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ILOISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
HURLEY, WISCONSIN

KULKIJAN KÄÄNTYMYS
JOULUNA

(Kertomus)

Miten lohdullisesti joulukel-
lot taas tänä ehtoona sorvat-
kaan! Tuntuu ihan siltä kuin
niillä olisi hänelle, Reino Ran-
talalle, jotain erikoista sanot-
tavaa. Epäilemättä. Samoin sä-
velin ne ovat hänelle soineet
tätä ennenkin, mutta hän on
ollut kuuro ja sokea, jokaei ole
nähnyt mitään eikä kuullut
mitään siitä, mitä Näkymättö-
mällä on hänelle sanottavaa.
Hänellä ei ole ollut sydäntä,
sillä se sydän, jota hän tähän
asti on kantanut konttoripöy-
dän painamassa rinnassaan, ei
ole ollut hänen omansa, vaan
maailman.

Niin, temppelin jääkylmät
malmit soivat kulkijan kuulta-
vaksi. Tummasta ikkuna-au-
kosta eroitti selvään punerta-
van iltataivaan valoa vasten,
kuinka pieni sisaruskello vuo-
roin suuremman kumppaninsa
kanssa heilahti, ja sävel toisen-
sa perästä läksi liikkeelle hal-
komaan huurteisen ilman uu-
menia ja liikuttamaan jääty-
neitä sydämiä.

Hevosen harvakseen kävel-
lessä vastamaata kirkkomäelle
olikulkijalla aikaa katsella täl-
laista. Ja jostakin sisäisestä
vaatimuksesta teki hän mieles-

sään lupauksen, että tänä yönä
täytyy hänen pitkistä ajoin
tulla joulukirkkoon.

Sen päätti vanhempainsa
opetuksille uskollinen Reino,
mutta sitten puhui hänen sy-
dämessään hienon maailman
mies.

Se vihjasi siihen, että häntä
oli seurapiireissä ihannoitu uu-

i siin elämän muotoihin taipu-
neeksi konttoristiksi, jonka
olemuksessa ei ollut kerras-
saan mitään ikävää eikä moi-
tittavaa. Hän osasi käyttäytyä
kohteliaasti, ottaa leikin oi-
kealta kannaltaan ja olla va-
kavakin, jos niin tarvittiin.
Hän ei jättänyt tovereitaan pu-
laan eikä ikävään, sillä moniin
-vuosiin ei hän ollut vaivautu-
nut edes jouluksi menemään
kotipuoleensa, ja niinä kahte-
na pitkänä vapaapäivänä oli
tietysti pidetty lystiä jos tois-
takin.

Reino naurahti väkinäisesti.
Kallista lystiä hänen si-

säinen ihmisensä ja vanhem-
painsa kärsimysten kustan-
nuksella!

Eihän ollut vielä vierähtä-
nyt ainuttakaan joulunalusta,
ettei kotoa olisi tullut isän va-
pisevan käden kirjoittama kir-
je, jossa hartaasti sanottiin poi-
kaa ikävällä odotettavan jou-
luksi kotiin. Vieläpä väkuutet-
tiin, että joka tapauksessa tu-
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PAUL'S STORE
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lee hakija päiväjunalle vas-
taan.

Mutta miten hän teki? Niin-
kuin ikinään kuuro, sokea ja
sydämetön maailmanrannan
miilustaja- Aaton edellisenä il-
tana mieleen vilahtaneen läh-
töajatuksen hän heitti pois ja
aattopäivänä konttorista va-
pauduttuaan hän pukeutui kii-
reesti paraimpiinsa ja meni
kaupungille... Siellä oli soit-
toa, kahviloita, joulupuita,
kerjäläisiä, hienoja neitosia ja
vaikka mitä... Ja niin unoh-
tui hälisevän kaupungin hu-
mussa hurjastavalta nuorelta
herrasmieheltä se, että siellä
kaukana maalla, syrjässä val-
tateistä ,oli koti, jossa kaikki
oli viihtyisässä juhla-asussa.
Pihatiet olivat portille asti ava-
tut odotetun vieraan astua es-
teetömästi sisälle.Lattiat hoh-
tivat puhtaan puun värisinä.
Silkosen sileäin verhojen ja
pöytäliinain somistamassa pir-
tissä seisoi joulukuusi, juhla-
saunan tuoreatuöksuinen vas-
ta vartoi kylpijöitä ja aina as-
karoiva äiti hypähti vähän
päästä ikkunaan nähdäkseen
toivotun jouluvieraan tulon.

