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Kulmalan Santeri ja Jalo koirs.
Koir» on tunnettu usJollifmioeS»

tansa. Jos laitti pojat tietäisiwät luin-
la uskollinen ja ymmärtäwäinen eläwä
fe un, niin he warmaan kaikki olisiwai
ystäwällisiä sitä kohtaan. Se oleskelee
mielellänsä ihmisen kanssa ja koettaa
kaikin tawoin noudattaa hänen miel-
tansä. Se tottelee, kun sitä käsketään,
seuraa meitä matkoillamme, wartioitsee
kotoamme ja on monta kertaa pelasta»
nut isäntänsä hengen. Katsos waan,
kuinka se hyppelee ympärillämme, osot»
taaksensa iloansa, ja kuinka se nuolee
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meidän kättämme, kun annamme ha-
nelle jotain syömistä. Kun häntä lut-
summe, tulee hän lohta juosten, lieha-
kaitsee hännällänsä ja katsoo meitä sil-
mii», juuri kuiu tahtoisi sanoa: Tässä
minä olen. Mitäs tahdot, että minun
pitää tekemän? Jos taidan jollain ta-
walla sinua palwell», niin olen heti
walmis.

Muutamat pojat huwittelewat it<
stänsä sillä häijyllä tawall», että här«
syttäwät koina toinen toisensa kanssa
tappelemaan, taikka hasittawat niitä ka-
nanpoikain, kissain, lampaitten tahimuit-
ten koti-eläinten kimppuun. He haukut-
telewat niitä myöskin haukkumaan ja ha«
tyttämään ohitse kulkewia ihmistä, mutta
se on kawin Määrin tehty, sillä niin
muodoin turmelewat he koiran hywät
omaisuudet.

Monituisia fertomulsia un kuultu
niistä hywistä töistä, joita koira on ih°
mifelle tehnyt, mutta se ei estäne meitä
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halulla kuulemasta wielätin yhtä lisäksi.
Jota enemmän me kuulemme koiran
ymmärryksestä ja uskollisuudesta, sitä
paremmin opimme pitämään häntä ar°

wossa ja sitä wähemmin pöllähtää mie-
leemme kohdella sitä pahasti.

Se kertomus, josta nyt alamme
puhua, un nuoresta pojasta, nimittäin
Kulmalan Santerista.

Santerin isä oli köyhä maamies,
joka elätti itsensä kuljettamalla puita ja
sammalia läheiseen kaupunkiin. Hänellä
oli wanha hewos-kaakki, joka weti kuor-
maa, ja itse käweli hän wieressä ja ajoi.
Hewus-pllrallll oli lowat päiwät, ras-
kasta ajoa ja huono ruoka, ja päälli-
seksi sai se kärsiä monta kipeää ruoskan
hutkausta.

. Sotutta ei meidän pitänytkään oi-
keastaan tästä puhumaan, waan lalu
nimisestä suuresta, tumman ruskeasta,
kranssikaulllsesta koirasta pitkillä roik-
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kuwilla korioilla ja tuuhealla kauniilla
hännällä. Paiwät wartioitsi se kuor»
maa ja yßt wajaa, jossa puut ja sam»
mateet säilytettiin.

Santeri oli siihen aikaan, josta
puhumme, neljäntoista wuotinen, puu»
leton ja pahajuoninen poika. Hän ei
ollut loskaan oikein lulutoulua käynyt
ja taisi tuskin sisältä lukea. Litasena
ja roikaleisena loirottelli hän ympäri
kylää, ilman minkäänlaista askarusta
eikä hänellä ollut haluakaan oppia mu
tään. Hänen leikkikumppaninfa oliwat
saman ikäisiä poikia, yhtäläisen taita-
mattomia ja hurjia kuin hänkin, ja aina
kun he yhteen tuliwat, oli heillä jotain
ilweitä ja pahoja wehkeitä.

Kun Santeri «li kylässä luirotte-
lemass», eitä isä oikein tiennyt, missä
hän oleskeli, käytti hän tawallisesti Ia»
to» hakeaksens» häntä. Tarkan wai«
nunsa johdolla löysikin Jalo aina Gan-
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terin piilopaikan, ja Santeri sai useasti
silloin wähän kuritusta pahoista juo-
nistansa ja tottelemattomnudestansakin.
Siitä syystä rupesi hän wihaamaan koi»
raa, joka oli wiaton wälikappale hänen
löytämiseensä. Jalo-parka ei suinkaan
ollut moitittawa, mutta sitä enemmän
poika häijy, joka osutti niin kiukkuista
ja kostonhimoista mieltä.

