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Anton.

Gnfimäinen Luk»».

Jolllu.Wjrsi.

Erään loulunaatto-illan hämärässä kulki muuan köy-
)ä, noin kahdeksan wuolincn, multa pulskea poika, Anton
limeltään, yksin maantietä pyrystä ja pakkaisessa Lapsi
)ar'an päässä ei ollut muuta kuin wanlia lakki, jota hän
o wiimeissä kesänä kantanut oli ja muutoin oli hän huo-
>osti »vaatetettu; waan yllänsä oli jokseenkin soma wcrkai-
«n jatku. Olleansa kädessä oli hänellä paksunläntä ke-
pakko ja selässään kantoi hän pientä laukkua, jossa näkö-
ään koko wähä omaisuutensa oli säilössä. Ia maikka mat>

'ansa näkyi melkeen kolkolta sillä tukkansa oli huutees-
aja kaswonsa tulipunaiset patkaisesta ei hän ollut siitä
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milläänkän, waan käydä tallusii yhdän edelleen, ihiillcn
talwen ihanaisuutla ja ilolla wilhuen molemmin puolin tie-
tä pensaita ja warivikkoja, jotka pakkaiselta huurtuneina wälk-
kyircat kaiken näköisinä hänen silmissään. Sillä wälillä
mani aurinko jo maillensa ja ainoasti likiolewassa metsässä
kiilsiwät wielä kuusen lalwat ehto-auringon wiimeisiltä sä-
teillä walaistuina.

Anton arwcli wielä hywin kyllä cnnättäwänsä yöksi
likimäisccn kylään, joka oli toisella puolella metsää, ja poik-

kesi scntähdcn rohkiasti asiumaan melsa-tietä myöten, pujo-
tellen itsiään puitten läwitse. Hän toiwoi saamansa wiet»
tää iloisia Jouluja kylässä; sillä hän oli kuullut siellä asu-
wcm warakasta ja hyvänsuopaa wäkeä. Mutta tuskin nel-
jänneksen tuntia käytyään, hairahti poika parka oikialta tiel-
tä ja eksyi tähän synkkään ja »vuoriseen saloon. Mclkcen
alituisesti täytyi raukan tarpoa polwiaan myöten lumessa
ja nimesti wajosi hän sywiin kuoppiin ja hautoihin, jotka
oliwat lumelta peitetyt. Yö likeni ja alkoi tuulla kowasli.
Taiwas wetäytyi pilwcen, etl'ci yhtäkään tähteä näkynyt.
Pimeys pakkasi päälle ja wiimein rupesi sangen kowasli
tuiskuamaan.

Ollen näin wiheljäisessä tilassa, ei hän enää wiimein
seltä tietänyt mitä oli tehläwänä. Pitkällisestä ja waiwa-
loiscsta käynnistään uupuneena, ei hän enää mitenkään jak-
sanut käydä edelleen. Waristen ja melkeen könltänä kyl-
mästä seisattui hän wiimein erään puun ale ja alkoi itkeä
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katkerasti. Pienen laukkuiisi pani hän lumelle, laskeutui
polwillensa sen ääreen, otti lakin päähänsä ja, nostaen jäh-
mettyneet kätensä taiwaasen päin, alkoi rukoilla seuraajilla

sanoilla: "O sinä rak.is Isani Taiwaassa! älä anna minun
raukan tähän synkkään metsään, pimiässä ja pakkaiscssa
hukkua. Silla, katso! ei minulla ole isää eikä äitiä. Mi-
nulla ei ole enää jalcllä ketään muita, kuin Sinä yksinäsi.
Mutta Sinähän kaikkein köyhäin orpolasten oikia Isa olet.
O, älä anna minun kuoliaaksi kylmettyä; arm,ihda minua
»viheliäistä lapsi parkaa. Sillä tämähän se yö on, jona
Sinun rakas Poikasi syntyi maailmaan. Knnle nyt minun
rukoukseni Hänen kauttansa! Hiä anna minun yksinäni kuol-
la tänne metsään ihan samana yönä, jona koko maailma

iloitsee meidän kalliin W.ipahtajammc syntymisestä!" Tä-
män päätettyä painoi hän päänsä pienelle laukullensa ia
»valitti ja itki haikiasti-

