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ENSIMMÄINEN LUKU.

Nuori kalakauppias ja hänen kaupantekijänsä.

„Kauniita kaloja päivälliseksi, herra? Ai-
van tuoreita kaloja, herra".

Puhuja oli pieni poika, noin kymmenen
vuoden vanha. Hänellä oli hyvin huonot ja
repaleiset Hänen säärensä olivat
osaksi paljaat ja hänen varpaansa pistivät
näkyviin kenkäparin suurista reijistä. Kengät
eivät varmaankaan olleet koskaan hänelle
aijotut, ne olivat siksi liian isot. Hänen pääs-
sään ei ollut mitään, joka olisi suojellut hänen
päivänpolttamia kasvojaan, ja hänen vaalean-
ruskea kihara tukkansa oli kampaamaton ja
vanuksissa. Sininen pusero, jossa oli suuria
reikiä, riippui likaisen ihokaisen päällä. Paitaa
ei hänellä ollut.

Puhuteltu henkilö oli keski-ikäinen her-
rasmies, joka juuri tuli ulos rauhallisesta, va-
rakkaan näköisestä talosta, lähes peninkulman *

päässä meren rannasta. Herrasmiehen nimi
oli Brown, hän oli vuokrannut talon kuudeksi
kuukaudeksi, ja oli tuonut mukanaan mies-

* Englannin peninkulma ei ole värein puolta toista
kilometriä.
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palvelijan, taloudenhoitajan, lapsensa ja tämän
hoitajan.

Pieni kalakauppias ei tuntenut herraa,
eikä herra tuntenut häntä, mutta herran kat-
seessa oli ehkä jotakin, joka rohkaisi poikaa;
ja hän ei erehtynyt.

Tuon pienen pojan silmät säkenöivät, kun
hän laski maahan koppansa ja näytti pientä
kalavarastoansa, joka oli toisessa kopassa.
Kalat olivat aivan tuoreet; ja herra, joka näytti
olevan niihin tyytyväinen, teki heti kaupat, ja
maksettuaan nuorelle myöjälle, mitä hän pyysi
muutamista kaloista, antoi hän keittiössään
käskyn kalain vastaanottamisesta ja jatkoi
sitten kävelyään.

Jos nyt herra Brown olisi ollut puoleksi-
kaan niin huomaava ja varovainen kuin tuo
nuori kalakauppias, ei hän olisi tullut pete-
tyksi. Hän tuskin oli ehtinyt kääntyä, kun
sukkela poika pisti kalansa takaisin koppaan,
josta oli ne ottanut ja vaihtoi ne toisiin k aloi-
hin, jotka otti toisesta kopasta, jota ei ollut
avannut herran nähtäväksi ja vei kalat kyökin
ovelle, jossa antoi ne miespalvelijalle sekä pu-
jahti tiehensä. Heti juoksi palvelija tielle ja
katsoi joka haaralle pojan jälkeen, mutta häntä
ei näkynyt; ja herra Brown oli myöskin mennyt.

Asian laita oli se, että kalat toisessa ko-
passa olivat tuoreet ja äsken pyydetyt, mutta
toisessa oli vanhoja kaloja. Jakun poika näki,
kuinka tarkkaamaton tuo vieras herrasmies oli,
ajatteli hän, että nyt hänen oli hyvä saada
huono kalavarastansa menemään, sillä hän
tiesi, ettei hänen ollut helppo saada niitä kau-
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paksi. Samassa aavistaen, että hän pian jou-
tuisi kiinni, koitti hän niin pian kuin suinkin
päästä pois näkyvistä.

Tämä teko oli tietysti epärehellinen, mutta
valitettavasti ei se saattanut poikaa levotto-
maksi, sillä hän tuskin tiesi, mitä sana „epä-
rehellisyys“ oikeastaan merkitsi. Hän ehkä
aavisti, että varastaminen on epärehellisyyttä
Ja että sitä usein seuraa häpeä ja rangaistus,
jos se tulee ilmi. Mutta pettäminen kaupassa
ja oman edun katsominen pyytämällä tavaran
arvoa korkeamman hinnan taikka antamalla
huonoja kaloja tuoreiden sijasta, sitä hän pi-
kemmin piti sukkelana ja kiitettävänä toimena.
Todellakin oli tuo pieni kalakauppias-raukka
hyvin tietämätön ja se vähä tieto, mitä hän
oli saanut, oli enemmän lisännyt hänen mie-
lensä pimeyttä kuin poistanut sitä. Tulemme
kertomaan enemmän tästä poika-raukasta;
mutta puhukaamme ensin herra Brownista.

Tämä herrasmies, annettuaan rahat po-
jalle, kulki tietä myöten meren rantaa kohti ja
pian olivat hänen ajatuksensa toisissa asioissa
ja hän unohti pojan ja hänen kalakoppansa.
Herra Brownilla oli surua ja hän ajatteli sitä.

Joka luulee, ettei rikkailla ihmisillä ole
mitään huolia, hän suuresti erehtyy. Totta on,
että rahalla saamme paljon. Se voi tuottaa
meille mukavuuksia ja nautinnoita, jos olemme
kyllin terveitä nautilaksemme niistä ja sillä
saamme hankkia lääkkeitä ja huolellista hoitoa,
kun olemme sairaita, sillä voimme ostaa kau-
niin asunnon ja puutarhan ja hienoja huone-
kaluja ja kirjoja ja tauluja, sillä voimme
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hankkia sivistystä ja hyödyllisiä tietoja; sillä
saamme palvelijoita täyttämään käskyjämme;
sillä pääsemme matkustamaan ja näkemään
kauniita seutuja, mutta ennen kaikkia sen
avulla voimme tehdä hyvää lähimmäisillemme.
Rikkaat ihmiset voivat auttaa köyhiä antamalla
heille työtä ja ruokaa, jakamalla heille Jumalan
sanaa, heidän sielujensa pelastukseksi, lähettä-
mällä kristillisiä saarnaajia ja evankeliumin
sanaa pakanoille; perustamalla ja ylläpitämällä
kouluja köyhille kotimaassa ja jos heillä on
halua niin paljon kuin rahaa, voivat he tehdä
hyvää käymällä murheellisten köyhien luona,
ei tutkiakseen heidän köyhyyttään ja löytä-
mässä vikoja heidän elämässään, vaan lohdut-
tamassa heitä heidän surussaan ja auttamassa
heitä. Kaikkea tätä voi rahalla saada ja vielä
muutakin, jota ei voi kaikkia mainitakaan.

Mutta raha ei voi tehdä kaikkea. Sillä
ei saa ostaa Jumalan armoa ja ystävyyttä, se
ei voi tehdä sydäntämme pyhäksi ja puhtaaksi
Jumalan silmissä, sillä emme taida poistaa sai-
rautta huoneistamme, eikä se saata pelastaa
meitä kuolemasta. Kaiken lisäksi, raha ei voi
tyydyttää: ei ole monta rikasta ihmistä, joilla
on niin paljon rikkautta kuin he tahtoisivat
itsellään olevan. No, verrattuna pieneen repa-
leiseen kalakauppiaaseen, oli herra Brown hy-
vin rikas. Hänellä oli rahoja panna ylellisyy-
teen ja asua varakkaassa talossa. Hänellä oli
palvelijoita ja monta viehättävää kalua, mutta
huolimatta kaikesta tästä oli hänellä surua ja
huolta. Hän oli kauppias Lontoossa ja vaivaa
ja huolta tuotti hänelle usein tämä toimi. Mutta



7

tähän aikaan oli hänellä muutakin surua; kuo-
lema oli äskettäin käynyt hänen kodissaan ja
ottanut pois hänen vaimonsa, jota hän paljon
rakasti. Lievittääkseen ja unohtaakseen su-
ruaan niin paljon kuin mahdollista oli hän
jättänyt kotinsa Lontoossa ja tuonut mukanaan
orvon tyttöraukkansa, Emman, taloon, jonka
hän oli vuokrannut lähellä meren rantaa.

Mutta herra Brown ei voinut unohtaa su-
ruaan ja käveli ässään pitkin rantaa, ajatteli
hän taas sitä. Totta puhuen ei hän tietänyt,
mistä paras apu ja lohdutus on saatavana.
Jos joku olisi hänelle sanonut, että vaikka
hänen ja tuon köyhän kalakauppiaan välillä oli
suuri erotus, olivat he kuitenkin yhdessä suh-
teessa toistensa kaltaiset, olisi hän ehkä häm-
mästynyt, vieläpä suuttunutkin. Kuitenkin
olisi tämä lause ollut oikea, sillä kummalla-
kaan heistä ei ollut varmaa kristillistä uskoa
Jumalaan. He olivat uskottomia. Herra Brown
oli maailmanmielinen uskoton mies ja tuo
nuori, viekas veijari, joka oli ymmärtänyt pet-
tää häntä, oli uskoton poikaraukka.

Raamattu kehoittaa murheellisia heittä-
mään kaikki huolensa Herran liuostaan ja lu-
paa pitää murheen heistä. Tosin oli herra
Brown lukenut ja kuullut sen monta kertaa,
mutta hän ei sitä todella uskonut, niin että
hän olisi seurannut sen neuvoja. Ei siis ihme,
että suru tuntui raskaalle hänen sydämmessään.

Ainoastaan pienen tyttärensä, Emman,
läsnäollessa unohti herra Brown joskus surunsa.
Hän ei ollut kauvan kulkenut yksinään, ennen-
kin! Emma tuli häntä vastaan hoitajansa Su-
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sannan kanssa. Kohta kun lapsi näki isänsä,
juoksi hän häntä vastaan ja oli pian hänen sy-
liinsä sulkeutuneena.

TOINEN LUKU.

Juditin-lahti.

„Isä, meillä on ollut niin hauskaa kävel-
lessämme vuorella lähellä majakkaa; ja au-
rinko paistoi niin kirkkaasti mereen, se loisti
kuin hopea; ja siellä merellä on niin monta
laivaa ja pientä venettä". Kaiken tämän sanoi
Emma melkein yhdessä hengenvedossa.

„01en iloinen, että teillä on ollut hauskaa",
sanoi isä, „mutta pelkään, että olet jo niin vä-
synyt, ettet jaksa kääntyä takaisin ja seurata
minua rannalle".

Ei, ei suinkaan hän ollut, vakuutti
Emma, ja Susanna sai mennä kotiin ja isä,
tyttärineen lähti eteenpäin.

Olen sanonut, että talo, jonka herra Brown
oli vuokrannut, oli vain peninkulman matkan
päässä meren rannalta, mutta korkea vuori
esti merta näkymästä taloon ja vieras ei voinut
aavistaa meren olevan niin lähellä ennenkun
oli kiivennyt vuorelle. Mutta sitten levisi kau-
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nis näköala katselijan nähtäväksi. Tuolla oli
kaunis lahti nimeltä Juditin-lahti ja laineet nou-
sivat ja löivät rantaa vastaan valkeana vaah-
tona. Kauvempana näkyi aava meri silmän
siintämättömään; paikoin näytti se tumman
siniseltä, mutta missä aurinko pilvien lomitse
sitä valaisi, loisti ja kiilsi se kuin hopea, niin-
kuin Emma oli sanonut. Kauvempana merellä
näkyi muutamia suuria laivoja, joiden valkeat
purjeet olivat levitetyt tuulia vastaanottamaan.
Laivat menivät kaukaisiin maihin ja jos tuulta
kesti, jättivät niissä olevat merimiehet Englan-
nin ehkä moneksi kuukaudeksi. Sitten kertoi
herra Brown tyttärelleen ja hän selitti hänelle,
mihin muutamat niistä laivoista olivat menossa,
millä ne olivat lastatut ja mitä ne toisivat pa-
latessaan kotiin. Kun hän oli kauppias, ym-
märsi hän semmoisia asioita.

Merellä oli myöskin höyrylaiva, jonkarau-
tapiipusta nousi sakea savu ja joka vaikka kulki
vastatuuleen eikä ollut purjeita, näytti kiitävän
paljoa nopeammin kuin purjelaivat.

Lähempänä rantaa oli muutamia pieniä
veneitä, kaiketi kalastajaveneitä, sillä Juditin-
Lahdessa oli kalastajia.

Mutta meri ei ollut ainoa näköala vuoren
huipulta. Jyrkänteen alapuolella, lähempänä
rantaa oli leveä tie, jota myöten hiljakseen
kulki muutamia raskaita kuormia vetäviä he-
vosia. Itse vuorta peitti lyhyt heinä ja ajuruoho,
jota lampaat pureskelivat. Siitä paikasta, jossa
Emma isänsä kanssa seisoi, risteili polkuja alas
meren rantaan.
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Rannalla, jonkun matkan päässä, oli muu-
tamia ihmisasunnoiksi liian pieniltä näyttäviä
majoja, joissa asui kalastajia ja heidän perhei-
tään ja lahden toisella puolen muutaman sadan
jalan korkuisia, valkoisia kallioita, joiden sei-
nämät toisin paikoin kohtisuoraan laskeutui-
vat alas.

Kun herra Brown tyttärilleen verkalleen
kulki alas polkua pitkin, avautui uusia viehät-
täviä näköaloja heille, ja Emman ilohuudot
haihduttivat sillä hetkellä isän raskaan ja su-
rullisen mielialan. Kun he sitten vihdoin tuli-
vat rannalle, auttoi isä pientä tytärtään etsi-
mään näkinkenkiä ja kauniita kiviä, kunnes
he olivat keränneet niitä hyvän joukonpieneen
pussiin, jota tyttö kantoi. Ja sitten nosti hiin
tytön muutamille mataloille, mustan näköisille,
veden ympäröimille kiville ja auttoi häntä hyp-
päämään toiselta kuivalta paikalta toiselle.
Näin he huvittelivat itseänsä, kunnes herra
Brown katsoi kelloaan ja sanoi, että oli aika
palata takaisin.

Mennessään pitkin rantaa, kulkivat he ka-
lastajamajojen ohi, ja kun muutamien ovet
olivat auki, voivat he nähdä huoneiden sisälle,
jotka olivat pienet ja joissa oli hyvin vähän
huonekaluja. He pysähtyivät eräälle ovelle ja
pyysivät vähän vettä Emmalle, joka sanoi it-
seään janottavan. Ja he huomasivat, että tuon
pien huoneen lattia oli tiilistä ja että seinät
olivat karkeasti savetut ja että sekä.lattia että
seinät olivat hyvin likaiset. Huoneessa oli
vain pieni tyttö; hän näytti nuoremmalta kuin
Emma, joka oli noin kymmenen vuoden vanha.
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Hänen vaatteensa olivat repaleiset, ei hänellä
ollut kenkiä jaloissaan, hänen kasvonsa ja kä-
tensä olivat likaiset ja hänen hiuksensa hyvin
vanuksissa. Hän haki mielellään vettä, jota
toi läkki-tuopissa, mutta niinkuin kaikki muu-
kin huoneessa oli tämäkin likainen ja ruostu-
nut, ettei Emma voinut paljon siitä juoda.
Hän nosti sen huulilleen ja joi siitä hyvin'vä-
hän ja antoi sen takaisin, sanoen: „kiitos
paljon".

Kun Emma tätä teki, kuuli hän ja hänen
isänsä käheän, heikon äänen. Se tuli toisesta
huoneesta ja sanoi: „kuka siellä, Nelli?"

„Täällä on vain vieraita, jotka tulivat pyy-
tämään vettä", vastasi lapsi, ja sitten sanoi
ääni; „voi!" hiljaisesti ja valittavasti niinkuin
vaivoja kärsivä ihminen.

„Kuka se on, joka sinulle puhuu, lapsi?"
kysyi herra Brown repaleiselta, likaiselta tytöltä.

„Isä vain", hän vastasi.
„Onko hän sairas?" kysyi herra Brown

ystävällisesti,
„On, herra, hän on hyvin sairas", kuiskasi

lapsi ja kyynel vierähti hänen likaiselle pos-
kelleen: „he sanovat, että hän kuolee, isä
raukka; mutta minä en uskalla sanoa hänelle
sitä".

„Etkö uskalla? Mutta sinä et häntä voi
hoitaa?"

„Ei täällä ole ketään muita, jotka sitä
tekisivät; Collardin vaimo tulee joskus katso-
maan, kuinka täällä jaksetaan".

„Eikö sinulla ole äitiä, pieni raukka?"
kysyi herrasmies.
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Lapsi pudisti päätään ja vastasi hiljaa,,
matalalla äänellä, että hänen äitinsä oli kuollut
kaksi vuotta sitten taikka ehkä enemmän.

„Lapsi raukka!" sanoi herra Brown sur-
kuttelevasti ja Emman silmät täyttyivät kyyne-
leillä, sillä hän ajatteli omaa rakasta äitiään.
„Ja. oletko sinä isäsi pieni talouden pitäjä sa-
malla kuin hänen hoitajansa?" hän kysyi.

Lapsi vastasi, että hän oli.
„Ja onko isäsi ollut kauvan sairas?"
„On hyvin kauvan, koko viime talvena ei

hän ollut ylhäällä".
„Mutta mistä sinä saat elatusta?“
„Mistä milloinkin**, vastasi lapsi, joka.

näytti kohta ymmärtävän, mitä herrasmies tar-
koitti, eikä ollut niin ujo, ettei rohjennut vas-
tata omaan tapaansa. ~Toisinaan saamme ruo-
kaa ja toisinaan täytyy meidän mennä näl-
käisinä levolle, minä ja Ville, mutta Collardin
vaimo on hyvä meille**.

„ Collardin vaimo on kaiketi teidän naapu-
reitanne?** jatkoi herra Brown, „mutta kuka
on Ville?“

„Ville, veli", sanoi Nelli, „Kala-Villeksi
häntä sanotaan. Hän myö kaloja, kun hän
niitä saa".

„Ja missä sinun veljesi nyt on?" kysyi
herrasmies.

„Hän on mennyt kaloja myömään, hän ei
tule kotiin vielä pitkiin aikoihin".

Herra Brown ei enään voinut muuta ky-
sellä, sillä Nellin isä kutsui häntä käheällä,
heikolla äänellään. Mutta ennen lähtöään antoi
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hän lapselle muutaman pennin, joka sai tytön
silmät loistamaan ja hän nyykistyi syvään.

Emma oli hyvin iloinen, kun känen isänsä
antoi pienelle Nelli-raukalle rahaa, ja kulkies-
saan kotiin isänsä rinnalla vertasi hän omaa
tilaansa tuon repaleisen, likaisen lapsen tilaan.
Yhdessä suhteessa oli se samanlainen, heillä
kummallakaan ei ollut äitiä; mutta muuten oli
se aivan erilainen. Emma oli ajatteleva tyttö
ja erään laulun sanat, jotka hän oli oppinut,,
muistuivat hänen mieleensä, vaikka hän ei
isälleen niitä lausunut. Sanat olivat seuraavat:

Minne vain katselen köyhyys on
Ja puute niin syvä, pohjaton . .
Lapsesi, Jumala, opeta
Kiittämään armosi lahjoista.

En enemp’ kuin muutkaan ansainnut
Vaan Isä ruuan on antanut,
Kun monet nälkäisnä nääntyvät,
Huoaten kerjuulla kiertävät.

Oi! monet pienoiset ryysyissä,
Alasti kulkevat maantietä.
Mä olen puhtaasti verhottu,
Tuulelta, kylmältä suojattu.