Sen mökin ohitse, jossa Santeri
asui, juoksi wiitawa joki, jossa kaira
usein tuumina kesapaiwinä läwi kylpe-
massa. CrLänä paiwänä makasi se juuri
ja kuiwaili itsiansä auringon paisteessa
semmoisen kylmän saunan jälkeen, kun
Santeri sattumalta tuli rantaan. Jalo
juoksi koht» nuorta isäntäänsä wastann,
liehakoitsi hännällänsä ja hyppeli ylös
poikaa kohden, osottaaksenfa iloansa, kun
sai nähdä hänen. Mutta Santerin
mieli ei ollutkaan niin ystäwällinen koi»
raa lohtaan. Painwastoin heräsi hä-
nessä se hirmuinen ajatus, että jos hän
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taitaisi hukuttaa Jalon, niin saisi hän
sitte wapaammin jatkaa syntistä elä-
määnsä eikä tarwitsisi hänen enää pel«
jätä ilmitulemista. Hau oli leilittele-
wänänsä koiran kanssa ja sitoi sillä ai»
taa sen jalat nuoralla yhteen kiinni ja
heitti sen sitte wirran sywempään paik-
kaan.

Jalo uftposi hetkeksi weden alle, ja
Santeri luuli aikomuksensa jo menesty-
wän, mutta samassa kohotti Jalo taas
Päänsä weden pinnalle ja nytkytteli ja-
loillansa, niin että nuora heltesi irti,
jonka jälkeen se huokeasti ui maalle.
Kuitenki näkyi, että se ymmärsi San-
terin julmat aikomukset, sillä ei se juos-
nut enää hänen tykönsä, waan joudutti
kotiin, pani maata wähäiselle oltiwuo-
reellensä wajan nurkkaan ja weti sy-
wältä henkeänsä takaa.

Joku plliwä kului, ja Santeri oli
taas ulkona pahuuttansa jakamassa. Joki»
rannassa oli aina wentze, jolla eräs köyhä
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mies souteli ihmisiä toisesta rannasta
toiseen ja sai siitä niukan elatuksensa.
Kerran ehtoolla meni Santeri yhden
hurjapäisen towerinsa, Kylänpään Kus-
taan kanssa rantaan, ftäästiwät wen-
heen irki ja rupesiwat soutamaan. Mutta
käwi niin wakewä wirta, ettei pojat tain»
neet ohjata wenhettä. Turhaan Pon-
nisteliwat he woimainsa takaa, pian jou-
tuiwat he wirran syvimmälle kohdalle
ja peräti toisaalle päin, tuin minne ai»
koiwat.

Peljästyneinä katfeliwat he toinen
toistansa eiwätkä tienneet oikein, mitä
heidän piti tekemän, kun saatossa taito»
maton nytkäys airolla kaasi wenheen lu-
moon ja pojat leikahtiwat weteen. Ky-
lanpään Kustaa taisi nida ja pääsi niin-
muodoin maalle, mutta ei huolinut San-
teristä sen enempää, waan juoksi to-
tiinsa muuttamaan «aatteita, jättäin
towerinsa keskelle wirtaa. Santeri ei
taitanut uida, waan kolotti käsiänsä ylös
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ja huusi apua. Mutta ei yhtäkään ih-
mistä ollut lähellä eikä kukaan kuullut
hänen ääntänsä.

Poikll-rauktaa! Pitikö hänen nyt
niin kuoleman synneissänsä auttamatto-
masti? Pitikö hän niin muutamassa
silmänräpäyksessä asetettaman wanhuis-
laan Jumalan tuomia-istuimen eteen?
Eipä waan, se Jumal», joka ei iafjbo
yhdenkään syntisen kuolemaa, lähetti
nytkin apua oikeaan aikaan. Mutta ku-
lapa sai olla pelastajana? Ei kukaan
muu luin wanha Jalo. Sen tarkat
korwat kuuliwat kaukaa Santerin hätä-
huudon ja tuulen nopeudella juoksi se
paikalle. Sinne päästyänsä näytti hän
kohta käsittäwänsä, kuinka asian laita
oli, hyppäsi rohkeasti weteen, ui San-
terin tykö, haukkasi hampaillansa hänen
waatteisinsa kiinni, johdatti häntä me-
nestytsellä rantaa kohden, ponnistellen
kaikista woimistansa, siksi että lähellä
rautaa Santeri sai alaspäin roilluwaan
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puun-oksaan kiinni ja sitä myöten kapusi
maalle. Santerin tuli siis ftelastulses»
tansa kiittää uskollista koiraa, jota hän
muutamaa päiwää ennen samalla paikkaa
oli koettanut hukuttaa.

