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Gnsirnäinsn luku.
Ennen mlltnulle läntöii.

Dresoenissä, lähellä Elben rantapenkereitä, on iso
kimitalo. Siellä istui kirkkaana heinäkuun aamuna herra
Miller nojatuolissaan ja piti edessään niin suurta sanoma-
lehteä, ettei hänen kaswojaan ensinkään näkynyt.

Vastapäätä häntä istui talon romva walkosessa
aamumysspssään ja kaatoi hymälle tuoksuawaan kahwikeit-
tiöön mahan wäliin wettä porisemasta kattilasta. Pian oli
aamiainen alkama.

Silloin aukeni owi: kaksi pientä tyttöä astui sisään
ja heidän perässään pitkä ja hoikka neiti, joka näkyi huo-
lestuneena seuraaman pikku Elsan wilkkaita liikkeitä, kun
tämä juoksi huoneen läpi ja wihdoin ketterästi hypätä kiep-
sahti isän polwelle. Notkeasta hyppäyksestä näki selwään,
ettei sitä nyt ensikertaa tehty. Riemuiten katseli Elsa nyt
ympärilleen, niin kuin hän olisi tahtonut sanoa: „Nytpä
minä istun taas lujassa linnassani, jossa minua ei moi
mikään onnettomuus kohdata!"



Sitte pisti hän kiharaisen päänsä suuren sanomaleh-
den alle ja huudahti weitiktamaisesti: „Oi, jopa löysin
sinut, isä! Milloin lähdemme Gemmille?"

Isä pani pois sanomalehden, suuteli pienokaista ja
sanoi: «Ensiksi hywää huomenta, pikku heinäsirkka; sitte
wasta matkasuunnitelmat. Kepeiden hyppänstensä tähden
nimitti häntä isänsä pikku heinäsirkaksi. Kun iso sanomalehti
ei ollut enää isän ja Elsan wälissä kiersi tämä kätensä isän
kaulan ympäri ja sanoi hänelle sydämellisesti hywää huo-
menta. Sillä aikaa seisoi Ella sisko aiwan hiljaa isän
tuolin wieressä odottaen hänen aamuterwehdystääu. Nyt
suuteli häu wanhempaakin tytärtään, joka sitte istuutui
hiljaa pöydän ääreen.

»Jospa sinäkin nyt siirtyisit sinne, jossa sinun olla
pitäisi," sanoi isä Elsalle, joka ei wielä ollut aitoissakaan
lähteä korkealta istuimeltaan.

„Minä menen heti, isä," makuutti Elsa, mutta kohensi
itseään samalla wakamammin istumaan; „minä tahdoin
maan odottaa, kunnes sanot, milloin lähdemme Gemmille."

„Niin pian kun äiti on saanut tawarat matkaa warten
järjestetyiksi," nmstasi isä.

Nyt hyppäsi Elsa alas ja sitten suoraa päätä äidin
polwelle.

„Oi, äiti, järjestämmehän sitte tänään tawarat! Nyt,



heti paikalla," pyysi Elsa hywäillen äitiänsä. „Minä tahdon
auttaa sinua, ja Ella moi myös auttaa ja neiti Hellmer
myöskin, ja sitte woimme huomenna lähteä ja sitte —"

„Nyt juomme ensin maitomme ja istumme hetkisen
aiwan lewollisina pöydässä, lapsi kulta," oikaisi häntä äiti
ja Elsa, joka huomasi saamansa tyytyä tähän wastaukseen,
istuutui nyt paikalleen isän ja äidin mallin ja aamiainen
alkoi.

Jo kauan aikaa oli Elsa heti herättyään kysynyt,
koska Gemmille lähdettäisiin; hänen päähänsä tuskin enää
muuta ajatusta mahtuikaan. Tämä matkatuuma oli seu-
raamalla tamalla kiintynyt pikku Elsan mieleen.

Menneenä kesänä oliwat isä ja äiti matkustelleet Smeit-
sissä. Gemmin »vuorisola, jonka kautta he oliwat kulkeneet
Wallis'ista Bernin tanttooniin, oli miellyttänyt heitä niin,
että he päättiwät tulla sinne uudestaan seuraamana kesänä,
ottaa lapset ja neiti Hellmerin mukaansa ja miipyä siellä
jonkun aikaa. He oliwat matkalla tutustuneet opas Kas-
periin ja kertoneet hänelle aikeensa ja toimonsa saada muok-
ratuksi niillä seuduin huoneuston, jossa woiwat järjestää
olonsa kodikkaaksi, eiwätkä tarwitseisi asua ramintolassa.
Silloin oli Kasper ehdoitellut heille että asettuisiwat hänen
omaan majaansa, joka oli Gemmin wuorisolan lähellä,
»vihreällä rinteellä muorille johtaman polun wieressä. Tähän



aikaan sopi hänelle parhaiten luowuttaa heille pikku talonsa;
hän itse oli silloin aina muukalaisten kanssa matkoilla,
hänen molemmat poikansa paimensimat alpeilla suuria kar-
joja, ja hänen waimonsa moi asua ylhäällä pikku ullakko-
kamarissa ja tehdä Millerin perheen askareita. Heitä warten
mottiin sitte järjestää iso tupa ja molemmat makuuhuoneet.
Tämä ehdotus miellytti hywin herra Milleriä ja hänen
roumaansll ja katseltuaan taloa, päättimät he wuokrata sen
tuleman muoden kesäkuukausiksi. Tieto tästä tuumasta ja
wanhempien kertomukset karmeista niityistä, korkeista lumi-
muorista, wihreistä alppilaitumista ja suurista karjalau-
moista, olimat tehneet lapsiin symän waikutukseu, ja jo
lauman aikaa sitte oli Elsa tuskin enää woinut odottaa
lähtöpäiwää. Jo taimella oli tuskin päimääkään kulunut
ilman että Elsa kysyi: „Äiti, joko nyt kesä pian tulee?"

Nyt oli kesä todellakin tullut ja Elsan kysymykset
tulimat yhä kiihkeämmiksi. Joka aamu ilmaisiwat tuota
pitkällistä odotusta nuo sanat: »Milloin lähdemme Gem-
mille?" Päiwä päiwältä taswoi lapsen malttamattomuus
ja yhä tihmiwät nuo ahdistamat kysymykset ja pyynnöt,
sillä nytpä Elsa tuskin enää jaksoi odottaa, että noustaisiin
waunuihin ja lähdettäisiin ajamaan noita korkeita wnoria
ja wihreitä niittyjä kohti.

Wihdoin tuli se päiwä, että koko Millerin talo oli



kuin suuri markkinapaikka. Joka huone oli niin täynnä
kaikellaisia waatteita, ettei sopinut minnekkiiiin istumaan.
Mutta mahitellen katosiwat ne kaikki kolmeen suunnatto-
maan matkakirstuun, ja pari päimiiii myöhemmin istui
koko Millerin perhe matkawaunuissa: Ella hiljaisesti iloiten
äidin ja neiti Hellmerin millissä; Elsa isän wieressä, jota
hiin syleili alinomaa tulisella ihastuksella, sillä nythän läh-
dettiin pitkälle matkalle, nythän matkustettiin Gemmille!

Moinen luku.
Oemmillä.

Gemmin wuorisolan lähellä kääntyy kapea polku synk-
kään metsään ja johtaa pian niille paikoille, jossa matkus-
taja kauhulla näkee allansa. jyrkkien kallioseinämien millissä
pohjattoman kuilun. Tätä polkua tuli eräänä kauniina
kesäiltana pieni poikanen. Hänellä oli kädessään suuri,
punainen kukka, jonka hän marmaankin oli löytänyt tuolta
metsiköstä ja jota hän miihiin milliin ihastellen katseli.

Nyt saapui hän metsän laidassa olemalle aukealle pai-
kalle ja katseli ympärilleen, mutta kun hän ei näyttänyt



huomaawan mitään erinumaisempaa katseltawaa, jatkoi hän
matkaansa. Nyt kulki hän niityn läpi kapeaa polkua joka
johtaa wasemmalla puolen olemalle »vihreälle kukkulalle.
Siellä oli lähellä toisiaan kaksi majaa, joiden takapuolelle
oli tehty pieni lisärakennus, nähtäwästi karjaa warten. Toi-
nen näistä nawetoista oli isompi ja näyttipä itse majakin
uudenuutukaisine omineen paremmalta ja suuremmalta.
Sen omistaja oli opas Kasper, joka asui siinä maimonsa
ja kahden poikansa kanssa ja moi joka wuosi sitä hiukan
korjaella, hänellä kun matkustajat» oppaana oli kesät läpeensä
hywä ansio. Hänen nametassaan ei ollut ainoastaan taksi
tiliä, niinkuin kaikilla hänen naapureillaankin, maan siellä oli
ollut jo kaksi wuotta komea lehmäkin, josta hän sai kunnon
maitoa ja woita. Tuo pienempi maja wanhoine madon-
syömme omineen ja rikkinäisine pärekattoineen oli kantaja
Martin oma, jota jykewän ruumiinrakennuksensa wuoksi
kutsuttiin „mahwaksi Martiksi". Siinä asui hän maimonsa
ja neljän pienen lapsensa kanssa ja tuman takana olemassa
pikku nawetllssll oli kaksi kiliä, joiden maidon täytyi riittää
kaikkiin tarpeisiin.

