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Tupa meren rannalla
eli

Kertomus pienestä Esteristä

ENSIMÄINEN LUKU.

Kuinka tupa rakennettiin.

Kun olen kotona, asun pienessä turvetuvassa me-
renrannalla Pohjois-Wales'issa. Äitini ja isäni luona
en asu; en muista heitä koskaan nähneenikään enkä
tiedä ketä he olivat, mutta kerronpa miten tulin asu-
maan tähän tupaan.

Synkkänä yönä yhdeksän vuotta sitte riehui Wa-
lesan rannikolla hirveä myrsky, jonka kuohuihin muuan
suuri laiva joutui haaksirikkoon, ja aamulla päivän
valjetessa löydettiin pieni lapsi puolikuolleena rannalta.
Kaikki olivat hukkuneet, jotka sen tunsivat ja sitä
rakastivat. Mies, joka käveli rannalla, näki minut
sillä minä se olin nosti minut käsivarrelleen, kääräsi
takin ympärilleni ja juoksutti minut tupaan, jossa hän
asui vaimoineen, lapsineen. Siellä he hoitivat minua
niin hyvin, että pian paranin.

Vaimo ja kaikki naapurit olivat sanoneet, että
minut täytyisi lähettää köyhäin huoneesen, mutta se
ystävällinen mies, joka minut oli korjannut, lupasi pitää
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minut kodissaan ja hoitaa omain lastensa kanssa. He
kastattivat minut Ester Ewans'iksi, sillä Ewans oli hei-
dän itsensä sukunimi. He olivat hyvin hyviä minulle;
minä sain sanoa heitä isäksi ja äidiksi ja he kohtelivat
minua kuin omaa lastaan ainakin. Paitsi minua oli
tuvassa neljä lasta, nuorin oli lähes neljän vuoden
ikäinen.

Surullinen oli se päivä niin minulle kuin äidille
ja kaikille meille, kun isä-rakas kuoli. Olin silloin
kuudenvuotias. Nytpä aloin pelätä, että jo taitavat
lähettää köyhäinhuoneesen, sillä isän eläessäkin oli äiti
monasti sanonut tuskastuessaan, että joutaisi se Ester
siellä hoitopaikassa olla, kun niin oli niukalta omillekin
lapsille. Ja nyt oli hän tullut entistä köyhemmäksi.

Isä oli tehnyt työtä kaivoksessa, syvässä, maan
alaisessa tinakaivoksessa. Ja harvat kaivostyömiehistä
elävät vanhoiksi; heidän työnsä jo aikaisin pilaa ter-
veyden, niin että he tuskin milloinkaan ovat aivan
hyvissä voimissa. Hautaamisen jälkeen rupesi äiti
miettimään millä alkaisi elättämään meitä ja itseänsä.
Isältä ei ollut jäänyt mitään perintöä eikä tupakaan edes
ollut meidän oma. Äiti meni kaivoksen päällikön luo
ja pyysi hänen ottamaan työhönsä Hugon, vanhimman
pojan, joka oli jo neljäntoistavuotias. Tämä lupasikin
sen tehdä syystä että isä oli ollut siivo mies ja hyvä
työntekijä. Äiti tuli iloiseksi, sillä hän oli pelännyt
päällikönkin kuulleen Hugoa mainittavan pahanjuoni-
seksi pojaksi. Ja äiti kyllä tiesi hänen laiskaksi ja
vallattomaksi. Hugo oli paljon seurustellut senlaisten
poikien kanssa, jotka olivat häntä huonommat ja hel-
postihan se paha tarttuu. Mutta nyt luultiin määrätyn
työn tekevän Hugon vakaammaksi.

Maria, joka oli Hugon jälkeen vanhin, sai paikan
likeisessä maakartanossa. Hän sai lypsää lehmät, pestä
astiat, kirnuta, kitkeä puutarhaa ja tehdä kaikenlaista
pikku askarta. Emäntänsä oli hyvä ja hän oli siellä
mielellään.

Ei kukaan meistä muista osannut tehdä työtä,
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sillä Pekka, joka oli jo yksitoista vuotta, oli raajarikko.
Hänen selässään oli vika, joka oli loukattu hänen pie-
nenä ollessaan eikä hän osannut tehdä muuta kuin
istua uunin ääressä tuolilla tai ryömiä ulos auringon
paisteesen.

Äidin miettiessä minne jouduttaisiin ja mikä neu-
voksi tulisi, kun isä ei enää ollut leipää hankkimas-
sa, tuli eräs naapureista ehdoittelemaan, että asettui-
simme asumaan merenrannalla olevaan yhteismaahan.
Kuka tahansa sai asua siinä, jos vain saisi talonsa
yhtenä yönä rakennetuksi ja aamulla siitä jo savu
nousisi. Naapurit lupasivat rakentaa hänelle pienen
turvemajan, ja aidata pienen maatilkun, johon äiti
saattoi tehdä puutarhan ja silloin voisi hän, sanoivat
he, elää hyvin helpolla ja hankkia hanhia elätettäväk-
seen ja pyytää rapuja myydäkseen. Sillä tavalla luuli-
vat he, että hän Hugon palkan avulla ja pesemällä
ihmisten vaatteita voisi ansaita toimeentulomme.

Kun äiti oli päättänyt seurata naapurein neuvoa,
sanoi hän minulle, että saisin jäädä hänen luokseen,
sillä olinhan jo kyllin suuri auttamaan häntä rapujen
pyynnissä. Sitäpaitsi oli hänellä jo ollut minusta niin
paljo vaivaa, että minun nyt tuli koettaa itse hankkia
elatukseni sekä auttaa häntä voimieni mukaan. Olin
hyvin iloinen siitä, että sain jäädä, sillä jo pelkäsin,
ettei enää olisi mulle tilaa tuossa pienessä, uudessa
kodissa ja veljeni Kornelius ja minä olimme olleet
hyvin huolestuneet eroomisestamme. En ole vielä
sanonut mitään Koor'ista niin me lyhensimme hä-
nen nimensä, mutta olen varma siitä, että jos
oikein kerron kertomuksen itsestäni, tulee se koske-
maan enemmän häntä kuin minua itseäni, sillä hän on
ollut kaikki kaikissa minulle niin kauan kuin vain
muistan. Hän on nuorin veljeni, mutta kahtavertaa
minua isompi, vaikka on vain kolmea vuotta vanhempi.
Ihmiset sanovat häntä kömpelöksi, mutta se on vain
sentähden, että hän on poika ja tietysti ei hän voi
toimia taloustoimissa niinkuin tytöt. Hänellä on hyvin
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paksu, ruskea tukka, iloiset kasvot ja suloinen hymy;
hän on erittäin reipas ja kiltti, ettfei luullakseni kos-
kaan löydy sellaista poikaa, kuin veljeni Koor.

Muistan aivan hyvästi miten turvemajaa rakennet-
tiin. Naapurit olivat jonkun aikaa olleet kuokkimassa
turpeita yhteismaalla, joka ulottuu meren rannalta kylän
läheisyyteen. Määrättynä iltana meni monta miestä
sitä rakentamaan. Me kaikki vain katselimme, sillä he
sanoivat, että häiritsisimme heitä, jos koettaisimme
auttaa. Seinät tulivat yhä korkeammiksi ja korkeam-
miksi, kunnes ruvettiin panemaan lautakattoa, joka luisui
alaspäin kahden puolen. Sitten peitettiin se kaisloilla,
joita suurissa määrin kasvaa siellä rannoilla. Senjai-
keen tehtiin reikä kattoon, johon laitettiin uuninpiippu
turpeista. Vihdoin meni äiti sisään laittamaan risuista
tulen. Me lapset nähdessämme savun aamun koitta-
essa kohoavan raittiisen ilmaan taputimme käsiämme
ilosta. Naapurit, jotka huusivat „eläköön", erosivat
mennäkseen kukin kotiinsa. Mutta äitirukka istui sam-
muvan tulen ääreen ja alkoi itkeä.

Toiset miehet olivat laittaneet puutarhan ja seu-
raavana päivänä panivat he mökkiimme vanhan oven
ja kaksi ikkunaa, niin että kaikki kohta oli valmista ja
me pian muutimme sinne asumaan. Siinä oli kaksi huo-
netta, ja vaikka ne tietysti olivat pienet ja matalat,
pidimme niistä erittäin paljon, sillä olihan meillä laajalta
yhteismaata leikkimistä varten. Äiti osti rapuverkon.
Hänen ja Koor'in, oli tapana mennä meren rannalle,
kun oli luode javuoksi, vetämään verkkoa kovaa santa-
pohjaa pitkin. Kun se tuli raskaaksi, laahasivat he
sen maalle ja tyhjensivät sisällön rannalle suureen lä-
jään ja sitten minä sain poimia ravut merenruohosta,
sannasta ja kivistä, joihin ne olivat haudatut. Joskus,
kun Pekka tunsi itsensä vahvemmaksi, tuli hän autta-
maan minua. Kun korini oli täysi, menimme kaikki
kotiin, ja sillä aikaa kun äiti keitti rapuja, Koor ja
minä laittausimme kuntoon menemään kaupunkiin, joka
oli Va peninkulman päässä, myymään saalistamme.
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Joka kesä ja syksy tuli suuri joukko ihmisiä
kaupunkiin kylpemään ja nauttimaan meri-ilmaa, jon-
katähden oli hyvin helppo saada ravut myydyiksi.
Koor kantoi koria ja minä menin hänen kanssaan
osittain siksi, että olin älykkäämpi häntä, ja tiesin
osaavani pyytää 5 penniä enemmän, kuin mitä oli
määrä siltä suututtamatta ostajaani, ja myöskin siksi,
että äiti luuli minun kasvoni huvittavan kylpyvieraita,
joista moni antoi minulle 50 pennisen itselleni, mutta
jonka aina annoin äidille. Koska olin pienikasvuinen,
näytin paljon nuoremmalta, kuin mitä todella olin. Äiti
kampasi aina vaalean, pitkän tukkani ennenkuin menin,
mutta hameeni oli aina repaleinen, ja olin paljasja-
loin, jotka tavallisesti olivat hiekassa ja liassa. Mitä
Koor'iin tulee, oli melkein mahdotonta kammata hänen
tukkaansa ja koettaa siistitä häntä, ja hänen mieles-
tään olikin se vain ajanhukkausta.

TOINEN LUKU.

Pienet ravunkalastajat

Eräänä päivänä, kuin jo olimme asuneet kaksi
vuotta turvemajassa, menimme taas, Koor ja minä,
kaupunkiin niinkuin tavallista oli rapukorinemme. Oli"
lämmin kesäpäivä; ilma oli kuuma ja kuu kumotti
synkän ja mustan meren yli. Kori oli raskas, sillä
sinä aamuna olimme saaneet hyvän saaliin. Äiti sanoi,
ettemme ennen saisi tulla pois, ennenkuin kaikki oli
myyty. Vaikka noin puolentunnin perästä rupesi sata-
maan, emme hirvinneet mennä mihinkään suojapaik-
kaan, kulimme vain kiireesti likaisilla, väettömillä ka-
duilla, huutaen: „rapuja, tuoreita rapuja;" ja silloin
tällöin tuli joku, tai viittasi ikkunasta ja osti meiltä,
kunnes viimeiset olivat myydyt. Silloin menimme kat-
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toniekkaan porttikäytävään laskemaan rahojamme ja
käärimään ne Koor'in nenäliinaan, ennenkuin lähdimme
kotimatkalle.

Koor laski tyhjän korin kiville ja koetti suurilla
käsillään vääntää pois vettä tukastani ja hameestani,
mutta vaikka vaatteemme olivat läpimärät, emme siitä
paljon huolineet, sillä olimme tottuneet kaupunkimat-
koillamme kaikenlaiseen ilmaan. Porttikäytävä, jossa
olimme, oli; vastapäätä suurta taloa, jossa asui paljo
kylpyvieraita. Kaksi heistä, eräs rouva ja hänen pieni
tyttönsä, katselivat meitä ikkunasta ja vähän ajan pe-
rästä viittasi tyttö minulle naputtaen ikkunaan. Luulin
hänen tahtovan rapuja, jonkatähden kohotin korini,
että hän huomaisi kaiken loppuneen, mutta hän yhä
vain viittasi. Olin siis pakoitettu menemään tuonne
ylös kysyäkseni mitä hän tahtoi minulta.

„Tule mukaani'1
, sanoin ja tartuin Koor'in takkiin;

mutta hän vetäysi pois ja lykkäsi minut menemään.
Minä juoksin yksin yli kadun, niin pian kuin taisin.
Huoneessa oli neitsy, joka näytti suuttuneelta, kun
vesi valui vaatteiltani puhdistetulle kynnykselle, ja
kuulin hänen sanovan: „Antakaa hänelle lantti, Edith
neiti, ja lähettäkää hänet pois; ei hän ole sopiva teille
seuraksi." Mutta tämä pieni tyttö ei tyytynyt ennen-
kuin sai minut viedyksi etehiseen; sitten juoksi hän
ylisten portaille ja huusi: „Äiti, äiti, se pieni tyttö on
tässä, mutta hän on niin märkä, ettei hän voi tulla
ylös; etkös voisi tulla tänne alas puhelemaan hänen
kanssaan, äiti?"

Rouva tuli. Minä en ollut koskaan ennen nähnyt
hänen vertaistaan, enkä luule löytyvänkään edes puo-
leksi niin kaunista ja hyvää naista.

Niijasin syvään, kun hän tuli luokseni. Hän pani
hiljaa kätensä pääni päälle ja kosketti paljasta olka-
päätäni, joka näkyi repaleisen nutun alta.

„Kerrohan minulle mikä nimesi on," sanoi hän.
„Minun nimeni on Ester Ewans," sanoin ja kat-

soin ylös hänen silmiinsä.
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„Sinä olet hyvin märkä, Ester; kuinka sinä olet
tämmöisessä ilmassa ulkona?"

„Koor ja minä emme olleet vielä myyneet kaikkia
rapuja", sanoin, „ja äiti kielsi meitä tulemasta kotiin,
ennenkuin kori olisi tyhjä, mutta nyt ne ovat jo kaikki
myydyt; minä olen tottunut sateesen, eikä se vahin-
goita minua eikä Koor'ia."

„Onko Koor sinun veljesi? Näin, että sinulla oli
poika mukanasi."

„Se oli Koor", vastasin. „Se, joka väänsi vaat-
teistani vettä, kun neiti kutsui minua."

„Sinä saat seisoa tuossa tulen ääressä puhelles-
samme," sanoi rouva ja vei minut keittiöön, jossa
paloi tuli ja jossa suuri lihapala oli paistumassa. En
ollut milloinkaan syönyt paistia, mutta Koor ja minä
olimme usein seisoneet ravintolan edustalla ja nähneet
vateja kannettavan edes ja takaisin ja me ajattelimme:
miltähän ne maistuvat ja kerroimme toisillemme mitä
valitsisimme päivälliseksi, jos meillä olisi paljon rahaa.
Häpesin nähdessäni ne mustat jälet, jotka jaloistani
olivat jääneet valkoiselle kivilattialle, ja seisoin siinä
kallella päin tulen ääressä. Mutta rouva hymyili ystä-
vällisesti ja puheli iloisesti kanssani, niin että aivan
unohdin itseni ja tulin minäkin iloiseksi.

„Käytkö koulua, Ester?" kysyi hän.
„En, rouva," vastasin, „mutta Koor kävi kerran

viikon ajan koulua, vaan kirjaimet olivat hänelle liian
vaikeat. Äiti sanoo, että Koor on niin kovapäinen."

«Ovatko kirjaimet sinullekin liian vaikeat?"
„En tiedä, en ole koskaan koettanut; työskente-

len enimmäkseen rapujen kanssa."
„Tiedätkö mitään Jumalasta, pikku tyttöseni",

kysyi rouva vakavasti katsoen.
»Tiedän kyllä", vastasin kohta, „Jumalahan on

luonut minut."
„Siinä olet oikeassa, Ester; ja oletkos oppinut

jotain Herrasta Jesuksesta Kristuksesta?"
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Ajattelin hetkisen; nimi ei tuntunut aivan
tuntemattomalta, ja kumminkaan en voinut muistaa
missä ja milloin olin sen kuullut.

„En tiedä oikein", vastasin.
«Toivoisin, että tuntisit hänet, lapsi rukkani,"

sanoi rouva, „sillä Jesus Kristus on paras ystävä,
minkä milloinkaan voit saada; ja vaikka et milloin-
kaan ole kuullut hänestä, rakastaa hän kumminkin
sinua ja pitää sinusta huolen".

„Sitä en usko," sanoin, „ei kukaan muu pidä
huolta minusta kuin Koor nyt kun isäkin on kuollut".