Alakuloisena ja murheellisena menl
hän kotiin. Kylmästä wedestä ja pel»
jästymisestä tuli hän kipeäksi, ja monet
ajat täytyi hänen maata tautiwuoteella.
Kun hänen hurskas tätinsä, jok» asui
naapurissa, mutta josta hän tähän asti
ei ollut pitänyt suurin lukua, sai luul-
la, mitä oli tapahtunut, tuli hän lii*
ruusti Santeria katsomaan, jonka oma
äiti jo monta wuotta tätä ennen oli
kuollut. Täti oli Herraa peltääwäinen
mainio, jota Santerin pahat ilkeet p»I«
jon oli surettanut ja joka warotulsilla
ja neuwoilla oli koettanut johdattaa
häntä oikealle tielle.

"Santeri", lausui hän nyt, istuis»
fansa hänen tautiwuoteensa ääressä ,
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"Santeri, minun tulee surku sinua,
kuullessani kuinka sinä taas olet käyt-
tänyt itseäsi ja kuinka sinä elät niin-
luin Jumalaa ei olisikaan mailmassa.
Erittäin olen nyt kuullut, kuinka pa-
hasti sinä olet tehnyt Jalo-parkaa was»
taan, ja kuinka se on palkinnut pahan
hywällä. Kuinka paljoa jalommin eikö
se ole tehnyt, kuin sinä! Se on aina
surkeaa nähdä, kun pojat owat kowa-
sisusia ja armottomia luontokappaleita
wastaan. Se osotta», että he owat a-
jattelemattomat ja tunnottomat. lu-
mala on kyllä asettanut luontokappaleet
ihmisen wallan alaisiksi, mutta ei sen-
tähden, että ihminen wäärinkäyttäisi sitä
waltaans». Se joka on armoton noita
Jumalan luomia olentoja wastaan, o-
sottaa sillä, että hän itse on paljon jär-
jettomämpi kuin ne. Hän ikäänkuin
heittää pois sen ylewämmän järjen,
jonka Jumala on hänelle lahjoittanut,
ja alentaa itsensä elukoita alemmaksi.
Woi, jospa pojat panisiwat sen mie»
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leensä, että le, joka on heille antanut
tunnon lahjan, on antanut luontokap-
palillelin saman omaisuuden, ja ettei
heidän pidä kohteleman niitä toisin,
kuin itse tahtoifiwat että heitä kohdel-
taisiin, jos olisiwat niiden siassa. Ole
makuutettu siitä, Santeri, että suuri,
kaikkiwaltias Luoja katsoo pyhällä wi<
halla kaikkea sitä hirmu- ja wäkiwal-
taa, jolla hänen luomiansa olentoja koh-
dellaan. Hänen omassa sanassansakin
luetaan, että "armotoin tuomio pitää
hänen päällensä tuleman, joka ei ole
laupiutta tehnyt." Minä toiwun kuiten«
tiu, että tämä tapaus on antanut si«
nulle semmoiset nuhteet, ettet ikinä niitä
unhota. Jalo on opettanut sinua pal-
litsemaan paha hymällä. Kiukussas ja
illeydessäs tahdoit sinä tappaa sen, pal-
kinnoksi siitä on se pelastanut sinun
henkes."

"Minä olen totta (otoin murheel-
linen ja ladun tätä ja kaikkia muita
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pahoja töitäni", huokasi Santeri, "tai*
danko minä enää toiwoalaan anteeksi
antamusta Jumalalta?"

"Taidatpa kyllä, Santeri", jatkoi
täti, "Jumala on Kristulsessa armolli-
tien ja laupias syntisiä kohtaan. Ellei
Hänen laupeutensa olisi niin suuri, niin
Hän olisi antanut sinun kuolla synneis-
säs, uratta sen siacra lähetti Hän Jalon
pelastamaan sinua kuolemasta. Kään-
ny nyt waan Hänen puoleensa ja ru«
koile anteeksi lesulsen tähden, jonka
weri puhdistaa sinun kaikista synneistä.
Minä olen ennenkin puhunut sinulle
tästä kalliista Vapahtajasta, hänen kär-
simyksestänsä ja kuolemastansa ristin
päällä meidän fynteimme edestä. Hän
on tullut Mllilmaan etsimään ja wll-
puhtainaan sitä, jota kadonnut on. Salli
Hänen siis wihdoin wapahtaa sinuakin
ja antaa sinulle uusi sydän, ottaa pois
se wanha kiwenlowa ja antaa sinulle
toinen Hellempi. Ennen kaikkea rukoile
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Häneltä Pyhää Henkeä. Ia kun fitte
itse olet mastaanottanut Hänen laupeu-
tensa ja maistanut Hänen rakkauttansa,
niin kyllä muutut myös laupiaaksi ja
lempeäksi kaikkia kohtaan."

Siinä «n fuifft mitä meillä tällä
haawllll un lerrottllwaa Santerista. Toi-
mokaamme, että hänestä todellakin tuli,
mitä hänen hywä tätinsä tartutti: Uusi
ihminen Kristuksessa lesulsessa.
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