Mulla on suloinen kotikin
Ja vuode myös mitä pehmoisin,
Mutt' moni tiedä ei, kuhun saa
Lepoon pään väsyneen kallistaa.



Minua rakastat Herra näin,
Ruokit ja holhoat päivittäin,
Kiitostas’ suo että laulelen,
Lahjoillas sinua palvelen.

Ehkä nuoret lukijani ihmettelevät, kuinka.
Emma Brown oli oppinut nämä värsytja kuinka
hän niitä itsekseen ajatteli, kun muistamme,
mitä hänen isästään on kerrottu. Selitämme

„vielä sen tarkemmin, mutta nyt kerromme
toista asiaa.

Herra Brown ei ollut ajatellut aamullista,
kalakauppaansa, ennenkuin hän istui päivällis-
pöytään. Silloin hän sen muisti ja näki ettei
kaloja ollut pöydässä. Mikä siihen oli syynä?'
hän tahtoi tietää. Hänen palvelijansa kertoi,,
että ne olivat vanhoja ja vastenmielisiä, ettei
niitä voitu keittää ja tuoda pöytään. Selvää,
oli, että nuori kalakauppias oli pettänyt ostajan.

Herra Brown ei ollut saita eikä rakastanut
rahaa sen itsensä tähden; olemme nähneet,
että hän lahjoittikin sitä. Mutta hänelle oli epä-
rehellisyys hyvin vastenmielistä ja hän vihastui
siitä, että lapsi oli hänet pettänyt. Sitten hän
sanoi: „jos tuo poika vielä tulee tänne, niin
sanokaa minulle, tahdon puhua hänen kans-
saan".

14
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KOLMAS LUKU.

Ne, jotka pettävät toisia, pettävät myös itseään.

Nuori kalakauppias ei tullut takaisin herra.
Brownin taloon muutamiin päiviin. Hänellä,
olisi kyllä ollut kaloja myytävänä, mutta hän
ei mielellään tullut niiden näkyviin, joita oli
pettänyt. Mutta usein käy niin, että ne, jotka
pettävät toisia, pettävät samassa itseänsä,
vaikka he eivät aina itsekään tiedä sitä. Jos
tuo poika-raukka olisi ollut rehellinen ostajaa
kohtaan, olisi hän hyvällä omallatunnolla voinut
tavata häntä jälleen ja olisi saanut enemmän
kaloja kaupaksi, eikä hänen olisi tarvinnut
kulkea kauvemmaksi ja palata takaisin saa-
matta kaikkia kalojansa myödyiksi. Hänen
pahatekonsa tuli siten rangaistuksi.

.Muutaman päivän kuluttua kun hän luuli,.
että hänen petoksensa oli unohtunut, näyttäytyi
hän jälleen keittiön ovella kaksi koria käsis-
sään. Hän ei muistanut, ehkä ei tiennyt, että.
ylipäätään ihmiset kauvan muistavat vää-
ryyksiä, joita ovat kärsineet.

Herra Brown kirjoitti kirjettä, kun hänelle
sanottiin, että nuori kalakauppias oli kyökissä.
ja hän sanoi, että pojan piti odottaa, kunnes
hän lopetti sen.

„Hän on hyvin häpeämätön poika, herra",
sanoi herra Brownin taloudenhoitaja, kun het-
ken perästä hänen herransa tuli keittiöön.

„Mitä hän on tehnyt?" kysyi herra Brown.
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Hän kehiäsi tuoda tänne vanhoja kaloja,
herra, ja valehteli että ne olivat pyydetyt sa-
mana aamuna".

„Niin ne olivat", sanoi poika, eikä hän
ensinkään näyttänyt häpeävän taikka häm-
mästyvän, vaikka hän tiesi, että puhui valhetta.

„Sinä olet kaiketi tuonut kaloja tänäkin
päivänä; näytä mitä on korissasi", sanoi herra
Brown.

Poika otti esille toisen korinsa ja avasi
sen. Hänen kalansa olivat hyvin pieniä niin-
kuin ennenkin, mutta ne olivat tuoreita.

„No, anna minun nähdä, mitä on toisessa
korissa".

„Ne eivät ole herrasväkeä varten", sanoi
poika.

„Vai niin, mutta tahtoisin kuitenkin nähdä
ne“, jatkoi herrasmies; ja poika toi vastenmie-
lisesti toisen korin, jonka hän oli jättänyt kyö-
kin oven ulkopuolelle.

Mutta kun tämä koppa avattiin, oli siellä
syötäväksi kelpaamattomia kaloja, niiden ha-
jukin oli väkevä ja vastenmielinen.

„Sanoinhan, etteivät nämä ole herras-
väkeä varten", sanoi poika häpeissään, kun
hän näki rypyt herra Brownin otsalla ja huo-
masi taloudenhoitajan vetäytyvän takaisin vas-
tenmielisenä. „Köyhät ihmiset vain täm-
möisiä ostavat".

„Sinä kelvoton poika", sanoi herra Brown
äkkiä ankarasti; „tuommoinen ruoka ei kelpaa
köyhille eikä rikkaille. Mutta minä ymmärsin
kuinka sinä petit minut. silloin aamulla. Elä
puolusta itseäsi eläkä valehtele", jatkoi hän,
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kun nuori kalakauppias alkoi puhua.
„
Sinun

perillesi on tultu, näetkös. Jos olisi minun
vallassani, tahtoisin, että saisit rangaistuksen,
ensiksi siitä, että tarjoat kaupaksi pilaantu-
nutta ruokaa ja sitten valheesta; mutta kun
en nyt voi, niin jota pikemmin korjaat täältä
luusi, sitä parempi".

Sitä ei tarvinnut pojalle sanoa kahta ker-
taa. Hierottu aan silmiään sinisen mekkonsa
hihalla, otti hän koppansa, mutta samassa pi-
dätti herra Brown häntä jälleen sanoen hänelle:

„Mikä sinun nimesi on, poika?"
„Wille Edvards", sanoi hän nyreästi.
„Sinua sanotaan „Kala-Villeksi“, eikö

niin?"
„Niin“, poika sanoi yhä vielä nyreänä.
„Sitä minä ajattelin. No, ennenkun me-

net, tahdon sanoa sinulle, että olet tehnyt itsel-
lesi ja ystävillesi paljon pahaa, kun olet ollut
epärehellinen. Tiedän, että isäsi on sairas ja
ettei hänellä ole muuta hoitajaa ja elättäjää
kuin sinun pieni sisaresi, enkä muuten ensin-
kään epäile sitä, että te olette oikein köyhä
perhe. Mikä sinun pienen sisaresi nimi on?"

„Nelli“, vastasi Kala-Ville, ihmetellen,
miten herra Brovn tiesi jotakin hänen isästään
ja sisarestaan, ja mitä nyt seuraisi.

„Niin, Nelli. Hyvä, Nelli sanoi, ettei teillä
aina ole kylliksi syötävää".

„Ei meillä olekaan", sanoi poika äkkiä.
„En usko sitä sillä, että sinä sen sanot",

jatkoi herrasmies ankarasti; „mutta uskallan
sanoa, että se on totta, koska se on aivan to-
denmukaista. No, kun kuulin sen sinun pie-

2
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neltä sisareltasi, joka myös kertoi minulle, että,
hänen veljensä Ville elätti heitä niillä rahoilla,
joita sai kalakaupallaan, aioin auttaa teitä.
Silloin en tiennyt, että sinä olit epärehellinen,
ja jos et olisi pettänyt minua sinä samana aa-
muna, jonka jälkeenpäin huomasin, olisin ru-
vennut sinun ja sairaan isäsi ja sisaresi Nellin
hyväksi ystäväksi. Mutta nyt ei minulla enää
ole mitään sinulle sanottavaa"..

„Voi, olkaa hyvä ja antakaa minulle an-
teeksi tällä kertaa", sanoi Ville raukka, joka
pelkäsi herra Brownin ankaraa käytöstä ja oli
pahoillaan hyvän ystävän kadottamisesta: „en
koskaan enää tee niin. Ja jos sallitte, herra,
minun sanoa, niin oli toisia, jotka houkuttivat
minun tekemään niin".

„Kuka sinua houkutti siihen? Mitä
sanot?"

„He, joille olen myönyt kaloja, herra".
„En usko sitä", sanoi herrasmies; ja jos

niin olisikin, ei se sinun rikostasi vähennä.
Sinä olet kyllin vanha erottaaksesi oikean vää-
rästä".'

„En koskaan enää tee niin", uudisti poika,
vakavasti; „ja te saatte tehdä hyvän kala-
kaupan tänäpäivänä".

„Ei, poikani, en koskaan suosi epärehelli-
syyttä", sanoi Lontoon kauppias, huolimatto-
muus on paha, laiskuus on pahempi; mutta
kaikista pahin on epärehellisyys. Saat mennä
ja toivon, että tämä läksy olisi tehnyt sinut pa-
remmaksi". Näin sanoen lähti herra Brown
pois ja Kala-Ville myöskin meni pois.
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„Ymmärräthän, ettet koskaan enää tuo
kaloja tänne", huusi taloudenhoitaja hänen
jälkeensä.

„Ei ole väliä", sanoi poika.
Mutta kuitenkin hän siitä välitti. Hän

välitti siitä niin paljon, että kun hän oli hyvän
matkan päässä herra Brownin talosta, istuutui
hän pensaiden suojaan ja itki katkerasti.

NELJÄS LUKU.

Kala-Yillen lapsuus.

Villen ja Nellin vanhemmat olivat köyhiä
ja tietämättömiä; ja paha kyllä, he olivat pa-
heisiin vaipuneita. Ei siis ihme, että lapset
olivat tietämättömiä.

He eivät olleet saaneet mitään koulukas-
vatusta. Lähellä Juditin-lahtea ei ollut koulua,
mutta jos siellä olisi ollutkin, ei se olisi heitä
auttanut.

Pieninä lapsina ollessaan olivat Ville ja
hänen sisarensa juoksennelleet päiväkaudet
rannalla ja kiivenneet vuorelle, miten vain ha-
lutti. Heidän isänsä oli kalastaja niinkuin mel-
kein kaikki miehet Juditin-lahdessa. Hän oli
pienen kalastajaveneen osakas ja hänen voit-
tonsa tästä toimesta olisi tuottanut hänen per-
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Keolleen hyvän toimeentulon, jos hän ja hänen
vaimonsa olisivat olleet ahkeria, säästäväisiä ja
raittiita; mutta semmoisia he eivät olleet ja
seuraus oli, että lapsilla ei ollut hauskaa, rau-
hallista kotia.

Kun Ville oli noin kahdeksanvuotias ja
Nelli vuotta nuorempi, sairastui äiti ja kuoli,
ja siitä hetkestä oli heidän isänsä entistä välin-
pitämättömämpi. Hän möi kalavene-osansa ja
tuhlasi kaikki rahansa irstaisuudessa ja juop-
poudessa, Sitten, kun ne olivat kuluneet, eli
hän kurjuudessa; kauppaamalla kaloja ympäris-
tössä, hän tuskin ansaitsi niin paljon rahaa,
että olisi saanut leipää itselleen ja lapsilleen.
Joskus kulki poika hänen kanssaan näillä ret-
killä, ja siitä asti häntä sanottiin Kala-Villeksi.

Paha kyllä, sai Ville raukka näihin aikoi-
koihin nähdä isänsä petoksia kaupanteossa ja
kuulla hänen puhuvan niin monesta vääryydestä,
että hän tuli tarkoin tuntemaan monenlaista
viekkautta ja aika tuli, jolloin hän pani täytän-
töön tämän opin. Hänen isänsä terveys alkoi
huonontua ja silloin sai poika-raukka kulkea
yksinään kala-koppineen. Ja kun ei hänen
käynyt ostaminen kalastajien huonompia kaloja,
sanoivat he tuolle huonolle isälle, että hän kai-
kin voimin koittaisi pitää poikaansa kurissa,
eikä antaisi hänen tulla kotiin, ellei kalat ol-
leet kaupatut. Ville-raukka saikin monta ker-
taa tuon ankaran isän kädestä rangaistuksen,
kun ei hän saanut kaloja kaupaksi, taikka kun
ei hän tuonut kotiin niin paljon rahaa, kun isä
oli odottanut.
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Mutta aina ei tuo pieni kauppias saanut
kaloja kaupatakseen. Kun hänen isänsä tuli
niin kipeäksi, että hän tuskin pääsi kulkemaan
muutamia askeleita ovestaan ulos, niin hänen
vanha himonsa valtasi hänet ja usein tuhlasi
hän väkeviin juomiin rahat, joilla seuraavana
päivänä piti hankkia kalavarastoa. Toisen ker-
ran eivät kalastajat saaneet mitään pyydyksis-
tään taikka tapasivat parempia myöjiä kuin
Kala-Ville raukka. Ja sitten, saadakseen muu-
taman pennin, joiden avulla saattoi estää isänsä,
sisarensa ja itsensä näkemästä nälkää, oli po-
jalla tapana kiivetä jyrkille, korkeille vuorille
hakemaan merikuminoita, joita hän möi herras-
taloissa, joissa niitä käytettiin säilykkeitä var-
ten. Tuo oli hyvin vaarallista, silläkasvit me-
nestyivät parhaiten vuoren koloissa, joihin vain
hyvin sukkela, rohkea, horjumaton ja lujapäi-
nen henkilö uskalsi kiivetä, ja josta putoami-
nen olisi tuottanut varman ja tuskallisen kuo-
leman. Kala-Villellä oli nämä ominaisuudet
eikä hän paljon ajatellut vaaraa, vaan mel-
keinpä mieluisammin ansaitsi rahaa tällä roh-
kealla tavalla kuin kalakaupalla.

Vielä muillakin keinoilla ansaitsi poika-
raukka vähän rahaa jo ennenkun oli täyttänyt
kymmenen vuotta. Hän auttoi kalastajia, kun
he laskivat maalle ja kantoi heidän tavaroitaan
ja kokosi kallioista vuolu-kalkkia, jota ne si-
sälsivät. Tästä kaikesta huomaamme, ettei Kala-
Ville luonnostaan ollut laiska. Ei hän todella-
kaan ollut laiskuri, vaan teki halukkaasti työtä
ja jos hän olisi saanut hyvän kasvatuksen ja
jos hänellä olisi ollut onnellinen koti, olisi hä-
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nestä jo näin nuorena voinut päättää, että hä-
nestä tulee hyödyllinen, menestyvä ja toimekas
mies.

Näin ollen oli hänen toimellisuutensa tuot-
tanut hänelle jonkun verran menestystä, vaikka
se muuten usein oli johtanut häntä vääryyden
tekoon, eikä voinut poistaa köyhyyttä ja onnet-
tomuutta. Pääsyynä viimeksimainittuun oli
hänen sairaan isänsä onneton luonto, mutta
myöskin se, ettei kukaan, joka hänen kanssaan
teki kauppaa, kauvan voinut häneen luottaa.
Häntä ei koskaan syytetty varkaudesta, mutta
koko seudussa häntä pidettiin taitavana veija-
rina ja petturina. Hän siis, vaikka sai ystäviä
toimekkaisuudellaan ja ahkeruudellaan, kadotti
ne jälleen epärehellisyytensä tähden.

Ja pikku Nelli raukalla oli kovat päivät
hoitaessaan isäänsä. Tosin tuo hyväsydäm-
minen naapurin vaimo Collard oli ystävällinen
ja avulias häntä kohtaan; joskus, kun hänen
olisi täytynyt mennä ruuatta levolle, kutsuttiin
hän tuon naapurin luo virkistävälle aterialle.
Mutta tämä vaimokin oli köyhä ja hänellä oli
perhe hoidettavana ja mies, joka ei ollut paljon
toimellisempi kuin Nellinkään isä oli ollut,
joten hän ei paljon voinut auttaa äiditöntä tyttö
raukkaa.

Raamatussa on lause, joka sanoo, että
Jumalisuus on tarpeellinen kaikissa asioissa,
jolla on sekä nykyisen että tulevaisen elämän
lupaus41 . 1 Tim. 4: 8. Tämän lauseen totuus
oli nähtävänä näissä molemmissa köyhissä per-
heissä. Kalastaja Joe Collard oli jotenkin toi-
mekas, todellakin, hän teki usein kovasti työtä
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ammatissaan ja usein oli hän suuressa vaarassa
ollessaan yöllä ulkona huonossa, vanhassa ve-
neessään kovassa sateessa ja myrskyssä ja
hänen saaliinsa oli erinomainen. Mutta jos
hän olisi ollut jumalinen mies, olisi hän pysy-
nyt raittiina ja säästäväisenä, eikä olisi niin-
kuin nyt tuhlannut tuloja hyvästä kalansaaliis-
taan laiskuuteen ja juoppouteen. Samoin kuin
Kala-Villelle ja hänen isälleen oli tällekin mie-
helle jumalattomuus suureksi vahingoksi.

Kerrottuamme lyhyesti Villen aikaisem-
masta lapsuudesta, palaamme jälleen hänen
luokseen, kun hän itkien istuu pensaiden suo-
jassa kalakoppansa vieressä.

VIIDES LUKU.

Pieui lohduttaja.

Jos herra Brown olisi tiennyt, minkälai-
sissa oloissa Kala-Ville oli elänyt ja olisi aja-
tellut hänen tietämättömyyttään ja kiusauk-
siaan ja koettelemuksiaan, olisi hän ehkä puhu-
tellut häntä ystävä! liåeminin, eikä olisi niin
ankarasti tuominnut hänen rikostaan. Mutta
niiden, joilla on ollut myötäkäymistä maail-
massa ja jotka ovat hyvin kasvatetut, on yli-
päätään vaikea ymmärtää hyvin köyhien kiu-
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sauksia ja viettelyksiä ja heidän suurta tietä-
mättömyyttään.

Nyt tiesi kyllä poika, että herra Brown
oli suuttunut häneen ja oli kieltänyt häntä tu-
lemasta hänen taloonsa; hän tiesi myös kadot-
taneensa hyvän ostajan, kun oli harjoittanut
epärehellisyyttä, mutta hän ei ymmärtänyt eikä.
katunut sitä, että oli tehnyt vääryyttä. Päin-
vastoin oli hän käynyt kovemmaksi niistä an-
karoista nuhteista, joita oli saanut ja häntä
harmitti se, että oli tehnyt itselleen vahinkoa.
Tämän tapauksen jälkeen oli se ajatus vielä,
enemmän juurtunut hänen mieleensä, että rik-
kaat ovat köyhien vihamiehiä. Hän oli usein
kuullut sitä ja hän uskoi varmasti niin olevan.

Niin istui hän itkien pensasaidan suojassa
ja kun hänen kasvonsa olivat kääntyneet pois
maantiestä ja kun hän ne osaksi kätki kä-
siinsä, ei hän huomannut, että eräs kirkas
silmäpari katseli säälivästi häntä. Silmät kuu-
luivat kapeisiin kasvoihin, joita varjosti musta
päähine, jota musta nauha leuvan alla kiinnitti
päähän, ja hento lapsi, jonka silmät, kasvot ja
päähine olivat, oli myös mustassa puvussa.
Hän seisoi tiellä, aivan lähellä itkevää poikaa.

Kala-Ville ei tiennyt, kuinka kauvan tyttö
oli katsellut häntä, kun hän kääntyi ja katsoi
ympärilleen ja huomasi hänet.

„No, mitä sinä tahdot?" hän kysyi ny-
reästi, vaan ei vihaisesti. Hän oli hämillään,
kun häntä juuri nyt huomattiin.