W,an äkkiä oli hin, ci kaukaa, kuuleminaan ihanaa
soiton hyminälä, ikään kuin olisi joku kanteleella pelaillut,
ja päälliseksi remahti wiimcin sangen suloisen weisun ääni
hänen korwiinsa Pojalle tuntui, ikään kuin kuulisi hän
Taiwaan Enkelein laulun Hän kapsuhli samassa seisaalleen,
kuunteli ja pani kätensä ristiin. Sillä »välillä asettui tuu-

li, ja ka kki oli Hiljaan, ainoasli »veiuin sanomattoman iha-
nat säwcncet kuuluiwat nyt läpi metsän, ja hän kuuli scl-
mästi laulcttawan nämät sanat-
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O a!ä pelkää waimonkain
Sui, Wapahtajais maail,naan

-Nyt syntyi omillensa.
Häneen pane turwisi,

Hän tietää kyttä tarpeesi
Ia auttaa aikanansa.

Nyt päättyi weisu; ja ainoasti eräät suloiset kanteleen
loppu-sämeneet hymisiwät wielä hänen korwiinsa. Anton
ti tiennyt, miten hänelle käwi Hän seisoi wielä hywän
aikaa hämmästyneenä tästä ihanailuudesta paikallaan. "Ab,"
sanoi hän wiimein itsekseen, "noin mahtoiwat muinon pai-
menclki Bethlehemissä iloita, sinä yönä kuin he sitä tai-
waaliista laulua kuulla saiwat. Mitäs minä siis murheh-
din enkä ole iloinen? Warmaanki asuu tässä läsnä hywiä
ihmisiä, jotka armahtama! minua; sillä minä luulen, ett'ei
he ainoastansa laula min hywin kuin enkelit, waan omat
myös samate hywätki ja ystäwälliset ku!n Enkelit!" Näitä
sanoessaan kaappasi hän laukkunsa ja alkoi kulkea sinne
päin, kusta hän sen ihanan laulun oli kuullut. Muuta-
m.m askeleen pensaitten läpitsc otettuaan, äkkäsi hän jota',!
loisteleman silmiinsä, waan se katosi räoäykscn ajaksi ja taas

ilmaantui paljoa kirkkaampana, ja tällä tawoin oli walo,
wähä wäliä, oswiittana pojalle. Anton kulki iloisena edel-
leen ja tuli sillä tawoin »viimeiseltä erään talon luo, joka

oli yksinäisenä metsässä. Hän kolkutti kahdesti, kol-
masti portille, ja kuuli kyllä monta iloista ääntä puhel--
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wan turvassa, mutta ei kukaan kuulimut tuleman laske-
maan häntä sisälle. Niin koki hän itse awata porttia; joka
hänelle hnwin luonnistuit,, sillä se oli ainoastansa palikalla
,'ul'ettu. Hän astui pihaan, tuli porstuaan ja alkoi siellä
käsi-mielin koperoida seinuksia pimeässä, etsien owea huo-
neesen. Wiimein löysi hän sen, nukasi —ja seisattui
hämmästyneenä owen suuhun. Sillä monen kynttilän lois.
te huimasi häneltä silmät. Hänestä tuntui, ikäänkuin
olisi tullut Taiwaasen.

Tuman yhdessä nurkassa, kahden ikkunan wälissa nä-
ki hän sangen ihanan maakunnan, ihan luonnon jälkeen
kuivattuna: sitten loitompana »vuoriston, sammaltuncita kal-
lioita, »viherjöitscwän metsän, maa-tupia, ruohostawia lam-
paita paimenineen, ja »vähäisen kaupungin »vuorella. Wa-
hän siwulla näkyi nawetta, jossa hän näki lesuksen syn-
tyneenä, Marian, Joosepin, paimenet, ja niitten yläpuo-
lilla ilmassa Enkelit riemuitseman. Koko maakunta loisti
erinomaiselta walolta »valaistuna; Taiwaalla näkyi lukema-
toin joukko pieniä tähria, kuin tuli kipunoita, jotka loisti-
wat monennäköisinä niinkuin lehdet puissa ja sammal kal-
lioilla, koska he kauniina kcwät aamuna owat täynnä kiil-
täwiä aamukasteen pisaroita.

