
Xolme
Kertomusta

lierlomuKslil
Kasvavalle
nuorisolle >v.

Hinta 1 ui.

Vortnwlil»
Karjalan Kirjakauppa- ja KAstannusliike,





Ililme Zertmn^ll.
Kokea Viulunsoittaja.

AuinKa Kuomas tuli onnelliseksi.
Iloinen paimenpoika.

Sortllwlllassa,
Kaijalan Kirjakauppa- ja Kustannusliike.



Joensuu,
Puhjuis-Karillllln Kiiillpllinu-Osateyhtiön liiiaPllino,

1301,



Sokea wiulunsoittaza.
«ilj, Annette Ihlc.

joulun lllltou-lllltto,
Kristianian kaupungin kaduilla wallitsee

loma kiire. Leweät kantamat omat tungok-
seen asti täynnä mäkeä; kädet ja käsiwarret
täynnä kääröjä kiiruhtamat ihmiset lakkaa-
matta eteenpäin, eiwätta juuri huomaa niitä
surwomisia ja lolhauksia, joita heille tungok-
sessa annetaan.

Kaikilla on niin paljon toimittamista, ja
kaikki pelkääwät, että jotakin unohtuu. Su-
missa ajatuksissa seisahtuwat ihmiset tuon
tuostakin jonkun loistaman kauppapuodin ak-
kunan edessä tuumaamaan, mikä parhaiten
sopisi ja enin ihastuttaisi niitä rakkaita, jotka
huomen-iltana kokoontumat loistaman joulu-
kuusen ympärille.

Kaikkein kaswot osoittamat odottamaa iloa,
eikä kukaan näytä erittäin huomaaman wan-
hall miestä, jota 10—12 wuoden wanha poika
taluttaa. Hiljaa ja warowasti kulkee wanhus
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wiulu kainalossa pitkin katukäytäwiä lainehti-
man ihmisjoukon ja ajoneumojen lomitse.

Pieni poika on lewoton ja huolissaan
wcmhuksestll, joka epäwakllwin astelin astuu
eteenpäin tuntemattomalla tiellä.

Pieni poika raukka! Ei ihme että suuret,
tummat silmät katsomat lemottomasti eteensä!

Wanhll isoisä on sokea ja pienen saat-
tajan on löytäminen tie heille molemmille.
Pitäen lujasti kiinni »vanhasta. Inisemästä
kädestä, koettaa poika etsiä warmcm tietä »van-
hukselle kaiken tuon hälinän ja kiireen keskellä.

Nyt he kääntywät suurelle, malaistulle
pihamaalle, ja ikäänkuin epäillen ja »vitkas-
tellen ottaa isoisä esiin »viulunsa.

Kauwan kestää ennenkuin hän saa soitto-
koneensa wireeseen. Woi, jos hän olisi saa-
nut istua niinkuin muinaisina aikoina jalat
ristissä, nojata wiulua polweaan wastaan
ja käsitellä tottelemaa soittokonetta kewyesti
ja warmasti, kuin leikillä!

Kaikki oli nyt niin maimaloista; hän oli
tullut wanhaksi, sormet oliwat kangistuneet,
korwa tylsistynyt ja sen lisäksi täytyi hä-
nen seisoa »vieraissa pihoissa ja soittaa kor-
keiden muurien keskellä.

Mutta wanhll Martta oli sanonut, että
hänen tulisi koettaa. Martta eukko tietää
panna armoa ukon soittoon ja sentähden
tahtoo tämä koettaa! Wihdoin hän alkaa:
„ Urhokkaat pojat ikiwanhlln Norjan".
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Säwelet muistuttamat tosin wanhaa, wn-
pisewcm laulun ääntä, mutta niissä on sen-
tään jotakin, joka saa ihmiset ehdottomasti
seisahtumaan, kuuntelemaan jakatsomaan tuota
wanhaa soittajaa kuolleine tuijottamine kat-
seineen,

Noissa tutuissa säwelissä on jotakin läm-
mintä, sydämmellistä ja walittawaa, joka
ikäänknin wetää puoleensa ja huomauttaa
tuosta wnnhasta miehestä, joka seisoo tuossa
köyhänä ja rukoilemana.

Toinen kansallissäwel seuraa toistaan ja
moni pistää penninsä pieneen käteen, joka
mnntimnttomasti ja ujosti ojentuu lahjoja
wastaanottllmlllln.

Jota kuumemmin wanhus soittaa, sitä
enemmän rahoja pienokainen onnellisen nä-
köisenä kokoan.

Wanhus on oikein innostunut. Säwel
seuran toistaan hänen päätään nyökyttäessä
ja jalallaan polkiessa tahtia. Wihdoin tun-
tuu, kuin soitto wäräjäisi wnnhuksen knikissn
hermoissa, ikäänkuin hän itse innostuisi niistä
säweleistä, joita hän saa soittokoneestaan ilmi.

Mikä ihme! Hän on jälleen nuori, hän
ei enää waella sokeana, mnnhana, wierannn
jn kerjäten isossa, tuntemattomassa kaupun-
gissa!

Ei, isoissa, maloisissa puutaloissa, joissa
tuli suuressa takassa rätisee ja leimuan ja
malaisee iloista nuorison, jokn riemuisessa
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leikissä pyörii, siellä hän istuu nuorena ja
iloisena omassa kotikylässään tuntureilla ja
soittaa!

Kuinka iloisina nuoret pyöriwät toistensa
kanssa, kuinka wilkkaitn ja kukoistamia omat
nuoret tytöt! Mutta ei kuitenkaan kukaan
wedä wertoja Marille, joka on hänelle wan-
nonut uskollisuutta elämässä ja kuolemassa.
Kuinka kewycsti ja warmasti säwelet kaikui-
nmt hänen kädestään, kun tyttö notkeana ja
iloisena liehui tahdissa soiton mukaan.

Jankko oli laajalta tunnettu soitostansa,
ja tuntui, kuin olisi jotain puuttunut, ell'ei
hän wiuluineen ollut läsnä kylän juhlissa.

Oli aika, jolloin nuori meri wirtnsi no-
peasti ja wilkkaasti hänen suonissaan ja elämä
näytti niin ihanalta ja toiworikkaalta. Oli
kuin tulisi koko elinaika kulumaan kuin leikki,
ja säwelten kaikuessa hänen kuuliaisesta wiu-
lustaan, tulwaili iloisia ajatuksia hänen mie-
leensä ja sai sndämmen sykkimään.

Häntä sanottiin „iloiseksi Jaakoksi"; iloi-
nen hän olikin, iloinen kaikkein ihmisten näh-
den! Hän iloitsi koko maailmasta!

Sitten häntä kohtasi ensimmäinen suru.
Hänen rakas äitinsä sairastui kuoleman tau-
tiin, ja kun tämä pyysi häntä soittamaan:
„Kuka tietää, koska loppu lähestyy", hän
kyllä soitti, mutta tuntui kuin olisiwat säwe-
let saaneet toisen äänen, kuin olisiwat ne kai-
kuneet hänelle toisesta maailmasta,
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Kauwan äidin kuoleman jälkeen kulki hän
hiljaa ja mietteissään, eitä kukaan saanut
häntä ottamaan imuinansa esille.

Wihdoin, kun Mari tuli hänen nmimokseen,
otettiin se jälleen esiin. Waimo itse pani
sen hänen käteensä.

Silloin hän soitti, mutta säwelet oliwat
saaneet sywemmän, wakawamman kaiun ja
hän soitti kernaimmin kodissa waimolleen.

Kun lapset rupesiwat kaswamaan, tuli
soitto yhä wilkkaammllksi, ja pienet jalat op-
pimat sangen pian seuraamaan tahtia ja isän
kasinot loistiwat silloin onnesta.

Mutta moi, kohta tuli suru jälleen ja tuli
synkimmässä, kauheimmassa muodossaan.

Tulirokko tempasi pois kolme lasta, sn hän
itse kadotti näkönsä pitkällisten waiwojen
perästä.

Äärettömän pitkiä, surullisia päiwiä seu-
rasi nyt.

Uskollinen waimo taisteli urhoollisesti
kaikkea surua ja kurjuutta wastaan.

Waimo raukka, hänen täytyi konmsti tehdä
työtä. Hänen täytyi tehdä työtä heidän mo-
lempain edestä, mutta ei woinut estää köyh-
tymistä, kun ei wllhwa isä enää kyennyt työhön.

Heidän ainoa lapsensa, Janne poikansa,
joka oli ivanhempllinsll ylpeys ja ilo, ei ri-
pille päästyään enää wiihtynyt kotona. Koti
tuli hänelle liian ahtaaksi ja pieneksi. Hän
halusi maailmaan onneaan koittamaan ja
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muutamien tuttawien awulla sai hän pää-
kaupungissa paikan räätälin-werstaassa.

Iloisena ja rohkeana, turmeltumattoma-
na ja toiworikkllllna lähti hän pois syntymäko-
distaan. Se koti, joka lapsuuden aikana niin hy-
minolihäntäwarjellutwllllroiltll jakiusauksilta ja
jossa hänen lapsuutensa päiwät niin huolettomi-
na oliwat kuluneet, jäi häneltä nyt pitkiksi ajoiksi.

Ia nyt oli wanhll pariskunta yksin. Kuinka
he ikawöiwät lastaan! Ia kuitenkaan ei ollut
mitään hätää, niinkauroan kuin wanhus rau-
kalla oli uskollinen waimonsa, joka ymmärsi
niin hywin tukea ja taluttaa hapuilemaa
miestä, niin hynnn rohkaista ja lohduttaa,
kun alituinen pimeys alkoi tuntua liian ras-
kaalta; sillä sydän raukka tuntui usein niin
rasittuneelle ja painamalle, ja silloin tuntui
siltä kuin olisi sielu ja henkikin waipunut pi-
meyteen synkkään pimeyteen!

Mutta rakas wainm, joka itse maelsi wal-
keudessa, osasi, niin hywin ohjata ja tukea
työtätekemää ja raskautettua sielua, että sisälli-
nen walo wähitellen rupesi yhä kirkkaammin
hänelle paistamaan, maikka maallisen silmän
täytyi pysyä sokeana.

Mutta eronhetki lähestyi, ja hänen, joka
kulki pimeydessä ja komin kaipasi waloa hau-
dan toisella puolen, hänen täytyi jäädä tänne
yksin, kun kuolema sulkimaimon kirkkaat silmät.

Mutta ei miehen wieläkään tarwinnut
jäädä ilman maallista tukea ja lohdutusta.
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Poika, joka oli tullut käymään kotona,
ehti wielä sanoa jäähyruäiset rakkaalle äidilleen
ja lupasi talle pitää wastaisuudessa huolta
isästä.

Waimo, joka aina oli rakastanut miehensä
soittoa, pyysi häntä nyt soittamaan heidän
yhteisen lempi-säwelensä: „Kuka tietää, mil-
loin loppu lähestyy", mutta ääni marisi ja
wapisi sisällisestä liikutuksesta, ja kuolema
sairas hyräili hiljaa jokaisen wärssyn lopussa
olemia sanoja: „Pois pesi Kristus syntini,
siis korjaa, Herra, sieluni".

Poika kuunteli liikutetuin mielin, ja kun
äiti toisti nuo matamat sanat, oli ikäänkuin
hänenkin rinnassaan olisi kieli wäreillyt, jnse walitti ja waikeroi surusta.

Sitten muutti wanha, sokea mies pää-
kaupunkiin. Se oli iläwä muutos hänelle,
joka oli tottunut mcmelämän raittiiseen il-
maan. Nyt hänen täytyi olla suljettuna pie-
niin huoneisiin ahtaiden katujen marsilla.
Juhannuksen aikana tuntui kuin ei hän jak-
saisi hengittää kuumuuden tähden.

Kuinka hlllasikann hän takaisin pieneen
tnntnririnteellä olemaan kotiin, tuoksuawcm
kuusimetsän keskelle, jossa hän oli saattanut
kuulla rippukoiwujen humiseman puron war-
rella, jossa hän puiden suojassa oli taittanut
oksia ja tehnyt wispilöitä ja luutia, jotka
naapuritaloissa oliwat menneet hywin kau-
paksi.
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Sinne oli hän kuullut waimon heleän
laulun hänen askaroidessaan kotona. Nyt
oli kaikki poissa kaikki. Mutta olihan kui-
tenkin pojalla waimo ja pieni poika, joka
wiimemainittu osaksi wiihdytti hänen alituista,
riuduttaman koti-ikäwäänsä. Pian tuli »van-
huksesta ja lapsesta eroamattomat ystämät.

Wanhuksen pojalla, joka lauman oli ollut
räätälinkisällinä, oli hywä työansio, mutta
pian huomasi wanhus surukseen, että poika
irstaisessa elämässä hämitti puolet ansiostaan.

Waimo, oppimaton, tilrhamainen kaupun-
ginlapsi, ei ymmärtänyt järjestystä ja ahke-
ruutta, eikä woinut olla miehelleenkään tu-
lena, eikä johtaa häntä pois pahuuden tieltä.

Ei hän lauman ollutkaan hänen elämänsä
kumppalina. Saatuaan pienen tytön, täytyi
hänen itse jättää maailma. Pienokainen pääsi
myös lepoon äidin wiereen.

Tämän jälkeen oli mies yhä useammin
poissa kotoa, ja toisinaan täytyi isoisän ja
pikku pojan nähdä nälkää, jota ei heidän en-
nen ollut tarwinnut tehdä. Tämä oli heistä
kylläkin wnikeaa; mutta monin kerroin wai-
keampaa oli isästä se, että hänen oma, rakas
lapsensa saattoi hätään sekä heidät että itsensä.

Wanha, sokea ukko sai kuitenkin auttajan.
Pienessä huoneessa toisella puolen heidän

yhteistä kyökkiään asui manha leski, joka
monta wuotta oli ansainnut elatuksensa sai-
raanhoitajana kaupungin sairashuoneessa. Hän
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oli kristillinen, lämminsndamminen nainen,
joka sääli kaikkia puutteenalaisia. Kun hä-
nen molemmat lapsensa oliwat Amerikassa
hywissä wnroissa ja hän tuli toimeen omilla
ansioillaan, ei hänellä ollut muuta huolta,
kuin ikäwä rakkaita lapsiaan. Tultuansa niin
manhllksi, ett'ei enää jaksanut tehdä tnöta, ai-
koi hän seurata heidän kehoitustaan ja läh-
teä Amerikkaan, jotta saisi oman perheensä
keskuudessa wmpua wiimeiseen lepoon.

Lyhyesti, wanha Martta tuli hywin toi-
meen. Sentähden saattoi hän sitä paremmin
pitää huolta lahdesta samassa talossa asu-
masta apua tarwitsewastll, wanhuksesta ja
pojasta.

Wnnhus wuoli nykyään puuesineitä, ko-
risti lippaita ja lusikoita leikkauksilla, maikka
se käwi niin hitaasti, ettei ansio riittänyt
kahdelle.

Huolimatta isän waroituksista ja kehoi-
tuksesta mietti poika yhä huonompaa elämää
juoppoudessa ja irstaisuudessa. He oliwat
siis jo tottuneet siihen, ctteiwät häneltä saa-
neet apua, Päinmnstoin wei hän esineen
toisensa perästä pois talosta ja pani sen
pantiksi saadakseen miinan.

Woidnkseen hankkia tarwe-ainritn lähes-
tymää joulujuhlan warten, kehuitti silloin
wanhn Martta wcmhusta ottnmann wiulunsa
ja menemään kaupungille soittamaan. Ehkä
löytyisi sydämmiä, joihin hän soitollaan woisi
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wuodattaa rauhaa ja iloa, jota hän monta
kertaa oli Martan sydämmeen muodattnnut.

Ia miimein, pitkän wiiwyttelemisen jäl-
keen, ukko meni.

Ajatusten waihtuessa käwiwät säwelet
wähitellen lempeämmiksi ja hellemmiksi ja
saiwat yhä makamamman luonteen, ja mui-
naisten aikojen muistot esiintyiwät mielessä
nykyisen surun sumentamina. Ia wirren säwelten
kaikuessa juoksiwat kyyneleet pitkin ryppyisiä
kaswojll.

Silloin huusi karkea miehen ääni akku-
nasta: „Lopeta, wanha mies, kerrankin wcn-
waisen winguttamisesi. Minä mielelläni mak-
san, etten tarwitse kuulla enempää". Ia
sitten heitettiin, niin että helisi, muutamia
pennejä malaistulle pihamaalle.

Heti waipui wiulu alas ja raskas huo-
kaus nousi wanhuksen rinnasta. Wasta nyt
hän heräsi. Missä hän oli ollutkaan, kun
alaston, surullinen todellisuus oli hänen mie-
lestään haihtunut?

Hän oli uneksinut, uneksinut malmeillaan,
niinkuin ennen onnellisina aikoina, jolloin sä-
melet wilkkllllsti oliwat kohonneet rakkaasta
soittokoneesta, ja hän oli tuntenut olemansa
nuori, niin kewyt, niin iloinen, niin wnpan
elämän taisteluista ja maiwoista, kuin mui-
noin.

Silloin hänet herätettiin. Woi, kuinka
katkeralta se tuntui! Sen sai aikaan kown
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ääni, joka pain hänet ajattelemaan, missä
hän oli ja mitä hän tarkoitti. Siitä häntä
muistutti pienen Jankonkin pyyntö: „Isoisä,
mennään kotiin, minun on niin nälkä".

Nyt hän kiiwaasti tarttui pieneen käteen,
mennäkseen kotiin. Mutta eräs wanhanpuo-
leinen nainen, joka sydämmellisellä osanotolla
oli katsellut wnnhusta ja lasta, puheli heille
ystämällisesti ja kiitti kauniista soitosta. Sit-
ten pani hän markan pienen pojan käteen ja
taputti lempeästi kalpeita, hienopiirteisiä kas-
inoja. Nyt miittasi hän pnlwelustytölleen, joka
kori kädessä oli seisahtunut etäämmälle, ja
pikku Jaakko näki ihmeissään, että iso, kaunis
jouluporsas otettiin esille ja ojennettiin hä-
nelle. Hän ei sitä ensin tahtonut ottaa, mutta
nainen sanoi: „Se on teille molemmille,
pieni ystäwäni; Inmala teitä nyt siunatkoon
ja antakoon teille hywän joulujuhlan!"

Naisen ystäwällinen kohtelu oli kuin lää-
kettä heidän loukkaantuneille sydämmilleen ja
hänen suuri lahjansa kehoituksena heille hei-
dän köyhyydessään.

Wanhus oli miehen komien sanojen sat-
tuessa katkeruudella huomannut, ettei hän
enää woinut soittaa muille lohdutukseksi ja
kehoitukseksi; mutta nyt hän kuitenkin lähti
kiitollisena kotiin siunaten hymäntahtoista
antajaa.



14

Joulun aatto on käsissä ja Martan ahke-
rat kädet ja hywä sydän omat saaneet aikaan
sen, että manhuksen koti on puhdas ja juh-
lallinen pyhiksi. Hänen sielussaan wallitsee
joulurauha ja jouluilo,

Eilispäiwänä oli hankittu wälttämättö-
mintä, niinkuin puita ja ruokaa, ja nyt saat-
toiwat molemmat mieltää joulun palelematta
ja nälkää näkemättä.

Omi oli auki Martan pieneen kamariin,
ja siellä hän itse istui juhlapumussa siewässci
kodissaan. Silmälasit nenällä ja kyynäspää
pöytää wastlllln lauloi hän joulumirttä
isoränttisestä wirsikirjasta.

Wnnha Jaakko istui lewollisena ja muka-
lvasti uunin luona ja meteli sawuja liitu-
piipustann, jotta mäkemä tupakansamu se-
kaantui hymänhnjuiseen kahminhöyryyn, joka
nonsi Martan kirkkaasta knhioipannusta,
Martta tahtoi nimittäin tarjota kahmia, kun
toiset tarjosiwat kaunista jouluporsasta; ja
pikku Jaakko tuumasi itsekseen olikohan Martta
kokonaan unohtanut, että kahmi oli malmista!

Mutta Martta kyllä ei ollut unohtanut.
Pian hän nousi lempeästi hymyillen, ja ennen
pitkää istuiwat he kaikki kolme tyytywäisinä
ja iloisina joulupöydän ääressä.

Sitten luki Martta juulu-emnnkeliumin,
jonka jälkeen he kaikki kolme laulannat: „le-sus Kristus meille nyt neitseestä on synty-
nyt". Pikku Jaako» heitto, lapsellinen ääni
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yhtyi niin suloisesti wanhusten karkeaan wa-
pisewnan ääneen. Välinpitämätön kuulija ei
olisi pannut laululle mitään armoa, mutta
ne, jotka rakastamat Herraa lesustn ja tie-
tämät, että missä kaksi tai kolme omat ko-
koontuneet hänen nimeensä, siellä hän itse on
heidän keskellään, he olisiwat siitä iloinneet.
Martta ja wanha Jaakko tiesiwät Herran
oleman läsnä heitä, sentähden he niin iloi-
sesti ja luottawasti lauloimat hänen ylistys-
tään ja kunniaansa ja oliwat iloisia tietuis-
saan, että „lapsi on meille syntynyt ja Poika
on meille annettu", joka wapahtaa kansansa
kaikista synneistä.

Mutta oli tässä kodissa yksi, joka ei tun-
tenut Vapahtajaa, joka ei tunnustanut hä-
nen nimeänsä, ja tämän eksyneen lapsen edestä
liitti wanha huolestunut isä kätensä yhteen
uskossa ja rukouksessa,

Woi, jos hänkin olisi ollut heidän jou-
kossaan, jos hänkin olisi woinut laulaa jou-
luwirttä heidän kanssaan! Mutta kuinka
kaukllull hän olikaan siitä!

Hänelle oli kertomus Vapahtajasta main
keksittyä satua.

Lapsuuden-aikana, ennenkuin hän lähti
maailmaan tullakseen toimeen omin päin, oli
hän muka antanut lapsellisessa yksinkertai-
suudessaan itselleen uskotella mokomaa mah-
dotonta lorua, jota papit oliwat keksineet omiksi
eduikseen, sekä pelottaakseen ihmisiä ja kar-
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kottnakseen sydämmistä elämän-ilon nuo te-
kopyhät pilkkaajat, jotka luulotteliwat itsensä
oleman paljoa paremmat muita ihmisiä! Ei
ketään maailmassa hän niin mihannut kuin heitä!

Kun he tuliwcit hänen luokseen ja pyysi-
wät häntä ajattelemaan, millä tiellä hän kulki,
toiwotti hän heidät helwettiin. Kuolema niin,
kun se kerrau tuli, silloin oli kaikki lopussa.
Kun hän oli kuollut, niin hän oli kuollut
kuollut kuin kiwi.

Kaikki tuo pojan katkeruus ja wiha painoi
raskaasti wanhuksen sydäntä. Jos Herra
oikeassa mihassaan tempaisi hänet pois maail-
masta miten hänen sitten käwisi? Niin,
silloin olisi pilkkaajalle ja jumalnnkieltäjälle
hywä, jos ei ijankaikkisuutta löytyisikään.

Ia missä oli hänen lapsensa oppinut noin
halweksimnan kaikkea jumalisuutta? Lapsuu-
dessa poikaa pidettiin ahkerasti koulussa, jossa
Jumalan sanan selwästi ja puhtaasti opetet-
tiin, ja kotona kunnioitettiin ja noudatettiin
jumalanpelkoa, Jaakko ei tosin itse hänen
täytyi kyllä se tunnustaa silloin wielä
ollut tullut siihen makaumukseen, että hän
tarmitsi Wapnhtajaa, maikka hän itsessään
olikin syntinen, saastainen ja kelwoton kaik-
keen hywään. Mutta kun Herra raskaasti
koetteli häntä ja löi häntä sokeudella, niin
silloin hän wähitellen kokonaan antautui Her-
ralle. Hänen Maunollaan sitäwastoin oli oi-
kea lapsenmieli, ja hän puhui aikaiseen lap-
silleen taimaanwllltakunnan ihanuudesta.
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Maailmassa, pahassa, miettrleioassci maa-
ilmassa, jumalattomien tomerien seurassa, kun
wanhempllin walwowat katseet eiwät enää woi-
neet häntä seurata, irtautui poika yhä enem-
män kasteensa liitosta ja antoi imettelijän
saada semmoisen mallan sydämmessään, ettei
hän enää huolinut, oliko Jumalaa wai ei,
niin, wieläpä kielsi ylösnousemisen kuuleman
jälkeen. Ia kuitenkin, jos wnnhus ulisi jos-
kus woinut katsoa lapsensa sydämmeen, kun
omatunto oli rauhaton, niin olisi hän huo-
mannut, että imelä oli siellä jätteitä knswa-
tuksesta, wielä ei omatunto ollut aiwan
nukuksissa, wielä ei ollut usko Vapahta-
jaan ja ijankllikkisuuteen kokonaan sam-
munut. Mutta kun ajatus tästä nousi sydäm-
messä, ei siellä syntynyt iloa korkeimman
rauhllnajntuksistll ihmisiä kohtaan maan
pelkoa jn kauhistusta. Tuommoisina hetkinä
olisi poika tahtonut kätkeytyä pyhän, kaiktinä-
kewän silmäin edestä, Silluin hän kiemur-
teli kuin mato maassa, eikä woinut kohottaa
katsettaan Hänen puoleensa, ainoan, joka
saattoi auttaa häntä siitä loasta, johon hän
oli waipunut. Saadakseen lepoa omantun-
tonsa soimauksilta, rupesi hän yhä enemmän
juomaan, eli entista rajummin, ja iwasi ja
pilkkasi kaikkea pyhää.

Tuo nuori onneton mies oli joutunut
seuraan, jossa kaikki towerit kerskailiwat siitä,
etteiwät uskoneet wanhoja Raamatun loruja,
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eiwätkä käyneet kirkossa. He kannattiwat
mielestään nykyajan wapaita aatteita. Wanha
Jumala oli pantu pois ja he luottiwat omaan
wiisauteensll ja kuntoonsa nuo waiwniset
tomuhiukkaset, jotka wanha Jumala oikeassa
nuhassaan olisi woinut puhaltaa pois, ettei
jälkeäkään heistä enää olisi näkynyt!

Mutta joka tahtoi olla mukana tässä seu-
rassa, ei woinut säilyttää sielunsa puhtautta,
waan kaiken hywäntäytyisiinä tukehtua jatndota.

Niin käwikin wanhan Jaakon ainoan
lapsen. Hän tahtoi myös mielellään olla
mies, niinkuin towerit, ja wähitellen saiwat
nämä tuon nuoren, turmeltumattoman maa-
laispojan lankeamaan yhtä pahoin, kuin he
itse. Nyt pyhän joulujuhlan wallitessa ru-
koili isä kahta innokkaammin kurjan lapsensa
puolesta, joka oleskeli rajujen tomerien hillit-
tömässä seurassa. Hän ei tiennyt, missä
kohdin he suuressa kaupungissa juomaseu-
rannsa pitiwät, sillä poika ei ollut moneen
päiwään ollut kotona.

Nyt oli riisiryynipuuro pöydällä. Se
täytyi syödä aikaiseen, sillä Martan piti kellu
8 lähteä yöksi sairashuoneeseen.

Pikku Jaakko oli huivin onnellinen tänä
iltana. Ruokaa ja juomaa oli niin paljon
kuin hän jaksoi nauttia, ja sitten oli hän iso-
isältä saanut kuwllkirjan, Martalta parin
lämpimiä lapasia ja wielä pienen tasiharpun,
jota hän nyt ahkerasti soitteli. Mutta wanha
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Martta ei, wiisaasti kyllä, puhunut siitä mi-
tään, että soittokone oli wanha, ja että hän
oli saanut sen hywin helpolla eräältä sai-
raalta.

Pikku Jaakko oli kaikissa tapauksissa Mar-
tan sydänkäpy, ja tietämätöntä on, kumpi
heistä oli iloisempi, poika, joka soitti, wai
Martta, joka kuunteli,

Erästä seikkaa oli Martta muori itsekseen
miettinyt, ja sitä hän jälleen tänä iltana tuu-
masi, kun molemmat käsiwarret puuskassa
tarkasti katseli soittajaa. Jaakossa oli rvar-
mannkin musikaalista älyä, hänessä pisti
esiin toinen Ole Bull"°). Kunpa main olisi
ollut muroja auttaa häntä eteenpäin!

Mutta Jankko pitkitti soittoaan, eikä toi-
wonutkaan tulemansa Ole Bulliksi, soitti, söi
ja joi ja oli onnellisin ihminen maailmassa.

Kun iltaruoka oli syöty ja Martta oli
lähtemässä tawalliseen yömalmontaansa, tuli
Manhan Jaakon poika sisälle, nähtäwästi suo-
muksissa, mutta ei kuitenkaan niin pahasti,
ettei woinut jotakuinkin käwellä.

„Hywää iltaa, rakas isä, hauskaa joulua!
Hywää iltaa, pikku poikani! Hywää iltaa ja
hauskaa joulua, Martta!"

Ia juhlallisella, jotenkin iloisella tuulella
kulki hän ympäri ja antoi kaikille kättä. Sit-
ten otti hän pullon taskustaan ja paiskasi

') Kuuluisa norjalainen ruiulunielta.
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sen pöytään ja ikäänkuin ylpeänä siitä, että
hänkin oli woinut hankkia jotain kotiin, sanoi
hän: „No, Martta muori, tuo nyt laseja,
niin juomme iloisen joulun kunniaksi", ja
taputti mielistelewästi muoria olkapäälle.

Martalla oli kyllä sekä laseja että pos-
liiniluppeja astiakaapissaan, jota peitti hieno
Illskoksiin taitettu liina, jollaseisoi kukka-astioita
ja tekokukkm, ja pöydän yläpuolella riippui
kullatuilla lehtikiemuroilla koristettu tarjotin,
jota juhlallisissa tilaisuuksissa käytettiin. Mutta
nyt hän katsoi wähän epäwarmasti »vanhuk-seen ja koitti tämän kasmojen ilmeestä päättää
hänen ajatuksiaan.

„Emmeköhän joisi yhdessä kahmia", kysyi
hän kekseliäästi.

„Kyllä, Martta, luulen että se tekisi hy-
wää", wastasi wanhus,

Martta kantoi kahmia, mutta Janne pani
pullostaan kuppiinsa ja tahtoi kaataa toisten-
kin kuppeihin,

„Ei, poikani, tämä kelpaa ilmankin", sanoi
manhll isä.

„Mutta minulle kelpaa tämä", sanoi Janne
ja otti oman kuppinsa.

Sitten täytyi Martan lähtea ja jättää
poika isäraukan huostaan,

sinä kaiketi joit montakin
lasin, rakas isä!"

„Seu kyllä tein, Janne, mutta sinä et
ole koskaan nähnyt isääsi suomuksissa",
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„Ei, mutta ennen, isä, kun olit nuori ja
soitit kaikissa pidoissa silloin olit kaiketi
sinäkin humalassa".

„Gn, Janne, en ollut koskaan, ja äitisi
sanoi, että hän piti minusta enimmin sentäh-
den, että minulla oli ymmärrys jäljellä, kun
toiset käwiwät mielettömiksi".

„Niti oli niin erilainen kaikkia muita",
sanoi poika ja painoi päänsä alas. „Hänen
kaltaistaan ei usein tapaa. Olisi minun,

olisi Helga ollut semmoinen, kuin —".

- „Helga raukka! Hänellä suinkaan ei ollut
hnwiä päiwiä, Janne, Mutta sinulla oli äiti,
joka opetti sinulle hnwää, Janne".

„Minä jouduin niin nuorena hänen luo-
taan".

„Niinhän sinä jouduit, lapsi raukka", ja
wanhus pyyhki kädellään pois kyynelen.

„Äiti kai oli wielä nuori ja kaunis, kun
sinulta meni nälö?"

„Oli, ja yhtä kauniina ja nuorena hän aina
on mielessäni ollut. Kauniit olinmt silmät,
Janne; niissä kuwastui hywyyttä. Jumala
siunatkoon hänen muistonani"

„Sinä olet kyllä kaiwannut häntä paljon,
isä, etkä ole saanut niin hywää totia minun
luonani. Minä olen nyt eikä koti ole
aina niin hywä".

Nämä sanat kuultuaan weti isä hiukan
suutaan nauruun. Kaikkihan sen nyt tiesiwät.
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ettei toti ollut min yywä, mutta sitä ei pal-
jon huomannut tuo eksynyt lapsi raukka.

„Maljllsi, isä! Tämä on hywää tawaraa
se maksaa liki kaksi markkaa pullo".
„Kiitos, kiitos poikani! Nyt olemme jo

nauttineet kylliksi tänä iltana".
„Ei, rakas isä! Jouluhan on main kerran

wuodessa", wäitti poika. „Maljanne, mal-
janne! Pikku Jaakko raukka! Luulenpa,
että hän Nukkuu! Woi, isä, kunpa jälleen
olisi lapsi!"

Ia nyt hän lauloi: „Pieneksi mua ker-
ran sanottiin" j. n. e.

Wanhuksen rinnasta nousi huokaus toi-
sensa perästä. Jos hän olisi moinut ottaa
pullon ja piiloittllll sen! Mutta silloin päih-
tynyt olisi saattanut suuttua ja lähteä taas
pois eikä tulla moneen päiwään kotiin. Niin
oli hän ennenkin tehnyt.

Ia kärsiwällisesti istui wanha isä pyhänä
jouluyönä nmlwoen. Enkelein laulua, jota
hän mielellään olisi kuunnellut, ei hän kuul-
lut, maan sen sijaan pojan yhä tyhjempää ja
sekllwampllll puhetta ja laulua. Mutta päih-
tyneen pää kallistui wähitellen pöytää ivas-
taan, ja kohta kuului hänen huuliltaan main
epäselwää löpinää ja sitten sywää kuorsaa-
mista. Silloin-*wanyll, wäsynyt, kiusaantu-
nut mies sai hänkin wihdoin mahan lepoa.

Sydän tuntui niin raskaalle, niin komin
raskaalle, mutta, niinkuin lapsi äitinsä sylissä.
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niin hänkin piti kiinni Herran lupauksista, ja
hän sm rauhan ja lewon.

Taas oli juhla käsissä, Wanhalle, sokealle
isoisälle ja lukemattomille muille köyhille
raukoille oli ankara pakkastalmi huonoine
ansioineen ollut kowa aika, ja monen sydän
sykli ilosta ja kiitollisuudesta, kun kewätau-
ringon lempeät säteet loiwat eloa ja lämpöä
ja samalla tuottiwat enemmän liikettä työ-
wäen keskuuteen.