Wahwalla Martilla oli tosin koko kesän, marsinkin sil-
loin, kun oli kaunis saa, säännölliset tulot; hän kantoi mat-
kustajani tawaroita Gemmin wuoren yli, mutta hän ei tui-
tenkaan sillä ansainnut läheskään niin paljon, kuin naapu-



rinsa Kasper, joka oli usein päiwäkausia matkustajain mukana
muorilla.

Kasperin uuden tuwanomen edessä seisomat nyt juuri
hänen kaksi poikaansa ja heillä oli nähtäwästi tärkeä asia
keskusteltawanll. He katseliwat, koetteliwat ja wertailimat
hywin toimessaan kahta esinettä, jotka oliwat heidän käsis-
sään ja kun he wihdoinkin näyttiwät saaneen »vertailemi-
sensa päättymään, alkoiwat he taas alusta. Poikanen joka
samassa tuli metsästä majalle, pysähtyi nyt ja katseli ih-
meissään tuota toimitusta majan omella.

„Samuli tule, katso, katso," huusi hänelle nyt toinen
pojista. Räpäyttämättä silmiään ja ihmetellen katseli hän
nyt sitä, mitä hänelle näytettiin.

„Katso, nämä on isä tuonut meille Bernin markki-
noilta," huusi suurempi pojista taaskin Samulille ja molem-
mat pitiwät lahjaansa korkealla ilmassa. Mikä ihmeellinen
näky tämä olikaan Samulille! Taneli ja Janne pitiwät
molemmat kädessään suurta ruoskaa. Lujan ja samalla
notkean marren ympäri oli kierretty punainen nahkahiihna.
Pitkä, maitoinen siima oli kierretty pyöreistä nahtahiih-
noista; sen päässä riippui lujaan kierretty, pyöreä punon-
nmnen keltaisesta silkistä, muodostaen kauniin tupsun. Tätä
päätä, joka lyödessä antoi aika paukauksen nimitettiin „nys-
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tyräksi". Sanatonna katseli Samuli ruoskia; jotakin näin
ihanaa ei hän ollut nähnyt koskaan elämässään!

«Kuulehan nyt", sanoi Taneli ja nyt alkoiwat he
Jannen kanssa heiluttaa ruoskiansa Nytpä paukkui ja jy-
misi koko laakso ja kaikuiwat kaikki wuoret, niin että Sa-
mulista tuntui siltä, ettei koko maailmassa woisi olla mitään
suuremmoisempllll ja ihanampaa.

„lospa minullakin olisi keltatupsninen ruoska sanoi
hiin sywään huoaten, knn molemmat pojat wihdoinkin oli-
wat paukkeensll lopettaneet.

„Niin, sinä muit odottaa", mustasi Taneli ylpeästi ja
paukauttaen ruoskallaan wielä kerran juoksi hän pois; pitihän
hänen sitä näyttää wielä muillekin ihmisille. Janne juoksi
hänen perässänsä; mutta Samuli katseli heidäu jälkeensä ja
jäi liikkumattomana seisomaan. Hänen murheettomalle sy-
dämelleen oli nyt pudonnut raskas taakka. Hän oli näh-
nyt jotakin, jota hän nyt halusi enemmän kuiu mitään muuta
koko maailmassa ja Taneli oli wielä sanonut nuo masen-
tamat sanat: „Niin, sinä moit odottaa!" Samulista tuntui
niinkuin nyt olisi mennyttä kaikki, mikä häntä möisi ilah-
duttaa. Hän puristi kokoon punaisen kukkansa ja kiidätti sen
menemään, sillä tuo, että pitäisi tyytyä punaiseen kukkaan,
eikä saisi koskaan tuollaista keltatupsuista ruoskaa, se har-
mitti Samulia; suuttuneena katseli hän miten kukka kiisi
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kauas niitylle. Tiesi kuinka kauan hän siinä olisi wielä
seisonut, jos ei omi hänen takanansa olisi awautunut ja siitä
astunut ulos waimo suuri luuta kädessä.

„Missa pojat omat, Samuli," kysyi hän pikaisesti.
„Ne juoksiwat pois ruoskillensa", wastasi tämä, sillä

yhä olnvat ruoskat hänen mielessään.
„luokse kutsumaan heitä kotiin, ja pian", käski häntä

waimo. Huomen aamuna warhain pitää heidän joutua
lähtemään alpeille ja huomisiltana tulee herraswäki ja sii-
hen pitää ennättää tehdä mielii paljo. Sano niin heille,
juokse Samuli!"

Poika läksi juoksemaan kaikin moimin sinne päin, jonne
molemmat pojat olinmt kadonneet. Waimo alkoi nyt laista
kaaputella luudallaan joka nurkassa. Hän oli Kasperin
waimo ja Tanelin ja Jannen äiti.

Tänä aamuna oli saapunut herra Milleriltä kirje,
jossa hän ilmoitti saapumansa tänne seuraamana iltana,
siitä johtuimat nyt nuo suuret walmistukset ja puhdistetut,
jotka kyllä tarpeen viimatkin, sillä Taneli ja Janne kuljet-
tiwllt monenlaista roskaa suurissa kengissään huoneeseen.
Nyt saapuiwllt he molemmat juostessaan hirweästi läjäytel-
len ruoskiansa ja naapurin Samuli heidän perässänsä, silla
ruoskat wetimat häntä wastustelemattomalla moimalla mu-
kanansa. Mutta kun nyt äitinsä huusi heidät sisään, heidän
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tun piti mielä auttaa häntä kaikellaisissa toimissa, kääntyi
Samuli wihdoin takaisin ja astui mastapäätä olemaa majaa
kohti, mutta hywin hitaasti, niinkuin joku, jota on suuri,
suru painamassa. Ia suru painoikin Samulin mieltä, sillä
keltatupsuiset ruoskat wäikkyimät alinomaa hänen silmissään
ja lisäksi kuuluimat mielä yhä hänen törmissään Tanelin
masentamat sanat: „Niin, sinä moit odottaa!"

Wllnhan tuman owen edessä, sillä paikalla, joka oli
polettu kowaksi tantereeksi seisoi isä Martti ja koetti ras-
kaalla kirweellään halkoa suurta, puhkaista puupölkkyä pie-
nemmiksi kappaleiksi, että äidillä olisi taas jotakin lieteen
pllntawaa. Nimissä, isän edessä seisoiwat Martta, Otto ja
Betty ja katselimat hänen työtänsä suurilla, makawilla sil-
millään. Wanhin heistä, Samuli liittyi heihin, asettui
riwiin ja jäi seisomaan silmät selällään, sillä aina oli hän
siellä mukana, missä oli jotakin katsottaman. Mutta pian
osoitti isä maassa olemia puukapuloita ja sanoi niin lem-
peällä ja ystämällisellä äänellä, ettei sitä olisi woinut odot-
taakaan tuolta suurelta, wahwalta mieheltä.' „No, Samuli,
otappa noista aina pari kerrallaan syliisi ja wie ne äidille
keittiöön, niin saa hän keitetyksi meille perunat." Samuli
teki heti niinkuin häntä käskettiin ja työssä haihtui hänen
suuri surunsa. Mutta, kun hän myöhemmin makasi pikku
Oton mieressä kapeassa sängyssään, silloin ei hän woinut.
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niinkuin tawallisesti, heti nukkua, tuo hänen suuri surunsa
täytti taas hänen mielensä ja hänen täytyi huoahtaa: „Oi,
jospa minullakin olisi keltntupsuinen ruoska!"

AolrnctS luku.
Cuttllwuuttll tellllllän.

Jo aikaiseen seuraamana aamuna kuultiin hirmeätä
ruoskan läiskettä, sillä Taneli ja Janne seisoimat jo neljän
aikaan tuman omen edustalla odottamassa lehmiä, joita tuo-
tiin ympäristöltä wietäwiksi alpeille, jossa suuret karjalau-
mat oliwat. Sitten piti heidän molempain jäädä syksyyn
asti sinne paimenpojiksi ja siitä oliwat he niin iloissaan,
etteiwät woineet siitä kyllin meluta, sillä olihan tuo heille
molemmille ihana toimo, saada olla siellä kahdenkesken, eikä
tarwita koko kesänä tehdä mitään muuta, kuin juostaruos-
killensa lehmien perässä.

