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Nääsypoika.

Eräänä aamuna nähtiin pienalai-
nen poika kayskentelewan huoneessa lais-
kana, sen siaan kun olisi pitänyt wilke-
lasti walmistaman itseänsä kouluun.
Äitinsä oli köyhä leski, ja Janne oli
hänen ainoa lapsensa. Hän oli ennen
nähnyt parempiakin päiwiä, mutta mie-
hen kuoltua ei jäänyt hänelle suurin wa«
roja jälille, jonka tähden hänen täytyi
jättää entinen hauska ja onnellinen lo-
tonfa. Hän wuokrafi sttte itselleen wn-
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haisen mökin maalla, sillä hän ajatteli,
ettei elämä siellä tulisi niinkalliiksi kuin
kaupungissa, ja kun se kuitenkin oli la«

hellä kaupunkia, toiwoi hän saarnansa
työtä sieltä. Hän eli hywin säästäwäi-
sesti ja kielsi itseltään kaikkea, mitä hän
rakasti, woidaksensa pitää pientä poikaan-
sa koulussa, sillä hau ymmärsi, että jos
ei poika saisi opetusta, ei se taitaisi niin
helposti tulla aikaan maailmassa. Janne
«li ymmärtäwäinen poika ja luki halus-
tansa, jonka wuoksi hänen käwikin hy-
Min. Muuten rakasti hän -äitiänsä, ja
kun hän tiesi, että menestyksensä kou-
lussa ilahutti äitiä, paransi hän waan
ahkeruuttansa. Hän oli aina ylimäi«
nen luotassa ja oli myös monesti an°

sainnut kaikenlaisia kehoitus-palkintoja.

Tawallifesti luki hän läksynsä ehtoolla,
ollaksensa walmis menemään kouluun
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oikeaan aikaan; mutta wiimeisinä päiwi-
nä ei hänen näyttänyt pitäneen siitä
niin suurin lukua, ja tänä aamuna wii-
wytteli hän niin kauraan, että äitinsä
täytyi ruraeta häntä jouduttamaan, ettei
hän tnlisi liian myöhään.

Janne näytti sen ohessa hywin ala-

Moiseksi ja sanoi: "Minä luulen, ett'en
minä tllnäpllna taida mennä kouluun."
Äiti ihmetteli tätä ja kysyi, miksi hän
ei menisi, johon hän wllstasi, että fjä-
nen waatteenfa oliwat niin kuluneet.
Hän sanoi, että towerinsa tutsuiwat hän«
ta "raasyftojaksi", ja puhkien itkemään
makuutti hän, ettei hän enää kauwem-
min woinut sitä kärsiä. Äiti ei nau»
ranut eikä nuhdellutkaan häntä, sillä
hänen tuli surku poikaansa. Mutta hän
oli järkewn waimo ja koetti puhutella
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häntä, ettei huolisi tomeransa pilkkapu-
heista. Hän sanoi hänelle myös, että

mielellänsä antaisi hänelle uudet waat-
teet, jos waan joinkuin saisi waroja sii-
hen, mutta koska hän sitä ei woinut
tehdä, täytyisi pojan käydä koulua wan«
hoissa «aatteissa taikka peiäti jäädä
kotiin. Hän muistutti myös, kuinka
pahoin ja syntisesti se oli Pojilta, tehdä
pilkkaa hänestä, sen wuokst että hän oli
köyhä, sekä kehoitti häntä muistamaan
rutoilla niitten puolesta ja myös itsen-
sä, ett'ei hänkin tulisi saastutetuksi hei»
dän pahasta täytöksestänsä.

"Mutta", lisäsi hän, "sillä wälin
kuu tässä olemme on aila ku-
lunut ohitse, s» kun en salli, ettäs tuli-
sit kouluun näin myöhään, saatat sen
siaan wiettää tämän päiwän äitisi kans-
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sa, joka ei rakasta sinua wähemmin
huonoin waattetten tähden. Istu nyt ja
käytä aikas, niinkuin parhain taidat."

