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Joulu-aatto.
I.

joulun juhlallisuutta ja luuta lepäsi kaikkialla
awarassll maailmassa. Metsän puut seisuiwat
Walkeissa lumiwaipoissaan ikäänkuin juhlapu-

kimessaan. Auringon säteet kurkistiwat esim siellä
ja täällä, tarkoin nähdäksensä jos kaikki oli järjes-

tyksessä ; ja minne maan hänen kirkkaat silmäyksensa
sattuimat, siellä kaikki wälkkyi ja loisti paljaasta
riemusta, sillä puut ja pensaat, linnut ja jääpuikot
rakastiwat lempeätä aurinkoa. Oi miten hiljaista
onkaan silloinmetsässä, aiwankuin kirkossa. Ainoas-
taan silloin tällöin putoaa maahan pieniä lumi-
pallia, jotka omat tulleet liian raskaiksi oksilla
pysyäkseen, mutta salaperäisestä mittauksesta jää-
mät nekin hiljaa paikoillaan makaamaan, ja tuo
juhlallinen hiljaisuus ympärystässä lausuu ilman
sanoja: „on Herran päiwä nyt".

Mutta kuuntele; tuolta metsänreunasta kuuluu
iloista porinaa ja säännöllistä loisketta. Laak-
sossa siellä Virtaa pieni puro, ja taksi suurta
myllyn ratasta pitämät huolta siitä, ettei se pääse
jäätymään. Työ pitää lämpimänä, ja puron



täytyi työskennellä jotenkin ahkeraan, piti jauhaa
walkeat jauhot, joista sitten leimutaan wahma
leipä ja herkulliset juulukakut. Myllärin waimo
on juuri menossa leipomahuoneeseensa, jossa hän
leipoo monta kakkua, miehelleen, itselleen, tähdelle
lapselleen, myllypojille, rengille ja piialle. Ainoas-
taan isoäidille, joka jo oli muosista wanha mutta
nuori sydämmeltään, ja joka oli kllswattanut hänen
lapsiaan, setä ollut äidin sijassa hänellenkin, ei
myllärin waimon enää tarwinnut mitään leipoa,
sillä joku wiikko sitten oli hänet peitetty kirkko-
maahan; hän wiettää nyt jouluaan taiwaassa!
Mutta kuinka sydämettömiä olentoja owat lapset!
Paulu ja Leena riippuimat kiinni isoäidissä kuin
taktilliset, ja sen sijaan että olisimat walittaen
itkeneet, kuin hän kätkettiin mustaan multaan,
huusiwat he: „Sina Pääsit jo taiwaaseen, ja sinne
tulemme mekin, ja silloin sinä taas kerrot meille
kauniita kertomuksia, eikö totta?" Ia nyt he
owat kokonaan wälinpitämättömiä ja puhuwat
isoäidistä, aiwankuin jos hän waan olisi matkus-
tanut ulkomaille, ja sieltä pian tulee takaisin.

Kunpa waan myllärinwaimolla olisi enemmän
aikaa lapsiansa warten! Tänäänkin ehti hän
heille sanoa ainoastaan „hywää huomenta" ja
„woikaa hywin," eikä kerkiä kotia, ennenkuin
iltapäiwallä.

„Äiti hywa, eikö se ole tänä iltana, kuin
Kristuslapsi tulee?" kyseli Paulu innokkaasti.



„Isä ja minä olemme jo sanoneet teille,
ettei hän tänä wuonna tulekaan," wastasi äiti,
joka oli saanut sen määrän käsityksen, että lapset
sitä enemmän ja wapaammin iloitsisiwat, kuin ei
heillä olisi mitään odotettawana, ja piti senwuoksi
tuollaisen pikkuwalheeu tumallisena. Oi, miten
lapset hartaasti uskomat joka sanan todeksi, sillä
isoäiti puhui heille aina totta.

Leena alkoi itkeä. „Äiti, miksikä hän ei
tule? Eihän hän maan ole kuollut?"

„Oi, warjele minua," huudahti äiti. Kristus-
lapsi ei kuole milloinkaan. Mutta hän tulee
ainoastaan kilttien lasten luo, Maan te olette
usein olleet pahankurisia."

Tietäen syyllisyytensä painamat nuu pienet
pahantekijät Päänsä alas.

„AH, äiti, mutta olisi hän sentään woinut
tulla," huomauttaa Leena säwyisästi.

Missä hän on nyt sitten?" kysyi Paulu
hieman uhottelewaisesti.

„Tuolla metsässä," mustaa äiti. „Hän tuo
sieltä wihreitä, tuoreita joulukuusia kilteille ja
hywille lapsille, mutta kuiwia mitsanotsia waan
pllhankuiisille lapsille."

Ia nyt täytyy hänen lähteä pois; hän
nyökkää sitä ennen ystäwällisesti alakuloisille
pienokaisilleen ja ajattelee: „nyt he marinaankin
omat oikein kilttejä koko päiwän, ja iloitsemat sitä
enemmän illalla runsaista joululahjoistaan"



sitten rientää hän leipomahuoneeseen, sillä hänellä
on wielä niin paljon työtä jälellä.

Lasten kyyneleet owat pian kuiwatut. Paulun
ja Leenan tulewaisuus oli kylläkin synkkä, sillä ei
ole mikään wahäinen asia, jos Kristuslapsi muitta
mutkitta menee ohi jonkun huoneen, tuomatta
mitään joulukuusta kynttilöineen, punaisia omenia
ja pähkinä-kimppuja, tai nukkea eli hemosta. Myös-

kin kelkasta, jolla woisi laskea mäkeä, samallai-
sesta kuin Suuretun lapsillakin on, owat myllärin
lapset paljon iloinneet, maan sitä eiwät he enää
toiwokaan, sillä jo aikoja sitten sanomat wan-
hemmat heille: „tänä wuonna ei Kristuslapsi
tule teidän luoksenne." Mutta siitä oli wielä
kauan aikaa jouluun, jolloin he ensi kerran niin
sanoiwllt, ja kaikki olisi wielä woinut korjaantua,
waan nyt kuin joulu jo oli portilla, on jo hywin
myöhäistä.

„Kuulehan, jos isoäiti wielä olisi täällä,
niin tulisi hän warmaan," tuumi Leena sitten,

„UH. kyllä hän tuleekin," uhoittcli Paulu,
„uiin pahankurisia emme me sentään ole ollut.
Suurelan lapset owat usein paljon pahempia, mutta
hän tulee heidän luoksensa kuitenkin. Waan meistä
ei ole annettu oikeita tietoja hänelle."

Leena nyökkäsi päällään. „ Olemmehan aina
rukoilleet häntä, sekä myöskin lukeneet läksymme;
mutta tiedätkös me nauroimme tässä tuonottain,
kuin kissan häntä jäi owen wäliin."



„ Sellaisesta pienestä seikasta ei se riipu,"
mustasi Paulu miehewästi, „ja sitä paitse oli
silloin jo jotenkin pimeä."

„Niin, ja me luulimme myöskin, ettei se
sattunut niin kipeästi," sanoi Leena, „ja miten
hullunkurisesti se naukui, mutta isoäiti sanoi,
ettemme saa milloinkaan iloita, jos solienkin tapat) >

tuu jotain pahaa."
„Emmehän me niin tehnytkään", huudahti

Pauli kärsimätönnä „me ainoastaan wähqu nau-
roimme, ja sitten hieroimme hänen häntäänsä
woileimällämme, sillä rasma parantaa."

Kokonaan rauhoittuneena, päätti pienokaiset
kärsiwällisesti odottaa, mitä tulema oli, tietäen
wiattomuutensa ja luottaen Kristuslapsen lempey-
teen. Sitten pukiwat he päällysroaatteet päällensä,
ottiwat lämpimät päähineensä ja riensiwät owelle.
Heillä ei ollut tänään yhtään mitään tehtäwää.

Auringonsäteet riemuitsewat suuresti nähdes-
sään lapsia. Ne termehtiwät lapsia niin iloisesti,
houkuttelemat heitä mäelle, ja leikkimät heidän
kanssaan warjosilla-oloa ensimmäisen puun juurella.
Lumi narskuu heidän jalkainsa alla kuin „kara-
mellit," sanoo Leena, ja astuu warowasti, peläten
ettei liiaksi musertaisi niitä, eikä peljättäisi pois
pikkulintuja, jotka lentelewät sinne ja tänne heidän
edellään ja tarkastelemat lapsia hywin tutkiwasti.
Ne luulemat että lasten punaiset ja walkeat posket
omat puoli kypsiä puolukoita, joita Herra Jumala



oli lähettänyt heille juuri tänään joulu-aatoksi,
ja niin suuria ja kauniita. Mutta kuin he

huomaamat, että ne eiwät olekaan luotu sitä
warten, että linnut saisiwat niitä nokkia, alkawat
he innokkaasti keskustella siitä keskenänsä linnun-
kielellä.

„Ole hiljaa," sanoi Leena Paululle, joka
ei puhunut mitään, „että woimme kuulla, mitä
he puhumat. Tiedäthän että tänään on jouluaatto."

Isoäiti oli sanonut heille, että se joka ei
ole tehnyt mitään wääryyttä, se joulu-aattona
ymmärtää kaikkien eläinten kieltä.