Kun äiti wielä oli sitonut reput heidän selkäänsä ja
neumouut heitä tekemään aina oikein ja kun he oliwat läh-
teneet lehmineen, silloin palasi äiti majaan takaisin ja nytpä
alkoi ylt'yleensä joka nurkassa sellainen lakaseminen ja siis-
timinen, josta ei ollut loppua tulla koko päiwänä. Au-
rinko oli jo waipmmt turisten taa, kun waimo mielii ker-
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ran hankasi kaikkia ikkunoita ja sitte tutkistelemasti tarkasteli.
Nytpä wälkkyikin joka paikka, kaikki ikkunat, pöytä, sekä pöy-
tälautana olema kiwiliuska, penkit seinämillä, sekä lattiakin.
Nytpä näkikin waimo kuinka laaksosta päin tulemaa tietä
lähestyi koko jono kantajoita, hewosia ja ratsastajoita. Hän
juoksi kiireesti yliselle, sitoi puhtaan esiliinan wyöllensä ja
asettui tuman owelle »vastaanottamaan wieraitansa. Jono
pysähtyi ja herra Miller auttoi ensin waimonsa ja neiti
Hellmerin, sitte lapset hewoisten selästä. Tuskin oli Elsa
päässyt alas maahan, kun hän ihastuksesta alkoi juoksen-
nella edestakaisin, eikä tiennyt oikein, mikä kauneinta oli,
tuoko paimen maja, jonka seinustalla tuo pieni penkki oli,
nuoko wihreät niityt puroineen ja kukkasineen, waiko tuo
kultainen hohde tuolla muorilla ja kuusten latmoissa; kaikki
oli niin uutta, niin kaunista! Ellakin oli ihastuksissaan
ja katseli ympärilleen ihmetellen hiljaa itsekseen. Mutta
nyt astuiwat äiti ja isä majaan ja täälläpä oli Elsalle taas
uutta nautintoa, sillä täällä oli taas kaikki aiwan erilaista,
tun hän koskaan elämässään oli nähnyt. Hän tarttui Ellan
käteen ja juoksenteli hänen kanssaan jota kolkassa. „Katso,
katso, täällä moi' istua ympäri tuwau joka seinämällä ja
klltsoppa maan mihin täältä moi kiimetä." Näin sanoen
kapusi Elsa nopeasti ylös portaita, jotka johtiwat uunin
takana olemaan aukkoon, josta pääsi makuuhuoneeseen. Se
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wasta oli hauska keksintö. Sieltä taas päästiin toiseen
huoneeseen, jossa oli myöskin kaksi wuodetta ja täältä pääs-
tiin pieneen yliskamariin ja toiselta pnolen puisia portaita
myöten alas tupaan. Tämä oli hauska kiertokulku, jonka
moi tehdä monta kertaa päiwässä, ja kaikki, sekä ulkona
että täällä majassa näytti niin uudelta ja oudolta ja lu-
paamalta! Elsa ei tiennyt oikein mistä hän kaikkein enin
iloitsi. Kun hän wihdoin makasi suuressa wuoteessaan
tuolla ylhäällä kamarissa ja Ella hänen wieresscmn ja tun
äiti oli iltarukouksen perästä sanonut lapsille hywää yötä,
silloin Elsa huokasi sywiiäu ja sanoi täysin tyydytettynä:
„Oi, nythän olemme Gemmillä!"

Nyt seurasiwat mitä ihanimmat kesäpäiwät; niityt
heloittiwat hohtamassa auringon paisteessa, raitis tuuli pu-
halteli tuolla ylhäällä kuusikossa ja taiwas oli niin tum-
mansininen ja ulottui niin kauas yli kukkuloiden ja mai-
toisten lumiwuorten. Muutamissa päiwissä olimat Ella
ja Elsa jo löytäneet kaikki läheisyydessä olemat kauniit pai-
kat, joissa moi hupaisesti mieltää päimän kuumimmat hetket,
tunnes iltaisin aina lähdettiin täwelemään isän ja äidin
kanssa. Mutta Elsasta oli hauskempi etsiä kauneita pait-
toja, tuin niissä oleskella, ja tun Ella istuutui pehmeälle
mättäälle kuusen juurelle tai rinteen wihreälle nurmikolle
ja odotti, että neiti Hellmer nyt maan tnlisi ja lukisi, tai
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kertoisi jonknn kauniin kertumuksen, silloin oli jo Elsa saa-
nut päähänsä uuden tuuman, joka hänet ehdottomasti wei
mukanaan. Sill'aikaa istuiwat äiti ja isä majassa ja monta
kertaa piti äidin paneutua lepäämäankin, silla hänen ter-
weytensä oli hywin heikontunut. Kun Elsa näki neiti Hell-
merin astuman ulos majasta kädessään iso kori, jossa käsi-
työt oliwat, silloin masta johtui hänen mieleensä monta
kaunista paikkaa, jonne olisi moinnt mennä ja ennenkun
neiti Hellmer ennätti istuutuakkaan, selitti Elsa hänelle,
että hänen piti pian joutua sisään isän luo, sillä hänellä
oli paljo puhumista isälle. Hui maan, niin oli hän ma-
jassa, kiepsahti isän polwelle ja teki hänelle koko joukon
ehdotuksia, kuinka möisi kiiwetä kuusten luo tnonne korkealle
muorelle ja katsella sieltä sitte kauas ympäristölle, tai kulkea
kauas, kauas tuonne synkkään metsään niiden suurten lin-
tujen luo, jotka monasti rääkyimät niin hirwittäwästi.
Isä kuunteli silloin mieltymyksellä noita rohkeita ehdoituksia,
mutta arweli kuitenkin, että nyt pitäisi wielä tyytyä ly-
hyempiin käwelyihin ja että Elsan nyt pitäisi jo palata
taas Ellan ja neiti Hellmerin luo,

Elsa oli juuri päässyt isän polwelle. Tänään oli
hänellä taas tehtama uusi ehdotus ja se oli hnwin kii-
reellinen.

„O, isä, pane nyt tuo kirja waan hnwin pieneksi het-
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keksi pois," pyysi hän, „minulla on sinulle wähän sanot-
tamaa." Isä myöntyi ja kuunteli tarkkaawaisesti. „Kat-
soppas, isä," jatkoi Elsa, „eilen jo ja tänään taas on eräs
pieni poika seisonut tuolla mastapäatä, majan edessä ja
silmät suurina lakkaamatta katsellut tänne. Minun täytyy
todellakin mennä sinne ja kysyä, minkä tähden hän niin
tekee ja mikä hänen nimensä on."

Isä oli siinä hänen kanssaan yhtä mieltä ja Elsa
läksi heti matkalleen. Siellä seisoi Samuli wielä aiman
samalla paikalla, kuin hetki sitte ja katsoi tuonne toiselle
puolen naapuritaloon, sillä aina siellä oli uutta ja ihmeel-
listä nähtciwää, sitte kun nuo wieraat ihmiset oliwat sinne
tulleet. Kuu Elsa oli saapunut hänen luokseen, asettui hän
kädet selän takana seisomaan aiwan hänen eteensä, niin kuin
isä teki silloin, kun hän aikoi keskustella äidin kanssa jostain
tärkeästä asiasta.

„Mitä sinä olet tahtonut nähdä, kun olet alinomaa
katsellut tuonne toiselle puolelle," kysyi hän.

„Eu mitään," mastasi Samuli.
Tämä wastaus ei näyttänyt oikein tyydyttämän Elsaa.

tarkoittanut jotakin, meillä on myöskin meni
poika, ja oletko tahtonut nähdä, miltä hän näyttää," tut-
kisteli hän yhä.

„En," wastasi Samuli lyhyesti.
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„Sina olet nyt mannaankin unohtanut, mitä sinä
tahdoit nähdä," sanoi nyt Elsa, selittäen siten asian sekä
itselleen, että Samulille. „MikäZ sinun nimesi on?"

„Samuli."
„Kninka wanha olet?"
„En tiedä."
„Se pitää tietää. Tule, asetu minun wiereeni, noin"

ja Elsa asettui Samulia wasten selin ja katsoi häntä
yli olkansa. Hän oli hiukan pienempi, mutta paljo tuke-
wampi ruumiiltaan tuin Elsa.

„Sinä et ole wielä niin iso, kuin minä," sanoi hän,
„sinii olet wielä jokseenkin pieni. Katsoppas, minä tnlen
seitsemän wnooen wanyaksi, sillä minä olen täyttänyt jo
luusi nmotta, juuri syntymäpainonani, sen minä tiedän
aiman hymin, sillä silloin sain minä hywin paljo lahjoja.
Sinä täytät ehkä wasta kuusi wuotta, koska sinä olet wielä
noin pieni."

Samuli uskoi tämän selityksen, sillä hän ei tiennyt,
että hän jonkun aikaa sitten oli täyttänyt seitsemän wuotta,
ja että hän oli maan lisääntynyt enemmän lewendelleen
tuin pituudelleen.

„Mitä sinä toimitat kaiket päiwät, Samuli," kysyi
Elsa.
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Samulin piti miettiä kauan. Wihdoin sanoi hän:
„Minä tiedän missä on punaisia kukkia."

Tämä oli Elsalle kuin sytykettä. Samassa silmän-
räpäyksessä oli hän nätewinään pensaan täynnä heloittawia,
punaisia knkkia jossakin paikassa tuolla metsässä ja koko
sydämestään halusi hän noita punaisia kukkia.

„Missä, missä? Samuli, missä on niitä kukkia?
Tule, mennään sinne pian! Ia Elsa oli jo tarttunut Sa-
mulin käteen ja weti häntä muassaan. Samuli seurasi,
mutta hitaasti.