Jonne tunsi nyt olewansa paiem»
matta 'mielellä, kun oli saanut
taneeksi mieli-pahansa, ja aitin jarke-
wät ja lempeät sanat oliwat saattaneet
hänen halulliseksi tekemään, mitä äiti
waan tahtoi. Mutta siinä ei ole kyllin,
että meillä wuan on hywä tahto; mei-
dän tnlee myiiZ panna se täytäntöön.
Wakaa halu tekemään, mikä oikein, on,
on kuitenkin suurena apuna ohjaamaan
meitä ja osuttamaan, mitä meidän tu-
lee tehdä, ja niin käsitti Janne pian,
että paras keino käyttää aikaansa oli lu-
lea läksynsä huomispäiwäksi. Hän tu-
kikin sen tähden marsin ahkeraan ja oli
wähällä aika» oppinut kaikki tyyni.
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Sillä wälillä oli äiti, liikkuen as-
kareissaan, wajonnut sywiin ajatuksiin

semmoisiin, joita ainoastaan äitien
sydämmessä syntyy. Hän ei saattanut
olla toiwomatta, että tämän aamun ta-
paus olisi Jannelle hyödyksi. Ei hän
silmänräpäystäkään ajatellut ottaaksensa
poikaansa koulusta puis, siihen oli hä«
nellä liiaksi järkeä; mutta hän toiwoi,
että poikansa itse käsittäisi, mikä hänelle
oli paras, ja samalla halulla tuin en-
nenkin jatkaisi lukemistansa.

Hän tuli sentahden hywm iloiseksi,
kun hawaitsi, että poika oli lukemisen
toimessa, ja kun hän taas istahti neu«
tomuksensa äänen, koti hän kaikin ta-
woin lohduttaa ja rohwaista häntä.
Hän puhui suurista ja jaloista miehistä,
jotka aikanansa oliwat olleet köyhiä poi«
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kia niinkuin hänkin, ja kuinka heidän
kaikkein oli täytynyt käydä monet w»s«
tukset halki. Hän lopetti sillä lisäyksellä,
että muka poika oli hänen ainoa maaU
linen ilonsa ja että hän jo piti häntä
lohdutuksenansa ja wanhain paiwainsä
tukena.

Tällä tawalla kului päiwä, j» kun
ehwo tuli ja aika lähestyi laske» lewolle,
oli Janne jo taas saawuttanut entisen

rohkean ja iloisen mielensä ja oli lujasti
päättänyt ei huolia towereinsa pilkasta,
waan wielä ahkerammin kuin ennen jat«
laa lukemistansa. Tämän päätöksensä
johdosta nousikin hän warhain seuraa-
wana aamuna ylös, ja äitinsä seurasi
häntä kouluun. Kun pääsiwät paikalle,
käski äiti hänen jäädä hetkeksi ulkupuo-
lelle, siksi kuin hän meni sisälle ilmot-
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lamaan opettajalle syytä, minkätähden
poika oli jäänyt pois koulusta edellisenä
päiwänä.

.Opettaja lausui mieli-pahansa ftoi«
kaiu käytöksestä ja lisäsi, että tahtoi pi«
tää huolta siitä, etteiwät waBt'edes saisi
tehdä itsiänsä wikapääksi semmoiseen me-
netykseen. Hän sanoi, että Janne oli

ahkera poika, ja mainitsi, että hän tunsi
erään warallisenmiehen, joka mielellänsä
auttoi köyhiä poikia, ja sen tahtoi hän
koettaa saada Jannen ystäwäksi ja tur-
waksi.

Ei hän unhottanutkaan tätä lupaus-
taula. Kuu mainittu mies sai nähdä
tuon oipopojan, sanoi hän koht», että
antaisi hänelle uudet waatteet, mutta ei
ennen kuin jouluksi, sillä hän katsoi
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hyödyllisemmäksi pojalle, että wielä jon»
kun aikaa käwisi wanhoissa «aatteissaan;
se muka opettaisi häntä käsittämään olo-

ansa wllftllllmmakst ja itsenäiseksi sekä
kärsimään wastuksia jo nuorella iällä.