Kuinka wirkistäwälle tuntui manhasta
Jaakosta, kun hän posan poikansa talutta-
mana saattoi kulkea suurilla, amonaisilla ka-
duilla ja paikoilla, sokeat kaswol käännettyinä
eloatuottannll auringonsäteitä kohti! Kewät-
lintujen suloiset säwelet kaikuiwat niin lep-
peästi ja toiworikkllllsti häntä ivastaan, ja
heikko sydän sykki ilosta ja hartaasta halusta
kohden sitä aikaa, jolloin hänen ei enää tar-
nntseisi sokein silmin kulkea Jumalan iha-
nuuksien keskellä.

Kuinka eläwästi hän muisti kesän ihanuu-
den ja loiston niiltä ajoilta, jolloin hänkin
awoimin silmin oli saanut kulkea tuoksuawain
kukkaniittyjen ja lehtimetsien halki! Mutta
wähän hän silloin oli ymmärtänyt niitä ar-
wostellll!
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Jospa hän nyt olisi woinut kädessäänkatsella pienintäkään kukkaa! Jos hän main
muutaman hetken olisi woinut nähdä tuota
pientä kirjawllhöyhenistä laulajaa, joka istui
niin iloisena oksallaan ja nyykäytti iloisesti
suloisille liwerryksilleen! Jos hän kerrankin
main olisi saanut katsella noita lapsensilmiä,
jotka oliwat johtotähtenä hänen pimeällä tiel-
lään! Ne mahtoiwat olla ihmeen sywät ja
siniset, nuo siunatut lapsensilmät, jotka hno-
masiwllt niin paljon kaunista, josta niiden
omistaja sitten kertoi sokealle isoisä raukalle!

Ia monesta ihmeellisestä asiasta keskus-
telemat nuo kaksi, jotka alinomaa istuinmt ja
käweliwät yhdessä. Se' oli molemminpuolista
ottamista ja antamista, kun he kulkiwat naut-
tien luonnon jalostamaa kauneutta, jota an-
netaan wapllllsti sekä köyhälle kerjäläiselle sau-mansa nojassa, että rikkaalle wallanpitäjälle-
kin muhkeassa Maunussaan.

Niin, talwi oli ollut kowa ja ankara, ja
hätä oli usein ollut suuri, mutta kowimmin
oli sentään painanut wanhusta suru poika
raukastaan, joka yhä enemmän wajosi pa-
huuteen.

Wiime aikoina oli poika rumennut tuo-
maan towereitllllnkin kotiin, ja mitä main kel-
pasi pantllttllwllksi, se wietiin pois ja waih-
dettiin Väkijuomiin. Martankaan tamaroita
ei säästetty, kun main niitä käsiin sattui.
Martta oli kuitenkin ainoa, jota onneton
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mies parta mahankaan kunnioitti. Kun mies-
ten elämä ja melu käwi komin hurjaksi, an-
toi Martta äänensä kuulua ja sanoi, että, jos
eiwät laita luitaan talosta, niin hän kyllä
tietää, mistä saa apua. Tämä oli kunnial-
listen ihmisten koti, eikä heidän tarwinnut
luulla, että he saisiwat tehdä sitä ryömärein
luolaksi.

Totisina katsonnat juopot toisiinsa, mutta
wihdoin he kumminkin lähtiwät pois, jonka
jälkeen Martta kiirehti tuuletuttamaan ja jär-
jestämään huonetta.

Martan toimesta oli köyhäinhoito ru-
mennut pitämään huolta kahdesta awutto-
mastll raukasta, wanhuksesta ja lapsesta. Ei-
hän kukaan ollut tiennyt, että puute malliisi
taitaman työmiehen kodissa, ja huolellisesti
oliwat perheen jäsenet sen pitäneet salassa,
jotta ei kukaan olisi huomannut heidän hä-
täänsä. Mutta Martta oli nähnyt, että hei-
dän olonsa käwi komin tukalaksi, eikä hänen-
kään rahansa aina riittäneet.

Tämä koski kipeästi wanhuksen sydämmeen.
Ei hänen koskaan ennen ollut tarwinnut kär-
siä puutetta. Uskollisesti oliwat hänen kä-
tensä tehneet työtä elämän ylläpidoksi. Wie-
läkin oliwat ahkerat kädet alituisesti työssä,
mutta yhä hitaammasti se käwi ja tuotti niin
wähän.

Ia poika, tuo terwe mies, tunnettu taidos-
taan, woimaklls ja nuori, parhaassa ijässään.
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tuotti pahentamalla elämällään setä itselleen
että pojalleen ja heille kaikille hätää ja
surua!

Oli pääsiäisen aika, Kiristorstaina oli
poika rumennut kotonaan pitämään kauheaa
elämää, oli juonut ja melunnut pahojen to-
wereinsa seurassa. Mutta sitten oli Martta
käynyt tuimaksi, ja miehet oliwat lähteneet
kadulle. Minne he sieltä lienewät joutuneet?

Woi, minkälainen pääsiäinen! aika,
jolloin meitä muistutetaan Vapahtajamme
käsittämättömästä rakkaudesta ja kuolemasta
köyhäin syntisten ihmisten puolesta!

Pääsiäis-aaton aamuna laittautui wanhus
mennäkseen ulos, ja hän käski pikku Jaakon
panemaan pois käsiharppunsa ja seuraamaan
häntä.

Martan ihmeeksi otti hän wiulun kaina-
loonsa. Ensimmäisen ja wiimeisen kerran oli
hän soittanut kaupungilla joulun-aaton edel-
lisenä päiwänä.

„Ei sinun nyt tarwitse mennä soittamaan,
mauri! Sinulla on leipää ja puita, tässä on
iso maitohinkki, ja tiedät, että rouwa Hansen
on lähettänyt sinulle lihaa ja perunoita, ja
kahwista kyllä aina huolta pidetään", sanoi
Martta, joka kyllä tiesi, kuinka waikealle wan-
huksesta tuntui wiululla kerjääminen. Hän
oli oppinut ymmärtämään sen sinä iltana,
jolloin wanhus oli kertonut niistä komista
sanoista, joita hän oli saanut osakseen.
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,Moi, Martta, Jumala sinua siunatkoon
kaikista niistä meille antamistasi kahwikupeista
ja kaikista niistä ruokapaloista, joita sinä et
pidä muistossllsikaan. Tällä kertaa en juuri
ajatellutkaan ansiota, knn otin wiulun mu-
kaani. Mieleni on niin murheellinen ja on
kuin joku pakko olisi lähteä. Mutta wiulu
saattaa kyllä jäädä kotiinkin" ja hän laski sen
kädestään. „Waan woinhan sen kumminkin
ottaa mukaan hän saattaisi ehkä kuulla
säwelet ja tulla isänsä luu".

Ia ukko meni.
Nyt ei hän antanut pienen saattajansa

wiedä itseään leweille kaduille, joiden marsilla
korkeat, kauniit talot oliwat, maan niihin
kaupunginosiin, joissa lapsi usein ennen oli
ollut etsimässä isäänsä. Ahtailla kujilla pien-
ten talojen wälissä ei ollut ankaraa kuulija-
kuntaa.

Mutta wanhus ei mennyt rahoja kokoon
soittamaan, maan kewentämään surun raskaut-
tamaa sydäntään.

Ia hän soitti: „Sä sait, o lesus, woi-
ton. Lunastit laumasi. Toit uuden elonkoiton,
O woitonsllnkari!" Mutta maikka hän kuinka
olisi soittanut, ei hän kuitenkaan woinut soit-
taa pois surua omasta sydämmestään. Se
tuntui maan yhä niin raskaalle ja huolestu-
neelle.

Eikö sitten Jumala muistanutkaan olla
armollinen? Hän, joka oli sanonut: „Awul-
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sesi huuda minua hädässä, niin tahdon aut-
taa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman mi-
nua". „los äiti unohtaisikin lapsukaisensa,
niin en minä, Herra, kuitenkaan sinununohda".
„Kaikki mitä te rukoilette Isältä minun ni-
meeni, sen hän antaa teille!"

Eiivätkö kaikki Herran lupaukset ole „niin
ja amen"?

Ia kumminkin, kumminkin oli Herra
ennen kaikkia unohtanut hänet, kurjan surun-
lapsen, joka seisoi siinä kumarassa ja »vapi-semana tuskasta sieluntuskasta.

Wanha mcnmo seisoo porttiwajassa hihat
ylöskäärittyinä ja kuuntelee tarkasti niakamia
säweleitä.

Nyt lähestyn hän ystäwällisesti ja sanoo:
„Sinä todellakin soitat kauniisti, wanha mies,
et ensinkään niinkuin toiset winguttajat, joita
on niin paljon. Tule sisään! Sinun kyllä
tarwitsee lepuuttaa manhoja jalkojasi. Kah-
wipannu kiehuu jo, ja tyttäreni laittaa woi-
leipiä. —Tule, pikku poika, ja taluta isoisääsi,
mutta waro, tuo porras on mähän epäwa-
kawa! Kas niin, wanhus", ja lakkaa-
matta puhuessaan auttoi waimo itse ylös ah-
taita portaita ja pitkin käytäwäa, ja aina
wäliin hän pyyhkäsi manyalta hymäntahtoi-
selta otsaltaan pois harmaan pitkän tukkansa.

Tyttären tehdessä woileipiä, otti hän itse
esiin kuppeja ja wateja. Pieni kyökki oli mä-
hän epäjärjestyksessä, sillä mainio oli jättä-
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nut lattian kesken pesemisen mennäkseen kat-
somaan, kuka ihmeessä se niin kauniisti soitti.
Liikutettuna seisahtui hän, mutta wunhu hy-
wä sydämmensä kiirehti häntä osoittnmuan köy-
hille raukoille wiernsmnruisuuttn.

„Teillä ei ehkä ole leipää pyhiksi", sanoi
hän ja kansi reippaasti kahmin kirkkaasta ku-
paripannusta, „Tämän pitkän, kylmän tai-
men aikana ei ole köyhillä ihmisillä ollut
helppo 010, eikö niin? Olawi, mieheni, ja
Anna tyttäreni käymät kutomutehtuassu, ju me
tulemme kyllä hywin toimeen, niin kyllä".

„Työ on siunaukseksi", mustasi manha
Jankko ju joi suurin siemauksin höyryämän
kahmia, „Miehesi on kaiketi terwe ju hy-
wissä woimissn ja sitten hän lnultumasti
on siiwo, eikä jno ansiotaan", Wunhu
waimo tuntui niin hymältä ja ystäwälliseltä,
että muurin oikein teki mieli kysyä räätälin-
kisälli lunne lullkonpoikuu.

„Niin, mieheni, hän on kyllä terwe ju
woimissaan, Jumalan kiitos, ju mitä juo-
miseen tulee, niin on kyllä näyttänyt puhalla
ennen, se täytyy myöntää, Taimella oli
eläminen huonoa, oli wedenpuute, jonka mur-
inaan tiedät ennestään, jonkutähden koneet
seisahtuiwut, ju silloin oli tehtaalaisilla kyllä
pitkä aika, kun oliwut ilman työtä. No
niin, se aika on nyt mihdoin mennyt ja humuse on".

„Et suinkaan sinä tunne erästä rnntälin-
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kisälliä nimeltä lakobsen?" kysyi wnnhus, joka
tätä kysymystä miettiessään ei suinkaan ollut
kuunnellut waimon sanatulmaa.

„lakobsen, wai niin! Joo, hänet kyllä
tunnen. Hän on suurin juopporenttu, mitä
maailmassa löytyy niin totta kuin minä
olen Berta Larsen. Hän on jo monta ker-
taa wiekotellut Pekkaa, minun poikaani, pois
waimon ja lasten luota, ja heidän yhdessä
juopotellussaan olisimat lapset kuolleet nälkään,
jos ei waimon äiti olisi wcihän auttanut.
Woi, tuota juoppoutta! Ajattele, että Pe-
kasta, minun pojastani, piti tulla tuommoi-
nen juoppo!"

„Onko siitä lauman, kun näitte tuon Ja-
kobsonin, rouwll hywä?" kysyi nmnha Jaakko
wähän epäillen. Häneen koski niin kipeästi
se, että hänen poikansa oli tuottanut surua ja
huolta tällekin ystävälliselle mainiolle.

„Kauwlln! onpa kyllä, ja olisin hywin
iloinen, jos en enää eläissäni tuota renttua nä-
kisi. Mutta eikös hänen pitänyt seisoa myö-
hään eilen illalla, sen, talon porttiwajassa,
jossa Pekka asuu, kun olin heidän luonaan
käymässä ja mein pienelle pojan-pojalleni ni-sua ja maitoa! Siellä hän seisoi ja katsoi,
ikäänkuin olisi tahtonut syödä toisen. „Men-
kää heti kotiin, lakobsen", sanoin minä, „Pekka
Hansen on kapakassa", sanoin mutta Pekka
makasikin sängyssä huoneessaan".
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„Kiitos ruuasta jakahmista, hywä rouma",
sanoi wanhll Jankko raukka, joka nyt ei enää
saattanut kysellä pojastaan, sillä itku tukeh-
dutti hänen äänensä. Lapsi raukka, tuolla
hän eläimen lamoin kuljeskeli pitkin katuja
nälkäisenä ja kurjana woi, niin kurjana!

„Kiitos, kiitos, ja Jumala teitä siunat-
koon", sopersi wanhus hitaasti lähtien liik-
keelle.

„Kiitoksia kiittämästä! kyllä on totta, niin-
kuin sanotaan sanassa, että autuaampi on
antaa kuin ottaa! Raskasta tosiaankin mah-
taa olla, kun pitää sokeana ja köyhänä kul-
kea maailmassa, arwelen minä".

Poika oli siis jossakin isän läheisyydessä,
jossakin noilla ahtailla, likaisilla kaduilla,
mutta missä? Isä oli ainoa, joka häntä
saattoi etsiä. Kun tuliwat anniskelupaikkojen
kohdalle, täytyi pienen Jaakon mennä sisälle
ja kysyä isäänsä. Wanhus seisoi sill'aikaa
ulkopuolella kyyristyneenä seinää wasten.

Illkobsenia he kuitenkaan eiwät woineet
löytää. Silloin he kaukana kadulla näkemät
kansanjoukon. Wanhuksen korwaa kohtaa tus-
kan huuto, joka käy läpi hänen luidensa ja
ydintensä, sillä hän on tunteminaan poikansa
äänen. He tiiruhtiwat kansanjoukon luo, joka
hajaantuu, kun hewonen kiireesti lähtee juok-
semaan. Pikku Jaakko ei woinut tuntea ke-
tään ajoneuwoissll olijoista, mutta näki, että
toinen näytti siinä tukeman toista. Wcnmu-
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jen ohi lljaessn oli isoisä luuleminaan niistä
hiljaista walitusta.

Nyt he rupesiwat kyselemään ohikulkenutta,
mitä oli tapahtunut, mutta ei kellään näkynyt
oleman aikaa wastaamaan. Wihdoin he ta-
pasiwat poliisin, joka heidän kysymykseensä
wastllsi: „Se oli maan mies, jonka yli ajet-
tiin, ja hänen jalkansa katkesi. Hän on eräs
meidän pahimpia juopporenttujamme; hänelle
kyllä tulee surkea loppu",

„Kuka se oli? Ei suinkaan se mahtanut
olla minun poikani?" kysyi wanhus wapise-
mallll äänellä,

„Kuka teidän poikanne sitten on, wanha
mies?" kysyi poliisi osaaottamasti, sillä hän
näki, että wanhus oli sokea.

„Hänen nimensä on Janne lakobsen, ja
hän on räätälinkisälli ja tuon pienen pojan
isä, joka minua taluttaa",

„Wai niin no niin. He ajoiwat
sairashuoneelle, saatte kysyä sieltä. Inkobsen
nimisiä on paljon ja räätäleitä samoin. Tässä,
lapsi, saat 50 penniä ostaaksesi leipää itsellesi
ja wnnhalle isoisälle". Tämän sanottuaan
poliisi äkkiä poistui.

Wanhus ymmärsi kumminkin, että po-
liisi kyllä tiesi yliajetun oleman hänen poi-
kansa, mutta hän sääli isää. Ehkä hän
itse oli isä, ajatteli wanhus. Ihmiset oliwat
niin hywiä hänelle, warmaankin hänen so-
keutensa tähden. Jospa he tietäisiwat,
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kuinka raskasta se on! Mutta mutta
raskaampaa kumminkin ou olla kelwottoman
pojan isä!

Nyt oli Herra kumminkin seisauttanut po-
jan hänen jumalattomalla tiellään, ja ehkä
ehkä siitä möisi hänelle tulla pelastus. Wcm-
hus ja pieni poika kiiruhtiwat eteenpäin sai-
rashuonetta kohti niin pian kuin sokea raukka
saattoi käwellä ja tumallista pikemmin he
tänäpäiwänä kulkiwntkin. Mutta kun iso,
lukittu portti awattiin, kuuliwat he, että
maikka olimatkin yli-ajetun sukulaisia, eimäthe
kuitenkaan sinä päiwänä päässeet sisään, maan
ehkä musta seuraaman päiwän iltapuolelln.

Pääsiäis-aamuna saattoi Martta antaa
heille tarkempia tietoja Jannesta, Martta
palweli hannia-osastolla; ja sattni niin, että
lakobsen juuri pantiin huoneesen, joka oli
hänen hoitonsa alaisena.

Jalka oli poikki, mutta muuten oli Janne
sentään päässyt ihmeen helpolla.

Ensin oli hän ollut hywin kärsimätön,
walittnnut jn torunut koko maailmaa, ja
marsinkin paljon miettinyt, miten saisi ran-
gaistuksi sitä, joka ajoi hänet kumoon. Mutta
hywin heikko ja woimaton kun oli, niin hän
knmminkin pian nukkui, löllä Martan wnl-
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woessa hän makasi Innottomasti ja pyysi
usein mettä.

Hän oli hywin iloinen nähdessään Mar-
tan wuoteensa ääressä, ja aamulla, kun Martta
meni pois, pyysi hän häntä sanomaan termeistä
isälle ja pojalleen.

Wanhuksen mieli oli ihmeen kewyt ja iloi-
nen, kun hän pääsiäis-iltana kulki kotiin.
Tiesihän hän, ettei poikansa nyt kuljeskellut
ympäri katuja, taikka istunut putkassa, maan
oli ystawällisten ihmisten joukossa, jotka
häntä-hywin hoitiwat. Mitäpä oli taittunut
jalka hänen entiseen kauheaan elämäänsä ja
wäkijuomahimoon werraten! Ia kun nyt
Martta antoi niin tarkkoja tietoja pojasta,
riemuitsi isä itsekseen. Hänestä oli tämä ta-
paus kuin armonosoitus ylhäältä, ja wanha
sydän raukka saattoi jälleen kiittää ja ylis-
tää Herran laupeutta »ja armoa, lsästä
oli melkein liian suuri onni pojalle, että hän
tuli erotetuksi kauheista towereistaan ja syn-
tisestä elämästä ja lepäsi poikkinaisille jalkoi-
neen kaupungin sairashuoneen seinien sisällä.

Joka iltapäiwä klo 4, kun iso, lukittu
portti awattiin kaikille, jotka tähän aikaan
tahtoiwllt käydä omaistensa luona, oli wnnha.
sokea ukko saattajineen säännöllisesti odotta-
mien joukossa.

Nämä käynnit oliwat wirkistykseksi heille
molemmille, jotka oliwat niin läheistä sukua.
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mutta kuitenkin niin erilaiset mieleltään ja
ajatuksiltaan.

Pikku Jaakosta oli hauskaa kulkea le-
weitä rappusia ylös ja pitkin suuria, pitkiä
käytäwiä, joiden molemmilla puolilla oli
monta owea. Kun ne amattiin, saattoi Jaakko
nähdä sänkyjä aina korkeita, wihreitä sän-
kyjä, joissa kalpeakaswoisia ihmisiä lepäsi.

Hän hiipi warowllsti ja hiljaa marpail-
laan, taluttaessacm äänetönnä isoisää, ja puo-
leksi uteliaana, puoleksi pelokkaana katseli hän
kaikkia noita naisia, joilla oli kummalliset,
walkoiset lakit päässä ja siniset esiliinat yl-
lään ja jotka kulkiwnt ympäri rohtopullot kä-
dessä. Kummallinen, tuskallinen tunne mal-
tasi pojan tässä suuressa sairashuoneessa,
tunne, joka häntä usein ahdisti kadullakin.

Kun isä ja poika ensikerran tuliwat
Jannen luo, lewisi hehkuma puna kalpeille,
synnin himojen laihduttamille kaswoille. Hän
häpesi köyhiä sukulaisiaan, ylpeä ja olemi-
nansa kun oli kurjuudessllllnkin. Mutta ys-
täwällinen diakonissa osoitti sokealle isälle
paljon hywyyttä ja myötätuntoisuutta. Ia
sairaat rupesiwat pian tuttcuvallisesti puhu-
maan ystäwällisen wanhuksen kanssa. Wä-
hitellen katosi sitten Jannenkin ujous. Pian
rupesi hän oikein odottamaan isän tuloa.

lakobsenilla ei ollut rohkeutta rumeta kiis-
telemään uudenaikaisesta katsantotamastaan
tässä sairashuoneessa, jossa diakonissa aina
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oli läsnä'ja jossa eräs sairas, wanha mies
lepäsi niin lewollisena ja kärsiwällisenä hänen
wieressäan ylistäen ja kiittäen Herraa, maikka
häneltä oli katkennut jalka ja käsiwarsi lcm-
gettuaau jäisellä kadulla.

Kummalliselta olisi kuulunut, jos hän
täällä tumallisella kewytmielisyydellään olisi
sanonut: kaikki tuo laulaminen ja rukoilemi-
nen on pelkkää tyhmyyttä, kaikki nuo keksityt
kertomukset Jumalasta, joka on tullut ihmi-
seksi, omat pelkkää narripeliä. Ei, rakkaat
herkkäluuloiset ystäwäni! Me seuraamme luon-
nonlakia, me synnymme ja katoamme, kuin
kukat kedolla. Sentähden, ystäwät, nautti-
kaamme elämästä, nauttikaamme hywäin to-
merien seurassa, sillä se nurkistää mieltä ja
tarkoittaa kaikki tyhmät mielettömät ajatukset
kaikesta itämästä ja raskaasta!

Täällä puhuttiin aiwan toisin, täällä pu-
huttiin kärsiwällisyydestä surussa, rukouksen
kestäwäiiyydestä ja lujasta toiwosta. Täällä
elettiin ikäänkuin kaksinaista elämää, waimo-
jen aikana walitettiin ja kärsittiin, ja samalla
kertaa kiitettiin ja ylistettiin. Janne kärsi
maikeitll sisällisiä tuskia, ja sydämmessään hän
sadatteli ulkokullatutta, yksinkertaisia ihmisiä.
Hänen teki kowasti mieli sanoa suoraan, mitä
hän ajatteli, ja nauraa heille.

Hauskaksi kuwitteli hän myöskin sitä, kun
hän jälleen saisi tawata tomereitaan jn kertoa
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heille kaikesta tuosta kummallisesta, jota hän
oli nähnyt sairashuoneen seinien sisällä.

Hän oli taitama matkimaan ihmisiä, ja
kuinka nauraisiwlltkaan hänen towerinsa, kun
hän näitä ihmisiä jäljittelist!

Mutta hän ei ilmaissut noita ajatuksia kel-
lekään. Täytyihän hänen ottaa huomioon se,
että häntä hoidettiin hywin ja kohdeltiin ys-
täwällisesti. Muutoin olisi hän kyllä suoraan
sanonut, mitä ajatteli.

Toisinaan maltasi hänet kumminkin kum-
mallinen tuska ja lewottomuus, ja hän ikään-
kuin aawisti, että joku katsoi hänen sydäm-
mensä sisimpään.

Oikeastaan oli hänellä sairashuoneella hymä
olla. Hän oli nmrma siitä, ettei poliisi tulisi
häntä ottamaan, eikä weisi häntä tuohon ka-
malaan raatihuoneeseen, jossa hänen usein oli
täytynyt olla monta päiwää, saamatta tuskin
ruokaa, wielä wähemmin ryyppyä!

Hyi, kuinka surullista, kun sitten taas pääsi
kadulle ja tunsi ruuanhajua, eikä ollut pen-
niäkään, millä ostaa ruokaa ja miinaa, kun
sisällinen wiinanhimo waiwasi!

Semmoisina aikoina oli kyllä hywä tur-
wcmtua köyhään kotiin.

Kaikki ihmiset täällä oliwat niin hywiä
häntä kohtaan, kohteliwat häntä kunnioitta-
wasti ja lempeästi, eikä kukaan häntä moitti-
nut siitä, että hän oli juomari, joka ei toi-
mittanut mitään hywää.
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Wanha elämänsä rupesi Jannesta tuntu-
maan yhä kurjemmalle, ja hän mietti usein
sitä, liesikö kukaan täällä hänen edellisestä elä-
mästään ja hänen suhteestaan isäänsä ja pie-
neen poikaansa?

Hänellä oli nyt niin hywä aika maates-
saan tarkastaa heitä. Näytti kuin hätä ja
puute olisi kuwastunut heidän kalpeista, lai-
hoista kaswoistaan ja heidän huonoista waat-
teistaan.

Itse oli hän ollut niin reipas ja taitama
räätälinkisälli, että häntä oli kilwan pyydetty
werstaisiin.

Mutta siitä oli jo kauwan, hywin kauwan,
eikä hän woinut itsekään ymmärtää, millä

hän siitä ajasta asti oli elättänyt itsensä.
Kamalina esiintyiwät hänen mielessään

toisinaan jotkut tapaukset hänen rajussa elä-
mässään. Ei auttanut, että hän koetti saada
niitä mielestään. Ne palasiwat yhä uudes-
taan, warottawina ja kauheina, ja näinä het-
kinä oli hänestä hywin kummallista, että täm-
möisessä paikassa tahdottiin hoitaa semmoista,
luin hän. .

Ia kun isä istui hänen wieressään niin
lempeänä ja hywänä ja puhui monesta rak-
kaasta muistosta lapsuuden ja nuoruuden on-
nellisilta ajoilta, eikä sanallakaan muistutta-
nut kaikesta siitä surusta ja kurjuudesta, jota
poika oli hänelle tuottanut, silloin pojan sy-
dän heltyi ja hän rupesi miettimään, kuinka
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hywin hän parannuttuansa pitäisi huolta isästä
ja pojastaan.

Tai kun hänen pieni poikansa seisoi hänen
päänsä pohjissa ja lapsellisella, wiattomalla
tawllllaan pyyhkäsi isänsä otsalta pitkän, tum-
man tukan, ja kun tuo pieni, laiha käsi hy-
wäili hänen postiaan, silloin halutti Jannea
painaa lasta rintaansa roastaan. Mutta hän
häpesi omia tunteitaan. Kun hän sitte kietoi
läsiwartensa pienokaisen kaulaan ja weti hänet
puoleensa, näytti siltä, kuin olisi hänellä ollut
jotakin sanomista, mutta hän kuiskasi main:
„Rakas pikku poikani!"

Aika kului pikemmin, kuin hän olisi woi-
nut luulla tämmöisessä sairashuoneessa te-
kemän.

Sairaiden sukulaisia käwi siellä paljon, ja
he oliwat kaikki ystäwällisiä ihmisiä, jotka pi-
tiwät huolta rakkaista omaisistaan.

Janne rupesi yhä enemmän pitämään
wanhllsta miehestä wieressään. Hän saikin
pian tietää, että tämä harjoitti samaa ammat-
tia, kuin hän.

Wanhus oli kuitenkin nyt jättänyt liikkeensä
pojalleen, joka joka päiwä käwi isänsä luona
ja osoitti isälleen niin suurta huolenpitoa ja
rakkautta, että se oikein koski Jakobsonin sy-
dämmeen.

Ia pieni tyttö, joka aina seurasi isää, kuinka
kaunis hän oli ja kuinka hienot muutteet hä-
nellä oli! Ia niin iloinen ja onnellinen oli
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hän, kun hän riemuiten kietoi kätensä isän kau-
laan ja lapsellisesti suuteli silmiä ja poskia
ja suuta.

Hän oli niin erilainen, kuin hänen oma
pieni, huonosti waatetettu poikansa, joka ujosti
wäistyi pientä, liehumaa kesäperhostn ja miet-
timäisenä katseli häntä sywällisillä silmillään.

Monta liikuttamaa kohtausta sai lakobsen
tautimuoteellaan nähdä, Hän näki myös ruu-
mista kannettawan ulos. Nuori, toimorikas
mies parhaassa isässään sai haamakuumeen,
ja hänen täytyi jättää tämä elämä. Mutta
hän oli kristitty ja tuoli uskossa Vapahta-
jaansa.

Sitten käwi sairashuoneessa wanharouwa,
joka kahdeksan wuotta oli ollut sokeana, mutta
nyt taitaman lääkärin hoidolla oli jälleen saa-
nut näkönsä.

Kuinka iloinen hän oli! Hän riemuitsi ja
itki ilosta ja oli niin onnellinen, että olisi
tahtonut syleillä kaikkia ihmisiä.

Kun hän näki wanhan, sokean miehen, ru-
pesi hän nyyhkimään ja syleili häntä. Kun
hän sitten näki hänen murtuneet, toiwottomnt
silmänsä, puhui hän lohduttamia sanoja man-
hukselle.

Hän sanoi, että mielellään olisi antanut
mnnhukselle toisen silmänsä, jotta hänkin olisi
saanut nähdä Jumalan suurta ihanuutta ym-
pärillään.

Toiset itkiwät liikutettuina tämän nähdes-
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sään, mutta nmnha, kärsiw ällinen mies istui
niin hiljaa ja lewollisesti kädet ristissä japu-
hui siitä ajasta, jolloin hänkin saisi näkönsä,
eikä sitten enää koskaan sitä kadottaisi, ja jol-
loin hän olisi tuhat kertaa onnellisempi, kuin
nyt. Wanhan rouwllnkin silmä sammuisi kui-
tenkin wielä kuolemassa.

Onnellisen waimon tunteet manhnksen suh-
teen käwinmt yhä lewollisemmiksi. Tiesihän
hän, kuinka autuaasti Herra lohduttaa. Kun
hän panee ristin kannettawaksi, niin Hän itse
on mutana ja kantaa raskaimman osan. Tä-
män oli rouwa sokeana ollessaan oppinut, ja
tästä hän tahtoi kiittää Herraa kaikkena elin-
aikanaan. Mutta kun Herra nyt armossaan
oli antanut hänelle takaisin näön, niin hän
kiitti ja riemuitsi siitäkin!

Kaikki mieliwaitutteet, jotka nuori, onne-
ton mies tällä tumalla sai, eiwät haihtuneet
jälkiä jättämättä.

Hän näki niiden onnen ja rauhan, jotka
oliwat antaneet sydämmensä Vapahtajalle. Hän
näki, että he lewollisina woiwat rumpua kuo-
lemaankin.

Mitä, jos hänen itsensä nyt olisi ollut jät-
täminen tämä maailma siinä onnettomassa
tilassa, kuin oli! Tätä ajatellessaan hikoili
hän tuskissaan.

Mutta mitä hän oikeastaan kuolemasta
wälittäisi, hän, joka ei uskonut elämääkuoleman
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jälkeen olemankaan? Kun hän oli kuollut,
niin oli hän kuollut,

Wä uudestaan hän kertoi nämä lohdutta-
mat sanat, mutta se ei auttanut mahaakaan.
Omantunnon lemottomuus käwi yhä suurem
maksi. Se oli kuin pilkkaa, kun hän tahtoi
tuolla käsitystawallaan kuolemasta tyynnyt-
tää sisällisiä kanteitaan.

Oliko hän sitten näiden wuosien aikana
niin komin erehtynyt?

Kerran hänkin uskoi, että hänellä oli kuo-
lematon sielu ja jokapaikassa läsnciolemo. Ju-
mala, kerran oli hänkin ollut mukana laula-
massa Herran ylistystä. Silloin oliwat tai-
waauwllltllkuntll ja kaikki Jumalan enkelit ol-
leet hänen lapsellisesta mielestään ihanimmat
Jumalan luomat.

Sitten, kun hän oli jättänyt kodin, muut-
tui kaikki. Maailma tuli hänelle toisenlaiseksi
ja synti tuli hänen uskollisimmaksi seuralai-
selleen, ja hän lausui jäähywäiset kaikille py-
hille lapsuudenmuistoille.

Sitten hän palasi kotiin ja näki äidin kuo-
leman, tuon rakkaan äidin, joka wielä oli hä-
nen hywässä muistossaan. Silloin oli wa-
kawuus hetkeksi jälleen mallannut hänet; mutta
pian haihtui se huonojen tomerien seurassa!

Woi, jos hän jälleen olisi ollut lapsi!
Jos hän olisi woinut alkaa alusta, silloin ei
hän kunnianhimoisesta halustaan olisi men-
nyt pois wanhempien luota, ei olisi luopunut
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Jumalasta eikä kieltänyt Wapllhtajlla, „joka
oli lunastanut hauet, kadotetun ja tuomitun
ihmisen, ei kullalla eikä hopealla, maan pyhällä
kalliilla werellänsä ja miattomalla kärsimisel-
lään ja kuolemallaan josta kaikesta
minuu tulee häntä kiittää ja ylistää, kuulla
ja Palmella". Kuinka kummallista, tämän
hän oli jostakin lapsena ollessaan lukenut,
mutta mistä, sitä ei hän oikein muistanut.
Hän aawisti kuitenkin hämärästi, että se oli
jostakin katkismuksesta.

Sitten muistui hänen mieleensä niin sel-
wästi katkismus, pieni kirja kauniine kansineen,
joiden sisäpuolella sinisellä paperilla oli kir-
joitus: „Tämän kirjan oikea omistaja on
Janne lakobsen".

Sen oli kirjoittanut tottumaton lapsenkäsi
suurilla pyöreillä kirjaimilla, ja riwi kallistui
hywin winoon. .

Kirjassa oli Lutherin kuwa. Hän näytti
hywin ankaralta, tuo wakawa mies pyöreine
kaswoineen ja sywämielisine silmineen. Oli
ikäänkuin olisi hän tahtonut rypistää otsaansa
hänelle ja sanoa: Janne, sinä laiska poika, joka
et tahdo oppia sitä, mitä minä suurella wni-
walla olen sinulle kirjoittanut!