„En minä tahdo mitään", sanoi pieni tyttö
lempeästi, „minusta on vain ikävää, kun sinä
itket".
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„Minä sen sanon", puhui Ville vielä vi-
hoissaan; „mitä se sinuun kuuluu, jos minä,
itken tai en? Mene tiehesi".

Lapsi ei kuitenkaan mennyt. „ Oikein
totta, minusta on hyvin ikävää, kun sinä itket",
uudisti hän. „Tahdotko kertoa minulle, mikä
sinulla on?"

„Ei mitään erityistä", sanoi Ville jälleen,
mutta tämän hän lausui sävyisämmällä, koh-
teliaammalla tavalla, sillä tuon pienen tytön
ääni oli niin ystävällinen ja suloinen ja sää-
livä, että hänen kova luontonsa vähän pehmeni,
erittäinkin kun pyyhittykään silmänsä rikkinäi-
sellä hihallaan, hän hiukan tyttöä katseli ja
näki hänen lempeät kasvonsa. „Ei mitään
erityistä", hän sanoi, „mutta minun on nälkä,
jos tahdot tietää".

Tämä oli aivan totta, vaikka Kala-Ville
sen sanoi. Hän oli tänä aamuna lähtenyt ko-
toaan ilman aamiaista. Hän oli ansainnut
hyvin vähän monena päivänä, eikä siellä ollut
ruokaa hänelle ja Nellille. Kalat hänen kopas-
saankaan eivät olleet vielä maksetut, Joe Col-
lard oli antanut ne etukäteen.

„Voi sinua", sanoi Emma, „ja eikö sinulla
ole rahaa, jolla ostaisit ruokaa?"

„Ei minulla ole puolta penniäkään", sanoi
poika, „eikä muutakaan".

„Jos tahdot tulla minun kanssani, annan
sinulle jotakin syötävää", sanoi hyväsydäm-
minen lapsi: „tule nyt".

„Saanko kysyä, missä sinä asut?" sanoi
Kala-Ville ja kävi iloisemmaksi, mutta hänen
kasvonsa synkistyivät jälleen, kun tyttö sanoi
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hänelle nimensä ja kertoi, että hänen isänsä
asui punaisessa tiilitalossa, lähin talo maantien
vieressä.

«Minä en voi tulla sinne", sanoi Ville.
«Ei se hyödytä minua, ei, he eivät antaisi mi-
nulle mitään; he eivät tahtoneet ostaa kaloja
minulta, kun tulin sieltä nyt juuri ja he sa-
noivat, etten saisi koskaan tulla sinne enää".

„Onko sinun nimesi Kala-Ville?" kysyi
Emma.

„Ihmiset sanovat minua siksi täällä. Mi-
nun nimeni on Ville Edvards, mutta se on yh-
dentekevä".

Emma arvasi nyt, millä kannalla pojan
asiat olivat, sillä vaikka hän ei tiennyt, mitä
keittiössä tapahtui hänen ollessaan kävelyllä,
oli hän kuullut siitä petoksesta, jota hänen
isällensä oli tehty muutamia päiviä sitten ja
tiesi, kuinka vihainen isä oli siitä ollut.

„Sinäkö niitä huonoja kaloja möit minun
isälleni, kun muutamia päiviä sitten kävit
meillä?" hän kysyi hyvin lempeällä, surullisella
äänellä. Jos hän olisi kysynyt sitä halveksi-
vasti, ylpeästi tahi vihaisesti, olisi tuo nuori
kalakauppias vastannut vihaisesti ja häpeämät-
tömästi taikka olisi hän kieltänyt tekonsa,
mutta hän ei voinut vastustaa tuota ystävälli-
syyttä. Harvoin hänelle joku muu kuin pieni
sisarensa puhui ystävällisesti ja kyynelet nou-
sivat hänen silmiinsä. Hän ei vastannut mi-
tään, vaan rupesi nyyhkimään.

Pieni tyttö oli hyvin liikutettu nähdessään
tätä surua, mutta hän ei tiennyt, mitä sanoa,
lohduttaakseen nälkäistä poika-raukkaa ja hän
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meni hiljakseen pois Susannaa vastaan, jonka
hän oli jättänyt jälkeensä ja joka vielä oli vä-
hän matkan päässet hänestä. Mutta tyttö ei
ollut astunut monta askelta ennenkun hän
kääntyi ja seisoi Kala-Vilien edessä, vielä lä-
hempänä häntä*

„Elä itke niin", hän sanoi ystävällisesti,
minä pyydän isältäni, että hän antaisi sinun
tulla jälleen ja tuoda kaloja kaupaksi, jos sinä
vain tahdot olla rehellinen toisen kerran, etkö
tahdo?"

„Minä olen rehellinen", sanoi poika, kat-
soen ylös päättävästi huolimatta kyyneleistä,
~En ole koskaan varastanut mitään keneltä-
kään ja minä koitan elää rehellisesti, mutta ei
siitä ole mitään hyötyä".

„Mutta onkopettäminen rehellistä ja huo-
nojen kalojen myöminen hyväin asemesta ja
puhuminen niistä semmoista, joka ei ole totta,
■onko se rehellistä"? kysyi pieni tyttönen va-
kavasti.

„Kaikki sitä tekevät", sanoi Kala-Ville,
eikä ole epäilemistäkään, ettei hän niin aja-
tellut ja ettei hän ymmärtänyt paremmin.
„Herran tähden, neiti", puhui hän vilkkaasti ja
unohti hetkeksi huolensa, kun huomasi, että
hän tunsi maailman paremmin: „ei kukaan
tulisi ollenkaan toimeen, jos he eivät niin tekisi
ja ostajat tekevät sitä samoin kuin myöjät.
Katso vain: minä lähden ulos kalakoppineni ja
kävelen pitkät matkat ja tulen taloon ja emäntä
sanoo, ettei hän huoli kaloista, vaikka hän oli
tahtonut minun tuomaan kaloja. Sitten hän
sanoo: „ne eivät ole tuoreita, vaikka minä
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tiedän, että ne ovat ja uiskentelivat vielä aa-
mulla vedessä. Sitten hän sanoo: „kuinka
paljo nuo vähät kalat maksavat?" ja minä
sanon hänelle; ja hän sanoo; „mene matkaan
kaloillesi, minä en voi maksaa niin paljoa ja
hän käskee minut pois ja minun täytyy lähteä.
Ja se on niin totta kuin minä tässä olen; ja
samoin tekevät kalastajat, kun ostan heidän
kai ojaan ja samoin ne, joille myön merikumi-
noita ja kalkkia. He puhuvat kaikellaista ja
koittavat pettää; ja minä puhun myös juttuja.
Niin on asian laita, ei se tee mitään".

„Ei, se on kuitenkin väärin", sanoi Emma
hyvin vakavasti.

„Ei se ole, jos ei kukaan sitä tiedä",
sanoi poika,

„Mutta joku sen kuitenkin tietää", jatkoi
tyttö. „Jumala sen tietää ja hän näkee mei-
dät, kun teemme väärin ja kuulee meidät, kun
emme puhu totta ja hän tahtoo kutsua meidät
tilinteolle, kun olemme jättäneet tämän maail-
man". Emman ääni vapisi vähän, kun hän
tätä sanoi, ja hän puhui hyvin totisesti.

...Minä en tiedä mitään siitä", vastasi Kala-
Ville katsoen pienen opettajansa silmiin ikään-
kuin ihmetellen.

„Etkö ole koskaan lukenut Raamattua,
Ville? hän kysyi.

„En tiedä, mikä se on", poika sanoi.
„Etkö todellakaan tiedä, mikä Raamattu

on ? Se on Jumalan oma sana; se sanoo meille,
mitä meidän tulee tehdä ja minkälainen hyvä
ystävä Jumala on meille".
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„Minä en usko sitä", sanoiVille välinpitä-
mättömästi.

„No, Ville!"
«Minulla ei ole hyvää ystävää", Ville

kääntyi pois. «Herrasväellä, niinkuin teillä, on
kyllin hyviä ystäviä, mutta semmoisilla kuin me
olemme ei ole, minä tiedän, ettei minulla ole".

«Mutta, Ville, Jumala on sinun ystäväsi
ja hän tahtoo tulla vielä enemmän sinun ystä-
väksesi, jos sinä vain pyydät häneltä sitä".

«Minä en tiedä mitään Jumalasta", se-
litti poika. «Herrasmies tuolla teidän talossa,
ja sinä sanoit, että se on sinun isäsi niin
hän sanoi, että hän aikoi ruveta minun hy-
väksi ystäväkseni, mutta hän ei ole niin teh-
nyt, hän sanoi, että pysyisin poissa enkä minä
uskalla mennä sinne enää".

„Sen hän sanoi, kun sinä teit semmoista,
joka sai hänen muuttamaan mielensä, Ville,
sinä tiedät".

„Se on yhdentekevä", sanoi poika, „ja
minä en välitä".

Tämän keskustelun aikana oli Susanna
tullut Emman luo ja sanoi:

„ Tulkaa neiti, isänne ei pitäisi siitä, että
te puhutte semmoisen pojan kanssa kuin tuo
on“. Ehkä sama ajatus tuli Emmankin mie-
leen, sillä hän antoi tämän taluttaa itsensä pois
sanomatta sanaakaan. Vaan hetken perästä
pyysi hän Susannalta, että saisi vielä mennä
lausumaan poika raukalle muutaman sanan.
„Luulen, ettei isä suostuisi siihen", hän sanoi,
«mutta rakas äitini olisi niin tehnyt, sen tiedän
varmaan".
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Kala-Ville istui vielä pensasaidan luona,
kun Emma palasi hänen luokseen.

„01en saanut muutaman pennin", hän
sanoi: „ja voin antaa sen sinulle, kun se on
omani", sanoi Emma ojentaen kätensä hänelle.
„01en pahoillani siitä, että sinulla on nälkä",
lisäsi hän, ja minä pyydän että isäni antaisi
sinun tulla takaisin kaloja kauppaamaan, ja ■—ja en voi viipyä täällä kauvemmin, mutta jos
sinä rukoilet, että Jumala olisi sinun ystäväsi,
niin hän kuulee sinua, „sillä Raamattu sanoo'
niin".

Ville tuskin ehti lausua kiitokset, ennen-
kun pieni tyttö oli kadonnut hänen näkyvis-
tään. Poika nousi ja katseli hänen jälkeensä,
kunnes viimeinen vilahdus hänen mustasta ha-
meestaan tien mutkassa katosi hänen näkyvis-
tään. Sitten hän nosti koppansa olkapäälleen
ja meni tiehensä.

Kala-Ville ei ymmärtänyt kaikkea, mitä
lapsi oli sanonut hänelle, eikä hän ollut vakuu-
tettu siitä, että mikään muu kuin varastaminen
oli epärehellisyyttä. Ei hän ollut herännyt eikä
paljon valistunut niistä muutamista sanoista,
joita hän oli kuullut Jumalasta ja Raamatusta,
sillä ne olivat todellakin hänelle käsittämättö-
miä sanoja; tuota pyhää nimeä oli hän vain
kuullut turhaan lausuttavan ja hän oli sitä itse-
kin niin käyttänyt tietämättä, mitä se oli.
Mutta vaikk’ei poika-raukka tullut viisaam-
maksi pienen Emman ystävällisistä sanoista,
pehmeni hänen svdämmensä niistä, sillä tyttö
oli puhunut lempeästi, hän oli sanonut olevansa
pahoillaan hänenj tähtensä ja hän oli sanonut



sen semmoisella tavalla, ettei poika voinut olla
hänestä pitämättä. Ja sitten hänen suloinen,
lempeä äänensä! Todellakin, jos tyttö olisi nau-
ranut hänen surullensa taikki puhunut ylpeästi
hänelle, ei hän olisi huomannut,'kuinka lempeä
ja suloinen hänen äänensä oli, ei se olisi vie-
nosti kaikunut hänen korvissaan, eikä poika
olisi välittänyt mitään hänen kauniista, hienosta
ulkomuodostaan, mutta nyt muisteli poika sekä
hänen ääntään että hänen kasvojaan mielihy-
vällä.

Ja rahoista, jotka lapsi niin ystävällisesti
oli antanut hänelle, oli Kala-Ville hyvin iloinen,
se on varmaa, eikä viipynyt kauvan ennenkun
hän käytti niistä osan ruuan ostamiseen.
Mutta vaikk'ei Emma olisi antanut hänelle pen-
niäkään, olisi hän kuitenkin mielellään muis-
tellut tuota hyväsydämmistä lasta, joka oli koit-
tanut lohduttaa häntä. En tiedä, saiko poika
sinä päivänä ostajia, taikka koittiko hän pettää
heitä. Mutta olen varma siitä, että jos Emma
Brown olisi ollut hänen ostajansa,- ei hän olisi
pettänyt häntä.
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KUUDES LUKU.

Kalastajani majat.

„Oliko väärin, että annoin Kala-Villelle
rahani, isä?"

„Eihän se, Emma, väärin ollut; ne olivat
sinun omasi, tiedäthän, että saat omallasi tehdä,
mitä tahdot".

„Mutta sinä et olisi niin tehnyt, ethän?"
„En varmaankaan, muruni, koska toivon,

että se, jolle teit hyvää, olisi paremmin sitä
ansainnut".

„Hänellä oli näjkä, rakas isä, ja hän on
hyvin köyhä", puolusti Emma silittäen isänsä
kättä istuessaan hänen vieressään ja nojautues-
saan hänen käsivarteensa.

„Sitä en juuri epäile, rakas lapsi ja us-
kallan melkein sanoa, että hän aina on oleva
köyhä. Rehellisyys maan perii, Emma 11

, sanoi
herra Brown, jolle hänen pikku tyttönsä oli ker-
tonut, kuinka hän oli kohdannut tuon nuoren
kalakauppias-raukan ia kuinka murheellinen
hän oli.

„Oliko soveliasta, että seisoin ja puhuin
hänen kanssaan, kunnes Susanna tuli ?“

„Sitä en juuri tiedä 11
, sanoi herra Brown,

taputtaen tyttärensä poskea ja hymyillen hänen
kysymykselleen. En neuvoisi sinua puhumaan
jokaisen vieraan kanssa, jonka tapaat matkoil-
lasi, erittäinkin semmoisten ihmisten kanssa
kuin Kala-Ville, mutta koska hän oli taikka
näytti olevan murheellinen, kun tapasit hänet,
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niin sehän oli eri asia. Minä tietysti pidän
ystävällisestä pienestä tytöstä, joka itkevältä
pojalta kysyy, mikä häntä vaivaa, enkä saata
sanoa, ettei se ollut soveliasta".

„Isä, miksi sanoit, että hän näytti olevan?"'
„Koska, tyttöseni, ei ole harvinaista, että

epärehelliset ihmiset, miehet ja naiset samoin
kuin pojat ja tytöt koittavat kurjalla näöllään
ja surkeilla puheillaan herättää sääliä. Sinä
tulet sen huomaamaan ja ymmärtämään minua
paremmin, kun tulet vanhemmaksi. Uskon
kuitenkin, että poika, jota sinä säälit oli puut-
teessa".

„Sitten, isä", sanoi Emma vilkkaasti, tah-
dotko olla hyvä ja auttaa häntä?"

„Pieni tyttöni on jo tehnyt sen. Sinä
annoit hänelle rahasi, enkä ihmettelisi, jos nä-
kisin hänen nyt nauravan sinun hyyväsydäm-
misyydellesi. Minä puolestani tahdon säästää
rahani semmoisille, jotka mielestäni voivat pa-
remmin käyttää niitä".

„En tarkoittanut, että antaisit hänelle ra-
haa, vaan että lainaisit hänelle vähän, niinkuin
teit tuolle pienelle, köyhälle hedelmätytölle
Lontoossa", sanoi Emma arasti.

„Ei, ei; en voi sitä tehdä", vastasi herra
Brown päättävästi. „On suuri ero minun köy-
hän hedelmätyttöni ja sinun kalapoikasi vä-
lillä; tyttö on rehellinen, mutta tämä ei ole".

„Mutta, isä hyvä", väitti pieni puolustaja,
Jos Kala-Ville lupaisi olla rehellinen vastaisuu-
dessa ?"

Herra Brown pudisti päätään vakavasti.
„En tiedä, kuinka voisin uskoa hänen sano-

3
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jansa, Emma; niiden, jotka haluavat saavuttaa
luottamusta, tulee ensin olla sanansapitäviä".

Kala-Villen pieni ystävä ei oikein hyvin
onnistunut puolustamisessaan; mutta hän ei
vielä kokonaan masentunut. „Tahdothan sinä
ostaa jonkun kalan häneltä, jos hän tulee jäl-
leen, etkö tahdo?" hän kysyi hyväilevästi.
Mutta ei sekään auttanut.

„Minä en voi luvata sinulle sitä, muru-
seni", sanoi hänen isänsä. „01en päättänyt
seurata sitä sääntöä, että jos jokupettää minut
kerran, en anna hänen toista kertaa sitä mi-
nulle tehdä. Enkä juuri luule, että poika enää
tuleekaan tänne. Mutta koska niin mielelläsi
tahdot osoittaa hyväntekeväisyyttä", jatkoi herra
Brown, kun hän huomasi pienen tytön surul-
lisen ja pettyneen katseen, „saat sinä tulla mi-
nun kanssani meren rannalle iltapäivällä ja
saat ottaa pieneen koriin jotakin ruokavaroja
viedäksesi Kala-Yillen sairaalle isälle. Siten
teet enemmän hyvää kuin jos hemmottelisit
tuota kelvotonta poikaa".

Pari kolme tuntia myöhempään samana
päivänä kulki herra Brown tyttärineen kalas-
tajamajoja kohden ja koputti Edvardsin ovelle,
joka oli suljettu. Nelli ei tullut avaamaan,
vaan keski-ikäinen nainen, joka näytti itke-
neen, sillä vielä oli kyyneleitä hänen silmis-
sään ja äkkiä pyyhki hän niitä ristikirjaisen
esiliinansa nurkalla. Ja kun Emma seisoi
ovella, huomasi hän pienen Nellin, joka istui
matalla tuolilla lähellä tulisijaa ja nojasi pää-
tään tuolin selkänojaa vastaan ja kasvot kät-
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kettyinä käsivarren taakse nyyhki ia itki
ääneen.

„Mitä te tahtoisitte, herra?" kysyi vaimo
herra Brownilta, joka odottaen pientä tyttöä
ovea avaamaan, ei heti vastannut.

„Täällähän asuu eräs köyhä, sairas mies",
sanoi herra; ja minun pieni lapseni, tämä nuori
tyttö, on tuonut hänelle jotakin, jota hän toivoo
sairaan voivan syödä ja nauttia".

„Ei hän enää tarvitse mitään, herra",
„sanoi vaimo nyykistäen syvään; Edvards-
raukka on kuollut ja päässyt pois".

„Kuollut?"
„Hän kuoli pari kolme tuntia sitten, herra",

jatkoi vaimo. „Tahdotteko tulla sisälle, herra?"
„Ei, ei, kiitos vain", sanoi herra Brown

äkkiä. „01en pahoillani, että olen tämmöisellä
hetkellä pyrkinyt sisään. En tiennyt, että mies-
raukka oli niin lähellä lähtöään, en olisi tahto-
nut häiritä teitä. Olen pahoillani".

