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neksen kuudennesta luvusta:
“Niin he tahtoivat ottaa Hänet
veneeseen, ja heti vene saapui
sen maan rantaan, johon he kul-
kivat”.

Isäkin oli tahtonut ottaa Va-
pahtajansa veneeseensä. Sen
tahdon oli Herra itse armossaan
vaikuttanut. Ja nyt oli vene on-
nellisesti saapunut rantaan.

Päivät ja viikot vierivät.
Alistuvalla mielellä, vaikka-

kin kaipaus rinnassaan, käy
Metsälinnan toimelias emäntä
täyttämään myöskin poismen-
neen isännän paikan. Anja koet-
taa rehellisesti olla avuksi. Mut-
ta yhä selvemmin huomaa hän
miten hyvin äiti voi tulla toi-
meen ilman tyttärensä apua, ja
yhä enemmän kasvaa Anjassa
halu päästä käsiksi omaan työ-
hönsä. Tuo isän lupaama ulko-
maamatka, voisiko hän muistut-
taa äitiä siitä? Ei vielä. Toivossa
päästä jatkamaan opintojaan
kun aika tulee, päättä hän ryh-
tyä keskeneräisten maalausten-
sa valmisteluun, tehden työnsä
kaikessa hiljaisuudessa täällä
kotona. Hän viettää nyt pitkät
ajat ajatellessaan ylikerrassa.
Äiti ei kiellä, mutta koskaan
hän ei keholtakaan. Näyttää sil-
tä, kuin tahtoisi hän kokonaan
jättää tyttärelleen yksin kaiken
valitsemisen, asian koko punnit-
semisen ja päättämisvallan kai-
kessa mikä koskee taiteilij auraa.
Hän ei siihen koske sanallakaan.
Metsälinnan uuteralla emän-
nällä on niin monen monta
muuta asia suoritettavinaan.

Ja Anja päättää kärsivällises-
ti odottaa. Onhan äidillä niin
paljon järjestämistä, paljon
huolta ja vaivaa.

Jos voisin ja jos saisin
auttaa äitiä pyytää Anja.

Mutta tähän pyyntöön vas-
taa äiti, ettei hän voi toivoa pa-
rempaa apulaista kuin se mikä
hänellä jo on: kukaan ei voisi
selvittää Metsälinnan sekaisin
olevat asiat paremmin kuin
Mikko Myllylä.

Sekaisin olevat asiat toistaa
Anja hiukan levottomasti äi-
ti, mitä tarkoitat?

Mutta äidin vastaus rauhoit-
taa täydellisesti:

Katsos, kun näin suuri talo
jää ilman isäntää, on siinä mon-

ta asiaa selvitettävänä.
Ja Koivurannan isäntä tulee

joka päivä. Häntä ei enää pidetä
vieraana. Hän avaa ja sulkee
Metsälinnan ovia aivan kuin
kuuluisi ne hänen omaan ko-
tiinsa. Isän huoneessa ovat kaa-
pinlaatikot auki ja kirjoituspöy-
tä on paperien ja asiakirjojen
peittämä. Äiti ja Myllylä luke-
vat, tutkivat ja tekevät laskel-
mia aamusta iltaan. Mutta Anja
on kaiken tämän puuhan ulko-
puolella. Hänellä on toinen ai-
van erilainen maailma. Aikansa
viettää hän enimmäkseen tau-
lujen parissa. Siellä hän salaa
itkee ikävänsä, siellä salaa unek-
sii ja toivoo. Ja siellä tuntee hän
itsensä vähiten yksinäiseksi,
siellä hän ei ainakaan ole kenen-
kään tiellä.

Mutta ruokasalissa, jossa hän
aina poikkeuksetta kohtaa Mik-
ko Myllylän* joko aamias- tai
päivällispöydässä, siellä yrittää
Anja aina olla tyyni ja kohtelias
tuota uhrautuvaa ystävää koh-
taan. Niin uhrautauva ystävä,
niin oli äiti sanonut ja täytyy-
hän Anjankin myöntää, ettei
Mikko säästä aikaa eikä
voimia auttaakseen heitä heidän
neuvottamuudessaan. Kuka toi-
nen viitsisi nähdä noin paljon
vaivaa selvittääkseen toisten
niin mitä äiti sanoikin: seka-
via asioita. Mitähän Mikko oi-
kein punnitsee mielessään
tuumailee Anja edelleen kai-
kessa tapauksessa en luule hä-
nen oikein todenteolla tahtovan
estää minut toteuttamasta elä-
mäntehtävääni. Taiteilijana, se-
hän on edessäni Jumalan viitot-
tamana tienä.