„Tuolla," sanoi hän wihdoin ja osoitti sormellaan
ylös metsikköön.

„Oi, tuonneko sitä mennään, tuohon suureen metsään,"
huudahti Elsa toimehiktaana, wetäen Samulia kaikin moi-
min eteenpäin.

»Sinne, ja sitte yhä eteenpäin," wastasi Samuli ajat-
telewasti ja kiirehtimättä askeleitaan; hänellä olikin jalas-
saan raskaat puukengät. Mutta Elsa meti Samulia yhä
kowemmin. Hän oli nätewinään polun joka kulki synkän
metsän läpi sekä nuo suuret punaset kukat loistaen ja
heloittaen puiden takaa.

„Tule toki, Samuli, tule," huusi hän ja weti Sa-
mulia yhä kiiwllllmmi» eteenpäin.

Nyt kulkimat he Kasperi» majan ohitse. Isä seisoi
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owella. Hän oli tullut katsomaau, missä hänen pienokai-
sensa niin kanan wiipyi, ja eikö tuo myönnetty wierailu
jo ollut toimitettu. Juuri kun hän astui ulos, kulki tuo
kummallinen pari ohitse, Elsa, wetäen Samulia kaikin woimin
perässään.

„No, no! Ei nyt niin kiirettä ole, pikku heinäsirkka,"
huusi isä! ,Minne sitä uutta ystäwää nyt kuljetetaan?"

„Oi, isä," huusi Elsa innoissaan, hän sanoo tuolla
metsässä oleman niin kauniita, punaisia kukkia, me tah-
domme hakea niitä."

„Ei, ei," sanoi isä, ottaen Elsaa kädestä, ei se käy
päinsä. Nyt me menemme käwelemääu äidin kanssa ja tuo
pikku ystäwä saa joskus hakea ne kukkaset ja tuoda sinulle,
sitten hän saa ison woileimän. Näin sanoen wei isä lapsensa
mukanaan huoneeseen ja wähän ajan perästä tuliwat he
kaikki yhdessä, äiti ja isä, neiti Hellmer, Ella ja Elsa takaisin
ulos ja kulkiwat yhdessä päiwänpaisteista polkua alas
laaksoon. Samuli jäi seisomaan paikalleen, siksi kuin sen-
ruetta ei ensinkään näkynyt, sitten wasta kääntyi hän ja
meni takaisin mökkinsä owelle.
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MsHäs luku.

Hirmuin.
Seuraamana päiwänä, siihen aikaan, kun rouwa

Feland tllmallisuudm mukaan oli lepäämässä, astui neiti
Hellmer suurine wasuineen lähellä majaa olemalle kauniille
warjopaikalle, miettääkseen siellä tuon hupaisen neulomis-
ja lukuhetken, Ella istui jo lewollisena sammalmättäällään;
Elsa seisoi hänen edessään ja kertoi tulisella innostuksella
eräästä metsässä olemasta pensaasta, jossa oli heloittawat
punaiset kukat, jotka loistiwat kauwas puiden wälitse.
Hänen silmänsä tuliwat, hänen tätä kertoessaan, yhä suu-
remmiksi ja loistawllinmiksi, sillä, kuta enemmän hän siitä
puhui, sitä selwemmin näki hän kaikki edessänsä ja olipa
kuin olisi hän jo ollut tuolla tiellä metsän keskellä.

Neiti Hellmer asetti juuri suuren korinsa maahan ja
sanoi: „Istuuduppa nyt, Elsa ja ole hiljaa, minulla on
teille jotakin hauskaa luettaman." Mutta Elsan mieli oli
niin kiintynyt noihin kukkasiin ja metsään, että tuo kehoitus
meni aiman hukkaan. Minun täytyy juosta hywin suk-
kelaan isän luo, minulla on niin paljo sanomista hänelle,"
makuutti Elsa ja juoksi majaa kohti. Tämä temppu uudis-
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tui joka päiwä: aina kun Elsan piti asettua jonnekin istu-
maan arweli hän, että hänellä oli jotakin aiman maltta-
matonta puhumista isälle; mutta tänään hänellä kuitenkin
oli wielä tiireempi, kuin tanmllista. Kun nyt jo oli kulu-
nut hymän aikaa, eikä lapsi palannutkaan takaisin, tuli
neiti Hellmer lemottomaksi ja sanoi: „Mene pian huoneeseen,
Ella, ja huuda Elsaa sieltä pois, ettei hän herättäisi äitiä.
Isä on marinaankin jo mennyt ulos, sanothan hän aamiais-
pöydässä, että hän aikoi mennä pitkälle kämelylle." Ella
juoksi sisään, mutta kun hän ei heti sieltä palannutkaan,
meni neiti Hellmer häntä etsimään. Tumassa ei näkynyt
yhtään ihmistä, eikä keittiössäkään! Neiti nousi pieniä
portaita ja amasi hiljaa lasten kamarin omen, sielläkään ei
ollut ketään! Omi wanhempien huoneeseen oli auki. Hän
katsoi sinne, mutta sielläkään ei ollut muita, kuin rouwa
Miller yksinänsä; hän makasi silmät kiini wuoteellaan.

Neiti Hellmer astui taaskin ulos. Nyt tuli Ella alas
yliseltä ja kertoi kuinka hän oli etsinyt Elsaa läpi koko
talon joka nurkasta, wiimeiseksi wielä aitan yliseltä ja Kas-
perin waimon kamaristakin; mutta Elsaa ei ollut löytynyt
mistään. Neiti juoksi portaita myöten alas talliin, sieltä
kuului jotakin ääntä. Siellä oli Kasperin waimo wuohille
heiniä antamassa. Kysymykseen: missä pikku Elsa oli,
mustasi hän maan, että oli nähnyt hänen mahan aikaa sitten
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menemän huoneeseen. Mutta minne oli Elsa sitte joutunut?
Neiti Hellmer jaElla etsiwät mieliikerran koko talon läpeensä, sitte
ympäristöltä joka nurkasta ja sopukasta. Waimo anttoi myös-
kin heitä tässä, oikein reippaasti, sillä hän näki kuinka
hätäiseksi neiti Hellmer jo alkoi tulla; mutta lapsesta ei
näkynyt jälkeäkään. Waimo juoksi toiselle puolelle naapuri-
majaan, ehkenpä he siellä viimat nähneet Elsaa; mutta
siellä ei näkynyt ketään, omi oli suljettu, kaikki oli hiljaa.
Silloin johtui maimon mieleen, että Martti oli tänään
tekemässä heinäänsä ylhäällä muorilla, ja että hänellä oli
koko joukkonsa mukanaan; tämän tiedon toi hän ueiti Hell-
merille. Neiti Hellmer oli muutenkin arkaluontoinen, nyt
hän tuli yhä lemottomammllksi. „Oi, jospa maan heti olisin
juossut tuon lapsen perästä," maikeroihänslltojllkertoja; mutta
eihän siitä nyt lähtenyt mitään apua. Mitä nyt oli teh-
täwä? Mistä piti Elsaa etsiä? Oliko hän juossut heinä-
mäen perästä tuonne kalliolle; tai tuon pikku pojan mukana,
jonka kanssa hän eilen oli? Kuta enemmän neiti Hellmer
sitä ajatteli, sitä todennäköisemmältä se hänestä näytti.
Jospa maan möisi lähettää nyt heti jonkun sinne ylös,
arweli hän, ennen tnin tarwitseisi puhua äidille tästä
asiasta. Tuo amulias maimo tarjoutui menemään sinne
ja niin pian kuin mahdollista palaamaan takaisin; mutta
hän sanoi tien sinne oleman pitkän ja waiwaloisen ja siihen
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menemän enemmän aikaa, knin täältä katsoen moi arwata-
kaan. Neiti Hellmer lnpasi hänelle mitä parhaimman pal-
kinnon, jos hän maan tahtoisi juosta ja siten säästää rouwa
Feland'in säikähdyksestä; hän uskoi aiwan marinaan, että
mainio toisi Elsan mukanaan kotiin. Mntta tie oli pitempi,
kuin neiti Hellmer luulikaan ja aikaa ennen kuin sanan-
tuoja ennätti kotiin, astui rouwa Feland ulos huoneestaan
ja tahtoi lähtea lasten kanssa pienelle käwelylle. Nyt piti
tunnustaa kaikki. Ensi säikähdyksessään tahtoi äiti heti
itse lähteä etsimään lastansa, maikka se olisi ollut missä
asti; mutta neiti Hellmer oli niin manna siitä, että Elsa
muka oli juossut tuon pienen pojan mutana ja että maimo
hänet toisi takaisin, että rouwa Feland'kin tyyntyi ja sanoi
tahtomansa odottaa maimon takaisintuloa. Hän ei tosin
woinut pysyä hetkeäkään lewollisena: toisesta ikkunasta
juoksi hän toiseen, sitte taas ulos owelle, sitte majan
ympäri, aika tuli hänelle niin pitkäksi, niin pitkäksi! Vih-
doinkin, kahden pitkän tunnin kuluttua tuli waimo takaisin
läahöttäen ja kuumuudesta hehkuivana; mutta, hän tuli
yksin, ilman Elsaa. Martti oli mennyt jo aikaiseen nännillä
koko perheineen tuntureille kokoomaan heiniään ja jäänyt
sinne koko päimäksi. Ei kukaan heistä ollut nähnyt lasta
eilisestä asti. Waimo oli tielläkin kysellyt häntä, mutta ei
waan saanut hänestä mitään selkoa.
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Äiti rupesi nyt ääneen »valittamaan: „Oi, jospa
mieheni waan olisi täällä," huusi hän, „Mistä saamme
ihmisiä etsimään lasta? Mitä meidän pitää tehdä? Hywä
waimo mitä me woimme tehdä?

