
Kotipoluilla
Kirj. E liidä Erling

(Jatkoa)

Mutta sittenkin tuntui hä-
nestä tietämättömältä pääsi-
kö hän tämän surun ja ikävän
yli-

voi, jospa olisi voinut alis-
tua Jumalan tahdon alle niin
lapsellisella, valoisalla luot-
tamuksella ja terveellä nöy-
ryydellä kuin Kaarina.

Niin, ja jospa vielä, kuten
ennen siellä kotona Metsälin-
nassa isän sairaudenkin ai-
kana olisi saanut ammentaa
voimaa Jumalan sanan läh-
teestä.

Mutta ei näyttänyt löyty-
vän apua tällaiseen erikoi-
seen tuskaan, ei Raamatusta
eikä toisten taiteli jäin onnel-
lisesta itsensävoittamisesta.

Näin mietti Anja näköjään
huolimattomana, mutta si-
säisten huolten painamana
kesken heräävän luonnon ke-
vätonnea.

Sairaus tulee kai aina kut-
sumattomana vieraana. Mut-
ta kukaan ei olisi saattanut
ottaa sitä vastaan kovemmal-
la uhkamielellä kuin Koivu-
rannan komea ja mahtava i-
säntä.

Hän sairaana! Niinkuin hä-
nellä olisi aikaa lojua tässä
toimettomana tautivuoteella!
Hän, jolla aina oli “seitsemän
rautaa tulessa”, hänkö nyt
kädet ristissä saattaisi katsel-
la miten toiset pistivät voitot
taskuihinsa juuri samoista
yrityksistä ja liikkeistä, jois-
ta hän itse oli aikonut niit-
tää runsaat hedelmät!

Ei totisesti, hänellä ei ollut
varaa eikä aikaa olla sairaa-
na!

Mutta tuo kutsumaton ja
vihattu vieras se astui kuin
astuikin kaikesta huolimatta
esiin ja iski kuumekyntensä
voimakkaan miehen otsaan.
Se käsi poltti kuin tuli, uh-
rinsa painoi se alistumaan ti-
lanteeseen. Mutta se saisi tie-
tää iskeneensä mahtavan, jo-
ta se ei hevillä voittaisi !

Täti, minun täytyy nous-
ta, minun on pakko tehdä
matka, lähden iltajunassa
kaupunkiin!

Mitä sinä nyt puhut-
kaan, rakas Mikko: Matkus-
taa! Se olisi kuolemasi!

Kuolemakseni on vain
yksi asia: maata täällä aja-
tusten ja suunnitelmieni kiu-
saamana. Täti, minä matkus-
tan, siitä ei päästä mihin-
kään, muuten liukuu tuo lois-
tava tilaisuus ansaita niin

ansaita tuhansia käsis-
täni.

Voi, Mikko, sehän on
sentään pieni asia!

—Pieni asia! Täti ei tiedä
mitä puhuu. Minä sanoin tu-
hansia, mutta kukaan ei tie-
dä vaikka tästä yrityksestä
vielä heruisi miljooniakin,
ja

Mikko, Mikko, mitä mer-
kitsevät kaiken maailman
rikkaudet, kun sielu astuu
köyhänä ja paljaana iankaik-
kisuuteen ja

Älä rupea saarnaamaan,
täti, vaan jos tahdot tehdä
minulle palveluksen, ehkä
viimeisen kuin pyydän sinul-
ta, niin auta minua nouse-
maan tältä kirotulta vuoteel-
ta.

Sinä pyydät minulta
mahdottomia, senhän itse
tiedät, Mikko.

Sairaan hurja , uhmaileva
katse etsi pöytää, jota lääke-

pullot peittivät. Hän naurah-
ti, kaameaa naurua:

Niin, eipä taida tuon
Döbelnin lääkäri enää elää,
joka sivalsi pöydän puhtaak-
si lääkeroskasta ja niiden a-
vutta laittoi potilaansa ja-
loilleen.