Mutta, enempää kuin kukaan muukaan, ei
Paulu eikä Leenakaan woineet ymmärtää, mitä
linnut sanoiwllt. Molemmat käymät wielä punai-
semmiksi kaswoiltaan, ja alakuloisena sanoo Paulu:
„Kenties se on sentähden, kuin me hiljattain wa-
rastimme maitoa."

Leena nyökkäsi surullisesi:. Lopuksi huomaa-
mat he olewan kokonaan mahdotonta, että Kristus-
lapsi tänään tulisi heidän luoksensa, sillä he eiwät
woineet salata, että he alinomaa oliwat olleet
pllhankurisia.

Sitten kulkemat he eteenpäin. Tuossa on
niin monta kaunista kuusta heidän ympärillään,
soista Kristuslapsi wielä moi ottaa hywin monta,
ja kantaa hywien lasten luo. Missä hän nhl
mahtaa olla? Warmaankin tuolla kuusikossa,
sillä siellä on juuri parhaat joulukuuset. Mitem



kähän olisi, jos Paulu ja Leena menisiwät sinne,
ja pyytäisiwät oikein kauniisti, että hän tulisi
myllyllenkin, sekä rehellisesti tunnustaisiwat hänelle
miten se oli koko maito-jutun kanssa, ja teitoisiwat
samalla tuon kissa-historiankin, luwaten kaikissa
parantaa itsensä? Kristuslapsellahan oli kultainen
sydän, tähnnä rakkautta ja laupeutta; warmaankin
antaisi hän heille anteeksi, sekä tulisi arwokkailla
lahjoillaan heidänkin luoksensa, ihan marinaan.

Mutta ensiksi pitää heidän mennä hänen
luoksensa, täytyy löytää hänet. Missä mahtaa
tuo Kristuslapsi nyt olla? Ihan luonnollisesti
on hän tuolla kuusikossa. Sinne kyllä on pitkä
matka, mutta he omat olleet siellä jo monta kertaa
ennenkin, kesällä, ja he kyllä osaamat sinne tien-
tin. Waan sitten täytyy mennä wähän juutuim-
min; he ottamat toinen toistaan kädestä ja juok-
sewat hiukan. Linnut hyppiwät wieläkin heidän
edellään, ja toiset liwertelewät tuolla korkeudessa.

Jos Paulu ja Leena olisiwat ymmärtäneet
lintuin kieltä, olisiwat he kuulleet miten ne lau°
loimut: „Metsä on suuri ja awara, ja aurinko
ei paista aina." Mutta iloisina juoksiwat he
eteenpäin. Nyt tuliwat he pienelle ojalle, maan
siinä ei nyt ole wettä, se on peitetty loistawalla,
lomalla lumipeitteellä. Oi, miten hauskaa se
sentään on täällä ulkona! Myllypuro ei jäädy
milloinkaan kokonaan. Paulu koettelee, jos sen
rantajää ehkä pitäisi. „Wallan lujaa," wakuuttaa
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hän sisarelleen, ja pari minuuttia myöhemmin liukuu
kaksi pientä olentoa, riemullisena, kylmällä pettä-
wällä jokijäällll. Heillä ei ollut luistimia, eiwätkä
he sellaisista mitään tienneetkään; mutta Mäki-
kylässä se oli kylän nimi, johon myllykin
kuului osasiwllt kaikki lapset luistella, johon
he harjaantumat samalla kuin käwelemäankin.
Mikä ilo siten lentää ristiin rastiin jäänpinnalla!
Mutta se jääköön tällä kerralla. „Meidän täytyy
päästä Kristuslapsen luokse," miettiwät molem-
mat pienokaiset, ja heillä on selittämätön halu
rientää, jotta joutuisiwat kotiin päiwällisen ajaksi.

Mutta missä onkaan tie kuusikolle? Ahaa,
tuolla, missä tuo pieni jänönen istuu, ja oikein
wiittllll heitä. „Jänis, jänis," huutamat molem-
mat onnellisina.

Olisiwllt he maan ymmärtäneet mitä jänönen
haasteli, pudistellessa»» Pitkiä korwiaan, niin
olisiwat he kuulleet:

„Ei sinne pain, siellä joudutte te kaikkein
tihumpaan metsikköön, josta ei lapset milloinkaan
löydä tietä kotia."

Mutta aurinko paistaa tvielä, ja hywällä
rohkeudella sipsuttelewat lapset eteenpäin, etsimään
Kristuslastll.

Impärystöllä alkaa jo hiukan hämärtää.
Puut taajenewat yhä, ja oksat owat alemmalle
maahan waipuneet; täällä on paljo lumenpeittoisia
kuusia, mutta itse kuusikko ei ole täällä. „Kuu-



lehan, Leena, täältä woisi Kristuslapsi noutaa
monta joulukuusta, ja hywin kernaasti lahjoittaa
joka lapselle yhden."

„Oikein, Paulu," wastasi Leena, joka jo
alkoi hiukan wäsyä; nuo pienet jalat käwiwät
raskaiksi lumesta, joka täällä metsässä ei enää
narskunut, waan takertui kiinni jalkoihin.

He kulliwat eteenpäin. „ Kuulehan, minä
tahtoisin, että me jo pian löytäisimme Kristus-
lapsen."

„Eikö hänkin jo ole mahtanut tulla wäsy-
neeksi, kuin on koko päimän ollut metsässä," kyseli
Leena alakuloisena.

„Minä en tiedä, jos hän milloinkaan kulkee
jalkaisin; isoäiti sanoi että hän usein ratsastaa
aiwan walkeallll Heinosella."

„AH, silloin on meidän waikea eroiltua häntä
walkeasta lumesta," huokasi Leena.

„
Kyllä me woimme hänet eroittaa, sillä

hänellä on päässänsä kultakruunu, ja se loistaa
hywin kauaksi."

„Minä tahtoisin nähdä sen hywin pian,"
huudahti Leena.

Auringonsäteet kuwasteliwat itseänsä jääpui-
koissa mutta ne ei kuuluneet Kristuslapseu
kruunuun. Kernaasti olisiwat ne tahtoneet läm-
mittää jonkinlaisen keitoksen noille harhaan joutu-
neille lapsille, jos ne waan olisiwat woineet.
Murheellisina siitä, käwiwät ne yhä »vaaleammiksi
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ja äkkiä katosiwat ne kokonaan. Silloin alkaa
pimetä, ja lasten sydämmettään eimät enää syki
yhtä iloisesti lempeitten auringonsäteitten kanssa
on kadonnut heidän ilonsa ja rohkeutensa, he
liittäytywät lujemmin toinen toiseensa, ja Leena
sanoi:

„Minä tahtoisin mennä totia."
.

Pllulu nyökäyttää myöntäwästi. „ Meidän
täytyy mennä takaisin ojalle; sieltä minä kyllä
osaan kotia."

Mutta missä on tuo oja? Puitten lat-
woissa alkaa tuuli humista, ja lumi putoo suurina
hllllytuwina oksalta oksalle ja wihdoin maahan.
Ihä lujemmin alkaa humina kuulua, ja yhä
winhemmin liikkumat puiden oksat heidän päänsä
päällä, mutta uuo pikku olennot Vaeltamat waan
rauhallisina aina sywemmälle metsään, joka niin
salaperäisesti houkuttelee heitä. Nyt putoilee jo
yksityisiä lumihiuteita ei enää puusta, Maan
ylhäältä awaruudesta. „Lunta sataa!" huutamat
lapset riemuiten, ja iloitsemat niistä pienistä wal«
teista tähdistä, jotka laskeutumat heidän tum-
mille päällyswaatteilleen Mahaksi aikaa, sitten
jälleen hmhtuakseen. Mutta pian on toisia hiu-
teita sijassa, yhä taajempaan niitä tulee ja tuossa
tuokiossa omat lapset aiwan Walkeina lumesta:
ahkerasti he pudistelemat itseänsä, puhdistaakseen
nuttujansa lumesta, joka onneksi on tuimaa, ja
Marisee helposti.
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„Mutta nyt minä toimoisin oikein todella,"
sanoi Leena wakaana, „että Kristuslapsi tulisi
ratsastaen, ja ottaisi meidätkin hewosensa selkään
sekä weisi kotia. Minun on niin nälkä, ja sen
wuoksi tahtoisin päästä kotia."

„Minä luulen että se on jo hywin myöhäi-
nen," Päättelee Paulu ajattelewasti; „täytyy rien»
tää kowemmin, juoskaamme hiukan."

Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.
Väsyneinä, nälkäisinä ja lumen painostamina,
moimat he ainoastaan hiljaa käwellä ja jos
edes tietäinwat missä he omat. Pauli ei tahto-
nut enää salata sitä, että hän ei tietänyt enempää
ojasta kuin myllystäkään.

„Mutta missä me sitten olemme oikeastaan?"
kysyi Leena.

„Sita minä en tiedä," mustasi Paulu.
Ihmeissään katsahtaa sisar weljensä päälle.

„ Mutta jos sinä et sitä tiedä, miten me sitten
tulemme kotia," tiedustelee hän.