„En minäkään luullut, että se aivan niin
äkkiä tapahtuisi", sanoi vaimo ja sattumalta
olin minäkin täällä tällä hetkellä. Mutta Col-
lard se on mieheni, herra sanoi minulle
syödessämme aamiaista, „otahan, eukko, jota-
kin syötävää ja vie Nellille ja hänen isällensä,
sillä Ville sanoi minulle, ettei heillä ole mitään
koko talossa". Ja minä tulin niin pian kuin
taisin ja mies-parka oli silloin aivan lähtemäi-
sillään.

«Äkkiarvaamatta", huudahti herra Brown
hyvin liikutettuna. «Mutta ei suinkaan mies-
raukka kuollut puutteeseen ja nälkään?"
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Collardin vaimo sanoi, ettei hän sitä us-
konut. Hänen köyhä naapurinsa oli jo kauvan
ollut sairas eikä paraskaan ruoka olisi voinut
pelastaa häntä kuolemasta, vaikka epäilemättä
hän kärsi puutettakin; ja ehkei hän niin pian
olisi kuollut, jos olisi saanut parempaa hoitoa.
„Ei sillä, ettei Nelli olisi ollut toimekas pieni
hoitaja", hän lisäsi; „mutta mitä hän ei voinut
tehdä, sitä hän ei voinut, eikä hän voinut os-
taa viiniä eikä lihaa keittoon, jota lääkäri mää-
räsi hänelle, kun tytöllä ei ollut rahaa, millä
ostaa".

Ehkä tunsi herra Brown omassatunnos-
saan hiukan levottomuutta siitä, ettei hän tar-
kempaan ollut tiedustellut sairaan miehen tilaa
käydessään ensi kerran hänen luonaan ja ettei
hän ennen ollut antanut apuaan. Hän ei pu-
hunut siitä mitään, mutta hän sanoi vielä ker-
ran olevansa pahoillaan, ja hän antoi vähiin
rahaa vaimolle pyytäen häntä käyttämään niitä
pienen Nellin tarpeeksi. Hän sanoi myöskin,
että hän jättäisi sinne korin ruokavaroilleen,
jotka ehkä tekisivät tytölle hyvää, koska ne tu-
livat liian myöhään hänen isälleen. Hän kysyi
myöskin, miten he aikoivat toimittaa kuolleen
hautaan ja lupasi katsoa, eikö hänen tyttärel-
lään olisi surupukua, jonka hän voisi antaa
Nellille. Ja kun hän oli sen sanonut, kääntyi
hän ovelta ja kulki tyttärilleen kotiinpäin.

Emma oli hyvin surullisella mielellä, kun
hän kuuli, mitä oli tapahtunut; ja hän olisi
tahtonut mennä tuon pienen, murheellisen
orpo-tytön luo ja vaikka hän oli repaleinen ja
likainen, kietoa käsivartensa hänen kaulaansa



ja suudella häntä ja sanoa muutamia lohdutta-
via sanoja hänelle, mutta hän tiesi, ettei hänen
isänsä olisi suostunut siihen.

Kala-Ville ei tiennyt, mikä häntä kohtaisi
tullessaan kurjaan kotiinsa sinä- yönä isä
kuolleena ja sisar katkerasti itkemässä. Totta
puhuen, piti Ville Nelliä hyvin hyvänä; ja hän
koitti kaikin voimin lohduttaa häntä ja sanoi
tahtovansa olla hyvä Nellille jakoittavansa an-
saita niin paljon rahaa kuin suinkin, ettei heitä
erotettaisi nyt isän kuoltua.

Tämä auttoi vähän; ja kun yö tuli, nuo
kaksi isätöntä, äiditöntä lasta, kun eivät uskal-
taneet olla makuuhuoneessa, istuivat toisiinsa
nojautuneina etuhuoneen kostealla lattialla toi-
sen käsivarsi toisen ympärillä ja kolkko hiljai-
suus - vallitsi, kunnes Nellin pää raskaasti
vaipui veljensä rinnalle ja hän vaipui levotto-
maan uneen.

Lapsi-raukat, heillä ei ollut ketään, joka
olisi puhunut heille Hänestä, joka on luvannut
olla isättömäin isä ja joka käskee heitä etsi-
mään lohdutusta Hänessä; ei ketään, joka olisi
puhunut heille ystävällisestä, rakastavasta ja
armollisesta Vapahtajasta, joka ei hylkää ke-
tään, joka tulee hänen tykönsä saadakseen
apua ja lohdutusta elämän koettelemuksissa ja
vapahdusta ijankaikkisen kuoleman tuskista.

Herra Brown piti hyvästi sanansa. Seu-
raavana päivänä lähetti hän palvelijansa tuo-
maan Nellille käärön vaatteita ja myöskin vä-
hän ruokaa ja nyt hän sai tietää, mitä vielä
tarvittiin köyhän Edvardsin hautaamiseksi.
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SEITSEMÄS LUKU.

Erään seikkailun alku.

Herra Brown meni joskus yksin Juuditin-
lahdelie, ja vuokrasi pienen veneen pyytäen
sen omistajaa soutamaan itseään merelle. Tällä
tavoin koitti hän vähäksi aikaa haihduttaa
suurta suruansa.

Eräänä aamuna noin viikko hänen viimei-
sen käyntinsä jälkeen kalastajamajoissa, hän
hiljakseen souteli merellä vähän matkaa ran-
nasta. Oli kaunis päivä, aurinko valaisi maata
ja merta; muutamia kalastajaveneitä oli vedetty
rannalle ja jotkut kalastajat korjasivat verkko-
jaan ja toiset heistä olivat joutilaina rannalla,
käsivarret ristissä ja lyhyt piippunysä suussa;
takana korkeat, valkeat kalliot, joista on ker-
rottu.

Äkkiä herra Brown nousi ja päästi ki-
meän, kovan huudon, joka hyvin säikähdytti
venemiestä, joka ei ymmärtänyt, mikä herras-
miestä vaivasi, kunnes katsoen ympärilleen
vuorille, huomasi syyn. Vuoren huipulla, hyvin
jyrkällä paikalla ja hyvin lähellä reunaa oli
mustiin puettu lapsi, samoin toinen henkilö lä-
hellä häntä. Lapsi oli juossut ja kehuttanut
valkeaa liinaa, ja tuo toinen henkilö oli myös
juossut ja koittanut ottaa häntä kiinni. Nämä
kaksi henkilöä olivat niin kaukana veneestä ja
niin korkealla rannasta, että heitä tuskin erotti.
Mutta kuitenkin herra Brown heti tunsi, että
he olivat hänen rakas lapsensa ja tämän hoi-
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taja Susanna. Ja syynä hänen huutoonsa ja
pelkoonsa oli se, että hän huomasi erittäinkin
pienen tyttärensä Emman olevan suuressa vaa-
rassa, hän kun innoissaan nähtyään isänsä ve-
neessä juoksija liehutti liinaansa herättääkseen
hänen huomiotaan, näkyi aivan unohtaneen,
kuinka lähellä hän oli vaarallisen jyrkänteen
reunaa. Selvää oli myös, että Susanna huo-
masi vaaran ja huusi ja kiiruhti askeleitaan
varoittaakseen nuorta hoidokastaan perikadosta.

Mutta voi, varoitus tuli liian . myöhään,
sillä kun herra Brown vielä seisoi veneessään
ja kun huuto oli päässyt hänen huuliltaan,
näkyi lapsen jalka sattuneen johonkin, joka oli
hänen tiellään, sillä siinä oli polku hyvin ka-
pea, ja koittaessaan pidättää itseään putoa-
masta luiskahti hän eteenpäin ruohossa ja ka-
dotti tasapainonsa. Susanna huusi kovasti ja
juoksi pelastamaan pientä tyttöä, mutta se oli
liian myöhään. Hän oli kadonnut.

Niin, Emma oli kadonnut hoitajansa nä-
kyvistä, vaan ei isänsä, eikä muutamien kalas-
tajien, jotka kuulivat etäisen huudon ja katsoi-
vat ylös. Hellän isänsä suureksi säikähdyk-
seksi ja tuskaksi vyöryi tuo rakas lapsi ensin
pienelle ruohopeittoiselle penkereelle, johon hän
turhaan koitti tarttua kiinni 'ja putosi sitten
jyrkänteen reunalta alas. Jumalan sallimuk-
sesta oli siellä vielä vähän alempana toinen
kalteva penkki juuri sillä paikalla, josta Emma
putosi ja sen kautta estyi hänen vauhtinsa hiu-
kan. Siinä lapsi-raukka koitti saada jalan-
sijaa ja hän tekikin sen, mutta penkki notkui
ja hänen mielenmalttinsa katosi ja hän putosi
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yhä alemmaksi valkoista liituvuorta ja jyrkän-
teen kovaa kallioseinää pitkin, jolloinkalastajat
rannalla päästivät hätähuudon. Näytti siltä
kuin ei mikään enää voisi pelastaa häntä.

Mutta vaikka kalastajain huudot kaikui-
vat kauvas, suojeli Jumalan kaitselmus lasta.

Muutaman jalan päässä siitä paikasta,
josta Emma viimeksi putosi, oli kapea reuna,
jossa kasvoi mataloita pensaita. Tämmöiseen
paikkaan putosi lapsi-raukka ja hän makasi
kallion ja pensaiden välissä, jotka osaksi sul-
kivat hänet oksiinsa. Tämän alapuolella ei
ollut mitään sopivaa kallion kieltä ja jos hän
olisi tästä pudonnut, olisi hän musertunut kuo-
liaaksi.

Voit ajatella, nuori lukija, isän pelkoa ja
tuskaa, kun hän näki, mitä tapahtui. Hän kat-
seli raivoissaan ympärilleen, ojensi kätensä epä-
toivoisena ylös ja vaipui sitten tiedotonna ve-
neen pohjalle, ja peljästynyt venemies, joka
myöskin näki tämän kamalan tapauksen, souti
kaikin voiminsa rantaan.

Mutta kalastajain Joukossa rannalla nousi
suuri hämmästys ja liike. Ne, jotka olivat paik-
kaamassa verkkojaan, heittivät pois työnsä ja
toiset, jotka olivat tupakoineet, jättivät lyhyet,
mustat piippunsa ja kaikki kokoontuivat yh-
teen hyvin levottomina ja heidän vaimonsa ja
pienokaisensa tulivat ulos huoneista kuulemaan,
mikä oli syynä heidän meluunsa ja huutoonsa.

Ei ollut puhuminen tarpeen, silläkaikkien
katseet olivat kiintyneet ylös siihen paikkaan,
iossa pudonnut lapsi oli, „Voi, lapsi-raukka!“
huusi eräs vaimo: „hän on jo kuollut".
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„Ei, hän ei ole kuollut", sanoi eräs mie-
histä innokkaasti, ~näen, että hän juuri nyt
liikkuu. Katsokaa, hän nostaa taas kättään".

Se oli totta, kaikki huomasivat sen nyt,
mutta tuo hirmuinen ajatus tuli heidän mie-
leensä, että jos pieni tyttö saattaisikin nousta,
ylös, niin hänen kuitenkin täytyisi pudota ka-
pealta kallion reunalta, .Mitä oli tehtävä?

„Pitää hakea tikapuut", huusi toinen nai-
nen se oli Collardin vaimo.

„Tikapuut", sanoi hänen miehensä, „mitä
tikapuista olisi hyötyä? Jos etsisimme koko
seudulta tusinan kaikkein korkeimpia tikapuita
ja asettaisimme ne päällekkäin, eivät ne sitten-
kään ulottuisi sinne, missä lapsi on".

Tuo oli niin selvää, ettei kukaan enää
puhunut mitään tikapuista; ja sitten sanoi joku,
että jos vuoren huipulta laskettaisiin nuora alas,
ehkä lapsi-raukka voisi kietoa sen ympärilleen
ja hän nostettaisiin varovasti ylös.

„Luuletteko, että tuo säikähtynyt lapsi-
raukka voisi sen tehdä, vaikka hän olisikin vielä
täysissä voimissa?" sanoi taas Joe Collard.
Mutta nyt hän on niin loukkaantunut ja jäse-
net sijoiltaan, ettei hänellä olisi voimia, vaikka
hän ymmärtäisikin, mitä tarkoitetaan".

„Mutta jotakin täytyy tehdä tytön pelas-
tamiseksi", sanoi taas Collardin vaimo. „Se
on tuo pieni, rakas lapsi mustissa vaatteissa,
joka tuli katsomaan Nelli Edvardsia ja häntä,
joka juuri eilen haudattiin. Te miehet, miksi
ette rupea mihinkään toimiin?" hän sanoi kii-
vaasti.
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„Hyvä eukkoseni, elä pidä semmoista elä-
mää, etkö voisi tehdä jotakin samalla kertaa",
vastasi hänen miehensä. „Minusta näyttää par-
haalta", lisäsi hän, katsellen ympärilleen mie-
hiin, „eltä nuora on meidän ensin hankittava:
katsokaa, hän liikkuu jälleen; ja jos joku meistä
laskeutuisi tuolle kalliolle. —“

„Taikka kiipeäisi ylös hänen luokseen",
sanoi toinen.

„Kiipeäisi! kukahan uskaltaisi tehdä sitä?"
kysyi Joe Collard taas. „Tuommoiseen paik-
kaan ei ole kukaan ennen kiivennyt, eikä kii-
peäkään koskaan, minä takaan".

Lähellä heitä seisoi poika ja kuuli tämän
puheen. Hän oli ryysyinen, likainen poika,
vanha sininen mekko yllä; ja kun kalastaja
sanoi: „kukahan uskaltaisi sen tehdä?" hän
huusi: „Minä tahdon, minä tiedän, että voin;
ja jos pudotatte köyden vuoren huipulta alas,
niin sidon sen varmasti ja hyvästi". Ja en-
nenkun kukaan sanoi mitään, juoksi poika
vuoren juurelle, heitti kengät jaloistaan ja ru-
pesi kipuamaan ylöspäin.

Muutamat huusivat häntä takaisin; mutta
Joe Collard sanoi: „Kala-Ville kiipeää kuin
orava. Kyllä hän sinne pääsee niinkuin joku
toinenkin".

Niin, Kala-Ville oli seisonut siellä kenen-
kään huomaamatta, vaan ei itse huomaamatta.
Tuolla oli se pieni tyttö, joka oli puhunut niin
ystävällisesti hänelle ja jonka lempeät sanat
ja katseen hän niin hyvin muisti. „Hän ei
saa kuolla, jos minä voin häntä auttaa, hän
ajatteli itsekseen ja rupesi kiipeämään. Joe
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Collard oli aivan oikeassa, jos joku Juditin-
lahdessa tuonne kallion reunalle pääsisi kiipeä-
mällä, niin se oli Kala-Ville. Hän oli kerätes-
sään merikuminoita käynyt taitavaksi ja roh-
keaksi ja varmaksi kiipeejäksi ja ensin ei hän
huomannut mitään vaikeuksia yrityksessään,
sillä vuori ei juuresta ollut niin jyrkkä kuin
ylempänä; ja siinä oli muutamia epätasai-
suuksia, joihin hän taisi asettaa paljaat jal-
kansa ja toisissa paikoissa hän kannatti itseään
käsillään; ja vaikka nuori kiipeejä rannalla-
katsojista näytti suurelta siniseltä lehtimadolta,
joka hitaasti nousee jyrkkää vuorenrinnettä,
milloin ikääntyen oikealle, milloin vasemmalle,
kun joku este tuli tielle, niin ei hän pelännyt.
Hän oli vasta puolivälissä päämaaliansa, mutta
korkeammalla kuitenkin rannasta kuin suu-
rimpain laivain korkeimmat mastot, vaan tästä
lähin suurimmat vaikeudet ja todellinen vaara
alkoivat.

Voitte arvata, että kun Kala-Ville tällä
tavoin varovasti lähestyi lasta, eivät kalastajat-
kaan olleet toimettomia. He kiiruhtivat hake-
maan nuoria ja pölkkyjä, pari venemastoa ja
muutamia työkaluja ja sitten riensivät vuoren
huipulle. Kun he pääsivät sinne, kiinnittävät
he tuon yksinkertaisen laitoksen lujasti maa-
han ja laskivat hyvästi nuoran alas. Se oli
tehtävä varovasti; vaimot, jotka alhaalla kal-
pein kasvoin ja sykkivin sydämmin katselivat
sitä, näkivät sen ikäänkuin hienon mustan
langan tai hivuksen heiluvan valkeita kallioita
vastaan ja seisattuvan juuri siihen paikkaan,
jossa pieni tyttö oli.
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Jo aikaa sitten oli Emman isä tuotu ran-
nalle. Hän oli vironnut tainnuksista ja kun
hän katseli vuorelle päin, näki hän ensimmäi-
seksi kiipeävän pojan. Hän hämmästyi sitä
näkyä. „Poika putoaa ja kuolee“, hän huusi.
Kohta sen jälkeen hänelle selitettiin, mitä oli
tekeillä; sitten hän seurasi kalastajia vuoren
huipulle.

KAHDEKSAS LUKU.

Seikkailun loppu.

Käla-Ville oli hyvin hitaasti päässyt eteen-
päin. Hyvin usein täytyi hänen seisahtua tai
levätä, kun hän tarttui kiinni johonkin ulos-
pistävään kallionlohkareeseen tahi johonkin
sitkeään, huonokasvuisen pensaan tai puun
juureen, joka oli vaivaloisesti päässyt kohoa-
maan jostakin vuoren kolosta. Ja sitten hän
huolestuneena katseli ympärilleen ja ylöspäin
nähdäkseen, mihin hän jälleenvoisi asettaa kä-
tensä ja jalkansa. Hän ei katsonut alas tuosta
pelottavasta korkeudesta, sillä hän pelkäsi
pyörtyvänsä, eikä hän paljon näyttänyt huo-
maavan niitä kehoitushuutoja, jotka heikosti
kuuluivat rannalta hänen korviinsa. Enemmän
hän tarkasti kalastajaa Joe Collardia, joka kat-
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selr häntä vuoren huipulta ja osoitti joskus,
mihin hän voisi ensi kerralla astua.

Poika ei koittanut suoraa tietä siihen
paikkaan, jossa Emma oli, sillä hän tiesi ettei
se olisi käynyt päinsä; mutta vihdoin hän toi-
selta puolelta pääsi sinne. Kun rannalla olijat
huomasivat, että hän oli perillä ja voittanut
vielä viimeisen vaikeuden ja vaaran, päästivät
he ilohuutoja. On sanottu, että tuo epätasai-
nen kallio oli vain muutaman tuuman levyinen
ja että hän vain hitaasti kiipeämällä saavutti
päämääriinsä. Mutta Ville oli usein tehnyt
tämmöisiä rohkeita koetuksia ansaitakseen
muutaman pennin; ja kun hän ajatteli tuota
hyväsydämmistä pientä tyttöä, jonka henkeä
hän nyt koitti pelasta, sai hän uutta rohkeutta.

Päästyään paikalle näkivät katselijat hä-
nen seisovan pudonneen tytön vieressä. Sitten
huomasivat he, että hän riisui yltään sinisen
mekkonsa ja tarttui sitten nuoran päähän.

Katsojat eivät selvään voineet huomata
Kala-Villen puuhia, mutta pian hän kääri van-
han mekkonsa Emman ympärille, jotta nuora
•ei vahingoittaisi häntä, sen päälle kainaloiden
alatse kiinnitti hän nuoran lujaan solmuun ja
sitten huusi hän yläpuolella seisoville meri-
miesten tapaan „nostakaa y—ylös!"