Heikompikin saattaisi
nousta jalon asian innoitta-
mana, mutta sinä, Mikko

Minä en aja takaa mi-
tään jaloa asiaa, niinhän täti
aikoi sanoa. Kiitos kohteliai-
suudesta. Minä kysyn vain
eikö ole jalointa kaikista me-
talleista?

Se ei ole muuta kuin
multaa.

Vai niin. No olkoonpa
vain. Siitä huolimatta se,
totta vie, saa minut pystyyn.

Mikko esteli vanha
täti ajattele mitä teet, et-
tet sitten kadu.

Mutta kaikki varoitukset
olivat hyödyttömät. Ylimie-
lisesti viskasi Mikko vas-
taukseksi:

Liiaksi pingoitettu jousi
katkeaa, niin olen kuullut,
mutta minun kestää!

Ja ennenkuin vanhus ehti
millään tavalla ehkäistä sai-
raan tuumaa oli tämä jo heit-
tänyt peitteen yltään ja sei-
soi nyt väristen jännitykses-
tä ja tuskasta pystyssä latti-
alla. Jalka horjui ja päätä
huimasi. Mutta terästäen
mielensä lujalla tahdollaan
onnistui hänen viimeir* saa-
da vaatteet ylleen.

Läähättäen istuutui hän
sängynlaidalle:

Täti sanoo nyt Ma-
tille, että hän heti valjastaa
hevosen, en saa hukata mi-
puutinkaan aikaa iltaju-
naa

Mikko, vieläkin pyydän
sinua: älä myy sielusi ja ruu-
miisi kolmenkymmenen ho-
peapenningin hinnasta.

Mitä vielä! Miljoonista
minä kiinni pidän. No, me-
nenkö itse sanomaan hevo-
sesta?

Täti huomasi ettei tässä mi-
kään auttanut. Tukahdutta-
en katkeran huokauksen läh-
ti hän ajamaan hurjistuneen
miehen asiaa. Mutta jaksaisi-
ko Mikko sitten todella läh-
teä?

Ihme kyllä oli hänellä jo
päällystakki yllään, tädin pa-
latessa keittiön puolelta. Ja
vaikkakin horjuvin askelin
kulki hän pystypäin portaita,
jonka edustalla ajopelit odot-
tivat. Ja pian oli hän kadon-
nut näkyvistä.

Mutta huoneessaan palvis-
tui kumartunut harmaapäi-
nen olento ja kyyneleet tip-
puivat ristissä oleville käsil-
le. Se on minun syyni, kaik-
ki on minun syyni minä-
hän ensin opetin häntä rakas-
tamaan tämän maan katoa-
via aarteita ja nyt en voi enää
avata hänen silmiänsä näke-
mään tätä kammottavaa tyh-
jyyttä, se on myöhäistä, voi
liian myöhäistä.

Näin Valitti Vanha täti
murtunein mielin. Ja ilta ku-
lui, mutta hän ei lähtenyt le-
volle.

Viimein hiljeni kuitenkin
myrsky. Se tyyntyi sen Mes-
tarin käskystä, jolla on valta
syvimmänkin syvyyden yli.

Minä en voi mitään, sen
tietää Hän paremmin kuin
minä huokasi hän mut-
ta Jumalalle ei ole mitään
mahdotonta.

Sen sanan tukemana lähti
Koivurannan täti levolle.

Hän heräsi aamuauringon
pilkistäessä ikkunasta pään-
aluukselleen. Äkkiä nousi hän
istualleen: Mitä, oliko hän to-
dellakin voinut nukkua näin
kauan ja näin levollisesti,
vaikka Mikko saattoi olla ties
missäkin hädässä, ehkä kuo-
lemansairaana jossain vierait-
ten ihmisten parissa!

Samassa katsahti hän ikku-
nasta ja näki auringonpais-
teisen kevätmaiseman, jonka
poikki tie johti Metsälinnaa
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Sipi-vaarin .
•

' kasvatti J
Kirj. Hanna Rauta

(Jatkoa;

Kaarina oli ylen hermos-
tunut. Onneksi hän oli aset-
tunut niin, ettei isä nähnyt,
miten väri vaihteli hänen
kasvoillaan.