„Sitä en tiedä," wastasi hän taas.
Pitkä äänettömyys. Lapset käwelewät sinne

tänne päästäksensä pois metsästä mutta tur-
haan. Puita kaikkialla; näyttää siltä kuin ne oli-
siwat oikein piirittäneet nuo pienokaiset. Ia on
jo aiwan pimeäkin.

„ Minua niin wiluttaa," sanoo Leena hiljaa.
«Silloin pitää sinun lyödä käsiäsi yhteen
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rinnan yli, oikein kowin, samoin kuin puunhakkaa-
jatkin tetewät," opetti Paulu.

Tämä auttoi. Lapsi tuntee jälleen werensä
lämpimäksi ja kulkee edelleen. Lunta sataa hil-
jälleen, mutta yhtämittaa, peittäen heidän pienten
jlllkainsa jälet umpeen, waan »aatteista woi sen
mielä hywin pois pudistaa.

„Mintatähden se on niin pimeä," kysyi Leena.
„ Tiedätkö, minä luulen että on joilta," sanoi

Paulu arasti. „Kuu ja tähdet owat jo kauan
sitten olleet ylhäällä, maikka ne owat pilwien
peitossa; ilta on jo marinaan pitkälle kulunut."

„Sitten on äitikin jo tullut takaisin leipoma-
huoneesta, ja lopuksi on Kristuslapsikin jo war-
maan tullut meille, koska emme ole häntä täällä
tawanneet." Ia Leena alkoi kowin itkeä.

„Älä itke," lohduttaa Paulu ja koettaa Pyyh-
kiä pois sisarensa kyyneleitä, mutta hänellä rau-
kalla on itselläänkin itku lähempänä, kuin nauru;
„kyllä me wielä tulemme totia. Jos nyt edes
tulisi joku ihminen, jotta moisimme häneltä kysyä,
missä päin mylly on."

Mutta kaikki on ympärillä niin pimeätä ja
yksinäistä. Puiden latwat häilywät tuulen humis»
tessa ja lunta sataa lakkaamatta. Siinä seisoo
nyt kaksi pientä olentoa, useamman tunnin matkan
väässä kaikista ihmisasunnoista, ja kenties kau-
kana niistä teistäkin, joita ihmiset kulkewat, aiwan
yksinäisinä ja turwattomina.
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Pelkoa eiwät he tunne, sillä sen on isoäiti
heistä kartoittanut. Pimeys, metsä ja metsän
elämät omat sellaisia asioita, jotka he hywin tun-
temat, ja joita he rakastamat; mitä he sitten
pelkäisiwäl? Mutta he owat niin wäsyneitä, niin
Vilussaan, ja heidän on niin nälkä.

„Katsohan tuonne ylös, tuota kirkasta tähteä,"
huudahti Leena äkkiä, „se loistaa ihan warmaan
ikkunasta sisään sinne missä minä makaan. Iso-
äiti sanoi, että hywät enkelit sytyttämä! juuri
tuon tähden aina ensin."

„Niin, ja hän sanoi wielä, että tähdet owat
Jumalan silmiä," lisäsi Paulu. „Mutta katsohan,
miten monta niitä tulee esille tuolta pilwen raosta

hänellä liene enemmän kuin tuhannen silmää."
Sanattomina owat tähdet muistuttaneet noita

eksyneitä lapsukaisia kaikkiwaltiaasta Jumalasta
tuolla ylhäällä, hänestä, joka siansilmillä näkee
kaikki lapsensa. He laskewat lapsellisessa uskos-
saan kätensä ristiin ja rukoilewat iltarukouksensa:

Nyt päättyi päiwä armas
Jo joutui eteemme;
Maan, Herra lesus, rakas
Uin' ole turwamme!
Uskoamme wahwista
Ia suojassasi meitä
Naaroissa kätke, peitä,
Suo lepo rauhaisa!
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ja lisäsiwät sitten sydämmensä pohjasta: „Hywä
Jumala, rakas lesu, tule johdattamaan meitä
kotia."

On juhla-aatto; kellot soiwai julistaen koko
kristikunnalle: Kristus, Wapahtaja,, on tullut.
Metsässäkin on sywä hiljaisuus, lukemattomat
tähdet loistawat mustansinisellä taiwaalla, jakowa
kylmyys wallitsee kaikkialla.

Uudessa kylässä, metsän toisella puolella
olewan, „Kuoppa"-nimisen rawintolan isännälle
ei tämä päiwä ollut mikään juhla-aatto, wielä
wähemmin mikään pyhä. Isäntä ei mitenkään
woinut wiihtyä siinä hiljaisuudessa, mikä oli
tullut hänen huoneesensa, sittenkuin samassa kylässä
olewan toisen, „Tähti" nimisen, rawintolan isäntä
oli alkanut tarjoilla paljon parempia ruokia, ja
helpompaa olutta wieraillensa, sekä mielistellä heitä
oikein hienotunteisesti. Ainoastaan muutamia wuo-
sia sitten pysähtyi kaikki matkustajat mieluimmin
„Kuopan" isännän luo; siihen aikaan ei renki
mitenkään kerinnyt yksinänsä toimittamaan hänelle
kuulumia töitä, ja senwuoksi olikin se isännälle
hywin mieluista, kuin eräs köyhä wanhus, Pekka
Noll, tarjoutui renkiä auttamaan ilman palkatta.
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„Tahdotko antaa wanhukselle wuoteen ja
ruokaa, sekä silloin tällöin jonkun Manhan maat-
teen, enempää minä en tarwitse," puheli Pekka
Noll, „niin minä kernaasti tehen työtä, minkä
jaksan; ja saanen kai olla sinun talossasi wielä
sittenkin, kuin wiimeiset hetkeni lähenewät, jotta
en tarwitseisi kuolla taiwas^alla."

Pekka oli kelwollinen ja pohjastaan rehelli-
nen mies, sen tiesi isäntä; ja hän ajatteli itsek-
sensä, että Pekan työstä lähtisi hänelle suurta
hyötyä, ja yhden olennon ruoka sekä huone kyllä
aina löytyisi hänen rawintolassaan, sentähden
ei woinut mikään olla wiisainta, kuin että hän
ottaisi tuon turwattoman raukan huoneeseensa. Ia
sitä hänen ei tarwinnut katua. Pekka teki paljon
enemmän työtä, kuin hänen ikäiseltään woitiin
odottaa; hän ei nukkunut paljoa, maan oli aina
ensimmäinen ja wiimeinen jalkeilla; hänen uskolli-
nen silmänsä katsoi isäntänsä parasta joka paikassa,
siinäkin missä isäntä sen itse unhotti. Sellaisen
rengin pitäisi jokainen. Mutta hän ei woinut
kuitenkaan estää sitä, että koko talous meui päin
mäntyä. Hän kyllä tiesi, mikä siihen oli syynä

mutta hänen Mikansa ei se ollut. Isäntänsä
laski laskemistaan lukujaan, mutta aina ajattele-
matta Jumalan kymmeniä käskyjä; ja jota hui-
memmin ihmisia tuli hänen luoksensa, sitä enemmän
mettä sisälsiwät hänen juomatawaransa, ja sitä
enemmän ne maksoiwat. Hän ei enää antanut

Joulu-aatto. 2
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mitään köyhille, ja palwelijoillensakin antoi hän
Maan wälttamättömimmän, sillä kaikki hänen tekonsa
ja toimensa tarkoittiwat Maan säästämistä, kokoo-
mista ja rikastumista. Ia kuitenkin ei isännällä
ollut wllimoa eikä lapsia, joita Marten hän olisi
säästänyt; hänen ainoa tyttärensäkin oli naimi-
sissa warakkaan miehen kanssa, joten sekään ei
tarminnut hänen rahojansa.

Tämä tällainen ahneus pahoitti ivanhan
Pekan mieltä, sillä hän olisi tahtonut, että ensiksi
pitäisi koota sellaista tawaraa, jota ei koi eitä
ruoste raiskaa.

„Hywä isäntä," sanoi Pekka parempina het-
kinä, ..petollisesti koottu tawara ei ole pysywäistä.
Jättäkää tuo medellä sekoittaminen ja turhat
laskut, ja rukoilkaamme ja tehkäämme työtä, sekä
jättäkäämme kaikki muu Jumalan haltuun,"

Mutta isäntä heitti ilkeitä silmäyksiä ren-
kiinsä; mitä hänen tarttuisi huolia siitä mitä
herransa teki. Ia muutenkin oli se isännälle
tarpeeksi harmillista, että Pekan tarkka silmä
tunkeutui sellaisiinkin paikkoihin, joita oikeastaan
ei kenenkään ihmisen olisi tarwinnut nähdä.

"Mä kiusallisemmaksi tämi elämä talossa;
isäntä ei nauttinut juuri palhon mitään, ja
pää ei saanut antaa muillenkaan. Että hänen
täytyi maksaa palkan mäelleen wuoden lopulla,
se oli hänestä kauheata; mutta jos hänen tämän
lisäksi wielä täytyi heille antaa pienen joululahjan,
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oli se suorastaan tehdä hänet hulluksi. Eihän
hänellekään kukaan antanut. Pekalle ei hänen
kyllä tarminnut maksaa mitään palkkaa; mutta
wanhus olisi tarminnut saada ylleen lämpimäm-
män nutun, ja isäntä oli jo kuullut puhuttaman,
että oli synti ja häpeä antaa ukon juosta ympäri
kylää kylmällä ilmalla niin ohuwissa waat<
teissä, ja että työmies kumminkin ansaitseisi saada
takin palkaksensa. „Kuopan" isäntä oli hywin
harmissaan sellaisista juoruista. Mikä tuo Pekka
sitten oli oikeastaan? Harhaantunut moukka, josta
elämässään ei olisi tullut niin mitään, ja jonka
hän armosta ja sääliwäisyydestä oli ottanut
huoneeseensa kuudenkymmenen wuotisena!

