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Kadonnut hopeaiikfi.

Wiikon työ oli tehtaassa päätetty,
j» kaksi tehtaan poikaa oliwat kotomat-
lallllnsa. Käydessänsä yhdessä, puheli
toinen heistä, että joku matkustaja edel-
lisenä päiwänä oli kadottanut kukkaron»
s», jossa oli suuri joukko rahaa, juuri

sille tielle, jota he nyt kulkiwat.

"Ai, jnspa minua onnistaisi lb>
tää se", huusi toinen poika.

"Samaa minäkin toiwoistn", jat-
koi se, jok» ensin puhui. "Sittepä olisin
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onneni löytänyt, eikä minun sitte enää
tarwitsisi käydä tehtaassa leipääni an-
saitsemassa."

Juuri kun pojat näin puhelimat kes-
tenänsä, saawutti heidät tiellä eräs wan-
hempi tehtaantpömies, nimeltä Jaako.
Saatuansa kuulla mitä pojat keskusteli-
wat, lausuihän warsin walaasti: "Minä
liiysin kerran rahasumman, joka, maikka
se itsestänsä ei ollut aiwan snuri-ar-
moinen, kuitenkin opetti minulle niin
kalliin totuuden, että tuskin olen sen
tärkeämpää eläissäni oppinut."

"Pnhnkaat meille siitä tapauksesta",
sanoiwat molemmat pojat.

"No, niin on", maswsi Jaala, "los-
ka tiemme wahan matkaa sopii yhteen,
niin saapahan puhua." Ia sitte kertoi
hän seuraaman tapauksen:
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"Siitä on nyt wiisikymmentn wuot-
ta kun minä rupesin työhön tässä teh-
taassa. Minä olin silloin teidän iläi-
senne, ja töitten päällysmies piti tark«
kaa waaria pojista ja hopitti heitä ah-
keruuteen ja järjestyksen pitoon, sillä
hän tiesi, että laiskuus ja huolettomuus
oliwat pahimmat esteet heidän wastai-
selle menestytyllensä ja toimeentulot'
lensa. Niin kului kolme wuotta, jolla
aikaa minä työskentelin uskollisesti aa-
musta iltaan.

Kerran »varhain maanantai-aamul-
lun parhaaUansll lewäsin tyohuonet-

ta, nain minä permannolla jalain taa-
rittyna harmaasen paperiin. Minä otin
paperin ylös, katsoin mitä siinä oli ja
näin kirkkaan hopeariksin. Ihmetellen
katselin ja kääntelin minä sila kädessä»
ui, kilistin sitä Pesän rau!a>arinaa mt>
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taan ja huomasin, että se todellakin oli
oikea hopearaha. "Jaa", sanoin minä,
"se «n niin hywää hopeaa luin hopea
olla taitaa", ja pistin rahan platkaiiini
ja rupesin taas kewäsemään. Kuitenkin
kuiskasi tawan takaa niin-ikään sisällinen
ääni: "Mutta se raha ei ole sinun,
joku on sen kadottanut, sinun pitää ha-
keman sen oikeaa omistajaa." Minä
koetin wastata: "Se on minun, sillä
minä olen sen löytänyt. Pitäiskö mi»
nun käydä ympäri koko tehdasta kysele»
mässä joka-ikiseltä työmiehellä, josko

hän on kadottanut hopeariksiä? Empä
minä tiedä kenen se ennen on ollut,
mutta nyt se on minun, ja minä pi«
dän sen myös."

Kolo päiwan olin minä kuitenkin
lewotan ja tuskissa mielin. Työ ei
tahtonut oikein käydä käsistäni; minä
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koetin laulaa, mutta ääni tarttui kurk-
kuuni eikä käynyt sydämmestä. Kaikki
ajatukseni oliwat kiintyneet tuohon löy-
tämääni rahaan, ja minä mietiskelin,
kuinka minun parhain tawoin piti se
käyttämän. Pitikö minun ostaman uusi
kaulaliina, wai täyttämän se omeniin
ja nisuleipiin wai kukaties tallettaman
se wlewaksi joulujuhlaksi? Minä olin
mielestäni yhtäkkiä tullut rikkaaksi ja
koetin ehtimiseen, josko hopearaha to°
dellalin wielä oli plalkarissani.