Talon asukkaat oliwat kaikki kokoontuneet tämän iha-
nan kuwan ympärille. Mdellä puolella istui itse isäntä
pidellen polwillaan somaa maski-kanteletta; toisella puolella

hänen puolisonsa pienin lapsi sylissä. Molempain wanhcm-
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pain wälissä seisoi pari muuta lasta, nimittäin wähä poika
ja tyttöinen, hartaasti silmäillen Wapahtajan seimcä, ja »vä-
listä kohotellen käsiään, mukaillen kurvassa olemia paimenia,
jotka siinä oliwat polwillaan seimen edessä. Isä tarttui
taas fcmteleesen, ja äiti alkoi heti laulaa suloisella äänellään
wielä kerran sitä wirttä, josta Anton oli edellämainitut sa-
nat kuullut. Molemmat iäkkäämmät lapset yhdistiwät
myös heität äänensä, ja isä hyräili suloisella köröääncllä
kanteleen ihonain tuonien mukaan, seuraamalla lamalla:

O lapsi pieni kaunoinen,
Sä lesuksemme suloinen
Kuin tulit tänne meille-
Mä sydämmcstäin iloitsen
Kans Engeliucn rienniitscn
Ia ctees maahan laukeen.

O, lesu rakas wcljcmme,
Sun kauttais lunas!uksemme
On täytetyksi tullut.
Sä olet wiclä mähäinen,
Waan katsantosi suloinen
Meill' kyllä sa,ielcepi:

"O älä pelkää »vaimonkaan
Sun Wapahtajais maailmaan
On lullut omillensa.



11

Häneen pane turmasi,
Hän tietää kyllä tarpeesi

Ia auttaa aikanansa.

Jos joku lapsi armotom
Ia poika pieni turwatoin
Tun owees lähestyypi,
Niin korjaa häntä suojahais

Sull' siitä osa Taiwahas'
On tallellen jo pantu.

Anton seisoi wielä yhdäti awoimen owcn suussa, pi-
dellen yhdessä kädessään palikkaa, jolla oli portin awaissur,
ja toisessa lakkiaan ja keppiä. Alati silmäili hän wielä sitä
ihanata kumausta lefukscn syntymisestä ja kuunteli arvoin
suin laulua ja kanteleen suloista soittoa. Ei yksikään äly-
nyt häntä. Waan wiimcin tunsi äiti kylmän tuleman si-
sään ja katsahti owecn päin. "Herra Jumala!" sanoi hän,
"kuinka toi lapsi tänne tulee, sydän yöllä ja synkiän met-

sän läpi? Woi sinua poika parka taisit warmaanki ek-
syä". "Aiwan niin Roua kulta", wastasi Anton; "minä
eksyin metsään". Tämän kuultua kääntyiwät kaikki muutti
katsomaan owecn päin. Molemmille lapssllcki tuli suuresti
sääli poikaa, waan eiwät kuitenkaan tohtineet häntä likcm-
maksi männä, kun eiwät tunteneet häntä. Am mäni siis,
nuorin lapsi sylissä, hänen luoksensa, ja kysyi ystäwällisesti:
"Mikä nimesi on, lapsi parka, missä olet kotoisin ja kutka
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sinun »vanhempasi omat?" "Ah", wastass Unton, alkaen
itkeä haikeasti: "minulla ei ole enää minkäänlaista kotoa.
Nimeni on Anton Kroner. Isäni ammuttiin sodassa ja
äitini kuoli wiimcis syksynä surusta ja wihcljäisyydestä.
Minä olen kokonansa outo tässä maassa, ja käwelen maail-
mata ympäri kuin kadonut lammas''. Ia nyt kertoi hän,
missä hädässä hän oli äsken ollut metiässä, mutta kuinka
hän sitten oli kuullut laulun, ja sillä tawoin löytänyt tien
heidän taloonsa, Hän tahtoi wielä mämmin puhua, waan
äänensä ei kulkenut, sillä hän »värisi wielä kylmästä. Läm-
pymässä tumassa tunsi hän wielä kowemmin »vilun »vaiku-
tuksia ruumiissaan, niin että kaikki jäsenensä wärisiwät ja
hampaat suussansa kalisiwat.