„Kuopan" isäntä ci huomannut, että hän oli
ottanut Pekan huoneeseensa woiton himosta, eikä
armosta ja sääliwäisyydestä,

Kuka oli tuo Pekka? Noll oli hänen nimensä,
ja nolla hän olikin, se tahtoo sanoa, ihminen
joka ei ole mitään, jolla ei ole mitään, joka ci
ole minkään arwoinen, ja jolla ei ollut kotoa
eikä kontua, jota hän olisi woinut kutsua omak-
sensa, sanalla sanoen, hän oli nolla koko maail-massa. Mutta miten Pekasta oli tullut tuollainen
tyhjyys? Hänellä oli ollut, kuten janotaan, huono
onni. Jos hänellä oli peltotilkku, joutui se tul-
waweden alle; hänen lehmänsä sairastui ja kuoli,
ja jos hän sai hywän palmeluspaikan, kuoli hä-
nen isäntänsä; ja sen, minkä hän oli ansainnut



ja säästänyt nuorempina wuosinaan, tarwitsiwat
toiset ihmiset paremmin kuin hän itse. Mutta
kaikista wastoinkäymisistä oli Pekka kumminkin
pelastanut itselleen suuren aarteen: tyytywäisen
mielen, hywän omantunnon, iloisen luonteen ja
sydämmen, täynnä luottamusta Jumalaan. Ia
niin oli hän, huolimatta kaikesta köyhyydestään,
paljon rikkaampi kuin „Kuopan" isäntä, joka kut-
sui komean talon kuntuineen ja peltoineen omak-
sensa.

Ia tänäänkin, tuona toiwottuna jouluaattona,
oli hän paljon iloisempi isäntäänsä, joka kiukut-
teli rengillensä siitä, että tämä muka oli olemi-
naan onnellinen, häntä härnätäkseen.

Hän alkoi haukkua ja sadatella yäntä, ja
maikka Pekka mustasi tumallisella kohteliaisuudel-
laan, oli lawintolan isäntä tuota pikaa tiihoittunut
niin wihaiseksi, että oli wähällä lyödä manhusta;
ja samassa tilaisuudessa selwitti hän Pekalle, ettei
hänellä nyt enää ollut työtä antaa hänelle, jonka
muoksi hän saisi lähteä pois hänen talostaan.

Kauhistuneena katsoi ukko kiukustuneeseen isän-
tään. „Herra, ette suinkaan tahdo tehdä sitä,"
huudahti hän. „Minä olen ftalwellut teitä niin
monta muotta, ja olen jo tullut wanhaksi ja hei-
koksi ja tällaisena kylmänä talwiaikana ei
kukaan aja koiraansakaan ulos," walitti Pekka,
nostaen kätensä rukoilewasti isäntäänsä kohden.

„Nnun olisi jo aikaa pitänyt mennä täältä,



sinä wanha ulkokullattu, joka niin usein olet mi-
nua pettänyt," kirkui isäntä; ..ainoastaan arme-
Naisuudesta olen minä pitänyt sinua näin kauan!"

„Herra, minä en ole mikään kielastelia enkä
teeskenteliä, ja milloinkaan en ole teitä pettänyt,"
sanoi wanhus, „sen tiedätte itse parhain; minä
olen liiankin rehellisesti sanonut totuuden. Mutta
suokaa kumminkin minun olla tässä talossa, sillä
kukaan ei minusta enää huoli huoneeseensa; minä
tehen työtä, minkä woin, kuten ennenkin! Sen Her-
ran nimessä, joka tänään on syntynyt, älkää ajako
minua ulos!"

Kyyneleet juoksiwat alas wanhuksen ryppyi»
sille Poskille. Rawintolan isäntä tahtoi kuin tah-
toikin wähentää ruokawieraitaan. Pekka oli tul-
lut niin kömpelöksikin wiime aikoina, lopuksi tulisi
hän kenties sairaaksikin, ja silloin täytyisi häntä
hoitaa kuolinhetkeensa saakka, isäntä kääntyi
pois hänestä ja sanoi kylmästi:

„ Sinulla on
niin suuri luottamus Jumalaan; koeta nyt, jos
tuo Kristuslapsi, josta aina puhut, woi auttaa
sinua."

Pekka Nollan siniset silmät salamoiwat,
mutta pian olimat ne jälleen entisellään, ja hän
sanoi: „WM on kowa wieras, ja tuolla ulkona
on niin kylmä, niin kylmä!"

Tunti jälkeenpäin oli hän jo kaukana Uu-
desta»kylästä; mitään kantamusta ei hänellä
ollut. Eräs sääliwäinen piika oli pistänyt hänen
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taskuunsa wähäisen pullon maitoa ja pienen woi-
leiwäu, jota wanhus tuskin huomasi, silla hän
tahtoi rientää pois koko kylästä, sinne missä ei
kukaan näkisi häntä, ettei saataisi sormin osoitella
häntä, eikä ilkkua sentähden, että hän niin äkkiä
oli ajettu pois palweluksestaan.

Multa mihin woi hän sitten mennä, niin
ettei häntä kukaan näkisi? Sitä hän ci mieti eikä
wälitä, maan niin pian kuin jalat kantamat, rien-
tää hän lähimpään metsään; siellä, puiden taakse,
woi hän kätkeä itsensä, sinnehän kätkeytyy peto-
eläinkin, kuin se on haawoitettu, tai kuin se on
saanut kuoliniskunsa. Pekka oli usein ennenkin
ollut ilman palweluspllikkaa, mutta häpäisemällä
ja haukkumasanoilla poisajaminen tapahtui hänelle
tänllpäimänä ensimäisen kerran ijässään, ja hän
oli nyt seitsemänkymmenenneljän wuodenwanha.

Wanha Nolla raukka!
Kotwan aikaa käwelee hän eteenpäin metsässä,

tietämättä minne hän meni. Hän oli huumauksissa,
kykenemätön mitään ajattelemaan. Wähitellen le-
menee pimeys, kuulakkaina ajamat pilwet toisiansa
taiwlllllla, puiden latwat humisewat hurjan roihu-
iin niitä taiwutellessll. Ia latmoista tulee se
wähitellen alemmille oksille, wiimein pensastoihin,
ja kaikki wääristywät wäkewän käden moimasta.
Kuivettuneet oksat ja lumi lentää ympäri, ja sat-
tumat wanhuksen kaswoihin. Ne kutistuwat kokoon,
ja woimattomana sielultaan ja ruumiiltaan wai-
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puu hän erään puun juureen odottamaan woi-
mllinsa palautumista? Wihdoin tyyntyy ilma,
pilwet aukenewat, ja lumiryöppy alkaa tulla alas,
ikäänkuin ihmiset, metsä ja kylä aijottaisiin lumella
peittää. Pekasta tuntuu, kuin kaikkiwaltiaan käsi
lepäisi hänen päällään, ja tahtoisi painaa häntä
kuin matoa maahan. „Niin, se onkin oikein."
ajattelee hän, „mitä onkaan minulla, wanhallll
kelwottomalla, enää tekemistä täällä maailmassa;
parempi on murtuneen oksan tawoin painautua
maahan, jossa sitten lumi käärii minut walkealla
waiplllllllln. Kaunis walkea romppu; parem-
paa ei minulle toki anneta maan päällä."

Hän kyllä oli aina uneksinut kotikutoisesta
paidasta, jonka hän saisi päällensä ruumisark-
kuunsa, ja rehellisistä ja kunniallisista hautajai-
sista kellonsoitolla, mirrenweisuulla, rukouksella ja
siunauksella multa sen ei pitänyt niin tapahtua.
Täällä metsässä täytyy hänen kuolla, yksinäisenä
ja ilman että mikään ystäwällinen käsi sulkisi
hänen silmänsä. No niin, sen täytyy niin olla,
ja siten se ehkä onkin parempi. Mitä hänellä
on enää maailmassa tekemistä? Minkätähden
hänen enää tarroitsi elää? Ei kukaan kaipaa
häntä, kenelläkään ei ole mitään hyötyä hänestä,
maan hän on kokonaan hyljätty ja halweksittu
raukka.

Ia kuitenkin oli tuon halweksitun wanhuksen
sydämeen kätketty niin paljon rakkautta, rauhaa,
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iloa ja wiisautta, wieläpä runollisuuttakin, josta
parempi-osaiset olisiwat häntä kadehtineet.