Waimo tarjoutui juoksemaan ympäristöllä olemissa
majoissa kutsumassa kokoon ihmisiä, jotta he läksisimät etsi-
mään, ennen kuin ennättäisi tulla pimeä; pitäisi kulkea pitkin
metsäpuron rantaa ylös metsikköön. „los nyt maan ei kaikki
olisi tuntureilla heinässä," walitteli hän. Mutta häu lähti
kuitenkin heti paikalla asialleen. Ella, joka nyt huomasi,
mitä Elsalle oli woinut tapahtua, alkoi itkeä katkerasti:
„Oi, äiti, jos Elsa olisi wielä pudonnut tuonne jokeen,
joka pauhaa niin hirweästi, taikka jos hän olisi metsässä,
eikä löytäisitaän enää tietä kotiin," nyyhkytti hän; „oi, me
tahdomme mennä heti sinne metsään, häntä peloittaa «ar-
maankin hirweästi."

Sitäpä juuri äitikin ajatteli. Hän otti Ellaa kädestä
ja riensi ylös metsikköön kiireemmästi, kuin koskaan muul-
loin olisi woinut. Neiti Hellmer juoksi heidän perässänsä,
hädissään ei hän enää tiennyt, mitä teki. Hetki toisensa
perästä kului. Waimoja ja lapsia juoksi etsimään joka
suunnalle, mutta Elsasta ei näkynyt jälkeäkään. M oli
jo tullut.

Rouwa Miller oli tähän asti, pitäen yhä Ellaa kädestä.
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juoksennellut metsässä ristiin rastiin, nyt ei hän enää jak-
sanut. Hän palasi Ellan kanssa takaisin majalle ja maipui
woimatonna maahan. Neiti Hellmer, joka oli seurannut
heitä aiman kantapäillä, seisoi neuwottomana ja näytti
hänkin oleman kumoon kaatumaisillaan. Ella istui hiljaa
itkien äidin mieressä.

Nyt palasi herra Miller kotiin. Kun hänen waimonsa
oli kertonut hänelle lyhyesti kaikki, mitä oli tapahtunut,
kantoi hänen miehensä hänet ylös makuukamariin ja käski
hänen olemaan aiwan lewollisena, sillä hän oli tekemä
kaikki, mitä moi, löytääkseen lapsen. Hän käski myöskin
neiti Hellmerin ja Ellan mennä lewolle; heille ilmoitettai-
siin kyllä heti, kuin Elsa oli löytynyt.

Nyt lähti herra Miller Vastapäätä olemaan Martin
majaan, sillä hänkin arweli heti, että Elsa oli mennyt
uuden ystäwänsä mukaua metsään. Martti astui juuri
ulos; hän oli jo kuullut, että eräs lapsi oli kadonnut ja
oli nyt tulossa auttamaan etsinnässä. Herra Millerin ky-
symyksiin mustasi hän, että oli ollut maimoiueen ja lapsi-
neen poissa totoa jo marhaisesta aamusta asti ja että he
siis eiwät olleet nähneetkään tyttöstä.

Herra Miller ajatteli nyt, että Elsa oli lähtenyt yksin
käwelemään, niin kuin hän itse oli ehdoitellut, joko ylös
muorille tai kauwas metsään. Hän määräsi nyt että Martin



27

piti hakea kokoon kaikki ympäristön miehet ja aittaa heille
hywät lyhdyt ja sitte piti toisten nousta muorille ja etsiä
sieltä joka paikasta ja toisten kuljeskella metsikkö ristiin
rastiin. Näiden miimemainittujeu seuraan tahtoi herra
Miller itsekin liittyä ja hän oli päättänyt jatkaa etsimistä,
kunnes hänen lapsensa oli löytynyt. Niin lähtiwät sitte
miehet ulos yön selkään ja rouwa Miller tuuli, kuinka
manha seinäkello löi kerta toisensa perästä; mutta hitaasti,
niin hitaasti kului yö, ettei tuo hellä äiti ollut mielii koko
elämässään niin pitkää yötä malwonut. Hän ei ummista-
nutkaan silmiänsä. Jos hänen korwansa eroitti maikka
kuinka kaukaista ääntä, hypähti hän pystyyn ja sanoi
itsekseen: „Nyt he tulemat ja tuomat minun lapseni! Mutta
minkälaisena, elämänäkö wai kuolleena?" Mutta he eimät
tulleetkaan. Wähän maliin tulla sipsutteli Ella hiljaa äidin
luo; hän tahtoi nähdä josko äiti nukkuisi, sillä hänkään ei
ollut pelon tähden saanut unta. Kun hän sitten tapasi
äidinkin walwomasta, pyysi hän yhä uudestaan: „Oi, äiti,
emmekö rukoilisi wielä kerta, että rakas Jumala suojelisi
Elsaa ja saattaisi hänet pian kotiin?" Siihen äiti mielel-
lään myöntyi ja silloin Ella polwistui hänen wuoteensa
wiereen ja rukoili, että hywa Jumala warjelisi Elsaa ja
neumoisi isälle tie» hänen luokseen. Sitten Ella meni taas
hiljaa takaisin kamariinsa.
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M kului. Loistamana nousi aurinko wuorten takaa
ja mataisi metsät ja niityt kirkkaiksi, niinkuin se olisi tah-
tonut julistaa pelkkää iloa.

Rouwa Miller waipui uupuneena wuoteelleen. Wih-
doin moitti mäsymys huolet ja surut; wieno uinahdus wa-
pautti huolestuneen äidin hetkeksi tuosta tuskallisesta epä-
warmuudesta ja odotuksesta.

Miiöe-s luku.
Seuraamana aamuna.

Kalpeana ja murtuneena astui herra Miller aamuau-
ringon kultaisessa loisteessa asuntoaan tohti, ja hänen maat-
teistään näkyi että hän oli samoillut monien orjantappura-
pensaiden ja piikkisten risukkojen läpi. Rouwa Miller oli
heti kuullut hänen askeleensa ja hätäisenä huusi hän:
„Tuotko sinä lapsen mukanasi?" Hän astui lähemmäksi,
istuutui waimonsa wuoteen wiereen, kätki kaswonsa käsiinsä
ja sanoi tuskin kuuluwasti: „Miuä tulen yksin. Minä en
woi enää toiwoa, en jaksa sitä enää ajatellakaan. Missä
tilassa on lapsi tämän pitkän yön jälkeen, jos hänen löy-
dämmekin, kuolleenako wai puolikuolleena?"
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„Oi, ei, isä", huusi nyyhkien Ella, joka oli hiljaa hii-
pinyt huoneeseen, rakas Jumala on marinaan suojellut mei-
dän Elsaamme; äiti ja minä rukoilimme sitä häneltä niin
paljo miime yönä."

Isä nousi: „Me olemme koko yöu käwelleet metsikössä
ristiin rastiin, siellä ei lapsi moi olla; nyt koetamme las-
keutua alas tuonne alppijoen rotkoihin."

Napisemalla äänellä lausui isä tämäu; yhä warmem-
malta alkoi hänestä tuntua että lapsi oli pudonnut alas
wirtaawaan jokeen. Herra Miller oli käskenyt walmistaa
miehille kunnon aamiaisen Martin luona, sitten piti heidän
kaikkien mielii auttaa etsimisessä. Nyt, kun oli päimä, woikin
helpommin laskeutua alas fywyyksiin ja rotkoihin. Kun
herra Miller astui Martin tupaan, istuiwat miehet wielä
pöydässä ja keskustelimat innokkaasti, siitä niitä nyt oli
tehtäwä. Samuli seisoi isäusä wieressä silmät suurina ja
porhossa korwin kuunnellen.

Herra Miller istuutui Martin miereen. Kaikki maike-
nimat, sillä he näkimät kuinka suuri hänen surunsa ja tus-
kansa oli. Mt'äkkiä sanoi Samuli toimessaan: „Nyt minä
tiedän, missä hän on."

„Ei sinun pidä puhua joutamia, Samuli, neumoi
häntä isänsä lempeällä lamallansa, „sinähan olit muorilla
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heinässä, silloin kun hän oli eksynyt, ethän sinä moi siitä
tietää mitään."

Herra Miller kyseli köysiä ja muita tarwekaluja, ja
niistä keskusteltaessa sanoi Samuli puoliääneen, mutta
kuitenkin aiwan kuulumasti: „Mutta minäpä tiedän kuitenkin,
missä hän on."