Mutta äiti tahtoi aina, että Janne osaisi
hywin läksynsä: „ei mikään ole niin tärkeää,
kuin katkismus", oli hänellä tapana sanoa, —

Kerran hän muisti sen nyt niin selwään!
oli hänellä ollut ensimmäinen käsky ulkoa,
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mutta ei osaunut sitä ja sai sen laiskanläk-
syksi. Saman päiwän illalla, kun lumisilla-
olo tuntui kaikkein hauskimmalta kauniissa
kuutamossa, tuli hänen äitinsä hakemaan häntä
leikistä lukemaan.

Hänen sisarensa Ragnhild, joka oli häntä
kahta wuotta nuorempi, luki läksyn jo suju-
wasti, kun Janne äidin taluttamana tuli it-
kien sisälle. Ilkkuen katsoi pienokainen hä-
neen nyykäyttäen päätään ja kertoi yhä uu-
destaan: „älköön sinulla olko muita jumalia.
Mitä se on: Meidän tulee yli kaiken peljätä
ja rakastaa Jumalaa, ja yksin häneen tur-
watll".

lanne toisti nyt nuo sanat yhä uudestaan
ja rupesi niitä ajattelemaan enemmän, luin
milloinkaan ennen. Hnn ei ollutkaan koskaan
niitä oikein ajatellut, Mä useampi kallis to-
tuus rupesi hänen mielessään selwiämään.

Pian alkoi hän ikäwöidä säännöllisiä har-
taushetkiä.

Toisinaan huomasi hän rukoilemansa. Hän
ei itsekään tiennyt kuinka se känn, mutta sen
hän tiesi, että hän sydammessaän halusi tulla
toisellaiseksi ja paremmaksi ihmiseksi,

Wanha isä ei kuitenkaan huomannut tuota
mielenmuutosta.

Tosin oli hänestä poika tullut ystäwälli-
semmäksi ja myöntywämmäksi kuin ennen, ja
usein teki hän isälleen kysymyksiä, jotka osoit-
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tiwat, että hän huolella ajatteli omaisiaan,
mutta muuta ei ollut isä huomannut.

Toisinaan kysyi Jannekuiskaten lapseltaan,
oliko heillä mitään syötäwää kotona, ja kun
tämä suoraan tunnusti, että hänellä oli nälkä,
niin isä tuskin puhui sanaakaan sinäpäiwänä.

Kun sitten pikku Jaakko hiljaa kertoi isäl-
leen, että he nyi oliwat saanset sekä jauhoja
että puita köyhäinhoidolta, lewisi ensin walon-
säde hänen kaswoillensa, mutta kohta sen jäl-
keen säwähtiwät ne nmoroin kalpeiksi, wuo-
roin tulipunaisiksi, ja ensi kerran eläissään
näki lapsi isänsä wuodllttawan kyyneleitä.

Wanhus ei nähnyt eikä kuullut tätä. Hän
istui ja puheli sillä aikaa wanhan räätälin
kanssa, sillä he oliwat tulleet hywiksiystäwiksi.
He ymmärsiwät toisiansa niin hywin, sillä
oliwathlln he molemmat uskollisia sotilaita
korkeimman kuninkaan palweluksessa.

Kun sitten pikku Jaakko kotimatkalla ker-
toi isoisälle kaikki, mitä isä oli kysynyt, näytti
wanhus niin tyytywäiseltä ja onnelliselta.
Hidas, raskas käynti käwi wilkkaammaksi, ku-
martunut, huolten rasittama wartalu tuli suo-
remmaksi, ja koko wanhuksen olento sai wa-
paamman muodon, josta kyllä saattoi ymmär-
tää, että jokin oli kewentänyt ja wirkistänyt
hänen herkkää mieltänsä.

Vanhukselle selwisi nyt, että poika oli tul-
lut toiselle mielelle, eikä koskaan ennen ollut
hän niin toiwonut lapsensa pelastumista.
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Martta oli ainoa, jolle lakobsen mähitet-
len ilmaisi ajatuksensa. Jön yksinäisinä het-
kinä, kun hän ei moinut nukkua, turmiisi hän
jonkun, jolle saattoi ilmaista sydämmensä le-
wottomuuden ja tuskan.

Ia Martta kuunteli iloisena, sillä hän,
tuo wanha, koeteltu, kristitty wnimo, ymmärsi
hywin, että Jumalan Pyhä Henki oli päässyt
waikuttamlllln tämänkin syntisen sydämmessä,
joka niin kauwan oli wastustannt kutsumaa
ääntä. Mutta hän tiesi myöskin, kuinka hel-
posti sydän raukka woi kääntyä pois Juma-
lan woimakkaistll liikutuksista; sentähden hän
ei wielä puhunut isälle näistä heidät! öisistä
keskusteluistaan, ennenkuin hän warmuudella
saattoi sanoa rakkaalle isälle: Iloitse, poikasi,
joka oli kadonnut, on jälleen löydetty!

Mutta aamulla lähtiessään kotiin kertoi
hän diakonissalle keskusteluistaan lakobsenin
kanssa, ja molemmat koettiwat sitten yhdessä
esirukouksen kautta saattaa syntisen lesuksen
jlllkain juureen.

Wihdoin oli aika käsissä, jolloin lalobse-
nin piti jättää sairashuone. Hän oli nyt ter-
weempi ja woimisslllln sekä ruumiin että sie-
lun puolesta paremmin, kuin oli ollut koko
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sillä ajalla, jolloin hän oli ollut poissa isän
kodista.

Suuri muutos oli hänessä tapahtunut.
Hän oli kuin uudesta syntynyt uuteen, ahke-
raan ja jumaliseen elämään.

Hän oli niin warma itsestään, hän luotti
niin uuteen woimaan ja tahtoon, joka asui
hänen sydämmessään, ettei peljännyt towerein
houkutuksia.

Nyt hän aikoi elää onnellista perhe-elä-
mää omaistensa kanssa kotona.

Hän aikoi tehdä ahkerasti työtä. Hänen
wanha isänsä ja pikku poikansa saisiwat olla
hywässä hoidossa ja turmassa.

Hän itse ostaisi heidän tarpeensa, sillä hänen
onnistui aina saamaan hywää ja helppoa
tllMllraa. Wanha Martta hoitaisi yhä edel-
leen taloutta ja saisi päiwälliset heiltä siitä
maimllstll. Niin, Janne aikoi olla oikein
hywä Marttaa kohtaan eikä pitäisi lukua hä-
nen omituisuuksistaan. Pitihän ottaa huomi-
oon, että muori rupesi tulemaan wanhaksi.
Hän oli osoittanut niin suurta ystäwyyttä
hänelle walmoesslllln hänen wuoteensa ää-

ressä. Ihmeen paljon kaikki sairaat rakasta-
matkin häntä. Hänellä oli oma, wanha, äi-
dillinen tapansa; Jumala häntä siitä siunat-
koon!

Janne oli jo ajatellut, mistä hän ottaisi
lämpimintä ja lujinta kangasta waatteiksi
isälle ja pojalleen. Hän tunsi nyt niin hy-
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min räätälimestarin, jonka työhön hän ru-
peisi, että aikoi pyytää tältä hywää kangasta,
jota sitten kuukauspalkllstllnsll maksaisi. Wacit-
teet hän sitten ompelisi matoisina iltoina, kun
tuli kotiin werstaasta.

Hänen oli onnistunut saada paikka ennen
sairashuoneesta lähtöään. Rakas Jumala oli
niin hywin pitänyt huolta hänestä, joka niin
wähän sitä oli ansainnut.

Nuori räätälimestari, joka niin uskolli-
sesti käwi sairaan isänsä luona, oli tarjon-
nut hänelle paikan luonaan.

„Hän on kyllä kuullut, kuinka taitama
räätälinkisälli minä olen", ajatteli lakobsen,
toiwoen itsekseen, ettei hänen edellinen elä-
mänsä tulisi tämän isännän tietoon.

Mutta ystäwällinen räätälimestari tunsi
kuitenkin hywin lakousenin huonon elämän.
Diakonissan ja Martan pyynnöstä oli hän
päättänyt ottaa hänet »verstaaseensa, ja toi-
woen hartaasti, että tuo nuori mies pysyisi
hywissä päätöksissään, tahtoi hän parhaan
taitonsa mukaan häntä siinä suhteessa auttaa.

Kodissa oli suuri ilopäiwä, kun lakobsen
uutena ihmisenä palasi sinne.

Ia onni ja ilo, joka seurasi jälleen löyde-
tyn pojan mukana, näytti jatkuman. Joka
aamu hän meni säännöllisesti työhönsä, ja
samoin tuli hän säännöllisesti kotiin joka
ilta, ja teki siellä työtä wielä puoleen yöhön
omaistensa hywäksi, jotka tarwitsiwat maatteita.
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Sekä isä että Martta sanoiwat hänelle
ystäwällisesti, ettei hänen' suinkaan heidän
tähtensä pitänyt rasittaa itseään liiaksi, mutta
onnellinen mies nauroi main heidän liikanai-
selle huolenpidolleen hänestä. Hänen täytyi
nyt hywittää, mitä niin pitkän ajan kuluessa
oli laiminlyönyt, eikä siitä kannattanut häntä
kiitellä. Olihan hän niin terwe ja-reipas.

lakobsen sai tosin kärsiä monta pilkallista
sanaa entisiltä ystawiltään, jotka usein oli-
mat etsineet häntä, oikein nähdäkseen, oliko
totta mitä sanottiin heidän entisestä juoma-
weikostaan. Muttaj mitä hän nyt huoli hei-
dän pistosanoistlllln ja pilkastaan! Hän oli
oppinut parempaa ja saanut parempia ystä-
wiä, jotka wiettiwät ahkeraa jumalista elä-
mää.

Ia itse Janne tunsi olemansa niin luja
ja warma,

Wanha isä toiwoi kyllä, ettei poika olisi
puhunut niin warmasti ja lewollisesti enti-
sestä kurjasta elämästään ja nykyisestä muu-
toksesta. Hän tunsi itse niin hywin petollisen
sydämmen heikkoudet. Mutta kun hän näki
pojan mallikelpoisen elämän, tuli hänkin yhä
lewollisemmaksi ja koetti mielestään poistaa
pelon, että nykyinen onnellinen elämä möisi
muuttua.

Sitten lakobsen kutsuttiin erään läheisen
sukulaisen häihin.

Ia hän meni.
3
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Isä tunsi nyt kummallista lemottomuulta
ja kysyi pojalta, oliko hän kyllin luja kiu-
sausta woittamaan; sillä hän tiesi, että siellä
tarjottaisiin »väkijuomia, jonkatähden hän
pelkäsi, että pojassa saattaisi nousta wanha
halu ja himo. Mutta poika mustasi main
hymyillen ja oli niin luja mielestään, että
wanhuskin tuli lewollisemmaksi.

Ia kun nyt lakobsen tuli heidän eteensä
uudessa purnussaan, niin hän näytti niin
komealle ja pulskalle, että Martta oli oikein
ylpeä hänestä; pikku Jaakko katseli ihmeissään
isää, ja isoisä koitteli suopeasti hienoja muut-
teita.

Mutta ilo muuttui pianFuruksi.
Kului päiwä, kului kaksi ja kolme, mutta

poikaa ei kuulunut kotiin. Isä tuli yhä lewot-
tomammllksi ja tuskaisemmaksi, ja wihdoin
hän päätti mennä häätaloon kyselemään las-
taan. Hän toiwoi löytämänsä hänet sieltä
ja saamansa hänet mukanaan takaisin.

Mutta lakobsen ei ollutkaan siellä ollut,
sitten kuin hää-iltanll.

Ensin oli hän ollut hyiuin kohtuullinen,
ja pöydässä hän oli pitänyt pienen, siewän
puheen morsiusparille ja toimonut, että pa-
ras kaikista wieraista. Herra lesus, istuisi
mukana pöydässä.

Mutta eräs hänen wanha ystäwänsä, ja
wielä kaikkein määrällisin, oli ollut hääwierai-
den joukossa, ja tämä oli pilkannut häntä
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sanomattomasti ja kaikin tawoin kiusannut
Janne raukkaa, jonka pää oli käynyt kuu-
maksi munista siwumennen sanoen olise hywin wllkiwiinansekllistll. Wihdoin
oli Janne ottanut ryypyn toisensa jälkeen
oikein näyttääkseen, että hän oli omassa wapau-
dessaan, eikä huolinut entisen ystäwänsci pisto-
puheista.

Myöhään yöllä oliwat molemmat niin-
kuin näytti parhaassa sowussa menneet käsi
kädessä häätlllosta, jonka Mesta ei kukaan
ollut Jannesta mitään kuullut.

Wanha isä raukka, kuinka murtuneena hän
nyt seisoi tuossa, kun hänen lapsensa jälleen
oli joutunut pedon kynsiin!

Wanha sokea mies lähti nyt elämänsä
raskaimmalle matkalle: etsimään kadonnutta
lastaan.

Joka päiwä hän pienen pojanpojan saatta-
mana knlki kapakasta kapatkaan, ramintulastll
rawintollllln ja yhä kurjempiin pesiin etsi-
mään ja saattamaan kadonnutta takaisinkotiin.

Kun wanhus pienen, uskollisen saatta-
jansa kanssa pimeinä syysiltoina seisoi ulkona
ja kuunteli lasien kilinää ja raakoja ääniä,
jotka kiroten huusiwat toisiaan, haukkuma-
sanoja ja kowaa naurua, silloin wanha sy-
dän sykki, kuin olisi se tahtonut hypätä ulos
rinnasta, ja hänen korwansa oliwat tuulemi-
naan siinä joukossa pojan äänen.
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Mutta kun he tysyiwät, ei siellä ollut
ketään Inkobsenia, eikä häntä myöskään oltu
nähty.

Wihdoin eräänä sunnuntai-iltapäiwänä
päätti ukko mennä myöskin Tarhasaareen
päin, sillä siellä oli poika usein ennen enti-
sen juoppoutensa aikana oleskellut.

Nyt oli jälleen tullut leimänpuute kotona,
kun poika ei enää hankkinut mitään taloon,
ja pikku Jaakon täytyi usein, heidän näin
kulkiessaan, olla sekä nälissään että janois-
saan.

Joka edelläpuolisen pikku poika käwi kou-
lua, ja illalla, kun wanhus waiwaloisen mat-
kan jälkeen wllsnneena käwi lewolle, istui
pienokainen kirjansa ääreen, sydän yhtä ras-
kaana ja wäsyneenä, kuin suuret, tummat
silmätkin,

Wanha isoisä oli liian paljon ajatuksineen
wnipunut raskaisiin huoliinsa ja poikansa
etsimiseen kiinnittääkseen erityistä huomiota
pieneen karsimcilliseen poikaan. Itse näytti
ukko tällä ajalla tarwitsenmn komin mahan
ruokaa, hän kuu main ajatteli lapsensa pelas-
tamista.

Kun he niin seisonnat walmiina lähte-
mään Tarhasllllreen, sanoi pikku Jaakko:
„Isoisä, ota wiulu mukaan! Jos et sinä
soita, niin minä soitan, että saamme wähän
rahaa ruokaan, sillä minulla on niin nälkä".
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Wanha Martta, joka nyt oli maannut
erittäin kauwan wnlwomisensa jälkeen, toi-
mitti heille hywän ja moimakkann päiwälli-
sen, ja kun he sitten wahmistettuina ja wir-
nmitettuina lähtimät, pani hän kaksi »voilei-
pää pikku Jaakon taskuun.

Wauhus otti nyt wiulun kainaloonsa.

Kiireisesti kulkiwat he Piperlahden laitu-
reita kohti, joista pienet laiwat lakkaamatta
kuljettiwat rannalla odottamaa, lainehtimaa
ihmisjoukkoa Tarhasaaren rannoille,

Martta oli pitänyt huolen siitä, että
ukolla ja pojalla oli rahan paluumatkaa war-
ten. Siten oliwat he huolettomia matkasta.
Kun main olisiwat woineet olla yhtä huolet-
tomia sen tarkoituksesta!

Poika raukka oli lewoton taluttaessacm
sokeaa isoisää kapeaa rautaporrasta pitkin,
joka laiturilta johti pieneen laiwaan. Tämä
lepäsi puhkuen siinä, malmiina lähtemään
raswatyynelle ulapalle. Kapteeni, joka myös
oli perämies, wihelsi kolmannen kerran, joka
oli lähdönmerkki ja kaikki kiirehtiwät mukaan,
Wcmhukselle kumminkin osoittiwat kaikki awu-
lillisuutta, niin että hän pääsi laimaan, maikka
monen täytyi jäädä rannalle odottamaan
toista kertaa.
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Kun pikku Jaakko oli saanut hywän pai-
kan isoisälle, oli hänen huomionsa kiintynyt
kaikkeen, jota näki ympärillään, Wene kiiti
hywää mauhtia eteenpäin ja se simuutti usein
toisia laiwoja ja weneitä, ja pian oltiin pe-
rillä.

Pikku Jaakon, joka ensi kerran eläissään
oli Tnrhasanrelln, meni pää pyörälle kaikesta
ihmispaljoudesta ja huumaamasta musiikista,
joka syntyi monenlaisista solltokoneista, jotka
kimeillä äänillään koettiwat woittaa toinen
toisensa.

Wanhll isoisä puristi wiuluansa kaina-
loonsa. Hänestä tuntui kuin olisi hän soitto-
niekkana alentunut kaiken tuon sekasortoisen
musiikin keskellä, eikä kukaan olisi saanut
häntä nyt soittamaan ainoankaan säroeltä.

He oliwat päässeet ylös mäelle Jaakon
katsellessa komeita mehiläispesiä surisemme,
ahkerine asukkaineen, ja nyt he uliwat„Fredriks-
ooram" luona. Isosta tanssisalista kuului Mil-
kasta musiikkia ja tanssimien askeleita.

Wcinhus oli huonolla tuulella ja ajatteli
huoaten rauhallista kotiaan. Hän tiesi kuinka
mailatonta ja meluaman elämää tuolla sisällä
tawallisesti pidettiin. Hän ajatteli poikaansa
noiden joukossa, jotka mälinpitämättöminä
seurastaan pyöriwät kewytmielisessä ilossa
hurjien säwelien mukana. He kiirehtiwät tuon
paikan ohi ja keksimät wirkistäwän lepopaikan
tuoksuwien hamupuiden suojassa. Wanhus
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hengitti mielihywällä raitista metsänhajua,
joka muistutti häntä entisestä rakkaasta kodis-
taan tunturilla.

Oli kaunis ilta; syys-auringon lempeät,
kultaiset säteet walaisiwnt nuoria puita, jotka
nyt oliwat ihanassa syyspuwussaan, kauniim-massa märiloistossaan, wakawasti ja lem-
peästi muistuttaen herkkää sydäntä elämän
lyhykäisyydestä ja syksyn kauniista, rauhai-
sasta ehtoosta siunatun työpäiwän jälkeen.
Ia tuulen hiljaa suhistessa puiden latwoissa
ja lennätellessä kellastuneita lehtiä ympäri
maata, näytti kuin olisiwat ne jäähymäisiksi
terwehtineet ihmislapsia, ennenkuin pysähtyi-
wät sllmmaleihin, maaksi muuttuakseen. Ia
ihmisjoukon lakkaamatta' liikkuessa puiden
marjossa edes takaisin, sinne tänne pitkin
mutkikkaita käytäwiä, ilman päämäärää,
nauttien lyhyttä, pian katoamaa kesäiloa,
kahisiwat keltaiset, putoamat lehdet heidän
jalkllinsa alla ja luiskuttimat hiljaa heidän
omasta katonwllisuudestaan, heidän! omasta,
pian haihtumasta kauneudestaan ja woimas-
tllllN.

Harmat kuitenkin tästä joukosta paniwat
merkille tätä luonnon sanatonta puhetta. Iloi-
sesti nauraen ja pilaa laskien sijoittuiwat he
ryhmiin ja nauttimat hywällä halulla wapau-
destnan ja niistä hymistä ewäistä, joita oli-
wat mukanansa tuoneet.

Suurin osa yleisöä oli työwäkeä, joka
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mietti sunnuntai-iltapäimänsä ulkona luonnon
kauneudessa.

Muutamat joukot huusiwat ja melusiwat
wallattomasti iloiten, mutta toiset, seuraten
parempaa, jalompaa aistia, etsimat parempia
paikkoja metsän hiljaisuudessa ja lieittäytyi-
wät mielihywällä nurmikolle. Meidän kaksi
waeltajaamme etsimat meluawimpia seuroja,
mutta pitkän, turhan etsimisen jälkeen istui-
wat he, wäsyneinä ja alakuloisina tien wie-
reen. Pikku Jaakko sai alituiseen tyrkkäyksiä,
jotka muistuttiwat hänelle, että hänen piti
tarkkaan katsoa ohikulkijoita.

Hewonen toisensa perästä juoksi ohi jn
kaikki samaan suuntaan. Nyt tuli useita
jlllkamiehiä, jotka myös meniwät samalle ta-
holle. Pikku Jaakko käwi uteliaaksi ja tah-
toi seurata kulkijoita. Isoisä astui tahdot-
tomasti hänen kanssaan. Hän ei enää tänä-
päiwänä toiwonutklllln löytämänsä poikaansa.

Pian seisoiwat he siinä, jossa Oskarshall
ylpeästi kohottaa kuninkaallista torniaan mehe-
män metsapuiston yli. Kuinka täällä oli
suloista ja rauhallista! Tuolla alhaalla oli
Kristianian wuono, kauniisti kuwastaen so-
mia koteja rannoilla, ja etäämpänä
kaupunki monine kirkontorneilleen, jotka koho-
simat puhdasta, sinistä tuimasta kohti. Al-
haalla taas-, peilikirkkaalla wedenpinnalla kei-

joista kuului heikkoja
soitonsämeleitä ja laulua, ja yli kaiken tämän
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loi punertamn iltatmmas rusohohdettann, joka
antoi kaikelle lempeän, hillityn »valaistuk-sen.

Snwä rauha wallitsi.
Pienen sinnekkään laulajan liwerrellessä

iltalnuluaan, istunnat taikka seisonnat kaikki,
jotka oliwat tulleet nauttimaan kaunista näkö-
alaa, ajatuksiinsa maistuneina katsellen, ja illan
rauha maltasi kaikki yhä enemmän ja antoi
heidän aawistan taimncillisen majesteetin iha-
nuutta ja komeutta.

Mutta wanha sokea mies ei woinnt nähdä
kaikkea tuota Jumalan luonnon kauneutta.
Hän istui surullisena ja huoaten pojanpoi-
kansa wieressä, ja söi hitaasti Martan anta-
min ewäs-wuileipiä, Jaakko rupesi silloin
omalla lapsellisella lamallaan kertomaan kai-
kesta ihanuudesta, joka heitä ympäröi, ja il-
lan lempeässä lämmössä, lintujen suloisesti
laulaessa ja rakkaan lapsen lempeällä äänellä
puhellessa wirtasi rauha sokean wanhuksen
snruntäyttämään sydämeen.

Kun kultainen märiloisto rupesi katon-
maan, Icihtiwät ihmisetkin kotimatkalle, ja nyt
oli ainoastaan pieni seurue jälellä.

Nuori tyttö, jota säälitti sokean miehen
kohtalo, hän kun istui tuossa niin ujosti
knmartuneena syrjässä, tuli ja pyysi häntä
soittamaan heille. Tyttö sanoi niin rakasta-
mansa wiulunsoittoa.
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Wanhus ei ollut koko iltapäiiuäna koske-
nut rakkaan wiulunsa kieliin. Oli kuin hänen
wllkllwat sämelensä eiwät olisi sopineet yhteen
kaiken iloisen, mailattoman musiikin kanssa.
Pikku Jaakko oli kumminkin monelta arme-
liaalta ihmiseltä saanut rahoja wanhalle so-
kealle isoisälleen. Mutta tuo nuori, lempeä,
naisellinen ääni kuului niin ystäwälliseltä ja
nyt oli niin hiljaista. Wanhus ivastasi:
„Olen niin wanha, rakas neiti, ja minun
soittoni on yhtä wapisewaa kuin itse olen,
mutta jos tahdotte kuulla, niin soitan mielel-
läni".

„Niin. soittakaa main! On niin kaunista
kuulla wiulun ääntä ulkona", mustasi neiti
seisoen siinä niin nuorena ja kauniina säälin
kyynel hellässä katseessaan.

Ia wanhus soitti: „Kuin kaunis on mun
synnyinmaan', tuo meren ympäröimä Norja".
Hän soitti wilkkaasti ja lämpimästi, sillä oli-
han hän itse tuntenut wanhan Norjan kau-
neutta istuessaan sokeana keskellä sen taistoa.

Pieni seura oli ääneti ja kuunteli mnn-
huksen soittoa. Kun sen jäsenet äänettöminä
poistuiwat sokean soittajan luota, pistettiin
pari kirkasta hopeamarkkan ihmettelemän pikku
Jaakon käteen. Mutta wanhus seisoi niinkuin
tllwallisesti ajatuksiinsa waipuneena wakmuien
iawelten kaikuessa. Hän tuskin huomasi melua-
maa joukkoa, joka huutaen ja hoilaten lähes-tyi. Silloin pikku Jaakko nykäsi häntä kci-
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destä ja sanoi: „Isoisä, isä seisoo täällä mei-
dän lähellä".

Silloin waipui äkkiä wiulu alas.
lakobsen seisoi ja katseli isää ja poikaa

awoimin, nuhaisin silmin. Sitten tuli hän
pikku Jaakon luo ja antoi hänelle semmoisen
korwapuustin, että poika kaatui isoisää ivas-
taan. Wapisennn äänin huusi lakobsen:
„Laittllkaa main luunne kotiin, kurjat! Mitä
te ajattelette! Kuleksitte ympäri tuolla la-
malla ja soitatte kuin narrit ja tuotatte hä-
peää kunniallisille ihmisille!"

Wcmhukseen koski joka sana kuin muser-
tama lyönti, mutta raju joukko, joka ei kuul-
lut sanoja, eikä tiennyt mitään läheisestä
sukulaisuudesta, taputti käsiään ja huusi:
„hywä!"

Wanhus istui hiljaa huulet yhteeu puris-
tettuina ja raju myrsky raiwosi hänen mieles-
sään. Tuo kelwoton poika ei ansainnut muuta
kuin hylkäämistä, kerrassaan unohtamista.isän
sydämestä. Tästä lähtien ei heidän enää
koskaan pitänyt huolehtia sen miehen teoista
ja olosta, joka pilkkasi isäänsä ja löi lastaan,
kun nämä surun ja huolen rasittamina kulki-
wat etsimässä tuota kelwotonta!

Oliko hänellä enää mitään odottamista
tai toiwomista tuolta pojalta! Ei, tuhat
kertaa ei! Hän tahtoi riistää hänet sydämes-
tään ja, pitää siellä main pieni pojanpoika,
jolla oli rakastama sydän.
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Pikku Jaakko painoi lyönnistä pakottaman
päätänsä isoisää ivastaan ja nyyhki hiljaa,
Lapsensydän oli äkkiä tullut niin raskaaksi,
niin surkean raskaaksi ja ilottomaksi, ja kerta
toisensa perästä pyysi hän kuiskaten: „Isoisä,
mennään kotiin Martan luo!" mutta wnnhus
ei näyttänyt kuuleman häntä.

Woi, kuinka pikku Jaakko ikäwöitsi Man-
han, uskollista Martta ystäwäänsä! Martta
ottaisi hänet syliinsä ja pyyhkisi pois kyynelet
ja kertoisi hänelle, että jos isoisä otettaisiinkin
taiwllllseen ja kaikki muut hylkäisiwät hänet,
niin olisi hänellä kumminkin Martta, joka ei
häntä koskaan unhottaisi, ja kaswnttaisi hä-
nestä hywän ja onnellisen ihmisen. lsoisä
ei näyttänyt huomaaman pikku poikaansa,
istuessaan tuossa, ikäänkuin olisi unohtanut
koko maailman ympärillään.

Silloin näki lapsi, kuinka kyynelet wieri-
mät pitkin ryppyisiä poskia, ja unohtaen
oman surunsa isoisän surun tähden, kumar-
taa pienokainen päätään hänen puoleensa ja
taputtaa rnkkaasti wanhaa kyyneleistä poskea.

Isoisä sulkee silloiu pienen uskollisen ystä-
wänsa syliinsä, ja oikeutetun wihan murtama
sydänrcmkka täyttyy hellillä tunteilla.

Ei, hän ei woi, eikä tahdo hyljätä poikaansa,
jota hän usein tämän lapsuuden aikana oli
painanut syliinsä samalla tnmalla, kuin nyt
pikku Jaakkoa. Hän ei woi eikä tahdo hyljätä
oman lastaan, joka oli niin kiinnikasmnnnt
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hänen sydämmeensä! Kuinka hänen itsensä
käwisi, kurjan ihmis-raukan, jolla oli niin
heikko häälywä sydän, jos ei hän enää saisi
turwautua taiwlllllliseen Isäänsä! Hänen oma
poikaraukkausa oli kietoutunut syntiin ja kur-
juuteen, hänen heikko sydämmensä oli alttiina
pahoille kiusaajille, jopa itse pahan hengen
tulisille nuolille!

Lankeemus oli ollut suuri kaiken Jumalan
armon ja laupeuden perästä, mutta tuo armo
saattoi jälleen palauttaa syntisen, jos tämä
tahtoi sos tämä main tahtoi ojentaa kä-
tensä Herran puoleen rukoillen apua ja pelas-
tusta!

Mutta nyt hänen siinä istuessaan ja an-
taissaan nuhaisten ajatusten täyttää mielensä,
oli poika taas kadonnut ja nyt -- nyt heillä
ei ollut enää toiwoa löytää häntä tänä iltana.
Hitaasti hän nousi, Hänen wanha ruu-
miinsa oli rumennut käymään niin heikoksi,
niin luuwalon ja kaiken sairauden murta-
maksi, jotta heidän täytyi etsiä mene, jolla
päästä kotiin. Woi, jos hän olisi saanut
mennä tniwlllllliseen kotiinsa! Olihan tuo
wnnha wneltajll niin mcisynyt taisteluista ja
wnimoista, että hartaasti halusi lepoa.

Iloinen, meluawa seura oli aikoja sitten
kadonnut. Msi wmn oli jäänyt jälelle, ja
hän istui marjossa synnin ajatuksiin wnipu-
neena pää kumarruksissa rintaa mustaan.
Pikku Jankko, joka main ajatteli ja toimoi
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pääsewänsä kotiin Martan luo, ei huomannut
häntä.

lakobsen, sillä hän se oli, oli jäänyt pai-
kalle, ja istui nyt siinä kummallisen huumautu-
neena, tahdottomana. Mutta maikka hänen
ajatuksensa olnvat sekaisin, ei kuitenkaan hä-
nen mielestään mennyt se, että hän oli pilkan-
nut isäänsä ja lyönyt lastaan.

Mutta pää painui yhä alemma rinnalle,
ja wihdoin hän waipui raskaaseen uneen.

Kun hän aamulla heräsi, nousi aurinko
sädeloistossaan ja kastehelmet kimalteliwat
kukissa ja lehdissä äskeisen sateen jälkeen,
joka oli herättänyt lakobseninkin hänen sy°
wästä unestaan.

Hän nousi äkkiä ja wiluisena pudisti hän
sadepisarat läpimäristä waatteistaan.

Hän oli nähnyt kummallista unta: Hän
oli jälleen lapsi ja istui äitinsä kuoliumuo-
teen wieressä ja kuuli etäältä ihmeellisen kau-
niita wirrensmveliä, joihin äiti aina wäliin
yhtyi kuoleman heikolla äänellä, ja kuului
niin sanomattoman rukoilemalta, kun hän
lauloi: „Pois pesi Kristus syntini, siis korjaa
Herra sieluni", ja aina kun hän mainitsi
sanat, nousi hän ylös sängyssä, mutta wai-
pui taas wäsyneenä takaisin »vuoteelle. Isä
kumartui hänen vuoteensa ja hänellä oli niin
ihmeelliset, kirkkaat silmät, jotka katsoimat
lanneen niin rukoilewasti ja nuhtelewasti,
jn isä ja pikku Jankko itkiwät häntä, niin että
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kyynelet wuotiwat hänen kasinoillensa. Sil-
loin sanoi äiti: „Nouse, poikani, ja mene
murheellisen isäsi luo!" ja lausuttuansa nuo
sanat, waipui äiti kuolleena alas ja Janne
kumahti huudahtaen pystyyn.

Nyt hän heräsi, ja oli ikäänkuin hän olisi
tuntenut isän kyyneleiden juokseman pitkin
kllswojllllN.

Hänen tilansa oli ollut hywin surkea koko
sinä aikana, jolloin hän oli ollut poissa
kotoaan.

Kun hän oli herännyt päihtymyksestään,
oli hän tuntenut entistä suurempia oman-
tunnon soimauksia. Silloin «Ii hän aikonut
kiirehtiä kotiin isänsä luo, mutta pahat, wiettele-
wät mallat oliwat pitäneet häntä kahleissaan
eikä hänellä ollut woimaa irtautua. Mä
uudestaan oli hän woimattomana langennut
kiusaajan pauloihin, kunnes hän wäsyneenä
tästä taistelusta oli joutunut toiwottomuu-
teen. Wiimein oli hän katkerana ja maail-
maan kyllästyneenä raiwoissaan pilkannut
isäänsä ja lyönyt lastaan.

Silloin oli kuin kaikki woima olisi hänessä
rauennut; silloin hän waipui tahdottomana
ja muserrettuna kokoon, ja hän istui siinä
sumeine ajatuksineen, tuntien wain sen, että
oli luotaan tarkoittanut ainoan, joka koko
nwarassa maailmassa häntä rakasti, Woi,
kuinka kuwna! Silloin hänestä tuntui kuin ei
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hän ennä olisi ollutkaan ihminen, maan pi-
lemmin ilkeä, saaliinhimoinen peto.

Mutta wäkewämpi moitti hänet kummin-
kin, ja nyt tuossa seisoessaan läpimärkänä ja
sisällisestä liikutuksesta wapisewnna, lankesi
hän polioilleen Jumalansa eteen ja lausui
publikanin sanat: „lumala, ole minulle syn-
tiselle armollinen".

Kauwcm hän lepäsirukoilemassa asennossa,
eikä hän tällä lamoin ollut koskaan ennen
lewännyt Vapahtajansa jalkain juuressa, tällä
lamoin ei hän koskaan ennen ollut rukoillut
tai kerjännyt armoa. Ei, oli kuin hän ensi
kerran olisi esiintynyt elämän Jumalan edessä,
joka tällä hetkellä wnnti tilintekoa hänen kulu-
neesta elämästään.