Mutta siitä ei hän lapsellisuudessaan tietä-
nyt itsekkään, ja tänään laittein wähimmin, sillä
nyt tunsi hän waan itsensä »voimattomaksi ja tel-
wottomaksi, tyhjään raukeamaksi ruumiiltaan ja
sielultaan. Silloin kuolema turvallisesti ei enää
ole kaukana. Mutta hän tahtoi kuitenkin etsiä
itsellensä turmallisemman paikan, niin ettei häntä
heti lamattaisi, eikä tiellä kulkijain tarwitseisi häntä
peljästyä; sentähden laahustaa hän sywemmälle
metsään, Mikään ei ole raskaampaa kuin
kantaa särjettyä sydäntä.

Tässä tämän kuusen alla tahtoo hän lewätä.
Hän ei jaksakaan mennä edemmäksi. Hywää yötä
siis koko maailma, hywää yötä! Pekka Nolla
tahtoo nyt mennä lewolle.

„laa," puhelee hän hiljaa itsekseen, „loppu
on aiwan samaa kuin alkukin. Paimenpoikana
ollessani lepäsin usein paljaalla maalla, rengiksi
tultuani olMa talleissa, ja silloin kuin minulla
oli oma talouteni, sain lewätä sängyssä kamarissa;
sitten kuin kaikki menetin, tuliwat oljet taas Vuo-
teekseni, ja tänään tässä lepään minä nyt
jälleen paljaan taiwaan alla. Huu! miten kylmää
on maa!" Mutta Pekka uskaltaa kuitenkin mielä
kerran katsahtaa mustan siniselle taiwaalle, missä
tähdet wälkkyiwät sanomattomalla loistolla. Ne
owat Jumalan silmiä kuinka usein hän onkin
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ajatellut sitä, ja aina on se tuntunut niin hywältä
sydämmelle. Silmänräpäykseksi tunkeutuu hänen
mieleensä ajatus: „Onkohan se Hänen, tähtein
hallitsijan, mielestä oikein, että hänen nyt täytyy
kuolla tällä tumalla?" Ia sitten hän ajattelee
ettei hänessä itsessään ainakaan ole syytä kaikkeen
siihen, mitä tänään tapahtui, ja puolittain uhoi-
telien päättää hän: „ Jumala on sen kuitenkin sal-
linut." Kumminkin tahtoo hän wielä koettaa
mutta ei, mitä se hyödyttää; hän on niin mäsy-
nyt, nyt tahtoo hän lemätä; hänen wanha ruu-
miinsa on sitä paitsi niin raskas, ettei hän enää
jaksa sitä nostaa ylös, ja, oi, miten häntä pa-
leltaa hän sulkee silmänsä, sillä hän ei tahdo
enää katsella tähtiä tuolla ylhäällä.

Kuuntele, mitä se on? Lasten ääntä, lasten
itkua.

„Älä nuku, Leena," kuuluu ihan selwästi,
„isä on sanonut, että wanha Saara paleltui kuo-
liaaksi sentähden, että hän istuessaan tiwellä
nukkui siihen,"

Itkewä ääni wastasi: „ Enhän minä nuku-
kaan."

Sitten on kaikki hiljaa. Pekka on nostanut
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päätänsä mutta hän on warmaankin itse nuk-
kunut ja uneksinut!

„Leena, sinä et sua nukkua!" kuului taas.
„Woi, Paulu, minkätähden sinä rewit ja

lyöt minua?" Vastattiin moittiwasti.
„Sentähden, että sinun täytyy nousta ylös,

tullaksesi lämpimäksi."
Nyt kuuluu kopsetta, mman kuin lapsenjalat

hyppisiwät lumella, Pekka kuulustelee; jos hän
ei olisi kuullut sanoja, uskoisi hän, että petoeläi-
met hiiviwät puskissa. Mutta onko se mahdol-
lista, että pieniä lapsia on näin myöhään met-
sässä? Kaikki kuolon-ajatukset ja »Voimattomuus-
kin on kadonnut Pekasta, hän nousee ylös ja menee
sinne päin, mistä ääni kuului. Oikein! Täällä
liikkuu kaksi pientä olentoa. Niin, ne owat lapsia,
jotka harhailemat täällä, waarassll paleltua kuo-
liaaksi juuri jouluyönä!

Kuu paistaa kirkkaasti. Myöskin lapset
owat huomanneet Pekan, mutta he eimät pelkää,
maan seisomat paikoillaan, ja Leena sanoo hiljaa:

„Kalsos, tuolla wiimeinkin tuleeKristuslapsi."
„ Sehän on waan manha, löyhä mies," sanoo

Paulu watawasti.
„Mutta etkö sinä muista," kuiskaa Leena

innokkaasti, „että isoäiti kertoi meille, kuinka hän
wälistä ilmestyi kerjäläisenäkin, wälistä taas
muuten köyhänä, ja joskus wanhanakin, joka oli
katkaissut jalkansa, nähdäksensä jos lapset owat



hywiä ja ystäwällisiä sellaisia kohtaan. Etkö
sinä siitä tiedä?

Paulu myönnytteli; eihän asia woinnt olla
niinkään mahdotonta. Kristuslapsi woi kaikkea,
hän kyllä woi näyttäytyä wanhalta mieheltäkin.
Hän ottaa lakin päästään ja katsoo lysymästi
Pekkaan, samalla kuin Leena kumartelee niin hy-
min kuin hän moi kangistuneilla jäsenillään,

„Rakklllll lapsukaiseni," sanoo Pekka, mitä
te täällä teette?

„Me etsimme Kristuslasta." mastaa Pauli,
„ja tahdoimme rukoilla että hän tulisi meillentin."

„Oletko sinä se?" kuiskaa Leena hartaana.
„En," sanoo Pekka, „minä olen waan hänen

köyhä palwelijansa. Mutta hän on lähettänyt
minut tänne etsimään teitä ja saattamaan teitä
kotia."

„Emme löytäneet tietä, muuten kyllä jo oli-
simme kotona. Äiti tulee Vihaiseksi, kuin me niin
kauan miiwymme," huomautti Paulu,

Pikku Leena itkee, ja Pekka huomaa että
lapset enää tuskin jaksawat Pysyä pystyssä wä'
symyksestä ja heikkoudesta. Hän tuntee olemansa
jättiläisen woimainen, niin että hän kyllä jaksaa
kantaa käsillään heidät molemmat. Ia hänellä
on myöskin wirmokkeita heille, sillä nyt muistaa
hän leiman ja maidon taskussansa, ne, jotka ar-
melias käsi oli sinne pistänyt jäähywäisiksi. Mai>
to oli lämminnyt hänen ruumiinsa lämmöstä,
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powitaskussa kun oli. Äkkiä ottaa hän maito-
pullonsa esille, ja antaa lasten wuorotellen juoda
siitä oi, miten hywäa se teki! sitten kastaa
hän »voileipänsä maitoon ja antaa sen lapsille,
jotka oliwat hywin nälkäisiä. Heidän syödessään

kyselee hän heidän nimeään ja kotiaan.
„Oletteko te Mooses°myllärin lapsia? Onkose mahdollista?" Pekka oli jo elänyt wanhaksi.

ja sillä ajalla usein nähnyt, kuinka ihmeelliset Ju-
malan tiet owllt, mutta niin ihmeellisiltä, kuin
ne tänä iltana näkyiwät hänelle, ei hän ennen
ollut niitä nähnyt. Nämähän oliwat rawintolau
isännän lapsenlapsia! Täytyikö hänen sentähden
ajaa pois Manhan palwelijansa, että tämä pelas-
taisi hänen lapsenlapsensa metsään kuolemasta.
Ia pitikö hänen itsensä wielä pidentää »viheliäistä
elämäänsä, auttaaksensa kahta nuorta elämään?
Ia juuri tänään tunsi hän itsensä kelwottomaksi
raukaksi, maan nyt hän jo toimittaa suurta ja
jaloa tekoa.