"Woi Anton parka," sanoi talon emäntä, ''tuskinhan
sinä taidat puhua »vilulta; wäsynyt ja näl'assä sinä myös-
ki »varmaan olet. Pane toi laukkusi pl'is, etsi puuta ja
istu; minä annan paikalla sinulle lämmintä lientä ja mitä
muuta wielä iltaruuasta jälellä lie," Nyt läheniwät myös
lapset, Kristian ja Katrina, häntä, ottiwat surkutellen hä-
neltä laukun, lakin ja kepin Katrina pani. laukun penkille;
Kristian pani lakin sen päälle ja asetti kepin nurkkaan.
Sitten kuleltiwat he pienen wicraansa pöydän luo. Äiti
loi hänelle lientä, Joulupuuroa ja makeisia syöläwäksi.
Sitten istahti hän toiselle puolelle pöytää, myhäillen näh-
dessään ruuan maistuman hywältä Antonille. Lapset ja«
keliwat hänelle joulu lahjojaan, niinkuin punaisia puu-ome-
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noita, mantelia ja päähkinöitä. Myös wakainen, äitinsä
sylissä istuma Liisuki ojensi hänelle ison, kauniin omenansa,
jota hän juuri piteli wähässä kädessään.

Wari liemi teki Antonille hywää, kuin myöski lämmin
tumassa. Hän tuli taas iloiseksi ja puheliaaksi. ''Miten
toi on kaunis'' sanoi hän, "toi tuolla nurkassa". Sillä jo
syödessään oli hän monesti luonut silmiään kuwaan päin.
"Kewälhän teillä on tässä keskellä taimeakin,' sanoi hän
wielä- "Jotain lommoisen kaunista en ole wielä eläissäni
nähnyt. Lähdenpä sitä wieläki lähempää katselemaan". Ia
tämän sanottua hyppäsi hän sen luo ja muut lapset seura,
siwat häntä.

"Mutta tiedätkös, mikä kuwa, se on?" kysäsi Katrina.
''Tiedän kyllä," mastosi Antoni. "Sillä fmvalaan Iduk-
sen syntymistä. Miten ihana ja kaunis toi lapsukainen on!

on walkea kuin maito ja poskensa punottamat

kuin ruudun kukkainen. Ia miten hänen silmänsä loista-
mat ja kuinka hän nnchäilee ystäwälliscsti!'' - "Mutta
se ei ole olkia eläwä Icsus," sanoi Katrina. 'lesuZ ei
ole enää mikään lapsi; maan hän on jo aikoja sitten
nyt ylös Taiwaasen." "Sen tiedän minäkin aimon
hywm," sanoi Anton "Ichan siitä on lähes taksi tuhatta
muotta, kuin lesus makasi seimessä ja oli lapsena. Tämä
kaikki on tch!y ainoasti sitä mirten, cttH me lapset sen
asian p-.remmia ymmärtäisimme Tuella ylhäällä wu^rella
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on Vethlehcmin kaupunki, eikö niin?" Katuna nyykäytti
päätänsä. ''Näetkös nyt," sanoi Anton, "että minä tiedän
sen aiwan hyroin. Minä en ole niin tuhma, kuin sinä
luulet."

Lapset nauroiwat ja naytteliwät siitä Antonille kai-
kenlaisia wähyyksiä, jotka heitä taas ihanteli. "Katsovpas
Anton," sanoi Katrina, ''tuota kaunista walkcata
millaista lammasta, ja noita kahta ihanata karitsaa sen
siwulla! Katso, tuolla ruohostaa muu karja; ja tuolla sei.
soo paimen >a soittaa huilua. Hän makaa joka yö tuossa
majaisessa, joka on niin somasti rakettu," "Ia nä'etkös,"
sanoi Kristian, 'kuinka toi wähäinen puro juoksee kalliosta,
niin hienona kuin hopialanka, ja waluu tuohon ihanaan
jarween? Katso, noita kahta hanhea, kuinka he kaulat suo-
rana uiskentelemat järwessä, ja kuinka toi kirkas wcsi kuwaa
heitä." "Tuolla," sanoi Katrina, "kulkee paimen-tyttö
kaitaa tietä myöten plös wuorclle, ja kantaa peitettyä koria
päälaellansa. Siinä on warmaanfin omenoita eli munia,
joita hän kantaa seim«n luo." "Ia katso," sanoi Kris-
tian, "tuolla wetää mies säkkiä känissä. Mutta mitä sä-
kissä lienee, sitä cn minä tiedä" Näin puhelimat lapset
toinen toisinmsa, eikä pieninkään kuwaus jäänyt heiltä
merkit sematä.

