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Kadonnut ja taas löytty.

Pillu Anni Sataen ofni isossa ky-
lässä Itä-Suomessa. Lähellä hänen ko-
toansa oli lawea metsä. Jok» sinne meni
ilman opastajan johdatusta, sai käydä
penikulmia löytämättä sieltä ulos. Mo-
nessa paikoin kallioin koweroissa ei tun»
nu ensinkään polun kohtaa; jylhä metsä
waan, ikuisesti muotosensa, humisee ym*
parilla. Anni oli köyhän lesken ainoa
lapsi. Isänsä oli tullut tähän kylään
kaukaa muulta hakemaan työtä, mutta
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ei ollut wielä kauan toiipynyt täällä,
kun tuli kipeäksi, waipui tautiwuoteelle
ja kuoli. Turwattomuuden ja katkeran
kaipauksen jätti hän Annille ja hänen
ällillensä; mutta Jumala, joka armah-
taa leskiä ja orpolapsia, antoi heille
monta hywää ystäwää.

Eräänä iltana syys-puoleen istui
Anni yksinänsä ulkllpulllella äitinsä wä-

häistä mökkiä. Äiti oli kieltänyt hä-
nm menemästä kauaksi pois katonur-
lista, ettei joutuisi ekfyksiin; mutta, kat-

sellessanla Mainiolle, näki Anni tänä
iltana kauneita sinisiä kukkasia pyortä-
neilla, ja kun se oli hänestä mieli-
tekaista askaretta sommitella seppeleitä
luonnon ihanista kukkasista, päätti hän
mennäksensä noukkimaan niitä. Poimit-
tuansa ne, näki hän wähän etäämpänä
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pensastosta loistatoan keltaisia nuppuja,
jotka oliwat puhkeamaisillaan. "Ai", sa«
noi hän, "nuot olisiwat kauniit sinisten
kuktasteni joukossa." Silmänräpäykses-
sä juoksi hän sinne, mutta samassa pel-
jätti hau pienen linnun hänen pesästänsä
pensastossa. "Kuinka kaunis pieni lintu",
huusi hän, "tahtoisinpa mielelläni näh-
dä, mihen se lentää." Ia sitte juoksi
hän sen perässä; mutta lintu lensi pal-
joa tulisemmin kuin hän jaksoi juosta.
Pian lensi se metsään ja Anni kiiruhti
jälessä.

Ilw oli kylmä, ja tuuli winkui
puitten oksissa. Alkoi sataa pientä toit}*
maa, ja näytti siltä, että oli tulossa
ankara myrskyinen yo. Mihen astikka
oli pikku Anni jo joutunut ja mistä
Piti hänen löytämään suojaa, kun myrs-
ky ulottaisi pauhuansa.
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Päiwä laski wuorten taa, ja yö
alkoi hämärtää. Sitten tuli pimeä, oi«
kein pimeän pimeä; ja hänen pieni sy«
dämmensä sykki wäkewästi myrskyn pau-
haessa puitten latwoissa. Hän huomasi
nyt, että hän oli käynyt eksyksiin, ja is-
tui maahan ja itki. Hän ajatteli, kuin»
ka paha lapsi hän oli, kun ei ollut to-
tellut äitiänsä.

Wiimein itki hän itsensä nukuksiin.
Heti kun päiwä koitti, heräsi hän taas
ja tunsi, että hänellä oli kowa nälkä.
Mutta ei hänellä täällä ollut mitäkään
suurusta walmiina eikä hellää äitiä fa-
nllMllssa hywää huomenta. Hän oli yt«
sinänsä jylhässä metsässä.

Annin mielestä ei ollut siitä mi«
tään hyötyä istua tässä alallansa, jonka

wuoksi hän nousi Ylös ja lähtikäymään
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eteenpäin, mutta ei niin wiekkaasti kuin
ennen, sillä jalkansa oliwat kangistu-
neet maankosteasta kylmyydestä, ja hän
oli heikko myöskin syömättömyytensä täh-
den. Kuitenkin, jota edemmäksi hän kä-
wi, sitä kauemmaksi hän joutui kodis-
tansa, sillä hän kulki polkua myöten,
joka johdatti häntä peräti toisaalle päin,
eikä äitinsä majaa kohden.