Riemu lainaa hänelle nuorukaisen woimat,
ja iloisesti ryhtyy hän pelastustyöhönsä. Leena
jo nukkuu hänen tukemalla kasiwarrellaan, maan
reippaasti astuu hän silti pitkin metsää, taluttaen
Paulua kädestä. Tie on pitkä, lunta on wahmas-sa kaikkialla, ja ainoastaan waiwalla ja hiljalleen
pääsimät he eteenpäin. Mutta kotiapäin mennään
kuitenkin, ja mallan toista tietä, kuin mitä lapset
kulkiwat. Paulu ei woi kyllin ihmetellä, että he
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oliwllt kulkeneet jo niin kauaksi; hän päättelee
waan, että myllyn ei pitäisi enää olla kaukana;
mutta lapset omatkin olleet poissa jo lähemmäs
kaksitoista tuntia sillä Pekka arwelee kuun
asennosta, että kello on pian 9 illalla. Kuinka
omatkaan nuo kowaonniset wanhemmat mieltäneet
suurimman juhla-aattonsa tänä wuonna! Mies-
rukka koettaa käydä joutuimmin lyhentääkseen myl-
lärin perheen kauheita tuskia, mutta tie on pitkä
ja waiwalloinen hänenkin käyväksensä, ja sen li-
säksi alkaa wierellään käymän pojan askeleet käydä
yhä lyhemmiksi ja epätasaisemmiksi pitkälle ei
moi hän enää käydä, ja molempia lapsia kanta-
maan ei ukon woimat riitä. Kenties olisi ollut
miisainta kääntyä ja koettaa saamuttaa lähempänä
olema Uusitalo. Ia miksi ei Pekka tehnytkin niin?
Warmaankin siitä syystä, että hän waistomaisesti
tiesi, miten kaiwatuita nuo eksyneet lapset olimat
Moosesmäellä. Mutta riittäwätto hänen moi-
mansa myllylle asti? Eikö löydy jotakin metsä-
mahdin asuntoa tahi hiilenpolttajan mökkiä tässäawarassa metsässä, josta hän woisi saada apua?
Ei, autio ja synkkä on se osa metsästä, ja Pekka
on yksinänsä pakoitettu turwautumaan omaan
woimaansa ja Jumalan avuun. „Rakas Herra
Kristus," rukoilee hän, käyden yhä eteenpäin,
„ ethän kuitenkaan ole walinnut minua tänäpäna
palwelijllksesi, jättääksesi minua awuttomaksi lumen
sekaan."
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Nyt pääsi hän metsän keskellä olemalle au-
kealle paikalle. Silloin luuli hän läpi Puiden
oksain näkemänsä walkean häilymän toisella puo-
lella ankeutta. Olisikohan se Maan wirmatulta?
Mutta nyt se taas näkyy, nyt katosi jälleen; Ma-
lista on se ikäänkuin marjon takana, ja wälista
loistaa se kirkkaammin. Ia tuolla wähän mat-
kan päässä on toinen walkea, ja tuolla wielä yksi.
Kenties ne omat joulu-malkeita? Wirittelewätkö-
hän enkelit täällä metsän synkeydessäkin joulu-
kyntteliä puiden oksille? Mutta nehän lahenewat,
ja pian kuulee Pekka huutoja - ne omat ihmis-
ääniä. Oi, marinaan on se myllärin mäkeä, jotka
etsiwät kadonneita lapsia. Äkkiä laskee hän uni-
sen Leenan hangelle, asettaa molemmat kätensä
ratin muotoisena suulleeu ja huutaa, niin paljon
kuin hänen hampaattomasta suustansa lähtee:
„Tänne, tänne!" Hänen huutonsa on kuultu,
raikkaita huutoja kaikuu mustaukseksi; walkeat al-
kamat nopeammin häilymään, ne tunkeutumat
aukeamalle, jossa Pekka seisoo lasten kanssa, ja
niiden mukana mustia marjoja; ne omat ihmisia,
ja edellä kaikkien rientää eräs mies nyt on
tuo mies ehtinyt halki aukeaman, ja ilman soih-
dun- tai lyhdynwalottakin tuntemat lapset hänen.

„Isä, isä!" huutaa Paulu, ja Leena jatkaa:
„ra kas isä!"

„Lapset, minun lapseni, sielläkö te olette,"
iloitsee mies, ja ottaa lapset lasimursilleen, painaa
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heitä rintaansa wastaan, ja kuumia kyyneleitä
putoilee heidän pienille kaswoilleen, niin että
Paulu ja Leena kokonaan hämmästywät, sillä
he eiwöt ole milloinkaan nähneet isänsä itkemän.

Sitten kääntyy mylläri kumppaneidensa puo-
lecn, jotka hengästyneinä oliwat paikalle tulleet,
„Ampukaa, ampukaa!" huutaa hän heille.

Ammuttiin useampia laukauksia se oli
sowittu merkinanto, jos lapset löydettäisiin. Lau-
kautset toistetaan metsässä, wäliin yhtäällä, wäliin
toisaalla, ja siitä päättäen täytyi olla paljon wä-
keä metsässä nyt tietää jo tuo kauhulla odot-
tama äitikin, että lapsensa owat löytyneet. Mutta
owatko tuulleina, wai eläminäkö? Kenties aiwan
Vahingoittumattomina?

„Minun lapseni, missä te olette olleet, ja
kuinka on Pekka joutunut tänne?"

Itkein sillä nuo pienokaiset huomaawat
nyt, että he taaskin omat telineet pahoin, eikä
walln wähän metsälle menneet, ja siellä wiipyneet
tumallista kauemmin kertoimat he nyt, miten he
oliwat menneet etsimään Kristuslasta, ja kuiuka
sitten oli tullut niin paljon lunta, etteimät he
tietäneet, missä he oliwat; mutta Kristuslapsi oli
wiimein lähettänyt palwelijansa heidän luoksensa,
joka olisi wienyt heidän kotia, ja että he oliwat
niin hirweesti wäsyneitä.

Ia sitten kertoi Pekka, kuinka hän löysi
lapset, ja että ne myöskin oliwat hänen pelasta»
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neet; maan sitä, että rawintolan isäntä oli hänet
ajanut pois, ei Pekka tahtonut sanoa, kun isäntä
oli myllärin appi isä.

„ Mutta tänään tulette te meille, Mooses-
mäelle." sanoi mylläri, sydämellisesti pudistaen
hänen kättään, „waimoni pitää itse saada kiittää
teitä, ja sitä paitsi tarwitsee teidän lewätä mei-
dän luonamme."

Ia mylläri kertoi wielä, miten lapsia oli
kaimatta wasta puolipäimän aikaan; pnka oli
luullut heidän olewan äitinsä luona leipomahuo-
neessa; kuinka he sitten oliwat etsineet läpi koko
kylän, ja myllyojakin oli tarkastettu; miimein
huomattiin heidän Mkensä wiewän metsaänoäin,
ja sitten oli niitä seurattu. Mutta kauhea lumi-
pyry peitti pian jäljet, ja neuwottomina kääntyi-
wät etsijät takaisin, hiljaisuudessa toiwoen että
lapset jo olisiwat kotona, Waan tuin ei niitä
ollut kotona, oli koko kylän mäki tullut lewotto-
maksi, ja sen sijaan että olisi kello kuudelta
menty joulu-jumalanpalwelukseen, lähtiwät kaikki
miehet eri joukoissa tulisoihduilla ja lyhdyillä Va-
rustettuina, metsään lapsia etsimään. Metsän
lopulla yhtyisiwät he, ja sen joka lapset löytäisi,
tulisi ampumalla siitä ilmoittaa toisille. Pastori
oli pitänyt ainoastaan lyhyen rukoushetken, jo-
honka oli saapunut maan naisia ja lapsia, ja nyt
odottaa hän lasten äidin kanssa tuolla metsän
reunassa, missä kaikkien on määrä yhtyä; siellä
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hulmuaa kirkas nuotiotuli; tuuma juoma ja läm-
pimät peitteet odottamat siellä takaisintulijoita
kunhan maan lapset löytyisiwät.

Ia lapset omatkin löytyneet, ei kuolleina, eikä
sairaina, ei edes Mllhingoittuneinakaan, maan wir-
keinä, tuoreet ruusut poskilla ja säihkymillä silmillä,
ainoastaan polwet hiukan kangistuneina. Äiti
huudahtaa ilosta, ja painau pienokaisia rintaansa
mustaan, Maan sitten pimenee kaikki hänen
silmissään, huolimatta leimuamasta muikeasta ja
loistamista tulisoihduista, ja hän waipuu puoleksi
tunnottomana lumelle. Mutta pian on hän toin-
tunut pahoinwoinnistaun, ja sitten ei hän oikein
tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä rakkaille pienokai-
silleen; hän kietoo heidät lämpimiin peitteisiin,
antaa heille ruokaa ju juomaa, sekä itkee samalla
tuskasta ja ilosta.

Lapset eiwät oikeastaan moi ymmärtää,
mintätähden kaikki tuo tapahtuu. Leena sanookin
llwomielisesti:

„Äiti, sanoithan sinä ettei Kristuslapsi tulisi
meille, ja sentähden lähdimme me häntä hakemaan,
rukoilluksemme häntä oikein. Onko hän kenties
tullut sillä uikaa kuin me olimme poissa?"

„On, pikku enkelini", riemuitsee äiti, „hän on
jo tullut, ja wartoo nyt teitä kotona."

Silloin sanoo Paulu harmissaan: „ Sitten
meidän ei ollenkaan olisi tarwinnut käydä niin
kauaksi. Mutta nyt meidän pitää kiiruhtaa, ettei

Jouluaatto. 3
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hänen tarwitse turhaan odottaa," lisäsi hän kehoit»
tawasti.

Heillä on wielä pitkä matka kotia. Waan
ilo antaa kululle mauhtia, woimalliset kädet kan-
tamat nyt lapsia, ja mylläri itse taluttaa Manhan
Pekkaa. Kuitenkin on jo ehtinyt tulla puoliyö,
ennenkuin he saapumat kotia. Joka ikkunasta
loistaa waloa kuta olisikaan moinut mennä
lewolle nyt, kuin kaikki miehet oliwat niin jaloa
metsänriistaa hakemassa? Kukaan ei ollut sytyt-
tänyt joulukuustaan, sillä kenpä nyt olisi moi-
nut antaa lastensa iloita, kuin myllärin mäki
juuri suurimmassa tuskassa ja lewottomuudessa
etsi kadonneita lapsiaan? Ia wihdoin un tullut
siksi myöhäinen, että jokainen tarwitsee jo lepoa.
Pastori sanoi sentähden, että aikaisin, kello kuu-
delta, seuraamana aamuna, yhdyttäisiin aamu-
rukoukseen kirkossa, ja siellä yhteisesti kiitettäisiin
Kristuslasta, joka on hädässä auttajamme; ja
sitten musta sytyttäköön jokainen joulukuusensa,
sekä jakakoon lahjansa. Sydämmellisellä: „Hy-
wää yötä" .erisiwät Moosesmäkeläiset.