Ia tuossa hän oli musertuneena jamitättö-
mänä, eikä moinut nntna mitään sielunsa
edestä, ei mitään muuta kuin huudon: Ju-
mala, ole minulle, syntiselle, lesuksen tähden
armollinen! Ia tämän nimen tähden ar-
mahti Herra häntä.

Hän oli langennut ryöwärien käsiin, mutta
laupias samarialainen armahti häntä, kun hän
makasi haawoitettuull ja werisenä, kaasi öljyä
ja miinaa hänen hanwoihinsa, nosti hänet
uskollisille hartioilleen ja kantoi hänet ilolla
majaan.

Ia löydetyn pojan sydämmessä kaikui:
„Minä nousen ja käyn isäni tykö!"
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On jälleen jouluaatto. Vanha isoisä taiste-
lee wiimeistä taisteluaan.

Mutta tämän kuolinwuoteen ääressä seiso-
minen ei kammota. Wllnhus lepää tuossa
niin rauhallisena ja lempeänä, odottaen sitä
sunnuntai-lepoa, joka Jumalan kansalle on
wnlmistettu.

Poika istuu isänsä nneressä ja pyyhkii
aina wäliin hikeä wanhuksen kaswoilta, joille
kuolema jo on painanut leimansa.

Martta, joka tänä iltana on saanut »va-
pautta toimestaan, pitää hiljaisesti liikkuen
rnkkaasti huolta kaikista ja koettaa jakaa
jouluiloa, joka hänen sydämmensä täyttää, pikku
lemmikilleenkin.

Mutta pikku Jaakko istuu kyynäspäätään
wasten nojaten, pää käsien marassa, niinkuin
näytti wälinpitämättömänä wanhasta ystä-
wästään ja pöydällä olemasta, loistamasta
kuusesta, joka oli täynnä isän ostamia ja
Martan järjestämiä hedelmiä. Lapsi, jolle
kaikki tuo ilo on walmistettu, ei näe, kuinka
joulukynttilät loistamat ja malaisemat hänen
kiharaista päätänsä, sillä hän istuu surun
wllltllllmana rakkaan isoisän kuoleman tähden.

Pikku Jaakko oli nyt wieraisilla kodissa.
Jo syksystä asti on hän asunut eräässä Kris-

tianiasi poiknlnstenkodissa, Naikin Martta hy-
min kodissa kaipasi pientä ystämnänsä, on
hän hywillään siitä, että hänen tuumansa ja
toimeensa hänen suhteensa omat toteutuneet.
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Martta on ilokseen saanut nähdä, että pienen
pojan soitannolliset lahjat omat tulleet huoma-
tuiksi; sillä eräs hywin etewä soittotaiteilija
oli Martan pyynnöstä luwannut tutkia Jaa-
kon soittokyknä, sillä seurauksella, että, sekä
Martan että Jaakon iloksi, tuo hywä mies
oli luwannut antaa Jaakolle opetusta yhden
tai pari kertaa wiikossa. Lastenkodin johtaja
oli mainitun herran pyynnöstä antanut sii-
hen suostumuksensa.

Reipasta poikaa kaiwattiin kyllä paljon
kotona ja ehkä enin häntä kaipasi isoisä, joka
kuitenkin sydämmellisesti iloitsi hänen suu-
resta onnestaan, mutta olihan wanhuksella
nyt oma jälleen löydetty poikansa, joka niin
ralkaasti hoiti häntä ja piti hänestä huolen
hänen elämänsä wiime päiwinä.

Siitä aamusta asti, jolloin poika katumai-
sena tuli takaisin rukoilemaan anteeksi, oli
hän toinen ihminen, ja nyt, kun hän ei luot-
tanut itseensä, omiin woimiinsa, maan aino-
astaan turwautui Vapahtajaan, nyt ei isä
enää peljännyt poikansa lankeamista, sillä hän
turwautui alituisesti lesuksen ansioon ja eli
Kaikkiwaltiaan suojassa.

Nyt saattoi wanha, wäsynyt waeltaja
lewollisesti ummistaa silmänsä kuolemaan.
Tuhansia kertoja oli hänen sielussaan sinä
aamuna kaikuneet sanat: „Minulle on lau-
peus tapahtunut, olen saanut kaksinkertaisesti
Herran kädestä kaikista synneistäni!"
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„Lue joulu-ewllnkeliumi, poikani", kuis-
kasi kuolema, „nnna minun wielä kerran
luulla tuo iloinen sanoma".

Ia poika luki wapisewalla äänellä.
Sitten lauloimllt hän ja Martta: „Lapsi

on meille annettu".
Martta, joka oli istunut pikku Jaakon

miereen, piti hänen edessään isoränttistä
»virsikirjaansa, ja nykäsi häntä aina wäliin,
että hänkin laulaisi mukaan, mutta pienokai-
nen ei sitä huomannut. Kirkkaat silmät oli-
wat alituiseen kiintyneet rakkaaseen kuolemaan
isoisään ja kyynelet wieriwät pitkin poskia.

Laulu loppui ja juhlallisestikuului kuole-
man huulilta: „Rauha maassa ja ihmisille
hywä tahto". Silloin meni pikku Jaakko
istumaan rakkaan isoisän miereen, painoi
päänsä kuoleman päänaluseen ja nukkui lo-
pulta siihen.

Kun hän heräsi, oli isoisä nukkunut parem-
paan, autullallisemplllln uneen. Kun kirkon-
kellot jouluaamuna kutsuiwat kansaa jumalan-
pnlmelukseen, niin tuimaan kellot oliwat kutsu-
neet isoisän ikuisiin asuntoihin tuolla ylhäällä.





ZuinKll Nmw tuli limellisekji

Kirjoittanut

lohnmia Epyri.





Ensimmmne» lnl».

HaiKKi yhtä ivastaan.

jossa mihllnnat laidunmaat loistamat niin
reheminä ja kauniina, että melkein tekee mieli
yhtyä rauhalliseen karjaan ja maistaa tuota
maukasta, pehmeää heinää. Puhtaat, lihawat
lehmät astelemat edestakaisin ja joka lehmän
kaulassa on kello, jotta saattaisi kuulla, missäse oleskelee, sekä pitää silmällä, ettei joku huo-
maamatta eksyisi pensasten peittämälle jyrkän-
teelle, josta se helposti woin pudota alas.

Laitumella on kyllä joukko poikia, jotka
nwiwat pitää lehmiä silmällä, mutta kellot
omat kuitenkin hywin tarpeelliset ja soimat
niin hauskasti, ettei kukaan tahtoisi olla ilman
niitä.

Siellä täällä wuorenrinteellä on pieniä,
yksinäisiä puurakennuksia, ja usein niiden wie-
ressä kohisee waahtoawa puro alas laaksoon.
„Iyrlänteeksi" sanotaan paikkaa tuolla ylhäällä,
sillä ei yksikään talo seiso siellä tasaisella maalla.
Näyttää äimän kuin olisinmt ne sattumalta
heitetyt muorelle ja jääneet sitten sinne riip-
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pumaan. Tuskin saattaa ymmärtää, kuinka
ne on woitu rakentaa niin wiettäwälle rin-
teelle. Alhaaltllpäin, tieltä näyttämät ne kaikki
yhtä hauskoilta ja siewiltä. Katettu käytmoä
kiertää ympäri rakennusta ja pienet puiset
portaat owat sen etupuolella. Mutta jos
nousee wuorta ylös ja tulee lähemmäksi ta-
loja, niin huomaa, että niiden wälillä on
suuri ero. Jo ensimmäiset asunnot näyttämät
läheltä katsottuina aiwcm erilaisilta, kuin loi-
tommalta nähtyinä. Ne eiwät ole kaukana
toisistaan, mutta kuitenkin omat ne aiwan
erillään, sillä seudun suurin puro, maahtoamci
kuohupuro wirtaa alas niiden wälillä.

Ensimmäisessä talossa omat kaikki pienet
akkunat kauniina kesanaikanakin sulettuina kai-
ket päiwät, ja ilma tunkeutuu sisään ainoas-
taan rikkinäisten ruutujen raoista. Sitä mah-
taa kuitenkin olla siellä komin niukasti, sillä
isoimmat reijät omat tuulen esteeksi tukitut
paperilla. Kaikki portaat sisäänkäytäwässä omat
jotenkuten waillinaiset ja awonainen käytäwä
taikka katos, talon ympärillä on niin rappeu-
tunut, että täytyy ihmetellä, kuinka pienet
lapset, jotka siellä juoksemat, omat säilyneet
taittamatta käsiään ja jalkojaan.

Lapset omat kuitenkin terweitä, maikka hu-
ivin likaisia. He omat aiman lian mallassa
ja heidän tukkansa on tuskin koskaan nähnyt
kampaa. Neljä tuommoista pientä raukkaa
ryömii löytämällä pitkin päiwaä, ja iltasilla
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tulee sinne lisäksi neljä isompaa, kolme täysi-
kllswllnntta poikaa ja tyttö. Nämäkään eiwät
juuri ole siistimmän näköisiä, mailla eiwät
ole aiwan niin likaisia kuin pienokaiset, koska
kumminkin itse osaamat peseytyä.

Talo puron toisella puolen näyttää sitä
mastoin aiwan toisenlaiselta. Portaiden edus-
takin on jo niin siistin näköinen, kuin olisi
maaperä aiwan erilainen, kuin puron toisella
puolen. Portaat näyttämät aina ikäänkuin
masta hangatuilta, ja ylhäällä käytämällä
lllswaa kolme kaunista neilikkaa astioissa ja
ne lemittäwät tuoksuaan akkunan läpi huo-
neisiin. Eräs noita pieniä, kirkkaita akkunoita
on aina auki ja siitä wirtaa sisään puhdasta,
raitista muori-ilmaa. Tämän ääressä istuu
useimmiten terween ja woimakkaan näköinen
nainen, jolla on kaunis, mustan päähineen
alle sileäksi kammattu harmaa tukka. Tawal-
lisesti ompelee hän miehen paitaa paksusta,
karkeasta kankaasta, joka kuitenkin aina on
hywin puhdasta. Minlertaisessa, siistissäpuwussaau on hän itse sen näköinen, kuin ei
mitään epäsiistiä koskaan saisi tulla hänen
läheisyyteensä. Se on Annikka muori, nuo-
ren majllmiehen, iloisen, wahwakätisen Anto-
nin äiti. Nuori mies asui kaiket kesät ylei-
sessä karjamajassa, jossa hän kirnusi ja teli
juustoa, ja wasta myöhään syksyllä palasi
hän äidin luo taimeksi ja silloin hoiti hän
tointansa alisessa karjamajassa, joka oli aiwan
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talon lähellä. Kusta kuohuisan puron yli ei
ollut tietä, oliwat molemmat talot täydelli-
sesti erillään toisistaan, ja Annitta muori
tunsi paremmin etäämmällä asumia ihmisiä,
tuin naapuriansa puron toisella rannalla,
jonne hän silloin tällöin äänetönnä silmäili,

Tmuallisesti pudisti hän päätään nähdes-
sään, kuinka lasten kasmot oliwat likaiset ja
waatteet repaleiset, maikka puron puhdas mesi
wirtasi heidän läheisyydessään. Mutta usein
hän ei huolinut sinne katsoa, sillä se ei häntä
miellyttänyt. Hauskempaa oli hänestä joutu-
hettma katsella punaisia neilikattaan, taikka
silmäillä kaunista, »vihantaa muorenrinnettä,
joka oli hänen talonsa ja alhaalla oleman
laakson wälillä.

Metsistyneet lapset puron tuolla puolen
oliwat Olli-Olliksi nimitetyn miehen, joka etsi
työnansiota muualta, joko puiden hakkuuta,
heinäntekoa, taikka kamaroiden kantoa ylös
wuorelle. Hän siis oli enimmäkseen poissa
kotoa, joko alhaalla laaksossa, taikka teillä ja
poluilla, Mainiolla oli kyllin tekemistä kotona,
ja hänestä tuntui siltä, ett'ei kukaan woisi
pitää järjestystä niin monen lapsen kanssa,
ja hän arweli, että aika kumminkin kaikki pa-
rantaisi. Kaikki sai siis olla omassa olos-
saan, ja waiino toiwoi, että lapset puhtaassa,
woimakkaassll wuori-ilmassa kyllä tulisiwat
termeiksi ja reippaiksi ja woisiwat hywin
saadessaan piehtaroida pehmeässä heinikossa.
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Kesän aikana neljä manhempan lasta
oli alituisesti poissa, milloin missäkin leh-
miä paimentamassa, sillä näillä seuduin ei
ole niin, kuin korkeilla alpeilla, että koko paik-
kakunnan karja käy samalla laitumella ja sillä
on main yksi tai pari paimenia, maan jyr-
känteellä lähettää jokainen lehmänsä airoan
lähelle ja täytyy itse pitää huolta niiden pai-
mentamisesta.

Se on hupaisa aika pojille ja tytöille, kun
he joka päiwä yhtymät ylhäällä laitnmella ja
motwat silloin awonaisillll, wihannoilla nii-
tyillä yhdessä panna toimeen kaikellaisia leik-
kejä ja'kujeita. Joskus pitää lasten alhaalla
laaksossa myöskin kitkeä perunamaat, taikka
toimittaa muuta kewyempää työtä pelloilla.

Tällä tawallll ansaitsiwllt Olki-Ollin lap-
set itse koko kesän elatuksensa ja toiwat kotiin-
kin jonkun pennin, joka oli äidille hywään
tarpeeseen. Tallahan aina oli neljä nuorem-
paa huolenaan, ja kaikille kahdeksalle lapselle
piti hänen hankkia waatteet, jos kohta kuinka
yksinkertaiset. Pienen paidan kumminkin kar-
miisi jokainen ja roanhemmilla piti olla wielä
muuta lisäksi.

Olki-Ollilla ei ollut lehmääkään, maikka
melkein kaikilla naapureilla oli semmoinen,
joskin heillä oli main pieni maatilkku,

Olki-Olliksi sanottiin miestä juuri sentäh-
den, ettei hänen maallaan kaswanut niin pal-
jon olkia, että olisi niillä woinut elättää leh-
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mää, ja tällä nimellä tahdottiin osoittaa hä-
nen peltonsa huonoa kasmullisuutta. Hänellä
oli main wuohi ja perunamaa, ja näillä piti
mainion kesällä elättää itsensä ja neljä pikku-
lasta ja joskus isompiakin, jos oliwat ilman
työtä.

Taimella tuli kyllä isä joskus kotiin, mnttn
hän ei tuonut paljoa mukanaan, sillä hänellä
oli niin paljon meltoja, että hänen kaiken
mnotta piti niitä maksaa. Kun hän main sai
ansainneeksi pienen summan, tuli heti joku
sllmnamies ja otti häneltä niin paljon kuin
»vain sai.

Wmmon ja lasten täytyi siis nähdä puu-
tetta, koska ei waimoklllln osannut pitää jär-
jestystä talossa, eikä koskaan tehnyt mitään
työtä perinpohjaisesti. Monta kertaa seisoi
hän pitkät ajat työttömänä ulkona rappeutu-
neella käytäwällä talon seinustalla. Ia maikka
hän olisi woinut korjata jotakin siellä täällä,
missä main tnrwittiin, niin seisoi hän jouti-
laana ja katseli joen yli Annikka muorin
pientä, siemää taloa, jossa akkunaruudut lois-
timat auringonpaisteessa, ja sanoi sitten har-
missaan itsekseen: „Niin, tuollahan kyllä on
aikaa siistimiseen ja puhtaanapitoon, kun ei
ole muuta tekemistä, mutta minun on eri
asia". Vihoissaan meni hän takaisin um-
mehtuneeseen, kuumaan tupaan, ja sitä joka
silloin sattui hänen tielleen, kohtasi hänen
kiukkunsa.



77

Tätä sai useimmiten kokea eräs yhden- tai
kahdentoista wuotias poika, joka ei ollut mai-
nion oma, mutta joka aina syntymästään asti
oli asunut Olki-Ollin luona.

> Poika raukka, jota kaikki snnoiwat main
„tyhmäksi Tuomaaksi", oli niin laiha ja pieni,
että häntä tuskin olisi luullut kahdeksan wuo-
den manhaksi. Tuomas oli aina niin aran
ja pelokkaan näköinen, ettei kukaan oikein tien-
nyt, minkä muotoinen hän olikaan, sillä kun
häntä puhuteltiin, painoi hän aina pelästy-
neenä päänsä alas ja katseli jalkojaan.

Tuomas ei tiennyt omasta äidistään mi-
tään, sillä tämä oli kuollut hänen ollessaan
tuskin kahden wuoden wanha. Kohta äidin
kuoleman jälkeen oli pojan isä pudonnut kal-
liolta, kun hän oli ollut jollakin jyrkänteellä
niittämässä ja oli aikonut tulla oikotietä kotiin.
Siitä ajasta asti oli isä ollut rampa, eikä
woinut tehdä muuta, kuin palmikoida mattoja,
joita hän myi wuorihotelleihin. Pikku Tuomas
muisti isäänsä istumassa jakkaralla olkimatto
polwilla. Kaikki ihmiset oliwat sanoneet häntä
„Rampa-Mlltiksi".

Kuusi wuotta oli hän nyt ollut kuollut.
Hän oli aikoinaan Olki-Ollilta wuokrnnnut
pienen komeron, jossa hänen ja pojan makuu-
sijat oliiunt, ja Tuomas sai isänsä kuoleman-
kin jälkeen jäädä sinne asumaan. Pieni maksu,
jonka seurakunta Tuomaasta suoritti, oli hu-
mmin tarpeeseen mainiolle, joka nyt myöskin
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sai pistää komeroon pari omaakin poikaansa,
joille hnn jo knuwnn oli kaiwannut makuusijaa.

Pikku Tuomas oli jo luonnostaan arka
ja hiljainen lapsi. Hänen isänsä, jonka >oai-
mo ensin kuoli jn jota sitten oli kohdannut
tuo suuri onnettomuus, oli käynyt masentu-
neeksi mieleltään ja jos ei hän ennen onnet-
tomuuttaan ollut paljon puhunut, niin sen
jälkeen hän ei puhunut paljon mitään. Pieni
poika raukka oli istunut päiwät pitkään isän
wieressä, eikä ollut kuullut kenenkään sano-
man sanaakaan, eikä siis pitkään aikaan oppi-
nut puhumaan. Isän kuoltua ja kun hän
nyt kolonnan oli Olli-Ollin huostassa, jätti
hnn melkein kokonaan pois puhumisen, sillä
kaikki tiuskasiwat hänelle ja työnsimät häntä
sinne tänne, eikä hän koskaan osannut was-
tustan ketään.

Lasten tyrktaysten jn pilkan lisäksi, soita
hänen täytyi kärsiä, tnliwat kaswntti-äidin
kiukkuiset sanat, kun tätä harmitti nanpuri-
waiinon siisti kaunis tuti, Mutta Tuo-
mas ei koskaan puolustanut itseään; hänestä
tuntui, kuin olisiwat kaikki olleet häntä mus-
taan ja silloinhan olisi kaikki puolustautumi-
nen ollut turhaa. Näin käwi poika niin araksi
ja hiljaiseksi, että oli kuin ei hän olisi huo-
mannutkaan, mitä hänen ympärillään tapah-
tui, Nseimmnsti hän ei edes mustannut, kun
häntä huudettiin, ja näytti siltä, kuin olisi hän
etsinyt jotakin kulon, josta saattaisi kadota
maan sisään, ettei häntä enää löydettäisi.
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Tämän johdosta Olli-Ollin neljä isoa lasta
Jaakko, Hnnno, Ulrik ja Liisa, usein sanonnat
hänelle: „Sinä olet oikea tolmnna", ja niin
pian kuin pikku lapset olimat oppineet puhu-
maan, sanoiwnt he aiwan samoin. Kun ei
Tuomas koskaan tätä wastnstanut, niin oli-
mat ihmiset wihdoin rumenneet luulemaan,
että hän todella oli niin typerä, ja lopulta
alkoiwat kaikki sanomaan poikaa „tyhmäksi
Tuomaaksi",

Näytti todellakin siltä, kuin ei Tuomas
olisi osannut tehdä mitään niin hywin knin
toiset lapset. Jos hänen esimerkiksi piti pai-
mentaa lehmiä heidän kanssaan, niin hän
heti haki aidan tai pensaan, jonka suojaan
kätkeytyi. Siellä istui hän sitten, enimmäk-
seen pelosta mamisten, sillä hän kuuli hywin
selwään, kuinka toiset pojat huutaen hakiwat
häntä, saadakseen häntä mukaan leikkeihin.
Mutta leikit loppuiwat aina selkäsannaan, ja
tawallisesti Tuomas sai pitää sen hywänään,
sillä hän ei milloinkaan puolustautunut, eikä
ummutkaan yksin monta mustaan sitä tehdä.
Sen tähden hän piiloutui niin pian kuin suin-
kin, ja sillä aikaa juoksimat hänen lehmänsä
minne halusiwat, ja meniwät myöskin naa-
purin laitumelle. Tästä koitui paljon har-
mia, ja jokainen huomasi, että Tuomaasta ei
ollut edes paimeneksi. Sen jälkeen ei hänelle
koskaan enää sitä wirkaa uskottukaan.

Samoin kämi, kun poikain piti kitkeä peru-
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namaita. Jotta ei aika käwisi pitkäksi, heitti-
wät he perunanupuilla toisiansa, sa jokainen
koetti antaa toisilleen niin paljon kuin jaksoi.
Mutta Tuomas ei koskaan heittänyt takaisin.
Arkana ja pelokkaana wilkuili hän main ym-
pärilleen joka taholle, katsellen, mistäpäin
waara uhkaisi. Ia sitä juuri toiset halusimat.
Nauraen ja meluten heittiwät he joka taholta
nuppuja häntä kohti ja ne sattuiwat milloin
selkään, milloin päähän, milloin minnekin.
Mutta kun toiset sillä aikaa ehtiwät tehdä
työtäkin, ei Tuomas saanut muuta aikaan,
kuin maistaa lyöntejä ja kätkeytyä perunan-
marsien suojaan. Niin ei tullut tästäkään
työstä mitään. Sekä nuoret, että wanhat
tuliwat siihen päätökseen, että Tuomaalla ei
ollut ymmärrystä nuhinkaan työhön ja ett'ei
hänestä koskaan woinut mitään tulla.

Ia koska nyt Tuomas ei mitään woinut
ansaita ja koska hänestä ei mitään saattanut
tulla, niin kohteli Olki-ONin waimo häntä sen
mukaan. Jos hänen neljä omaa pientä rauk-
kaansa saiwat liian wähän ruokaa, niin Tuo-
mas tuskin sai mitään. Hänelle sanottiin
maan: „Sinä kaiketi aina pidät neuwosi; olet-
han jo siksi iso poika". Ei kukaan, ei edes
Olki-Ollin mäkikään tiennyt, millä Tuomas
oikeastaan eli, mutta yhtä kaikki pysyi hän
hengissä.

Joku armelias waimo antoi hänelle jos-
kus leipäpalnn taikka muutamia peruuoitn,
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kun hän hiljaa kulki tämän owen ohi katso-
matta edes ylös, wielä wähemmin pyytämättä,
sillä Tuomas ei koskaan kerjännyt. Kylläi-
nen ei poika ollut eläissään ollut, mutta tämä
ei ollut hänestä niin muikeaa, kuin kaikki waino
ja pilkka, jota hän sai kärsiä kumppaneiltaan,
joita hän yhä enemmän arasteli ja karttoi.

Toinen luln.

Aarjamaja, puron warrella.

Eräänä kauniina kesä-iltana, kun sääsket suri-
siwat kirkkaassa, auringon malaisemassa ilmas-
sa, kokoontuiwat kaikki jyrkänteen paimenpojat
ja tytöt yhteen. Heillä mahtoi olla jotakin
erittäin tärkeätä keskustelemista.

Jaakko, suurin kaikista, oli koko joukon
päämiehenä, ja kun kaikki oliwat kokoontuneet,
ilmoitti hän, että nyt piti lähdettämän ylös
karjamajalle, sillä siellä oli odotettawissa juus-
tokestit. Mutta ensin oli päättäminen, kuka
jäisi paimentamaan karjaa toisten ollessa kar-
jamajalla kesteissä. Tämä oli pulmallinen
kysymys, sillä ei kenenkään tehnyt mieli uh°
raantull toisten hywäksi. Silloin wiisas Ulrik
keksi sen keinon, että Tuomas pakotettaisiin
kerrankin kaitsemaan karjan, jn, jotta hän ei
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unohtaisi wirknansa, piti hänelle jo ennakolta
annettaman hywä selkäsauna.

Ehdotukseen suostuttiin, ja moni isom-
mista pojista lupasi heti lähteä hakemaan
Tuomasta, mutta Liisa korotti äänensä ja
sanoi:

„Ei, Ulrikin keksinnöstä ei tule mitään.
Senhän kaikki saisimme maksaa, jos lehmät
meidän palatessamme olisimnt karanneet. Ei
suinkaan Tuomas, joka ei ymmärrä paimen-
taa kahtakaan lehmää, saa hallituksi kahta-
kymmentä yhtaikaa. Ei, meidän pitää heit-
tää arpaa, ja kolmen pitää jäädä paikalle,
muuten ei tule mitään".

Liisan selitys waikutti ja uusi neuwo hy-
wäksyttiin.

Kolmen tuli arinan kautta jäädä paime-
neksi ja arpa lankesi muiden muassa Ulrikille.
Tyytymättömänä ja nurkuen käänsi hän sel-
känsä woittoisalle joukolle ja istui maahan
toisten kahden wiereen.

Riemusta huutaen riensi pieni lapsiparwi
ylös wuoren rinnettä nauttimaan merratontn
herkkua, juustoa.

luustokesti-päiwästä annettiin aina pojille
tieto, Eiwät he myöskään olleet siitä Anto-
nille muistuttamatta, jos hän sen olisi sattu-
nut unhottamaan, sillä lapsille se oli ylen
tärkeä asia, luustokestit pidettiin aina sinä
päiwänä, jolloin Anton leikkeli ja tasoitteli
tuoreet juustonsa, puristettuani: ja painet-
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tnnnn ne ensin pyoreissä puumormuissa. Se,
mikä pursui pusertimen ja loman syrjän mö-
listä esille, leikattiin yleensä pois ja se oli
pitkän, lumiwlllkean makkaran näköistä. Tämä
paksu juustopala leikattiin sitten moneen pa-
laseen, jotka hywäsydämminen juustontekijä
jakoi lapsille. Ia näin syntyiwät juustokes-
tit, jotka kesän aikana uudistuiwat joka nel-
jästoista päiwä ja joita ilohuudoilla otettiin
ivastaan.

Tuomas oli keskustelun aikana piiloutu-
nut korkeiden takkiaisten taakse. Hän ei hiis-
kahtanutklllln, maan makasi liikahtamatta, kun-
nes koko lapsijoukko oli lähtenyt. Silloin kat-
seli hän maromasti ympärilleen. Nuo kolme
arwan nostanutta istuiwat maassa tyytymät-
töminä, selin häneen. Toiset oliwat jo ehti-
neet hywän matkaa rinnettä ylöspäin, ja hei-
dän melunsa ja riemunsa kaikui iloisesti wuo-
ren harjanteilta. Tuomas tunsi wastusta-
mntonta halun olla osallisena juustokesteissä.
Näppärästi nousi hän piilopaikastaan, jaääne-
tönnä ja kepeästi kuin kärppä hiipi hän kol-
men nurkuman pojan ohi ja riensi wuorta
ylös.

Wiimeistä jyrkkää mäkeä seurasi pieni,
rehewan wihnnta ylätasnnko. Siinä sijaitsi
karjamaja, ja siitä muutaman askeleen päässä
kohisi kirkas puro.

Tuman omella seisoi Antun iloisine, pyö-
reine kaswoineen ja nauroi pojille ja tytöille,
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jotka juoksiwat ja hyppiwät, iloisina rientäcs-
sään maistamaan mainiota juustoa. Nyt oli-
wat kaikki perillä ja tungeskelimat toisiaan
saadakseen olla niin lähellä kuin suinkin juus-
ton jaklljaisissll.

„No, no, hiljaa, hiljaa", nauroi Anton,
„jos kaikki yhtaikaa tungette sisään, niin ensaa tilaa juuston leikkaamiseen, ja siitä on
teille itsellenne enin wahinkoa".

Anton otti nyt leweän weitsensä käteensä
ja meni suuren pyöreän juuston luo, jonka
hän jo ennen oli asettanut pöydälle. Leik-
kaaminen käwi nopeasti. Sitten hän otti
pitkän, pehmeän, lumiwalkean reunan, ja nyt
ojensi hän palan sinne, toisen tänne, usein
yli pitempien poikien pienemmille, jotka eiwät
päässeet lähemmäksi, sillä Anton tahtoi antaa
jokaiselle osansa.

Tuomas oli seisonut kaikkein kauwimpana,
ja kun hän koetti tunkeutua inahän lähem-
mäksi, niin häntä tyrkittiin milloin mihinkin
paikkaan, jotta hän siirtyi paikasta toiseen.
Anton ei häntä huomannut, sillä aina aset-
tui joku isompi ja leweämpi poika hänen eteensä.
Wihdoin tyrkkäsi häntä hartewa Jaakko niin
kownsti, että hän lensi huoneen toiselle puo-
lelle ja oli wähällä kaatua. Juusto olikin
jo melkein loppuun jaettu, ja, koska Tuomas
selmään huomasi, ettei hän woisi saada pie-
nintäkään palasta tuoreesta jn mainiosta her-
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kusta, niin ei hän myöskään tahtonut saada
useampia tyrkkäyksiä.

Hän meni pari askelta alas mäenrinnettä
sille puolelle, jossa kaswoi nuoria kuusia ja
istui siellä maahan pienten puiden wäliin.
Kuusen latwllssa istui pieni lintu ja lauloi
niin iloisesti kirkkaassa auringonpaisteessa,
kuin ei tässä maailmassa olisikaan muuta,
kuin sininen taimas ja kirkas auringonpaiste.

Pikku linnun iloinen laulu waikutti niin
elähyttäwästi poika raukkaan, että hän ma-
halla nnohti hänelle äsken tapahtuneen wää-
ryyden. Aina wäliin katsoi hän majaan päin,
sillä melu ja nauru, kun joku sai itselleen
siepatuksi juustopalan lisäksi, oli loppumaton.

Ihä näki hän, kuinka toiset lapset siellä
seisonnat ja ihastuksella purasiwat isompaa
tai pienempää juustopalasta. Hän huokasi
wähän ja sanoi hiljaa itsekseen: „Woi, jos
minä joskus saisin pienenkään palasen tuo-
retta juustoa!"

Tuomas ei wielä koskaan ollut saanut
maistan tuota mainiota juustoa, sillä wasta
nyt oli hän ensi kerran uskaltanut seurata
onnellista lapsijoukkoa. Nyt hän oli nähnyt
turhaksi yritykseksi senkin, että hän kooten kai-
ken wähän rohkeutensa oli lähtenyt mukaan,
ja hän tuli siis siihen surulliseen päätök-
seen, ettei hän eläissään saisi tuntea, miltä
tuores juusto maistui. Tästä hänen mie-
lensä niin masentui, ettei hän edes miitsinyt
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kuunnella pientä lintua, joka yhä wielä niin
iloisena liwerteli puun latinassa.Wihdoin oli juhla-ateria loppunut. Wah-wistunein rooimin ja meluten riensiwät lap-
set pois, koettaen aina juosta toistensa ohi,
joka jyrkässä mäessä tuotti monta kuperkeik-
kaa ja sai kaatuneen kierimään jonkun mat-
taa alas. Mennessään huomasi Tuomaan
mailaton Hanno, joka silloin kowasti huusipensastoon: „Senkin myyrä, tule pois, sinunpitää olla mukana leikkimässä!"

Tuomas tiesi hywin, millä taivalla hänsaisi olla mukana leikkimässä. Hänet asetet-
tiin „pukiksi", ja toisten poikain piti hypätä
hänen ylitsensä, jolloin hän useimmiten kaa-
dettiin kumoon. Hän olisi paljon mieluisam-min jäänyt piiloonsa, nmtta hän tiesi hymin,
mikä siitä seuraisi, jos ei hän kuulisi käskyä.

„Kuinka monta juustopalasta sinä olet
snnnut?" kysyi Hanno pöyhistellen itseään.

„En yhtään", mustasi Tuomas.
„Ohhoh, kuulkaa!" huusi Hanno wielä

kowemmin. „Tuo menee juustokesteihin ja
tulee sieltä näkemättä palaakaan!"

„Sinä pöllöpää!" kaikui nyt joka taholta,
ja heti alkoiwat suuret pojat hypätä Tuo-
maan ylitse, jotta tämä tuskin pääsi pystyyn,
ennenkuin hän jälleen kaadettiin maahan.Toisinaan kieri hän monen muun kanssanlns mäkeä, kunnes joku onnellinen sattuma
heidät jälleen pysäyytti.
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Uhkarohkean rinteeltä laskeutumisen jäl-
keen erosiwat pojat ja jokainen juoksi leh-
mäinsä luo, Tuomas kääntyi aiwan toiseen
suuntaan ja riensi pois niin kcmwas kuin
taisi, sillä nyt hän pelkäsi paimeneen jäänei-
den poikain rankaiseman liäntä siitä, että hän
oli seurannut toisten lasten mukana. Hän
juoksi ensin wesihaudalle ja painui sinne alas,
sillä siellä ei kukaan ylä- eitä alapuolelta saat-
tanut häntä nähdä, Wesihauta oli eräs sy-
wennys mäessä, ja syksyn, kewäin siinä oli
mettä, joka teki maan märäksi ja pehmeäksi.
Nyt siellä oli aiwan tuimaa ja se oli hywin
miellyttäwä paikka, marsinkin kun suuret, me-
hukkaat mansikat oliwat kypsymnisillään sen
päiwänpaisteisella puolella. Mutta poika parka
ei koskaan ollut mielestään turwallisena, niin
lauman kuin pysytteli talojen ja paimenpoi-
kien läheisyydessä, sillä jälkimmäisethän saat-
toiwat milloin hywänsä löytää hänet ja tehdä
hänelle yhä enemmän wääryyttä.

Istuessaan kyyryiissään ja huolestuneena
piilossansa wärähti hän kuullessaan pienim-
mänkin äänen, sillä hän ajatteli aina: „Nyt
tulee taas joku minua kiusaamaan". Nyt
wesihaudnssa istuessaan muistui hänen mie-
leensä niin selwästi hiljainen paikka kuusten
alla ylhäällä karjamajan luona ja pieni wi-
sertäwä lintu, että hän melkein pakosta nousi
ja mielä kerran lähti tuonne ylös. Kaikin
woiminsn hän juoksi wuortn ylös, eikä sei-
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sahtunut kertaakaan, ennenkuin oli ehtinyt
perille ja päässyt jälleen istumaan nuorten
kuusten wäliin. Tästä piilopaikasta oli ai-
noastaan laaksoon päin olema puoli awonai-
sempi, jotta Tuomas oli aiman turmassa.