Ehtoolla huusi minua päällysmies.
Hänen äänensä oli mielestäni tawallis-
ta luwempi, ja fofo ruumiini wapisi,
kun Piti menemäni hänen eteensä, koska
pelkäsin hänen lohta kyfywan läjähtä-
wän: "Missä on se hopearaha, jonka
löysit ja jonka tahdot salata sen oikealta
omistajalta. Sinä et ole warasta pa°
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rempi." Kuitenkaan ei hän sanonut
niinpäinkään, waan lausui ainoastansa
tawallisella äänellänsä: "Mene Kreeta
lesken tuoksi ja käske häntä tänne tule«
maan huomena, sillä minulla on nyt
jo työtä hänelle."

Tämä toimi rauhoitti «ähän miel-
täni, ja minä juoksin minkä jaksoin les-
ken mökkiin. Tiellä otin minä sentään
useat terrat rahan plaktaristani katfoak-
feni sitä, mutta rupesin jo wähän toi»
womaan, etten olisi ollenkaan sitä löy«
tänytkään. "On mielestäni juuri kuin
olisin «arastanut sen", ajattelin itsek-
feni, "sillä pitää jotain, joka on toisen
oma, ei kaiketi ole, oikein tarkkaan pun»
niten, muuta kuin Warkautta."

"Mutta", jatkoin minä, "ernpa minä
tunne rahan omistajaa, kuinla minä sitä
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sitten taidan antaa takasin? Se on waan
pelko rahani katoomisesta, joka minun
lewottomaksi tekee. Ci yksikään ihmi«
nen taida sanoa, että minä olen waras-
tanut äyriäkään, ja jahka waan omis-
taja ilmottaa itsensä, niin saa hän ta-

kasin minkä olen löytänyt, mutta siksi
pidän minä sen."

Sillä tawllin koetin minä lepyttää
«maa tuntoani, mutta ei se tahtonut
käydä laatuun. Kirkas riksi painoi kuin
Wuori sydäntäni, ja minä toiwoin, etten

olisi sitä ensinkään ottanut ylös, taikka
eitä, taitaisin panna sen takasin samaan
paikkaan, josta olin sen löytänyt. Se
ei tehnyt minua puoliksikaan niin on-

nelliseksi, kuin ne muutamat tillinkit,
jotka hiellä ja walwalla ansaitsin. Minä
ajattelin, mahtanematko kaikki, jotka wää»

rällä tawalla koloowat itsellensä ritkant»
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ta, tuntea heitänsä niin onnettomiksi
kuin minä.

Kuu pääsin lesken mökkiin, ei hän
ollut kotona; mutta pulisi seisoi owella.
Hän silmäili minua tarkkaan, ja minä
ajattelin kohta, että hän seisoi siinä ot-
taaksensa minua kiinni Warkaudesta.
Mutta kun ei hän mitään sanonut,
puhuin minä asiani lesken kuudelle lap-
selle ja kiiruhdin takasin niin wiekkaasti
kuin taisin.

Silla walillä oli tullut pimiä, ja
waikka en koslaan ollut pelkuri luon»
nostani, kamotti minua pimeys kuiten-
kin tällä kertaa. Joka puu, joka pen«
fas oli mielestäni muuttunut ikäänkuin
roswoksi, joka oli ryntämäisillänfä pääl»
leni ottaaksensa minulta hopearahan.

, Warhain seuraawana aamuna tuli
Kreeta leski päällytzmiehen tykö, ja minä
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tuulin hänen puhuwan "suuresta wa-
hingusta", joka muka oli hänelle tapah»
tunut. Hän oli nimittäin wiime ler«
ralla kadottanut koko työ-ansionsa, kiik»
kaan hopeariksin, jolla hänen piti mal»

saman huoneensa wuoroa. Hänen lap-
jotka kaikki oliwat pieniä, saatti-

wat hänelle niin paljon askarusta, ettei
hän kerinnyt ansaitsemaan muuta luin
jonkun killinkin paiwäissll, jonka tähden
tuo wllhinko oli hänen warainsa suh«
ten warsin suuri. Hän lisäsi, että luuli
kadottaneensa rahansa tehtaassa heti kohta
kuin oli saanut sen, ja että joku wis»
siin «n sen löytänyt.

"Mutta kukapa olisi niin kunniaton
ja petollinen, että hän pitäisi sen oma«
nansa", lausui päällysmies.

"En minä tiedä", wllstasi lesti,
"mutta waikl» hän olisi tnla hywän>ä^
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niin luulen miuä, ettei hänelle siitä ole

suurin siunausta. Se on toki armo-
tonta, «arastaa lestiltä ja orpolapsilta."