Pian oli lapsi isänsä sylissä. Hän oli pa-
hasti loukkaantunut pudotessaan ja hänen
päässään oli syvä haava, joka tietysti oli syynä
hänen pyörtymiseensä; mutta hänen henkensä
oli säilynyt.

Läheisyydessä ei ollut muita taloja niin
likellä kuin kalastajani majat, joihin tyttö heti
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vietiin ja eräs mies lähetettiin kiireesti nou-
tamaan lääkäriä.

Mutta seuratessaan tuota rakasta pientä
tyttöä, joka näin oli tullut pelastetuksi kuole-
masta ja joka tuotiin rannalle, olivat kalastajat
unohtaneet Kala-Ville raukan, joka oli toimit-
tanut rohkean tekonsa; ja vasta muutaman
hetken perästä Joe Gollard ja hänen kumppa-
ninsa alkoivat laskea nuoran alas hänelle.
.Mutta se oli liian myöhään, sillä hän oli jo jät-
tänyt epätasaisen kallion kielen ja oli ruven-
nut kiipeämään alas vaarallista tietänsä.

„He eivät muista ajatella minua nyt, kun
hän on pelastettu", sanoi Kala-Ville hyvin kat-
kerasti, hetken odoteltuaan, joka aika tuntui
hänestä paljoa pitemmältä kuin se todellakin
oli; „minun täytyy siis mennä takaisin samaa
tietä kuin tulinkin!

Mutta sepä oli paljoa vaikeampaa kuin
hän oli luullut ja hän oli vielä heikkoja väsy-
nyt ylöspäin kiipeämisestä. Hän ei ollut sitä.
ennen tuntenut, mutta nyt kun hänen palve-
luksensa oli tehty, niin hän huomasi voimansa
uupuvan. Mutta huolimatta siitä ja kaikista
vastuksista laskeutui rohkea poika hitaasti alas
kallioseinää myöten, milloin riippuen vain kä-
siensä varassa, milloin nojaten paljaita jalko-
jansa johonkin terävään kiveen.

Kannalla oli muutamia, jotka vielä katse-
livat häntä ja huusivat rohkaisevasti, kun luuli-
vat hänen pelkäävän; ja heidän joukossaan oli
hänen pieni sisarensa Nelli, joka vapisi ja huusi
hyvin kovasti nähdessään veljensä vaaran.
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Vihdoin näytti kuitenkin siltä kuin vaara
olisi ohi, ja Nelli päästi helpoituksen huokauk-
sen, kun hän näki Villen helposti laskeutuvan
paikasta toiseen, kunnes hänen jalkansa lepä-
sivät isolla kalkkikivi-levyllä, joka pistihe ulos
kalliosta, jonka alapuolella oli muutamia epä-
tasaisia paikkoja, joilla hän itse joskus oli kii-
vennyt. Mutta samassa hetkessä uupuivat
poika-raukan voimat kokonaan ja hänen roh-
keutensa katosi. Hän ojensi kätensä ja huusi
kovasti pudotessaan takaperin.

Nelli huusi myös kovasti ja juoksi vuoren
juurelle, jossa Kala-Ville makasi tunnotonnaja
verisenä.

Kaikki tämä oli tapahtunut sillä aikaa, kun
herra Brown ja kalastajat hiljaa kantoivat Em-
maa rannalle; ja juuri kun valittava ja louk-
kaantunut Kala-Ville tuotiin huonoon, tyhjään
kotiinsa, kannettiin pientä tyttöä, jonka hengen
hän oli pelastanut Joe Collardin majaan.

Pian tulikin lääkäri ja hän rauhoitti herra
Brownia rakkaan tyttärensä suhteen. Tämä ei
ollut pahasti loukkaantunnt pudotessaan ja het-
ken perästä saatettiin häntä lääkärin ajoneu-
voissa omaan kotiinsa. Mutta Kala-Villen haa-
vat olivat vaarallisemmat. Hän oli saanut monta
kuhmua ja hänen säärensä oli pahasti louk-
kaantunut.

Herra Brown ei suinkaan jättänyt palkit-
sematta kalastajain ystävällistä apua. Hän an-
toi todellakin heille niin paljon rahaa, että Ju-
ditin-lahdessa oli sinä ja seuraavanakin päi-
vänä suuret juomingit ja paha elämä. Entäs
Kala-Ville raukka, joka avuttomana ja suuressa



tuskassa makasi vuoteellaan, josta hänen isä-
vainajansa äsken oli viety hautaan; häntä koh-
taan olivat herra Brownin tunteet nyt kerras-
saan muuttuneet. Niin oli todellakin. Muuta-
tamia tuntia ennen olisi Emman isä sanonut
häntä pahaksi, epärehelliseksi pojaksi, jolta ei
koskaan saattanut, odottaa mitään hyvää tai
kiitettävää, mutta nyt oli hän nähnyt, että Ar ille
oli toimekas, rohkea poika ja ansaitsi pal-
kinnon.

Ennenkuin herra Brown jätti kalastajani
majat, lupasi hän hyvin maksaa Collardin vai-
molle, jos hän tahtoi pitää huolta loukkaantu-
neesta poika-raukasta. Hän lupasi myös toi-
mittaa hänelle hyvän vuoteen ja joka päivä
hankkia sekä hänelle että Nellille elatusta.
Hän pyysi myöskin lääkäriä hoitamaan poikaa
ja lupasi palkita hänen vaivansa. Ja herra
Brown piti lupauksensa.

48
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YHDEKSÄS LUKU.

Vähän enemmän Emma Brownista.

Suuri erotus oli köyhän, melkein paljaan
ja kostean kivilattialla varustetun huoneen,
jossa Kala-Ville avuttomana makasi ja hauskan
perhehuoneen välillä, jossa Emma Brown heik-
kona ja voimattomana istui sängyssä muutamia
päiviä onnettomuuden jälkeen. Kaikki, mitä
vain suinkin saattoi ajatella, oli hankittu hänen
mukavuudekseen ja hauskuudekseen; ja hänen
isänsä unohti useammin kuin ennen suuren su-
runsa koettaessaan saada lemmikkinsä unohta-
maan sen hirmuisen vaaran, johon tämä oli
joutunut. Herra Brown oli myöskin kiitollinen
Emman pelastuksesta, tosin omalla tavallaan,
sillä hänellä ei ollut tosikristityn kiitollisuutta.
Olemme kuulleet kuinka hän osoitti kiitolli-
suuttaan kalastajille ja Kala-Ville raukalle,
mutta hän ei ajatellut kiitollisuuden osoitta-
mista Jumalalle, tuolle suurelle suojelijalle.

Mutta muuten oli Emman luona nyt eräs
henkilö, joka taisi sekä ajatella että puhua Ju-
malan suuresta armosta. Se oli Emman täti,
neiti Graham, joka oli tullut Lontoosta heti
saatuaan kuulla pienen sisarensa tyttären vuo-
relta putoamisesta. Kertokaamme nyt muuta-
min sanoin siitä, kuinka tuo rakas lapsi oli
oppinut ajattelemaan Kristusta japyhiä asioita.

Emman rakas äiti oli kristitty, vaikka
hänen isänsä kaikeksi onnettomuudekseen ei

4



50

välittänyt uskonnosta ja sanoi, ettei hän voinut
kärsiä kenenkään siitä kovin paljon melua pi-
tävän. Äidiltään oli tuo pieni tyttö oppinut
ajattelemaan suurta Jumalaa hyvänä ja rak-
kaana ystävänään. Istuessaan äitinsä sylissä
taikka hänen vieressään oli hän oppinut ulkoa
äsken mainitsemamme laulun ja monta muuta
lisäksi. Hänen äitinsä oli myös puhunut hä-
nelle Jumalan suuresta rakkaudesta ihmisiin
antaessaan rakkaan poikansa kuolemaan, jotta
syntiset tulisivat pelastetuiksi rangaistuksesta,
jonka he synneillään ovat ansainneet ja opet-
tanut häntä kuulemaan Jumalan lupauksia ja
uskomaan Herraan Jeesukseen ja rukoilemaan
Jumalaa tekemään hänestä Kristuksen tähden
hyvän ja hurskaan ja tottelevaisen lapsen.

Emma oli ajatteleva lapsi ja kaikki nämä
asiat sekä monet muut olivat painuneet hänen
mieleensä ja sydämmeensä.

Kun sitten Emma oppi lukemaan, valitsi
hänen äitinsä hänelle pieniä kertomuksia, joita
tyttö hyvin ymmärsi ja jotka vielä enemmän
tutustuttivat häntä Raamattuun, ja se sievästi
nidottu taskuraamattu, josta Emma luki joka
päivä, oli hänen rakkaan äitinsä lahja.

Varmaa oli, että suurta huolta ja surua
tuotti tuolle lempeälle ja viisaalle äidille se,
ettei hänen oma miehensä välittänyt mitään
noista asioista ja senvuoksi hän vielä huolelli-
semmin koitti kasvattaa tytärtään Jumalaa ra-
kastavaksi kristityksi. Ja kuka taitaa kertoa,
kuinka usein ja kuinka palavasti hän rukoili
Jumalaa tekemään Emmasta todellisen ja us-
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kohisen Herran Jeesuksen Kristuksen opetus-
lapsen.

.Mutta pian jäi Emma äidittömäksi ja hän
olisi ollut ilman lempeää, rakastavaa kristittyä
opettajaa, ellei tuo hyvä täti Graham olisi tullut
hänen kotiinsa Lontoosta ja pitänyt huolta hä-
nestä. Täti Graham oli kristitty nainen, ja hän
osasi hyvin lohduttaa Emmaa hänen surussaan
ja hän kehotti tyttöä etsimään lohdutusta Ju-
malassa, joka oli hänen paras ystävänsä.

Ja nyt, lyhyen eron jälkeen, oli täti Gra-
ham jälleen pienen tyttönsä luona.

Kaksi tai kolme päivää hänen tulonsa jäl-
keen tuli Herra Brown kotiin aamukävelyltään
ja kertoi nähneensä Emman nuoren pelastajan
Kala-Vilien.

„Isä, se oli hyvin hyvä", sanoi tyttö, „ja
näitkö myöskin Nelliä?"

Oli, hän oli nähnyt Nellin ja Collardin
vaimon.

„Onko Ville raukan taittunut sääri paran-
tunut?" kysyi Emma, joka jo ennen oli kuullut
kaikki yksityiskohdat Kala-Vilien rohkeasta
työstä hänen pelastamiseksen ja siitä vääryy-
destä, joka hänelle oli tapahtunut,

„Hänen taittunut jalkansa on parempi,
rakkaani. Lääkäri sanoo, että viipyy vielä
jonkun aikaa ennenkun se paranee, mutta että
se lopulta tulee hyväksi jälleen".

„Lupaatko että saan mennä hänen luok-
seen, isä?" kysyi Emma.

„Minä vein hänelle sinun terveisesi ja kii-
toksesi, pieni armaani ja kerroin, ettet sinä
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koskaan unohda hänen hyvää tekoaan, ja sit-
ten "

„Niin isä", sanoi lapsi, kun isä lopetti pu-
heensa päättämättä alotettua lausettaan", niin
ja sitten?"

„Niin todellakin, muruseni, hän teki niin
vaikean pyynnön, etten tiedä, kuinka voin-
puhua siitä, sillä meidän ei pidä ajatella sem-
moisia asioita; jakuitenkaan en tahtoisi häneltä
kokonaan kieltää sitä".

„Oi, isä, mitä Kala-Ville raukka pyysi?
Pyysikö hän jotakin, jota minä voisin tehdä
hänelle taikka Nellille?"

„No, hyvä, luulen ettei se semmoista ollut,
mutta täti saa päättää. Poika-raukka tahtoisi
mielellään tavata sinua, Emma, heti kun sinä
olet niin terve, että voit mennä meren rannalle.
Hän luulee, että se tekisi hänelle hyvää; ja
sitäpaitsi olet sinä sanonut hänelle jotakin,
joka on painunut hänen mieleensä ja hän tah-
toisi vielä kuulla sinun puhuvan siitä. Tämä
on hyvin tuhmaa ja minä olisin vihastunut
Kala-Yilleen siitä, että hän on näin tunkeileva
pientä lemmikkiäni kohtaan, jos ei hän olisi
tehnyt sinulle ja minulle niin suurta palve-
lusta. Näin ollen, olen puoleksi myöntynyt hä-
nen pyyntöönsä; mutta me voimme pitää sitä
sairaan pojan oikkuna".

„Eikö olisi soveliasta, että minä menisin
tapaamaan häntä?" Emma kysyi.

„Ei suinkaan, se olisi sopimatonta; mutta
minä luulen, että sinusta ei olisi oikein haus-
kaa nähdä häntä nyt".
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„Sitä en usko, isä, jos sinä taikka täti tu-
lisitte mukaan".

Keskustelu päättyi niin, että isä antoi Em-
malle luvan käydä täti Grahamin seurassa ka-
lastajani majoissa kutsumassa Kala-Villeä ja
hänen sisartaan heidän luokseen.

KYMMENES LUKU.

Käynti ja keskustelu.

Oli viehättävä päivänpaisteinen aamu, kun
neiti Graham ja Emma lähtivät aiotulle käyn-
nilleen. Nelli otti heidät hymyillen ja nyykis-
täen vastaan ja Emma oli iloinen nähdessään,
että lapsi-raukan vaatteiden suhteen oli tapah-
tunut suuri muutos, samoin myös puhtauden
suhteen majassa hänen viimeisen käyntinsä
jälkeen. Nellin repaleet oli pantu pois ja hä-
nellä oli vaatteet, joita Emma vielä äskettäin
oli käyttänyt. Ehkä tuo parempi puku oli vai-
kuttanut lapsi-raukkaan niin, että hän oli kas-
vonsa ja kätensäkin pessyt jokseenkin puh-
taiksi, jotta ne olisivat sopusoinnussa hänen
sievälle leningilleen ja uusille kengilleen, jotka
herra Brown oli antanut hänelle.
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Myöskin majan sisusta oli vähän siistimpi
kuin Emman ja hänen isänsä ensi kerran siellä
käydessä. Kivilattia oli pesty ja siellä näki
muutamia huonekaluja, joita Emma ei ollut
nähnyt ensi käynnillään. Herra Brown, joka
onnettomuuden jälkeen joka päivä oli käynyt
katsomassa nuorta sairasta, oli myös maksanut
hyvästi Collardin vaimolle, jotta tämä asettaisi
majan kuntoon ja ostaisi sinne tarpeelliset
kapineet.

Collardin vaimo ei ollut majassa heidän
sisään tullessaan ja kun neiti Graham sanoi
Nellille, että hän ja Emma olivat tulleet katso-
maan hänen veljeään, avasi hän oven toiseen
huoneeseen ja pyysi heidän käymään sisälle.

Kala-Ville lepäsi hyvin hiljaa ja levolli-
sena vuoteellaan. Hän oli paljoa kalpeampi
kuin Emman nähdessä hänet viime kerralla.
Hänen kiharainen, vaalean harmaa tukkansa
oli siirretty otsalta ja taivutettu tyynyä vasten
ja hänen kasvonsa oli pesty samana aamuna,
eikä hän ollut ensinkään epämiellyttävän nä-
köinen Emman eikä neiti Grahamin mielestä.
Heidän mielipiteensä ehkä vielä enemmän var-
mistui nähdessään hänen silmänsä loistavan.
Hymyily kirkasti hänen kasvonsa, kun hän
huomasi sisääntulijat,

„Sinä toivoit saavasi nähdä minun nuorta
ystävääni", sanoi neiti Graham puristaessaan
ystävällisesti pojan kättä ja teki muutamia ky-
symyksiä hänen terveydentilastaan.

Kala-Ville nyökäytti päätään ikäänkuin
sanoakseen, niin, sitä hän tahtoi.
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„Ja minä olen hyvin iloinen, kun saan
nähdä sinua Ville", sanoi Emma lempeästi ja
pisti pienen kätensä hänen käteensä, joka oli
karkea ja ruskea, olen vain pahoillani siitä,
että sinun täytyy maata täällä niin kauvan ja
kiitän sinua todellakin hyvin paljon siitä, mitä
olet tehnyt kohtaani. Sinä pelastit henkeni,
Ville, sanoi hän, ja kyyneleet nousivat hänen
silmiinsä.

„Elä itke, pyydän, neiti", sanoi Ville", „ei
se ollut mitään, ei mitään".

„Emma ajattelee, että sinä olet tehnyt suu-
ren palveluksen hänelle", sanoi neiti Graham;
~ja hänen mielestään on hyvä, että hänen
isänsä on voinut tehdä jotakin sinun muka-
vuudeksesi".

„oi, minulla on hyvin mukava, rouva",
sanoi Ville.

„Ja sinulla on kaikki mitä toivot?"
„Niin, luulen, että minulla on, rouva, mi-

nun ruokani ja juomani on oikein hyvää".
„Sinä lahtaisit sanoa jotakin rakkaalle,

pienelle sisaren tyttärelleni; tahtoisit kysyä hä-
neltä jotakin, eikö niin?" sanoi nainen.

„Niin, rouva, jos suvaitsette", sanoi A T ille
hiljaa; ja mietittyään hetken: „tahtoisin puhua"

ja nyt poika-raukka seisattui jälleen ja
näytti hämmästyneeltä ja ujolta.

„Sinun ei tarvitse kiirehtiä, Ville", sanoi
neiti Graham ystävällisesti. „ Odota, anna mi-
nun asettaa päänalusesi vähän mukavam-
masti". Tehtyään sen hän ojensi kylmää juo-
maa hänen huulilleen. Ville otti hyvän sie-
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mauksen, sillä hänellä oli kuuma ja jano, ja
sitten hän lipoi kieltään.

„Luulen, että olen hyvin huono", sanoi
Ville, kun hän taas rupesi puhumaan; enkö
ole neiti?" hän kysyi katsoen Emmaan päin.

„Sinä tulet pian paremmaksi ja voit sit-
ten taas käydä ympäri, toivon sen, Ville", sanoi
Emma; «lääkäri sanoi niin minun isälleni".

«Sitä en tarkoittanut. Minä tarkoitin,
niin minä tarkoitin, -- että olen paha poika".

„Paha poika, Ville?" vastasi Emma kat-
sellen ihmettelevästi köyhään poikaan ja sitten
tätiinsä, joka ei vielä ollut mitään huomaavi-
naan ajatellen, että Kala-Ville puhuisi ensin
rauhallisemmin lapselle kuin hänelle".

«Kaikki sanovat minusta niin", lausui
Ville taas; enimmäkseen sanovat he niin, te
vain ette ole niin sanonut.

„Luuletteko, että ihmiset, jotka tuntevat
sinua, sanovat että olet paha poika?" kysyi
neiti Graham.

Ville kumarsi myöntävästi ja lisäsi, „niin
se on".

„No, Ville, ja luuletko, että olet?" kysyi
Emma.

„Minä en tiedä, neiti, minä en tiedä pal-
jon mitään, luulen, ja minä tahtoisin, että te
puhuisitte minulle mutta —“ hän katsoi neiti
Grahamiin puhuessaan.

„Sinun ei tarvitse ujostella puhuessasi mi-
nun kuulleni, poika-raukkani", sanoi nainen
ystävällisesti.