Herra Miller nousi, tarttui hänen käteensä ja sanoi
ystäwällisesti: „Poika, katso minua silmiin ja sano minullesuoraan: Tiedätkö jotakin lapsesta?"

„Tiedän", mastasi hän lyhyesti.
„Nunpä puhu toki, poika! Oletko nähnyt lasta?

Minne hän on mennyt," kysyi herra Miller kiihkeämmin.
„Minä tulen näyttämään," mustasi Samuli ja läksi

oween pain. KaiM nousiwat seisomaan; he katseliwat toi-
siinsa. Ei kukaan tiennyt, josko todella pitäisi lähteä tälle,
heidän mielestään turhalle retkelle. Mutta herra Miller
meni armelematta pojan perästä.

„Samuli, Samuli," sanoi Martti isä maroittaen,
„minä uskon »varmasti, että sinä lupaat enemmän, kuin
woit täyttää."

Mutta Samuli astui empimättä eteenpäin, herra
Miller seurasi häntä, miehet tuliwat hidastellen perässä.

Kun poika kääntyi metsikköön päin, pysähtyiwät he ja
eräs sanoi: „Onhan se aiwan turhaa, seurata poikaa sinne;
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me olemme etsineet joka paikan, emmekä löytäneet. Me
emme lähde sinne." Martti ilmoitti sen herra Millerille ja
sanoi, ettei hän itsekään luottanut poikaan. Sill'aikaa Sa-
muli astuskeli yhä eteenpäin ja herra Miller ja Marttikin
päättimät seurata häntä. Samuli kulki suoraan eteenpäin,
synkimpllän metsään; äkkiä poikkesi hän wasemmalle wanhoja
kuusia kohti, josta päin pian alkoi wälähdellä jotakin pu-
naista. Samuli juosta wiiletti suoraan sitä kohti pistäwien
orjantappurapensaiden ja risukkojen poikki eräälle ankeam-
malle paikalle, jossa taswoi suuria pensaita, kaikki täynnä
punaisia tukkia. Tässä pysähtyi hän ja katseli hiukan hain-
mästyneenä ympärilleen. Whtäwästi hän oli odottanut
löytämänsä Elsan täältä. Sitten jatkoi hän päättäwäisesti
matkaansa eteenpäin. Kukkaspensaita oli yhä harwemmassa,
mutta ne tuliwat yhä suuremmiksi. Jokaisen luona pysähtyi
Samuli hetkiseksi ja katseli ympärilleen, sitten meni hän
eteenpäin, poiketen yhä enemmän wasemmalle.

„Ei, Samuli, nyt et saa mennä enää etemmäksi"
hnnsi isä, „sieltä tulee eteen tuo kapea iiktijyrkänne". Mutta
samassa silmänräpäyksessä wälähti niinkuin tulta puiden
lomatse; aurinko paistoi erääseen pensaaseen joka oli täpösen
täynnä punaisia tutkia. Samuli juoksi sinne kiireesti, mutta
olikin jo samalla aiwan tuon kallion reunalla, joka äkkijyrk-
känä syökiyi alas sywyyteen. Samuli katseli ympärilleen
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ja kurkisti kukkien yli seinämittä alas. Sitte kääntyi hän
takaisin. Herra Miller seisoi epätoiwoisena hänen takanansa:
tässä loppui tie, eikä lapsi ollutkaan löytynyt! Martti tarttui
poikansa käteen wetääksensä häntä pois tuosta määrällisestä
paikasta, silloin sanoi Samuli yksiwakaiseua, niinknin taival-
lisestil „Tuolla alhaalla makaa hän." Herra Miller ryntäsi
esiin, kumartui kuilun reunaman yli hänen kasmonsa
tuliwat kalmankalpeiksi; hän peräytyi, hänen polwensa ma-
pisiwat niin että hänen täytyi tarttua läheisimpään puuhun.
Hän wiittasi Marttia luokseen. Tämä piteli wielä Samulia
lujasti kädestä. Nyt hän astui jyrkänteen partaalle ja katsoi
alas sywyyteen. Siellä, täällä, kasmoi kallion raosta joku
pensas; alhaalla, kammottaman etäällä, ulkoni kallionseinä-
mästä kapea kiwen liuska. Sillä uiman kallioon kiini
hiwuttllutuneena makasi liikkumattomana pieni olento, kasmot
kimeä masten paiilettuina.

„Taiwaan Jumala se on totta, tuolla makaa hän,"
sanoi Martti liikutettuna, „mutta elämänäkö, waiko —";

hän ei lausunut lausettaan loppuuu, yksi katse herra Mille-
riin sulki hänen suunsa. Tämä näytti näet siltä, kuin olisi
hän woinut kaatua kuolleena maahan. Hän rohkaisi kuitenkin
mieltänsä.

„Martti," sanoi hän hiljaa, „nyt emme saa hukata
yhtään silmänräpäystä; jos lapsi maan liikahtaa paikaltaan
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niin on se sywyydessä. Knka laskeutuu tuoune alas? Kuka
noutaa sen sieltä?"

Toiset miehet saapuiwat samassa myöskin paikalle;
toiwottomiua, mutta uteliaina oliwat he kuitenkin seuran-
neet pikku opastajaa. Toinen toisensa perästä hekin meni-
wät jyrkänteen reunalle katsomaan alas.

»Kuulkaa, miehet," sanoi herra Miller wapisewalla
äänellä, »emme saa hukata silmänräpäystäkään. Kuka tah-
too sen tehdä? Kuka tahtoo auttaa? Kuka uskaltaa?"

Miehet katseliwat toisiinsa, kaikki waikeniwat. Taaskin
astui joku kuilun partaalle, katsoi alas, kääntyi sitte takaisin,
kohautti olkapäitään ja meni pois.

„lospa maan warmasti tietäisi, että hän elää", sanoi
toinen. »Mutta siinä täytyn panna henkensä alttiiksi, ja
ehkenpä maan noutaakseen kuollutta."

»Mutta entäs jos lapsi wielä eläisi," huusi herra
Miller kiiwastuneena, „ja jos hän liikauttaa itseänsä niin
on hän hukassa! Oi, eikö se sitte ole mahdollista?"

„Se olisi ollut tuolla sywyydessä jo aikaa sitte, jos
se wielä olisi ollut elossa, noin liikkumatta ei kukaan moi
maata," sanoi muuan. „la, herra, jos wyöryy tuonne
alas, silloin ei auta enää parainkaan palkinto."

Olkapäitään kohauttaen toinen toisensa perästä mäistyi
syrjään. Herra Miller katseli epätoiwoisena ympärilleen.
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Apua ei näyttänyt saatawan mistään. „Minä teen sen
itse," hnusi hän epätoiwoissaan, „mutta neuwokaa, miten?"

Martti astui nyt hänen luokseen. „Ei, herra," sanoi
hän kelvollisesti, „se ei käy laatuun, silloin olette molemmat
hukassa, se on manna. Mutta minä tahdon tehdä sen.
Jumalan amulla. Minulla on myöskin tuollaisia pienokaisia,
minä tiedän, miltä Teistä mahtaa tuntua." Jo ennenkuin
hän oli tämän sanonut, oli häu kiinnittänyt paksun köyden
wanhaan petäjään; sillä hän oli päättänyt tuoda lapsen
isällensä, joko elämänä tai kuolleena. Nyt paljasti hän
päänsä, rukoili hiljaa, tarttui lujasti köyteen ja liukui alas
kallion seinämää myöten.

Hän tuli kapean kallioluiskan kohdalle; wasemmalla
kädellään piti hän tiukasti köydestä, paljailla jaloillaan koetti
hän pysyttäytyä kallion kielekkeellä, woidakseen oikealla kädel-
lään tarttua lapseen ja nostaa sen syliinsä. Hiljaa, hywin
hiljaa lähestyi hän, sillä jos lapsi oli elossa ja häntä säi-
kähti yksi ainoa ripeä liike ja se olisi wielä wiimeisessä
silmänräpäyksessä ollut hukassa. Lapsi makasi liikkumatto-
mana, Martti kumartui ja laski suuren, mankan kätensä
hänen päälleen. Samassa silmänräpäyksessä aikoi lapsi
kääntyä ja silloin se olisi auttamattomasti syöksynyt alas.
Mutta Martin käsi painoi häntä lujasti. Lapsi sai käänne-
tyksi päätään; kaksi suurta silmää tuijotti ihmeissään mieheen.
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»Jumala olkoon kiitetty," sanoi Martti sywään huoa-
ten. „Sano sinäkin lapsi niin, jos wielä moit puhua!"

„Niin, woinhan minä toki wielä puhua! Jumala
olkoon kiitetty," sanoi lapsi aiman selwällä äänellä.

Martti katsoi ihmetellen lasta, joka oli aiwan »vahin-
goittumatta.

„Sinua mahtaa Herramme pitää erittäin rakkaana,
hän on tehnyt sinua kohtaan suuren ihmeen; sitä sinä, pie-
noiseni, et saa koko elämäsi ikänä unhottaa," sanoi hän
hartaasti. Sitte nosti hän wahwalla kädellään lapsen luok-
seen. „No, nyt sinun täytyy pitää kiini minun kaulastani
molemmin käsin, mutta oikein lujasti, niinkuin minä olisin
sinun oma isäsi; sillä katsoppas, minä en moi pitää sinusta
tiini; minun pitää molemmin käsin tarttua köyteen, että
pääsisimme ylös."