„Ester, tämä ystävä on lähellä aina, vaikka et
häntä näe".

Näkyi selvään kasvoistani, etten häntä ymmärtä-
nyt. Sentähden sanoi hän:

„Tahdotko taas tulla minua tervehtimään, lap-
seni? sillä tahtoisin, että kuulisit tästä paraimmasta
ystävästäsi, joka rakastaa sinua niin paljon. Tahtoi-
sitko oppia lukemaan?"

„Tahtoisin," vastasin niijaten, vaikka todellisuu-
dessa en toivonut mitään sellaista, joka saatti minulle
paljo vaivaa, mutta en tahtonut loukata rouvaa, ja
sitäpaitsi oli äiti käskenyt aina vastaamaan mukiin
päin, kun herrasväki puhutteli.

„Jos äitisi sallii sinun tulla luokseni kahdeksi
tunniksi viikossa, kun käyt täällä muutenkin, niin koe-
tan opettaa sinua. Luultavasti tulen jäämään tänne
vielä muutamiksi kuukausiksi. Mutta, Ester, minä tah-
toisin, että olisit puhdas, kun tulet tänne luokseni.
Eikö sinulla ole parempaa hametta?"

„Ei ole," vastasin, vaikka tiesin kotona olevan
kaksikin parempaa laatikossa, mutta tahdoin, että rouva
antaisi minulle toisen. Siten sanoin valheen, vaikka
koko ajan tiesin, että se oli hyvin väärin.

„No annanpa sinulle puhtaan hameen, ja sinun
täytyy aina panna se päällesi, kun tulet tänne", sanoi
rouva, „nyt sen saat. Hae tänne yksi Edith-neidin pie-
nistä hameista", sanoi hän palvelijalle, „se sinijuovainen
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kelpaa hyvin, ja sopii tälle pikku tytölle, sillä hän on
pienempi kuin Edith. Kuinka vanha sinä olet, Ester?"

„Kahdeksan vuotta", vastasin, mutta häpesin, kun
hän puhui niin ystävällisesti; ja toivoin pian pääse-
väni sieltä pois, jonka vuoksi sanoin, etfen voinut
jäädä kauvemmaksi, Koor muuten jättäisi.

Rouva katsoi minuun, kun siinä seisoin pois
käännetyin kasvoin koettaen salata punastustani ja
levottomasti seisoen milloin toisella, milloin toisella
jalalla.

„Ester", sanoi hän, „onko aivan totta, että tämä
on ainoa hameesi? Tulisin hyvin pahoilleni, jos valeh-
telisit; sano minulle, onko niin?"

„Se on tosi", sanoin minä, sillä palvelija juuri
tuli takaisin kantaen kaunista hametta, ja kun niin
mielelläni tahdoin saada sen, en ajatellut kuinka väärin
oli pettää tuota hyvää rouvaa.

Neiti Edith sen kääri kokoon ja antoi minulle;
jätin heille hyvästi. Edith neiti juoksi ovelle ja sanoi:
„Muista nyt, Ester, että tulet huommenna; minä kyllä
tunnen sinut, kun näen uuden sinisen hameesi. Olen
niin iloinen, että äiti antoi sen sinulle". Mutta mi-
nun oli sydämeni raskas, kun kulin tietäni eteenpäin.

KOLMAS LUKU.

Uudet ajatukset.

Koor ja minä lähdimme kotimatkalle vaipuen
joka askelella syvältä likaan. Mutta siitä emme välit-
täneet, sillä Koor tahtoi tietää kaikki mitä tapahtui
tuolla suuressa talossa; ja koska meillä ei ollut kos-
kaan mitään salaisuuksia, kerroin hänelle kaikki ja
tunnustin, kuinka onneton olin.
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»Olihan se hyvin väärin, Koor; sinä et toki olisi
milloinkaan tehnyt niin, vai miten?"

Näytti siltä kuin Koor olisi tullut hämilleen, ja
hän pudisti epäilevästi päätään. „Mutta sehän onkin
kokonaan toista", sanoi hän, „sinä kun olet niin pieni
ja sitä paitsi tyttö ..."

„Eikö sitten ole yhtä paha tytön valhetella?"
kysyin. „Kuka on sanonut sinulle niin, Koor?"

„Ei kukaan ole sitä sanonut, mutta näetkös, minä
olen kahta vertaa sinua suurempi ja vahvempi ja olen
tottunut pahaan kohteluun, enkä sentähden tahtoisi
tehdä itselleni harmia valehtelemalla. Mutta jos oli-
sin pieni ja heikko, niin luultavasti olisin minäkin
tehnyt niin".

~Et, Koor, niin et koskaan olisi tehnyt", sanoin
ja olin hämilläni kaikesta millä hän koetti minua
puolustella. „Sinä olet paljoa parempi minua; mutta
«n milloinkaan enää valehtele. Muista, Koor, ettfet
sano mitään kotona äidille tästä hameesta, kuulitkos?"

~Mikä sinun päähäsi nyt pisti?" sanoi hän kat-
soessaan minuun hymyillen, „sinulla on aina niin pal-
jon ajatuksia pikku päässäsi".

„Minä jätän hameen takaisin rouvalle, Koor;
ymmärräthän, etfen voi käyttää sitä, sillä sanoinhan,
ettei minulla ole muuta parempaa hametta, kuin tämä.
Onhan minulla pumpulihame ja se, jonka isä osti mark-
kinoilta juuri ennen sairastumistaan, niinkuin tiedät."

Koor nyökäytti päätään.
„Kuuletko," jatkoin, „voisimme kaivaa kuopan ja

panna sen sinne siksi kun vien sen rouvalle".
Ei viipynyt kauvan, ennenkuin löysimme sopivan

paikan, jonne vesi ei päässyt. Siihen kaivoi Koor käsil-
lään kuopan, johon panimme tuon pienen kääryn ja
sitte peitimme sen mullalla, niin ettei kukaan voinut
tietää siinä mitään olevan. Merkiksi pantiin kaksi kiveä;
sitten kiiruhdimme eteenpäin, sillä oli jo myöhä.

Lähestyessämme tupaa, näimme äidin pesevän
vaatteita oven edessä ja vähä väliin katselevan sinne
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päin mistä meidän piti tulla. Pekka istui hiekassa
hänen vieressään ja katseli häntä.

„Tepä vasta olette olleet kauvan!" sanoi äiti,
kun tulimme, ~te olette varmaankin jääneet johonkin
leikkimään".

Mutta me näytimme hänelle tyhjän korin jaKoor'in
nenäliinan lanttineen. „Teille on käynyt hyvin tänään,
lapset," sanoi hän, ,ja me tarvitsemmekin kaikki rahat,
sillä eipä tässä tahdo mikään riittää eikä Pekka rukas-
takaan tule koskaan työntekijää".

Pekka, kun kuuli äitinsä sanat, vaikka niin ei
ollut tarkoitus, lensi tulipunaiseksi ja peitti kasvot
käsiinsä; Pekka itki niin usein, ettfei se herättänyt
huomiotamme; olimme liiaksi estetyt omilta toimil-
tamme, etfemme olleet hänelle niin ystävälliset, kuin
olisi pitänyt. Istuimme sannalle jokaisella voileipä ja
maitokuppi kädessä. Syötyämme olimme valmiit ripus-
tamaan vaatteita kuivamaan äidille avuksi.

Sinä iltana makasin kauan aikaa valveilla olki-
vuoteellani. Ajattelin rouvaa, kun hän sanoi, että se
huolestuttaisi häntä, jos minä olisin valehdellut. En
voinut ymmärtää, miksi hän siitä huoli; mutta ajatus,
että hän tulisi pahoilleen, saatti minut onnettomaksi
ja vaikka odotin huomis päivää, pelkäsin sitä samalla,
sillä, vaikka tahdoin sanoa hänelle kaikki, olin kum-
minkin peloissani siitä, että hän saisi sen tietää.

Mutta seuraavana päivänä emme saaneetkaan ra-
puja. Emme tienneet miksi, mutta väliin olivat ravut
kuin kadonneet, niin että vetäissämme verkkomme,
saimme ainoastaan merenruohoa, hiekkaa ja pieniä
äyriäisiä.

Vasta kolmen päivän perästä saimme taas rapuja,
mutta oi, kuinka olin iloinen, kun viimmeinkin Koor ja
minä pääsimme kulkemaan yhteismaan poikki kaupun-
kiin! Seisahduimme siihen paikkaan, jonka olimme
merkinneet kivillä, ja kopistelimme pois hiedan. Siinä
oli pieni hame, ja minän ostin sen ylös Koor'in näh-
täväksi.
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„Eikö se ole sievä, Koor?" sanoin hetkisen arvel-
lessani pistäisinkö sen takaisin. Minulla ei ollut koskaan
ennen ollut niin sievää hametta; se oli sinijuovainen ja
aivan ehyt. Mutta kohta muistin, kuinka onneton olin
ollut kolmena viimeisenä päivänä, ja tiesin, etten voinut
tulla iloiseksi ennenkuin hame oli viety takaisin. Minä
käärin sen pieneen myttyyn, nurea puoli päällepäin,
etten näkisi kuinka sievä se oli ja sitte jatkoimme
matkaamme.

„Koor", sanoin käydessämme, „oletko koskaan
kuullut puhuttavan Jesuksesta Kristuksesta?"

„01en", sanoi Koor, „kuulin Jesuksesta koulussa."
„Puhu minulle kaikki mitä tiedät, niin olet

kiltti, Koor."
„Se ei ole paljo", sanoi hän ajattelevasti, „aino-

astaan yhdestä asiasta olen varma. Kerran tuli yksi
rouva, joka opetti meitä, hän kertoi Jesuksesta Kris-
tuksesta ja sanoi hänen pitävän pienistä lapsista ja
pitävän huolta heistä. Silloin ajattelin, että eiköhän
se ollut Jesus, joka ei sallinut sinun hukkua, silloin
kuin se suuri laiva joutui haaksirikkoon."

Ei ollut kaukasta ennenkuin tulimme taloon, jossa
rouva asui. Silloin erkanimme; Koor meni myymään
rapuja. Minun piti juuri soittaa kelloa, kun neiti Edith
tuli avaamaan. Hän oli nähnyt minut ikkunasta.

„Luulin, ettet enää koskaan tulisi, Ester", sanoi
hän, „miksi sinulla ei ole sitä sinistä hametta päälläsi?"

„Voinko saada puhutella rouvaa?" oli ainoa mitä
saatoin sanoa.

„Sinä tarkoitat äitiä; tule ylös hänen luokseen;
minä sanoin hänelle, että sinä tulit", ja niin Edith neiti
vei minut mitä kauneimpaan huoneesen. Mutta minä
katsoin vain rouvaan, joka istui tuolilla ikkunan ääressä.
„No, Ester," sanoi hän ystävällisesti, „kuinka nyt kuu-
luu? Älä näytä noin pelästyneeltä! Tule tänne ja
kerro kaikki minulle."
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„Oi, rouva, se on hameesta", sanoin. „Minulla
on se täällä, mutta älkää vihastuko tällaiselle tyttö-
rukalle, kuin minulle."

„En oikein ymmärrä sinua", sanoi rouva ystä-
vällisesti vetäen minut likemmä itseään, „mikä sinua
huolestuttaa ja miksi sinä tuot hameen takaisin?"

„Minä valehtelin, rouva, minulla on kaksi hametta
kotona äidin kirstussa. Ja minä sanoin myöskin, että
mielelläni tahtoisin oppia lukemaan, mutta sitä en
ollenkaan tahtoisi. Minä olen hyvin paha, sen tiedän,
mutta älkää suuttuko. Sanoihan rouva, että rouva
pahastuisi?"

Rouva antoi minun istua jakkaralle jalkainsa juu-
reen, aivan niinkuin olisin ollut hänen oma tyttönsä,
ja minä panin pääni hänen polvelleen ja itkin, vaikka
tunsin itseni paljon onnellisemmaksi nyt, kun olin ker-
tonut hänelle kaikki.

Pieneen hetkeen ei hän puhunut mitään, mutta
viimein sanoi hän: „Etkö luule olevan ketään muuta,
paitsi minua, joka tulisi pahoilleen siitä, kun sinä teet
väärin?"

„Koor sanoi, ettei se ollut mitään tytöille, ja äiti
ei tiedä siitä, siis ainoastaan rouva välittää siitä."

„Minä kerroin sinulle, että on olemassa eräs,
joka rakastaa sinua niin paljon, Ester. Muistatko,
kuka se on?"

„Se on Jesus Kristus," vastasin hiljaa. „Minä
kysyin Koor'ilta Jesuksesta, ja hän luulee, että hän
varjeli minut hukkumasta pienenä ollessani, kun suuri
laiva hukkui."

„Niin, Ester, Koor on oikeassa. Jesus se oli, joka
pelasti sinut silloin, ja hän varjelee sinua joka päivä,
mutta hän tulee hyvin surulliseksi, kun sinä teet väärin,
sillä hän rakastaa sinua niin paljon "

„Sitten en koskaan tee sillä lailla," vakuutin
totisesti.

„Mutta vaikka et tahdo tehdä enää niin, niin et
tule onnelliseksi, ennenkuin pyydät häneltä anteeksi
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tekosi. Sinä olet iloisempi, kun olet puhunut sen mi-
nulle, ja minä olen antanut sen sinulle anteeksi; mutta
ainoastaan Jesus voi ottaa pois synnin, ja sinun pitää
rukoilla häntä sitä tekemään,"

„Mutta en tiedä missä Jesus on", sanoin surul-
lisesta

„Hän on meitä likellä, hän on nyt täällä, vaikka
et näe häntä, ja jos rukoilet häntä jatodella tarkoitat,
mitä sanot, kuulee hän sinua."

Oli paljon, jota en ymmärtänyt, ja tunsin, että
oli paljo miettimistä ja Koor'ilta kysymistä, mutta
lupasin kumminkin rouvalle rukoilla Jesusta antamaan
minulle anteeksi.

„Ja tahtoisin", lisäsin, ~oppia lukemaan, jos rouva
tahtoisi opettaa ja jos se ei olisi liika vaikeata," sillä
luulin, että olisi hauskaa nähdä rouvaa ja istua pallilla
hänen jalkainsa juuressa, niinkuin nyt.

„01en hyvin pahoillani, Ester, mutta en voi nyt
opettaa sinua. Huommenna täytyy minun matkustaa pois
hoitamaan erästä ystävää, joka on hyvin kipeä ja
luullakseni en tule ennenkuin ensi vuonna takaisin."

„No, sitte se on mahdotonta", huudahdin epä-
toivoisena.

„Mikä on mahdotonta, lapseni?"
„Ajattelin, että minusta ehkä tulisi kiltti tyttö ja

koettaisin miellyttää Jesusta, josta olen kuullut, enkä
valehtelisi enää. Nyt se kyllä tulee mahdottomaksi,
sillä ei minulla ole enää ketään, joka voisi neuvoa,
kuinka minun pitäisi menetellä."

„Ester, Jesus ei mene pois. Hän on aina luonasi
ja sinun pitää puhutella häntä. Tässä on toinen apu,
jos vain opit sitä käyttämään". Samassa otti hän
esille kullatun ja punaisiin kansiin sidotun kirjan. ~Se
on raamattu, Ester; se puhuu Jesuksesta, kuinka hän
rakastaa sinua ja kuinka hän kuoli edestäsi ja mitenkä
sinun tulee menetellä. Minä tiedän, etfet osaa lukea,
mutta koeta hankkia joku, joka sjnua opettaa. Minä



15

luulen, että jos oikein mielelläsi tahdot, niin kyllä saat
jonkun opettamaan."

Otin kauniin kirjan ihmetyksellä vastaan, sillä
varmaan tiesin rouvan antaneen minulle anteeksi, ja
minä päätin jollain tavalla oppia lukemaan.

„01isi kovin hauskaa, Ester, jos osaisit lukea sitä,
kun tulen takaisin," sanoi rouva.

„Minä olen kirjoittanut sinun ja oman nimeni
alkuun, ettet unohtaisi minua."

Kyyneleet vuotivat rouvan kädelle ja vieläpä
kauniille kirjallekin, mutta hän ei suuttunut.

„Vielä yhden asian voin tehdä sinulle, Ester;
tiedätkös minkä?"

„En, rouva," sanoin, mutta toivoin että hän antaisi
hameen takaisin.

„Se on se," sanoi rouva ottaessaankäteni omaansa:
„Kun minä rukoilen hyvää Jumalaa, niin minä rukoilen
häntä Jesuksen tähden siunaamaan ja opettamaan pikku
Esteriä."

NELJÄS LUKU.