Tässä uli hänellä oikein, senmyönsi
Janne wanhemmaksi tultuansa kntolli-
suudella. Janne työskenteli silla wälin
waisin uskollisesti ja pääsi wähäsfä
ajassa ylimmäiseksi ylimmäiseen luokkaan.
Ia siellä seisoi hän wielä wanhoissa
«aatteissaan. Mutta eipä kukaan enää
nauranutkaan häntä. Hän ei kuitenkaan
ollut Ylpeä, sillä hän oli ällillänsä op-
pinut rukoilemaan Jumalalta nöyrää
mieltä.

Wihdmn tuli joulu ja joulun myötä
uudet wlllltteetkm. Mutta ei siinäkyllä.
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Se rikas lapsetan herra pani hänen wie»
!ä korkeampaan kontuun ja hankki hä-
nelle tilaisuuden saada paljon oppi», josta
äitillä ei ollut waroja maksaa. Ia kun
hän oli päättänyt lukunsa, lähetti tämä
hänen pääkaupunkiin, jossa wielä lisäksi
sai opetella elämänkäytännöllistä puulta.
Wuodet kuluiwat kuitenkin kulumistansa
jakymmenkunta wuotta myöhemmin näh-
tiin eräänä päiwanä hywin puetettu

herra T—n kaupungin kouluhuoneissa.
Hän katseli tarkoin ja halukkaasti k»ik-
kea, ja näkyi tunteman kaikki paikat ja
kapineet siellä. Se oli se entinen "rää-
sypoita".

Hiin matkusli nyt tätä tietä ja oli
sen wuliksi tahtonut wieln kerran katsella
wanhaa klluluhullnett». Jumal» oli an-
tanut hänen asiansa hywin käydä ja sna»
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nut hänelle menestystä mailmasfa. Suu-
rella hellyydellä oli hän hoitanut äiti-
änsä hänen kuolemaansa asti. Hän tuli
sittemmin hywin rikkaaksi, mutta hänen
kuolemansa jälkeen saatiin nähdä, että
hän oli testamentin kautta lahjoittanut
uudenpuwnn kahdellekymmenelle köyhälle
pojalle wuosittain.

Ia nyt, nuori Miamme, muutama

sana sinulle! Talla kertomuksella emme
tahdo antaa sinulle semmoista «petusta,
että jokainen köyhä poika, jolla on ku-
lunut takki, joutuu saamaan uuden pu-
mun -taikka kohtaamaan jonkun hywän
ystäwän, joka auttaa häntä eteenpäin;
emme suinkaan, niin ei ole aina' Kaik-
liwaltilllln sallimus ihmislapsiakohtaan.
Mutta me toiwuisimme, että kaikki Po-
jat täyttäisiwät itsensä niin, että heitä
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taidetaisiin pitää armossa, waikka kan«
taisiwatkin kehnoa pukua koko elin-aitan*
sa. Ia me toiwoisimme, että ne pojat,
joille Jumala on suonut paremmat maat-
teet ja enemmän maallista hywyyttä,
eiwät ikinä ylenkatsoisi sitä poikaa, joka
käyttää itsensä hynrin, joS kohta «aat-

teensa omatkin wanhat ja lopen kuluneet.
Uskollisuus, taito ja hywä käytös owat
paljoa suuremmasta armosta kuin kau-
niit waatteet.

Ia jos muutamat meidän nuorista
lukioistamme taljan asti joSfuS owat
käyttäneet itsensä sopimattomasti jotakin
tomeria kohtaan, fentähden ettei hän ote
ollut niin hywin waatetettu kuin he,
toiwomme me, että he tahtowat katua
sitä syntiänsä ja anon anteeksi uskolla
lesukseen Kristukseen ja tästä lähin koet-
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tao ofottaa lesulsen laiipeaw jo lempeää
mieltä sydämmetzsä ja waelluksessaan,
"low löyhää syljeslelee, se liäwäisee
hänen luojllllnsa." Sananlatzk. 17: 5

Turuss», 1870.
®. W, Wilin'in j<t Kumpv, fiqatxiinoäffl.