Mutta sitä ei tullutkaan. Ei-
kä tämä lapsenvelvollisuuten-
sa laiminlyöjä arvannut, mi-
ten sydämensä pohjasta itki-
kään äiti katkeraa pettymys-
tään ja isä liikkui murheen
mykistämänä kyyrysissään ja
harvasanaisena.

Kulkijan näitä miettiessä oli
hevonen jo sivuuttanut kirk-
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komäen. Se kirmasi vinhaa
vauhtia sakean koivikon saar-
tamaa alamäkeä. Lumi ryppy-
si silmille ja aisakello huusi
raikas.ta riemuaan niin, että
metsän perukat ra i kuivat.
Temppelin malmin sävel heik-
keni heikkenemistään ja Rei-
nosta tuntui siltä kuin olisi
jouduttu uusiin maailmoihin.

Hänen kasvojensa ilmekin
muuttui uudeksi.

Tuon miehen, jonkakatkera
hymy äsken pilkkasi omaa,
ajattelemattoman sokeaa me-
nettelyä, kasvoilla näkyi nyt
päättävä sävy. Hänen nöyrty-
nyt sydämensä lupasi nyt lu-
jasti tässä Jumalan ylhäisen
taivaan alla, ettei hän täst-
edes tuota äidilleenmoisia pet-
tymyksiä. Hän tahtoi jollain
lailla suorittaa hyvitystä siitä,
mitä hän tähän asti oli kodil-
taan riistänyt, ja vaikkapa ko-
vienkin kamppailujen kautta
pelastaa edes osan siitä, mitä
hän tuhlariteillään oli maail-
malle menettänyt.

Tällaiset mietelmät mieles-
sään tunsi kulkija riittyneen
rintansa hiljaa lämpenevän.
Sydämeen tuntui taas solju-
van sitä tenhoavaa pyhää, mi-
tä lapsuudessa oli aina joulun
myötä saanut osakseen. Ja mi-
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DRY CLEANERS |
John Shea Jr. ja Robert <

Helinskir omistajat j 1
Teemme ensiluokkaisen (
työn. Haemme ja tuom- i |

me kotia. ! ‘

Vastap. N.W. asemaa |
HURLEY, WIS.
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TIRE & REPAIR
SHOP

Taierien korjausta ja

i vanhojen päällystystä

Gasoliiniä ja öljyä

* HURLEY, WIS.
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KOPACZ
GARAGE I
Myynti ja palvelus If

,
! IYleistä autojen korjausta

ja juottotyötä 1f
Puhelin 1327-W

510 Cary Rd.
HURLEY, WIS.
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9 JA PUTKITYÖLIIKE |

9 Silver Street |
HURLEY, WIS.

Yuumtii

BARNÄBO
GROCERY

Ensiluokan ruokatavaraa
Lihaa - kannutettuja ruokia

300 Maple Street
Puhelin 471

HURLEY, WIS.
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1 M U RPH Y’S if
CAFE

1
i Entinen Dalbec’s kahvila [

| Mr ja mrs Murphy, omist.

316 Silver Street
| HURLEY, WIS.
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ICHARBONNEAU I
& CO. [

Hautaustoimisto ja
ambulanssi palvelus f

fSoittakaa 410-J j
yöllä tai päivällä f

Silver Street
HURLEY, WLS.
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NORTH SIDE |
SERVICE STATION 1
Art Williams, omistaja |

510 Second Ave. N. ,<?

HURLEY, WIS.
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IRON COUNTY LUMBER & FUEL (0.
Puhelin 276

HURLEY WISCONSIN
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BEN FRANKLIN
STORE

Ainoa sc—loc kauppa
Iron kauntissa

Silver Street
HURLEY, WIS.

ERSPAMER

LUMBER (0.

Puhelin 92

HURLEY, WIS.

SQUIRT
BEYERAGE CO.

Steve A. Haima, omistaja

105 7th Avenue
HURLEY, WIS.

WALT ER r S
MARKET

Ensiluokan lihaa ja kaikkea
ruokatavaraa

Kasviksia ja hedelmiä

324 Silver Street
. HURLEY, WIS.
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