Esterin raamattu.
Päivin ja öin ajattelin uutta aarrettani. En ennen

ollut edes nähnytkään niin kaunista kirjaa, ja tuskin
saatoin uskoa, että se todellakin oli omani, ja vaikka
en ymmärtänyt siitä yhtään sanaa, niin kuitenkin kan-
noin sitä mukanani ja milloin vaan oli aikaa selailin
sen lehtiä. En vielä huolinut tietää, mitä se sisälsi.
Kaunis side, valkoinen paperi ja musta painos huvitti-
vat minua niin suuresti. Se oli ainoa kapine, jonka
saatoin sanoa oikein omakseni, sillä ne kaksi hametta-
nikin olivat lukitut äidin kirstuun, ja ainoastaan hänen
myönnytyksellään sain käyttää niitä. Sitäpaitsi oli



„rouvani" antanut sen minulle ja hänen ja minun ni-
meni olivat sinne kirjoitetut.

Ensin, kun näytin äidille kirjani, tahtoi hän panna
sen talteen siksi kuin tulisin suuremmaksi. „Mitenkä
se käy laatuun, että lapsi, joka ei osaa lukea ainoata-
kaan riviä, saisi pitää noin kaunista kirjaa? Olisi ollut
parempi, jos rouva olisi antanut minulle rahaa, ostaak-
seni sinulle jalkineita ja vaatteita, sillä hirveiltä ne
näyttävät, vaikka niitä kuinkakin korjaileisin."

„Äiti, minä pidän paljon enemmän kirjasta," sa-
noin, sillä olin niin tottunut repaleisiin vaatteisiini, etten
niistä niin paljoa välittänyt.

~No, koska se nyt on sinulla, niin pitäkäämme
se hyvänämme, ja se tulee näyttämään sievältä tuolla
hyllyllä punaisen teetarjottimen edessä eikä se siellä
tule pilatuksi."

~Mutta, äiti, minä en ylety hyllylle."
„Lapseni, näethän sinä sen sieltä. Sinulla ei voi

siitä olla muuta hyötyä, ennenkuin opit lukemaan."
Mutta minä niin itkin ja pyysin, että äidin täytyi

antaa minulle se; joka päivä kannoin sen mukanani,
ja joka yö nukuin se vieressäni, kunnes kannet ja
kultaus rupesivat kulumaan. Nyt jo olin kyllästynyt
lehtien kääntelemiseen ja mustien kirjainten katselemi-
seen. Olin usein ajatellut mitä „rouvani" sanoisi mi-
nulle lukemisestani. Ajattelin, kuinka mielelläni tahtoi-
sin oppia lukemaan, siksi kun rouva ja Edith neiti
palaisivat ensi vuonna, ja kuinka iloiseksi rouva silloin
tulisi. Ehkä hän panisi kätensä pääni päälle ja kut-
suisi minua rakkaaksi lapsekseen, niinkuin hän kerran
teki, miten ei kukaan muu ollut ennen tehnyt. Mutta
en tienyt kuinka voisin oppia lukemaan. Useimmat
naapureista osasivat lukea kirjoistaan, mutta ne olivat
Walesin kielellä ja minun raamattuni oli englannin-
kielinen. Minä ajattelin pyytää Hugoa, joka oli oppinut
englantia koulussa, mutta sitten päätin sen olevan
turhaa, sillä hän oli niin harvoin kotona ja milloin
kävi, istui hän uunin nurkassa totisena ja suuttui, kun

16
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me pyysimme häntä auttamaan. Hugo ei ollut milloin-
kaan ennenkään ystävällinen tai iloinen, mutta viime
aikoina oli hän tullut niin paljoa pahemmaksi, ettei
äitikään voinut ymmärtää mitä se oli. En luule, että
hän oli onnellinen, sillä kerran kun hän suuttui minuun
ja potkasi Koor'ia, kun tämä koetti puollustaa minua,
meni hän ulos ja heittäysi santaläjään kasvot maahan
päin. Pekka sanoi, että Hugo varmaankin itki. En siis
voinut pyytää Hugoa, enkä voinut ymmärtää kenen
puoleen voisin kääntyä. Koor ja minä puhelimme usein
yhdessä tästä, mutta emme voineet keksiä ketään.
Eräänä päivänä muistin, kuinka „rouvani" oli käskenyt
minua rukoilemaan Jesusta hädässäni ja että hän tahtoo
rakkaudestaan auttaa minua. Hän sanoi, että Jesus
kuulisi minua, jos puhelisin hänen kanssaan, ja minä
päätin illalla mennä rukoilemaan rannalle, jossa ei
kukaan näkisi; ehkä hän kuulisi minun rukoukseni.

Kun olin lopettanut työni, juoksin rantaan erää-
sen vuorenkoloon, jossa tiesin, ettei kukaan minua
kuulisi. Siellä kerroin niin hyvin kuin taisin Jesuk-
selle huoleni. Minä sanoin, että minulla oli raamattu,
mutta en osannut lukea, ja että niin mielelläni tahtoi-
sin oppia lukemaan voidakseni tietää mitä siinä sano-
taan minulle. Sanoin vielä, ettei minulla ollut ketään
joka voisi minua opettaa, ja koska hän oli niin hyvä
pienille lapsille, tahtoisiko hän auttaa minua.

Sitten kiiruhdin taas kotiin; oli liian myöhä tänä
iltana ruveta selailemaan raamattuni lehtiä; mutta niin
pian kun aurinko seuraavana aamuna nousi, otin esille
kirjani, joka oli päänalukseni alla, ja odotin löytäväni
sanat aivan kirkkaina ja selvinä. Huomatessani, että
aivan yhtä vähän kuin ennenkin ymmärsin sanojen
merkitystä, tunsin itseni hyvin petetyksi ja itkin, kun-
nes kyyneleeni kastelivat avoinna olevan lehden. Mutta
en tahtonut ensi kerralla kaikkea toivoani kadottaa,
sillä rouva oli sanonut, että minun pitäisi viedä kaikki
kuormani Jesukselle, ja tietystihän rouva oli oikeassa.

2
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Minä vielä kerran menin kolooni ja rukoilin Jesusta
vieläkin hartaammin opettamaan minua lukemaan.

Päivät kulkivat kulkuaan ja kerta toisensa perään
rukoilin tämän rukouksen ja myöskin usein tulin ala-
kuloiseksi, kun huomasin olevani niin kaukana siitä
taidosta, jota yhä enemmän ja enemmän halasin.

Eräänä aamuna pyysi äiti minua ripustamaan
pesemänsä vaatteet mökin vieressä oleville pensaille.
Minä tein hänen käskynsä mukaan, mutta tunsin itseni
hyvin onnettomaksi, sillä rupesin luulemaan, että Jesus
ei kuulekaan minua ja ehkä en tiennyt oikealla tavalla
rukoilla. Juuri ottaissani Pekan takin jalkojeni juu-
ressa olevasta ruskeasta korista, kuulin Koor'in huuta-
van. „Ester, Ester, missä olet?"

„Täällä olen, Koor", vastasin, ja hän juoksi hen-
gästyksissään luokseni.

„Minä olen keksinyt keinon miten voit oppia luke-
maan", huusi hän.

Ihastuksissani pudotin Pekan takin ja taputin käsi-
äni. „Kerro minulle pian kaikki, Koor, niin olet kiltti!"

„Tule tänne," sanoi hän juosten likimäiselle hiek-
kaläjälle istumaan. Olin paikalla hänen vieressään.
„Katso tuonne pitkin rantaa, näetkö tuon katon laak-
sossa, noin neljänneksen päässä täältä?"

„Näen, se on Johannes Brown'in mökki".
„Niinhän se taitaa olla", nauroi Koor, „Johannes

Brown muutti pois kuusi viikkoa sitten ja leski Lloyd
asuu nyt siinä".

„Kuka on leski Lloyd?"
„En tiedä juuri paljo hänestä, mutta sen tiedän

varmaan, että hän osaa kirjoittaa ja lukea englantia",
ja Koor'in silmät oikein suurenivat hänen ajatellessaan
niin suurta oppia.

~Mutta luuletkos, että hän tahtoisi opettaa minua
lukemaan?" kysyin epäilevästi.

„Voimmehan kysyä. Menisimme tervehtimään
häntä ja kysyisimme. Minä voisin muokata hänelle
puutarhaa ja kantaa puita tai mitä tahansa. Se tulee
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käymään hyvästi. Näin suuri poika kuin minä voin
olla toki joksikin avuksi. Älä ole murheellinen, hän
kyllä opettaa sinua".

„oi, kuinka sinä olet hyvä minulle,,Koor!" sanoin,
ja hän näytti hyvin tyytyväiseltä, vaikka hän paikalla
juoksi työhönsä ja minun täytyi ottaa maasta Pekan
takki ja ripustaa muutkin vaatteet kuivamaan.

Ensin miettiessäni asiaa, rupesin ajattelemaan,
että Jesus ei tahtonutkaan kuulla minua, vaan ainoas-
taan Koor huoli minusta. Mutta sitten tulin ajatelleeksi,
että ehkä Jesus oli antanut Koor'ille nuo hyvät aja-
tukset samoin kuin isällekin, että hän pitäisi minusta
huolta ja ajattelin, että" hän kait voi opettaa vaikka
Rouva Lloyd'inkin kautta.

Seuraavana päivänä lähdimme Koor ja minä rouva
Lloydin talolle. Minulla oli hyvin kiire sinne. Juok-
sin kappaleen matkaa Koor'in edelle, mutta kun tulimme
tuvan luo, rupesin pelkäämään, annoin Koorin koputtaa,
ja kätkeysin hänen selkänsä taakse.

Kun Koor oli koputtanut, niin joku ääni sanoi:
„Tulkaa sisään". Silloin nosti hän salvan ja me as-
tuimme huoneesen. Rakennuksessa oli vain yksi huone,
mutta se oli niin sievä ja hauska. Ikkunoissa siniset
ja valkeat uutimet ja sängyn päällä puhdas peite; sei-
nällä oli hylly, jolle oli asetettu vateja, lautasia ja
kuppeja. Uunissa paloi tuli. Tulen luona istui vanha
muori. Hänellä oli yllään puhdas pumpulihame japäässä
valkea lakki ja lasisilmät oli nenällä. Pöydällä oli
suuri kirja avattuna. Minä luulin sitä raamatuksi. Hän
otti pois lasisilmät jakatseli meitä oven suussa seisojia.

„Tulkaa tänne, lapsukaiset", sanoi hän, Juuliak-
seni en tunne teitä, mutta pidän aina pienistä".

Minä epäilin, mutta Koor astui esiin ja meni pöy-
dän luo.

~Minä olen Koor tai oikeammin Kornelius Evans",
sanoi hän, ,ja tämä on Ester ja me asumme tuolla
merenrannalla", samassa osoitti hän peukalollaan sivul-
leen. ~Ja sanokoot ihmiset mitä tahansa, niin tiedän
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kuitenkin osaavani tehdä yhtä ja toista, sen voi
Esterkin todistaa. Sanokaa vain sananen, niin kuokin
puutarhaanne tai kannan puita tai puhdistan huonetta,
vaikka eihän täällä näy tarvittavankaan siivoomista",
lisäsi hän epätoivoisena katsellen puhdasta lattiaa.

Rouva Lloyd näytti hämmästyneeltä. „En luule,
että ymmärrän sinua oikein, Kornelius; miksi tahdot
tehdä työtä minulle?"

~No, nähkääs, tämä Ester tahtoisi niin mielellään
oppia lukemaan, ja kun olemme kuulleet sanottavan,
että te osaisitte lukea englantia, niin minä sanoin hä-
nelle, että ehkä te tahtoisitte opettaa hänelle, jos minä
tekisin teille työtä, sillä olenhan minä aika poika
ikäisekseni", lisäsi hän muistaessaan äitinsä sanoneen
häntä mitä ymmärtämättömimmäksi pojaksi.

Rouva Lloyd hymyili ja katseli minua. „Vai niin,
sinun nimesi on Ester. Tule tänne, pikku ystävä, ja
kerro itse minulle kaikesta. Minkätähden tahdot oppia
lukemaan?"

„Rouvani antoi minulle raamatun, mutta minä en
ymmärrä sanaakaan siitä ja hän sanoi, että minun
pitäisi oppia lukemaan", kerroin hänelle.

„Se raamattu on englantilainen; Ester osaa kyllä
puhua englantia, mutta ei osaa lukea. Hän ei osaa
edes a-b-c-täkään", lisäsi Koor muistaessaan, että hän
koulussa osasi luetella kirjaimet m'ään asti, mutta hän
on hyvin pieni vielä."

„Sinä siis tahdot tietää mitä raamatussa on si-
nulle sanottu, Ester?"

„Sitäpä juuri tahtoisin. Ettekö alkaisi minua
opettaa, hyvä rouva?"

„Mielelläni sen teen", sanoi rouva Lloyd. „Koska
voit tulla ensi tunnille?"

„Huomen illalla ja joka ilta", vastasin innok-
kaasti.

„No niin, huomen illalla alotamme. Tule sinä-
kin, Koor!"
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„En lukemista varten; minä olen niin tyhmä
vaikka kyllä tietysti osaan kuokkia ja siivota", lisäsi
hän kiireesti; ~mutta lukemiseen minä olen kankea".

„Yhdentekevä! Jos vain tahdot, niin opetan kyllä
sinuakin. Tunnen monta poikaa, jotka ovat oppineet
lukemaan, vaikka eivät ole sinua vikkelämmät. Sai-
sittehan sitten seuraa toisistanne".

„Se on totta. No, kiitoksia vain hyvin paljo, mutta
rouvalla tulee olemaan hyvin paljo vaivaa minusta."

Rouva Lloyd hymyili ja sanottuamme hänelle
hyvästi, lähdimme iloisina juosta vikeltämään kotiin-
päin. Tiellä kerroin Köörille, kuinka monta kertaa olin
rukoillut Jesusta opettamaan minua ja että se oli ehkä
hän, joka oli tehnyt rouva Lloydin niin halukkaaksi
opettamaan.

Koor ei sanonut mitään, mutta varmaankin hän
ajatteli samalla tapaa. Sentähden olin vaiti, kunnes
hän hetken perästä virkkoi: „Kerronpa sinulle, mitä
ajattelen, Ester."

„Tee se, Koor!"
„Luulen, että se oli Herra Jesus, joka teki rouva

Lloydin niin hyväksi, ja sinun sijassasi minä kiittäisin
siitä Jesusta. Ei käy laatuun, että silloin vain menet
hänen luokseen, kun jotain tarvitset. Se olisi samaa,
kuin jos emme äidille sanoisi mitään muuta kuin että
olemme nälkäiset tai että tarvitsemme uusia vaatteita,
emmekä saatuamme sitte kiittäisi. Eikö se olisi kel-
votonta?"

„01isi kyllä, Koor. Sinä olet oikeassa; ja minä
menen jo tänä iltana kiittämään Jesusta". En nimit-
täin silloin vielä ymmärtänyt, että voimme puhua Je-
suksen kanssa missä vain olemme. Luulin, että minun
täytyi mennä omaan paikkaani, jossa voisin puhua
niin ääneen, että hän kuulisi eikä kukaan toinen.

Nyt aloin käydä joka päivä omassa vuorenkolos-
sani puhumassa Jesuksen kanssa ja tulin yhä varmem-
maksi siitä, että Jesus oli siellä ja tahtoi kuulla minun
rukoukseni.
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VIIDES LUKU.

Rouva LloycTin opetustunti.

Muutamina viikkoina kävimme Koor ja minä mel-
kein joka ilta rouva Lloyd'in luona lukemista oppi-
massa hänen suuresta raamatustaan. Siitä oli helpompi
eroittaa kirjaimia kuin minun raamatustani ja siinä oli
monta kaunista kuvaa, joita oli hauska katsella. Minä
opin luullakseni pikemmin sanat kuin Koor, mutta hän
käsitti pikemmin niiden merkityksen, sillä rouva ei
opettanut ainoastaan sanoja lausumaan, vaan myöskin
niitä ymmärtämään.

Eräänä iltana aloimme lukemisemme Rom. 15:stä
luvusta: „Mutta meidän, jotka väkevät olemme, tulee
heikkoin voimattomuutta kärsiä eikä itsellemme kel-
vata". Minä luin koko tämän ensi värsyn sujuvasti
paitsi sanaa voimattomuutta, mutta Koorin täytyi panna
joka sana tavaamalla kokoon, ja sitten tahdoin heti
jatkaa seuraavaan värsyyn, mutta Koor tahtoi ensin
tietää mitä se merkitsi. „Katsokaas, rouva Lloyd",
sanoi hän, „minä olen hyvin voimakas. Ei löydy ke-
tään yhden-ikäistä, joka vetäisi vertoja minulle; eikös
siis tämä sovi minulle, vai kuinka?