„Minä en tiedä“, sanoi Ville taas hämil-
lään, „te ehkä nauratte minulle, rouva".
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„Ei, minä en todellakaan sitä tee. Olen
niin kiitollinen sinulle ja sinä olet niin kiinnit-
tänyt mieleni, etten koskaan saattaisi nauraa
sinun sanoillesi. Sitäpaitse luulen, että se,
mitä tahtoisit sanoa, ei ole ensinkään naurun-
alaista", nainen vastasi.

~-No, sitten sanon sen niin tahdon sa-
noa", lausui Ville kooten kaiken rohkeutensa
ja puhuen nopeasti: „Neiti, te puhuitte mi-
nulle siitä, että tulemme kutsutuiksi tuomiolle
petoksesta ja valheesta ja pahoista teoista ja
te sanoitte minulle, että Jumala tahtoisi olla
minun ystäväni, jos minä vain tahtoisin".

„Niin Ville", kuiskasi Emma.
„Ja minä pyytäisin, että puhuisitte enem-

män minulle siitä, sillä minä olen ottanut voit-
toa ihmisiltä ja olen paljon valehdellut ja teh-
nyt usein pahaa; ja nyt olen ollut siitä levo-
ton, kun ne tässä maatessani ovat tulleet mie-
leeni. Pyydän, neiti, puhukaa minulle", hän
sanoi.

„Voi, olen niin iloinen, että täti Graham
tuli", lausui Emma, „sillä hän osaa puhua sem-
moisista asioista, Ville, paremmin kuin minä,
niin paljon paremmin; ja sinä tahdot, tahdot-
han täti?" Nyt rupesi täti puhumaan ystäväl-
lisesti ja rakkaasta pienelle sairas-raukalle.
Hän huomasi heti, että poika oli hyvin tietä-
mätön, eikä hän olisi epäillyt, että poika oli
syypää pahuuteen, vaikkei tämä itse olisikaan
sitä tunnustanut. Mutta täti ei ruvennut toru-
maan poikaa hänen tietämättömyydestään, se
on varmaa.

«Luulen, ettet tiedä, mikä tämä kirja on?"
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han sanoi, ottaen pienen taskuraamatun lau-
kustaan ja näyttäen sitä hänelle,

Ville pudisti päätään ja sanoi, ettei hän
ollut semmoista nähnyt.

„Ja sinä et ole koskaan käynyt koulua, et
osaa lukea, tämä pieni ystäväsi on kertonut
minulle siitä".

„Ei, hän sanoi, ettei hän osannut lukea;
hän tunsi muutamia ihmisiä, jotka osasivat,
vaan ei niitä ollut monta Juditin-lahdessa.

„Hyvä“, sanoi nainen, „en tahdo tehdä
sinua levottomaksi, mutta tahdon puhua sinulle
vähän siitä, josta haluaisit tietää, ja minun täy-
tyy sanoa sinulle ensin, että on aivan totta,
että sinä ja me kaikki tulemme kutsutuiksi
tilinteolle siitä, mitä olemme tässä elämässä
rikkoneet".

„Kun tämä elämämme on päättynyt, hän
sanoi", keskeytti Ville katsoen Emman puoleen.

„Niin, kun tämä elämä on päättynyt.
Vaikka ruumis kuolee, elää sielu ja sitten nou-
see ruumiimmekin haudasta, eikä kuole kos-
kaan".

Kala-Ville katsoi epäilevästi naiseen: „en
ole koskaan kuullut siitä", hän sanoi, „en tiedä
mitään". Poika-raukka, hän oli merkillisen pi-
meässä tietämättömyyden tilassa.

„Sinä tiedät yhtä vähän kuin minä tai
joku toinen tietäisi näistä asioista, jos ei tätä
kirjaa löytyisi", sanoi neiti Graham asettaen
kätensä Raamatulle, mutta meille on kerrottu
tässä, että kaikki, jotka haudoissa ovat, nouse-
vat ylös ja meri antaa kuolleensa ja kaikki
sekä pienet että suuret seisovat Jumalan kas-
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vojen edessä ja he tulevat tuomituiksi töittensä
jälkeen".

„En ole koskaan kuullut siitä", sanoi Ville-
raukka jälleen, „mutta luulen, että se kaikki
on totta".

„Se on oikein tosi, sillä Jumala on sen
sanonut", jatkoi neiti Graham.

„Mutta minä en tiedä mitään Jumalasta;
ja te sanoitte minulle, neiti te tiedätte, mi-
ten sanoitte että Jumala tahtoo olla minun
ystäväni, jos minä vain tahdon. Minä en sitä
oikein ymmärrä." .

Emma loi silmänsä rukoilevasti tätiinsä ja
kuiskasi: „Btkö tahtoisi kertoa Villelle jotakin
Jeesuksesta Kristuksesta? Pyydän sinua täti."

Neiti Graham mietti hetkisen ja ollessaan
aivan hiljaa, rukoili hän itsekseen, että Jumala
antaisi hänelle ymmärrystä opettamaan noita
tietämättömiä lapsiraukkoja, sillä Nellikin oli
nyt hiipinyt huoneeseen ja seisoi kuunnellen
veljensä vuoteen jalkapäässä. Vihdoin sanoi
neiti: „Eikö Jumala tahtoisi olla sinunkin ys-
täväsi, Ville?"

Hän ei sitä tiennyt, sanoi Ville, mutta
hän ajatteli, että jos ei Jumala voi suvaita vää-
ryyttä ja muuta semmoista, niin ei hän tahdo
olla luissaan tekemisissä semmoisen kanssa
kuin hän on vielä vähemmin olla hänen ys-
tävänsä".

„Ei“, sanoi neiti, suuri ja pyhä Jumala ei
tahdo olla meidän ystävämme, jos sydämmemme
on kiintynyt pahuuteen, mutta hän on kuiten-
kin meidän suuri ystävämme", ja sitten rupesi
neiti Graham selvin, yksinkertaisin sanoin pu-
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humaan nuorille kuulijoilleen, kuinka Jumala,
vaikka on pyhä, on myöskin rakastava ja ar-
mollinen, että ilman meidän ansiottamme hän
antaa meille hyviä lahjoja joka päivä; ja jos
hän ei olisi rakastava ja kärsivällinen, meillä
ei olisi mitään iloa maailmassa, vaan ainoas-
taan surua ja tuskaa,

Kala-Ville kuunteli hyvin tarkasti näitä
sanoja, mutta hän ei puhunut mitään. Hän
ehkä ajatteli, ettei hän juuri paljon muuta tie-
tänyt kuin suruista ja huolista ja mietti, tuliko
se siitä, että Jumala oli häneen suuttunut.
Nellikin kuunteli, ja kun neiti Graham koke-
muksesta tiesi, että lapset ja nuoret mielellään
oppivat ulkoa runoja ja että ne sitten kauvan
pysyvät heidän mielessään, niin hän koitti
opettaa heille seuraavat värssyt:

Totuus ja hyvyys Jumalan
Kiitetty olkoon ainian!
Se sydämmiin tuo iloa
Ja siimaa päivät lahjoilla.

Hän päivän panee kiertämään
Ja maalle tuomaan lämmintään.
Hän käskee pilvet sateellaan
Virvoittamahan kuivan maan.

Siis, Herran huomaan henkemme!
Hän tarpeet suopi kaikille
Hänelt' on voima, terveys,
Ja sairaan, terveen menestys.
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„No, eikö tämä ole totta, Ville", kysyi
neiti Graham, lausuttuaan viimeisen värsyn.
„Sinä olet kokenut heikkoutta ja kipua louk-
kaantuneiden jäsenten tähden, vaikka luulen,
■että olet sen hyvin kärsinyt, mutta sinä olisit
voinut kuolla pudotessasi alas kalliolta sen si-
jaan että loukkasit jonkun jäsenen. Ja tuo
rakas sisarentyttäreni, jonka hengen pelastami-
seksi sinä rohkenit panna omasi alttiiksi, kuinka
lähellä hän olikaan kuolemaa! Jumala varjeli
häntä, ettei hän pudonnut vuoren huipulta suo-
raan alas".

„Jos Jumala sen teki, niin se oli kerrassa
hyvä työ", keskeytti Ville painavasti.

„Nim, Jumala sen teki ja se oli hyvä työ",
sanoi neiti; „ja Jumalahan myöskin", hän lisäsi,
Johdatti sinun mieleesi ajatuksen, että koit-
taisit auttaa häntä ja hän antoi sinulle voimaa
ja rohkeutta sitä tekemään".

A T illen silmät loistivat neiti Grahamin tätä
sanoessa. Aivan uusi ajatus oli hänelle se,
että Jumala oli käyttänyt häntä palvelukseensa;
ja tämä näytti häntä hyvin miellyttävän.

„Ja paitsi kaikkea tätä", sanoi neiti, jota
elähdytti sekä Villen että Nellin tarkkaavaisuus:
„luulen, että samoin kaiken muunkin, mitä nyt
olette kärsineet, on Jumala johtanut teidän par-
haaksenne. Tuo sinun onnettomuutesi ja roh-
kea tekosi ovat tuottaneet sinulle ystäviä, jotka
harrastavat parastasi".

Kaikki tämä oli aivan uutta Kala-Villelle.
Hän ei ollut tyhmä, ymmärtämätön poika,
vaikka hän oli tietämätön ja vaikka hän
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ei aivan hyvin käsittänyt kaikkea, mitä neiti
Graham sanoi hänelle.

„Ja nyt olen väsyttänyt sinua, kun olen
puhunut sinulle niin kauvan", sanoi neiti.

„Ui, en ole väsynyt", Ville sanoi; „minä
pidän siitä; ettekö tahdo puhua minulle jotakin
vielä?" .

„Täti, et ole puhunut hänelle vielä mitään
Jeesuksesta Kristuksesta, joka on tullut maail-
maan syntisiä vapahtamaan 41

, kuiskasi Emma.
„Nyt tahdon sen tehdä", sanoi neiti Gra-

ham, ja sitten hän muutamin yksinkertaisin
sanoin selitti Villelle ja hänen sisarelleen siitä,
josta moni jo pienestä lapsuudesta on kuullut,
mutta josta tämä tietämätön poika ja tyttö ei-
vät koskaan olleet tienneet kertomuksen
ihmisen luomisesta. Hän kertoi, että Jumala
loi ihmisen pyhäksi ja hyväksi; että silloin ei
ollut syntiä maailmassa, että ihmisen ajatukset
ja työt kaikki olivat hyviä, että hän teki kaikki
miellyttääkseen Jumalaa, sillä hänen ' sydäm-
messään oli rakkaus Jumalaan. Hän kertoi
heille myös, että tänä onnellisena aikana ei
ollut surua maailmassa, kunnes eräänä pahana
päivänä ihminen oli tottelematon hyvää, rakas-
tavaa Luojaansa kohtaan; ja sitten ihmisen sy-
dän ei enää pelännyt ja rakastanut Jumalaa,
vaan rupesi ajattelemaan ja tekemään pahaa
ja että hänen elämänsä tuli syntiseksi, ja sit-
ten levisi synti ja suru koko maailmaan, jonka
Jumala oli tehnyt.

Sitten neiti Graham edelleen selitti Vil-
lelle ja Nellille, että kuolema tuli maailmaan
synnin tähden, ja ettei tämäkään ollut pahinta.
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sillä sielu, joka ei koskaan kuole, saa myös
rangaistuksen, ja että kaikkein pahain ihmis-
ten sielut kaikkein, jotka eivät rakasta Ju-
malaa ja koita häntä palvella ovat onnet-
tomia sitten kun heidän ruumiinsa on kuollut.

Ville ja hänen pieni sisarensa kuuntelivat
tarkasti tätä. En tiedä, mitä he ajatteliv at,
mutta luultavasti sanoi heidän omatuntonsa
heille, että he olivat syntisiä ja että olivat an-
sainneet rangaistuksen. Heidän ystävällinen
opettajansa huomasi heidän olevan surullisia;
tätä hän oli toivonutkin ja lohduttaakseen ja.
rohkaistaakseen heitä, hän rupesi puhumaan
heille Jumalan suuresta armosta syntisiä koh-
taan, että „Jumala niin rakasti maailmaa,
että hän antoi ainoan Poikansa, että jokainen,,
joka uskoo häneen, ei pidä hukkuman, mutta
ijankaikkisen elämän saaman". Hän sanoi,
että Jumalan ajatukset ja puheet kävivät seu-
raavaan suuntaan: „Ihmisen tulee kärsiä ran-
gaistuksen, sillä hän on tehnyt syntiä, ja hänen
ruumiinsa on kuoleva, mutta minä tahdon osoit-
taa heille tien, vapahtajikseni heidän sielunsa
kuolemasta, Minä lähetän rakkaan poikani
maailmaan elämään ihmisenä. Hän on kan-
tava synnin rangaistuksen; ja hän on kuoleva,
että syntiset saavat elää minun kanssani tai-
vaassa. Minä tahdon olla oikeuden Jumala, ja
minä tahdon myös olla Vapahtaja, sillä jokai-
nen, joka uskoo minun rakkaaseen Poikaani
ja turvautuu hänen sovintoonsa, hän saa pelas-
tuksen. Minä tahdon antaa heille uuden sy-
dämmen ja oikean mielen, että he rakastavat
minua ja rakastavat hyvyyttä ja teen heidät
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kelvollisiksi elämään minun kanssani ijankaik-
kisesti.

„Ja sitten", jatkoi neiti, „tuli Herra Jee-
sus Kristus maailmaan, ja eli ihmisenä ja kuoli
ja nousi haudasta ja meni taivaaseen valmista-
maan sijaa kaikille, jotka uskovat häneen ja
rakastavat ja palvelevat häntä".

Pieni Nelli kuunteli hyvin tarkasti neiti
Grahamin puhetta, mutta hän ei sanonut mi-
tään. Ville kuunteli myös samoin, vaan hän ei
ollut aivan niin hiljaa.

„Se on kaunista", hän sanoi, kun neiti
lopetti ja vähän ajan perästä hän lisäsi: „luu-
len rouva, että te tiedätte paljon asioita".

„Raamatusta olen lukenut kaikki mitä
tiedän ja mitä olen kertonut sinulle", sanoi
neiti, „ja jos sinä voisit lukea, saisit sinäkin
tietää niistä asioista.

„Tahtoisitko mielelläsi oppia lukemaan.
Ville? entä sinä Nelli?"

Ville sanoi tahtovansa ja Nelli myöntyi
myös.

«Hyvä, en tahdo väsyttää sinua, Ville,
enkä puhua enempää", sanoi neiti Graham; «ha-
luaisin vain vähän lukea sinulle"; ja sitten
avasi hän Raamatun ja luki verkalleen ja sel-
vään Johanneksen evankeliumin ensimmäisen
luvun. Sitten hän lankesi polvilleen vuoteen
viereen, samoin teki Emma, ja Nelli seurasi
heidän esimerkkiään tietämättä oikeastaan
mitä varten; ja sitten neiti rukoili noiden kah-
den lapsen edestä, että Jumala tahtoisi opettaa
heitä Pyhällä Hengellään ja herättäisi rakkau-
tensa javanhurskautensa heidän sydämmissään.
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Kalä-Ville oli hyvin ihmeissään tästä.
Hän ymmärsi, että neiti pnhni Jumalan kanssa
hänestä ja hänen pienestä sisarestaan ja hän
arveli, voiko Jumala sitä kuulla.

„01en rukoillut teidän edestänne, Ville",
sanoi neiti Graham, kun hän nousi lähteäkseen
pois. „Mutta minä toivon, että sinä ja Nelli
pian opitte rukoilemaan itsenne edestä".

YHDESTOISTA LUKU.

Nellin pyyntö.

Pitkäksi kävisi tarkkaan kertoa neiti Gra-
hamin monista käynneistä orpo-raukkojen luona
Juditin-lahdessa. Usein seurasi Emma tätiänsä
ja joskus täti meni yksin ja silloin aina Ville
ja Nelli saivat kuulla asioita, joista eivät kos-
kaan ennen olleet kuulleet. Huvittaakseen
nuorta sairastaan otti neiti Graham mukaansa
muutamia värillisiä kuvatauluja ja myös kuva-
kirjoja; eikä vain huvin vuoksi, vaan opettaak-
seen niiden avulla sekä häntä että hänen pientä
sisartaan. Ne olivat kuvia Raamatusta ja niissä
valaistiin Raamatun historian kertomuksia mie-
histä, naisista ja lapsista. Neiti Graham selitti
kuvien tarkoituksen ja puhui kertomukset, joi-
hin ne kuuluivat. Eräs kuva varsinkin kixn-

5
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uitti Villen mielen, se oli suuri ja merkillinen
kalansaalis, josta luemme Johanneksen evan-
keliumin kahdennessakymmenessä ensimmäi-
sessä luvussa, ja tämä antoi aihetta puhumaan
Herran Jeesuksen Kristuksen ensimmäisistä
opetuslapsista, joista useimmat olivat kalastajia
ja monesta huomiota herättävästä tapauksesta
heidän elämässään, erittäinkin Pietarin. Ville
kuunteli halukkaasti puhuttavan tästä aposto-
lista; mutta kun kerrottiin, kuinka hän vannoi
ja sadattaen kielsi Herransa ja Vapahtajansa,
oli se hänen mielestään pelkurimaista. Mutta
hän kuitenkin leppyi Pietariin, kun sai kuulla,,
kuinka tämä sitten katui ja oli sen jälkeen
hyvin rohkea ja luja palvellessaan Kristusta ja
kärsiessään uskonsa tähden. Ja näin pojan
ystävällinen ja ymmärtäväinen opettaja johdatti
häntä ajattelemaan siunatun Vapahtajan rak-
kautta ja armoa, joka antoi anteeksi Pietarin
suuren synnin eikä hyljännyt häntä.

Toiset kuvat kiinnittivät enemmän Nellin
huomiota, niinkuin kuva Mooseksesta ja vaski-
käärmeestä, josta kerrotaan Raamatussa neljän-
nen Mooseksen kirjan kahdessakymmenessä
ensimmäisessä värsyssä. Lempeällä ja surulli-
silla katseilla tarkasti Nelli tätä kuvaa, sillä
purtujen ja kuolevien Israelin lasten joukossa,
jotka makasivat maassa katsellen käärmettä,
joka oli nostettu ylös, oli mies, joka muistutti
hänen sairasta isä-raukkaansa. Kyyneleet nou-
sivat pikku-orvon silmiin katsellessaan tätä
kuvaa. Sitten neiti Graham kertoi Nellille ja
hänen veljelleen tapauksen Mooseksesta ja
vaskikäärmeestä; ja tämä antoi hänelle aihetta.
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puhumaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta,
joka ylennettiin ristinpuuhun, jotta hän saisi
kaikki ihmiset omikseen; ja hän luki ja selitti
Vapahtajan sanat, joka lausui: «Niinkuin Moo-
ses ylönsi käärmeen korvessa, niin myös Ihmi-
sen Poika pitää ylöttämän, että jokainen kuin
uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman,
mutta ijankaikkisen elämän saaman".

En kuitenkaan nyt voi kertoa enempää
siitä kaikesta, mitä näillä käynneillä tapahtui,
mainitsen vain, että jonkun ajan perästä saattoi
Kala-Ville nousta vuoteeltaan ja että hän vii-
den tai kuuden viikon kuluttua taisi kävellä
sauvan avulla, vaikka hän vielä oli heikko.