Wähän ajan perästä tuli hän yh»
teen paikkaan, josta näki muutamia ih-
mistä istuwan synkällä katsannalla wä»
haisen teltan ulkopuolella. Ne oliwat
mustalaisia. Ensin pelkäsi hän niitä;
mutta mitäs pienen yksinäisen likan oli
tekeminen suuressa, oudossa metsässä?
Hän ajatteli, että he kukallesi owat ys-
täwällisiä häntä kohtaan, meni sentäh-
den heidän luoksensa ja puhui heille,



futnla hän oli käynyt eksyksiin. He kas-
liwät Annin istumaan Walkiansa fta!B-
- ja antoiwat hänelle sitte wähän
ruokaa suuresta rautakattilasta, joka kil-
lui kolmen pystyyn lyödyn seipään no°

kassa. Tyttö-parka jäi koko päiwäksi hei-
dän luoksensa, mutta ehtoolla itki hän
j« pyysi heitä wiemään häntä rakkaan
äitinsä tykö. Mustalaiset katsoiwat toi-
uen toistansa ja puhuiwat sitte keske-
nänsä hiljakstlleen, niin ettei hänen pi«
tänyt kuuleman, mitä he sanoiwat. Wih-
doin riisuiwat he Annilta hänen mus«
tan hameensa ja waatettiwat hänen wan»
haan roikale-pukuun. He tahlusiwat myös
hänen kaswonsa, kaulansa ja kätensä joi*
takulla mustalla nesteellä ja sanoiwat
hänelle sitte, että hänen täytyi seurata
heitä ja olla heillä yhden heidän oman
Pienen likkansa werusta, joka hiljakkoin
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oli kuollut. Telta otettiin nyt alas,
käärittiin kokoon ja pantiin wankkureil-
le, ja kaikki matkustiwat toiseen maan-
paikkaan, jota Anni ei ollut koslaan
ennen nähnyt.

Lapsi-raukkaa! Nyt oli hänen pai-
mansi toinen toisensa kaltaiset; ei hän
tiennyt mitään erotusta sunnuntain ja
muitten päiwäin wälillä. Ei. hänen ol-
lut mihenlään pyhäkouluun mentäwä,
eikä minkäänlaisia kauniita kirjoja luet-
tawana. Niitten suloisten wirsien we«
rosta, joita hän oli tottunut luulemaan
weisllttllwaii, kuuli hän ainoastansa mus«
talaisten turhanpäiwäsiä ja kewiämie-
lisiä laulu-trallituksia. Raamattu, josta
hänen hurskas äitinsä luki hänen kuul«
laksensa illoin aamuin, oli warsin tun»
tematou kirja näille kurjille ihmisille.
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Mutta mitenkä oli Annin äitin lai-
ta koto tänä aikana? Kun kylän wäki
ensin sai kuulla puhuttaman Annin ka«
toomisesta, meniwät he etsimään lasta.
He ottiwat lyhtyjä ja tulisoittoja mya*

tänsä sekä torweja ilmottaaksensa niillä

toinen toisellensa, jos he läytäisiwät hä«
nen. He käwiwät kaikki paikat ymftä-
rinfä, muutamat mainioilla, toiset met«
sässä; mutta hetki kului toisensa peras-
tä, eikä waan tyttöä loytty mistään.

Kowa tuska ahdisti äiti-paran fö«
dantä. "Lapseni on pudonnut jokeen ja
on hukkunut", huusi hän; "taikka on
hän kukatiesi eksynyt metsään ja nään«
tynyt nälkään."

Kun kaikki oliwat palanneet takasin
sillä surusanomalla, etteiwnt olleet saa-
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neet minkäänlaista tietoa Annista, pnrs-
lahti äiti katkeraan ilmi-itkuun.

Lähes kaksitoista kuukautta kului;
mutta Annin ei ollut hywä olla mus-
talaisten seurassa. "Wiekäät minua äi«
tini tykö", sanoi hän usein kyynel-sil-
mi», "päästäkäät minua kotiin takasin !"

He koettiwat saada häntä mieltymään

heidän kuleksimaan elämänlaatuunsa,
mutta ei se häntä miellyttänyt. Usein
istui hän teitten wieieen, joita waelsi-
roat, ja katseli ohitse kulkemia, nähdäk-
sensä jonkun, jonka tuntisi. Mutta ei
hän ketään tuntenut, kaikki ihmiset oli»
wat hänestä wieraita; ei hän tietänyt,
että hän oli monen penikulman Päässä
äitinsä majasta.