„Sinä et vielä voi ymmärtää koko sen merkitystä,
vaikka minä osaisin selittääkin sen oikein, mutta osit-
tain se on selvä. Juuri sentähden, kun sinä olet voi-
makas, pitäisi sinun olla kiltin ja kärsiväisen niitä
kohtaan, jotka ovat heikkoja, ja käyttää voimasi aut-
taaksesi' heitä, sen sijaan, että miellyttäisit itseäsi",
selitti rouva Lloyd.

„Niin", vastasi hän ajattelevasti, „niin minun
tulisi olla".

„Sitä hän aina onkin", selitin minä, „hän on niin
hyvä ja kärsivällinen minua kohtaan".
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„Se nyt käy itsestään", sanoi Koor katsoessaan
ystävällisesti minuun, „sinä, näet, olet tyttö ja olet
lisäksi niin pieni, mutta minä ajattelen Pekkaa".

„Minä en luule, että siinä tarkoitetaan Pekkaa,
sillä Pekka on sinua vanhempi".

„Kuka Pekka on?" kysyi rouva Lloyd.
„Hän on Koor'in veli", vastasin, „hän on jo kol-

mannellatoista, mutta hänellä on kipeä selkä eikä hän
kelpaa mihinkään muuhun, kuin hiekalla rypemiseen
eikä hän välitäkään mistään",

„Pekka rukka! Ehkä hänellä ei ole mitään teke-
mistä. Miksi hän ei opettele kutomaan tai tekemään
nuoraa kaisloista? Hän tuntisi itsensä onnellisemmaksi,
jos hän voisi olla hyödyksi. Ajatteleppas, jos sinä,
Ester, opettaisit häntä!"

„Minä en osaa kutoa, enkä tehdä nuoraa", vastasin.
„Blutta jos minä voisin opettaa sinulle molempia?

Tahtoisitko alkaa nuoraa tekemään? Minä osasin sen
konstin kun olin lapsi, enkä vieläkään ole sitä unoh-
tanut", sanoi rouva Lloyd.

„Enkö sitten saa oppia lukemaan", sanoin suuttu-
neena, „sillä äiti ei voi antaa minulle vapautta enem-
pää kuin mitä minulla nyt on".

„Enkö minä voisi oppia sitä?" kysyi Koor. „Minä
en kumminkaan pääse pitkälle lukemisessani".

„Minä en luule, että sinun sormesi oikein sopisi-
vat siihen", vastasi rouva Lloyd, ja Koor pudisti epäi-
levästi päätään katsellessaan lyhyitä sormentynkiään.

„Nyt, Ester, on sinun vuorosi lukea toinen värsy",
ja niin jatkoimme lukemistamme, vaikka minä puoles-
tani tuskin ajattelinkaan sanoja, sillä koko ajan oli
senlainen taistelu sydämessäni siitä, tekisinkö oman
tahtoni mukaan vai tekisinkö sitä, joka olisi hyödyksi
Pekalle.

»Sillä ei Kristuskaan itsellensä kelvannut." Koor
luki nämä sanat. Se oli kolmas värsy ja se antoi
minulle paljon ajattelemisen aihetta, että aivan unohdin
vuoroni, sillä olin varma siitä, että näillä sanoilla oli
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jotain tarkoitusta minulle. Kun lopetimme tunnin, olin
jo tehnyt päätöksen. „Minä tahdon oppia nuoraa teke-
mään", sanoin.

„Se oli oikein, Ester", vastasi rouva Lloyd, „ja
sillä aikaa minä jatkan lukemista Koor'in kanssa. Sitten
kun sinä olet oppinut nuoran laittamisen, on Koor jo-
tenkin samalla asteella kuin sinä ja sitte voitte saada
jatkaa yhdessä. Minä tiedän mistä voin saada muuta-
mia kaislakimppuja valmiiksi kuivatuita nyt aluksi,
sitten voi Koor leikellä lisää Pekalle."

„Mielelläni sen teen", vastasi Koor iloisesti, jonka
jälkeen palasimme kotiin.

Tulin huomaamaan, että nuoran laittaminen meni
pikemmin ja oli hauskempaa, kuin olin ajatellutkaan,
ja yhden viikon kuluttua sanoi rouva Lloyd minun
osaavan kyllin voidakseni opettaa Pekkaa. Me menimme
iloisina kotiin sinä päivänä. Koor'illa oli käsivarrella
lyhde kuivatuita kaisloja ja minulla oli nuoran palanen
näytteeksi kuinka hyvin osasin sitä tehdä.

Kun lähenimme tupaa, näimme Pekan makaavan
hiekalla, kuten tavallisesti. Minä juoksin suoraan hä-
nen luokseen. „Pekka", huusin minä, „minulla on sa-
laisuus sinulle kerrottavana: minä opetan sinua teke-
mään nuoraa. Rouva Lloyd sanoi, että minä olen vä-
kevä ja sinä olet heikko, jonkavuoksi minun tulee auttaa
sinua ja nyt minä olen juuri sinun tähtesi oppinut tätä".

Mutta Pekka näytti surulliselta ja käänsi pois
kasvonsa. Minä huomasin suututtaneeni hänet, ja sen-
tähden menin häntä likemmäksi ja sanoin: „Minun aiko-
mukseni ei ollut tehdä sinua surulliseksi, Pekka; Koor
olisi tehnyt sen paljoa paremmin, sen tiedän, mutta
katsos, sinä olet niin yksinäsi etkä osaa juosta etkä
käydä kaupungissa, niinkuin me. Sitähän minä tarkoi-
tin sillä heikkona olemisella."

Ei sittenkään kääntänyt Pakka kasvojaan minuun
päin, mutta minä jatkoin:

„Koor ja minä luulimme sinun halulla laittavan
nuoraa, ja niin luuli myöskin rouva Lloyd. Katsoppas
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tätä palaa, jonka olen ottanut tänne näyttääkseni
sinulle, ja Koor on leikannut paljon kaisloja sinulle".

Minä en voinut saada Pekkaa katsomaan minuun.
Mutta hän liikutti levottomasti sormiaan ja hetken
perästä rupesi hän itkemään sen sijaan että olisi vas-
tannut.

„oi, älä tee niin, Pekka, älä tee niin", sanoin
minä, „minulla on niin paha mieli!"

„Minä olen aina niin yksin, ja niin tulen viettä-
mään koko elämäni. Minä en voi olla hyödyksi", sanoi
Pekka raukka. „Katsos Koor'ia esimerkiksi; äiti aina
häntä toruu, kun hän on läheisyydessä, mutta kun hän
on poissa, sanoo äiti hänen olevan parhaimman pojan
ja hänen ainoan turvansa. Ja sinäkin osaat pyytää
rapuja ja lukea, vaikka olet niin pieni, mutta minä en
osaa tehdä mitään enkä tiedä mitään. Minä usein
kummastelen, niiksi olen tänne syntynytkään."

Pekka nyyhkytti kovemmin ja kovemmin, niin
että minä rupesin pelkäämään, sillä hän oli tavallisesti
hyvin hiljainen poika ja hyvin harvoin puhui itsestään.
Minä en tiennyt millä lailla häntä lohduttaa, istuin
vain hiljaa hänen sivulleen ja odotin siksikuin hän
uudestaan rupeisi puhumaan.

„Kuinka te tulitte ajatelleeksi opettaa minua Es-
ter? Minä en luullut teidän paljon välittävän minusta;
te olette aina yksissä ja minä aina yksin."

„Minä en tiennyt, Pekka, että se sinusta tämmöi-
selle tuntui, eikä myöskään Koor, mutta älä ole enää
pahoillasi, vaan anna minun opettaa sinua laittamaan
nuoraa, ja silloin voit sinä olla hyödyksi. Tätä nuoraa
voi myydä rahasta, Pekka, ja juuri tähän vuoden ai-
kaan tarvitsevat talonpojat nuoraa tehdessään haasioita.
Sinä tulet ansaitsemaan paljon rahaa ja kuinka äiti
sitten tulee iloiseksi!"

Vähitellen tuli Pekka iloisemmaksi. Hän kääntyi
katselemaan nuoraa, ja kun Koor toi kaisloja, rupesi
hän halukkaasti koettamaan letittää niitä. Äiti ei vielä
saisi tietää tuumastamme. Pekka työskentelisi vähän.
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matkan päässä tuvasta, äidillä oli siksi kiire, ettei hän
ehtisi ajatella Pekkaa, ja laattuaan työstään, piti Pe-
kan panna työnsä vanhan veneen alle, joka oli kumol-
laan rannalla. Sitten kun nuora myytäisiin, antaisi
Pekka rahat äidille ja äiti tulisi niin iloiseksi.

„Minä olen jo leikellyt sinulle paljon kaisloja",
huusi Koor riemastuen, „ja vastakin niitä poimin, niin
että sinulla on niitä aina yllin kyllin vaikka kuinkakin
ahkerasti työskentelet".

Minä tunsin itseni hyvin onnelliseksi sinä iltana,
vaikka kyllä Koor ja minä olimme pahoillamme siitä,
ettemme ole olleet ystävällisempiä Pekka raukkaa
kohtaan.

Maata mennessäni, ajattelin, joskohan Jesus tiesi
kaikki ja olikohon hän myöskin siitä iloissaan, että
Pekka sai työtä.

KUUDES LUKU.

Esterin ensimäinen kirkkomatka.

Nyt oli jo elokuu, illat alkoivat lyhetä ja ajatel-
lessani pimeitä syys-iltoja, rupesin miettimään sopi-
vampaa aikaa tuntejamme varten rouva Lloyd'in luona;
sillä kuta enemmän minä opin, sitä suurempi halu oli
päästä vieläkin eteenpäin. Eräänä iltana kysyinkin
sentähden ystävälliseltä opettajaltani lupaa saada tulla
sunnuntai-aamusilla.

„Voit tulla, lapseni", vastasi hän hymysyin,
„mutta ei ole sanottu tapaatko minut täältä".

„Minnekäs te menette sunnuntai-aamusilla", ky-
syin häneltä.

„Menen kirkkoon, Ester", vastasi hän.
„Ai", huudahdin ihmeissäni, „en tiennyt teillä
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olevankaan parempia vaatteita", ja katselin silkkihui-
via, joka aina riippui seinällä.

„Rakas lapsi, minulla ei olekaan parempia vaat-
teita. Tuota huivia olen käyttänyt kymmenen vuotta."

„Se näyttää hyvin hyvältä", sanoin, „mutta en
tiennyt, että sitä voisi käyttää kirkossa".

„Miksikä ei? Varmaankaan et ole käynyt kos-
kaan kirkossa, koska sinulla on tuommoisia ajatuksia."

„01en käynyt, ainakin olen seisonut ovella kat-
selemassa rouvia, jotka menivät sinne, ja he olivat
kaikki puetetut silkkiin ja samettiin ja heillä oli myös-
kin kauniit hatut. Mutta en nähnyt kenelläkään tuom-
moista mustaa huivia."

„Missä kirkossa olit, Ester?"
„Kaupungin uudessa kirkossa."
„Kaupungissa! Niin, se kirkko on rakennettu

ainoastaan kesävieraille, Ester, ja sekä rukoukset että
laulut pidetään englannin kielellä. Harvat köyhät me-
nevät siihen kirkkoon, he tahtovat mieluummin kuulla
omalla kielellään. Minä menen tähän lähellä olevaan
kirkkoon ja jos tulet mukaan, saat nähdä monta sa-
manlaista mustaa huivia. Tahdotkos tulla kanssani?"

„Miksikä ihmiset menevät kirkkoon?" kysyin vas-
taamatta hänen kysymykseensä. Rouva Lloyd katsoi
surullisesti minuun. Minä ymmärsin, että hän paheksui
tietämättömyyttäni.

„Rakas lapseni", sanoi hän, „me käymme kirkossa
rukoilemassa Jumalaa ja laulamassa hänen ylistystään,
kuulemassa hänen pyhää sanaansa ja siellä meitä ope-
tetaan ymmärtämään sitä.

„Jos sinne mennään rukoilemaan Jumalaa, niin
tahdon tulla, sillä en ole varma osaanko oikealla ta-
valla rukoilla. Katsokaas rouva, minua ei ole kukaan
opettanut rukoilemaan, mutta „minun rouvani sanoi,
että minun tulisi rukoilla".

Me päätimme sitten, että tulisin rouva LloycTin
luo varhain sunnnuntai aamulla mennäkseni ensi kerran
eläissäni kirkkoon.



28

Tunnusti siltä kuin sunnuntain tuleminen olisi
viipynyt liian kauan. Yöllä vasten sunnuntaita en
nukkunut paljon, odotin vain päivänkoittoa.

Rouva Lloyd'in sanojen mukaan en välittänyt siitä
mitä minulla oli päälläni, ja koska äiti vielä nukkui,
en saanut parempaa hamettani päälleni. Pukeusin joka-
aikaiseen hameeseni ja avojaloin juosta hilkkasin
matkalle.

Eouva Lloyd katseli ihmetellen minuun, saavuttu-
ani hänen taloonsa, mutta hän ei sanonut mitään ja
me läksimme. Kirkkoon tultuamme istuimme penkkiin
joka oli likellä saarnastuolia, jossa rouva Lloyd taval-
lisesti istui. Siellä oli muitakin vanhoja muoria, joilla
oli samanlaiset mustat huivit kuin rouva Lloyd'illa.
Oikein hävetti istua siinä kunniasijalla kaikkien kat-
seltavana.

Minua jo alkoi väsyttää hiljaa istuminen, mutta
kuulin suuren lapsijoukon nousevan portaita. He olivat
kaikki siististi puetetut. Vähän ajan perästä tuli pappi
ja jumalanpalvelus alkoi.

Se oli kummallinen hetki minulle. Tietysti siinä
oli paljon, jota en ymmärtänyt, vaikka koetin kuun-
nella. Nyt olen jo ollut monta kertaa kirkossa, niin
että on vaikea sanoa miltä tuntui ensikerralla. Luul-
lakseni valtavin tunne oli se, että joku, jota en nähnyt,
oli siellä ja kuuli rukoukset. Minä en ollut tuntenut
sitä yksinäni rukoillessani kallion kolossa. Uskoin sen
sielläkin, sillä minun rouvani oli sen sanonut. Nyt
minä sen tunsin ja tiesin.

Minä en osannut lukea niin hyvin, että olisin
voinut seurata virsikirjasta, ennenkuin tulimme „Isä
meitään" asti, jonka rouva Lloyd oli opettanut minulle.
Minä kuiskasin niin hiljaa, ettei kukaan kuullut: ~Herra
Jesus, olen varma siitä, että sinä olet täällä". Vähän
ajan perästä laulettiin virsi, ja sitten seurasi saarna.
Olin hyvin väsyksissä ja vähitellen nukuin nojautuen
rouva Lloyd'in olkapäätä vasten, enkä herännyt vielä
silloinkaan, kun pappi luki siunausta.



29

En puhunut juuri mitään rouva Lloydin kanssa
kotimatkalla. Sydämeni oli niin täysi, että etsin yksi-
näisyyttä. Seuravana päivänä tunnilla kysyin heti keitä
ne lapset olivat, jotka tulivat yhdessä kirkkoon.

„Ne olivat sunnuntai-koululapsia, pikku ystäväni.
Heitä opetetaan lukemaan raamattua ja laulamaan, ja
sitten he opettajiensa johtamina tulevat kirkkoon."

„Saavatko kaikki lapset kuulua siihen?"
„Sinäkin voisit päästä, Ester, jos vain äitisi lu-

paisi; tahtoisitkos sinä?"
„Tahtoisin mielelläni, minäpä kysyn äidiltä kohta

kotiin tultuani."
Kun tunti oli loppunut kiiruhdin kotiin pyytämään

äidiltä lupaa päästä sinne. Niin pian kun saavuin kotiin
riensin sisälle äidin luo, ja huudahdin heti kynnykseltä:
„Oi, äiti, saanko ruveta käymään pyhäkoulua ja käyt-
tää vaaleata hamettani?"

„Pyhäkoulua!" äiti harmistuneena uudisti. „Et
sinä sitä tarvitse. Olen jo saanut kyliäni paljosta
lukemisestasi: pian olette kelvottomat kaikkeen muuhun
työhön kumpanenkin. Katsohan noita leipiä tuossa!
Kenen tekisi mieli niitä syödä?"

Siinä näin pöydällä useimpia palaneita leipäkak-
kuja. „Kaikki tuo on teidän kirjojenne tähden. En
kärsi enää koko lukemista!"