Koko tänä aikana ei häneltä eikä Nelliltä
puuttunut mitään, sillä herra Brown ei ollut
unohtanut sitä suurta palvelusta, jonka Ville
oli hänelle tehnyt ja sitä vaaraa, johon hän oli
antautunut pelastaakseen hänen rakkaan pie-
nen tyttönsä hengen. Ehkä hän ajatteli, että
täti Graham ja Emma liian paljon pitivät pu-
hetta siitä, kuinka he tahtoivat opettaa noita
tietämättömiä lapsia, mutta hän ei tahtonut se-
kaantua heidän asioihinsa ja nauroi vain, kun
hänelle kerrottiin, kuinka teräviä he olivat,
erittäinkin Ville, ymmärtämään, mitä heille
kerrottiin.

Eräänä päivänä kun Ville taisi jo käydä
ylhäällä ja oli päivä päivältä vahvistunut
sanoi Emma isälleen haluavansa pyytää häneltä
jotakin.

„Jotakin Kala-Villelle, arvelen" sanoi herra
Brown, taputtaen tytärtään poskelle.
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«Niin, isä, Ville raukka luulee, että hän
voisi tehdä jotakin elättääkseen itseään ja
Nelliä**.

„Siihen suostun kaikesta sydämmestäni",
sanoi herrasmies; „ja mitä voisin tehdä aut-
taakseni häntä? Pitäisikö minun antaa hänelle
rahaa, jolla hän voisi aloittaa kauppansa ja os-
taa kaksi uutta koria, toisen tuoreita ja toisen
mädänneitä kaloja varten?"

„No, isä, etkö vielä ole sitä antanut Vil-
lelle anteeksi?" kysyi Emma surullisesti.

«Antanut anteeksi! olen lapseni; voisin
antaa anteeksi paljoa suuremman rikoksen kuin
Kala-Villen oli; ja luulen, että olen sen hänel-
lekin osoittanut; mutta minä en ole sitä unoh-
tanut".

„Minä luulen, ettei Ville enää tahdo pet-
tää, isä", sanoi pieni puolustaja.

„Minä en voisi sinun sijassasi sitä taata",
vastasi herra Brown; »minä en millään tavalla
vielä voi uskoa tätä muutosta".

„Mutta isä, täti Graham sanoi, että nyt
hän tietää, kuinka väärin se on ja hän tahtoo
todellakin tulla paremmaksi".

„Pelkään, että tätisi ajattelee liian hyvää
ihmisistä, mutta sehän on yhdentekevä: mitä
pitäisi minun tehdä Kala-Vilien hyväksi?"

„Ennen kaikkea, isä, tee niinkuin sanoit,
lainaa hänelle vähän rahaa, jotta hän sillä voisi
alottaa kauppansa".

«Mielelläni sen teen, lapseni, olen sitä jo
ennenkin ajatellut. Se on oikeus ja kohtuus
poika-raukkaa kohtaan".
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„Sitten, isä", lausui Emma rukoileyasti,
„ethän tahdo lähettää häntä pois, jos hän tulee
myömään kaloja tänne?"

„En suinkaan, muruseni", sanoi herra
Brown; „auttaisin häntä huonosti, jos valmis-
taisin hänelle tilaisuutta kaupantekoon ja sitten
kieltäytyisin ostamasta hänen tavaraansa. Tul-
koon hän joka päivä, jos tahtoo, ja me ostamme
joka päivä puoliseksi kaloja, jos sinä ja täti
Graham haluatte, jos hän vain ottaa kalansa
oikeasta kopasta", hän lisäsi leikillisesti.

„Pyydän, isä, elä enää puhu oikeasta ja
väärästä kopasta. Toivon, että Villellä tästä-
lähin on vain yksi koppa".

„Hyvä, sen saamme nähdä, tästälähin tah-
don ajatella poika-raukasta niin hyvää kuin
vain voin".

«Kiitos, rakas isä! ja nyt pyytäisin vielä
toistakin asiaa", sanoi Emma.

„ Toista asiaa v

„Niin, isä, Ville ja Nelli ovat ruvenneet
lukemaan he eivät osaa vielä, mutta he ovat
alulla ja tuntevat kirjaimet jaosaavat jo vähän
tavata. Täti on ollut niin ystävällinen ja opet-
tanut heitä niinkuin tiedät".

■ «Niin, lapseni; olen kuullut, kuinka ih-
meellisiä koululapsia he jo ovat", sanoi herra
Brown hymyillen.

„Niin, sinä naurat meille, isä: he ovat kui-
tenkin ihmeellisiä oppilaita; mutta heitä pitäisi
vielä opettaa; ja aioin kysyä sinulta, eivätkö
Ville ja Nelli saisi tulla tänne joka ilta, että
pitäisimme heille koulua"'.



„En tiedä, Emma11
, vastasi hänen isänsä

totisesti; „pelkään että minun täytyy vastus-
taa sitä. En ole varma, että lukuopetus olisi
noille lapsi-raukoille todelliseksi hyödyksi. Se
tuottaisi heille vain mielipahaa, kun heitä niin
paljon huomattaisiin ja sitten oppisivat tyyty-
mättömiksi omaan asemaansa 11

.

„Mutta, isä, onhan mielestäsi hyvä, että
köyhät lapset oppisivat lukemaan, eikö ole?11

„Se riippuu olosuhteista, lapseni. Mutta
vaikka se itsestään olisikin hyvä asia, niin ei
herrasnaisen niinkuin sinun tätisi taikka pienen
sinunlaisesi tytön siltä tarvitse ruveta opetta-
jaksi, eikä ole tarpeen, että herrasmiehen talo
tehdään kouluksi. En myöskään tiedä, mitä
palvelijat pitäisivät siitä, että heidän rauhaansa
häirittäisiin keittiössä11 .

„Lapset eivät voi käydä koulua 11
, väitti

Emma, „kun ei semmoista ole läheisyydessä, ja
jos olisikin, täytyy Nellin joka päivä toimittaa
askareensa kotona eikä hän voisi mennä; ja
Villen täytyy ansaita rahaa, joten ei hänkään
voisi mennä. Eikä heidän tarvitsisi olla keit-
tiössä, jos sinä antaisit olla meidän leipomatu-
vassa, jota meillä ei koskaan käytetä ja jossa
ei ole huonekalujakaan11

.
„Sinä olet kekselijäs, pieni hyväntekijä11

,

sanoi herra Brown; „ja luulen, että minun täy-
tyy myöntyä sinun tahtoosi. Mutta onko si-
nulla vielä mitään pyytämistä? 11

„Ei tällä kertaa 11
, vakuutti Emma iloisesti;

„ja kiitos paljon tästä! 11 Näin sanoen pieni
tyttö juoksi huoneesta tätiänsä etsimään ker-
toakseen hänelle onnistumisestaan.

70
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KAHDESTOISTA LUKU.

Edistys.

Neiti Graham ja hänen pieni sisarentyttä-
'rensä panivat pian toimeen ystävällisen ai-
keensa. Ei ollut vaikeaa kalustaa tyhjää huo-
netta, sinne hankittiin yksinkertainen penkki,
pari tuolia, pöytä, muutamia kuva- ja kirjain-
tauluja ripustettiin seinille. Eikä ollut vaikeaa
saada nuorta kalakauppiasta ja Nelliä suostu-
maan heidän tuumaansa. Kala-Ville oli tosin
ensin vähän arka, sillä hän pelkäsi, että talou-
denhoitajatar muistaisi hänen petostaan ja uu-
distaisi nuhteensa. Mutta kun hän huomasi,
ettei asiasta enää mitään puhuttu, oli sekä hän
että hänen sisarensa ahkera käymään koulua.

Ja he näyttivät oikein miellyttäviltä, sillä
Keitä oli neuvottu pesemään silmänsä ja kä-
tensä ja kampaamaan tukkansa ja herra Brow-
nin varoilla oli heille hankittu uudet vaatteet.

Ja voimme tässä mainita senkin, ettei
herra Brown suinkaan unohtanut lupaustaan,
vaan lainasi Kala-Villelle kylliksi rahoja, jotta
tämä taisi jälleen alkaa kala-kauppansa, ja hän
käski myös taloudenhoitajatarta ostamaan ta-
vallisesta hinnasta Villeltä kaloja, kun hän vaan
toi niitä.

„Kyllä sen teen, herra“, hän sanoi; „mutta
kyllä tästä lähin katson tarkasti, etten tule
petetyksi".

Mutta taloudenhoitaja huomasi pian, ettei
hänen tarvinnut katsoa tarkasti. Monesta
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syystä todellakin Kala-Ville käyttäytyi rehelli-
sesti, mutta me emme aina voi selittääkään niitä
syitä, jotka saavat ihmisen tekemään oikein.
Jumala yksin tutkii sydämmet ja tietää mitä
niissä liikkuu. Voimme vain mainita, ettei
herra Brown eikä hänen taloudenhoitajansa
enää koskaan huomannut Kala-Villen kaupassa
petollisuutta.

Mutta puhukaamme taas koulusta. Sään-
nöllisesti joka ilta tulivat Ville ja Nelli herra
Brownin taloon ja neiti Graham oli aina valmis
heitä vastaanottamaan ja samoin myös Emma.
Heidän oppiaikansa ei milloinkaan ollut niin
pitkä, että se heitä väsytti, sillä se ei juuri
koskaan kestänyt tuntia kauvemmin. Ja hei-
dän opettajansa piti huolta siitä, että opet-
taessaan heitä tavaamaan ja lukemaan, he
myöskin saivat muita tietoja.

Tämä oli noille kahdelle lapsi-raukalle le-
vollisin ta ja onnellisinta aikaa heidän elämäs-
sään. Heidän ei tarvinnut kärsiä nälkää eikä
vilua, sillä vaikka ei Kala-Ville voinut kulkea
kaloineen kauvaksi ympäristössä, kun hänen
jalkansa vielä olivat heikot ja hänen täytyi vä-
hän ontua, sai hän kylliksi ostajia ja nyt ei
ollut ketään, joka olisi ottanut häneltä ansaitut
rahat ja tuhlannut ne väärällä tavalla. Opetus,
jonka hän ja Nelli saivat, antoi heille joka
päivä uutta puheenaihetta ja kun he paljon
rakastivat toisiaan, ei heidän elämäänsä riita
häirinnyt. Tässä suhteessa olisi Villejä hänen
sisarensa kelvannut esimerkiksi monelle veljelle
ja sisarelle paremmissa oloissa.



■73

Neilillä oli aina paljon toimittamista ko-
tona veljen poissa ollessa. Hän rupesi pitä-
mään huolta siitä, että heidän kaksi huonet-
taan olivat järjestyksessä. Hänen veljensä
vuode peräkamarissa ja hänen oma pieni sän-
kynsä neiti Grahamin lahjoittama etu-
huoneen nurkassa olivat aina sievästi ja siis-
tisti järjestetyt ja molemmat huoneet puhtaiksi
siivotut. Tämä oli ensimmäinen tehtävä aa-
mulla, niin oli neiti Graham neuvonut, sillä,
hän kävi heidän suojassaan melkein jokapäivä
senkin jälkeen,kun Ville oli parantunut. Mutta
pian Nelli, joka oli hyvä oppimaan, huomasi,
kuinka mukavaa puhtaus ja järjestys oli jateki
sen edelleen sekä itsensä että uuden ystävänsä.
hauskuudeksi.

Nelli oli veljensä sairauden aikana oppi-
nut neiti Grahamin johdolla myös ompelemaan.
Alussa hän oli hyvin tottumaton tähän työhön:
hänen sormensa eivät tahtoneet liikkua sukke-
laan ja vakavasti, hänen neulansa ei tahto-
nut mennä läpi oikeasta paikasta ja usein haa-
voitti se pahasti hänen sormeansa. Mutta hä-
nen opettajansa kärsivällisyys ja hänen oma
halunsa oppimiseen sai hänet voittamaan vai-
keudet; ja ilon päivä oli se, kun hän kahden
tai kolmen kuukauden ahkeran harjoituksen
jälkeen neiti Grahamin avulla sai veljelleen
valmiiksi . paidan, jonka neiti oli leikannut.
Tosin oli se paikoittain huonosti kurottu, mutta
varmaa on s että sekä Nelli että; hänen veljensä,
pitivät sitä hyvin onnistuneena ompelutyönä.

Näin, taloustoimissa, käsityötä tehdessä ja
sillä välin läksyn lukemisessa oli Nelli Ed-
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vardsilla aina kyllin työtä veljensä poissa
ollessa.

Aika kuluu hyvin nopeasti; vanhemmat
ihmiset tietävät sen kokemuksesta ja nuorem-
mat huomaavat sen vähitellen. Ne kuusi kuu-
kautta, joksi aikaa herra Brown oli vuokrannut
talon, olivat loppuun kuluneet, ja kohta Emman
ja hänen tätinsä Grahamin oli muuttaminen
Lontooseen. Emma oli viettänyt onnellisen ke-
sän ja syksyn tässä hauskassa kesäasunnossa.
Onneton tapauskin, joka häntä oli kohdannut
Juditin-lahdessa oli vain yhä enemmän kiin-
nittänyt hänen mielensä tähän rakkaaseen
merenranta-paikkaan, sillä hän oli kiitollinen
pelastuksestaan; ja tämä oli johtanut häntä
osoittamaan hyväntekeväisyyttä toisille. Ikä-
vällä hän sentähden ajatteli poismuuttoa. Mutta
hänen isänsä sanoi, että hänen toimensa Lon-
toossa olivat jo kyllin kauvan olleet toisten
niskoilla ja vaativat hänen apuaan. Päivät oli-
vat käyneet lyhemmiksi, ja ilma oli käynyt
kylmäksi ja tuuliseksi ja usein satoi, jotta
Emma ja hänen tätinsä eivät voineet tapansa
mukaan mennä vuorten yli, ja kului monta
päivää, jolloin eivät ensinkään päässeet meren
rantaan.

Oli ikävä päivä Nellille ja hänen veljel-
leen, kun he kuulivat, että heidän lempeät ys-
tävänsä pian lähtisivät pois. Sitten ei heitä
enää kukaan opettaisi, ja neiti Graham, joka
oli Nellille neuvonut kotiaskareitakin, ei tulisi
enää käymään. Ja Kala-Ville oli vielä enem-
män suruissaan kuin hänen sisarensa. Mutta
kun Emma sanoi, ettei hän, vaikka menisi
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mihinkä, koskaan unohtaisi, että Ville oli pan-
nut henkensä alttiiksi pelastaakseen häntä vaa-
rasta, loistivat pojan silmät ilosta, ja hän
kääntyi äkkiä pois, ettei Emma olisi nähnyt
kyyneleitä, jotka niissä kiilsivät.

Mutta tämän tiedon johdosta Ville ja hänen
sisarensa kävivät yhä ahkerammaksi, kun tiesi-
vät, että heidän oppiaikansa pian loppuisi. Ville
oli paras ja sukkelin oppilas; ja hän oli jo niin
pitkälle ehtinyt, että jokseenkin helposti taisi
lukea muutaman luvun Uudesta Testamentista,
erittäinkin semmoisista paikoista, joissa ei ollut
paljon nimiä, ja Nelli luki jo muutamia sanoja
suoraan. Tämä oli suuri edistysaskel niin ly-
hyeen oppiaikaan nähden; mutta niinkuin jo
mainittiin oli Ville luonnostaan huomaava ja
viisas poika, ja Nelli oli ahkera jauupumaton;
ja kun sekä opettajat että oppilaat olivat teh-
neet työtä täyttä totta, oli siitä jo tuloksia saa-
vutettu.

Mutta tärkeämpää kuin kirjatieto, oli että
orpo-raukkojen ymmärrys oli tullut valaistuksi.
He eivät enää olleet epätietoisia siitä, mikä oli
oikein Jumalan ja ihmisten edessä. He olivat
oppineet, että suurta ja hyvää Jumalaa voidaan
lähestyä luottamuksella ja rakkaudella ja että
hän tahtoo olla meille hyvä ja muuttumaton
ystävä; he olivat kuulleet hänen suuresta rak-
kaudesta syntisiä kohtaan, kun hän lähetti ai-
noan Poikansa kuolemaan heidän synteinsä
tähden ja nousemaan ylös heidän vanhurskaut-
tamisensa tähden; he tiesivät, kuinka he sai-
sivat syntein anteeksiantamuksen uskossa hä-
neen, ja kuinka Pyhä Henki heitä auttaisi tu-
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■lemaan hänen tykönsä. Heille oli kerrottu ja
he olivat lukeneet Herran Jeesuksen Kristuksen
armorikkaat sanat: „Sallikaat lasten tulla mi-
nun tyköni, ja älkäät kieltäkö heitä, sillä sen-
kaltaisten on Jumalan valtakunta*', ja „Jos siis
te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja an-
taa teidän lapsillenne, paljon enämmin teidän
taivaallinen Isänne antaa Pyhän Hengen sitä,
anoville!“ Heille oli kerrottu, että Jumala nä-
kee ja tietää kaikki, mitä hänen luotunsa,
maailmassa tekevät, oli se sitten hyvää tai pa-
haa ja vaikka hän vihaa syntiä niin hän rakas-
taa syntisiä ja tahtoisi heitä totuuden tuntoon
johdattaa ja että hän kuulee ja huomaa köy-
himmän ja hai vimma,ukin yksinkertaisen ru-
kouksen, joka totuudessa ja uskossa ja hänen
rakkaan Poikansa tähden ja nimessä kohoaa,
hänen tykönsä.

He olivat myös oppineet Raamatun suu-
ren, hyvän ja yksinkertaisen rakkauden lain,
joka esiintyy Herran Jeesuksen Kristuksen sa-
noissa; „Kaikki, mitä te tahdotte, että ihmiset
teille tekisivät, se myös heille tehkäät;** ja hei-
dän täytyi myöntää, että petos ja varkaus oli-
vat rikos Jumalaa ja ihmisiä vastaan.

Kaikki tämä ja vielä monta muuta asiaa
oli painunut Kala-Villen ja hänen sisarensa
mieleen, jotta heidän entinen tietämättömyy-
tensä oli jossakin määrin korjaantunut.

Vihdoin tuli eron hetki. Pari kolme päi-
vää ennen herra Brownin ja hänen perheensä
lähtöä Lontooseen, haettiin Ville j.a hänen sisa-
rensa heidän luokseen; ja sitten herra Brown
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kertoi, että hän oli tavannut heidän pienen
majansa isännän ja oli maksanut vuokran siitä
koko ensi vuodeksi, ja että myöskin se pieni
rahasumma, jonka hän oli lainannut nuorelle
kalakauppiaalle, annettiin hänelle lahjaksi.
Herra Brown lisäsi, että hänellä oli syytä olla
pojan nykyiseen käytökseen tyytyväinen;- ja
lausui toivomuksen, että Ville edelleenkin koit-
taisi olla rehellinen, ahkera ja kestäväinen, ja
hän luuli, että jos poika olisi säästäväinen, hä-
nen kävisi hyvin maailmassa.