„No, kyllä minä pidän lujasti kiini," makuutti Elsa
ja tarttui Martin taulaan niin lujasti, että hän tuskin moi
hengittääkiiän. Mutta iloissaan se Martti siltä oli!

Nyt alkoi hän kiiwetä kallion seinämää ylös. Sepä
ei ollutkaan helppoa; hänen käsistään ja jaloistaan juoksi
weri. Wäliin piti hänen lemahtaa hetkinen. Miehet ja
herra Miller seisoiwat ylhäällä ja katseliwat melkein hen-
gittämättä, kuinka mies häilyi tuon pohjattoman sywyyden

kohdalla. Jaksaako hän kestää ponnistusta? Pääseekö hän
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ylös? Wai loppumatko hänen woimcmsa kesken. Hellittääkö
hän ja syöksyy lapsen kanssa sywyyteen?

Ihä lähemmä kohosiwat he nyt wielä tuo wiimeinen
peloittawan jyrkkä kalliorinne silloin

„Inmala olkoon kiitetty," huudahti Martti, kun hän
astui ylös reunamalle. Hän irroitti lapsen kaulastaan ja
laski hänet wapisewan isän syliin.

Herra Millerin täytyi istuutua. Hän piti lastaan
sylissään ja katseli sitä maieten, niinknin hän ei olisi wielä
oikein woinut käsittää onneansa.

„Oi, isä, minä olen niin iloinen" sanoi Elsa ja kietoi
hywäillen kätensä isänsä kaulan ympäri. „Mutta kyllähän
minä tiesinlin, että sinä aamun tullen minut noutaisit."

Martti oli astunut syrjään; ristissä käsin katseli hän
nyt isää ja lasta ja ilokyyneleet juoksimat pitkin hänen
päiwettyneitä kaswojansa. Samuli oli hiipinyt hänen rme-
reensä ja piti hänestä lujasti kiini, sillä hän oli ymmärtänyt,
että isä oli ollut suuressa maarassa.

Nyt astui herra Miller lapsi sylissään Martin luo.
Hän ojensi kätensä lapsensa pelastajalle: „Te, Martti, käsi-
tätte kyllä, miksi minä nyt roasta teen sitä, jota minun
kaikkein ensiksi olisi pitänyt tehdä," sanoi hän liikutetulla
äänellä. „Minä kiitän Teitä, niinkuin se, jonka henki on
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pelastunut. En unhota sitä koskaan, että Te panitte hen-
kenne alttiiksi, pelastaaksenne minun lastani."

Molemmat miehet puristimat toistensa kättä ja Martti
sanoi llwosydämisesti: „Se on minulle suuri palkinto, että
moin tuoda teille lapsen mahingoittumattomana."

„Tapaamme toisiamme wielä kerran tänään, nyt täy-
tyy meidän joutua äidin luo/' sanoi herra Miller ja kääntyi
palausmatkalle pitäen pienoistansa lujasti sylissään. Martti
kulki hänen perästänsä pitäen Samulia kädestä ja toiset
seurasiwat perässä.

Kun nyt Martti kulki poikineen metsän poikki, sanoi
hän tälle: „Sanoppa nyt minulle, Samuli, mistä sinä
tiesit, että pienokainen oli juuri tänne eksynyt?"

„Kun hän tahtoi noita punaisia kukkia," mustasi
Samuli.

„Wai niin, mutta mistä sinä sitte sen tiesit, että hän
oli juuri tuolla kalliojyrkänteellä?"

„Kun häntä ei näkynyt ensimäisen pensaan luona,
niin oli hän warmaankin mennyt etemmäksi, koska etem-
päna on yhä kauniimpia kukkia ja kaikista kaunein pensas
on juuri kallion luona. Mutta en minä sitä tiennyt, että
hän oli pudonnut alas," selitti Samuli.

Nyt herra Miller oli saapunut asuntonsa luo. Hän
astui sisään ja amasi makuuhuoneen owen. Ella istui wielä
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äitinsä wuoteen wieressä ja piteli hänen kädestään. Äiti
nojasi uupuneena päätään päänalukseen, hänen silmänsä
oliwat kiini. Herra Miller astui sängyn luo ja laski Elsan
keskelle äidin wuodetta.

„Hywää huomenta, äiti! Oletko sinäkin nukkunut
hywin," huudahti Elsa aiwan iloisesti, niinkuin hänen ta-
pansa oli tehdä joka aamu tullessaan äitiä syleilemään.
Tämä amasi silmänsä ja katsoa tuijotti lapseensa. Sitte
tarttui hän siihen äkkiä, painoi sitä sydämelleen, niin Voi-
makkaasti, kuin jaksoi ja sanomatttoman ilon kyyneleet wir-
tasiwat hänen poskilleen. Hän ei woinut puhua sanaakaan,
ainoastaan kiittää sydämessään rakasta Jumalaa uudestaan
ja yhä uudestaan. Ella piti lujasti pikku sisartaan kädestä
ja sanoi kerta toisensa perästä: „Siinäkö sinä taas olet,
Elsa? Missä sinä sitte olit koko yön niin yksinäsi? Isä
kertoi sitte, kuinka ja mistä Elsa oli löytynyt, ja kuinka
Martti oli uskaltanut henkensä pelastaakseen lasta. Äitiä
aiwan märisytti tätä kuullessaan. Hän painoi lasta wielä
kerran lujasti sydämelleen, kun hän kumaili mielessään sitä
hirweätä waaraa, missä lapsi oli ollut koko yön.

„Oi, etkö sinä ole hirweästi peljännyt," kysyi Ella,
jonka käwi Elsaa niin sääliksi, että kyyneleet mäkisinkin
tahtoiwat tulla silmiin.

„Ei toki, minua ei ole ensinkään peloittanut," sanoi
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Elsa iloisesti. „Nyt minä tahdon kertoa, kuinka se käwi.
Ensin juoksin minä sisään isän luo kysymään häneltä, josko
nyt olisin saanut mennä Samulin kanssa hakemaan niitä
punaisia kukkia. Mutta isä oli poissa. Silloin minä ajat-
telin, että hän kyllä lupaisi, kun jo eilenkin olisin mennyt
niin mielelläni, enkä saanut silloin, ja niin minä menin
Samulin luo. Mutta hänkin oli poissa. Silloin minä
ajattelin: kyllä minä löydän ne punaiset kukat yksinänikin,
sanoihan Samuli jo minne päin pitää mennä. Sitte minä
menin ylös tuonne metsään ja etsin, enkä löytänyt. Mutta
yht'äkkiä näin miuä jotakin punaista wälkkymän puiden
takaa ja minä juoksin sinne. Mutta ensin löysin minä
maan wähän kukkia, eikä ue olleet oikein helakan punaisia,
mutta Samuli oli sanonut, että piti mennä sywälle metsään
ja sitte yhä eteenpäin. Sitten minä menin wielä etemmaksi,
ja siellä oli yhä enemmän kukkia ja wihooin tuli suuri,
hymin suuri pensas ja siinä oli niin paljo kauniita punaisia
kukkia; ne loistiwat niin komeasti ja minä tahdoin saada
ne kaikki, aiwan kaikki ja silloin minä pntosin yht'äkkiä
alas eräälle kiwelle. Mutta se oli hywin kapea, ja sentäh-
den minä wetäysin hywin likelle kalliota ja ajattelin: minä
tahdon maata hymin hiljaa, isä kyllä tulee sitte minua
noutamaan. Mutta sitten miuua rupesi wäsyttamään
ja jo oli tullut pimeäkin —, ja minä ajattelin, nyt minun
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mannaankin pitää nnkkua, ja aamnlla tulee sitte isä ja
noutaa minut. Sitten minä ajattelin: nyt minnn pitää
mielä rukoilla, että rakas Jumala lähettäisi enkelinsä, että
he suojelisiwat minua, kun minä nuknn ja sitten minä
rnkoilin:

„Oi Jeesus, awun tuoja,
Lewitä siipeis suoja,
Niiu olen turmassa!
Walmokoon enkelisi.
Ettei mua turmelisi
Pauloillaan wiekas saatana!"

Sitte miuä nukuin makeasti, kunnes mies tuli, ja
minä tiesin heti, että isä oli hänet lähettänyt,"

Äiti oli wawistnksellll seurannut kertomusta. „Mutta
nyt ei minun pikku heinäsirkkani enää mene yksikseen askel-
takaan," sanoi isä, niin wakawasti, kuin hän suinkin woi,
sydämensä ilossa.

Mutta äiti ei ollut mielä kuullut, kuka etsijät oli
wihdoinkin oikeille Mille johtanut; mutta hän tahtoi tietää
kaikki tarkkaan. Nyt muisti isä Samulin, ja että se oli
oikeastaan hän, joka oli päässyt Elsan sälille.