"1,,." sanoi wiimcin Anton, "tosin on kaikki tänä
sangen ihana ja kaunis. Mutta kaikkein kaunein on kui-
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lenkin toi Tumallisen lapsen kuwa. S.' minua kaikkein
enimmin ilahuttaa. Sillä luon lapsen lahden on Taiwaal»
linen Isä minuaki poloista suuresta hädästäni auttanut."

-^Dd?^
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Nnton kertoo jahtiwondille ja hänen puolisolle elämiänsä

Toinen Lukn.

Auton Kertoo elämänsä wclihcita.
Talonisäntä, jonka tykönä Anton niin hywin wastaan-

lctttin, oli iahtiwouli. Lasten puhellessa keskenänsä, istui
sän isolla karmituolillaan uunin kupeella, ja näkyi sywältä
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miettimän jotain hänen mainionsa, pienin lapsi sylissä, is-

tahti hänen »viereensä, ja lausui wähän tau'ottua: "Miksi
sinä niin äänetä olet? milä sinä niin tuumaile!?" "Mi-
nä mietin", wastasi jahliwouti, sen wirr»n wiimeislä wärs-
syä, jota äsken lauloimme. Sinä olet tosin tehnyt mitä
siinä käsketään: syöttänyt ja majoittanut tuon köyhän
poikaparan; multa minä armelen tarwitsewamme tehdä »vie-
läki enämmin hänelle Katso, nyt wietämmc me sen yön
muistoa, jona leius syntyi, jonka kautta meidän ja kaikkein
ihmisten autuus »valmistettiin. Ia ihan samana yönä lä-
hettää Jumala meille lapsen, jonka me aiwan hywin hol-
hoa taidamme. Wapahtajamme tuli kuin outo ja muuta»
lainen tähän moailmoan, eikä hänellä ollut, kuhun hän olisi
tainnut päänsä kallistaa, ikään kuin olisi tahtonut koetella
ihmisten hywän tahtoiiuutta. Waan Bethlehemin asukkaat
kohtasiwat häntä ylenkatseella, ja heittiwät hänen heti jo
alussa eläinten keskelle talliin; hylkäisisimme kos me samate
tämän pojan? Sanoppas nyt minulle Liisa, muijani, suoraan,
mitä meidän tulee tehdä tässä asiassa.

"Ottaa poika kokonaan omaksemme," sanoi hänen mai-
nionsa ilolla ja ystäwyydella, ''Sanoohan itse scki, joka
syntyi tänä yönä: "mitä te te'ette yhdelle niistäi »vähim-
mistä minun »veljistäni, sen te teette minulle." Ia Anton
näyttääki minusta oleman hywä ja sicwä poika. Hän nä-
kyy myös niin »viattomalta ja hiljaiselta, ja maikka hän ker-
jää, ei hän kuitenkaan ole lii'an rohkia ja raiwokas. War-

2
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maanki on hän hywäin ihmisten lapsi. Hän puhuu sel-
kiä»!!, j>, maikka jakkunsa on hiukan kulunut on se kuiten-
kin melkeen hienosta werasta. Siinä, kussa wiisi rawitaan,
lawitaan myös kuudeski. Me pidämme pojan".

'Sinä olet oikecn hywä, hellä ja ylistettäwä puoliso,"
sanoi jchtiwouti, likistäen waimonsa kättä. "Mitä sinä
!c'et mieron lapselle, sen Jumala omillesi maksaa. Kuiten-
kin pitää meidän ko'etella, jos poika ansaitsee tätä hywyyt-
lämme,"

"Anton hoi! tuleppas tänne," Mjasi jahtiwouti hänelle.
A„ton tuli samassa ja seisahti hänen eteensä suorana kuin
sotamies upseerinsa eteen.

"Isasi'', sanoi jahtiwouti, "oli, kuulen minä, sotamies
ja kuoli isänsä maan edestä. Se on tosin surkeata sinulle,
mutta hänelle oli se ihana ja ylistettäwä kuolema, Knro
nyt meille jotain lawcammalta wanhemmistasi. Kussa he
ennen sotaa oleskelurat? Kuinka sinun isäsi kuoli ja kuinka
äitisi? Kuinka sinä tänne metsään jouduit? Puhu nyt kaikki
kainostelematta."