Isä, älä enää kysele tuol-
laisia!

Mutta isä ei hellittänyt.
Täytyihän hänen saada tie-
tää kaikki, vaikka hänen u-
telunsa saattoi Kaarinasta
tuntua epähienolta ja keik-
kaavalta. Lopulta hän sai
kaivetuksi esiin vastauksen,
juuri sen, jota oli odottanut-
kin. Kaarina kuiskasi hiljaa:

Lauri ei ole uskovainen.
Isä .oli valmistautunut ku-

moamaan tuollaisen syyn,
tappamaan peikon, joka pyr-
ki erottamaan toisistaan kak-
si yhteenkuuluvaa sydäntä.

Kaarina, hän sanoi
tuikasti, juuri sitä minä
aavistinkin, että sinun us-
konnollinen haaveilusi on
suurtekijänä tässä asiassa.
Olethan aina huomannut, et-
ten minä suinkaan uskontoa
halveksi, mutta sinun, tyttö-
seni, pitäisi myös käsittää, et-
tä korkein uskonto on velvol-
lisuuksien täyttämisessä. On
aivan kuin syyttäisit Lauria
jumalattomuudesta; Lauria,
joka on mitä kunnollisin poi-
ka, siivo, ahkera, aarteelli-
nen. Juuri eilen kuulin O-
lavilta, miten innokkaasti
hän harrastaa suomalaisuu-
denkin asiaa . . .

Isä, se ei ole uskoa .
.

.

Uskoa?
Niin, uskoa Jumalan

Poikaan.
Nyt isä suuttui ja alkoi kii-

vaasti moittia kaikkia niitä,
joiden mielestä uskonto on
vain tiettyjen termien usko-
mista, sillä siten unohdetaan
uskonnon tarkoitus ja pää-
määrä, jalojen persoonalli-
suuksien kasvattami n e n .

Kaikki tuollainen pyrkimys
hengen aateluuteen on uskon-
toa tapahtu koonpa se sitten
missä puitteissa tahansa.

Kaarina ei enää uskaltanut
sanoa mitään, mutta niin pian
kuin voi hän pakeni omaan
huoneeseensa. Ei häntä oike-
astaan itkettänytkään, mutta
kuitenkin hän itki pelkästä
jännityksen laukeam i s e n
tuottamasta helpotuksesta.
Koko ajan hän oli pelännyt
niin hirveästi, että isä kysyy
vielä enemmän.

Miten hyvä oli, ettei hänen

kohti. Mitä jos lähtisi sinne
sydäntänsä keventämään.

Pian oli .hän matkassa. Kä-
velykeppi kädessään kulki
hän reippaasti eteenpäin.
Mutta jota lähemmäksi hän
pääsi matkansa päämäärää
sitä hitaammaksi kävivät hä-
nen askeleet, sitä miettiväm-
mäksi ja raskaammaksi mieli.
Koska olikaan hän viimeksi
käynyt Metsälinnassa? Siitä
oli pitkä aika kulunut. Se oli
silloin kun Anja oli lähtenyt

täti pysähtyi ja pyyhkäisi
hermostuneesti hiestynyttä
otsaansa. Sitten kääntyi hän
ja katseli tietä, jota oli tullut.
Mihin hän oli menossa! Luu-
liko hän taakkansa kevene-
vän rouva Arran luona. Tus-
kinpa. Olisi ehkä viisainta
kääntyä kotiinpäin. /

Mutta seuraavassa hetkes-
sä kulki hän jälleen Metsä-
linnaa kohti. Pian seisoi hän
tutun, korkean oven edessä.
Valoisat muistot talon ystä-
vällisen isännän ajoilta kar-
koittivat kaikki synkät miet-
teet. Tavallisesti kuten ennen
muinoin laski täti kätensä o-
venripaan. Mutta ovi ei auen-
nutkaan.