Eräänä päivänä kutsui äiti
Anjan isän kamariin. Mikko is-
tui siellä pää painuneena asia-
kirjain tarkastukseen. Äkkiä
sieppasi hän kynän ja alkoi las-
kea paperiliuskalla, jossa ennes-
tään löytyi pitkät numerorivit.
Anjasta alkoi koko meno tuntua
kovin painostavalta, ja saadak-
seen hengitetyksi vapaammin
virkkoi hän puoleksi leikkisesti:

No, Mikko, jääkö minulle
matkarahaa?

Minne? kysäsi tämä te-
rävästi, teeskennellen tietämät-
tömyyttä.

(Jatkoa seuraavalla sivulla)
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Hiljaa, hiljaa kuiskasi
äiti isän vuoteen äärestä ja nos-
ti varottaen kätensä sisääntule-
valle Anjalle.

—En minä nuku kuului
ääni suljin vain silmäni, kun
en tahdo jaksaa katsella. Mutta
voi jatkoi hän elämäni
tien näen sittenkin niin selvästi,
sen tien, jota olen kulkenut us-
kottomana palvelijana.

Mutta isä virkkoi Anja
jos Paavo eläisi luulen että

hän sanoisi: me saamme unoh-
taa sen mikä jäi taaksemme,
kuljetun tien ylitse levittää
Herra anteeksiantamuksensa.

Niin, rakas lapseni, anteek-
sisaamisessa, siinä onkin ainoa
lohdutukseni. Mutta miten har-
taasti olen toivonut saavani
vielä edes muutaman vuoden
elääkseni uutta elämää Herrani
kuninaksi, mutta sen pyynnön
olisi minun pitänyt tehdä en-
nemmin, nyt on myöhäistä
mutta Anja lue ryöväristä

Tytär avasi Raamatun ja
luki ristiinnaulitun Vapahtajan
armolupauksesta katuvalle pa-
hantekijälle.

Hiljainen lepo ja rauha levisi
sairaan kasvoille.

Niin, siinä oli myöskin yksi,
joka ei enää saattanut luvata
tästä lähtien toimia paremmin

ei ollut enää aikaa, ja kui-
tenkin

Ja kuitenkin jatkoi An-
ja otti Vapahtaja vastaan hä-
nen huokauksensa teki enem-
män kuin tuo raukka uskalsi
pyytää ja toivoa, paljoa enem-
män: paratiisin ilon lupasi Va-
pahtaja hänelle.

Niin, niin, Vapahtaja on
sama muuttumaton armahtaja,
vielä tälläkin hetkellä ottaa hän
syntisen vastaan.

Päivät kuluivat. Yhä heikom-
maksi kävi sairas. Tuska ja ki-
pu jättivät vain lyhyeksi hetki-
seksi rauhaan.

Mutta ne hetket olivat siuna-
tulta hetkiä.

Nyt saan taasen vähän ve-
tää henkeäni. Anja, lue siitä
Noan kyyhkysestä. Ja tytär lu-
ki: “Kun ei kyyhkynen löytänyt
paikka, kussa jalkaansa lepuut-
taisi, palasi se hänen tykönsä
arkkiin; sillä vedet peittivät
vielä koko maan. Niin Noa ojen-
si kätensä ja otti hänet tykönsä
arkkiin.” •

Niin, Anja, “Noa ojensi kä;
tensä ja otti hänet tykönsä ark-
kiin”. Rakastaisiko Vapahtaja
vähemmän syntisen sielua, kuin
Noa kyyhkystänsä? Ei, ei! Hän
on kärsinyt, otti rangaistuksen
päällenä että meillä olisi rauha.
Hän ojentaa kätensä ja ottaa
minut sisään sinne sinne
Isän kotiin.

Taistelu on päättynyt: väsy-
nyt vaeltaja on saanut levon.

Anja seisoo ääneti katsellen
rakastetulta kasvoja joita kuo-
lon kalpeus peittää. Mutta sa-
massa uhkuu niistä mitä ih-
meellisin rauha. Ikäänkuin nuk-
kuvan lapsen hymyily lepää tuo
rauha isän suljettujen silmien
yli. Se lohduttaa, se rohkaisee
tuoden salaisen viestin kodin
rannoilta. Niin, miten se kuului-
kaan tuo säkeistö, jonka hän
hiljattain oli lukenut Johan-
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