' „Tuota kunnon poikaa tulee meidän erityisesti muis-
taa," sanoi hän, ja Elsa, jota tämä ajatus erityisesti iuuos-
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tutti, kupusi sumussa alas sängystä, pannakseen tuuman
heti toimeen.

Muttu miukä palkinnon saisi Samuli? Mitä saisi
hiin heti wiedii hänelle?

„Hän saa pyytää mitä maan tahtoo," sanoi isä,
«katsotaanpa, mitä häntä enin ilahuttaisi."

„Woinko heti mennä hänen luokseen," kysyi Elsa kii-
reesti.

Isä sanoi tahtomansa tulla mukaan, keskustelluksensa
Martin kanssa ja sanoaksensa maksaa muillekin miehille
heidän palkkansa. Elsa hyppeli ilosta; hänen päänsä oli
täynnä uusia tuumia Samulia warten,

„Isä hoi, mutta jos hän pyytää eläintarhan, täynnä
suurimpia eläimiä, mitä olla moi," kysyi hän.

„Niiu hän saa sen," wastasi isä warmasti.
„Isä, mutta jos hän toiwoisi turkkilaispukua ja käy-

rää sapelia, niinkuin Kaarlo serkulla on," kysyttiin taas.
„Saa hän sen myös," kuului mustaus.
„Mutta, isä," jatkettiin wielä, „jospa hän tahtoisisuuren linnoituksen ja kaksitoista laatikollista sotamiehiä,

niinkuin Kaarlolla on?"
„Niin saa hän ne," wastasi isä wielä kerran.
Nyt ryntäsi Elsa Samulin luo, joka seisoi tuman

owen edessä.
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„Tule, Samuli," huusi hän, nyt saat sinä toimoa
kauneinta, mitä maailmassa on."

Samuli katseli Elsaa otsa rypyssä; oli niinkuin
hänen sanansa olisiwat hänessä eloon herättäneet jotakin,
joka kowin painoi hänen mieltänsä. Wihooin sanoi hän
alakuloisesti: „Ei siitä ole mitään hyötyä."

„On siitä toki hyötyä," wastasi Elsa; „kun sinä löysit
minut, niin sinä woit pyytää, mitä tahdot ja sinä saat sen;
isä on sen sanonut. Ajattele nyt oikein tarkkaan ja sano
sitte."

Vähitellen Samuli alkoi käsittää asiaa. Hän katsoi
Elsaa wielä kerran tutkiwasti; josko sitä todella oli tarkoi-
tettu; sitten hän huokasi sywään ja sanoi: „Keltatupsuisen
ruoskan."

„Ei, Samuli, sehän ei ole mitään," wastasi Elsa
aiman pahoillaan, „ei sinun pidä pyytää sellaista. Ajattele
nyt wielä kerta, mikä olisi kaikkein kauneinta, ja sitä sinun
pitää pyytää."

Samuli totteli, mietti hetkisen, hnokasi wielä kerran
symään ja sanoi: „Keltatupsuisen rnoskan."

Nyt astui herra Miller miesten kanssa ulos tumasta;
miehet läksiwät pois kiitellen, Martti jäi seisomaan owelle.

„Teille, Martti, minä en ole wielä tarjonnut mitään,"
sanoi herra Miller. „Teille minun olisi pitänyt ensiksi
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osottllll kiitollisuuttani ja sellaisella tawalla, että siitä olisi
teille tosi-iloa. Sanokaa toiwoisitteko jotain erityistä?"

Martti pyöritti lakkiaan käsissään sitte hän sanoi
hidastellen: „lohan minä olen kauankin toiwonut erästä
asiaa, mutta en minä sitä uskalla sanoa; senhän ei olisi
pitänyt johtua nyt mieleenikään."

„Sanokaa maan pois," kehoitti herra Miller, „kenties
minä woin auttaa."

„Mina olen aina ajatellut," jatkoi Martti hitaasti,
„että, jospa minäkin kerran pääsisin niin pitkälle, kuin
naapurini tuolla wastapääta, että uskaltaisiu rumeta leh-
män ostoa tuumaamaan. Minulla on jokseenkin paljon
heiniä ja sitten me tulisimme huoletta toimeen,"

„Se on hywii, Martti," sanoi herra Miller," me
tapaamme pian toisemme." Sitten hän otti Elsaa kädestä
ja lähti hänen kanssaan palausmatkalle.

„Ia mitä ystäwämme Samnli sitte haluaa," kysyi hän.
„Oi, hiin on tyhmä," huusi Elsa, „hän tahtoo maan

keltatupsuisen ruoskan! Sehän ei ole mitään."
„Onhan toki, onhan se jotakin," makuutti isä. „Metkö,

jokaisella lapsella on omat ilonsa; Samulille tuottaa tuol-
lainen ruoska aiman yhtä suuren ilon, kuin sinulle kaikkein
komein nukkikamari."
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Elsa tyytyi tähän selitykseen ja nyt hän tuskin malttoi
odottaakaan, että tuo toiwottn esine saapuisi.

Seuraamana päiwänä herra Millerillä oli tehtäwä
matka alas laaksoon. Elsa tiesi kyllä syyn siihen ja hyp-
peli ilosta koko aamun. Mutta isä ei lähtenyt, ennen kuin
hän oli oikein teroittanut pikku „heinäsirkkansa" mieleen,
ettei hän saisi yksin mennä ainoatakaan askelta majasta ja
neiti Hellmer sai ankaroita määräyksiä. Tämä oli tuona
hirmuyönä ollut sellaisessa tuskassa, ettei noita neuwoja
olisi tarwittukaan. Hän aikoi nyt päin mastoin niin mahtia
Elsaa, ettei päästäisi häntä silmänräpäykseksikään näkymistä,
mutta se taisi kuitenkin käydä liian muikeaksi.

Kaksi päiwää sen jälkeen, juuri kun Martti perheineen
oli istuutunut pöytään syömään höyryämiä perunoita, ka-
jahti majan edessä loma ammunta ja mielii toisen
kerran ja kolmannen.

„Kasperilta on marinaankin lehmä karannut," sanoi
Martti ja nousi ylös mennäkseen sitä kiinni ottamaan.
Sitäpä piti Samulinkin nähdä. Sukkelasti juoksi hän isän
perästä, Martta, Otto ja Betty seurasiwat häntä ja heidän
perässään tuli äiti, noutaakseen heitä kaikkia takaisin.

Mutta ulkona seisoi Martti aiwan liikkumattomana
hämmästyksestä, ja kaikki muut seisoimat hänen ympärillään
silmät selällänsä. Mutta äiti, joka nyt saapui paikalle.
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löi kätensä yhteen, eikä moinut ihmetyksestä saada sanaa
suustaan. Seinään kiinnitettynä seisoi kiiltämän ruskea
lehmä, niin iso ja komea, ettei sellaisia ollut kuin muuta-
milla rikkaimmilla talollisilla. Toiseen sarween oli sidottu
iso ruoska, jossa oli maitoinen, luja nahkahihna, paksu
silkkitupsu päässä; sepä kimalteli kuin kulta auringon pais-
teessa !

Ruoskan murteen oli sidottu paperilippu, jossa seisoi
suurilla kirjaimilla: „Samulille."

Martti irroitti ruoskan ja antoi sen pojalle. „Se on
sinun," sanoi hän.

Samuli piti ruoskaa kädessään: mitä kauneinta ja
ihaninta hän oli nähnyt, se oli nyt hänen omansa! Ia
lisäksi oli tuossa wielä lehmä, jota moi ajaa laitumelle
paukutellen ruoskalla niin kuin Janne ja Tanelikin.

Samuli tarttui loistamin silmin ruoskaansa, syleili
sitä ja piti sitä niin lujasti kiini, kuin hän olisi tahtonutsanoa: „Ei mikään moima koko maailmassa woi minua
tästä eroittani" Martti ja hänen waimonsa eiwät woineet
kyllikseen katsella tuota komeaa eläintä; mutta, että se oli
olewa heidän omansa, sepä heistä wasta ihme oli.

Wihdoin sanoi Martti: „Se ammuu, sen tähden,
että se tahtoisi antaa maitoansa. Samuli, tuo maljoja,
tänään tahdomme herkutella."
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Kaksi suurta maljaa tuli täyteen maahtoawaa, läm-
mintä maitoa ja ne wietiin pöydälle perunoiden wiereen,
sitte saattoiwat kaikki riemukulussa „Ruunikkia" namettaan.

Vastapäätä, naapurimajan edustalla seisoi herra
Miller lapsineen; he tahtoimat nähdä, miten „RuuniNia"
wastaanotettaisiin; Elsa tahtoi myöskin kaikella muotoa tie-
tää minkä maikutuksen tuo ruosta tekisi, jonka hän itse ol
suurilla kirjaimilla merkinnyt annettanmksi Samulille.

Kun rouwll Miller oli toipunut tuosta suuresta jän-
nityksestä, kulki koko perhe ylös kalliojyrkänteen luo, kiit-
tääkseen jaylistääkseen wielä kerran sydämen pohjasta hywaä
Jumalaa itse sillä paikalla, jossa Hän niin huomattamasti
oli kädellään suojellut lasta.
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