En voinut ymmärtää mitä tämä merkitsi, ja kat-
selin senvuoksi Kööriin, joka seisoi pää kallella ja
näytti olevan hämillään. „Minä unohdin leivät uuniin",
sanoi hän vastaukseksi katseeseni.

„Mitenhän teistä yhdestäkään ihmistä sukeutuu",
tuumaili äiti. Ensiksikin on Pekka viime aikoina aivan
piiloutunut. Ehkä hänkin opettelee lukemaan, olisipa
hän edes voinut uunia vahdata. Ja Esterin luulisi
mielellään tahtovan auttaa puolestaan, kun ei edes ole
sukua niille, joiden leipää lyö, mutta sen sijaan hän
käy kylässä lukemassa niinkuin mikähän hieno mam-
selli. Ja Koor hankkiutuu lukemaan hänkin ja unohtaa
leivät uuniin."
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„Se oli aika pahasti, äiti kulta," myönsi Koor.
»Pahempaa taitaa olla syödä palaneet leipäkanni-

kat", lisäsi äiti, ja kääntyen minun puoleeni hän virk-
koi: tuossa on kaunis kirjasi hyllyllä ja koettakaahan
ottaa se sieltä, sinä ja Koor; en tahdo kuulla sanaa-
kaan enää koulustanne, en arkena, en sunnuntaina."

Minä menin pihalle ja istahdin itkemään. Tuntui
niin tuiki kovalta tuollainen käsky, kun niin mielelläni
olisin oppinut oikein hyvästi lukemaan siksi, kunnes
„minun rouvani taas tulisi tänne. Ja pyhäkoulu! Sen
piti jäädä. Olisin toivonut tulla hyväksi lapseksi, vaan
nyt ei se mielestäni olisikaan oma syyni, jos tulin pa-
haksi, sillä miten voisin muualta hyvää saada kuin
raamatustani? Olin kovin suuttunut äidille enkä ensin-
kään muistanut, miten monta vastusta hänellä oli ja
miten Koor todella oli ollut huolimaton.

Seuraavana aamuna olin yhtä suuttunut ja äiti
sanoi minulle, etfen saisi olla huoneessa, jos en osaisi
käyttäytyä kauniimmasti. Menin senvuoksi hyvin nur-
peissani meren rannalle. En ehtinyt kauas, ennenkuin
kuulin Pekan huutavan minua paljoa iloisemmalla äänellä
kuin ennen koskaan. Hän istui siellä veneen varjossa
iso läjä kaisloja edessään ja punoi niitä köydeksi niin
vikkelään, että olin oikein ihmeissäni.

„Katso, Ester", hän kertoi, „olen jo saanut aika
paljon, Koor on tuonne veneen alle piilottanut ison
vyyhdin. Tulehan katsomaan."

Astuin aivan hitaasti, sillä en nyt huolinut nuo-
rista enkä mistään, vaikka kummakseni kävi, kun näin
niitä olevan niin paljo ja vielä hyviä.

„Siinä on neljän tai viiden markan edestä", sanoi
Pekka, „ja tahtoisin saada sanan niistä Joonas Pekalle,
joka ehkä ostaisi. Maria luuli hänen tarvitsevan. Kun
sinulla, Ester, olisi halua käydä siellä. Olisi niin hauska
antaa äidille sitte rahat. Ajattelehan, miten iloiseksi
äiti tulisi!"

„En voi mennä, ei ole aikaa", sanoin ja kään-
nyin pois.
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„Voi, Ester kulta, menehän tämä kerta. Kyllä
äiti laskee kun pyydät."

„En nyt mene, enkä aijo pyytää", tokaisin ja
lähdin tieheni; mutta en ollut onnellinen. Vaikka olin
oppinut hyvin vähän, niin ymmärsin kyllä, että tein
pahasti. Istuin rannan hiekalle ja ajattelin asiaa. Äk-
kiä muistui mieleeni tämä lause, jonka olin oppinut
rouva Lloyd'in raamatusta: „Sillä ei Kristuskaan pyytä-
nyt itsellensä kelvata", ja tämä sana saattoi minut hä-
peemään pahaa käytöstäni. Vihdoin päätin mennä ta-
kaisin ja sanoin: „Pekka, minä olin sinulle paha äs-
ken; aiyia nyt minulle pieni pätkä sitä nuoraa, niin
menen Joonas-Pekan luo näyttämään miten hyvää
työtä teet."

Pekka katsahti minuun hämmästyneenä ja iloi-
sesti : „Odotan täällä siksi kun tulet takaisin."

„En olekaan kauan poissa", sanoin ja juosta vi-
kelsin kartanoa kohden. Ja tiellä tein sen päätöksen,
että vaikk'en saisikaan pitää raamattuani, niin koettai-
sin kuitenkin pitää muistissa mitä siitä olin oppinut ja
pyytää Jesusta opettamaan enempi.

SEITSEMÄS LUKU.

Esteitä poistetaan.

Olin puolessa välin kartanoon, kun kuulin takaa-
päin pyöräin ritinää. „Hohoi, pikku ystäväni", huu-
dahti ystävällinen ääni. Se oli Joonas-Pekka, joka
istui elokuorman päällä. „Tahtoisitko tulla vähän mat-
kaa ajelemaan?" hän kysäsi ja ojensi samalla kätensä
jolla auttoi minua kuormalle kapuamaan.
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„Emme aja kiireesti, mutta et taida siitä valit-
taakaan, kun saat istua sitä kauemmin. Minne on mat-
kasi ? Sisartasiko tulet meille tervehtimään ?"

«Teille minulla olisi asiaa", vastasin.
„Vai minulle; no nythän on paras aika pulmak-

sesi, sillä en olekaan pitkin päivää kotosalla näin elon-
aikana. Mitä äitisi tahtoisi?"

„Ei äiti, mutta Pekka. Hän on vähän yritellyt
punoa nuorantapaista, ja käski kysyä ostaisitteko te."

„Ostanpa kyllä. On hyvä menekki senlaisella ta-
varalla tähän vuoden aikaan. Ostan niin paljo kuin
poika saa kynsistään irti. Onpa hauska, että pojalle
on keksitty työtä. Sinä ja Koor voitte tuoda sen jo
tänä iltana, mikä hänellä on valmista. Pekalle tulee
suuri ilo antaa rahat köyhälle äidilleen, sen minä omasta
kokemuksestani tiedän ja sinä olet kiltti tyttö, kun
viitsit hänen asioillaan juosta."

Joonas-Pekka kun niin ystävällisesti minua pu-
hutteli, häpesin entistä enemmän pahuuttani ja itsek-
käisyyttäni, ja kun hän erotessa taputti päätäni ja toi-
voi kasvavani äidille avuksi ja yhtä hyväksi tytöksi
kuin Maria, niin jo aloin toivoa, etten olisi kiivennyt
koko kuormalle, sillä en voinut sanoa hänelle miten
ansaitsematon olin hänen kiitokseensa.

Riensin kiireesti kotiin, jossa kerroin Pekalle ilo-
sanomani. Koorin kanssa lupasimme samana iltana
mennä niitä viemään. Sitte menin äidin luo huo-
neesen.

„Äiti", sanoin, „minä olin hyvin paha aamulla;
mutta jos annatte minulle nyt jotain tehtävää, niin
koetan tehdä sen hyvästi." Äiti kääntyi minuun päin,
riensi luokseni ja suuteli otsaani. Hän ei usein
minua suudellut ja senvuoksi se minua paljo ilahutti.

„01inhan minäkin huonolla tuulella", vastasi äiti,
„ja onpa siihen syytäkin, kun aina saa olla työn puu-
hassa eikä ole lepoa yöllä ei päivällä. Voi, Ester,
minä tarvitsisin saada levätä, mutta sitä ei taida tulla
ennenkuin haudassa."
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„Ettehän -suutu, äiti, jos sanon teille lauseen raa-
matusta?"

„Sano vaikka useampiakin", hän vastasi ja minä
kerroin kauniin värsyn, jonka rouva Lloyd oli opetta-
nut: „Tulkaat minun tyköni kaikki, j o tka työtä
teette ja olette raskautetut, ja minä tahdon
teitä virvoittaa."

Minä hämmästyin, kun näin äidin istahtavan ra-
hille ja hyrskähtävän itkuun. En muistanut hänen
itkeneen sitte isän kuoleman. Aijoin juuri juosta hake-
maan Kooria, kun hän samassa pyyhkäsi kyyneleensä
ja virkahti: Sinä et ymmärrä mikä minulle tuli, mutta
minä olen kuullut nuo samat sanat ennen. Osasin ne
kerran nuorra ollessani, mutta nyt ne ovat melkein
unohtuneet miten ne olivatkaan?"

Sanelin ne hänelle uudelleen. „Jesus se on, joka
näin sanoo, äiti, ja sen vuoksi ne sanat ovat oikein
todet."

„Niin ovatkin tosia ne sanat, mutta eivät ne kui-
tenkaan tarkoita senlaista kuin minä. Olen kulkenut
toista tietä kuin äitini ja toinen tie vie toiseen paik-
kaan. Mutta sinä, Ester, koetat kyllä olla hyvä, ja
sinun ei pidä ottaa siitä pahennusta, että minä välistä
olen kiivas. Vaan nyt täytyy kiiruhtaa työhön enkä
ehdi enää puhua."

Koor ja minä kävimme myymässä rapuja kau-
punkiin, niin että vasta illemmalla ehdimme käydä Pe-
kan asialla. Palatessamme oli meillä 5 markkaa nuo-
rista enemmän kun saatoimme uskoakaan, ja olimme
hyvin iloissamme Pekan puolesta, jonkakäteen saimme
painaa rahat. Hän oli aivan sulaa siitä onnesta, kun
itse oli ansainnut niin suuren rahan.

„Tulkaa nyt kanssani äidin luo, Koor ja Ester",
hän sanoi. Mutta äiti ei ollut kotosalla ja me istuimme
hiekalle häntä odottamaan. Tämä oli ensi ilta pit-
kästä kotvasta, jolloin olin poissa rouva Lloydin luota,
ja sentähden tuntui vähän haikealta, mutta tulin taas
iloiseksi, kun Koor esitti että menisimme etsimään näkin-

3
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kenkiä. Pekka lupasi olla antamatta rahaa ennenkun
me tulisimme. Me juoksimme rannalle, mutta kun emme
mitään löytäneet, palasimme pian Pekan luo. Kun tu-
limme lähemmäksi, kuulimme hänen äänensä, se kuu-
lui niin surulliselta ja itkuiselta. Juoksimme hänen
luokseen ja huomasimme siellä Hugon, joka näytti hy-
vin suuttuneelta

„Voi, Koor," huudahti Pekka, „Hugo on ottanut
rahani."

„Sinä tyhmeliini!" Hugo kiivaasti ärjäsi, minä-
hän ajattelin tehdä sinulle palveluksen. Annanhan si-
nulle parin päivän perästä kymmenen markkaa noiden
viiden raukan asemesta, etkä silloin ainakaan sinä tule
tappiolle!"

„Koor, älä anna hänen niitä viedä", nyyhkytti
Pekka surun vallassa; „en saa milloinkaan enää nähdä
niitä, jos hän ne vie."

„Täällä ne ovat hyvässä tallessa", Hugo rehen-
teli ja löi kädellään povitaskuaan. ~Tahtoisinpa nähdä
uskaltaako Koor minuun koskea! Koor! Senlainen
raukka, kyllä hänet opettaisin."

Koor katseli Pekkaa. Hän ei voinut nähdä tämän
itkevän. Hän puristi nyrkkiään ja oli aikeessa syöstä
Hugon kimppuun ottamaan rahat, vaikka olikin puolta
pienempi veljeään, ellen minä olisi ehtinyt ottaa hä-
nestä kiini.

~Hugo, Hugo", huudahdin ja hyppäsin hänen luok-
seen ottaen hänen kädestään kiini. ~Miten voisit tehdä
niin rumasti, etiä varastaisit Pekalta hänen ainoat ra-
hansa ja vielä sitte rupeaisit tappelemaan senlaisen
pojan kanssa, joka on sinua puolta pienempi."

„Varastaisit! Enhän minä niitä aijo varastaa",
huusi Hugo ja oli aivan valkea kasvoiltaan. „Onko se
varastamista, jos lainaa rahoja omalta veljeltään?"

~Ei se ole muutakaan. Pekkahan ei tahdo niitä
antaa ja jos et sinä kohta anna niitä pois, niin minä
menen kertomaan siitä äidille ja tuollapa äiti tu-
leekin."
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Tavallisesti ei Hugo suuria äidistään välittänyt,
mutta nyt hän näkyi jostain syystä hyvin pelkäävän,
että tämä siitä saisi vihiä. Hän veti joutuisasti rahat
taskustaan, heitti ne Pekalle sanoen: „Tuossa ne ovat,
tyhmeliini. Minähän vain sinun kanssasi leikkiä laskin,
ja sinä siitä tuonlaisen melun nostat. Minähän vain
tahdoin nähdä mitä Koor tekisi ja mitä Ester sanoisi",
ja niin sanoen meni hän matkoihinsa. Mutta vaikka
hän nauroi, oli hän aivan vaalea kasvoiltaan ja näytti
hyvin vihaiselta, ja me olimme kuin kivettyneet peläs-
tyksestä.

„Mitä ääniä täältä kuuluu?" kysyi äiti lähestyes-
sään, „ja minne Hugo meni? Hän ei ole antanut mi-
nulle palkastaan penniäkään."

„Hugo vasfikään täältä lähti, mutta älkää huo-
liko mennä hänen jälkeensä", sanoi Pekka, n sillä katso-
kaa mitä minä olen ansainnut teille", ja iloisena ojensi
Pekka hänelle viisi markkaansa.

„Sinäkö ansainnut? Mitä tarkoitat, lapsikultani?"
„01en ansainnut ne punomalla nuoria. Ester mi-

nua opetti ja nyt osaan tehdä niin hyviä, että Joonas-
Pekka niistä minulle antoi viisi markkaa. Vastedes
aijon ansaita paljo enempi."

„Sinä olet oma rakas Pekkani", sanoi äiti suu-
dellen häntä, „siitä sinulle tulee aivan sopiva työ-ansio
ja minulle hyvä apu. Vai tämänkö tähden sinä olet
ollut niin salaperäinen. Sitäpä en olisi osannut aja-
tella." Ja äiti naurahteli, mutta tavalla sellaisella kuin
olisi hän mieluummin itkenyt. »Voi, miten tämä olisi
isääsi ilahuttanut, jos hän olisi nähnyt sinut työssä."

„Aiti! nythän et enää sano, etten kelpaa mihin-
kään", Pekka kuiskasi katsoen äitinsä silmiin. „Et
usko miten toivoin voivani olla hyödyksi, mutta en
tietänyt millä tavalla, ennenkuin Ester tämän keksi."

„En sitä minä keksinyt, vaan rouva Lloyd", huo-
mautin minä. „Hän sitä mietti ja opetti minulle."

„Vai rouvako se oli", tuumaili äiti, ja minä toi-
voin hänen lupaavan minua sinne lukemaan, mutta ei
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hän mitään virkkanut, vaan jatkoi puhelua Pekan kanssa,
„Nyt pitää minun mennä illallista laittamaan", hän
sanoi, „ja kas tässä, saat pitää yhden markan itse,
koska tämä on ensimäinen raha-ansiosi, ja Koor kun
menee kaupunkiin, niin saa hän ostaa mitä haluat."

Mutta Pekka vain vastusteli: „ne olivat kaikki
äidille tarkoitetut, mutta toista asiaa minä mielelläni
sinulta tahtoisin."

„Sano vain, mitä tahtoisit, lapseni, mutta sano
pian, ettei perunat ehdi kiehua liiaksi."

„Antakaa, äiti kulta, Esterille raamattunsa ja lu-
vatkaa hänen käydä lukemassa."

Minä pelästyin kuullessani nämä sanat, sillä ajat-
telin äidin suuttuvan, mutta hän vain kääntyi minuun
ja virkahti: „No saat mennä, kun vain olet kotona,
kun minä sinua tarvitsen. Ja minusta on hyvä, että
joka asia tehdään perinpohjin, senvuoksi on hyvä, että
menet pyhäkouluun myös. Kävin minäkin pikku tyt-
tönä ollessani, mutta olen unohtanut melkein kaikki."
Näin sanoen äiti riensi mökille. En ollut voinut aavis-
taa, että suruni niin äkkiä katoaisivat, ja nyt olisin
ollut oikein onnellinen, ellen olisi ajatellut Hugo-raukkaa.

KAHDEKSAS LUKU.

Merikaalin poimiminen.