Parin tunnin ajan omat lumihiuteet jälleen
lakkaamatta putoilleet maahan paksuina haahtu-
wina. Mutta pudottoon maan, nuo muikeat Mil-
lat: ne eimat enää malmista kääriliinoja, joilla
he woisiwat kietoa ja haudata yhtä wanhusta ja
kahta lasta sywälle metsän sydämeen; nyt ne Maan
tulemat peittämään maata juhlapukimeen, kunnes
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Kristuslapsi tulee loistossansa, ja mihin hän maan
tulee, siellä malaisee hän kodin ja sydämen.

Myöskin myllylle oli hän tullut, ja oli yön
kuluessa haastanut monta hiljaista ja kuitenkin
mammaa sanaa myllärinwäen kanssa, ja nämät
hänen sanansa owat olleet siemeniä, jotka owat
langenneet hywään maahan, sekä tuottamat wielä
kerran jalon hedelmän. Ia Manhan Pekan luok
sikin, joka tänä yönä saa lewätä pehmeällä wuo-
teellä, sängyssä, tuli Kristuslapsi ja sanoi: „Olet
sanonut, että sinä olet minun palwelijani. Tah-
dotko myöskin olla minun uskollinen palwelijani,
niin ruoti täällä minun lampaitani."

Ia Pekka wastasi kyynelten kieriessä alas
hänen ryppyisille poskillensa: „Herra, sinä tutkit
ja tiedät kaikki, sinä tiedät, että minä sinua
rakastan."

Pllulu jll Leena taasen uneksimat purpuran
kultaamasta Kristuslapsesta, jota he etsiwät, ja
joka nyt tulee ihan warmaan heidänkin luoksensa.

Mahtoikohan hän käydä myöskin rawintolan
isännän huoneessa? Owet ja ikkunat owat tar-
koin suljetut niin ettei mitään Moi nähdä. Mutta
siellä puisten ikkunaluukkujen takana löytyy säi>
jetty sydän, jonka repeämistä loistaa heikkoa ma-
toa. Kukaties on tuo lempeä Kristuslapsi muista-
nut,,Kuoppa "'rawintolansynkkämielistä isäntääkin?
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Kymmenen wuotta on kulunut; mylly käy
kuten ennenkin säännöllisesti, pieni puro lirisee
iloisena laaksossa, ja puut seisomat kauniissa »vih-
reässä asussaan sillä nyt on helluntai-juhla,
hywin myöhäinen helluntai, ja kewät on kulussaan
ehtinyt jo hywin kauaksi maaseuduillekin. Pau«
lusta on näiden wuosien kuluessa warttunut rotewa
nuorukainen, ja Leena on. niinkuin puhkeamaruusun nuppu, kehittymässä neitoseksi. Wielä
löytyy wiisi pienempääkin lasta, jotka tekemät
elämän myllyllä wilkkaaksi, ja kaikilla heillä on
ollut sama ..lapsenpiika," kuten myllärin maimo
nauraen sanoo, ja tuon „lapsenpiian" nimi on
Pekka Noll. Niin. Pekka on pysähtynyt myllylle;
myllärinwäki eiwät tahtoneet häätää maailmalle
lastensa pelastajaa, ja hän hän on aiwan
mielellään pysähtynyt heidän luoksensa. Koko
elämässään ei hänellä ole ollut sellaista kotia,
kuin myllyllä. Ei tahdottu määrätä mitään ma«
kituista työtä hänelle, maan hän saisi tehdä mitä
haluaisi, ja auttaa siellä missä möisi, sanottiin
hänelle, ja hän on tehnyt paljon enemmän, kuin
häneltä toiwottiinkaan. Pian ihmetteli myllärin-
mäki, kuinka he ennen ollenkaan omat tulleet toi-
meen ilman Pekkaa. Kaikessa koettaa hän hyö-
dyttää sitä taloa, joka on tullut hänen kodikseen
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wanhoilla päimillään, ja tuntuu siltä kuin olisi
siunaus tullut taloon hänen kanssansa.

Mutta mitä tekee hän sitten kaiken päiwää?
Seuratkaamme häntä tumallisessa jokapäiwäisessä
elämässään.

Hymin aikaisin aamulla nousee hän ylös,
sillä wanhus ei pidä Paljosta nukkumisesta.
Oikealla ajallaan herättää hän kunkin palwelijan;
päiwän työt tulemat maan silloin walmiiksi, kuin
ne aljetaan oikealla ajalla, ja aamuhetket owat
kullan armoista. Sitten täytyy hänen panna
wähän uusia olkia tallinkatolle, ainoastaan pari
kourallista, pienen lämen peitteeksi, mutta jos
ci sitä ajallaan peitetä, on sitä sitten waikeampi
korjata. Myllärin waimo walittaa, että on ilmes-
tynyt paljon rottia taloon ja Pekka on heti wal>
mis häwittämään nuo pienet pahantekijät. Puu-
tarhassa olisi hedelmäpuita ympättämä. se' tahtoosanoa: olisi kiinnitettäwä tuoreita oksia tuimien
sijalle, haitalliset kaswit pois nyyhdettäwät, ja
uusia sijaan kylmettäwa; sitten löytyy hernepal-
kojen noukkimista, hunajan ottamista mehiläispe-
sistä, tuimalla ja helteisellä ilmalla kukkain ja
kaswien kastelemista puutarhassa. Myllärin»
waimon rukkikin on mennyt rikki, mutta pian sen
Pekka kuntoon laittaa, ja jos pujoilla tai renkipojilla
on kuumetauti, eli owat.loukanneet jalkansa,y. m. s,
kehumat he pitkin kylää, kuinka Pekka on heitä
helläwarojen hoitanut, ja heidät parantanut.
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Mutta kaikki tuo oikeastaan on waan wii-
häincn osa siitä mitä Pekka tekee: hänen erityi-
nen ja rakkain työnsä, joka wie häneltä suurim-
man ajan, on olla „lapsenpiikana." On oikein
erinomaista, miten pienimmät ja, tuhmimmattm
lapset tietämät, kuka heitä rakastaa ja malmoo
heidän parastansa. Kaikki myllärin lapset riip-
pumat kiinni Pekassa tuin lakkiaiset, ja myllärin»
wmmo sanoi: „jos ei olisi niin paljoa lyötä, ja
saisi olla iloinen siitä, ettei lapset telmisi jalmoissa,
niin »armaankin tuohon äijään kompastuisi."
Paulusta ja Leenasta ei kukaan saa mitään pu-
hua, sillä ne omat wanhuksen lempilapsia, joittenka
opettaja, satujen kertoja, ystäwä, leikkikumppani,
ja kaikki kaikissa hän on. Hän leikkii heidän
kanssaan, laittaa heille puuhewosia ja nukkeja,
uittelee heille pieniä kaarnalaimoja pitkin puroa;
„wanhus leikkii niin kernaasti itsekin, kuin lapsi,"
makuuttaa mylläri, ja senwuoksi osaakin hän kaikki
leikit. Mutta hän myöskin opettaa heidät tunte-
maan kaswejll ja luontoa, ei niiden tieteellisillä
nimillä, maan hän selittää heille niiden ominai-
suuksia, ja opettaa niitä käyttämään. Minkätäh-
den laulaa kaki „ kukkuu"? Miksikä se ei wiihdy
muiden lintujen kanssa? Mitä tehdään
jota kuusipuista saadaan? Minkätähden paju-
pensaissa on ennen muita kukan nuppuja, ja
minkätähden niitä kutsutaan pajukissoiksi? Min-
kätähden hämähäkit syömät kärpäsiä? Miksi ei
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Pekka anna lasten syödä walmokukkia? Miksi ei
woitukissa löydy oikeata woita? Minkätähden ei
wllsikalla ole slliwia? Kaikkiin näihin kysymyksiin
osaa Pekka mustata. Ia jos hän on tilaisuudessa
päästä metsään kuljeksimaan tuon pienokaislau-
man kanssa, silloin wasta on hän oikein onnel-
linen, hänellä on lapsen sydän miehen rinnassa.

Mutta mielä onnellisempi on wanhus silloin,
kuin hän saa olla Kristuksen palmelija ja puhella
Herrastansa pienokaistensa kanssa, kertoen heille
kauniita kertomuksia raamatustansa. Silloin säihkyy
hänen silmänsä ilosta, silloin on hän oikein kau-
nopuhelias, ja hänen puheensa niin innokas
siitä suu puhuu, mitä sydän ajattelee.