(Jatk.)

salaisuutensa tullut ilmi. Se
olisi ollut kauheata. Jos isä
olisi kysynyt, olisi kaikki pal-
jastunut, sillä vaixka hän,
Kaarina, olisi siitä vaiennut-
kin ja valehdellut, olisi isä
kuitenkin tuntenut hänen
vavahtavan. Isä luuli näke-
vänsä, mutta oli kuitenkin so-
kea. Kaarina oli niin kiitolli-
nen, kun Jumala oli suonut
hänelle sellaisen suojan, että
isä luuli hänen rakastavan
Lauria ja Laurin häntä, tietä-
mättä, että se rakkaus oli ku-
lunut jo hiutaleiksi, jos sitä
oli koskaan ollutkaan. Mutta
isä oli niin piintnyt siihen us-
koon, että Siltala ja Salmen-
suu kuuluvat yhteen, ettei
hän nähnyt pitemmälle. Suu-
ret maatilat kiinnostivat hän-
tä enemmän kuin jalot per-
soonallisuudet.

Kaarina päätti täsfedes
kätkeä salaisuutensa vielä sy-
vemmälle, niin syvälle, ettei
kukaan saisi sitä aavistaa-
kaan, ei Marttikaan. Isän täy-
tyy edelleenkin pysyä luu-
loissaan, vaikka ei sekään
mitään hauskaa ole.

Marttikin sai siitä osansa.
Aamiaispöydässä sunnuntaina
sanoi isäntä hänelle ja Kaa-
rinalle niin kiivaasti kuin
pitkän kinastelun jälkeen ja
aivan aihetta:

Uskokaa te kaksi, mitä
tahdotte, mutta älkää tuo-
mitko toisinajattelevia!

Kaarina ei ollut kuulevi-
naankaan, vaikka hän säp-
sähti sanoja: te kaksi. Mutta
Martti sanoi arasti:

Uskovainen lausuu tuo-
mionsa Raamatun mukaan.

Ja sinä muka ymmärrät
Raamatun, sinä!

Isäntä katsoi häneen tuike-
asti, mutta ei sanonut enem-
pää. Seurasi painostava vai-
tiolo, jota toiset eivät uskalta-
neet rikkoa.

Vain sunnuntaisin Martti
aterioi isäntäväen kanssa,
muina päivinä keittiökama-
rissa.

XXI.
Martti oli alakuloinen. Hän

ei ymmärtänyt, miksi Kaari-
na oli hänelle niin ynseä, et-
tei tavatessa tuskin sanaa-
kaan vaihtanut eikä katso-
nutkaan häneen. Ja monta
kertaa hän oli huomannut,
että tyttö suorastaan vältti
tapaamista. Talvella oli ollut
hiukan puhetta siitäkin, että
he yhdessä rupeaisivat pitä-
mään pyhäkoulua, mutta kun
ei Kaarina näyttänyt enää
muistavankaan koko asiaa, ei
Martti uskaltanut yksin teh-
dä tuollaista aloitetta.

Ja he olivat kuitenkin ta-
lon, melkeinpä koko paikka-
kunnan ainoat uskovaiset. El-
lei Hannu olisi silloin tällöin
pistäytynyt häntä katsomas-
sa, olisi hän ollut kovin yk-
sin. He viettivät vieläkin yh-
dessä “tiistai-iltoja” vaik-
ka se tapahtuikin useimmiten
sunnuntaisin lukien Raa-
mattua ja keskustellen (suu-
rista asioista. Kumpikin kai-
pasi tavattomasti pastori Au-
rasta, joka oli muuttanut kau-
as Pohjanmaalle. He saivat
silloin tällöin kirjeitä pasto-
rilta, milloin yhteisiä, mil-
loin kumpikin erikseen. Kaa-
rina oli kirjeenvaihdossa El-
sa-rouvan kanssa, sillä heistä
oli tullut mitä läheisimmät
ystävykset.