Minusta oli niin hauska käydä pyhäkoulua ja puhe-
lin siitä niin usein Koorin kanssa, että hänkin parin
sunnuntain perästä rupesi toivomaan sinne pääsemistä.
Puhuimme siitä rouva LloycTille.

„Tahtoisin mennä ja en tahtoisi", tuumasi Koor.
„Ja miks'et tahtoisi? Ethän hävenne sitä kun

olet suurempi niitä muita lapsia."
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„Ei minulla ole muuta syytä kuin tämä takki",
sanoi hän hämillään, „ja nämä vanhat housut; ne kyllä
kelpaavat arki-oloon, ja minusta on niin vaikea pyy-
tää äidiltä uusia vaatteita hän kun aina saa tehdä
niin raskasta työtä. Mutta eihän näissä vaatteissa voi
pyhäkouluun mennä vai mitä te arvelette?"

„Voi sinua, Koor", minä vastasin; „ovathan sinun
vaatteesi aivan yhtä hyvät kuin minunkin!"

„Eipä niissä ole suurta eroa", naurahti rouva
Lloyd. „Sittekin vaikka paikkasit vaatteesi ovat pis-
teet melkein yhtä suuret kuin reijät ennen."

„Ei kukaan ole näyttänyt miten paikataan, mutta
jos rouva neuvoisi minulle, niin korjaisin Koorin vaat-
teet, niin että hän voisi käydä pyhäkoulua."

Vanha rouva pudisti päätään. „Ne taitavat tar-
vita uuden päällisen ja uuden vuorin. Koor, sinä voi-
sit ansaita uudet vaatteet, jos tahtoisit!"

„En osaa muuta kuin rapuja pyytää ja niistä saa-
dut rahat annan kaikki äidille."

„Sinulla on kuitenkin aina jotkut iltapäivät va-
paita. Ja silloin voisit tehdä muuta. Tiedäthän Ville
Granfin, joka asuu tuolla kalliorannalla ja on ontuva.
Se on minun sisareni poika ja on oikein rakastettava.
Viimo viikolla hän kävi täällä „mummon" luona, joksi
hän minua sanoo ja kertoi merikaalin *) olevan mel-
kein valmiin kiskottavaksi; ei sanonut moneen vuoteen
olleen niin runsaasti. „Ellen ontuisi, niin poimisin ja
ansaitsisin rahaa isälle." Villen isä on kipeä ja poika
koettaa jos jollain tavalla häntä auttaa."

Tiesimme kyllä merikaalia kasvavan kallioseinä-
millä rannoilla ja sitä käytettävän sallaatiksi, mutta
emme milloinkaan olleet sitä kiskoneet emmekä sillä
ajatelleet rahaa ansaita.

„Kuulkaahan, pienet ystäväni", rouva Lloyd jat-
koi, „minä olen tuumaillut, että Ville ja Koor menisi-
vät yhdessä. Villellä on aasi, ja hänen isänsä lainaa

') Merikasvi, jota käytetään syötäväksi.
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teille pienet kärryt. Ville tulee sitte näyttämään missä
niitä kasvaa jaKoor sitte kiipeää niitä ottamaan. Sitte
kuletatte ne kaupunkiin myötäväksi ja rahat ja'atte
keskenänne. Eikä minua ihmetyttäisi, jos saisit niillä
ostetuksi takin ja housut.

Koor'in kasvot kirkastuivat ja hän taputteli iloi-
sesti käsiään yhteen. „Sanokaa Villelle, että minä
kyllä tulen. Ja kiipeäminen, se on juuri minun mieli-
työtäni. Mutta tätä en olisi voinut ajatella. Minä olen-
kin hyvin hidas keksimään jotain uutta."

„Ville on hyvä poika, muuten en lähettäisikään
häntä sinun kanssasi", sanoi rouva Lloyd, ~ja minä
uskon, ettei hänkään tule sinusta mitään vahinkoa saa-
maan."

Koor näytti hyvin onnelliselta, vaikka tiesin hä-
nen pitävän liiallisena, että häntä kehuttiin, sillä hä-
nellä ei milloinkaan ollut itsestään suuria ajatuksia.
Mutta hän sitä ansaitsi kuitenkin ja olisi ansainnut
vieläkin enemmän, sillä ei ole olemassa rehellisempää,
hyväsydämisempää ja urhoollisempaa poikaa kuin vel-
jeni Koor.

Eräänä kauniina iltapäivänä lähdimme Koor ja
minä Villen luo, sillä minäkin olin pyytänyt saada olla
mukana. Kärryt olivat oven edessä, ja pian valjastet-
tiin aasi. Ville ajoi ja Koor piteli kiini minusta, sillä
tie rantaan oli kivinen.

Kalliot, joita kohti Ville ajoi, ovat aivan lähellä
tinakaivoksia. Kun tie loppui, täytyi taluttamalla ku-
lottaa aasi ja viimein nousi tie niin pystyyn, että täy-
tyi jättää aasi sinne syömään ja me kiipesimme hui-
pulle vasuinemme. Mutta vaikka vuori oli jyrkkä tästä
kohti, niin ei se ollut mitään verrattuna siihen pysty-
suoraan rinteesen, joka vietti mereen. Sinne ei Ville
uskaltanut mennä ja olisi se ollutkin vaarallista jokai-
selle, joka oli tottumatoin kiipeämiseen. Koor riisui
takin yltään ja valmistausi laskeutumaan sinne yksi-
nään, mutta minä pyysin ja rukoilin päästä mukaan.
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„Tiedäthän että minä osaan kiivetä melkein yhtä
hyvin kuin sinäkin", sanoin, „ja saisimmehan niitä
kootuksi puolta joutusammin, jos olemme kahden ja
sitä paitse pitää merikaalia huuhtoa, kuka sen tekee,
jos en minä tule mukaasi."

Vihdoin lupasi Koor minun tulemaan, jos lupai-
sin lujasti pitää nuorasta kiini alaslaskeutuessa. Sei-
soimme vähän aikaa kaikki kolme siinä huipulla. Edes-
sämme oli laaja merenpinta, jolla liikkui tiheässä kala-
veneitä valkeine purjeineen ja kauempana näkyi suu-
riakin korkeamastoisia laivoja. Takanamme kohosi
vuoria ja niiden välissä tehtaitten korkeat totot, joista
paksu savu nousi; laaksosta kuului leikkuumiesten iloi-
set laulut. Mutta laskeutuessamme alaspäin muuttui
kaikki, sillä emme voineet nähdä muuta kuin merta,
emmekä kuulla muuta kuin aaltojen loisketta kalliota
vastaan.

Kun olimme puolivälissä rantaan, menimme rot-
kon ohi, joka pistäysi pitkälle vuoreen. Koor pysäh-
tyi ja kurkisti sisään, mutta minä olin kuulevinani
jotain ääntä sieltä sisältä ja kiiruhdin Kooria joutu-
maan. Hän näki pelästyneet kasvoni ja naurahti: „no,
pikku Ester, luulitko jalopeuran sinne kätkeytyneen?
Mutta jos olisikin, niin kyllä minä sinua suojelisin."

Olimme nyt siinä paikassa, missä kaalia kasvoi.
Alempi osa kalliota oli aivan sen vihreitten lehtien
peitossa ja oli helppo poimia niin paljo, kuin halutti.
Minä laskeusin rantaan asti ja aloin niitä huuhtoa ja
asettaa huuhdotut vasuun, jonka täydeksi tultua an-
noimme merkin Villelle. Silloin näimme vasumme ko-
hoavan yhä ylemmäksi, kunnes se nousi huipulle saakka,
jossa Ville siihen tarttui tyhjentääkseen sisällön kär-
ryihin. Toinen kori vivuttiin toisensa perästä ylös ja
alas, kunnes Ville antoi merkin, että kärryt olivat
täynnä.

Oli jo hämärä ja kiipeäminen kävi hitaasti» Kun
tulimme luolan kohdalle, sanoi Koor: „odota, Ester,
hetkinen, minä käväsen tuota luolaa tutkimassa."
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„Siellä on liian pimeä voidaksesi nähdä niin mi-
tään", sanoin minä ja toivoin, ettei hän menisi sinne,
mutta häpesin sitä sanoa ja seisoin siinä vavisten luo-
lan suulla.

Koor ei ollut poissa minuuttiakaan, ennenkuin
kuulin kopinaa sisältä ja heti senjälkeen pujahti musta
Kooria paljo pitempi olento sieltä ulos ja alkoi kii-
vetä kalliota ylös. Vaikka säpsähdin aika tavalla, tun-
sin hänet kohta Hugoksi, kun hän tuli ulko-ilmaan.
Koor tuli ulos heti perästä, ja huolimatta hämärästä
näin, miten kalpeat ja muuttuneet hänen kasvonsa oli-
vat. „Näitkö hänet, Ester?" kysyi hän kuiskaamalla.

„Hugo se oli", minä vastasin.
„Voi hirveätä, Ester! mitä hän mahtoi tehdä tuolla.

Hän niin pelästyi, kun lähestyin, että koetti peittää
kasvot käsiinsä, etfen häntä tuntisi. Jotain pahaa hä-
nellä on tekeillä."

„Tule, tule", kiiruhdin, muuten pimeä meidät saa-
vuttaa."

„Älä sano Villelle sanaakaan Hugosta, muista
se", sanoi Koor, kun jo saavuimme huipulle. „Älä
myöskään puhu siitä äidille eikä muille."

Minä lupasin.

YHDEKSÄS LUKU.

Koor'in koetus.

Seuraavana aamuna merikaali myytiin ja saimme
siitä enemmän kuin olimme voineet toivoakaan. Äiti
tuli iloiseksi ja lupasi tulla seuraavana päivänä mark-
kinoille, joilta ostaisimme Köörille uudet vaatteet. Kuu-
den aikaan aamulla jo lähdimme matkaan. Hugo ei
ollut tullut kotiin, mutta äiti pani tiettyyn piilopaikkaan
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avaimen, josta hän sen löytäisi, sillä ei ketään jäänyt
kotiin. Pekalle lainasimme aasin, jonka selässä hän
sai ratsastaa, Koor talutti sitä hiljakseen eteenpäin, ja
äiti ja minä kulimme perästä. Olimme kaikki hyvin
iloisia, sillä äiti oli luvannut ostaa myös porsliinilauta-
sia ja itselleen villahuivin, jonka hän niin tärkeästi
tarvitsi, sekä minulle vyyhdin punaista lankaa, koska
rouva Lloyd oli luvannut opettaa minua neulomaan.

Markkinoille oli kokoontunut iso joukko kansaa.
Moniaissa paikoissa näyteltiin ulkomaisia eläimiä ja
ihmeellisiä kuvia tai tehtiin kummallisia temppuja, joille
lapset nauruun helähtivät; vaimot taaskin seisoivat
totisemman näköisinä pöytäin ääressä, jossa kenkiä,
lankoja ja läkkikapineita oli myytävänä. Erään pöydän
luona meni iloisessa huutokaupassa joukko porsliini-
astioita, ja sieltä äiti huuti lautasensa ja Pekalle pie-
nen „mukin", jonka kyljessä oli kultakirjaimilla hänen
nimensä.

Mutta kankaan ostaminen se oli pääasia, enkä
minä huolinut muuta katsellakaan, ennenkuin olimme
saaneet sen ostetuksi. Nyt saimmekin lujaa, harmaata
villavaatetta, eikä Pekalla koskaan ollut niin hyviä vaat-
teita ollut, kuin mitä tuosta tuli. Se oli lampaanhar-
maata, joka ei muutu, kuten värilanka. Mutta kangas
maksoikin markan enempi kuin Köörillä oli rahaa, ja
vasta jälestäpäin saimme tietää, ettfei äiti voinut ostaa
huivia, kun pani omastaan siihen. Kun vielä olimme
ostaneet minulle lankaa ja katselleet torilla yhtä ja
toista, lähdimme palaamaan kotiinpäin. Puolivälissä
ollessamme saavutti meidät Hugo, kietoi käsivartensa
Koorin kaulan ympäri ja pidätti häntä kulkemasta.
Minä jäin Koorin kanssa ja äiti jatkoi matkaa Pekan
kanssa.

„Koor", sanoi Hugo, „ethän tahdo minulle ikä-
vyyksiä tuottaa, sen tiedän; älä sen vuoksi sano äidille
sanaakaan siitä eilen iltasesta. Lupaatko?"

„Mitä sinulla oli siellä luolassa tekemistä?" ky-
säsi Koor.
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„Ei minun tarvitse sinulle vastata, minä kyllä
itse tiedän mitä teen. Onhan minulla yhtä suuri oikeus
kiivetä kallioita kuin sinulla. Mitäs sinulla siellä
oli tehtävää voisinhan minäkin siitä kertoa äidille",

ja Hugo koetti nauraa.
»Tiedäthän, että poimimme sieltä merikaalia."
„No, mistä tiedät, etteikö minulla ollut samaa

työtä?" intti Hugo.
„Miks'et sitte soisi äidin siitä tietävän, jos et

missään pahassa teossa ollut? Minä en voi olla iloi-
nen, kun sinä tuolla tavalla puhut. Kerro vain Este-
rille ja minulle, emme me siitä toisille sano", pyysi
Koor.

„Sinä olet hyvä poika, Koor; mutta olet vielä niin
pieni, ja on niin paljon asioita, joista ei sinun laisella
ole vihiäkään. Siihen on vain muuan pieni syy, jonka
vuoksi en tahtoisi äidin siitä tietävän, ja minä tiedän
varmaan, etfet sinä siitä puhu eikä Ester myöskään."

Koor seisoi tuumivan näköisenä.
Ennenkuin hän ehti vastata, otti Hugo kirkkaan

markankappaleen taskustaan ja ojensi sen hänelle:
„tuossa, kas tuossa, Koor, saat tämän yhdessä Esterin
kanssa, ellette kantele minun päälleni".

Koor työnsi rahan luotaan sanoen: „minä en huoli
Tahoistasi, minun pitää miettiä tätä asiaa. En ennen
luullut sinun vääryyttä tekevän, mutta nyt sinä olet
saattanut minut epäilemään. Tosin en soisi sinulle
mitään pahaa, mutta nyt luulen olevan väärin, jos
vaikenisin".

„Vai väärin! no niin, katsotaanpa miten sen asian
käy", sanoi Hugo muuttuneella äänellä. Toisella lailla
taidat vielä panna, ennenkuin tästä eroamme; minä
näytän kuka tässä herra on", ja niin sanoen ryhtyi
hän Koorin olkapäihin ja pudisti häntä niin kauheasti,
että poika tuskin saattoi seisoalla pysyä. Vilkasin
ympärilleni, mutta ei näkynyt yhtään ihmistä lähei-
syydessä.



43

„Tule pois, tule pois, Koor!" huusin vetäen häntä
takin helmasta, „ juostaan kotiin".

„Etpä pääsekään. Ette pääse kumpikaan, ennen-
kuin olette luvanneet mitä pyysin, tai annan sinulle
selkään enemmän kuin koskaan ennen."

„01enhan sanonut etten voi luvata'" sanoi Koor
hiljaisella äänellä, vaikka hänen kasvonsa olivat pu-
naiset täristyksestä ja hän vapisi. Hugo vetää läimä-
ytti hänelle aika iskun minä kirkasin kovaa, mutta
ei kukaan kuullut.

„01e hiljaa", sanoi Koor, ~anna hänen lyödä, jos
tahtoo", ja vaikka Hugo löi voimainsa takaa, ei Koor
virkkanut sanaakaan, seisoi vain hiljaa huulet yhteen
likistettynä.

„Kas niin", sanoi Hugo, etkö jo lupaa olla vaiti,
sinä itsepäinen otus?"

Koor pudisti päätään. Hän oli hyvin urhoollinen,
mutta nyt täyttyivät silmät kyyneleillä, vaikka hän
koetti salata niitä Hugolta.

„Nyt luulet ehkä lopettaneeni", jatkoi Hugo, mutta
tiedä se, että jos sanot äidille siitä asiasta, niin saat
vielä katua sitä, sen takaan. Nyt sinä vähän aavistat,
mitä minä voin, mutta se ei ole mitään sen rinnalla,
joka sinulla on odotettavissa; senvuoksi minä sinua
varoitan, sinua ja tuota ränkyjää", japotkaisten Kooria
jäähyväiseksi, hän lähti matkaansa. Koor istahti tien-
viereen ja minä aloin pyyhkiä hänen kyyneleitään,
jotka nyt vapaasti vierivät pitkin poskia.

„Jos olisin poika, niin löisin Hugoa kahdenver-
roin sinun puolestasi", sanoin.

„Voi, Ester, en minä pidä siitä, että noin puhut.
Hugoraukalla on pahempi olla kuin minulla."

