne Ilmarikin
oli jäänyt. Heille ei ollut hankalaa ottaa mukaansa
Anttia nyt heti. Hänelläpä ei ollut vaatteita matka-
laatikkoihin järjestettävänä eikä ollut suoritettavana las-
kuja. Hänen ei tarvinnut muuta kuin kiittää kaikkia
hyväntekijöitään.

Ilmari tahtoi sanoa hänelle jotain oikein ystäväl-
listä suuressa ilossaan. Ja hän senvuoksi kertoi, että
niinpian kun Antti tulisi vähän voimakkaammaksi, sai-
sivat he olla painisilla keskenään.

Reki lähti luistamaan. siunausta uudelle
vuodelle!" huudahti renki, joka oli pitänyt hevosta. Niin
Jumala siunausta, sitä heillä oli reessä, kotona ja
sydämissään.
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Tamminen. Sid. kauniisin kansiin. Hinta: sid. 3 m. 50 p.
„PuhtailIa ja hienoilfa kuvauksilla nuoren tyton tunne- ja ajatus-

el&masta on kirjoittaja hankkinut itselleen paljon ystavia ja naita
hanen oivallisia kertoelmiaan pidetaan lempikirjoina kaikkialla, missa
ne ovat tunnetut".
Kodin kirjastO II. Taistelu ja voitto. Kuvaelmia Rooman

keisariajalta. Kirjoittanut Victor Schultzt. Suomennos. Sid.
sieviin kansiin. Hinta: sid. 2 m. 25 p.
Kertomuksen muotoon puetuita kuvauksia niilta ajoilta, jolloin

kristinoppi ensin oli paassyt ihmisten kesken vailaittamaan ja jolloin
ankaria taisteluita taisteltiin kristinuskon ja pakanuuden valilla.
Kodill kirjastO III. Luki's Laras, kertomus Kreikan vapaus-

sodan ajoilta, ja Afrodite, kertomus Vanhan Hellaan ajoilta.
Edellisen Ranskan akatemian palkitseman kertomuksen on kir-
joittanut D. Wikelas ja uuden-kreikan kielesta suomentanut K.
Forsman; jalkimaisen, saksasta kaannetyn kertomuksen tekija'
on Ernst Eckstein. Kirja sidottu sieviin kansiin maksaa 3: 25 p.

Kodin kirjastO IV. Tytoista parahin. Kirjoitti Louisa
M. Alcott. Suomensi Aatto S. Hinta sid. 3 m. 25 p.
SekS Amerikassa etta Englannissa ovat Alcottin kertomukset

levinneet tavattomasti. Tata kirjaa on myoty enempi kuin 100,000
kpl. ja kaannoksissa on se saavuttaneet suurta ja yh& kasvavaa
suosiota (Ruotsissa jo 3 painosta), eika ainoastaan nuorisolta
vaan vanhemmiltakin henkiloilta, jotka sattumalta ovat siihen tutus-
tuneet. Hyvin on kiitetty Alcottin kirjain sisallysta, jotka lampimasti
kuvaavat raitisluontoista, onnellista, iloisen sydammellista kotielamai
Kodin kirjastO V. Martta. Kirjoittanut Th. Hahnsson,

Hinta 1 m. 75 p.
- „Kirjassa kerrotaan millaisen vaimon tulee olla ennen ja jal

keen naimistaan, hyvan ja huonon onnen aikana. Kirjassa my6s rait-
tiutta innokkaasti ja sydammellisella, tunteellisella lammolla puoluste.
taan. Kirjottajan nimi on takaamassa hyvaa, hupaista lukemista, jota
uskaltaa panna tarinoihin mieltyneitten lasten k5teen. Kieli on sel-
vaa suomea, niinkuin kaikissa taman suositun kirjailijan kirjoissa."

KOlme NuOTUkaista. Kertomus Amerikasta. Kirjoittanul
Pansy. Englannin kielesta suomensi ff. F. Hinta 1 m. 60 p;
— on parhaimpia raittiuskertomuksia mita me olemme lukfr

neet. Kaikki kerrotaan raittiisti ja luonnikkaasti ja lukija mieltymyb
sella seuraa kirjan sankaria Joppuun asti.
Merimiehen kOStO. N Kirjoitti Pehr Thomasson. Kertomul

Ruotsin saaristosta. Suomennos. Hinta: 65 p.
Ukko Striid ja hanen koiransa. Kirjoitti Pehr Th\

masson. Tekijan luvalla suomennettu. Hinta 55 p.
Aivan tavallista on, etta Ruotsin emigrantit lahtiessaan kotimaaj

taan rriuualle maailmaan parempaa kotoa itselleen etsimaan, menevS
kirjakauppoihin ja ostavat sielta raamatun, virsikirjan ja — Thomas
sonin kirjoituksia.