Kuule, Hannu, sanoi
Martti kerran, voitko sinä
sanoa, miksi Kaarina on tääl-
lä aivan toisenlainen kuin
kaupungissa. En minä häntä
tapaakaan muulloin kuin
sunnuntai-aterioilla, mutta
hän on jäykkä ja puhumaton

.
. . ja nähtävästi minun täh-

teni. Tahtoisin niin mielellä-
ni tietuu, miten minä olen hä-
net suututtanut.

Entä Kyllikki? kysyi
Hannu.

*— Ellei Kyllikki nauraisi
ja lörpöttelisi, tuntuisi vallan
pelottavalta.

Pelkäät siis Kaarinaa?
Varsinkin hänen isään-

sä ..
.

Kuule, lohdutteli vii-
sitoistavuotias Hannu pikku-
vanhasti, ei niiden tyttö-
lasten oikuista tiedä .

. . Ken-
tie Kaarinakin pelkää isään-
sä.

Niin . . . Isäntä pilkkaa
meidän uskoamme . . .

Pisara lohdutusta oli pu-
donnut Martin sydämeen.
Mutta hänellä oli vieläkin
kysyttävää.

Luuletko, Hannu, että
Kaarina ja Lauri menevät
pian kihloihin? Minusta näyt-
tää siltä .

. .

Miten niin
Kaarina on puhelias ja

iloinen Laurin seurassa.
No, se nyt ei merkitse si-

tä eikä tätä . .
. Sitä kihlaus-

ta sinä saat turhaan odottaa
vuodesta toiseen . . .

Miten niin? oli Mar-
tin vuoro kysyä.

Hannu ei heti vastannut.

Onkohan oikein, jos us-
kon sinulle salaisuuksia . . .

mutta vain visusti säilytettä-
väksi .. . Olavi kertoi mi-
nulle, ettei Lauri enää välitä
Kaarinasta. Ei kumpikaan,
Olavi eikä Lauri, voi sietää
Kaarinaa, ja sen vuoksi heil-
lä on jo kummallakin toinen.
Lauri ei tosin vielä tunnusta
rakastavansa neiti Lagerval-
lia ..

. kuitenkin vähän sin-
nepäin . . . mutta Olavi jul-
kaisee jo kesän kuluessa kih-
lauksensa pappilan Elinan
kanssa.

Martti kävi hämmästyk-
sestä sanattomaksi. Vihdoin
hän änkytti:

Sitten minä ymmärrän
. . . Kaarina suree . . .

Mutta eihän hän ole mil-
loinkaan Laurista välittä-
nytkään .’.

. Olavista vielä
vähemmän.

Mutta sellaista väitettä
Martti ei uskonut. Olihan hän
omin korvin kuullut, omin
silmin nähnyt heidän rak-
kautensa. Silloinkin Siltalas-
sa Laurin-päivillä, ja kau-
pungissa monta kertaa .. .

sehän tuntui ihan ilmassa, et-
tä he rakastivat toisiaan.

(Jatk.)

VALAJAN
KÄDESSÄ

Vuosien vaihtuessa tekivät
ihmiset ennen vanhaan mo-
nenlaisia taikoja, joitten
kautta koettivat tiedustella
ja turvata tuntematonta tule-
vaisuuttansa. Vielä nykyisin-
kin leikittelevät jotkut taika-
tempuilla, voipa joku niihin
uskoakin.

Eräs' uudenvuodentaika oli
tinanvalaminen. Valink a u -

hassa sulatetun, äkkiä vesias-
tiaan heitetyn ja vedessä
jäähtyneen tinaharkon muo-
dosta ja sen varjosta koetet-
tiin ennustaa uuden vuoden
aikana tapahtuvia asioita.

Raamatussakin on useita
lauseita, jotka vuosien vaih-
teessa sopivat tässä mielessä
muistettaviksi.

Ensiksikin itse aika. «

Jumala sanoi: • “Tulkoot
valot taivaanvahvuuteen e-
rottämaan päivää yöstä, ja ol-
koot ne merkkeinä osoitta-
massa aikoja, päiviä ja vuo-
sia.”