„Miten saatoit olla niin hiljaa, Koor?"
„Tiedätkö, Ester: minä muistin koko ajan mitä

rouva Lloyd luki meille raamatusta: Hän oli ääneti.
Hän antoi heidän tehdä mitä he tahtoivat. Oliko
sinusta väärin, että ajattelin tuolla tavalla?"

Minä hyrskähdin itkemään ja otin häntä kaulasta
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kiini nyt vasta huomasin, miten ihanaa on seurata
Jesusta, ja miten siihen vaaditaankin suurinta urhoolli-
suutta, kunnes Koor hetken perästä sanoi: „nyt meidän
pitää mennä kotiin, muuten alkaa äiti kummastella
viipymistämme".

„Aijotko sanoa siitä äidille tänä iltana?"
„En tiedä; tuskinpa sanon. Mikähän olisi oikein

tehty, Ester?"
„Etkö voi kysyä rouva Lloydilta hän tietää

kaikki."
„Minä mietin asiaa. Huomenna on sunnuntai, älä

sano mitään tänä iltana. Mennäänpä rantaan kasvo-
jamme pesemään, ettei äiti näkisi itkeneemme."

Köörillä oli oikein vaikea kävelläkin ja minä olin
varma siitä, että äiti hänestä jotain huomaisi, mutta
kotiin tultuamme oli äidillä niin paljo puuhaa, ettei
hän ehtinyt meihin katsoakaan, ennenkuin Koor oli jo
sängyssä.

Hugo kotiutui vasta myöhemmällä.

„Ester", sanoi Koor seuraavana sunnuntai-iltana
istuessamme meren rannalla, „on niin monta kohtaa,
joiden minä soisin olevan toisin".

„No mitä esimerkiksi?" kysyin.
„Tahtoisin niin mielelläni olla hyväsydämisempi.

Eilenkin, kun Hugo löi ja minä olin vaiti, niin sinä
luulit minun niin hyväksi, mutta voi! minä olin niin
vihainen siihen asti, kun muistin nuo sanat tiedät-
hän. Tahtoisin olla Jesukselle mieliksi. Hän on tehnyt
kaikki minun tähteni, eikä ole mitään, jota minä voi-
sin tehdä hänelle."

„Rouva Lloyd sanoi, että se on hänelle mieliksi,
kun rakastamme häntä, vaikka olemmekin köyhiä",
huomautin minä.

„Minä rakastankin häntä", sanoi Koor hiljaisella
äänellä ja hänen kasvonsa kirkastuivat; „minä rakas-
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tan häntä paljonkin, mutta mitä se on siihen verraten,
kuinka hän on minua rakastanut ja ottanut minut
omaksensa. Niin, minä tahtoisin jotakin tehdä hä-
nelle, joka on niin hyvä minulle".

Minä ajattelin itsekseni, että Koor ei voisikaan
tulla hyvemmäksi, sillä niin hyvä hän mielestäni oli,
mutta en siitä mitään sanonut. Mutta kyllä minä ym-
märsin mitä hän tarkoitti, sillä en minä ollut puoleksi-
kaan, en kymmeneksi, en sadannaksikaan osaksi niin
hyvä kuin hän.

Hetken perästä sanoi Koor: „Aiti on niin usein
levoton ja alakuloinen, mutta jos hän vain tietäisi
miten paljo Jesus häntä rakastaa, niin ei hän näkisi
kaikkea niin tukalaksi".

„Puhutko sinä Jesukselle kaikki, mitä tunnet ja
ajattelet?" kysyin minä.

„01en kyllä monasti siitä hänelle puhunut, ja se
onkin hauskaa, kun tiedämme hänen kuulevan ruko-
uksemme."

„Muistatko, Koor, mitä sanotaan kahden tai kol-
men rukouksesta ? Emmekö nyt kahdessa rukoile
häntä?" kysyin ujosti.

Koor otti minun käteni omaan käteensä ja me
rukoilimme ensin „Isä meidän;" sitte kertoi Koor Je-
sukselle kaikki, mikä hänen sydäntään täytti ja pyysi
Jesuksen opettamaan meitä olemaan hänelle mieliksi
ja rakastamaan häntä enemmän. Sitte menimme kotiin
käsi kädessä sanomatta toisillemme sanaakaan.
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KYMMENES LUKU.

Räjähdys kaivoksessa.

Seuraavana aamuna sanoi Hugo mennessään työ-
hön: „tänään lauaistaan kaivoksessa, ja sieltä luullaan
löydettävän uusi malmisuoni ja sitte pääsemme parem-
mille palkoille".

„Mikähän tuolle pojalle lie tullut", tuumasi äiti
Hugon mentyä; „hän on ollut niin erinomaisen hyvä
näinä parina viime päivänä. Hän on isänsä näköinen,
kun hän on hyvällä päällä. Ehkäpä hän aikoo ruve-
takin eri lailla elämään. Hän oli minun luonani kotona
koko sunnuntai päivän ja puheli oikein ystävällisesti".

Koor ja minä vilkasimme toisiimme, mutta Koor
ei puhunut mitään, sillä hänestä oli ikävä saattaa äidille
pahaa mieltä. Ei kulunut pitkältä, ennenkuin kuulimme
laukauksen, josta Hugo oli kertonut.

„Minusta nuo laukaukset ovat niin kamaloita",
sanoi äiti. ~Isäkin tavallisesti niitä pelkäsi, vaikka
hän ei juuri ollut pelkuri; mutta tuo ruuti on niin juo-
nikasta, ei sen tapoihin koskaan oikein tutustu".

Hetken perästä nähtiin miehen juoksevan ohi ja
vähitellen riensi sinne ihmisiä oikein rientämällä.
~Mene, Ester, kysymään mitä siellä on tapahtunut",
kehoitti äiti.

Likeisimmän mökin luona jo kuulin, että onnetto-
muus oli tapahtunut lau'aistessa: muutamat miehet
olivat haavoitetut, toiset kuolleet. Kerroin sen äidille
niin varovaisesti kuin taisin, ja me juoksimme kaikki,
paitsi Pekka, kaivoksen suulle. Koor ehti jo kappaleen
edelle meistä ja sekaantui ihmisjoukkoon, joka sank-
kana parvena seisoi aukon ympärillä. Monella työ-
miehellä olivat kasvot ja kädet aivan ruudin savussa.
Vaimoista, äideistä, lapsista toiset löysivät omaisensa
ja alkoivat iloita ja riemuita; toiset taas, jotka eivät
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löytäneet, heittäysivät maahan itkien ja huutaen tai
juoksivat toisen ja toisen luo urkkien ja kysellen.

„Missä minun Hugoni? Eikö kukaan ole nähnyt
Hugoani?" huusi äiti, mutta kaikki vaan pudistelivat
päätään ja toiset kääntyivät itkien pois. Vihdoin
näimme erään ukon, joka oli isä-vainajan hyviä ystä-
viä ja oli työskennellyt kaivoksessa neljäkymmentä
vuotta. Äiti meni hänen luokseen.

~Jaakko, tiedättekö, rakas Jaakko, missä poikani
on, sanokaa vaikka katkerin totuus. Minun täytyy se
tietää. Onko hän kaivoksessa? Onko hän kuollut?
Jaakko, Jaakko, sano minulle!"

Vanhus tarttui äidin käteen. „En sinulle tahdo
turhia uskotella, Susanna Evans", hän sanoi. „Mutta
minä en tiedä missä on poikasi. Taivaan Jumala sen
tietää, mutta tuolla kaivoksessa hän oli, kun laukais-
tiin, ja aivan lähellä olikin".

Samassa tuokiossa kannettiin ruumis ohi, äiti
riensi tuskan huudahduksella katsomaan, nosti vaatetta,
joka peitti kasvoja. Mutta se ei ollut Hugo. Juma-
lalle kiitos! se ei ollut Hugo.

Jaakko seurasi meitä ja koetti äitiä lohdutella:
~ehkä poikanne vielä elää. Koettakaa tyyntyä, poika
on Herran kädessä".

„Se on hirveätä", äiti valitti, „ja minä olen yksi-
näinen leski. Poika parka! Hugoparka! Hän niin
ystävällisesti tänään minua puhutteli, ehkä hän aavisti
jotain". Äiti hyrskähti itkemään.

Voi, miten iloinen olin, ettei Koor ollut kertonut
epäilyksiään. Nyt ei äiti milloinkaan saisi niitä tietää.

Kun Jaakko näki äidin itkevän, sanoi hän mi-
nulle: „No, pieni ystäväni, ota äiti mukaasi ja istukaa
tuonne ruohikkoon. Minä menen tiedustelemaan Hugosta
ja tuon heti saatuani sanomia teille. Älkää antako
uskalluksenne laskea, vaan katsokaa ylöspäin", jaJaakko
viittasi juhlallisesti kädellään sinistä taivasta kohti.

~Menevätkö he kaivokseen etsimään poika-rauk-
kaani?" kysyi äiti.
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„Minä menen katsomaan", vastasi Jaakko, sillä
hän ei voinut kertoa äidille, että kaivosmiehet, uutta
räjähdystä peljäten, eivät uskaltaneet mennä etsi-
mään niitä kolmea, jotka olivat vielä kateissa. Ne
olivat aivan varmaan kuolleet, he sanoivat, ja turhaa
muka oli panna turhan vuoksi yhä useampi henki
alttiiksi.

Me istahdimme vähän matkan päähän vuoren rin-
teelle muista ihmisistä erilleen. Minä pidin käsivar-
teni äidin kaulan ympäri, koettaen lohduttaa häntä,
mutta hän tuskin tiesikään minun olevan siinä. „Poika
raukkani! Hugo raukkani!" hän valitteli, „ei kukaan
tahdo sinua auttaa, he jättävät sinut yksinään kuole-
maan."

„Äiti", kuiskasin minä, „Jaakko sanoi Jumalan
olevan Hugon kanssa."

~Enpä tiedä", nyyhkytti äiti, „ei Hugo ole tain-
nut välittää Jumalasta enempää kuin minäkään. Ja
joka elää ilman Jumalaa, sen täytyy kuoliakin ilman."

„Mutta Jumala rakastaa meitä niin paljo, äiti;
minä tiedän varmaan hänen rakastavan Hugoakin. Ru-
koillaan, ettei hän antaisi Hugon kuolla."

„Rukoile, lapsi, jos osaat. Minun sydämeni on
kuin kuivettunut oksa; en minä osaa rukoilla."

„Missä on Koor?" huudahti äiti hetkeä perästä
katsellen ympärilleen.

„En ole nähnyt häntä, sitte kun tänne tulimme
ja hän juoksi ennen meitä. Mutta kyllä kaiketi hän
on tuolla miesjoukossa", koetin lohduttaa äitiä. Mutta
hän ei tyyntynyt: „minulta menee kumpanenkin poika,
kumpanenkin. Ei kukaan tiedä kuinka rakastan sitä
Kooria, joka on ollut oikein silmäteräni, vaikka olen
ollut hänelle niin ankara."

„Ei Köörille mitään vahinkoa tule", lohdutin minä,
„sillä raamattu sanoo niille kaikki parhaaksi käänty-
vän, jotka Jumalaa rakastavat. Ja Koor rakastaa Juma-
laa", ja minä muistin hänen sanojaan edellisenä il-
tana.
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„Ne ovat molemmat tuolla pimeässä kaivoksessa,
siellä ne makaavat kuolleina ja kankeina kumpanenkin

voi, voi, minä näet heidät", ja hän peitti kas-
vonsa esiliinallaan, ikäänkuin estääkseen näkemästä jo-
tain niin hirveätä. Samassa hän nousi juostakseenkai-
vokselle, mutta vaipui heti maahan. Moniaat naiset
tulivat minua auttamaan; he aukasivat vaatteen kau-
luksia, hieroivat hänen käsiään ja pyysivät häntä rau-
hoittumaan, pojat muka kohta tulisivat. Mutta äiti
huomasi, kuten minäkin, että tuo oli vain turhaa pu-
hetta, jolla koettivat vähän rohkaista äitiä. Samassa
kuulimme hälinää kansajoukosta.

„Juokse, Ester, katsomaan, mitä siellä lienee",
huudahti äiti, ja minä juoksin niin joutuisasti kuin saa-
toin. Kaivoksen suulla seisoi ihmisiä ja he huusivat:
„Hänen veljensä se oli!" „Hurja teko", huusivat
toiset. »Sieltä hän ei elävänä palaja, se on totinen
tosi."

„Missä Hugo on? Missä?" hätäilin aukon suuta
lähestyessäni, kunnes joku vastasi, että „taitaa maata
monena pirstaleena tuolla syvyydessä. Mutta tarpee-
tonta oli toisenkin veljen mennä sinne kuolemaa hake-
maan,"

„Koorko? Onko Koor mennyt sinne?" vaikeroin
minä.

„Siellä hän jo on kuolleena tai elävänä", vastasi
toinen ja ennenkuin kukaan ehti estää, kapusin minä
oravan lailla ihmeellisen voiman täyttämänä tikapuita
alas. Alaspäin, yhä alaspäin pimeyden kautta jatkoin
minä tietäni. „Koor, Koor, Koor", huusin kohti sy-
vyyttä, „Ester tulee auttamaan sinua." Mutta ei kuu-
lunut muuta kuin moninkertainen kaiku vain, joka ku-
meana kiiriskeli toisesta kallioseinästä toiseen.

En tiedä miten kauan lienen viipynyt, ennenkuin
sain tuntea maata jalkaini alla, mutia jälestäpäin kuu-
lin tikapuitten olleen monen sadan jalanpituisia; silloin
en ajatellut muuta kuin yhtä ainoaa asiaa, ja kuvailin
mielessäni, miten Koor olisi kuolleena tuossa kamalassa

4
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kaivoksessa. Kaikki oli pimeätä ympärilläni ja minua
alkoi kauhistaa. Hiivin varovasti aina pari askelta
eteenpäin ja huutelin Kooria, mutta oman ääneni vain
sain vastaukseksi. Vihdoin koskettivat käteni jotain,
joka lähetti väristyksen läpi ruumiini. Joku ihminen
siinä makasi. Minun ei enempää tarvinnut sivellä kas-
voja ja tukkaa, minä olin vakuutettu siitä, että se oli
Koor. Muistan miten kaikki voimani häipyivät ja rau-
kesin maahan kuin lankavyyhti tuon liikkumattoman
olennon viereen.

YHDESTOISTA LUKU

Pelastus.

Koor sitte kertoi minulle, mitä kaikkea hän oli
kaivoksessa kohdannut. Kun ei kukaan miehistä tahto-
nut laskeutua alas Hugoa etsimään, päätti hän mennä.
Hän oli käynyt siellä monasti ennenkin ja saapui pian
pohjaan. Viimeisen tikapuun juurelta hän löysi kaivos-
työmiehen hatun, johon oli palava kynttilä kiinnitettynä.
Tämä kädessä hän alkoi haparoida sitä alaa kohti,
jossa räjähdys oli tapahtunut ja jossa hän tiesi Hugon
työpaikan olleen. Käytävä oli 'täynnä räjähdyksen
tuomia kiviä ja someroa, mutta Koor vain astui eteen-
päin verisin jaloin. Hän pyysi Jumalaa johtamaan hä-
net siihen paikkaan, jossa luultavasti Hugo silloin juuri
kuolevaisena makasi. Ja hän oli ollut varma siitä, että
Jumala kuuli tämän rukouksen, sillä oli tuntunut siltä
kuin Jesus itse olisi taluttanut häntä. Ja tienhaarassa
hän aina pyysi Jesuksen neuvomaan oikealle eikä hä-
nen tarvinnut erehtyä eikä vavista. Kauan oli hän
kulkenut, kun kuuli ensimäisen hiljaisen uikutuksen.



51

Ääni tuntui tulevan suuren kiviroukkion alta, joka oli
vyörinyt tielle.

Aivan lähellä oli ruutitynnyri, niin että Koorin
täytyi asettaa kynttilä vähän etäämmälle ja sitten hämä-
rässä haparoida eteenpäin. Hän kuuli nyt uikutuksen
aivan likeltä ja alkoi nostaa pois raskaita kiviä koet-
taen raivata tietä tuolle hätääntyneelle, joka kenties oli
hänen veljensä. Vihdoin tunsi hän kätensä koskevan
toista saapasta ja sitte toista; ja saatuaan vielä yhden
ison kiven syrjään vyöritetyksi, tunsi hän todella Hu-
goksi tuon ihmisen. Kaksi isoa kalliolohkaretta oli pu-
donnut sillä tavalla, että niiden välissä oli sijaa hänen
päälleen, joka siten pääsi musertumasta ja niin oli
hän vielä elossa.