Pekka Nollalla on nyt huone, jonka hänsaa kutsua omakseen, ja lapset omat sen muoran-
neet kauniilla kuwapapereilla, enimmästään puu-
piirroskuwilla, jotka omat nuppineuloilla seinään
kiinnitetyt: se näyttää isolta kumakirjalta, jota
wanhus ja nuoret eiwat koskaan saa tarpeekseen
ihailtua. Paras kaikista niistä tauluista on Pekan
mielestä se, joka kuwaa Kristuksen syntymää.
Wapaytaja lepää siinä heinäin ja olkien päällä
kurjassa hewostallissa, äitinsä Maaria ja isänsä
Joosef polvistuneina rukoilemaan hänen mieles-
sänsä; wähän taampana on joukko lapsia jotka
tuomat kukkia tuolle rakastettamalle pienokaiselle,
poikia, jotka terwehtiwät häntä rummuilla; lin»
tuja lentelee iloisina hänen yläpuolellaan, ja si°
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wultll tarkastelee muuli sywällä totisuudella kaikkea
tätä; seka yliunä kaikkien on joukko enkeleitä,
jotka riemuissaan weisaawat hänelle ylistystä,
jopa yksi on uteliaisuudesta tunkeutunut aiwan
lähelle, tarkoin nähdäksensä tuon tenwaallisen lap-
sen, joka on tähdellä kaunistettu.

Tämä on Pekan lempikuwa. Tuimaan ja
maan Herra lepää siinä tallissa, ja siellä oli
Pekkakin parhaamman osan elämästään lemännyt.
Kuin lapset tulemat katselemaan tätä kuwaa, on
silloin Pekalle mieluista opettaa heitä tuntemaan
ja rakastamaan Kristuslasta. Ia kenties hän
onnistuukin siinä toimessaan.

Koko ikänsä on Pekka ollut terwe, waan
nyt wiime ajoilla on hän tullut heikoksi, niin
että ei enää woi jättää sänkyä. Mylläri päät-
telee että se nyt on lopuntekoa. Näinä päiroinä
on paljon rakkautta tulwinut wanhutsen pieneen
huoneeseen, niin että hänen vn täytynyt sitä
poiskin torjua. „Ei niin paljoa minulle," sanoo
hän, „minä en enää tarwitse mitään: minkä-
tähden te wnlmotte minun luonani öillä? Teidän
tarwitsee lewätä, rakkaani."

Mutta Puutu ja Leena owat pyytäneet saada
olla Manhan ystäwänsä luona, niin kauan kuin
heillä wielä on siihen tilaisuutta. Helluntai-aattona
oliwat he kaikin olleet hänen wuuleensa wieressä,
myllärinwäki sekä rawintolan isäntä, joka jo
kymmenen wuotta sitten oli katunut sitä, että hän
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oli ollut Pekkaa kohtaan ynseä, jll joka mielii
tänäänkin Pyysi: „älä ole enää minulle wihainen."
Pekka wastasi: „Minä en ole maanpäälläkään
ajatellut mitään sellaista, ja tulen warmaankin
taiwaassa muistamaan ainoastaan rakkauttanne
ja hywyyttäune." Tänään on helluntai-nnmu.

Leena hiipii hiljan wanhuksen kamariin, ja huo-
maa hänen olewan hereillään, mutta Paulin,
hänen hoitajansa, nukkuman. Pekka Maroittani
„
Hiljaa, hiljaa, hän on niin wasynyt." Mutta

Paulu herää kuitenkin ja peljästyy kownsti, kuin
hän näkee auringon oleman jo korkealla. „Woi,
minä olen nukkunut maikka ei olisi pitänyt," sa-
noo hän.

„los olisin jotain tarwinnut, olisin kyllä
sinut herättänyt," lohduttaa Pekka. „Mutta awaa
nyt akkuna selälleen, kellot alkamat pian soida,
ja minä tahdon niin mielelläni kuunnella sitä;se tuntuu minusta kuin olisi ilma täynnä autu-
nallista suloutta, marsinkin näin helluntai-aamu-
na." Leenan ja Paulun mielestä soimat kellot
tänään Mallan toisin kuin muulloin.

„Lnpset, lähtekää nyt kirkkoon," kehoittnn
Pekka.

Waan kumpikaan ei haluan lähteä; myöskin
myllärin wnimo, joka juuri tuli sisään, tuuman
että he mieluimmin jäämät wanhuksen luo; Pekkasnnoo myöntymasti: „Rooman täytyy totella;
mutta minusta tuntuu niin itämältä, että te mi-
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nun tähteni luowutte kaikesta." „Minä luu-
len," sanoo myllärin waimo miehellensä, „että
hän mikä silmänräpäys hywänsä Moi nukkua Vii-
meiseen uneensa, ja se olisi kauheata, jos ei ketään
olisi silloin hänen luonaan; hän. on tullut niin
heikoksikin, mutta ystäwällinen hän on, ja niin
täysissä sielun woimissa, jommoista ei monesta
saa nähdä."

Jumalanpalveluksen aikana ei Pekka paljoa
puhunut, ainoastaan, kuin Leena itki, sanoi hän:
„Koeta elää niin, rakas lapseni, että sinä aina
itkisit rakkauden kyyneleitä, eitä milloinkaan pahan
omantunnon kyyneleitä." Paululle sulloi hän:
„ Muistatko wielä, kuinka sinä etsit Kristuslasta?
Älä unhota tehdä niin koko elämäsi ajan,"

Kun kyläläiset tuliwat kirkosta, olisi Pekalla
tarwinnut olla kymmenen kättä ehtiäkseen terweh<
tiä kaikkia, ja kaksitoista lättä, ottaaksensa was-
talln kaikkia niitä lahjoja, joita hänelle tuotiin.
Lapset oliwat poimineet kukkia hänelle, rawintolan
isäntä toi pienen pullon wanhaa hywää wiiniä
hänelle, ja talon piika toi hänelle kauniin kuwan
Kristuksen ylösnousemisesta. Hän kumarteli ystä-
vällisesti kaikille, kiittelee heitä, ja halusi sitten
saada lewätä. Ainoastaan kukat otti »hän mapi-
sewaan käteensä, ja autuaallinen hymy laswoissa
sulki hän silmänsä.

Mi toisensa perässä, hiipiwät kaikki hiljaa
ulos, ainoastaan Paulu ja Leena jäiwiit jälelle.
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Ei mitään ääntä kuulunut ympäristöllä; lapset
leikkimät hywin hiljaa, ja ilman melua toimitti-
wat palwelijatkin tehtäwiänsä; myllyn ratas myös»
kin lepäsi tänään, ja eläimetkin pysytteliwat hil>
jäisinä. Ei ollenkaan näyttänyt siltä, kuin olisise köyhä ja armoton palwelija, joka »valmistautui
miimeiselle matkalleen taiwaaseen, waan kuin jos
se olisi ollut joku ylimys, joka teki sitä.
Mutta kuka on ylimys, ken alhainen wiimeisellä
hetkellaän?

Pekka nukkui lauman; jotkut luutimat, että
hän ei enää heräisikään. Mutta illemmalla awasi
hän äkkiä silmänsä ja sanoi: „Aurinko, aurinko,"
ja osoitti akkunaan. Hänet nostettiin ylös, niin
että hän wielä kerran saisi nähdä auringon, joka
juuri oli laskeutumaisillaan näköpiirin taa. Mä
alemmas waipui se, ja wiimein näkyi waan sen
rusko, enää walaisi maailmaa. „Aurinko,"
toisti wanhus wielä kerran, sitten katsoi hän pit-
kään Leenaan, juuri kuin hän tahtoisi häneltä
jotakin; wihdoin kuiskasi hän: „Se aurinko, joka
ei milloinkaan alene." Leena ymmärsi hänet
ja sanoi kuulumalla äänellä:

Taiwaasen kuin tulemme,
Siell' loisto werraton!
Ei aurinkoinen wertaa sen
Luo ihmis-elohon.
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Se aurinko, mi ei alene,
Maan ikuisesti walmsee
On Herra Sebaot!

Silloin peittyi aurinko kokonaan. Pekka
vikasi itseään sekä henkäsi sywään ja pitkään
ja Paulun käsiwarsilla lepäsi maan maalliset
jäännökset tuosta niin ylönkatsotusta palweli-
jasta.

Pekan hautajaiset oliwat kuin rakastetun
iso-isän hautajaiset. Luonnossa kukki wielä waan
harwoja kukkia, mutta lasten kädet oliwat poimi-
neet nekin kaikki, ja runsaasti kaunistaneet niillä
hänen arkkunsa. Paulu ja Leena oliwat ympä-
röinneet kirstun kuusen otsista Valmistetulla köyn-
nöksellä; siten yhdistyimät helluntain kukat ja
joulun wihreys wanhuksen arkulla, jonka elämässä
nuo molemmat juhlat oliwat niin suuresta mer-
kityksestä. Pastori vuhui haudalla niitten sanain
johdosta, jotka Herra sanoi hywälle palwelijalleen:
„O sinä hywä ja uskollinen palwelija; wähän
päälle olit sinä uskollinen, sentähden minä
panen sinun paljon päälle."

Hiljaisina ja liikutettuina meni myllärin-
mäki kotia. Kauan aikaa jälkeenpäin tuntui tyh-
jyyttä kaikkialla, ja he eiwät itsekään woineet
käsittää, kuinka Pekka Nollan kadottaminen woi
jättää sellaisen tyhjyyden tunteen. Mutta kukaan
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ei ole paljas nolla elämässään, jolla on puhdas
ralkaus sydämessään, ja osaa sitä käyttää ja
„ maailma, jossa maan on rakkautta, on niin
ihana," sanoi Pekka wielä wiimeisinä päiwinään.