Nuat sanat sattuiwat sydämmeeni.
"En, en millään muotoa tahdo olla wa-
ras; en miuä tahdo Pitää mitään wää-
ryydellä saatua tawaraa", kuiskasi taas

se sisällinen ääni. Minusta tuntui tällä
hetkellä kuin olisin seisonut äkki-jyrkän
aukon partaalla walmiina syöksemään

sinne alas.

"Minä olen löytänyt sen rahan",
puhkesin minä puhumaan, ottaissani ha-
peariksiä plakkaristani. "Tässä se on;
minä löysin sen permannolta kewästes-

säni työhuonetta." Sitte lewensin minä
ahdistetun sydämmeni kuormaa, suoraan
tunnustain, kuinka paha haluni kiusasi
minua pitämään rahaa omanani, ja li»
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sasiu, että minä nyt sydämmestäni iloit-
sin, kun olin saanut annettua sen taka-
fin oikealle omistajalle.

"Se oli oikein tehty, ett» annoit
takasin, mitä olit löytänyt", sanoi ftääl-
lysmies ystawällifesti. "Tee aina oi-
kein ja rehellisesti, Jaako, ja muista se
wanha, hywa määrä, että teet toisille
niin, knin tahdot ett» toisten pitää fi-
mille tekemän. Ajllttelepplls, jos sinä
kadutaisit wiikkusen työ-ansiosi, olisko se
mielestäsi oikein, että se, joka sen loy-
tää, pitäisi sen omanansa? Eikö hänen
Pitäisi, mielestäsi, pikemmin kaikin ta-
woin etsiä sen omistajaa? Ia jos niin
ajattelet, kun asia kosee sinuun, niin
tulee sinun myös ajatella samoin, koska
se koskee toisiin. Pane mielees myös
se, että jos me pidämme omanamme,
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mitä olemme löytäneet, koettamatta atl-

taa sitä sen omistajalle, niin olemme

tehneet Jumalan edessä yhtä waärin
kuin olisimme tahallamme lähteneet wa<
rastamaan."

Kun minä annoin hopeariksin köy«

hän lesken käteen, tipahteli kyyneleet
hänen silmistänsä ja hän lausui: "lu-
mala siunatkoon sinua, Jaako; minä
olen iloinen, että woitit kowan kiusani-
sen. Tässä on kaksitoista killinkiä si«
nulle palkinnoksi."

"Ei, kiitoksia hywä Kreeta muori,
ei", wastasin minä. "En minä tahdo
mitään palkintoa siitä, että tein mitä
olin welwollinen tekemään."

Kuinka onnelliseksi minä sitte tun«
fin itseni, kun näin tuon köyhän äitin
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palaaman kuuden pienen lapsensa tykö
iloisilla kasinoilla ja riemuisella sydäm-
mellä.

Wiisikymmentä wuott» lähes on
siitä ajasta kulunut, mutta en minä
ilä-päiwinäni unhota sitä läksyä, jonka
silloin opein. Se oli kalliimman ar-
moinen kuin täysi lukkarollinen hohta-
wia hopeariksiä..

Sen jälkeen on Jumalin armo luo-
rntt minuun uuden sydämmen ja joh»
dattanut minua uskoon syntein anteeksi
saamisesta lesuksen Kristuksen Meressä,
Se usko opettaa meitä myös rakasta-
maan,kuulemaan, jaPalwelemaan Häntä
sekä olemaan rehelliset ja wilpittomät
waelluksessamme ja kaikissa oloissamme
lähimmäistämme kohtaan Mähän-armoi"
sissakin asioissa. Herra lesus sanoo
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itse: "Joka mähemmässä on uskollinen,
se un myös paljossa uskollinen; ja joka

wähemmässä on wäärä, se myös pal«
jossa un petollinen." Minä tuiwon, rak«
kaat nuurukaiset, että tekin tahdotte an-
taa sydämmenne Herralle lesukselle ja
uskolla hänen nimeensä wiettää pyhää
ja wanhurskasta elämää."

Pojat oliwat nyt kerinneet tienha»-
raan ju, jätettyänsä sydämmelliset jää-
hywäiset wanhalle Jaakolle, erkaniwat
he hänestä mennäksensä kotiinsa puhu-
maan weljillensä ja sisarillensa kerto-
musta kadonneesta hopeariksistä.

Turussa, 1870.
O, W, SffiileViii ja ÄiimV». kiljopniiiozso,