Hiljaisuus malliisi hänen ympärillään; ei
ääntäkään alhaalta laaksosta kuulunut yksi-
näiselle kukkulalle. Pikku lintu main istui
wielä oksallaan ja lauloi iloista wirttään.
Aurinko paistoi, korkeat lumiwuoret kaukai-
suudessa alkoiwat kimaltaa ja hehkua, ja koko
jono ivihantia muoria loisti ilta-auringon
matossa. Tuomas katseli ympärilleen hiljai-
sesti ihmetellen. Ennen aamistamaton lewol-
lisuus maltasi hänet. Täällä hänen ei tar-
minnut pelätä ja hätäillä, sillä hän ei lähellä
eikä kaukana nähnyt ainoaakaan ihmistä.

Hywän aikaa hän istui hiljaa turwalli-
sessa piilopaikassaan, eikä hänellä ollut halua
sitä milloinkaan jättää, sillä ei hänen mie-
lensä eläissään ollut niin hywä ollut. Mutta
nyt kuuli hän raskaiden askelien majasta päin
lähestymän häntä. Tulija oli karjamajan
mies. Hänellä oli pieni sawiastia kädessään;
warmnankin hän aikoi hakea purosta mettä.
Tuomas ull ääneti ja hiljaa kuin hiiri, sillä
hän oli niin tottunut wainoon ja siihen, että
kaikki nauroiwllt hänelle, että hän luuli karja-
majan miehenkin niin tekemän ja ajaman hä-
net pois. Hän wetäytyi mielii sywemmälle
puiden suojaan, mutta liikkeestä rupesiwat
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oksat kahisemaan, joten Antonin huomio kään-
tyi sinne päin ja hän katseli pensastoon,

„Mitäs sinä siellä teet, melkein maan si-
sässä?" sanoi Anton ja hymyili ystäwällisesti.

„Ei mitään", wastasi Tuomas, wnwisten
pelosta.

„Tule esille sitten. Jos et ole mitään pa-
haa tehnyt, ei sinun tarwitse pelätä. Ketä
sinä piiloskelet? Oletko juossut piiloon juus-
toinesi, saadaksesi syödä sen rauhassa?"

„En minä ole saanut juuston", sanoi Tuo-
mas, yhä edelleen suuresti peloissaan,

„Wai et? Miksi et?" kysyi Anton niin
hellällä äänellä, ettei wielä kukaan ollut Tuo-
maalle niin puhunut. Tämä herätti Tuo-
maan sydämmessä semmoista luottamusta, jom-
moista hän ei wielä koskaan ollut ketään
kohtaan tuntenut.

„Ne työnsiwät minut syrjään", wastasi
hän ja ryömi pensastosta esiin,

„No, nythän sinut jo saattaa nähdä", jat-
koi Anton samalla ystäwällisellä äänellä,
„Tule wähän lähemmäksi! Miksi et puolusta
itseäsi, kun he työntämät sinut pois? Kaikki-
han ne toisiaan tyrkkiwät, mutta wiimein kui-
tenkin kaikki pääsewät esille. Miksi et sitten
sinä pääsisi?"

„Ne omat wäkewämpiä", wastasi Tuomas
niin makuuttamalla äänellä, että Anton kyllä
rupesi uskomaan. Nyt wasta tämä oikein
näki pojan. Suuren, hartewnn Antonin rin-
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nalla oli Tuomas kuin keppi hongan rinnalla,
Woimaklls mies katseli hetken pientä hoikkaa
olentoa, jossa ei suoraan sanoen ollut kuin
luu ja nahka. Kasmot olimat laihat ja we-
rettöumt, ja suurilla silmillään katseli hänyhä mielä pelokkaana Antonia.

„Kenen lapsia sinä olet?" kysyi nyt Anton
pojalta.

„En kenenkään", oli mastaus.
„No, mutta jostakin olet kaiketi kotoisin?

Missä sinä asut?"
„Olki-Ollin luona".
Nyt Anton musta arwasi, „Wai sieltä

sinä olet", sanoi hän. Tyhmästä Tuomaasta,
joka ci mihinkään kyennyt, ja joka ei edes
osannut paimentaa lehmää, oli hän lauman
kuullut puhuttaman, mutta hän ei koskaan
ennen ollut poikaa nähnyt,

„Tule minun kanssani", sanoi hän nyt
ystämällisesti, „los Olki-Olliu luona asut,
niin et suotta ole olenkorren näköinen. Tule,
minulla ei enää ole tuoretta juustoa, mutta
on minulla ehkä muuta",

Tuomas ei oikein tiennyt, miten hänenkäwisi. Hän totteli Antonia, ja hänestä tun-
tui, kuin olisi häntä odottamassa suuri ilo,
mutta se oli aiwan uutta hänelle.

Anton meni tupaan ja otti hyllyltä pyö-
reän leiman ja leikkasi siitä hywän palan.
Sitten meni hän suuren woipalan luo, joka
loisti kuin kulta nurkassa, otti siitä hymän
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joukon ja leivitti leimalle, ja antoi sen sitten
Tuomaalle. Ei Tuomas eläissään ollut saa-
nut niin mainiota woileipää. Hän katseli sitä
ikäänkuin ei olisi woinut uskoa sitä omakseen.

„Tule minun mukanani ja syö moileipäsi
täällä ulkona, sillä minun täytyy mennä me-
delle", sanoi Anton, joka ilolla oli huoman-
nut hämmästyneen ja iloisen ilmeen pojan
kaswoissa.

Lapsi totteli. Hän istui maahan majan
ulkopuolelle ja, Antonin mennessä purolle,
purasi hän woileipäänsä jn söi minkä jaksoi,
itsekseeu ihmetellen, että niin hywää maail-massa löytyi ja että hän oli saanut siitä osan
ja ettei se loppunut, maikka hän söi pala pa-
lalta niin paljon kuin jaksoi.

Sillä wälin puhalsi iltatuuli wiileästi hä-
nen yllänsä ja sai nuoret kuuset huojumaan
edes takaisin. Iloinen lintu istui yhä ylim-
mällä oksalla jn wiserteli suloisia säweliään
kohti kullanloistaivill pilwiä. Tuomaan sydän
ei koskaan ollut tuntenut semmoista hywin-
wointia, kuin nyt, ja hänen teki mieli laulaa
kilpaa linnun kanssa.

Anton kulki pari kertaa edes takaisin mesi-
nstioineen. Joka kerran seisahti hän hetki-
seksi puron warrella ja katseli kaunista mai-
semaa. Wuoret eiwät enää hehkuneet ilta-
ruskon loisteessa, mutta täysikuu nousi kirk-
kaana hohtawien lumihuippujeu takaa. Anton
tnli nyt jälleen takaisin mnjnan ja seisahtui
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Tuomaan eteen, joka wielä istui entisellä pai-
kallaan.

„No, mitä sinä nyt tuumuat tästä?" kysyi
hän ystäwällisesti. „Nyt olet minusta näh-
den syönyt illallisesi. Nythän sinun kelpaa
mennä kotiin. Kas, kuinka kauniisti kuu wa-
laisee sinua kotiin!"

Tuomas ei ollut ensinkään ajatellut kotiin-
menoa, mutta nyt hän ymmärsi, että hänen
piti lähteä.

Hän nousi, kiitti mielii kerran hywäntah-
toista karjamajan miestä ja meni. Mutta
hän ei päässyt pitemmälle kuin kuusten luo,
sillä ne ikäänkuin mäkisin pidättimät häntä.
Hän katseli wielä kerran ympärilleen, ja kun
Anton oli mennyt sisälle, eikä poika enää näh-
nyt häntä, hiipi hän äkkiä kuusten tummien
oksien alle. Anton oli ainoa ihminen, joka
oli Tuomaalle osoittanut hywyyttä ja rak-
kautta, ja tämä oli häneen wnikuttanut niin,
ettei hän woinut lahteä hänen luotaan. Hänen
täytyi wielä hetken wiipyä tuon hywän mie-
hen läheisyydessä. Piiloutuneena puiden alle
kurkisti nyt Tuomas majaan päin saadakseen
wielä terran nähdä Antonia. Hymän aikaa
wiiwyttyään tuwnssa tuli tämä todella-
kin ulos wielä kerran. Hän pysähtyi owelle
ja käsiwarret ristissä katseli hän hiljaista
wuorimaailmllll, jossa nyt lempeä kuu mainisi
kaikki lumihuiput. Antoninkin kasinoja wa-
lnisi kirkas kuun säde ja jokainen, joka olisi
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nähnyt hänen rauhallisen, iloisen katseensa,
olisi siihen mieltynyt. Wihdoin liitti hän kä-
tensä ristiin. Hän kaiketi piti hiljaisen ilta-
rukouksensa. Sitten sanoi hän aiiuan ääneen:
„Hymaä yötä! Jumala teitä siunatkoon!"
Ia sitten hän jälleen meni majaan. Hän
lausui ehkä hymäa yötä wanhoille ystäwil-
leen, korkeille muorille, jotka häntä ympäröi-
mät ja tarkoitti ehkä myös ihmisiä, jotka oli-
mat saaneet sijaa hänen sydämmessään ja jotka
hän nyt näki sielunsa silmillä.

Tuomas oli hartaasti katsellut Antonia,
Jos tämä aina ystäwällisellä, nwonaisella ja
iloisella käytöksellään teki ystäwikseen kaikki,
jotka hänet tunsiwat, kuinka täyttyitaan sitten
rakkaudella ja ihailulla Tuomas raukan sydän,
jonka hyiuäntekijä ja ainoa ystäwä hän oli!

Kun nyt rupesi tulemaan pimeä ja karja-
majassa oli annan hiljaista, hiipi Tuomas
taas piilopaikastaan esille ja juoksi niin pal-
jon kuiu jaksoi wuoren rinnettä alas.

Oli myöhäinen, eikä tulta näkynyt mis-
tään asunnosta. Mutta Tuumas ei ollut
siitä Millaankaan, silla Olki-Ollin majan omi
ei ollut koskaan lukittuna. Hiljaa hiipi poika
sisään ja wuoteelleen, joka oli Ulrikin kanssa
yhteinen. Tämä makasi nyt sikeässä unessa,
sanottuaan ennen maatapanoaan: „Nytpä kel-
paa, kun Tuomas on niin typerä, ettei löydä
sijalleenklllln! Nyt saa hiukan ojentaa itseänsä".
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Tuomas asettui hiljaa lemulle ja, kuuues
silmänsä ummistuiwat, näki hän edessään
Antonin seisomassa ristissä käsin kuutamossa.
Ensi kerran elämässään nukkui nyt tuo pieni
poika ilo sydämmessä.

Kolmas liltn.

pelastama enkeli.

seuraama päiwä oli sunnuntai. Waikka matka
oli pitkä kirkolle, täytyi lasten joka pyhä mennä
sinne kuulusteltawiksi uskonopissa, silla pas-
tori waati sitä. Koko lapsilauma »vuorenrin-
teeltä tuli siis kirkolle, ja pian istuiwat kaikki
lapset pitkällä penkillä niin hiljaa, kuin taisi-
wllt, ja pappi alkoi kuulustelunsa. Hän sanoi,
että hän edellisellä kerralla oli puhunut heille
tulemasta elämästä, ja huomattuaan samalla
Tuomaan, jatkoi hän:

„Wielä kerran teen sinulle kysymyksen,
johon marmnlln woit wastata. Sano mi-
nulle: Missä köyhin ja haluunkin meistä, jos
hau on elänyt hurskaasti ja kristillisesti, saa
niin hywan elämän, ettei enää tunne mitään
kärsimyksiä?" -

„Kuohupuron karjamajalla", wastasi Tuo-
mas arwelematta.
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Nyt kuului lapsijoukosta naurua ja supi-
naa, niin että Tuomas arasti katseli ympä-
rilleen. Hän näki main pilkallisin katseita, ja
kaikki lapset oliwat tukehtua pidätettyyn nau-
ruun. Tuomas kumartui niin sywään, kuin
olisi hän tahtonut pujahtaa lattian alle. Hän
ei edellisellä kerralla ollut ensinkään ymmär-
tänyt pastorin selitystä, sillä hänen oli täy-
tynyt alituisesti olla muruillaan toisten las-
ten salaiselta kiusanteolta. Nyt hän oli mus-
tannut kokonaan oman kokemuksensa mukaan.

Pastori katseli häntä ankarasti, mutta kun
hän näki Tuomaan istuman siinä niin kuma-
rassa, ujona ja pelokkaana, pudisti hän pää-
tänsä ja sanoi: „Hänelle ei moi mitään".

Mutta kun opetus oli loppunut, rnntäsi-
mät kaikki lapset Tuomaan kimppuun ja huu-
siwät lomalla äänellä: „Tuomas, weikkonen,
ajattelitko tuoretta juustoa kirkossa?" ja:
„Miksi et puhunut mitään juustosta, Tuo-
mas?" ja tekiwät monta muuta pilkallista

Tuomas juoksi kuin jänis metsäkoiria pa-
koon, päästäkseen kuulemasta kaikkia pilkkasa-
noja, jotta tulwasimat hänen ympärillään ja
kiiruhti kaikin woimin wuoren rinteelle tuon
meluaman lapsiparwen tieltä. Kun hän pääsi
sinne ylös, ei häntä enää wainottu, sillä toi-
set lapset tahtoiwllt wiettää kauniin sunnun-
tai-illan kylässä.
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Tuomas juoksi yhä eteenpäin. Kaikissa
kärsimyksissään tunsi hän nyt kuitenkin loh-
dutusta sydämmessään: hän saattoi nyt paeta
karjamajalle ja istua kuusten alle ja katsella
Antonin ystäwällisiä, hywiä kasinoja. Siellä
hän sai istua hiljaa piilopaikassaan ja olla
aiwan tnrwllssa mainoamisilta.

Niin hän nyt jälleen istni kuusten alla,
ja kuusen latmassa wiserteli pikku lintunen
taaskin iloista lauluaan. Lumiwuoret kimal-
teliwat auringonpaisteessa, ja pitkin wiheriöitä
rinteitä kohisi siellä täällä pieni kirkas puro
alas tyyneen laaksoon. Tuomaan mieli oli
niin hywä, että hän aiwan unohti pilkkasanat,
eikä toiwonut muuta kuin sitä, ettei hänen
enää olisi tarwinnut täältä poistua.

Silloin tällöin näki hän Antonin, jota hän
alituiseen odotteli. Mutta silloin kumartui hän
niin sywään kuin suinkin, sillä hän ajatteli,
että jos Anton wielä kerran näkisi hänet
täällä, niin hän luulisi hänen tulleen saadak-seen woileipää. Hän tahtoi main olla Anto-
nin turmnllisessa läheisyydessä, tämä kun oli
ainoa ihminen, joka häntä kohtaan oli osoit-
tanut rakkautta ja ystamyyttä.

Näin kului kolo wiikko. Joka päiwä, kun
Tuomas main keksi jonkun hetken, jolloin ei
kukaan häntä nähnyt, eikä häntä wainonnut,
juoksi hän ylös wuorta ja kiiruhti rakkaitten
kuustensa suojaan. Sieltä hän tarkasteli kaik-
kia Antonin töitä ja niin kului aika, eikä hän
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jättanyt rauhallista turmapaikkaansa, ennen-
kuin Anton oli lausunut: „Hymää yötä!
Jumala olkoon kanssanne!" Hänestä tuntui
kuin olisiwat nämä sanat tarkoittaneet hän-
täkin.

Plliwät oliwat nyt erittäin kuumat. Au-
rinko nousi joka aamu pilwettömälle taiwaalle
yhtä kirkkaana, kuin illalla oli laskiessaan ollut.
Nurmi laitumilla oli erittäin woimakasta tänä
kesänä ja Anton sai lehmistään niin hywää,
wahwllll maitoa, että hän yhtenään sai juok-
suttaa mainioita juustoja. Tästä oli hänen
mielensä hyiuä ja jo aikaiseen aamusta kuul-
tiin hänen iloisesti wiheltelewän ylhäällä kar-
jamajallaan. Niin teki hän tänäkin lauwan-
tai-llllmuna. Hän oli nyt entista nmremmin
ollut toimessa, sillä nyt piti hänen wiedä
juustonsa alas laiwlllln sieltä ulkomaille wie-
täwäksi. Hywissä ajoin oli hän huolellisesti
käärinyt jokaisen juuston waatteeseen ja sito-
nut ne sitten yhteen. Ilomielin lähti hän
nyt matkaan alas laaksoon, tukema alppisau-
wa kädessään ja raskas kantamus olalla.
Tämä oli kuumin päimä koko kesänä. Jota
alemma hän tuli, sitä enemmän häntä rasitti
ylenmääräinen kuumuus, ja monta kertaa
matkalla hän sanoi itsekseen: „Kuinka iloinen
olenkaan, kun pääsen jälleen kotimi majalle
raittiiseen ilmaan! Täällä alhaallahan on
aiwan tuin uunissa".

Wihdoin oli hän perillä ja tuli juuriran-
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taan samaan aikaan kuin laima, jonka piti
ottaa mukaansa juustot. Kaupat oliwat pian
tehdyt ja Anton seisoi hetken kahdenmaiheilla,
pitikö hänen heti palata takaisin, wai ensin
nauttia jotakin wirmoitusta. Hänellä ei ollut
ruokahalua, hänen päänsä oli kuuma ja ras-
kas, ja hän halusi main päästä kotiin. Sil-
loin joku nykäsi häntä käsipuolesta. Se oli
eräs llliwamiehistä, joka äskettäin oli autta-
nut häntä juustokaupassa.

„Tule, Anton", sanoi tämä, „nyt on niin
kuuma, että meidän täytyy wirkistää itseäm-
me ja juoda lasillinen wiiniä", ja niin wei
hän Antonin mukaansa rawintolaan, jossa
asettuiwat istumaan suuren puun alle.

Koska Antonilla oli kuuma ja jano, istui
hän mielellään marjossa hetken. Hän tyh-
jensi lasinsa yhdessä siemauksessa. Mutta sit-
ten nousi hän pian ja sanoi, ettei hän woi-
nut hywin täällä alhaalla, raskaassa, paina-massa ilmassa, sekä että hän oli tottunut
juomaan maitoa ja kulmaa mettä, eikä wii-
niä. Niin hän heitti hywästi ja kulki reip-
pain askelin ylös karjamajaa kohti.

Mutta niin muikealta ei kulku ikinä ollut
hänestä tuntunut. Keskipmwän aurinko paah-
toi polttawasti hänen päähänsä, kaikki suonet
tykkiwät, ja jalat tuntuiwat niin raskailta,
että hän waiwoin saattoi niitä liikuttaa. Hän
wastusti wäsymystä kaikin moiminsa. Jota
jyrkennnäksi muori käwi, sitä pitempiä aske-
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leita hän otti, kiihottaen itseään ajattelemalla,
että nyt hänellä oli main tunnin matka, sit-
ten puolen tunnin ja mihdoin main neljän-
nestunnin matka, sitten olisi waikeus woitettu
ja hän olisi päässyt ylös majallensa ja saisi
heittäytyä lepäämään raittiille heinille.

Hän oli nyt saapunut wiimeiselle jyrkän-
teelle. Auringonsäteet polttiwat kuin tuli hä-
nen päätänsä. Äkkiä musteni kaikki hänen
silmissään, hän horjui ja kaatui raskaasti
maahan. Hän oli mennyt tiedottomaksi.

Kun lypsäjä illalla tuli majaan ja toi
maitoa, ei Anton wielä ollut tullut takaisin.
Lypsäjä asetti maidon majaan ja meni pois.
Hänen mieleensä ei johtunutkaan se seikka, että
hänen olisi pitänyt etsiä isäntää.

Mutta joku toinen oli jo lauman tähys-
tänyt Antonin, ja se toinen oli Tuomas. Jo
pari tuntia oli hän istunut piilopaikassaan.
Tuomas tiesi tarkoin kaikki Antonin toimet,
ja oli nähnyt, kuinka toinen askare seurasi
toistaan. Hän ihmetteli nyt komin, kuinka
Anton tällä kertaa antoi maidon niin kuuman
seista, maikka hän muutoin heti kaasi sen eri
astioihin. Osa erotettiin woin kirnuamista
warten, ja se kaadettiin suuriin, pyöreisiin
hulikoihin, joissa se sai seisoa, kunnes siihen
nousi paksu, mainio kerma; toinen osa taas
kaadettiin juustokattilaan. Tuon oli Tuomas
tarkoin pannut merkille awonaisen omen
kautta.



100

Wielätaän ei Antonia näkynyt. Pojasta
tuntui, kuin eiwät asiat olisi oikein. Hän hiipi
hiljaa piilostaan ja meni majaan. Kaikki oli
hiljaista sekä huoneessa että ylisillä, Walkea
ei räiskinyt kattilan alla, ei ääntäkään kuulu-
nut, kaikki oli kuin kuollutta. Lewottomana
juoksi nyt Tuomas ympäri majaa, milloin
ylös, milloin alaspäin, milloin minnekin suun-
taan. Äkkiä huomasi hän Antonin makaaman
maassa wiimeisessä mäessä. Tuomas juoksi
sinne. Niin, siellä makasi hänen ystäwänsä
ummessa silmin, wnlittaen ja janoissaan. Hän
oli tulipunainen ja huulet oliwat tuimat.

Pelastuksesta kalpeana seisoi Tuomas het-
ken ja katseli hywäntekijäänsä. Sitten hän
juoksi kuin nuoli wuoren rinnettä alas.

Anton oli jo monta tuntia maannut tie-
dotonna maassa. Hänet oli mallannut äkilli-
nen kuume m häntä maitoasi polttama jano.
Tämän janon mallitessa hänestä tuntui, ikään-
kuin hän olisi tullut medelle ja hän tahtoi
kumartua alas juomaan, mutta siitä hän he-
räsi hetkeksi ja huomasi, että kaikki oli ollut
kuume-unta. Hän makasi yhä samassa pai-
kassa ja kaipasi turhaan mettä. Sitten hän
taas meni tiedottomaksi ja oli mielestään al-
haalla wesihaudan luona, jossa hän tänä aa-
muna ohimennessään oli nähnyt ihanat man-
sikat. Siinä ne wieläkin oliwat. Oi, kuinka
hän mielellään olisi ottanut jonkun niistä!



101

Hän aikoi ojentaa kätensä ottaakseen niitä,
mutta turhaan, hän ei saanut ainoaakaan.

Mitä, nyt hän kumminkin sai yhden suu-
hunsa! Enkeli kumartui hänen puoleensa, an-
taen hänelle marjan. Nyt hän sai wielä yh-
den lisäksi ja sitten toisen. Kuinka hyroää te-
kikään niiden mehu hänen kuiwnan suuhunsa!
Anton nieli ne halukkaasti; ne oliwat hänelle
sanomattoman wirkistäwiä. Hän herasi
oliko todellakin min? Oliko hän sitten oikein
hereillä? Se ei siis ollut unta, sillä olihan
tuossa hänen wieressään enkeli polwillann ja
pisti suuren, mehukkaan marjan hänen suu-
hunsa.

„Oi, hywä enkeli, anna minulle wielä
marja!" sanoi Anton hiljaa. Mutta enkeli
ei antanut main yhtä, maan imisi, kuusi an-
toi se hänelle, ja Anton otti halukkaasti mus-
taan tämän wirwoituksen. Äkkiä tuntui hä-
nen päässään loma waiwa. Hän laski kä-
tensä otsalleen ja sanoi hiljaa: „wettä", ja
meni wielä kerran tiedottomaksi. Hän ei edes
jaksanut nielaista wiimeisiä marjoja.

Nyt hän näki kauheita unia. Hänen päänsä
tuntui tuleman niin suureksi kuin suuriu n>oi-
palanen ja sitten yhä suuremmaksi ja lisäksi
niin hirmuisen raskaaksi, että hän kauhistuen
sanoi itseksensä: „Tuota päätä et moi yksin
kantaa. Sen alle pitää asettaa paksut puu-
jalat, niinkuin omenapuiden oksien alle pan-
naan, knn ne kantamat liian paljon hedelmiä",



102

Ia nyt oli hänestä, kuin olisi pää ollut täynnä
ruutia, jonka joku hänen takanaan oli-sytyt-
tänyt. Sitä poltti kuin tulessa, ja kohta oli
kaikki räjähtäwä rikki. Mutta sitten wirtasi
äkkiä kylmä jn wirwoittawa kuohupuro hänen
otsallensa, koko knswoillensa ja suuhunsa.
Anton joi halukkaasti wettä ja tuli jälleen
tuntoihinsa.

Kaikki oli aiwan totta. Kylmä laine toi-
sensa perästä huuhtoi hänen otsaansa ja kas-
inojansa, sitten wirtasi hänen suuhunsa niin-
kuin pieni puronen, ja hän nieli ahnaasti
tuota jäähdyttäwää juoman. Hänen yltänsä
mälkkyiwät tähdet, sen hän selwään huomasi,
ja myöskin sen, että hän wielä makasi maassa
wuorten keskellä. Mutta puro se ei kuiten-
kaan woinut olla, joka hänen ylitsensä wir-
tasi ja antoi hänen juoda noin hywin. Hän
ei oikein ymmärtänyt, miten asian laita oli.
Mutta hywää se mesi teki, se wnpautti pa-
hasta unesta ja kauheasta tulesta.

Täynnä kiitollisia tunteita sanoi hän puoli-
ääneen: „Oi, rakkaudesta rikas Jumala, kii-
tän sinun hywyydestäsi ja auttamasta enke-
listä!"

Ihä uudestaan hän sai wirwoittawaa we-
sikylpyä, ja wihdoin tunsi hän kylmän wesi-
jonkon päässänsä. Se oli siinä niin suojele-
mana ja hywäätekewänä, että hän sanoi: „Sen
läpi ei tulikaan woi tunkeutua!" Siitä rcm-



103

hoittuneena hän nukkui hiljaa, eikä enää näh-
nyt unta.

Neljäs lutu.

Kuomas saa hywiit Pinwiit.
HVurinko nousi sateilewän kirkkaana, kun An-

ton arvasi silmänsä ja katseli ihmetellen ym-
pärilleen. Häntä wärisytti ja näytti kuin häntä
olisi wiluttanut. Hän aikoi nousta, mutta
hänen päänsä oli raskas ja epäselwä. Hän
kosketti sitten kädellään päätänsä, sillä hänestä
tuntui, niinkuin siinä olisi ollut sotain. Niin
olikin. Moninkertaisena, läpimärkänä ja ras-
kaana oli siinä hänen oma, karkea pyyhkeensä.
Hän otti sen pois, ja kun nyt raitis aamu-
tuuli puhalsi hänen otsaansa, tuntui hänestä
niin suloiselta ja wirkistäwaltä, että hän äkkiä
nousi istualleen ja nnlkaisi ympärilleen. Hä-
nen katseensa kohtasi silloin kaksi suurta, ma-
tamaa silmää, jotka murahtamatta häntä kat-
selin»at.

„Oletko sinä täällä, Tuomas?" kysyi An-
ton ihmetellen. „Kuinka sinä olet tullut tänne
ylös näin aikaiseen aamulla? No, koska nyt
olet täällä, niin tule lähemmäksi, että saan
nojata roähän olkapäähäsi. Olen niin moi-
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Mllton, ett'en saata omin woimin nousta sei-
somaan".

Nuolen nopeudella oli Tuomas Antonin
wieressä ja painoi jalkansa niin lujasti maa-
han, että Anton sai hänestä warman tukeen
ja pääsi 'ylös.

Hitaasti lähestyessään majaa, nojautu-
neena pojan olkapäähän, muisti Anton wähi-
tellen, mitä hänelle oikeastaan oli tapahtunut.
Mutta kaikkia yön tapauksia ei hän kuitenkaan
saanut selwille. Ehkä Tuomas woisi antaa
niihin selityksen. Tultuaan tupaan istuutui
Anton rahille ja sanoi: „Tuomas, siirrä tänne
tuo toinen tuoli ja istu tähän wiereeni! Mutta
ota ensin tuo ruukku, niin juomme wähän
tuoretta maitoa! Gn jaksa wirittää tulta.
Pieni posliinimalja on siinä wieressä

Mutta, mihinkäs se on joutunut?" kes-
keytti hän puheensa, „minä panen sen aina
tuonne. En ymmärrä, mikä minuun tuli eilen".

Tuomaan kaswot lensiwät tulipunaisiksi.
Hän kyllä tiesi, missä malja oli. Wähän epäil-
len sanoi hän: „Se on tuolla lattialla", ja
otti samassa sen sekä maitoastian ja wei ne
Antonille. Tämä pudisti päätään ja näytti
hämmästyneeltä. Ei hän koskaan ollut aset-
tanut maljaa lattialle owensuuhun. Näue-
tönnä j ja miettiwäisenä hän joi maidon ja
täytti-ruielä kerran maljan, sanoen:

„Kas-tuossa, Tuomas, juo sinäkin! Sinä
olet tehnyt minulle suuren palweluksen, kun
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tulit tänne näin aikaiseen. Luulitko sinä, että
täällä tänäpäiwänä olisi juustokestit ja tah-
doitko warmuuden wuoksi ehtiä ensiksi?"

„En suinkaan", makuutti Tuomas.
„Sanoppas nyt", jatkoi Anton, joka jo

pari kertaa lewottomasti oli silmäillyt mär-
kää pyyhinliinllll, joka oli hänen edessään
pöydällä, ja sitten wesiastiaa, joka, ikäänkuin
matkaan walmiina, oli aiwan owen suussa,
„sano minulle, Tuomas, oliko pyyhiuliina ot-
sallani, kun aamulla tulit tänne?"

Tuomas punastui korunaan myöten, sillä
hän ajatteli, että kun Anton saisi tietää kaikki,
mitä hän oli tehnyt, ei hän ehkä sitä hywnk-
syisi, maan »vihastuisi. Mutta Anton katsoi
häntä niin suoraan ja wakawasti silmiin, että
pojan täytyi kertoa hänelle kaikki.

„Minä sen siihen panin", sanoi siis Tuo-
mas epäröiden.

„Minkätähden sinä niin teit?" kysyi ihme-
tellen Anton.

„Kun teillä oli niin kuuma".
Anton tul: yhä enemmän ihmeisiinsä,

„Niin, mutta minähän heräsin jo auringon-
nousun aikaan", sanoi hän. „Milloin sinä
tulit tänne?"-

„Eilen illalla neljän, nniden aikaan", ivas-
tasi Tuomas pelokkaasti. „Lypsäjä tuli masto,
paljon myöhemmin".

„Mitä sanot? Oletko ollut täällä koko yön?
Miksi olet täällä ollut jn mitä olet tehnyt?"
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Anton huomasi nyt, että Tuomas häm-
mästyi, mutta muistellen wiime öisiä uniaan
jo. näkyjään, taputti hän poikaa oikein isälli-
sesti olkapäälle ja sanoi: „Minun ei sinun
tarwitse pelätä, Tuomas! Kas tässä, juo
wielä siemaus ja kerro sitten kaikki, mitä tie-
dät, kaikki mitä on tapahtunut sen jälkeen,
kuin eilen iltapäiwällä tänne tulit".

Näistä kehottamista sanoista kämi Tuu-
maan mieli rohkeammaksi. Ensin hän joi
maitoa. Se maistui hänestä niin hymältä
hänen suureen nälkäänsä ja janoonsa. Sitten
hän alkoi kertoa:

„Minun teki main mieleni tulla tänne tei-
dän luoksenne niinkuin edellisinäkin päiwinä,
mutta en tuoretta juustoa saadakseni. la,
kun oli pitkä aika kulunut siitä, kuin lypsäjä
tuli maitoineen, eikä teitä näkynyt, niin läksin
teitä etsimään. Silloin löysin teidät makaa-massa maassa, tulipunaisena, kuumana ja hy-
win janoisena. Silloinkiiruhdin mesihaudalle ja
noukin suurimmat mansikat mitä löysin, ja
annoin ne teidän syödä, ja te söitte niitä niin
mielellänne. Sitten menin tupaan, otin tuon
pienen wesisangon ja kiiruhdin purolle mettä
hakemaan. Sitä kansin sitten -posliinikupilla
teidän päähänne ja annoin teidän juoda, sillä
teidän oli niin jano. Kun sanko tuli tyhjäksi,
juoksin takaisin purolle ja toin enemmän mettä.
Mntta, kun mesi heti juoksi pois päästänne,
ajattelin, että pyohinliina pysyisi knumcmmin
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märkänä, ja sentähden menin tupaan hake-
maan sellaisen, kostutin sen ja panin sen mo-
ninkertaisena otsallenne. Kun se tuli kuu-
maksi ja kuiwaksi, kastoin sen uudestaan me-
teen ja panin sen taas päähänne, Wihdoin
te heräsitte ja silloin tulin niin iloiseksi, sillä
olin kaiken aikaa pelännyt, että tulisitte sai-
raaksi",

Anton kuunteli tarkasti pojan kertomusta.
Nyt hän ymmärsi, mitä hänelle yöllä oli ta-
pahtunut ja kuinka hän puoliunissaan jakuu-
meen houreessa oli luullut poikaa pelasta-
maksi enkeliksi, joka hänelle mansikoita toi, ja
kuinka hän sitten oli nauttinut puron mettä,
kuin elämän nestettä.

Äänettömänä ja ihmetellen hän katseli
Tuomasta, ikäänkuin ei koskaan ennen olisi
ketään poikaa nähnytkään. Ia asian laita oli-
kin osaksi niin, sillä semmoista poikaa ei hän
todellakaan koskaan ollut nähnyt. Kuinka oli-
kaan, oli tuo poika, jota kaikki ihmiset, nuoret
ja wanhllt, „tyhmäksi Tuomaaksi" sanoiwat,
pelastanut hänen henkensä, joka warmaankin
oli ollut suuressa manrassa. Anton tiesi hy-
win, että häntä oli loma kuume ahdistanut.
Jos ei Tuomas raittiilla medellä olisi häntä
siitä wllpciuttanut, niin kuka tietää, mikä seu-
raus siitä ennen aamua olisi ollut. Ia kuinka
alttiisti tuo Tuomas, jolle ei kukaan ystäwäl-
listä sanaa sanonut, oli koko yön walwonut
ja toista hoitanut. Suuren, wahwnn Anto-
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nin silmiin nousi kyyneleitä, kun hän kaikken
tätä ajatteli ja näki edessään ujon ja halwek-
situn pojan. Hän tarttui hänen käteensä ja
sanoi: „Meistä tulee hywät ystäwät, sinusta,
Tuomas, ja minusta. Minä olen sinulle suu-ressa kiitollisuuden melassa, enkä sitä koskaan
unhoita. Tee minulle nuelä yksi palwelus.
Kaikki jäseneni wapisewat niin, että minun
täytyy mennä lewolle. Lähde alas äitini luo
ja pyydä häntä tulemaan tänne luokseni, sillä
minä en moi oikein hywin. Sinun pitää tulla
tänne hänen kanssaan takaisin. Minulla on
wielä paljon sanomista sinulle. Muista nyt
maan se".