Joulun ajan taas kuluttua, näki-
wät mustalaiset, että Anni tuli kowin
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kalweakst ja kipeäksi; hän oli niin heik-
ko, että he luuliwat häueu kuoleman.
He sanoiwat sttte hänelle, että he muu«
taman wiikon perästä palaawat siihen
metsään, jossa he hänen ensin kohtasi-
wat ja että hän saisi taas nähdä äi-
tinsä. Anni luki päiwät ja hetket, kun-
nes se aika lähestyi; ja kun he taas
pääsiwät tuohon metsään, taputti hän
käsiänsä ilosta.

Oli taas syksy, ja sen kylän rööki,
jossa Annin äiti asui, leikkafiwat eloa
parhaallansa. He oliwat hywin ahke-
rat työssänsä, sillä he pelläsiwät uhkaa-
maa sadetta. Oli nimittäin nyt jnuri

samanlainen pilwinen ehtoo kuin se, jona
Anni oli eksynyt. Wainion alimaisessa
päässä oli ohra jo leikattu, ja nyt he
leikkasiwat paraikaa ylistä kulmaa met»
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fan rinteellä, ja kukapa siinä saatiin
nähdä muu kuin Pieni mustalaistyttö.
Hän juoksi, minkä juosta jaksoi, mutta
näytti aiwan heikoksi ja huusi: "Minä
olen Anni, nimeni on Anni Takanen;
wiekäat minua kotiin äitini tykö!"

Elawaki heikestwat työstänsä, ja
yksi heistä otti tyttösen syliinsä; j, kun

hän hetken" oli katsonut häntä silmiin,
sanoi hän lujasti: "Jaa, se on hän; se
on Anni itse." Se ei saattanut olla
mikään erhetys; sillä waikla hän oli
kasannut isommaksi, ja hänen waatteen-
sa oliwat roikaleiset ja hänen kaswonsa
ruskeat, tunsiwat he kuitenkin hänen
kohta Anniksi.

Päiwatyö oli nyt päätetty ja heti-
miten tehtiin puitten oksista pcrnret, joil-"
le Anni laskettiin istumaan; kaksi w»h°
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waa miestä nostiwat sitte paaret olka-
päilleusä ja kantoiwat Annin hänen o-
maan rakkaasen kotiinsa. Muutamat
kulkiwat edellä miehiä, waimoja ja
poikia, ja toiset seurasiwat jälessä, ja
kaikki lauloiwat iloiten.

Ilosanoma ennätti pian Annin äi-
tin korwiin, ja hiin kiiruhti ulos las-

tansa wastaan. Me emme woi kerto»
leski-paran tunteita, kun hän taas li-
listi Annin sylihins». Hän riisui hä«
neltä mustalaispuwun ja puki hänen
eheisin ia puhtaisin waatteisin, ja, niin-
kuin isä »vertauksessa tuhlaaja-pojasta,

saattoi leski nyt sanoa: "Tämä minun
lapseni oli kuollut ja wirkosi jälleen;

hän oli kadonnut ja on taas löytty."

Samoin un laita, koska jokn eksy-
nyt syntinen Pyhän Hengen kautta joh-
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datetaan takasin Jumalan tykö. Katu-
muksen ja>hawyn tunnossa tunnustaa
syntinen: "Isa, minä olen syntiä trf>
nyt." Mutta Jumala, jonka laupeu»
della ei loppua ole, on jo walmis an-
tamaan hänelle anteeksi. Hän tahtoo
Poikansa Kristuksen tähden kuulla mei-
dän rukouksiamme ja pestä meitä puh-
taiksi synnistä Hänen kalliilla werellänsä.
Hän tahtoo nisua meiltä meidän pa-
huutemme rääsyt ja pukea meitä Kris-
tuksen wanhurskauden kiiltämään silkkiin
ja ottaa meitä tapsiksensa. Ia silloin,
mikä riemu taiwaassa, koska kadonnut
lapsi palaja» takasin Isän huuneesen,
jossa hän on hywässä turmassa ijan-
kaikkisesti!
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