Koor ei voinut kantaa avutonta ja melkein tiedo-
tonta veljeään, mutta hän haki vettä, jolla kostutti hä-
nen kuivat huulensa ja pesi veren pois kasvoista. Pari
kertaa Hugo liikahti ja valitti, mutta vaipui jälleentain-
noksiin. Koor istui hetken aikaa miettimään mitä oli
tekeminen. Pian hän huomasi parhaaksi keinoksi heti
lähteä tikapuitten luo ja kiivetä sanaa viemään mie-
hille, jotka kyllä tulevat auttamaan, kun tämän kuule-
vat. Matkalla hän näki minut siinä maatessani tuon
kuolleen miehen ääressä. Olin melkein paikalla toin-
tunut kun hän minun nimeni sanoi, ja herätessäni näin
Koorin rakkaat kasvot ilmi-elävänä kumartuneena mi-
nun ylitseni. En milloinkaan unohda kuinka iloiseksi
tulin. Heitin käsivarteni hänen kaulaansa, sillä mi-
nusta näytti melkein liian suurelta onnelta, että olin
saanut veljeni takaisin.

Sitten kertoi hän Hugon elävän jakehoitti minua
menemään hänen luokseen, kunnes hän menisi ylös
hakemaan apua. Vaan samassa kuulimme ääniä ja
saimme nähdä vanhan Jaakon laskeutuvan luoksemme
muutamain miesten kanssa.

„Jumala teitä siunatkoon, lapsukaiseni", iloitsi
vanhus; „kun kuulin urhoollisesta teostanne, häpesin
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yhtyivät minuun ja nyt olemme teitä auttamassa."

Koor kertoi heille Hugon elävän ja ennen pitkää
olivat miehet hakeneet poikaraukan luoksemme. Siinä
hän makasi heidän kangaspaareillaan niin kalpeana ja
äänettömänä, että pelkäsimme hänen kuolevan, ennen-
kuin päästäisiin äidin luo.

Kaivoksen aukolla oli äiti odottamassa. Kun
Hugo laskettiin maahan, luuli hän poikansa kuolleeksi,
mutta kun hän laski kätensä hänen sydämelleen, huo-
masi hän sen vielä sykkivän.

„Nyt voin jo rukoilla, nyt voin rukoilla", huudahti
hän, ja sulkien kätensä ristiin kiitti jaylisti hän Juma-
laa hänen suuresta armostaan. Monet laskeutuivat pol-
villeen hänen viereensä, ja minä näin jäykkäin miesten
pyyhkivän kyyneleitä silmistään.

Lääkäri antoi Hugolle jotain, josta hän virkistyi.
Hän katsahti äitiin ja hymyili, mutta pian hän jälleen
meni tainnuksiin, ja lääkäri kiiruhti miehiä kantamaan
poika kotiin. Koko ihmisjoukko virtaeli mukanamme
ja he olisivat tahtoneet kantaa meitäkin, jotka olimme
heidän mielestään olleet tavattoman urhoollisia. Mutta
Koor ei antanut, pyysi vain heidän olemaan hiljaa
sairaan Hugon tähden.

„Ester", hän sanoi kävellessämme käsi kädessä
kotiin, „en tahdo sanoa sitä muille, mutta sinä tiedät,
että tahdoin tehdä jotain Jesukselle, ja minä uskon,
että Hän se nyt antoi minun auttaa Hugo-raukkaa . .

Enhän olisi voinut tehdä mitään, ellei rakas Jesus olisi
ollut kanssani. Voi, miten paljo rakastan häntä tä-
mänkin tähden!"

Kului viikkoja ennenkuin Hugo tervehtyi. Useana
päivänä luultiin hänen loppuvan, sillä hän oli pahasti
palanut ja raskasten kivien välissä likistynyt. Äiti
valvoi hänen vuoteensa vieressä yöt, päivät, vaikka
minä en siitä paljon tietänyt, sillä sairastuin kuumeesen
ja makasin enimmäkseen horroksissa.

52
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KAHDESTOISTA LUKU.

Paremmat ajat.

Aurinko paistoi pienen ikkunan läpi, kun virkosin
taudistani. Saatoin nousta istualle nojaten selän ta-
kana oleviin tyynyihin. Koor tuli istumaan sänkyni
viereen eikä tietänyt millä voisi parhaiten minua hyvit-
tää. Hauskinta oli, kun hän otti raamattuni ja luki
siitä ääneen niin hyvin kuin osasi. Äiti silloin entistä
hiljaisemmin askarehti, ja Pekka siirtyi likemmäksi
köyttä punomaan voidaksensa kuulla hänkin, ja Hugo

niin, enpä oikein saanut selville, mitä hän piti luke-
misestamme, sillä hän aina kääntyi poispäin; mutta ei
hän mennyt uloskaan, vaikka hän jo saattoi olla jal-
keella.

Hugo oli jo melkein terve. Hän oli ollut lähellä
kuolemaa, ja se ajatus, että hän menisi tuntematto-
maan ijankaikkisuuteen ilman tien neuvojaa, ilman ra-
kastavaa ystävää, se ajatus saattoi hänet vapisemaan.
Ensimäiset kolme päivää hän oli ollut aivan kauhis-
tuksen ja katumuksen valtaama ja toivottomassa epäi-
lyksessä. Rouva Lloyd kävi luonamme ja puhui hä-
nelle Vapahtajasta, joka oli kantanut maailman synnit,
jonka päällä rangaistus oli, että Hugolla olisi rauha
(Jes. 53: 8). Hugo saisi siis jättää syntinsä Vapahta-
jalle, joka tuli raivaamaan meille tietä Isän rakkau-
teen, joka halajaa syntisiä luokseen palajamaan. Hän
lankesi polvilleen ja rukoili toivottoman Hugon puo-
lesta, mutta eivät sanat, eivät rukoukset näyttäneet
vaikuttavan lohdutusta. Jumala armahti Hugoa ja an-
toi hänen vielä parantua, ja kun vaara oli ohi, lak-
kasi hän puhumasta niistä, jotka ennen olivat hänen
sydäntään rasittaneet, mutta emme tietäneet oliko hän
tullut rauhaan. Ystävällisempi entistään hän oli. Enkä
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unohda erästä sunnuntai-iltapäivää, kun olin jo ter-
vehtymään päin. Oikein ihmettelin, kun äiti alkoi lait-
tautua kokoukseen kuulemaan Jumalan sanaa. Hän
sitoi parasta huivia päähänsä ja kysäsi: „kuka teistä
tulee minun kanssani kokoukseen?"

Pekka oli ulkona ja Hugo ei vastannut.
„Minä kaiketi jään Esterin luo", sanoi Koor.
„Niinpä tietenkin, mutta tuletko sinä, Hugo?"

kysyi äiti.
Ihmeekseni näin Hugon nousevan istuimeltaan ja

ujosti ja puoleksi vastenmielisesti hän lähti ottaen lakin
naulasta. Minä katsoin ihmetellen Kööriin.

„Aitihän jo ennen on käynyt tautisi ajalla koko-
uksissa ja vielä ihmeellisempää on, että hänellä on
raamattu, jota hän lukee."

„Samanlainenko kuin minulla?"
„Ei aivan; se on isompi, yhtä suuri kuin rouva

Lloydin. Se on perintöä iso- äidiltä, mutta on kaiken
aikaa maannut ison kirstun pohjassa".

„Lukeeko äiti sitä?"
~Lukee", vastasi Koor; hän sanoi usein tyttönä

lukeneensa sitä ja kertoi olleensa onneton koko ajan,
kun oli ollut sitä lukematta. Mutta nyt sanoi alka-
vansa uutta elämää, ja toivoi meidän tekevän samoin.
En tiedä paljoa, sanoi äiti, mutta sen tiedän, että Je-
sus ei ketään heitä pois, joka hänen luokseen tulee."

~Voi, miten hauskaa; niin ihmeellisiä asioita on
tapahtunut minun sairastaessani".

Oli torstai samalla viikolla, kun äiti, Koor ja
minä istuimme pienessä tuvassamme ja Hugo tuli si-
sään. Koor selaili raamattua, äiti oli juuri ottanut
ompeluksen käteensä ja minä istuin sukkaani kuto-
massa. Hugo ei näkynyt huomaavan mitään, meni
suoraan äidin luo kädet puristettuina housun taskuihin
ja kasvot kalpean, vaan päättäväisen näköiset.
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„Äiti ja Koor", hän sanoi, „minä olen tullut ker-
tomaan teille jotain, joka teidän täytyy tietää. Koor
ja Ester siitä jotain tietävät, mutta äidillä ei ole siitä
aavistustakaan. Se tulee ehkä musertamaan sydämesi,
etkä voi sitä antaa anteeksi".

Äidin koko ruumis vapisi, kun hän katsoi Hu-
goon, mutta hän ei sanonut sanaakaan. Tuokion pe-
rästä Hugo jatkoi käheällä äänellä:

„Minä olen ollut varas; olen auttanut' miehiä
varastamaan lyijyä kaivoksesta".

Vieläkään ei äiti mitään virkkanut, mutta hän
puristi vain kätensä lujasti yhteen.

„En tahdo itseäni puolustaa: olen ollut paha ja
tottelematon poika, mutta en voinut uskoa näin pitkälle
joutuvani. Minä jouduin velkaan toisille tovereille ja
sitte he pakoittivat minua auttamaan heitä varastamaan.
He ottivat lyijyä ja minä ladoin sitä kalliorotkoon,
kunnes siitä tuli venelasti".

Koor ja minä vilkasimme toisiimme: nyt ymmär-
simme miksi hän oli niin säikähtänyt meitä luolassa.
Hugo vaikeni ja näkyi odottavan, että puhuttelisimme
häntä, mutta jokainen vaikeni. Vihdoin kääntyi hän
poispäin ja sanoi kolkolla äänellä: „No niin, nyt olen
kertonut teille kaikki ja niinkuin arvasin, ette voi mi-
nulle anteeksi antaa". Näin sanoen meni hän ovelle
päin, mutta äiti seurasi häntä, kietoi käsivartensa hänen
kaulaansa, joka oli aivan tavatonta hellyyttä, ja sanoi:
„pöikani, poikani, rakas poikani!"

~Miksi itkette, äiti; en minä ole sen arvoinen, että
minun tähteni itkisitte", tuumasi Hugo ja istahti äidin
kanssa rahille.

„Kyllä minä sinulle anteeksi annan, mutta siinä
ei ole kyllä: sinun täytyy myös tunnustaa paha tekosi
työnjohtajalle, joka siitä on tullut kärsimään".

„Hän sen tietääkin", huomautti Hugo. „01en
tänään käynyt tunnustamassa. Aina siitä asti kun
minut kannettiin kotiin, olen sitä ajatellut. Tiesin, että
piti tunnustaa, mutta tuntui siltä kuin olisi helpompi



kuolla kuin sanoa kaikki, eikä kukaan tiedä miten olen
ollut epätoivoinen".

„Nyt olet kaiketi eroitettu työstäsi, mutta älä siitä
välitä. Kun aloitat nyt uutta elämää, niin ei ole mitään
hätää."

~En ole eroitettu, äiti. Työnjohtaja lupasi, että
saisi isän muiston tähden yrittää vielä kerran."

~Jumala häntä siunatkoon sen edestä! Älä anna
hänen milloinkaan tulla sitä katumaan."

„Bn anna. Ja kuulkaahan, äiti: en voinut uskoa,
että te taikka työnjohtaja voisitte antaa minulle an-
teeksi, mutta koska te sen teette, niin uskon Jumalan-
kin kerran anteeksi-antavan."

„Poikani", äiti totisesti vastasi, ~minä olen niin
typerä näissä asioissa, sillä niissä minä olen niin sano-
akseni vasta eilispäivän lapsi. Mutta niin paljo minä
ymmärrän, että jos sinä totisella sydämellä puhut siitä
Jumalalle ja tahdot kääntyä, niin ei sinun milloinkaan
tarvitse turhaan odottaa anteeksiantamusta. Jumala
antaa sinulle Jesuksen tähden anteeksi, ennenkuin olet
ehtinyt lausuakaan pyyntösi. Uskotko hyvän, rakas-
tavan Jumalan hyljäävän sinua, kun syntinen vaimo-
raukka, senlainen kuin minä, voi aivan itkeä siitä ilosta,
että tahdot alkaa uutta elämää?"

„Tämä on kaikki minulle uutta, äiti, uutta ja
ihmeellistä, mutta tahdon sitä ajatella, ja teidän kaik-
kien pitää luvata rukoilla minun puolestani".

Näin sanoen meni hän ovesta ulos.
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KOLMASTOISTA LUKU.

Miten «kertomus pienestä Esteristä" tuli
kirjoitetuksi.

Eräänä aamuna heräsin pitkän, virvoittavan unen
perästä ja näin kauniin valkean ruusun olevan pään-
aluksellani. „Koor, Koor, mistä tämä on?" kysäsin.

„No arvaahan!"
„Ehkä sinä olet sen tuonut!"
„Mistäpä minä senlaisen ruusun saisin", naurah-

teli Koor hivutellen käsiänsä; „saat arvata vielä kerran!"
Jotain oli hänen kasvoissaan, joka minulle tuon

salaisuuden ilmaisi. „Koor", kuiskasin, „onko se mi-
nun rouvaltani?"

„0n kyllä; sinun rouvasi ja neitisi ovat taas tul-
leet tänne. Kun aamulla varhain käväsin myömässä
rapuja, tuli hän minua vastaan kadulla. Kas, tuossa
on Koor, sanoi hän ystävällisesti; Koor, missä pieni
Ester on? Rohkaisin mieleni ja kerroin sinun olevan
sairaana ja ettet vielä heti voine tulla kaupungissa
käymään. Rouva kysyi asuntoamme, antoi tämän kukan
sinulle tervehdykseksi ja lupasi pian tulla sinua ter-
vehtimään."

Seuraavana päivänä hän todella tulikin, minun
oma rakas rouvani. Hän istahti sänkyni laidalle, laski
kätensä pääni päälle juuri samalla tapaa kuin ennenkin,
ja kuunteli, kun kerroin kaikesta, mitä hänen lähtönsä
jälkeen oli tapahtunut. Sitte otettiin esille minun raa-
mattuni, ja vaikka kannet olivatkin kuluneet, ei hän
siitä pahastunut, vaan iloitsi siitä, että olin vähäsen
edes oppinut tuntemaan sen sisältöä. Minä luin hä-
nelle ne luvut, jotka rouva Lloyd oli opettanut, ja
„minun rouvani" selvitti niistä paljo, jota en ennen
ollut huomannut. Useampana päivänä hän kävi luo-
namme ja opetti minua, ja sekä Koor että äiti alkoi-
vat iloita hänen seurastaan melkein yhtä paljo kuin
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minä, meistä tuntui ikäänkuin toisi hän pieneen tu-
paamme jotain hänen Hengestään, josta hän puhui.

Ne olivat iloisia päiviä, nuo. Ja minä yhä rei-
pastuin, niin että saatoin käydä ulkona ja istua Pekan
vieressä meren rannalla. Eräänä päivänä alkupuolella
marraskuuta, sanoi „minun rouvani: „Ester, minä mat-
kustan pian taas täältä pois. Minulla on kotona kaksi
Editiä nuorempaa tyttöä, ja olen ajatellut, että heistä
olisi hauskaa kuulla kertomusta Esteristä senlaisena
juuri, kuin sinä olet sen kertonut. Senvuoksi kirjoitan
sen paperille sinun omilla sanoillasi, ikäänkuin sinä
itse sen kertoisit. Otan sen sitte mukaani kotiin ja
luen sen heille ja muille lapsille."

Siten tuli Esterin kertomus kirjoitetuksipa vaikka
siinä ei ole paljo merkillistä, niin on kumminkin hauska,
että se kirjoitettiin, senvuoksi nimittäin, että toiset
näkisivät, miten hyvä ja urhoollinen Koor on ollut,
sillä hän ei koskaan puhu itsestään mitään ja kuiten-
kin se on hän, joka on tehnyt kaikki. Kun rouva oli
kaikki kirjoittanut, kysyi hän, mitä minä tahtoisin panna
kertomukseeni viimeiseksi. Minä silloin pyysin, että
Koorin raamatunlause siihen kirjoitettaisiin.

„Mikä on sitte Koorin raamatunlause?" hän kysyi,
ja minä toistin sanat, jotka olimme lukeneet rouva
Lloydin suuresta raamatusta: „Mutta meidän, jotka
väkevät olemme, tulee heikkoin voimattomuutta kärsiä
eikä itsellemme kelvata . . . sillä ei Kristuskaan itsel-
lensä kelvannut."
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