Neiti Graham lausui myös kehottavia ja
ystävällisiä sanoja oppilailleen. Hän kehoittl
heitä pitämään mielessään sen, minkä olivat
oppineet ja että ystävyys Jumalan kanssa eten-
kin tuottaa suurta ja parasta siunausta maail-
massa, ja kuinka saadaan vakaumus tästä ys-
tävyydestä, nimittäin, katuvaisena syntisenä
turvautuen Herran Jeesuksen Kristuksen ar-
moon ja totellen Jumalan pyhiä käskyjä Pyhän
Hengen apua etsien. Hän huomautti heitä
niistä monista kiusauksista, joihin he joutuisi-
vat, erittäinkin voitonpyynnistä kaupassa
hän tarkoitti erittäinkin Kala-Villeä Herran
päivän halpana pitämisestä ja huonosta seu-
rasta. Hän varoitti Nelliä muutamista vaa-
roista, jotka häntä uhkasivat, erittäin, kun hä-
nellä ei ollut ymmärtäväisiä ja totuutta rakas-
tavia vanhempia ohjaamassa. Ja hän puhui
Villelle siitä suuresta paheesta, jonka hän oli
huomannut vallitsevan Juditin-lahdessa, kun
ihmiset tuhlasivat ansaitsemansa rahat väke-
viin juomiin. Hän sanoi pojalle, että jos eihän
karttaisi tätä kiusausta, hänen onnensa ja me-
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nestymisensä päivät pian päättyisivät sekä
tässä että tulevassa maailmassa. Sentähden
hän vakavasti kehoitti häntä ja Nelliä etsi-
mään Jumalan armoa jasanomaan sydämmestä
hänelle: „Isä, sinä olet minun johdattajani
nuoruudessani; 44 rukoilemaan joka päivä hänen
apuaan; ja lukemaan Raamattua oppivalla mie-
lellä haluten tulla tuntemaan ja tekemään Ju-
malan tahtoa.

Neiti Graham neuvoi edelleen Kala-Villeä
ja hänen' sisartaan käymään joka pyhä julki-
sissa jumalanpalveluksissa. He olivat jo hänen
ilokseen alkaneet sitä tehdä, ja jos he edelleen
niin tekisivät omaksi hyödykseen, niin hän
uskoi, että he paremmin käsittäisivät virren,
jonka olivat oppineet:

„Kokoontuneet, o Jumala,
Olemme etehesi,
Vapaina viikon huolista
Taas tulleet huoneeseesi.
O kuink’ on siinä kaunista
Kuunnella sanaas kallista
Suloista armoääntäs.

Yks hetki Herran huoneessa
Verrattomasti voittaa
Kaikk' ilot, joilla maailma
Huvittaa meitä koittaa.
Tass oikea vast' ilo on,
Riemumme parhain, verraton,
Salattu maailmalta".
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Neiti kehoitti heitä myös edelleenkin Jat-
kamaan opinnoltaan. Oli hyvä, hän sanoi, että
he jo niin olivat edistyneet lukutaidossa, että
taisivat omin päin oppia lisää. He voivat lu-
kea toistensa kanssa ja erittäinkin Ville taisi
auttaa sisartaan. Ja sitten lahjoitti neiti Gra-
ham heille ne taulut ja kirjat, joita he olivat,
käyttäneet ja kehoitti heitä ripustamaan taulut
huoneensa seinälle muistuttamaan hänen sano-
jaan. Hän antoi heille myös uusia kirjoja, jotka
hän oli ostanut heitä varten. Parasta kaikesta
oli, että hän lahjoitti kummallekin heistä sie-
vän, lujakantisen Raamatun, jonka ensimmäi-
selle sivulle oli kirjoitettu heidän nimensä,
päivä ja vuosi. Villen nimen alle oli kirjoi-
tettu: «Kiitollisuuden muistoksi lähimmäisen
hengen pelastuksesta sille, joka Jumalan avulla,
urhoollisesti toimitti tämän hyvän työn ja jonka
nimi tähän on kirjoitettu“.

Ville oli hyvin liikutettu, kun tämä kir-
joitus hänelle selitettiin ja hän vakuutti, että
hän aikoi pitää tuon arvokkaan lahjan tallella
koko elinaikansa.

Lopuksi sanoi neiti Graham Villelle ja
Nellille, että kun he ovat saaneet jotakin oppia,
heidän tulisi koittaa sitä jakaa toisillekin.
Hän sanoi, että häntä ja Emmaa suretti se, että
Juditin-lahdessa oli monta lasta, jotka olivat
hyvin tietämättömiä; ja hän oli pahoillaan siitä,
ettei hän heitäkin saanut opettaa. Mutta hän
toivoi, että Nelli ja hänen veljensä rupeisivat
heitä opettamaan.

Varmaa on, että Emma Brownkin puhui
lapsille jäähyväissanoja; ja hänelläkin oli lahja
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heille kummallekin. Nellille hän antoi sievän
ompelulaatikon, joka sisälsi kaikki ompeluka-
lut; ja Villelle kellon, jonka Emman isä oli
tätä tarkoitusta varten ostanut.

Niin olivat Ville ja Nelli saaneet paljon
lahjoja, mutta huolimatta siitä, luulen että he
tänä iltana palasivat kotiinsa meren rantaan
Juditin-lahclessa tavallista raskaammalla mie-
lellä.

Seuraavalla viikolla oli punainen tiilitalo
tyhjä ja ne, jotka siinä viimeksi olivat asuneet,
kaukana poissa.

KOLMASTOISTA LUKU.

Loppulause.

Raamatussa on luku, jossa sanotaan:
„Kylvä siemenes huomeneltani, ja älä pidä kät-
täs ylös ehtoona; sillä et sinä tiedä, kumpi pa-
remmin menestyy, ja jos molemmat ovat hyvät
niinkuin toinen; 14 ja kristityltä kehoitetaan
selvästi näillä sanoilla, ja monella muulla raa-
matunlauseella tekemään kaikki, mitä voivat
lähimmäistensä sielujen hyväksi. Jeesuksen
Kristuksen ja hänen ihanan evankeliuminsa
tunteminen on hyvä siemen ihmisen sydäm-
messä, Jumalan Pyhän Hengen voimalla se al-
kaa itää, juurtua ja kasvaa ja kantaa hedelmiä
•Jumalan kunniaksi.
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Niin oli neiti Graham kylvänyt tätä sie-
mentä Kala-Villen ja hänen sisarensa sydäm-
miin opettaessaan heitä; ja samoin oli Emmakin
tehnyt, sillä Ville oli kuullut uskonnosta puhut-
tavan ensi kerran silloin kun Emma keskusteli
hänen kanssaan ja koitti lohduttaa häntä. Ei-
köhän lukija tahtoisi tietää, kantoiko tämä
opetus mitään hyviä hedelmiä'?

Se teki sen, sillä ensiksikin ei Kala-
Ville enää koskaan uudistanut niitä vääriä ja
petollisia kauppoja, joista hän ennen oli tullut
tunnetuksi, vaikka hänen rehellisyytensä usein
pantiin kovalle koetukselle. Tosiaankaan ei
joku aika eteenpäin monikaan ihminen, joiden
kanssa hän oli tehnyt kauppaa, tahtonut luottaa
hänen rehellisyyteensä, sillä pahoja tekoja seuraa
sekin epäkohta, että, kun ne, jotka ovat teh-
neet pahoin, rupeavat tekemään oikein, niin he
eivät saavuta luottamusta, Niinpä Kala-Ville-
kin. Kun hänen parhaat ostajansa punaisesta
tiilitalosta olivat matkustaneet pois, ja hänen
täytyi kulkea etemmäksi ympäristössä myömään
kalojaan, täytyi hänen nöyryytyksekseen ja su-
rukseen kuulla itselleen sanottavan: „tuo pieni,
viekas kalapoika on taas täällä"; taikka: „ei,
ei, sinulta minä en osta, sinä olet liian usein
pettänyt minua".

Ville tiesi, että hän oli ansainnut nämä
muistutukset, ja hän kärsi ne nöyrästi; ja jon-
kun ajan perästä huomattiin, ettei hän enää
ollutkaan „viekas Ville", vaan „rehellinen Ville".
Hän tuli myös tunnetuksi siitä, että hän tahtoi
palkita ne, joille hän tiesi tehneensä vääryyttä,
jotta usein koko päivän ansio oli häneltä mennyt.

6
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Sitten voin kertoa, että Ville ja hänen si-
sarensa pitivät mielessään neuvon, jonka neiti
Graham oli heille antanut jakoittivat omin päin
ahkerasti harjoittaa oppimista. Kun Villellä
oli joutilasta aikaa, joka joskus tapahtui, taikka
kun hän palasi päivän kauppareitiltä ympäris-
tössä, niin hän aina ensin pestyään hyvin it-
sensä ja syötyään keittoa, istui Nellin kanssa
kirjainsa ääreen. Tavallisesti he ennen levolle
menemistä lukivat luvun Uudesta Testamen-
tista ja lyhyen rukouksen. Sitten pyhinä, jos
ei ilma ollut kovin paha, he menivät yhdessä
kirkkoon.

Naapurit eivät näitä heidän toimiansa kat-
selleet oikein hyvillä silmillä. He olivat aina
kadehtineet lapsia siitä hyvyydestä, minkä
herra Brown ja hänen tyttärensä ja neiti Gra-
ham olivat heille osoittaneet; ja kun nämä hy-
vät ystävät olivat menneet, saivat Kala-Ville
ja Nelli kokea heidän vainoansa. Hyväsydäm-
minen Collardm vaimokin kävi välinpitämättö-
mäksi heitä kohtaan ja sanoi, että kun heillä
oli parempia ystäviä, niin hänen mielestään he
eivät enää tarvinneet hänen apuaan. Jonkun
ajan perästä kuitenkin tämä mieliala katosi,
sillä nuoret orpolapset eivät kostaneet pahaa
pahalla, vaan koittivat aina voimainsa mukaan
osoittaa ystävyyttä jokaiselle. 'Parin kolmen
vuoden perästä sai Nelli houkutelluksi muu-
tamia naapurin lapsia rupeamaan hänen johdol-
laan tavaamaan ja lukemaan. Se oli hänestä
onnellinen päivä, kun hän sai pari kolme pientä
oppilasta ja teki ensimmäiset koetuksensa.
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Tähän aikaan tuli eräs Jumalinen, inno-
kas pappi naapuriseurakuntaan. Hänen piti
myöskin saarnata toisten seurakuntain kir-
koissa, jotka olivat kahden tai kolmen penin-
kulman päässä hänen omasta pappilastaan.
Mutta vaikka hän oli niin kaukana, ei hän
voinut tyytyä siihen, että olisi vaan käynyt
saarnaamassa Juditin-lahden pienessä kalas-
tajakylässä; ja koska muutamat heistä
vanhat ja hyvin nuoret eivät voineet, ei-
vätkä toiset tahtoneet vaivata itseänsä julki-
seen jumalanpalvelukseen, päätti hän viedä
evankeliumin sanoman heidän omiin koteihinsa.
Ja hyvin suuri oli hänen hämmästyksensä ja
ilonsa, kun hän tietämättömäni ja välinpitämät-
tömäni asukkaiden joukossa löysi eräästä ma-
jasta kaksi nuorta henkilöä, jotka rakastivat
Raamattua, pitivät pyhänä sunnuntaita ja oli-
vat uskon kautta Jumalan armoon tulleet var-
jelluiksi niistä pahoista esimerkeistä, jotka
heitä ympäröivät.

Suuri muutos tapahtui tämän jälkeen
Juditin-lahdessa. Mutta mainitkaamme ensin,
että Kala-Ville ja Nelli taikka Viljam ja
Elli Edvards, kun tulivat vanhemmiksi, kasvoi-
vat myös armossa sekä Herransa ja Vapahta-
jansa Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.

Muutamia vuosia kului, ja muutoksia oli
jälleen tapahtunut Juditin-lahdessa. Sinne oli
rakennettu muitakin asuntoja kuin kalastajain
majoja, sillä etäämpänä asuvat ihmiset olivat
huomanneet, mikä oivallinen paikka se oli muu-
tamien kuukausien kesäololle, joukko mukavia
asuinhuoneita oli sentähden kohonnut pitkin
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lahden rantaa; ja kauppapuoteja oli myös ra-
kennettu, joten paikka ulkomuodoltaan oli jo-
tenkin muuttunut. Kesänaikana asui seudulla
vieraita ja pari kolme huvivenettä oli nähtä-
vänä kalastajaveneiden joukossa, jotka kellui-
vat laineilla taikka olivat vedetyt rannalle val-
miina vuokrattaviksi.

Eräänä päivänä joukko vieraita, jotka
olivat tulleet Juditin-lahteen iltaa ennen, asteli
alas rannalle ja kulki kalastajamajoja kohti.
Eräs heistä oli vanhanpuoleinen herrasmies ja
kaksi naista, toinen muutamia vuosia van-
hempi kuin toinen, joka oli noin kahdenkym-
menen vuoden vanha. Kulkiessaan alas, kat-
selivat he tuontuostakin ylös paljaita kal-
lioita kohti. Nuorempi nainen sanoi jotakin ja
osoitti muutamia pensaita lähellä vuoren huip-
pua; ja sitten herrasmies puhui matalalla ää-
nellä ja peitti kädellään silmiään, ikäänkuin
olisi hän tahtonut estää jonkun ikävän näön.

Hetken perästä he kääntyivät rantaa kohti
ja tulivat erään huviveneen luo.

„Vene, herra? vene, naiset?" sanoi haus-
kan näköinen nuori mies merimiehen puvussa,
ja hän seisoi siinä veneensä vieressä, joka näkyi
(ilevan hänen omansa. Hänellä oli ruskeat,
kirkkaat silmät ja kihara tumma tukka.

„Kuinka olet antanut veneellesi tuon ni-
men?" kysyi herrasmies vastaamatta pojan ky-
symykseen. Ja hän osoitti veneen kokkaa,
johon oli neleillä kirjaimilla maalattu: „Emma
Juditin-lahdesta".

„Se pisti vain päähäni, herra-", sanoi mies.
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~Muistuttaako se jotakin erityistä henki-
löä?" kysyi herrasmies; joka tuntui hyvin
uteliaalta.

„Kyllä, herra", vastasi venemies; „se on
erään parhaan ystäväni nimi, joka —"

Olisi innie, jos nähdessämme miehen iloi-
sen katsannon vielä voisimme epäillä, kuka
hän oli. Venemies oli vanha tuttavamme Kala-
Ville ja vieraat hänen edessään herra Brown,
neiti Graham ja Emma.

...Minä tunsin sinut heti, Ville", sanoi
hm ma, kun hän oli puristanut hänen kättänsä,
mutta ihme on, että sinä muistit minut kym-
menen vuoden kuluttua".

He eivät vielä menneet veneeseen, heidän
täytyi ensin käydä katsomassa Nelliä, sanoivat
he. Ja tietysti Nelli oli iloinen, kun näki hei-
dät jälleen. Ja voi, kuinka suuri ero oli ma-
jan nykyisen sekä sisäpuolisen että ulkomuo-
don ja sen majan välillä, jossaEmma ja hänen
isänsä ensi kertaa kävivät vettä pyytämässä.
Emma huomautti tästä tervehdyksen jälkeen
ja katseli ympärilleen sitä mukaavaa huonetta,
jossa he kaikki istuivat ja huomasi että toinen
huone oli rakennettu lisää.

Kyyneleet nousivat Nellin silmiin ja Ville
katseli surullisesti, sillä he molemmat muisti-
vat köyhiä, tietämättömiä vanhempiaan. He
surivat sitä, että heidän vanhempansa olivat
eläneet ja kuolleet ilman tietoa siitä tiestä, joka
johtaa pelastukseen.

Neiti Graham näkyi ymmärtävän heidän
tunteitaan, ja hän johti lempeästi puheen toisiin
asioihin, eikä se- ollutkaan vaikeaa, sillä heillä
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oli paljon puhumista. He kertoivat, ettei Ville
enää käynyt kalakaupalla ympäristössä, hän oli
säästänyt rahoja ja osti niillä osan kalastaja-
veneestä ja että hän nyt oli kalastaja ja hänen
kumppaninsa oli nuori Joe Collard, jaettä tämä
oli ahkera ja raitis ja oli tullut semmoiseksi
Jumalan armosta evankeliumin saarnan kautta.
Ja kun heillä oli ollut menestystä työssään,
olivat he ostaneet huviveneen vuokrattavaksi,
joka lisäsi heidän maallista hyvinvointiaan.

Neiti Graham ja Emma olivat iloiset kuul-
lessaan tämän, ja niin oli herra Brown myös-
kin, mutta suurempi ilo oli heillä vielä, kun
Viljani Edvards puhui niistä suurista ihmeistä,
joita Herra oli osoittanut hänen ja hänen sisa-
rensa sielua kohtaan; ja ylisti Herraa siitä, että
hän oli johtanut ystävällisten naisten sydäm-
met osoittamaan hyvää tietämättömille lapsille,
jommoisia he olivat.

„Tietämättömämpiä, vaan ei sahattakaan
osaa niin syyllisiä kuin minä silloin olin“, sanoi
herra Brown ryhtyen hänkin nyt keskusteluun 11

,

sillä minä tiesin Herran tahdon enkä sitä teh-
nyt; „mutta Jumala, joka rikas on laupeudesta
häne-n suuren rakkautensa tähden, jollahän on
meitä rakastanut, koska me vielä synnissä
kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen
kanssa eläväksi tehnyt 11

. Ja sitten hän kertoi,
kuinka hän kauvan turhaan etsittyään rauhaa
ja lohdutusta rikkaudessa ja huvituksessa, oli
vihdoin löytänyt levon ja ilon Herrassa Jeesuk-
sessa Kristuksessa.









Karj alanKirj akauppa-ja Kustannusliike
perustettu y. 1899

kristillisen kirjallisuuden kustantamiseksi ja levittämi-
seksi toimii saman päämäärän toteuttamiseksi kuin Sor-
tavalan Evankelinen Seura ja tahtoo etupäässä ystävien
välityksellä levittää kustantamiansa kirjoja, koska, niin-
kuin ulkomailla saavutettu kokemus osoittaa, paras keino
kristillisen kirjallisuuden levittämiseksi on ystävien liit-
tyminen yhteiseen toimintaan. Pyydetään niitä ystäviä,
jotka tahtovat auttaa Karjalan Kirjakaupan kustanta-
mien kirjain levittämistä lähettämään siitä tieto osoit-
teella: Karjalan Kirjakauppa- ja Kustannusliike Sorta-
valassa.

Karjalan Kirjakaupasta Sortavalassa
saa tilata:

Koti- ja ulkomaan kirjallisuutta.
Kaikkia opetuksen välikappaleita (Alituinen opetusväli-

kappaleiden näyttely kirjakaupan yhteydessä).
Raamatunlauseita. Helppohintaisia raamatunlausekort-

teja lapsille (esim. pyhäkouluissa jaettaviksi).
Kauniita kuvatauluja y. m.

Sortavalan Evankeliselta Seuralta
saa edullisilla ehdoilla:

Raamatutta ja Uusia Testamentteja. Lelitikirjasia
(100 kpl. ä 1 mk). Gt. Warneck „lälietys- ja koulu“
2 mk. Koulun koraalivirsikirja 80 p., korukansissa 1
mk. Chr. H. Zeller, Kristillinen kasvatusoppi 2 mk.

Sortavalan Evankelisen Seuran aikakauslehti
Kasvatusopillisia Sanomia

ynnä kuvilla varustettu liite

LASTEN LEHTI -

Tilaushinta postissa 1 mk. 88 p. Lastenlehteä
saa tilata erikseen suorastaan toimitukselta vähintäin
10 vuosikertaa a 50 p. vuosikerta.