Niin onnellinen ei Tuomas ollut eläis-
sään ollut. Hän hyppi korkealle alas mäkeä
juostessaan, ikäänkuin ei hän iloissaan olisi
osannut kyllin korkealle hypätä. Nythän An-
ton itse oli käskenyt häntä tulemaan takaisin,
eikä hänen enää olisi tarwis piilottautua, maan
hän rohkenisi heti mennä tupaan, ja sen li-
säksi oli Anton sanonut, että heistä tulisi hy-
wät ystäwät. Näin ajatellessaan hypähti Tuo-
mas yhä uudestaan ja tuli siten huomaamat-
tansa perille.

Juuri kun hän juoksi siewää kirkasakku-
naista taloa kohti, tuli Antonin äitipyhäwaat-
teissaan ja wirsikirja kädessä kotiin kirkosta.
Poika juoksi häntä ivastaan, eikä woinut, hen-
aästyksissään kun oli, pitkään nilaan puhua
mitään.
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„Mistä sinä tulet?" kysyi juhlapukuinen
Annikka muori, joka ei mielellään nähnyt mi-
tään epäsiistiä talossaan, ja katseli tutkimin
silmin Tuomasta kiireestä kantapäähän. Poika
ei juuri ollutkaan pyhäpäiwäisen näköinen
rikkinäisissä arkihousuissaan ja likaisessa pai-
dassaan. „Luulen nähneeni sinut puron toi-
sella puolella. Olet kaiketi jokuOlli-Ollinlap-
sista?"

„Gn, minä olen ruain Tuomas", ivastasi
poika nöyrästi.

Nyt Annikka muori muisti kuulleensa, että
Ollilaisilla oli ollut hoidokkaana heikkomielinen
poika, josta sanottiin, ettei hänestä ollut mihin-
kään. Hän se kaiketi oli, joka nyt tuossa seisoi,

„No, mitä sinä nyt täällä minun luonani
asioitset?" kysyi Annikka hywin ihmeissään,

Tuomas, joka nyt oli ehtinyt henkeään
ivetää, toimitti selivään asiansa.

Annikka muorin mieli käwi hywin alaku-
loiseksi, sillä terwe Anton ei mielii koskaan
ollut sairastanut, ja kun hän nyt oli lähettä-
nyt äitiänsä hakemaan, eikä ollut tullut itse
kotiin, oli se paha merkki. Puhumatta sa-
naakaan meni Annikka sisälle, kääri huolelli-
sesti kokoon kaikki, mitä luuli tarwitsewansa
ja tuli kohta pihalle suuri kori kädessä,

„Tule", sanoi hän Tuomaalle, „meidän
täytyy kiirehtiä. Mutta, tarwitseeko sinun
tulla mukaan?"

„En tiedä", ivastasi poika arasti, ja mel-
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kein kuin olisi tehnyt määrin, lisäsi hän:
„Enkö saa kantaa teidän korianne?"

„Wai niin", sanoi Annikka muori itsek-seen. „Anton on luullut, että ottaisin kaikel-
laista mukaani, ja hänen mielestään poika
saattaisi tawarat kantaa". Hän antoi korin
pojalle, Aanetönnä astui hän mäkeä ylös-
päin, sillä surulliset ajatukset waimasiwat
häntä.

Hänen oiwa Antoninsa oli hänen sielunsa
ylpeys ja hänen ilonsa. Olisiko hän todella-
kin sairastunut? Olikohan sairaus määräl-
listä? Hänen lemottomuutensa lisääntyi jota
lähemmä karjamajaa hän tuli. Nyt hr wih-
doinkin oliwat perillä muutama askel main
wielä. Huolestuneen äidin polwet wapisi-
wat niin, että hän tuskin pääsi askeltakaan
etemmäksi. Hän meni sisään. Siellä ei ol-
lut ketään. Hän katseli kaikkialle ympäril-
leen ja sitten ylisille. Siellä hänen poikansa
makasi sywällä heinien sisässä. Äiti saattoi
tuskin häntä nähdä, Tuomas seisahtui kun-
nioittllwasti majan ulkopuolelle. Hän pisti
main korin owesta sisään.

Knn äiti tuskaisena kumartui poikansa puo-
leen, llwasi tämä siniset silmänsä, ojensi hä-
nelle iloisesti kätensä ja sanoi reippaasti:

„lumala siunatkoon sinua, äiti, siitä että
olet täällä! Olen maannut kuin pölkky siitä
asti, kuin Tuomas lähti".

Äiti katseli poikaansa puoleksi iloisena ja
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puoleksi lewottomanll. Hän ei oikein tiennyt,
mitä ajattelisi. „Anton", sanoi hän nyt, „kuinka
on laitasi? Puhutko houreessa, wai tiedätkö,
että lähetit hakemaan minun?"

„Kyllä, rakas äiti", sanoi Anton hymyil-
len, „nyt olen uiman selwällä päällä, kuume
on ohi. Mutta aamulla olin niin heikko,
että joka jäsen nmpisi, enkä woinut tulla
sinne luoksesi, maikka minun teli mieli puhua
kanssasi, Polweni omat »vieläkin niin her-
wottomat, etten moi mitään tehdä".

„Mutta mistä tuo sairaus tulee? Mikä
sinulle on tullut, Anton? Sano minulle
suoraan", pyysi äiti hellästi ja istui heinille
hänen wiereensci.

„Niin, minä kerron sinulle järjestään
kaikki", sanoi Anton, lewollisesti nojautuen
heiniä wastlllln, „mutta katso ensin tuota
pientä, kalpeaa ja laihaa poikaa tuolla al-
haalla, jolla ei ole ehjää maateitä päällään,
jolle ei kukaan lausu ystäwällistä sanaa jn
jota ei kukaan sano muuksi kuin tyhmäksi
Tuomaaksi".

Annikka kääntyi Tuomaaseen, joka alin-
omaa katseli Antonia nähdäkseen, wieläkö hän
nyt menisi taidottomaksi.

„No, mitä hänestä sitten?" kysyi äiti.
„Hän se oli, joka pelasti henkeni, äiti. Jos

ei tuota lasta olisi ollut, niin makaisin wielä
tuolla ulkona maassa ja taistelisin knolettn-
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maa kuumetta wasiaan, taikka olisin jo lä-
hellä kuolemaa".

Ia nyt kertoi Anton kaikki, mitä oli ta-
pahtunut edellisestä päiwästä asti; kuinka
Tuomas herkeämättä oli istunut hänen luo-
naan koko yön ja wirwoittllnut häntä, kun
hän oli nääntyä janoon ja polttamaan kuu-meeseen, kuinka poika oli sammuttanut tulen,
joka poltti hänen päätään ja hoitanut häntä
niin hywin, ettei kukaan maailmassa olisi
woinut sitä paremmin tehdä, eikä ehkä olisi
tahtonutkaan hänen tähtensä tehdä.

Äidin täytyi monta kertaa pyyhkiä kyyne-
leensä. Hän kuwitteli mielessään, kuinka
hänen Antoninsa oli maannut tuolla ulkona
yksin ja hyljättynä ja ehkä wähällä nääntyä
janoonsa, kenenkään tietämättä siitä mitään.
Kiitollisuus ja ilo täyttiwät nyt hänen sy-
dnmmensä, niin että hänen täytyi huudahtaa:
„lumalan olkoon kiitos ja ylistys!" Juma-
lan olkoon kiitos ja ylistys!"

Tuomas raukkaa kohtaakin tunsi Annikka
muori niin suurta kiitollisuutta ja hellyyttä,
että hän oikein innoissaan lausui: „Tuo-
macm ei tarwitse enää palata Olki-Ollin
luo! Aiman warmann on poika raukan täy-
tynyt nähdä nälkää. Likainen ja repaleinen
hän on aina ollut. Jo tänä pciiwänä otan
hänet mukaani kotnn ja huomenna hankin
hänelle uudet «vaatteet ja puhdistan hänet,
että häntä saattaa katsella. Meillä ei häntä pidetä
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pahasti. Me emme koskaan unohda, mitä
hän on sinulle tehnyt".

„Sitä minäkin juuri olen toiwonut, äiti,
mutta minun piti ensin saada tietää, mitä
sinä siitä ajattelisit. Ia nyt itse rupeat -eh-
dottamaan samaa ja olet ajatellut kaikki niin
walmiiksi, etten itse olisi sitä woinut parem-
min suunnitella. Ei mikään maailmassa
wedä äidille wertoja. Ia näin sanoen loi
Anton äitiinsä niin kiitollisen ja rakkaan kat-
seen, että se lämmitti äidin sydäntä, ja tämä
ajatteli itsekseen: „Ei mikään wedä hywällc
pojalle wertoja".

„Nyt, poikani, täytyy sinuu syödä jota-
kin", sanoi äiti sitten, „että woimistut.jälleen.
Minulla on mukanani muutamia tuoreita
munia ja wehnästä, ja nyt wiritän walkecm,
mutta elä kiirehdi alas".

Sitä ei Anton tehnytkään, sillä hän oli
wielä hywin »voimaton, Wähitellen heikkous
kuitenkin katosi. Kun-Anton tuli alas tu-
paan, wiittnsi hän Tuomasta, sota yhä seisoi
ulkona ja katseli etsiwästi sisään, tulemaan
pöydän ääreen, johon hän itsekin oli istunut,
„Tuomas", sanoi hän, katsoen ystäwällisesti
Tuomasta silmiin, „tahdotko tulla knrjamaja-
mieheksi?

Tuomaan kaswojn kirkasti ilonsäde, mutta
se katosi jälleen, sillä hänen kormissaan knikui-
wat nuo masentamat sanat: „Hänestä ei kos-
kaan woi mitään tulla", taikka: „Hän ei moi
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mitään tehdä; hän ei kelpaa mihinkään", ja
masentuneena hän ivastasi: „Minusta ei tule
mitään".

„Kyllä sinusta moi tulla majamies", sa-
noi Anton hywin warmasti. „Sinä olet hywin
toimittanut ensimmäiset tehtäwäsi. Nyt sinä
jäät minun luokseni ja kannat mettä ja mai-
toa ja autat minua wähän yhdessä ja toisessa
askareessa, ja niinä opetan sinua, kuinka kir-
nutaan ja juustoa juoksutetaan, jakun tulet kyl-
lin isoksi, niin saat pistää kätesi juustokntti-
laan ja rumeta minua auttamaan!"

„Täälläkö Kuohupuron majalla?" kysyi
Tuomas, jonka mielestä semmoinen onni oli
aiwan käsittämätön,

„luuri täällä Kuohupuron majalla".
Tuomaan kaswojen ilme osoitti niin ää-

retöntä onnellisuutta, ettei Anton woinut
kääntää katsettaan hänestä. Poika oli kuin
muuttunut. Sen huomasi äitikin, pannes-
saan pöydälle suuren munapannukakun, jonka
hän oli tehnyt. Hän taputti poikaa ystä-
wällisesti ja sanoi: „Niin, pikku Tuomas,
tänäpäiwänä meidän pitää olla iloiset tois-
temme kanssa ja huomenna myöskin, ja joka
päiwä meidän pitää kiittää hywää Jumalaa,
joka juuri oikealla ajalla johdatti siuut An-
tonin luo, sillä ei kukaan saata ymmärtää,
miksi muutoin juuri sillä hetkellä tulit tänne
ylös".
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Nyt alkoi juhla-ateria. Ei Tuomas eläis-
sään ollut nähnyt niin monta hywää ruoka-
lajia pöydällä kuin nyt, sillä paitsi mainiota
munapannukllkkua oli Annikka muori pannut
esille tuoretta mehnäistä ja siihen wiereen
suuren, keltaisen woipnlan, ja keskellä pöy-
tää rehenteli maukkain wiilipytty. Tuomas
sai suuret annokset joka lajia, ja kun hän oli
ne syönyt, sai hän wielä toiseen kertaan yhtä
suuret.

Kun Annikka nnwri illan suussa alkoi
lähteä kotimatkalle, sanoi hän: „Olen aja-
tellut toisin, Anton, Tuomaan täytyy jäädä
tänne sinun luoksesi, kunnes sinä tulet oikein
terweeksi. Hän moi tarwittaissa auttaa sinua.
Minä menen puhumaan Ollikaisille asiasta".

Anton oli yhtä mieltä, ja mitä Tuomaa-
seen tulee, oli se hänestä suurin onni, mitä
hänelle saattoi tapahtua. Nyt hän oli oikein
kotonaan Antonin luona. Tänä iltana ei
hän kuunnellut Antonin iltarukousta piilo-
paikastaan kuusten alta, maan hän seisoi kirk-
kaan tähtitniwnan alla, kun tämä sanoi: „Tule,
Tuomas, nyt me luemme Narukouksen!"
Hartaasti liitti poikakiu silloin kätensä yh-
teen, ja kun Anton sanoi: „Hywää yötä.
Jumala olkoon kanssanne!" silloin oli Tuo-
mas niin onnellinen, että hän mielellään
lomalla äänellä olisi tahtonut huutaa koko
maailmalle: „Hywää yötä. Jumala olkoon
kanssanne!"
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Jo samana iltana meni Annikka Olki-
Ollin waimon luu, joka kolmen poikansa ja
Liisan kanssa seisoi owella kuunnellen, mitä
kullakin lapsella oli kerrottaman, Annikka
muori ymmärsi, että he puhunnat Antonista,
jonka pahoinwoinnistll lypsäjä oli kertonut.
Kun hän nyt selitti mainiolle, miksi hän oli
tullut, ja että hän oli poikansa kanssa päät-
tänyt ottaa Tuomaan omaksi lnpsekseen, ru-
pesi waimo kowasti poimittelemaan ja sanoi,
että olisi paljon parempi, jos he ottaisiwcit
jonkun hänen kolmesta pojastaan, sillä heistä
olisi paljon enemmän, niin, sata kertaa enem-
män hyötyä, kuin tyhmästä Tuomaasta, Ia
kaikki pojat huusiwat toinen toistaan loivem-
min: „Ottakaa minut, ottakaa minut!"
.Kaikki tiesimät he hywiu, kuinka hywä Anton
oli, ja kuinka monta maukasta palaa hänellä
majassa oli. Mutta kaikista huudoista ja
rukouksista ei ollut apua, Annikka muori
mustasi lewollisesti, että he oliwat walinneet
Tuomaan, ja että hän jo tunsi hänet ja tiesi,
että pojalla oli enemmän sydäntä ja ymmär-
rystä, kuin monella niistä, jotka oliiuat häntä
nimittäneet tyhmäksi Tuomaaksi, Hän nm-
roitti myös poikia pilkkaamasta ja kiusaa-
masta Tuomasta, sillä silloin joutuiwat he
hänen poikansa Antonin kanssa tekemisiin. Sil-
loin tämä woimakklllllla kädellään puhuisi heille
selwempää kieltä, kuin äiti, joka ei wiitsinyt
pitkiä puheita pitää,
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Näin sanoen lähti Annikka äidin ja las-
ten luota, jotka kaikki äänettöminä ja häm-
mästyneinä klltsoiwat hänen jälkeensä. Jo-
kainen pojista ajatteli itsekseen: „Woi, jos
minä olisin Tuomaan sijassa! Hänelle tulee
hywä olla; hän on tuolla karjamajallaan
kuin kuninkaan poika leipuripuodissa."

la, kun pojat main siitä päiwin näkiwät
Tuomaan, juoksimat he kaikki hänen luokseen,
ja jokainen tahtoi olla hänen paras ystä-
wänsä, sillä he muistiwat wiimeisiä juusto-
kestejä, jolloin he kaikki oliwat häntä niin
pahasti kohdelleet. Tästä lähin Tuomas
warmllllnkin yksin saisi kaiken tuoreen juus-
ton, ja silloin kyllä olisi onni päästä hänen
ystäwäkseen.

Vastaisuudessa oli heillä kyllä kaikilla se
onni, sillä Tuomaalle tuotti suurta iloa se,
että hän sai jakaa muille tuoretta juustoa,
jota niin runsaassa määrin tuli hänen osak-seen, eikä hän woinut kyllin ihmetellä, kuinka
kaikki lapset oliwat muuttuneet häntä kohtaan,
kun ei häntä enää koskaan kiusattu eikä pil-
kattu.

Kun Tuomaan nyt ei tarwinnut ketään
peljätä, niin kaikki ihmiset suureksi ihmeekseen
huomasiwat, että hänestä kerrassaan oli tul-
lut toimekas ja reipas poika, josta kaikkein
täytyi sanoa: „hän ei ole, kuin sama poika",
taikka: „kenenkään ei olisi pitänyt häntä sa-
noa „tyhmäksi Tuomaaksi".



Pastorikin sanoi jonkun ajan kuluttua, että
Tuomas oli hänen paras oppilaansa, sillä
kaikki hänen wastauksensa olimat niin selwä-
järkiset, että toisten poikain olisi olettama
hänestä esimerkkiä.
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Zaallon on Vywä olla.

<FVun tahtoo päästä Fideris-nimiseen paranto-
laan, täytyy ensin kulkea pitkin laajaa laaksoa
ja sitten nousta ylös pitkää ja jyrkkää mäkeä.
Tässä tawallisesti hewoset niin hengästyivät,
että matkustaja mielellään nousee ajoneu-
woista ja jalkaisin jatkaa matkaa ylös kau-
nista wihantaa muoren rinnettä.

Kun on käwellyt hymän aikaa, tulee ensin
Fideris-kylään, joka on miellyttämällä, wi-
hannallll kukkulalla, ja sitten kulkee tie wuor-
ten wälissä, kunnes parantolan yksinäiset ra-
kennukset kallioitten ympäröiminä pilkistäwcit
esiin. Täällä kaswaa main hawumetsää, joka
yleensä peittää ylängöt ja wuoret ja olisisangen synkännäköistä, jos eimät hienot, heleät
metsäkukat kaikkialta pistäisi esiin pehmeästä
nurmikosta.

Eräänä kauniina kesäiltana tuli kaksi naista
kylpyhotellista. He kääntyiwät kapealle polulle,
joka aiwan lähellä rakennusta alkaa kohota
jn käy yhä jyrkemmälsi jota lähemmäksi tul-
laan korkeita kallioita, jotka kohoamat toinen
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toistensa yli. Ensimmäisellä kallionkielekkeellä
he seisllhtuimat ja katseliwat ympärilleen, sillä
he oliwat mastll äskettäin tulleet parantolaan,

„Täällä ei juuri ole hauskan näköistä,
täti", sanoi nuorenipi kahdesta naisesta, sil-
mäillessään ympärilleen. „Pelkkiä kallioita
ja hawumetsää ja sitten taas muoria ja met-
sää. Jos meidän pitää jäädä tänne kuudeksi
unikoksi, niin toiwoisin todellakin, että täällä
olisi wähän hauskemman ja iloisemman nä-
köistä".

„Hauskuutta ei ainakaan tuota se, että
sinä, Paulina, tänne tultuamme alinomaa
kadotat hohtokiwi-ristisi", sanoi täti, sitoes-saan tytön kaulaan punaisen samettinauhan,
jossa riippui loistama risti, „Io kolmannen
kerran näinä päiwinä sidon kiinni nauhan.
En tiedä, missä on wika, sinussako wai nau-
hassa, mutta sen tiedän, että jos hukuttaisit
ristin, niin olisi mielesi hywin paha".

„Olisi kyllä", wastllsi Paulina wilkkaasti,
„En tahtoisi antaa pois ristiäni maikka mitä
maksettaisiin. Olen saanut sen perinnöksi lli-
oinäidiltäni, ja se on paras aarteeni". Näinsanoen tarttui Paulina itse nauhaan ja sitoi
pari kolme solmua lisää siihen, jotta risti pa-
remmin pysyisi,

Ntkiä hän seisahtui. „Kuule, kuule, täti,
nyt tulee luullakseni todellakin jotakin haus-
kaa!"

Korkealla heidän yläpuolellaan kaikui iloi-
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Nen laulu, ja iitä seurasi aina wäliin heleä,
pitkä huhuileminen ja sitten taas laulu. Molem-
mat naiset katseliwat kohden kukkuloita, maan
eiwat woineet keksiä elämää olentoa. Polku
kierteli korkeiden pensaiden ja kalliokielekkeiden
lomitse, jotta alhnaltapäin ei woinut sitä myö-
ten nähdä pitkälti eteensä. Mutta äkkiä syn-
tyi iloa ja elämää tiellä, seka ylhäällä että
alhaalla, kaikkialla, niin pitkälti kuin saattoi
pitkin tietä nähdä, ja yhä kowemmin ja lä-
hempänä kaikui laulu.

„Woi, täti, katso tuonne!Kas tuossa jatuossa
ja tuossa", huudahti Paulina ihastuksissaan ja,
ennenkuin täti ehti kääntyä, tuli kolme, neljä
wuohta juosten esille ja sitten yhä usmmpia
ja useampia. Kaikilla oli pieni kello kaulassa,
ja se kilisi niin heleästi. Keskellä laumaa
juoksi paimenpoika, joka juuri nyt oli ehtinyt
laulunsa wiimeisecn wärssyyn.

Iloinen oon taimellakin.
Mitä minä itkisin,
Kewät sitten jälleen seuraa,
Sulaa taasen hankikin.

Sitten seurasi pitkä, pitkä huhuileminen,
ja samassa seisoi paimenpoika koko laumoi-
neen lliwan Pllulinan ja hänen tätinsä wie-
ressä, sillä awojaloin kuin oli, juoksi hän
yhtä kewuesti ja nopeaan, kuin hänen pienet
wuohensakin.
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„Hywää iltaa!" sanoi hän, iloisesti kat-
sellen heitä molempia ja aikoi jatkaa mat-
kaansa. Mutta willllssilmäinen poika miel-
lytti naisin.

„Odota wähän", sanoi Paulina, „oletko
kylän paimenpoika? Omatko sinun wuohesi
tuolta alhaalta kylästä",

„Owat kyllä",
„Tuletko joka päiwä näiden kanssa tänne

ylös?"
„Tulen".
„Wai niin. No mikä on nimesi?"
„Nimeni on Jaakko".
„Etkö tahdo laulaa uudestaan minulle

tuota laulua, josta äsken kuulimme main
yhden wärssyn".

„Se on liian pitkä", sanoi Jaakko, „wuo-
hien täytyisi odottaa liian lauman. Minun
on nyt meneminen kotiin niiden kanssa". Hän
pani kuluneen lakkinsa päähänsä, heilutti pai-
mensauwaansll ja huusi wuohille, jotka rupe-
siwat kaluamaan joka paikkaa: „Kitis kotiin!
kitis kotiin!"

„No, mutta sitten kaiketi toisella kertaa
laulat sen minulle, Jaakko", huusi Paulina
hänen jälkeensä.

„Kylla, sen teen mielelläni. Hywäa yötä!"
huusi poika takaisin ja hyppäsi wuohineen
matkaan. Pian oli koko joukko ehtinyt alas
ja seisahtanut hotellin ulkohuoneiden luo, sillä
tähän piti Jaakon jättää sen talon wuohet.
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Toinen niistä oli kaunis, maitoinen wuohi
ja toinen musta, jolla oli hywin siewä poi-
kanen, Jaakko hoiteli jälkimmäistä hywin
huolellisesti, sillä se oli pieni heikko eläin, ja
hänestä se oli rakkaampi, kuin kaikki toiset.
Pieni kili olikin hänelle niin kesy, että se kai-
ken pöiwää seurasi häntn. Poika wei sen
nytkin hywin warowasti sen omalle paikalle
karjapihaan, „Kas niin, Puluni, makaa nyt
rauhassa; luulen, että olet wäsynyt. Olemme
olleet kaukana täuä päiwänä, ja sinä olet sem-
moinen pieni raukka. Pane nyt heti pehmeille
pahnoille maata!"

Kun Jankko näin huolellisesti oli hoidellut
Pulua, riensi hän jälleen edelleen joukkoinensa,
ensin ylös mäkeä kylpyhuoneen ohi ja sitten
alaspäin pitkin tietä kylään. Täällä puhalsi
hän pieneen paimentorweensa niin kowasti,
että koko laakso kajahti. Hajallaan olemista
asunnoista tuliwat nyt lapset juosten, jokai-
nen ottamaan wuohensn, jonka he jo etäältä
oliwat tunteneet. Lähellä olemista taloista
taas tuli joku waimo taluttamaan wuohtansa
nuorasta tai surmista kotiin, ja pian oli koko
lauma hajaantunut ja joka pieni eläin miety
paikoilleen. Wihdoin seisoi Jaakko aiwan
yksin Ruskoineen, joka oli hänen oma wuo-
hensn, jn tämän kanssa meni hän nyt kotiin
pieneen tupaan wuorenrinteellä, jossa mummo
jo häntä owella odotti.

„Onko sinun käynyt hywin tänä päiwänä,
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Jaakko?" kysyi mummo ystäwallisesti ja wei
Ruskon talliin, jossa hän heti rupesi sitä lyp-
sämään. Mummu oli wielä hywissä rom-
missa ja hoiti koko talouden itse, sekä sisä-
että nltoaskareet ja piti hywan järjestyksen
kaikkialla. Jaakko seisoi owella ja katseli, mitä
mummo teki. Kun tämä oli lypsänyt, palasi
hän tupaan ja sanoi: „Tule nyt sisään, Jaakko,
sinun taitaa olla nälkä".

Ateria oli jo malmiina, eikä Jaakon tar-
winnut muuta kuin istua pöytään. Mummo
istui hänen miereensä, ja wmkk'ei pöydällä
ollutkaan muuta, kuin Ruskon maitoon kei-
tettyä puuroa, niin maistoi ruoka Jaakosta
erinomaiselta. Syödessään hän kertoi mum-
molle mitä hänelle oli päiwän kuluessa ta-
pahtunut, ja, aterioituansa meni hän heti
lewolle, sillä nikaseen seuraamana namuna
piti hänen jälleen' lähteä laumoineen metsään.

Nain oli Jaakko jo mieltänyt kaksi kesää,
sillä niin tauwan oli hän ollut paimenpoi-
kana. Hän oli nyt niin tottunut siihen elä-
mään ja niin perehtynyt wuohiinsn, ettei hän
woinut ajatellakaan muuta elintapaa. Mel-
kein kaiken ikänsä oli hän asunut mummonsa
kanssa. Uiti oli kuollut hänen uiman pienenä
ollessaan, ja isä, joka heti äidin kuoltua oli
mennyt sotapalwelukseen, oli monen muun
kanssa lähtenyt Napoliin ansaitsemaan rahaa,
silla hän oli luullut siellä niitä helpommin
saamansa kuiu kotona.
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Äidin-äiti oli myös köyhä, mutta hän otti
heti huostaansa tyttärensä orwon lapsen, pikku
Jankon, ja jakoi hänen kanssaan mitä itsel-
lään oli. Hänen pienessä kodissaan näyttikin
siunaus mallitsewan, sillä ei heillä wielä kos-
kaan ollut puutetta ollut.

Rehellinen, kunnon Liisa muori oli hywin
arwossapidetty koko kylässä. Kun pari wuotta
sitten kyläläisten täytyi ottaa toinen paimen-
poika, niin kaikki walitsiwat yksimielisesti siksi
Jaakon, sillä he mielellään soimat ahkeralle
Liisa muorille sen ilon, että hänen tyttärensä
poikakin saisi ansaita jotakin. Hurskas äidin-
äiti ei koskaan laskenut poikaa nmohineen me-
nemään, waroittamatta häntä, sanoen:

„Elä koskaan unhota, kuinka lähellä sinä
tuolla ylhäällä muorilla olet rakasta Juma-
laa, ja muista, että Hän näkee ja kuulee
kaikki, sekä ettet sinä Hänen kaikkinäkemiltä
silmiltään moi mitään salata. Mutta muista
myöskin, että Hän aina on sinua läsnä ja
saattaa auttaa sinua. Sinun ei sentähden tar-
witsekaan mitään pelätä. Joskaan et tuolla
ylhäällä moi huutaa ihmisiä awuksesi, niin
woit siis hädässäsi kääntyä Hänen puoleensa,
ja Hän kuulee sinua ja auttaa sinua pian".

Tähän uskoen ja luottaen meni sitten
Jaakko ensi päiwästä asti ylös yksinäisille
kukkuloille ja korkeimmille muorille, eikä pe-
lännyt, eikä hätäillyt milloinkaan, sillä hän
ajatteli aincu „lota ylemmäksi tulen, sen lä-



128

hempänä olen taimaallista Isääni ja sitä tur-
wallisemmin hän auttaa kaikesta pahasta, jota
minulle saattaa tapahtua". Suruista ja huo-
lista ei siis Jaakko tiennyt mitään, ja hän
iloitsi koko päiwän kaikesta, mitä hänelle ta-
pahtui. Ei ihmettä siis, jos hän aina ivihel-
teli, lauloi, tai huhuili, sillä jollakin lamalla
piti hänen saada ilmoille tuoda elämäniloaan,
joka hänessä wnllitsi.

Toinen <nt».

AuinKa Jaakko eleli muorilla

seuraamana aamuna heräsi Paulina aikai-
semmin kuin tawnllisesti, sillä iloinen lanlu
hänet unesta herätti,

„Se on marinaankin paimenpoika, joka
laulan", sanoi hän, hypäten heti sängystä ja
mennen akkunan luo.

Airoan oikein, siinä seisoi punaposkinen
Jaakko, joka juuri oli laskenut wanhan wuo-
hen ja pikku kilin karjapihasta.

Poika heilutti witsaansn ilmassa, »vuohet
hyppiwät ja juoksiwat hänen ympärillään, ja
nyt lähti koko joukko liikkeelle. Wielä kerran
korotti Jaakko äänensä ja lauloi, niin että
wuoret kajnhtiwnt:
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„Hawumetsän siimeksessä
Linnut kiiman wisertää.
Tulee sade, mutta päiinä
Sitten jälleen kimmeltää".

„Tänä päimänä hänen täytyy laulaa mi-
nulle koko laulunsa", sanoi Paulina, sillä
Jaakko katosi niin äkkiä, ettei hänen lauluaan
enää lauman kuulunut.

Aamurusko alkoi juuri taimanlra hälwetä,
ja raitis muori-ilma kosketti Jaakon poskia.
Tämä oli oikein hänen mieleistään. Kun hän
oli päässyt wuoren ensimmäiselle jyrkänteelle,
rupesi hän pelkästä hywästä mielestä huhui-
lemaan, niin että laaksot kajahti. Moni ho-
tellissa-asuja heräsi unestaan, mutta ummisti
jälleen silmänsä, muistaen, että se main oli
paimenpoika, joka aina kiipesi muorille niin
aikaiseen, mutta että kyllä muut ihmiset wielä
ehtiwät wähän nukahtaa. Mutta Jaakko kii-
pesi wuohineen yhä korkeammalle, kunnes saa-
pui ylös kalliolle.

Jota korkeammalle he tuliwat, sitä kau-
niimmaksi ja laajemmaksi käwi näköala, Wä-
hän wäliä seisahtui Jaakko ja katseli ympä-
rilleen, Milloin silmäili hän kirkasta tai-
wasta, joka nyt oli tullut tummemman sini-
seksi, milloin lauloi hän sydämmensä pohjasta,
ja jota korkeammalle hän pääsi, sitä woimak-
knammin ja kirkkaammin kaikui laulu:
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„Hawumetsan siimeksessä
Linnut kilwan wisertäa.
Tulee sade, mutta päiwä
Sitten jälleen kimmeltää,

Aurinko ja kirkkaat tähdet,
Kuukin yöllä nmrtioi;
Jumala ne riemuksemme
Taiwahlllle kaikki loi.

Kewät antaa kukkasia
Loistamassa puwussaan,
Sinitaimaan iloisesti
Minä niistä laulan maan.

Kesä antaa marjojakin.
Hedelmiä kypsentää.
Iloisena noita poimii
Reipas paimenpoika tää.

Pähkinätkin kypsyy haassa.
Silloin tiedän mitä teen,
Pienimmalle wuohelleni
Minä silloin niitä wien".

Nyt oli Jaakko päässyt sille paikalle, jossa
hän tawallisesti oleskeli, ja johon hän tänäkin
paiwänä aikoi pysähtyä. Se oli pieni, wihe-
riäinen ylätascmko, jossa oli niin suuri ulko-
ilema kalliokieleke, että sen awonaiselta puo-
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lelta saattoi nähdä kauwcis ympärille joka
taholle ja sywälle alas laaksoon. Tuota kie-
lekettä sanottiin „Saarnastuoliksi", ja sillä oli
Jaakon tapana lewätä tuntikausia wihellellen
itsekseen ja katsellen ympärillä olemaa mai-
semaa, sill'aikaa kuin hänen laumansa käwi
laitumella.

Kun Jaakko oli tullut perille tänne, irroitti
hän pienen ewäspussinsa selästään ja panisen kuoppaan, jonka hän itse oli taiwanut
maahan tätä tarkoitusta warten ja meni sitten
Saarnastuolille, jossa hän heittäytyi pitkäk-
seen ruohikkoon oikein nauttimaan.