Olkoon siis kyseessä mikä
aikamäärä tahansa: päiviä,
vuosi tai itse iankaikkisuus,
on se suuren Valajan kädessä
oleva ja siitä tuleva. Ikiaiko-*
jen Jumala määrää sekä a-
jan että sisällön. On turvallis-
ta tietää, että aikamme, nyt-
kin alkanut uusi vuotemme,
ei muotoudu sattumanvarai-
sesti, kuten vuoden tina, vaan

että 6en antaa se Herra, joka
itse on sekä Aika että Ajat-
tomuus.

Toiseksi ihminen henkensä
ja ruumiinsa puolesta ja elä-
män kohtaloihinsa katsoen
on Jumalan käsialaa ja Ju-
malan kädessä oleva.

Sen tajusi hurskas Jobkin
sanoessaan Herralle: “Sinun
kätesi ovat minut luoneet ja
tehneet; yhtäkaikki minut
perin juurin tuhoat. Muista,
että sinä ole muovaillut mi-
nut niinkuin saven, ja nyt
muutat minut tomuksi jäl-
leen. Etkö sinä valanut mi-
nua niinkuin maitoa ja juok-
suttanut niinkuin juustoa?
Sinä puetit minut nahalla ja
lihalla ja kudoit minut luis-
ta ja jänteistä kokoon. Elä-
män ja armon olet sinä mi-
nulle suonut, ja sinun huo-
lenpitosi on varjellut minun
henkeni.”

Myöskin Daavid puhuu sii-
tä, kuinka hän on “tehty ih-
meellisesti” ja kuinka hänen
aikansa on Jumalan kädessä.

Malakian kautta puhutaan
Herrastamme Jeesuks estä
kultasepän tulena ja pesijän
saippuana. “Ja hän istuu ja
sulattaa ja puhdistaa hopean,
hän puhdistaa Leevin pojat,
saa ne puhtaiksi kuin kullan
ja hopean ja sitten he tuovat
Herralle uhrilahjoja van-
hurskaudessa.”

Oi rakas Herra! Sulata vain
meitä pyhän rakkautesi
sammumattomalla tulella ja
puhdista vain meitä viatto-
man uhriveresi autuaaksite-
kevällä armolla tänäkin uu-
tena vuotenamme, että toi-

sinulle uhrilahjoja
vanhurskaudessa.

Kolmanneksi: Jere m i a s
profeetalle tuli tämä Herran
sana: “Katso, niinkuin savi on
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LUO KATSEES
KOHTI TAIVASTA
Luo katsees kohti taivasta,*—
Pois murehista maan
Niin vapahana vaivasta
Sä kuljet onnelaan.

Luo katsees korkeutta päin,
Niin rikkaaks’ tiesi saa,
Ja sydähriemus säilyttäin
Voit aina vaeltaa.

Luo katsees korkeuteen ain
Kun kulkus’ raskaaks’ käy,
Kun jalkas astuu horjahtain
Ja päiväs hämärtäy.

Luo katsees korkeuteen
niin

Ain’ avun sieltä saat,
Saat lohdutuksen kyynelin
Ja toiveet autuaat.
Luo katsees korkeutta päin
Elossas, ihminen,
Niin ikikaipuus’ säilyttäin
Saavutat kerran sen!

RISTIN TIELLÄ
Ristihin ja vaivaan
painuu polku taivaan;
ei siitä pidä kukaan,
joka lihan mukaan
tahtoo taivaltaa,
hänet sitoo maa.

Ristin tietä kulje,
silmät, korvat sulje
turhuudelta täällä
katoavan maan päällä.
Seuraa Jeesustasi,
Hän on turvanasi.
Ristin tiellä sua,
armoon kutsuttua,
sana virvoittaa,
Henki lohduttaa;
heikkoudessasi
Hän on voimanasi.

savenvalajan kädessä, niin
te olette minun kädessäni, te
Israelin heimo”.

Nuor. Yst.
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