Taiwas oli sillä wälin tullut tumman
siniseksi. Tuolla kaukana näkyiwät korkeat
wuoret piimiin asti ulottuwine huippuineen
ja suurine jääkenttineen, ja alhaalla loisti wi-
hanta laakso aamuauringon walossa, Jaakko
lepäsi ruohikossa ja katseli kaunista mai-
semaa wuoroin laulaen, wuoroin wihel-
täen. Wuorituulet wilwoittiwat hänen kuu-
mia poskiansa ja kun hän hetkeksi herkesi
laulamasta taikka wiheltämästä, niin linnut
jatkoiwat ja wisertelimät wieläkin iloisemmin
kuin hän ja nousiwat sinitairunsta kohti. Jankko
nautti äärettömästi. Silloin tällöin tuli Pu-
lunen, pieni kili, hänen luokseen ja painoi
päätään hänen oltuansa wnstaan, niinkuin se
aina osoittaakseen ystäwyyttään tapasi tehdä.
Sitten se hiljaa määkyi ja meni taas pyyh-
käsemnän päätään hänen toista kylkeään wlls-
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taan. Toisiakin wuohia tuli paimenen luo,
ja jokaisella oli silloin omat tapansa,

Jaakon oma ruskea wnohi tuli marsin
totisena hänen luokseen ja katseli ympärilleen,
ikäänkuin se olisi tahtonut saada tietää, oliko
kaikki, niinkuin olla piti. Se seisoi siinä ja
katseli poikaa, kunnes hän sanoi: „Niin, niin.
Ruskoni, minun on kyllä hywä olla; mene
sinä takaisin syömään". Nuori, maitoinen
wuohi ja Pääsky, joka oli saanut nimensä
siitä, että se oli niin hoikka ja notkea ja että
se niin näppärästi pujahti joka paikkaan, niin-
kuin pääskyset koloihinsa, ne yhdessä hyppä-
siwät suoraan Jaakkoa wastaan semmoisella
wauhdillll, että, jos ei hän jo olisi maannut
maassa, olisi hän epäilemättä kaatunut. Mutta
yhtä pian, kuin ne tuliwat, yhtä pian ne myös
kntosimat.

Kiiltäwä Musta taas, rawintolan isän-
nän muohi ja Pulun äiti, oli hiukan ylpeä
luonnostaan. Se ei koskaan tullut lähem-
mäksi, kuin parin askelen päähän, ja pää kor-
kealla se katseli Jankkoa, ikäänkuin olisi pe-
lännyt olemansa liian tuttuni a llinen, ja meni
sitten matkoihinsa. Mutta Suitan, suuri pukki,
ei tullut koskaan esille muuta kuin yhden ker-
ran päiwassä, tunki silloin syrjään kaikki
Jaakon läheisyydessä olemat wuohet ja määki
merkitsewästi, ikäänkuin olisi sillä ollnt jotain
ilmoitettawaa laumalle, jonka johtaja se mie-
lestään oli.
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Mutta pikku Pulu ei koskaan sallinut, että
joku tunki hänet pois suojelijansa luota. Jos
pukki tuli ja tahtoi tunkeutua esille, hiipi Pulu
niin lähelle Jaakon kainalon alle tai pään
kohdalle, ettei suuri Suitan uskaltanut käydä
sen kimppuun, eikä pikku Pulu näin paime-
nensa suojassa ensinkään pelännyt Sultania,
jonka lähestyessä se muutoin wapisi.

Auringonpaisteinen edelläpuolipniwä oli
nyt loppuun kulunut. Jaakko oli jo syönyt
päiwällisensä ja seisoi ajatuksissaan nojaten
paimensauwaansa wastaan, jota hän tuolla
ylhäällä usein käytti, sillä siitä oli hänellä
paljon hyötyä nmorta ylös kawutessaan ja
alas laskiessaan. Hän tuumaili, nousisiko
toiselle puolelle kalliota, sillä tällä kertaa oli
hän aikonut mennä wielä korkeammalle wuo-
hiensa kanssa. Hän main arweli, miltä puo-
lelta parhaiten pääsisi sinne ylös. Hän päätti
mennä masemmalta, sillä silloin tuli hän kul-
kemaan kolmen Lohikäärmekiwen sinmitse, joi-
den ympärillä knswoi niin hienoja ja pieniä
pensaita, että hänen wuohensa saiwat niistä
oikean juhla-aterian. Tie oli jyrkkä, ja yl-
häällä oli määrällisin paikkoja pitkin poikki-
puoleista wuorenseinää, mutta Jaakko tunsi
warman polun, ja wuohethnn oliwnt ymmär-
täwnisiä, eiwätta niin helposti eksyneet. Hän
alkoi siis knwuta ylös, ja iloisesti seurnsnoat
muuhet häntä, juosten milloin edelle, milloin
jälkeen, pikkn Pulu aina lähinnä häntä. Jos-
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kus, kun tuliwllt johonkin hywin liukkaaseen
paikkaan, otti poika kiliä farmista ja weti sitä
perässään. Kaikki käwi onnellisesti ja hywin,
ja nyt he oliwat ylhäällä. Korkealle hyppien
kiiruhtiwat wuohet wiheriöiden pensaiden luo,
sillä ne tunsiwat hywin mehukkaat lehdet, joita
he monta kertaa ennen oliwat saaneet ahmia.

„Hiljaa, hiljaa!" waroitti Jaakko, „älkäa
työntäkö toisianne jyrkillä kohdilla, sillä sil-
mänräpäyksessä woisitte syöstä alas ja taittaa
jalkanne".

„Pääsky! Pääsky! Mitä ajattelet?" huusi
hän hämmästyen, katsoessaan ylös Lohikäär-
mekiwille päin ja nähdessään tämän seisoman
nyt aiwnn reunalla, josta se luin uhalla kat-
seli poikaa. Pian kiipesi hän ylös wuohen
luo, sillä, jos se olisi astunut askeleenkaan
syrjään, olisi se syössyt sywyyteen. Jankko
oli hywin nopsa liikkeissään ja muutaman
minutin kuluttua oli hän liwen luona, tarttui
Pääskyn jalkoihin ja wetäsi sen alas. „Tule
nyt kauniisti minun kanssani, sinä pieni ym-
märtämätön elukka", torui hän wetäessään
wuohta alas toisten luo. Sitten hän hetken
piteli sitä paikoillaan, kunnes se rupesi jyrsi-
mään pensasta, eikä enää yrittänyt juostapois.

,Mutta missä on Pulu?" hundahti Jaakko
äkkiä, katsellen Mustaa, joka seisoi jyrkällä
paikalla ja lewollisesti katseli ympärilleen.
Olihan pieni kili aina Jaakon läheisyydessä,
taikka juoksi se äitinsä perässä.
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Missä on kilisi. Musta?" huusi poika
pelästyneenä ja juoksi wuohen luo. Tämä
ei ollut ensinkään entisensä kaltainen, ei syö-
nyt, waan seisoi hiljaa samalla paikalla epä-
luuloisesti terottaen korwiaan, Jaakko asettuisen wiereen ja katseli ympärilleen seka ylös-
ittä alaspäin. Nyt hän kuuli pienen walit-
tllwan määkynän. Se oli Pulun ääni. Se
tuli alhllllltapäin ja kuului niin rukoilemalta.

Jaakko asettui maahan ja kumartui eteen-
päin. Jotakin liikkui tuolla alhaalla, nyt hän
näki sen selwään. Sywällä hänen allaan
riippui pikku Pulu pnun oksalla, joka pistäysi
esiin kalliosta ja se walitti hiljaa, ikään-
kuin olisi pyytänyt armahdusta. Warmannkin
oli se pudonnut tuonne alas.

Kaikeksi onneksi oli puun oksa ollut tiellä,
muutoin olisi se pudonnut sywyyteen ja aut-
tamattomasti menettänyt henkensä. Wieläkin
oli sen tila määrällinen, sillä jos ei pieni
wuohi saattanut pysyä paikoillaan, putoisi se
alas sywyyteen ja olisi kuoleman oma. Hy-
min hädissään huusi Jaakko: „Pidä kiinni.
Puluni, koeta pysyä oksalla! Minä tulen
pian auttamaan sinua!"

Mutta kuinka möisi hän päästä sinne?
Tältä puolen oli kallioseinä niin jyrkkä, ettei
hän mitenkään woinut kamuta alas, sen hän
selwään huomasi. Mutta pikku wuohi raukka
oli marinaankin Sadekallion kohdalla, nimit-
täin tuon ulospitäwän kallion, jonka alla
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tamallisesti pidettiin sateensuojaa. Siellä
olimat paimenet kaikkina aikoina pahojen il-
mojen wallitessa suojaa etsineet, ja paikan
manha nimi oli Sadekallio. Jaakko tuu-
maili, että hän sieltä käsin woisi kawuta suo-
raan kallion yli ja siten saada eläinraukcm
käsiinsä.

Hän mihelsi heti laumansa kokoon ja meni
tämän kanssa sille paikalle, josta Sadekal-
liolle pääsee. Tänne pysähtyiwcit wuohet syö-
mään ja itse meni Jaakko kalliolle. Täältä
hän nyt, maikka hywän matkaa yläpuolellaan
näki puunuksan ja pikku elukan siinä riippu-
massa. Hän kyllä ymmärsi, ettei ollut help-
poa wuohi selässä kiiwetä, ylös ja taas alas,
mutta toisella taivalla sitä ei woinut pelas-
taa. Hän ajatteli myös heti, että rakas Ju-
mala kyllä häntä auttaisi ja silloinhan hänen
ei käniisi pahoin. Hän liitti kätensä yhteen,
kohotti katseensa taiwasta kohti ja rukoili:
„Hywä Jumala, auta minua, että moisin pe-
lastaa Puluni!"

Nyt hän warmasti uskoi kaiken käymän
hymin, ja alkoi reippaasti kiiwetä ylös kal-
liota myöten ja pääsikin pian puunoksaan kä-
siksi. Täällä hän painoi molemmat jalkansa
lujasti kallioon, nosti mapiseman ja malitta-
man pienen eläimen olkapäilleen ja kapusi
hymin wnrowasti jälleen alas muorenseinää.
Kun hän jälleen tunsi olemansa mnrmalln
pohjalla ja näki, että oli pelastanut pienen
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säikähtyneen wuohen, tunsi hän itsensä niin
iloiseksi, että ääneen lausui kiitoksensa, ja kas-
wot käännettyinä taiwasta kohti hän huu-
dahti: „lumala! Kiitän sinua tuhat kertaa,
kun niin hywin autoit meitä! Woi, me olemme
molemmat niin iloiset". Sitten hän istui
maahan jn hywäili pientä kiliä, jonka kaikki
jäsenet wielä wapisiwat, ja koetti sitä hädästä
päästyä lohduttaa.

Hetken perästä oli aika lähteä pois, ja
Jaakko nosti wielä kerran kilin olkapäilleen,
sanoen myötätuntoisella äänellä: „Tule, Pulu
raukka, sinähän wapiset wielä! Tänä päi-
wänä et jaksa käwellä kotiin,, waan minun
täytyy kantaa sinua", ja sitten hän koko mat-
kan kantoi pientä wuohta, joka hellästi hä-
neen nojasi.

Alimmalla kukkulalla hotellin edustalla
seisoi Paulina odottaen paimenpoikaa. Tyttö
oli tätinsä seurassa. Kun Jaakko kantamuk-
sineen saapui heidän luokseen, tahtoi tyttö
tietää, miksi poika kantoi kiliä ja oliko se sai-ras. Hän osoitti suurta osanottoa heille.
Kun Jaakko tämän näki, istui hän heti maa-
han Pllulinan eteen jn kertoi hänelle koko
Pulun seikkailun.

Nuori neiti otti wilkkaasti osaa tapahtu-
maan ja silitti ystäwällisesti pientä kiliä, joka
nyt makasi lemollisena Jaakon volwella ja
näytti hywin siewältä pienine inalkeine jalkoi-
neen ja kauniine mustine raitoineen pitkin
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selkää. Se oli nähtawästi hywin tyytywäi-
nen siihen, että sitä niin ystäwallisesti huo-
mattiin.

„Koska nyt istut hiljaa, niin saatat lau-
laa minulle laulusi", sanoi Paulina.

Jaakko oli niin iloinen, että hän mielel-
lään suostui tytön pyyntöön, ja ilolla ja rie-
mulla lauloi hän laulunsa kaikki warssyt,

Paulina mieltyi hywin lauluun ja sanoi,
että pojan usein piti laulaa se hänelle. Sit-
ten he kaikki astuiwat yhdessä hotellin koh-
dalle. Kili mieliin pehkuwuoteelleen, Jaakko
sanoi hywää yötä ja Paulina palasi huonee-seensa ja jutteli sitten lauman tädin kanssa
paimenpojasta, jonka aikaisesta laulusta seu-
raamana aamuna hän nyt jo iloitsi.

Kolmas lulu.

Oras Käynti.

puima kului, toinen yhtälirkasja
auringonpaisteinen kuin toinenkin, silla oli
erittäin kaunis kesä, ja taiwas oli pilwetön
aamusta iltaan.

Alituiseen oli laulama paimenpoika aikai-
seen joka aamu kulkenut laumoineen kylpy-
hotellin ohi ja joka ilta samoin laulaen pa-
lannut. Kaikki kylpywiernaat oliwat nyt niin
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tottuneet iloiseen lauluun, että he olisiwat
sitä kniwllnneet, jos se olisi tauonnut.

Mutta enemmän kuin ketään muuta miel-
lytti Paulinan Jaakon iloisuus ja hän meni
melkein joka ilta poikaa wastaan, saadakseen
puhun tämän kanssa hetken.

Eräänä kirkkaana aamuna oli Jaakko taas-
kin tullut niin sanotulle Saarnastuolille ja
aikoi juuri heittäytyä maahan, kun hänen
mieleensä pisti toinen tuuma. „Ei, eteenpäin!
Wiimeinhän ette paljon saaneet maistaa hy-
wiä lehtiä, koskapa meidän täytyi mennä
Pulua hakemaan. Nyt woimme mennä tuonne
ylös ja syödä loput!"

Iloisesti hyppien seurnsiwat kaikki wuohei
häntä, sillä ne ymmärsiwät, että nyt piti
mentämän maukkaiden pensaiden luo Lohi-
käärmekiwille. Mutta tällä kertaa ei Jaakko
hetkeksikään päästänyt pikku Pulua käsistään,
maan noukki itse lehdet ja syötti ne sitten
sille omasta kädestään. Tuo näytti pikku ki-
liä hywin miellyttämän, sillä wähän wäliä se
tyytywäisenä hieroi päätään Jaakon olkapäätä
wastnan ja mäakyi iloisesti.

Niin kului koko edellä puolinen ja wasta
kun nälkä tuli, huomasi Jaakko, että oli jo
päiwää pitkältä kulunut. Hänen emäänsä oli
kuopassa Saarnastuolin luona, sillä hän oli
aikonut palata sinne takaisin puolenpäimnn
aikana.

„Kas niin, nyt olette saaneet niin paljon
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hywaä, enkä minä ole saanut mitään", sanoi
hän wuohilleen. „Nyt täytyy minunkin saada
jotakin syödäkseni, ja onhan alhaalla kyllä
ruokaa teillekin/ Tulkaa nyt!"

Sitten Jaakko wihelsi pitkään, jolloin koko
lauma kokoontui ja lähti matkaan, wilkkaim-
mat edellä, ja niiden etupäässä kepeäjalkainen
Pääsky, jolle sillä mutkalle tapahtui jotakin
erinomaista. Se hyppäsi eteenpäin kiweltä
kiwelle, toisen muorenhalkeaman yli toiselle,
mutta äkkiä sen oli pakko pysähtyä odot-
tamatta seisoi sen edessä wuorikauris ja kat-
soi uteliaasti sitä silmiin. Semmoista ei ol-
lut Pääskylle koskaan ennen tapahtunut. Se
pysähtyi, katsoi kysywästi muukalaiseen ja
odotti, että tämä kohteliaasti siirtyisi hänen
tieltään, että hän saisi juosta kallion yli, niin-
kuin oli aikonut. Mutta kaurispa ei wäis-
tynyt tuumaakaan, waan seisoi paikoillaan ja
tuijotti wuoheen. Näin seisoiwat ne jäykästi
toisiaan mastaan ja seisoisiwat siinä ehkä wielä
tänäkin päiwänä, jos ei Suitan olisi sattu-
nut tulemaan niiden tielle. Niin pian kuin
tämä oli päässyt ymmärtämään asiain me-
non, meni se warowasti Pääskyn ohi ja tunki
wuorikauriin niin kiiwaasti ja moimakkaasti
syrjään, että ell'ei tämä olisi ottanut rohkeata
hyppyä syrjään, olisi se pudonnut alas nmo-
relta. Pääsky jatkoi woitonriemuisena mat-
kaansa, ja Suitan kulki ylpeänä ja tyytywäi-
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senä sen perässä, sillä se oli mielestään
warmci laumansa puolustaja.

Sillä wälin oliwat Jankko, joka tuli yl-
häältä muorilta, ja toinen paimenpoika, joka
tuli laaksosta päin samoin aiwan odotta-
matta kohdanneet toisensa ja katseliwat toi-
siaan ihmetellen. Mutta he viimatkin wan-
hoja tuttuja, ja kun ensimmäinen hämmästys
oli ohi, terwehtiwät he ystnwällisesti toisiaan.
Toinen poika oli Irjö Kublisistä. Tämä oli
turhaan toku edelläpuolisen etsinyt Jaakkoa ja
tapasi hänet nyt siinä, jossa ei luullutkaan.

„En tiennyt, että sinä käyt näin ylhäällä
wuohinesi", sanoi Irjö.

„Käyn kyllä", wastasi Jaakko, „mutta en
aina, tawllllisesti olen Saarnastuolin lähitie-noossa. Mutta mistä sinä tulet?"

„Tulin main sinua terioehtimään", kuului
mastllus. „Minulla on ioähän puhumista
sinulle. Minulla on sitäpaitsi kaksi wuohta
mukanani, sillä rawintolanisäntä tuolla al-
haalla tahtoi ostaa wuohen, ja silloin ajat-
telin, että käwisin sinua tapaamassa".

„Owatko nuo sinun wuohiasi?" kysyi Jaakko.
„Owat ne meidän. Nyt en enää paimenna

toisten wuohia, sillä nyt en ole enää paimen-
poika".

Jaakkoa tämä ihmetytti, sillä hän ja Irjö
oliwat samoihin aikoihin tulleet paimenpo-
jiksi, eikä Jaakko woinut ymmärtää, miten
semmoisen toimen saattoi walittamatta jättää.
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Nyt olimat lauma ja paimenet tulleet
Saarnastuolin luu, Jaakko otti esille leipää
ja palan kuiwattua lihaa ja pyysi Irjöä
päimlllliselle. He istuiwat kalliolle ja tuo
yksinkertainen ateria maistui heistä hywälle.
Kun kaikki oli nautittu ja kun he sitten oli-
loat juoneet wähän wuohen maitoa, heittäysi
3)rjö maahan mukawasti pitkäkseen ja nojasi
päätään molempiin kyynäspäihinsä, mutta
Jaakko istui, sillä hänestä oli aina niin haus-
kaa katsoa ylhäältä muorelta alas laaksoon,
joka oli sywällä heidän allaan.

„Mutta mikä sinä nyt olet, Irjö, koska
et ole paimenpoika?" kysyi Jaakko. „lotakin
sinun kuitenkin kai täytyy tehdä?"

„Warmasti teenkin jotakin ja sen lisäksi
jotakin, joka kelpaa", wastasi Irjö. „Minä
myon munia, näetkös. Käyn joka päiwä ra-
winloloissa, niin monessa kuin ehdin, ja kau-
pittelen munia. Tänne alas kylpyhotelliin
tulen myöskin. Olin täällä wiimeksi eilen".

Jaakko pudisti päätään. „Tuo nyt ei
minusta ole mitään. Munakauppias en mi-
tenkään tahtoisi olla. Sata kertaa mieluum-
min olen paimenena, se on toista, se".

„Mitenkä niin?"
„Munat eiwät ole elämiä olennolta. Et-

hän moi niiden kanssa puhua sanaakaan, ne
eiwät juokse perässäsi, niinkuin wuohet teke-
mät, eiwätkä iloitse siitä, että tulet, eiwätkä



143

pidä sinua hymänä, eiwätkä ymmärrä joka
sanaa, jota puhut. Sinulla ei ole mitään haus-
kuutta munistasi niinkuin minulla on täällä
ylhäällä wuohistani".

„Mitä soutamin", keskeytti häntä Irjö.
„Mitä hauskuutta sinulla niistä täällä on?
Sillä pienellä ajalla, kun söimme päimällistä,
on sinun täytynyt jo wnrmaan kuusi kertaa
juosta katsomassa tuota tyhmää kiliä, ettei
se putoaisi alas muorilta . . , Onko sinustase niin kownsti hauskaa",

„On, sen teen hywin mielelläni! So, so,
Puluseni, tule, tule!" Ia Jaakko juoksi sa-massa taas pienen kilin jälkeen, joka teki hy-
win waromattomia hyppyjä. Kun hän jäl-
leen istui paikallaan, jatkoi Irjö:

„Tiedän toisenkin keinon, millä saa este-
tyksi nuorten wuohien putoamasta alas, eikä
silloin tarwitse niinkuin sinä nyt aina juosta
niiden perässä".

„Mikä keino se on?" kysyi Jaakko.
„Pystyttää seipään maahan ja sitoo muo-

hen toisesta jalastaan siihen kiinni. Se pot-
kii tietysti kauheasti, mutta se ei pääse siitä
liikkumaan".

„Ethän toki luule, että minä niin kililleni
tekisin", sanoi Jaakko oikein suuttuneena, we-
täsi Pulun luokseen ja painoi sitä loivasti
rintaansa wastaan, ikäänkuin olisi tahtonut
warjella sitä semmoiselta menettelytawalta.

„Eihän toki. Tuon takia ei sinun knu-
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wan tarwitse nähdä wanuaa", pitkitti Irjö.
„Se ei enää monta kertaa taida tulla tänne
ylös",

„Mitä, mitä tarkoitat, Irjö?" kysyi Jaakko.
„No, etkö sitä tiedä? Rawintolan isäntä

ei taida pitää kiliä, sillä se on liian heikko, ja
tuosta pienestä raukasta ei koskaan tule hy-
wää wuohta. Hän on tarjonnut sitä isälleni,
mutta tämä ei tahtonut sitä ostaa. Nyt hän
aikoo ensi wiikolla antaa sen tapettaiuaksi, ja
sitten hän aikoo ostaa meidän Kirjan sen
sijaan".

Jaakko kalpeni kauhusta. Ensin hän ei
woinut puhua sanaakaan, mutta sitten hän
kumartui Pulun puoleen ja huudahti walit-
tawallll äänellä: „Ei, ei, sitä eiwät saa tehdä,

he eiwät saa sinua tappaa, sitä en moi
kärsiä. Woi, sitten tahtoisin minäkin kuolla
kanssasi; ei, se ei ole mahdollista!"

„Mitä se sinuun koskee", sanoi Irjö har-
mistuneena ja koetti nostaa Jaakkoa maasta,
johon tämä oli heittäytynyt kasinoilleen. „Nouse,
tiedäthän, että kili on isännän oma, ja että
hän siis woi sillä tehdä, mitä tahtoo. Kas
niin, elä nyt enää ajattele sitä! Tässä saat
nähdä jotakin! Katso main tänne!" Näin
sanoen ojensi Irjö toisen kätensä Jaakkoa
kohden, mutta toisella kädellä peitti hän sen
esineen, jota Jaakon piti ihailla. Kädessä
loisti ja säteili jokin, kun auringon säteet sii-
hen sattuiwat.
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„Mikä se on?" kysyi Jaakko, kun esine
auringon säteen siihen taittuessa kimalteli.

„Arwaa!"
„Sormus?"
„Ei, mutta sinnepäin".
„Keneltä olet tuon saanut?"
„Saanut? En keltään. Olen itse sen

löytänyt".
„Mutta eihän se sitten sinun ole, Irjö".
„Miksi ei? En ole sitä keltään ottanut.

Olin tllllllllmllisillani sitä ja silloinhan se
olisi mennyt rikki eikä olisi kelwannut mihin-
kään, sentähden woin yhtä hywin sen pitää".

„Mistä olet sen löytänyt?"
„Tuolta kylpyhotellin luota, kun olin siellä

eilen".
„Sen on kaiketi joku hotellissa asuja ka-

dottanut. Sinun pitää puhua siitä isännälle,
ja jos et sinä sitä tee, niin teen minä sen,
kun tulen kotiin tänä iltana".

„Ei, ei, elä tee sitä, Jaakko", sanoi Irjö ru-
koilemalla äänellä.

„Aijoin main näyttää sinulle sitä. Katsos,
tuumaan myödä sen jollekin paliuelustytölle
jossakin hotellissa ja hän maksaa kyllä siitä
3—4 markkaa. Silloin sinä saat pari mark-
kaa multa, emmekä puhu siitä kellekään".

„Gn tahdo mitään, en penniäkään!" huu-
dahti Jaakko tnwaasti. „lumala on kuullut
jokaisen sanan, jonka olet puhunut".

Irjö katsoi tuimasta kohti. „Ei noin pit-
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tan matkan päästä", sanoi hän cpäilemällä
äänellä. Mutta kuitenkin hän heti rupesi pu-
humaan hiljemmin,

„Hiin kuulee sinua kuitenkin", makuutti
Jaakko.

Irjön ei ollut oikein hywä olla. Jos ei
hänen onnistuisi saada Jaakkoa puolelleen,
niin olisi kaikki hukassa. Hän ajatteli ja tuu-
maili sinne tänne.

„Illllkko", sanoi hän äkkiä, „minä lupaan
sinulle jotakin, josta tulet iloiseksi, jos et ke-
nellekään ihmiselle puhu löydöstäni. Sinun
ei tarwitse minulta mitään maZtaanottaa, sillä
silmunhan ei asia koske ensinkään. Jos nyt
teet niinkuin tahdon, niin toimitan, että isä
ostaa Pulun, ettei sitä tapeta. Suostutko?"

Jaakko taisteli loman sisällisen taistelun.
Warmasti oli löydön salaaminen määrin.
Irjö llwasi samassa kätensä, ja siinä oli risti
koristettu monilla erilaisilla kiwillä, jotka ki-
malteliwat taiwllllnkllllren wärisinä.

Jaakko ymmärsi hywin, ettei se ollut ar-
moton esine, jota ei kysyttäisi, ja hän ym-
märsi myöskin, että jos hän salaisi asian,
olisi se samaa kuin jos hän itse pitäisi esineen,
joka hänelle ei kuulunut.

Mutta tuossa oli taas pieni rakas, mie-
luisa kili, joka kauhealla lamalla oli puu-
kolla tapettawa, ja sen hän saattoi estää, jos
olisi maiti. Juuri samassa hetkessä hiipi kili
luottawasti hänen luokseen, ikäänkuin olisi
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hasta. Ei, hän ei woinut antaa sen tapah-
tua, hänen täytyi pelastaa Pulu.

„Minun kaiketi täytyy se tehdä", sanoi
hän surullisella annella.

„Kättä sen päälle". Ia Irjö ojensi kä-
tensä Jaakolle, jotta tämä kädenlyönnillä
wahwistaisi sanansa, sillä ainoastaan siten
tulisi lupaus rikottomaksi.

Irjö oli hynnn iloinen, kun nyt oli saa-
nut Jaakon suostumuksen ja kun Jaakko oli
käynyt niin alakuloiseksi ja Irjöllä oli pal-
joa pitempi kotimatka kuin Jaakolla, niin hän
katsoi parhaaksi lähteä kahden wuohensa kanssa
liikkeelle.

Hän heitti sitten Jaakon hynmsti ja »vi-
helsi molemmille matkatowereilleen, jotta sillä
wälin oliwat seurustelleet toisten wnohien
kanssa. Monta kahakkaa ja ottelua oli kui-
tenkin syntynyt, sillä Fiderisin wuohet eiwät
imelä olleet oppineet, että wieraille pitää olla
kohtelijas, eiwätkä Kiblisin wuohet tienneet,
ett'ei ole soweliasta wieraissa ollessa työn-
tää toisia syrjään ja ryöstää itselleen parhaat
palat.

Kun Irjö oli ehtinyt kappaleen wuorta
alas, lähti Jaakkokin laumoineen pois, mutta
hän kulki tällä kertaa aiwan hiljaa ja ääneti,
ei laulanut eikä wiheltänyt ensinkään koko mat-
kalla.

147
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Neljäs lutu.

ZaaKKo ei laula enää.

seuraamana aamuna tuli Jaakko yhtä ää-
neti ja alakuloisena, kuin edellisenä iltana
pitkin tietä kylpyhotelliin, Aiwan äänetönnä
hän otti isännän wuohet ja jatkoi sitten mat-
kaansa laulamatta ainoaakaan säweltä, eikä
hänen huhuilemisensa kertaakaan ilmassa kaiku-
nut. Hän painoi päänsä alas ja näytti kuin
olisi hän pelännyt jotakin.

Jaakko ei enää woinut olla iloinen. Syytä
siihen hän ei aluksi ymmärtänyt itsekään. Hä-
nen olisi mielestään pitänyt olla iloinen, kun
oli pelastanut Pulun teurastajan pistolta, ja
hän aikoi sentähden laulaa, mutta se ei suju-
nut.

Tmwas oli tänään pilwessä ja Jaakko
ajatteli, että kunhan aurinko rupeaa paista-
maan, niin muuttuu mieli, ja hän tulee jäl-
leen iloiseksi.

Kun hän oli päässyt tunturille, rupesi
satamaan. Hän meni Sadekallion alle suo-
jaan, sillä kohta walui wesi wirtana raskaista
piimistä.

Wuohet tuliwat myös sinnepäin ja etsi-
wät suojaa sieltä täältä kallioiden alta. Il-
peä Musta tahtoi kai warjella kiiltämän turk-
kiaan, sillä Jaakon tullessa Sadekallion alle,
oli se jo siellä ennen häntä.
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Pulu seisoi suojelijansa edessä ulkonewan
kalliolohknreen alla ja hieroi ystäwällisesti
päätään paimenen polwea ivastaan ja katseli
ihmeissään häntä, sillä tämä ei puhunut sanaa-
kaan, eikä Pulu ollut siiheu tottunut. Jaakon
oma Ruskokin seisoi kuopien hänen jalkninsa
juuressa ja määki hiljaa, sillä poika ei ollut

koko aamuna sitä puhutellut. Mä hän siellä
main istui ja mietti käsi paimensauwan no-
jassa. Semmoisella ilmalla aina oli sauma
hänen kädessään, jotta hän ei kompastuisi
jyrkissä paikoissa, sillä sateella oli hänellä
aina kengät jalassa. Kun hänen nyt tunti-
kausia täytyi olla hiljaa ja toimetonna, oli
hänellä hywää aikaa miettimiseen.

Hän ajatteli lupaustaan Irjölle ja hä-
nestä tuntui kuin olisi tämä warastanut jota-
kin, ja luin hän itse olisi ollut siinä osalli-sena, koska Irjön täytyi antaa hänelle jotakin
taikka tehdä hänelle palwelus siitä lupauksesta,
jonka hän oli hänelle antanut. Hän oli teh-
nyt määrin, ja Jumala oli häneen tyytymä-
tön, sen hän selwään sydämmessciän tunsi. Nyt
oli hänen mielestään hywä, että satoi, ja että
taiwas oli pilwessä, sillä hän ei kuitenkaan
nyt olisi uskaltanut katsoa sinitniwasta kohti,
sillä hän pelkäsi taimaallistll Isäänsä.

Mutta Jaakko tuli ajatelleeksi muitakin
asioita. Jos nyt esimerkiksi Pulu wielä ker-
ran sattuisi putoamaan wuorelta alas ja hän
menisi sitä auttamaan, mutta Jumala ei tah-
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toisi auttaa häntä tässä waarassa jn hänkään
ei uskaltaisi rukoilla häneltä apua, eikä woisi
siis kehenkään turwautua; ja jos sitten hänen
jalkansa luistaisi ja hän suistuisi alas Pu-
lunsa kanssa, ja he sitten molemmat makaisi-
wat sywyydessä raajarikkoina ja haawoitet-
tuina! „Oi, ei", sanoi hän tuskissaan, „niin
ei saa käydä". Hän tahtoi koettaa menetellä
niin, että hän jälleen woisi rukoilla, jälleen
lähestyä Jumalaa ja puhua Hänelle kaikki
ahdistuksensa. Silloin saattoi hän masto,
tulla iloiseksi, sen hän tunsi.

Hän tahtoi poistaa kuorman, joka häntä
painoi. Hän päätti mennä parantolaan ja
tunnustaa kaikki isännälle mutta silloin?
ostamaan Pulua, maan se tapettaisiin. Oi
ei! Oi ei! Sitä hän ei woisi kestää. Ia
Jaakko sanoi: „Ei, en sitä teekään, en sano
mitään". Mutta hän ei tuntenut tyydytystä
tästä päätöksestä ja taakka, joka hänen sydän-
tänsä painoi, tuntui yhä raskaammalta. Näin
kului koko hänen päiwänsä. Illalla hän pa-
lasi yhtä hiljaa ja äänetönnä, kuin aamulla
oli lähtenyt ja, kun Paulina hotellin luona
heti juoksi karjapihaan ja osaa-ottawasti ky-
syi: „Mikä sinua waiwaa, Jaakko? Miksi
et enää laula?" kääntyi hän arasti pois ja
wastasi: „En woi", ja poistui wuohineen
niin pian kuin suinkin.

Kun Paulina tuli huoneeseen tätinsä luo.
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sanoi hän: „En ymmärrä, mikä on iloiselle
paimenpojallemme tullut. Hän on niin muuttu-
nut, että häntä tuskin tuntee. Woi jos hän
taas rupeisi laulamaan!"

„Alituinen sade häntä kaiketi painaa",
tuumaili täti.

„Nyt tulematkin kaikki ikäwyydet yhtäaikaa",
sanoi Paulina. „Eikö sinun mielestäsi, täti,
meidän jo pitäisi matkustaa kotiin? Kaikki
wähä hauskuus, mikä meillä täällä oli, on
nyt poissa. Ensin kadotin kauniin risiini,
sitten tuli lakkaamaton sade, eikä nyt saa
edes enää kuulla paimenpojan iloista laulua.
Matkustakaamme pois täältä, tätiseni!"

„Kylpyaika on ensin päätettäwä, ei se auta",
selitti täti.

Tniwas oli harmaa ja pilroessä seuraa-
manakin aamuna ja sade wirtasi lakkaamatta
maahan. Jaakon päiwä kului aiwan samalla
lamalla kuin edellinen. Hän istui Sadekallion
alla ja ajatukset pyöriwcit lewottomasti sa-massa asiassa. Toisen kerran hän ajatteli:
„Minä tunnustan kaikki, jotta wielä kerran
uskallan katsoa taiwaaseen". Mutta sitten
hän taas näki edessään kilin, johon teurasta-
jan puukko pistettiin, ja päätti, että olkoon,
niinkuin on. Ajattelemisesta ja suremisesta,
sekä sisällisestä lewottomuudesta oli hän,
kun ilta tuli, aiwan wäsynyt ja hiipi sateen
yhä kestäessä kotiin, sitä tuskin huomaamatta-
kaan.
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Hotellin porstuan owella seisoi isäntä.
Nähdessään Jaakon, huusi tämä wihaisesti
hänelle: „Tuo toki tänne eläinraukat. Nehän
epäilemättä omat kylliksi märkiä! Miksi sinä
ryömit kuin mato alas nmorelta? En ym-
märrä, mikä sinulle on tullut,"

Niin tyly ei isäntä ollut koskaan Jaakolle
ollut, päin mastoin oli hänellä aina ollut
ystawällinen sana iloiselle paimenpojalle.
Mutta häntä ei miellyttänyt Jaakon muuttu-
nut olento, ja hän oli sitäpaitse huonolla
tuulella, sillä Paulina neiti oli hänelle walitta-
nut kadottaneensa hohtokiwiristin jamakuutta-
nut warmasti pudottaneensa sen aiman talon
edustalle, sillä sinä päiwänä, jolloin se oli
kadonnut, ei hän ollut käynyt kuumempana,
kuin pääkäytäwän edustalla, jossa oli kuun-
nellut paimenpojan laulua.

Isäntää harmitti se, että hänen hotellis-
taan temiäisi huhu niin kallisarwoisen esineen
katoamisesta kenenkään sitä löytämättä. Edelli-
senä päiwänä oli hän kutsunut kokoon kaikki
plllwelijansa, kuulustellut ja uhannut heitä
ja wihdoin luwannut palkinnon sille, joka
möisi toimittaa ristin takaisin. Koko talo
oli kuohuksissa kadonneen koristuksen tähden.

Kun Jankko nmohineen kulki talon ohi,
seisoi Paulina sen edustalla, arwellen, tokko
po:ka koskaan enää laulaisi ja olisi iloinen?
Kun Jaakko kulki hänen ohitsensa, huusi tyttö:
„Illlllko, Jaakko! Oletko sinä todellakin sama
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pnimeupoika, joka ennen lauloi aamusta il-
taan:

Kewät antaa kukkasin
Loistamassa punnissaan,
SinitniwnllN iloisesti
Minä siitä laulan maan?"

Jaakko kuuli hywin neiden sanat. Hän ei
tosin wastannut, mutta ne waikuttiwat häneen
suuresti.

Oi, kuinka toisellaista oli silloin, kun hän
osasi laulan ja kun hän sydämmessään tunsi
aiwan samaa kuin lauloi. Oi, jospa wielä ker-
ran kaikki muuttuisi entiselleen!

Jaakko nousi taas muorille äänetönnn,
alakuloisena ja laulamatta. Sade oli tauon-
nut, mutta sumu peitti synkästi wuorenhui-
put, ja taiwas oli paksussa pilwessä. Jaakko
istui Slldekallion alla ja taisteli ajatustensa
kanssa.

Puolenpäimän aikana alkoi ilma selwitä
ja tulla yhä waloisemmaksi ja kemyemmäksi.
Jaakko tuli esiin piilopaikastaan ja katseli
ympärilleen. Wrwhet juoksiwnt iloisesti edes
takaisin, kilikin oli oikein mailaton ja hyppi
korkealle ilosta, kun aurinko näkyi jälleen.

Jaakko seisoi kallion reunalla ja katseli,
kuinka laakso tuolla alhaalla tuli yhä waloi-
semmaksi ja kauniimmaksi. Äkkiä hajaantuimat
pilwet ja sininen taiwas kaareutui niin iloi-
sena ja lempeänä siellä ylhäällä. Jaakosta
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tuntui siltä, kuin olisi rakas Jumala taiwaas-
tllnn häntä katsellut, ja yht'äkkiä hänelle sel-
wisi, mitä hänen piti tehdä. Hän ei enää
woinut kantaa syntitaakkaa, hänen täytyi se
heittää pois. Hän tarttui äkkiä pieneen kiliin,
joka juoksi hänen wieressään, ja, ottaen sen
syliinsä sanoi hän hellästi:

„Woi, Puluseni, pikku Pulu raukkani! Olen
tosin tehnyt sinun tähtesi, mitä olen woinut,
mutta se, minkä tein, oli määrin, ja näetkös,
me emme saa tehdä mitään, joka ei ole oikein.
Oi, jos ei sinun main tarwitsisi kuolla! En
moi sitä kestää!" Ia hän rupesi itkemään
niin katkerasti, ettei hän woinut puhua sanaa-
kaan enää.

Kun Jaakko laumoineen oli ehtinyt hotel-
lin kohdalle, seisoi Paulina niinkuin tawalli-
sesti siellä. Poika wei Mustan ja kilin pai-
koilleen karjapihaan, mutta jatkamatta mat-
kaansa, tuli hän talon luo jaaikoi mennä Pau-
linan ohi porstuaan. Tämä seisautti hänet.

„Wielä kerran tulet laulamatta, Jaakko!
Mihin menet noin synkän näköisenä?"

„Minun täytyy mennä puhumaan eräästä
asiasta", sanoi poika katsomatta ylös.

„Puhumacm, mistä sitten? Enkö minä
saa sitä tietää?"

„Minun täytyy puhua isännälle. On löy-
detty jotakin".

„Löydetty? Mitä sitten? Minä olen ka-
dottanut jotakin, hywin kauniin ristin".
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on juuri löydetty".
„Mitä sanotkaan?" huudahti Paulina hy-

win ihmeissään, „Onko siinä ristissä hohta-
wia kiwiä?"

„On kyllä!"
„Missä se on, Jaakko? Saanko nähdä!

Oletko sinä sen löytänyt?"
„En, Kublisin Irjö on sen löytänyt".
Nyt tahtoi Paulina tietää, kuka Irjö oli,

missä hän asui ja tahtoi heti lähettää jonkun
Kublisiin ristiä hakemaan.

„Minä riennän sinne", ivastasi Jaakko,
„ja jos Irjöllä maan on se tallella, niin otansen mukaani tänne".

„los hänellä on se tallella!" huudahti
Paulina. „Miksi ei hänellä sitä olisi? Ia
kuinka sinä tuon kaiken tiedät, Jaakko? Mil-
loin hän sen löysi, ja kuinka sinä olet sen saa-
nut tietää?"

Jaakko katsoi alaspäin, hän ei uskaltanut
sanoa, kuinka kaikki oli tapahtunut, ja kuinka
hän itse oli ollut mukana salaamassa asiaa,
kunnes hän ei enää jaksanut sitä kestää.

Mutta Paulina oli hywin ystnwällinen
Jaakolle. Hän wei pojan syrjään, istui puun
kannolle ja käski pojan istua wiereensä.

„Kas niin, Jaakko", sanoi hän rohkaise-
malla äänellä, „sano minulle nyt, kuinka kaikki
on käynyt! Minä tahdon niin komin mielel-
läni sen tietää".

Jaakko rohkaisi mielensä jakertoi koko asian.
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kuinka hän oli kärsinyt Pulun tähden, kuinka
kaikki elämänilo oli hänen mielestään kadon-
nut niin, ettei hän enää rohjennut kääntyä Ju-
malan puoleen, ja kuinka hän ei enää woinut
kantaa pahaa omaatuntoa.

Paulina puhui hywin ystäwällisesti Jaa-
kolle ja sanoi, että hänen heti olisi pitänyt tulla
hänen luokseen asiata kertomaan, että hän teki
oikein, kun suoraan tunnusti kaikki ja ettei
hänen enää tarwinnut olla lewoton. Wielä
sanoi hän, että Jaakko saisi luwata Irjölle
kymmenen markkaa, jos tämä toisi ristin ta-
kaisin.

„Kymmenen markkaa!" toisti Jaakko im-
min ihmeissään, sillä hän kyllä tiesi mihin
hintaan Irjö oli aikonut myödä ristin. Hän
nousi heti ja tahtoi kohta lähtea Kublisiin.
Jos hän sieltä sai ristin mukaansa, niin hän
aikoi tuoda sen takaisin tänne wnrhain seu-
raamana aamuna. Hän kiiruhti matkaan ja
taas hypähti hän korkealle ilosta. Hänen sy-
dämmensä oli nyt kewyempi, eikä omantunnon
taakka enää painanut häntä maahan.

Palattuaan kotiin, wei hän ensin wuohensn
sisälle, sanoi sitten mummolle, että hän oli
saanut asian toimittaakseen, ja kiiruhti sitten
Kublisiin. Hän tapasi Irjön kotona ja sanoi
hänelle heti, mitä oli tehnyt.

Irjö suuttui ensin towasti, mutta huomat-
tuansa, että asia nyt terran oli tullut ilmi.
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otti hän esiin ristin ja kysyi: „No, antaako
hän minulle löytäjäisiä?"

„Antaci, Ia nyt saat nähdä, Drjö", sanoi
Jaakko närkästyneenä, „että rehellisellä tawalla
olisit heti saanut kymmenen markkaa, mutta
salaamalla asian et koskaan olisi saanut muuta,
kuin kolme. Nuo kymmenen markkaa saat
nytkin".

Irjö hämmästyi komin. Hän katui nyt,
ettei hän heti löydettyään ristin jättänyt sitä
hotelliin. Hänellä olisi silloin ollut hywä
omatunto, jota hänellä nyt ei ollut. Tehtyä
ei kuitenkaan enää saanut tekemättömäksi. Irjö
antoi ristin Jaakolle, joka heti kiiruhti kotiin,
sillä nyt oli jo myöhä.

Wiides luku.

Jaakko laulaa jälteen.

haulina oli sanonut palvelustytölle, että
hänet piti herättää aikaiseen seuraamana aa-
muna, sillä hän tahtoi olla tiellä paimenpoi-
kaa mustassa, päästäkseen itse selwille asiasta.
Jaakon mentyä illalla, olihan keskustellut lau-
man hotellin isännän kanssa, Nähtäwästioli
keskustelun tulos hywä, sillä tyttö oli oikein
tyytywäisen näköinen tullessaan ulos isännän
huoneesta.
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Kun Jaakko aamulla laumoineen saapui,
seisoi Paulina jo hotellin ulkopuolella ja huusi:

„No, Jaakko, etkö wielä saata laulaa?"
Poika pudisti päätään. „En", sanoi hän,

„sitä en moi. Niin lauman kuin Pulu käy
rinnallani, en moi ajatella muuta, kuin sitä.
En moi eläissäni enää laulaa. Kas tässä on
risti". Ia nyt hän jätti Pcmlinalle pienen
käärön. Mummo oli huolellisesti käärinyt
kallisnrwoisen koristeen moninkertaiseen pa-
periin.

Paulina otti käärön auki ja katseli tark-
kaan sisältöä. Niin, siinä todellakin oli hänen
kaunis hohtokiwinen ristinsä ja wielä ciiman
mllhinaoittumllttomanll.

„Rllkas Jaakko", sanoi hän ystäwällisesti,
„sinä olet »valmistanut minulle suuren ilon,
sillä ilman sinulta en luultawasti koskaan
enää olisi saanut nähdä ristiäni. Nyt tahdon
minä puolestani saattaa sinulle iloa. Mene
ja tuo Pulu tänne. Se on nyt sinun omasi!"

Jaakko tuijotti nuoreen neitiin hywin ih-
meissään, niinkuin ei hän mitenkään olisi saat-
tanut ymmärtää, mitä tämä tarkoitti. Wih-
doin hän sopersi: „Mutta kuinka se on mah-
dollista? Kuinka Pulu möisi olla minun?"

„Kuinka? Niin, sen selitän nyt sinulle",
sanoi Paulina nauraen. „Katsos, eilen illalla,
kun olit mennyt kotiin, ostin kilin isännältä,
ja nyt lahjoitan sen sinulle. Voitko siis nyt
laulaa?"
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„Woi! moi! moi!" huusi Jaakko ja juoksi
semmoista kyytiä karjapihaan, kuin olisi joku
häntä ajanut takaa, päästi ulos kilin ja otti
sen syliinsä. Sitten hän riensi Paulinan luo,
ojensi hänelle kätensä ja sanoi monta kertaa:

„Oi, kiitän teitä, neiti, tuhannen tuhatta
kertaa! Toimon, että kerran moisin tehdä
teille iloa!"

„Koeta laulaa", sanoi Paulina iloisesti,
„niin saamme kuulla, miten se nyt käy!"

Silloin Jaakko alkoi laulaa ja lahti sa-massa ruuohineen wuorta ylös. Hänen rie-
muisa laulunsa kaikui laaksossa eikä hotellissa
ollut ketään, joka ei sitä olisi kuullut. Moni
kylpywieraista kääntyi wuoteessaan ja sanoi:

„Nyt on paimenpoika saanut jälleen kau-
niin ilman!"

Kaikki oliwat iloissaan siitä, että poika jäl-
leen lauloi, sillä he oliwat tottuneet iloiseen
herättäjään, toinen noustakseen ylös, toinen
jälleen nukkuakseen.

Kun Jaakko oli päässyt ensimmäiselle kuk-
kulalle ja näki, että Paulina wielä seisoi ho-
tellin luona, asettui hän ulkonewan kallion
reunalle ja lauloi niin loivasti kuin jaksoi:

„Kewät antaa kukkasia
Loistamassa purnussaan,
Sinitaiwlllln iloisesti
Minä siitä laulan maan".
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Koko sinä päiwänä ei Jaakon huulilta
kuulunut muuta, kuin riemua ja ilolauluja.
Wuohiin näytti hänen ilonsa tarttuman, sillä
ne hyppiwät ja juoksiwat tuolla ylhäällä,
ikäänkuin olisiwat unettaneet juhlaa. Aurinko
paistoi niin iloisesti siniseltä taimaalta, ja
runsaan sateen jälkeen oliwat ruohot ja kas-
wit tawallistll raittiimmat ja tuoreemmat, ja
kukat loistiwat heleämmän wärisinä, kuin ennen.
Jaakosta eiwät wuoret ja laaksot, ei koko maa-
ilma koskaan olleet niin kauniita, kuin tänä
päiwänä. Ei kertaakaan koko päiwänä hän
laskenut kiliä luotaan. Hän etsi sille parhaim-
mat yrtit ja syötti sitä niillä ja sanoi wähän
wäliä hywäilewästi:

„Sinä pieni, rakas Pulu, sinun ei tarwit-
sekaan kuolla sinä pääset siitä, sillä, näet-
kös, nyt olet minun, ja saat seurata minun lai-
tumelle, niinkauwan kuin molemmat elämme".

Heleästi laulaen ja huhuillen palasi Jaakko
illalla takllisiu, ja, kun hän oli wienyt Mus-
tan paikoilleen, otti hän kilin syliinsä, sillä
nythän tämän piti seurata häntä kotiin. Pulu
ei tahtonutkaan jäädä, maan hiipi Jaakon
luo, ikäänkuin se hänen luonaan olisi tunte-
nut olemansa parhaiten turmassa. Jaakko-
han olikin aina' hoitanut sitä hellemmin ja
paremmin, kuin sen oma äiti.

Kun Jaakko tällä tawoin Pulu sylissätuli
mummonsa luo, ei tämä tiennyt, mitä ajatella,
eikä pojan huuto knukan: „Se on minun,
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mummo, olen sm saanut!", paljon asiaa se-
littänyt. Mutta Jaakolla ei ollut aikaa sel-
wittää. Hänen täytyi ensin juosta karjapi-
haan. Jotta Pulu ei olisi peloissaan, laittoi
hän sille aiwan lähelle Ruskoa hywän, peh-
meän wuoteen puhtaista pehkuista ja asetti
kilin siihen, sanoen: „Kas niin, Puluseni,
makaa nyt rauhassa uudessa kodissasi! Näin
pitää sinun aina saada olla, joka ilta laitan
sinulle uuden pienen sijan".

Wastll tämän tehtyään, meni Jaakko häm-
mästyneen mummonsa luo ja heidän yhdessä
syödessään ilta-ateriataan kertoi hän koko ta-
pauksen alusta loppuun, kertoi noista kol-
mesta tuskallisesta päiwästä ja tämän päi-
wän onnesta. Waieten, mutta tarkasti kuun-
teli mummo, ja kun Jaakko lopetti, sanoi hän
wakawnsti:

„Illllkko, et elmssäsi saa tätä tapausta
unohtaa! Kun raskaat huolet siitä wäärny-
destä, johon ryhdyit pelastaaksesi tuon pienen
eläinraukan, kiusasinmt sinua, oli rakas Ju-
mala jo keksinyt keinon auttaakseen sinua, kun-
han main ensin teit oikein. Jos olisit heti
pysynyt totuudessa ja luottanut Jumalaan,
niin olisi kaikki käynyt hywin. Nyt on Hän
sentään auttanut sinua ja annan sinun ansiot-
tasi. Sitä et saa koskaan unhottaa".

„Gn, sitä en marmaankaan koskaan un-
hota", ivastasi Jaakko innokkaasti, „ja kiu-
sauksen hetkellä koetan aina ajatella: Minun
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täytyy aina koettaa tehdä sitä, joka on Juma-
lan silmissä oikein. Muista asioista Hän pi-
tää huolen".

Ennenkuin Jaakko meni maata, täytyi hä-
nen Mielä kerran katsoa karjapihaan, nähdäk-seen rakasta Puluaan ja ollakseen marma siitä,
että se todellakin makasi siellä ja oli hänenomansa.

Irjö sai lumatutkymmenen markkaa, mutta
niin helposti ei hän sentään päässyt asiasta.Kun hän ensi kerran tuli hotelliin, kutsuttiin
hän isännän luo. Tämä otti poikaa Niskasta
kiinni, ramisti häntä aika lailla ja sanoi hä-
nelle: „Irjö! Irjö! Koetappas toisen kerran
saattaa minun taloani huonoon huutoon! Jossen kerrankin teet, niin lähdet täältä tumalla,
joka ei marinaankaan tunnu sinusta hywälle!

Katso tuonne! Tuolla riippuu semmoiseen tar-peeseen hywä rottinki! Nyt woit mennä, mutta
muista, mitä olen sanonut!"

Oli tästä tapauksesta toinenkin seuraus
Yrjölle. Kun joskus jotakin katosi hotellissa,
niin palwelijat aina sanoiwat: „Kublis-Irjö
on kaiketi taas ollut täällä!"

Jos hän sitten taas tuli hotelliin, niin
kaikki kokoontuiwat hänen ympärilleen jahuu-
siwat: „Kas niin, Irjö, anna se nyt esille!
Anna tänne se!" Ia maikka hän silloin olisi
makuuttanut olemansa wiaton ja sanonut,
ettei hän mitään ollut ottanut ja ettei hän
tiennyt mitään kadonneesta esineestä, niin pal-
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welijat kuitenkin huusiwat: „Kyllä me sinut
tunnemme!" taikka: „Meitä et enää petä!"
y, m.

Niin uhattiin Irjöä alituisesti, eikä hän
ollut hetkeäkään lewollisena, sillä nähtyään
main jonkun lähestymän, hän heti luuli hä-
nen kysymän: „Etkö ole nähnyt sitä ja sitä?"
Tämä wllitutti, että Drjö tuskin koskaan oli
hywällä tuulella taikka iloinen, jasatojakertoja
hän sanoi itsekseen: „Woi, jos heti olisin an-
tanut takaisin ristin! En koskaan enää pidä
sitä, joka ei ole omaani".

Jaakko sitä wastaan lauloi ja huhuili kai-
ken kesää, sillä ylhäällä muorilla muohiensa
ympäröimänä oli hän niin onnellinen, kuin
ihminen maailmassa olla saattaa. Mutta usein
hänen woidessaan oikein hywin ja ollessaan
vitkanaan n, k. Saarnastuolin alla ja katsel-
lessaan alas auringon walaisemaa laaksoa,
palasiwllt hänen ajatuksensa niihin päiwiin,
jolloin hän raskaalla sydämmellä oli istunut
sadeknllion alla, ja jolloin kaikki ilo olihäneltä
kadonnut. Silloin sanoi hän aina itsekseen:

„Tiedän hywin, mistä se tulee, ettei mi-
nulla nyt enää koslaan ole niin ikäwä. Nyt
en enää koskaan tee mitään ajattelematta, onko
se oikein Jumalan edessä, taikka nostamatta
iloisella luottamuksella silmiäni tuimasta kohti".

Mutta, jos toisinaan tapahtui niin, että
Jaakko komin kauwaksi wmpui näihin miet-
teisiin, tuli milloin yksi, milloin toinen hänen
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wuohistaan esiin, katseli häntä kummastellen
ja koitti määkiä, jotta hän heräisi wähän hei-
täkin huomaamaan. Usein wiipyi kuitenkin
lauman ennenkuin hän sitä teki. Mutta kun
main Pulu tuli ja kaipaamalla äänellä huo-
mautti itsestään, niin silloin Jaakko heti nou-
datti kutsua, sillä hänen uskollinen, pikku ti-
linsä oli hänelle yhä rakkain olento maail-
massa.



Karjalan Kirjakaupan kusfannuksella
i I m est y n yt:

Raamatun ensimmainen lehti.
Kirjoittanut tunnettu luonnontieteellinen kirjai-
lija Fr. Bettex. Suomentanut A. Taube. —

Hinta 1 mk.
Viehattiiva kirja, jossa suuren luonnontut-

kijan syvat ja laajat tiedot yhteensointuvat kris-
tityn uskon kanssa. Harvoin lienee kukaan
jumaluusoppinut kirjoittanut sellaista selitysta
Raamatun luomiskertomukseen kuin tama luon-
nontutkija.
Mita sinulle nakyy Kristuksesta?
Kirjoittanut Fr. Bettex. Suomentanut Julio
Reijonen. Hinta 1:25.

Lienee merkillisimpia kirjoja, inita viime
aikoina on kirjoitettu ihmiskunnan tarkeiinmiissa
elinkysymyksessa. Harva osaa nykyisen suku-
polven elinkysymyksia niin suloisesti pohtia ja
niin teravasti valaista kuin Fr. Bettex.

Mana Fredrik Flattich, evlaSeerta
HinS:

Tuokirjanen vaikuttaa elavien esimerkkiensa
kautta pysyvaisemmin kuin laaja kasvatusopilli-
nen teos. Flattichin elamakerta kelpaa yhta hy-
vin suolaksi koteihin kuin seurakuntaan, pappi-
loihin ja kouluihin. Se on lyhyyteensii niihden
sopiva levitettavaksi suuremmissakin maarin.

Ainoastaan seitseman paivaa.
Kirjoitti Charles M. Sheldon. Hinta 1:25.

Jannittava kertomus, omansa herattamaan
nykyajan touhussa elavaii ihmista ajattelemaan
mita hanen rauhaansa soph. Kirja osoittaa huo-
lettomien ja suruttomien vanhempien suuren
edesvastauksen ja ajaa parempaan huolenpitoon
kotikasvatuksesta.



OTTO LILLQVIST.

Suomen Kirkon Diakoniakysymys.
Hinta nid. 1 mk.

Arvosteluja: Huomattava teos sisaliihet-yksoii alalia, johon
joknisen kirkkomme hongellista rakentamista harrastavan on valttii-
maUomasti tutustuttavav, >Merim£ehen Ystdva».

»Pidan kiijaa erittfiin t&rkeana lisanii diakoniaa koskevassa
kirjallisuudessamnie. Toivottavasti se on auttava monta parempaan
selvyyteen ttissil tiirkeassii asiassn, varsinkin sen kautta, ettS tiissii
on hyvin harkittu ja perusteellinen ohjelma toiininnalle diakonian
aiknansaamiseksi seinakimnissamme —

—».

Diakonissa Laitoksesta» .

»Tama »koe criian kirkkonime elinkysymyksen ratkaisemiseksi«
ansaitsee asiaa harrastavien piirien erityista" huomiota. Se solva
asiallinen ja seka* tletopuoliseen ettS kaytolli.srcn asiantuntemukseen
penistuva kasittcly, jonka kirkkonmie diakoniakysymys past. Lill-
qvistin kirjassa saa osakseen, on omiaan selvittamiian niita maania-
via niikokohtia, joitten perusteella kysymyksen ratkaisu on tapah-
tuva . Teoloogimn Aik. birja N:o 6, 1900.

Ainoastaan uskon kautta.
E. Schrenk. Suomensi O. Lillqvist. 136 siv.
Hinta 1 mk.

E. Schrenk on nykyajan ehka voimallisin
evankelista. Hanen puheensa ovat kaytannolli-
sia ja nykyajan oloihin sattuvia. Hanen hen-
kensa valiton tuoreus ja voima iskee jokaiseen
lukijaan mieskohtaisesti. Joka rakastaa suo-
laista, herattavaa Sanaa, hankkikoon itselleen
taman kirjan.

Kerfomuksia Kasvavaile Duorisollc:
I. Kala-Ville. Hinta 85 p. - II. Elli-Sisko,

kirj. Am. Ihle. Hinta 50 p. — III. Tais-
telu ja voitto, kertomus 8:lta vuosisa-
dalta. Suomennos. Hinta 85 p.

Onko Raamattu Jumalan sanaa? Hinta 45 p.
Beskow, N. Enemman valoa. Kymmenen

esitelmaa. Hinta 1 mk. — Kuuluisan ruot-
salaisen saarnamiehen puheita.



Oppi Rristuksen rb\k\L
Kymmenella kauniilla kuvalla valaistu. Koru-
painos: hinta 1:25. Nidottuna ja osaksi kullat-
tuna 85 p.

Tama kirjanen on varmaankin tckevii suuren palveluksen mo-
nelle. Se puhuu vnimallisesti seka yksinkertaisen opetuksensa kautta
etia myoskin kauniiden kuviensa kautta, joiden avulla pieni lapsikin
jo voipi saada kiisitysta Kristuksen rististii. Tama kirja on tata
ennen voitranut laajalti ystaviii sekii vanhojen ettii nuorien joukossa
saksaukielisessa, franskalaisessa, englantilaisessa, hollantilaisessa,
italialaisessa, tsekkilaisessii ja ruotsinkielisessa kiiannoksessa.

Erinomaisen sopiva lahjaksi rakkaille omai-
sille ja ystaville ei ainoastaan jouluksi, vaan mui-
takin merkkitilaisuuksia varten, esim. syntyma-
paiviksi, lasten ensi kertaa ripilla kaydessa, su-
rujen ja ahdistusten kohdatessa j. n. e.

Kertomuksia Lahetys-alalta.
Lahetyskirja nuorille tytoille. Hinta 1 mk. —

Silmailee hauskalla tavalla lahetysta ja naisten
tilaa monessa pakanamaassa, Japanissa, Kiinassa,
Intiassa, Afrikassa y. m.
J ansen> J- Terveellinen Sana.
Muutamia saarnoja jokapaivaista elamaa varten.
Hinta 1 mk.

Kristianiassa ilmestyva koululehti »Skolebla-
det» arvostelee pastori Jansenia ja hanen saar-
nojansa seuraavasti:

»Jokainon Jansenin saarna oli t&ysikuntoinen teos: yksinker-
tainen, larnmin, selva, sattuva ja esitetty seUaisella aanenpainolla,
joka vieliiitti ja voitti sydammet. Tutkaimen tavoin tunki saarna
suoraan sydammeen.

Siina on Jansenin merkitys ollut snorastaan ratkaiseva, etta
han kokonaan poikkesi tuosta vanhasta, usein uiin nukuttavasta ja
ikiivystyttavastil saarnakuosista.

Jansenin saarnatavalle knvaavaa oli se, etta han ikaankiiin
astui alas saarnatuolista keskelle seurakuntaa ja puheli tuttavallisesti
jokaisen yksityisen kanssa juuri siita, mika liikkui kunkin povessa,
ja sen ohessa tavalla sellaisella, joka synriytti luottoa ja avomieJistS
vastaantulemista».



Tilatkaa Karjalan Kirjakaupasta
Sortavalassa:

K U\AlA RAAMATU5TA.
33 suurta kuvaa, Koko sarjan
hinta ainoastaan 3 mk.

Kiinnitettyna kartan tavoin pyorealle
puulle muodostaa tamii Karjalan Kirja-
kaupan Raamatullinen kuvasarja erino-
maisen kaytannollisen ja tavattoman hal-
pahintaisen kaunistuksen Suomen ko-
deille seka samalla tarkoituksen mukai-
sen havaintovalikappaleen uskonnonope-
tusta varten pyha-, kierto- ja kansakou-
luissakin. Kuvapinta raamatunlauseineen
on 29X45 cm. Kuvat ovat taiteellisesti

1 tehtyja, useat jaljennoksiii suurten tai-
teilijain teoksista. Sarjoittain ostettuna
hinta 33 kuvasta ei tee kymmentakaan
pennia kappaleelta.

Sarja sisaltaa 17 kuvaa vanhasta testamen-
tista ja 16 uudesta testamentista. Yksityisista
kuvista tulee puitteisiin pantuna kauniita tauluja
kodin ja koulun kaunistukseksi.

Seminaarin harjoituskoulun yliopettaja A.
Pietikiiinen lausuu:

»Tama sarja kasittaa 33 hyvin valittua tar-
keimpain kertomusten ydinkohtia kuvaavia ku-
via. Kuvat ovat selvia, luonnollisia ja hyvin
valaisevia. Hinta 3 markkaa on varsin huokea.
Suotavaa olisi, etta kuvasarjaa tilattaisiin joka
kansa- ja kiertokouluun».



K. A. Yaaranen LTIRKKOHISTORIA.
(Hougberg). J

Toivottavasti uutta uraa raivaava kirja. -- —

Arvosteluja: »— — Tckijii on onnistunut alnettaan niiii esitla-
maan, etta lukija sita jiiniiUyksella seuraa, saaden hyvan yloiskatseen
kristillisen kirkon vaiheista . - — Pakanalahrtyksen ja kristillisen
hyvSiitekevaisyystoiminiian liistoria oh erityisellii UtmmbllS ja tarpeen
laajasti kirjoitettu. Lamniin harmstus aineesenja nutis henki vallitsoe
teoksessa kauttaaltaan». _—

— »Varsinkin oppikirjana Beminaarcissa j;i
oppaana opinnaluisille kansalaisille on se kansantajuisuutensa ja. henke-

■ vyytonsa vuoksi suositettava . Satafcunta, nimimerkH W.
— — »Kirja on kieltiiniatta erittain sopiva kirkkohistorian oppi-

kirja seminaareille ja miksei oppikouluitlekin. Samoin on se kansa-
kouluillemmekin oivallinen oppikirja itsekseen ouiskelua vartens.

Kansakoulun lehti N:o 20, 1900. Nimirmrkhi K.

■Kivjan ansiotna mainittakoon monet hauskat kuvaukset ja kerl >-

mukset kuin myoskin se, ettil oraan maamme kirkollisi-i. vaihget ovat
kudotut yleisen kirkkohistoriallisen kehityksen juoksuun ja etta pakana-
iahetyksen historiaa on laveammin, kuin Comeliuksessa, ja lamminta
harrastusta osoittavalla tavalla kerrottu>.

Kasv. opill. Yhdistyksen aihakmiskirjassa I. A. Maunu. .

— — »Kirjoitettu niin kansantajuisesti ja hausknsti, etta se sopii
hyvin Suomen kodeissakin luettavaksi;.

Karjalatar. NimwnerkM K. A. W.

»Vaarasen Idrkkohistoria on helpompi lukea javenattoman
paljoa hauskempi kuin Cornelius, jonka vuoksi sen johdoJla saavutetaan
paljoa parempia tuloksia kuin Comeliuksen. Vaikka Vaarasen kirja on
laajempi kuin Cornelius, voidaan se lapikilyda, ja oppia yhtii lyhyessii,
enkapa ryhyeminiissakin ajassa kuin Comeliuksen oppikirjaa». — »On
toivottava, etta tama kirja tulee ahkerasti kaytetyksi kouluissamnie». —

»Kirja on halpahintainen, sen ulkonmoto miellyttava».

Teol. Aikakausbirja N:o 10, 1900. p Georg Waenerh&rg.

Taman kirjan ulkoasusta ja kie.esta sanoo Yliopettaja K. Ervast:
»Kirjan ulkoasu on miellyttava, sen paino parahinta laatua. Kieli on
myoskin hyvin selva, puhdas ja sujuva». ,



Karjalan Kirjakauppa- ja Kustannusliike
„I« .'• V. «V 7SB perustcttu 1899 •«;•> ..;» t.y *•«

kristillisen kirjallisuuden kustantamiseksi ja levittamiseksi,
toimii sanian paainaaritii toteuttamiseka kuin Sortavalan Evankolinen
Soma ja taktoo etupiiiissa ystavien valitykselW Levitlaft kustaivtamiansa
kirjcija, koska, uiinknm ulkoniailla saavuti-itu kokenws' osoittaa, paras
keino kristillisen kirjallisuuden levittamiseksi on ystavien
liittyminen yhteiseen toimintaan. Kansarnime, Evankclinen
kirkkomme ja kasvava nuorisommo tarvitsee kirjallisuucleii lovittajiii,
jotka paiievat personansn alttitksi levittaakseen johdonmukaisen
ja kestavan yhteistoiminnan kautta taatusti hyvia kirjoja,
luntiivii t.is.lu :.iv ja jcita vi Uuvirf. ■ p; 'j-it-'i int-in kaien kataen t-i-
hansa.

Pyydetffln rniita ystaviii, jotka tahtovat auttaa Karjalan Kirjakau-
pah kustitntamien kii-jain levittamisfa, luhettttmaHn siita tieto osoit-
teojla: Karjalan Kirjakauppa- ja Kustannusliike Sortava-
lassa.

Kasvatosopillinen Skluoppi
Kirjoittanut B. Boxstrom.

Hinta nid. 2: 7- r > ja kovissa kansissa-3 mk.
Arvosi 'Tekija on onnistuniri tokemaiin esityksensa

kalittaaltaan havainnoUisoksi ja.kay-fannOlIiseksi. HUn on Raamatusta,
Kalevalasta, Maamniokirjasta y. m. valinnut- kaikille tuttuja kohtia esi-
tyksensa* valaiseiniseksi. Khja on sen kautta tullut niin-helppotajuiseksi,
i-'liii melkein kuka tahansa voi ryhtya sen avulla tutkimaan n'iitii vai-
keina pidettyjii aineita: sielu- ja kasyatusoppi
merkH S.

-oppikiijan tallil tavalln vantettyuii
me vahallli sauoa: kiikitettnna - muistuu elidottomast"

tuo vanha latinaJainen sana: Piika on .tie miiarityksien kautta, vaan
lyhyt \a limerkkien kai .'00.

iija on tosin aijottu sielnopin opettajille ja kansakbulvijemme
dpettajille. "Mutta runsasaiiieise] ja yksinkerfuisen •■■

lityksensa tahden suosittelemme sila muillekin, jo'ille kasvatnksen
larkea ioimi on uskottu- .Tokainen aid ja isii saa siitS hyvia riittauk-
sia, joista hanella' tehtavassaan en suurta I
auuren lukijukuimanU --- Yartija N:o 20, 1900.