Anton alkoi siis kertoa elämätänsä seuraawaisesti: "Mi-
nun isä wainajatani kulsuiwat muut sotamiehet aina herra
N',.l)timestariksi. Ia muistaakseni oli meidän rykmentti

Glatsin kaupungissa Schlesian maakunnassa. Äitini om-
peli nhdäti, sangen uutteraasti ja ansaitsi sillä walistä hy-

»Dat rahat. Sillä hän oli ompelu- ja neuloma-työhön hy-

win opaötunui, Eräänä päiwänä tuli isäni kotia ja sanoi:
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'nyt on sota aikeissa, ia meidän täytyy jo huomenna- lih:
teä matkalle " Hän oli uhkea mies, ia aina sangen tnutn-
wäinen onneheensa. Mutta äitini säikähti siitä suuresti ja

alkoi itkeä katkerasti. Hän ei suonut hänen lähtevänkään;
silla ero tuntui hänestä kowin »vaikealta. Monasti ja kai-
kin tawoin häntä rukoiltuamme, suostui hän kuitenkin mei-
dät mukaansa ottamaan. Me kul'imme siis yhdessä sangen
kau'as kotoamme. Äkkiä tuli sanoma.- "Wihollinen tulee! '

Isäni ja hänen rykmenttmsä täytyi männä kohtaamaan »vi-
hollista. Koska me loittoa kuulimme niin hirmuisesi! am-
muttaman, cl'oimme me suuresti pelätä. "Uh", sanoi äitini
minulle, "ioka pamaus käypi kuin weitsi sydämmellcni. En-
hän minä tiedä, jos luoti sattunee isäsi rintaan." Me it-
kimme ja rukoilimme, niin kau'an kuin waan kuulimme
ammuttaman. Ia isäni palautu monasti luoksemme on-

nellisesti säilytettynä. Mutta eräänä päiwänä tuli yksi

sotamies kylään isäni irtonaisella hewoisella, kertoen isäni
kowin haawoilettuna oleman tappelupaikalla, noin puolen

tunnin matkan päässä, ja warmaanki kuoleman. Äitini ja

minä kiiruhdimme Heli hänen luoksensa. Hän wirui puun

juurella, ja wanha sotamies oli polwillaan hä-ien edessänsä,
niin että isäni taisi nojata päätänsä tämän hywän muhen
rinnalla. Kaksi muuta sotamiestä seisoimat suvulla. Isa
parka oli luodilla ammuttu sydämmeen, ja oli jo niin walju

kuin ruumis. Me hawaitsimme kyllä, hänen tahtoman sa-
noa meille jotakin; mutta hän ei taitanut cnään puhua.
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Silloin katsoi hän wielä kerran päälleni laimistuneilla stl-
millään, katsahti katkerasti äitini päälle ja sitten ylös tai-
waasecn. Ia heti tämän jälkeen kuoli hän. Minä ja ai.
tini olimme wahältä sokiaksi tulla itkusta. Ruumis hau-
dattiin lähimmäiseen hautaus-maahan. Eräitä upseeria ja
monta sotamiestä saatroiwat häntä hautaan. Ia soitettiin
niin erinomaisen surkeasti, että minä wielä nyt luulen kuu-
lemani sitä. Isälleni osotetttin wiimeinen kunniansa ja am-
muttiin kanooneilla haudalla- Äitini ja minä tulimme niin
liikutetuksi tältä surulliselta kunnioittamiselta, ikään kuin
olisi meitä ammuttu Moni sotamies pyyhki kyyneleitä sil-
mistään haudalta palatessamme. Minä ja äitini olimme
sulaa kyyneleihin."

"Hän tahtoi nyt palata takasi kotia. "Minulla ei to-
sin ole enää yhtään sukulaista siellä," sanoi hän, ''waan on-

han yksi ystäwä, Kyllä hän meidät taloonsa ottaa, ja

siellä toiwon minä aiwan hywin taitamamme työlläni nikoin
lulla. Mutta tuskin muutaman päiroän astuttuamme, kään-
tyi äitini sairaaksi tiellä. Suurella työllä ja tuskalla pää-
simme erää>'en pieneen kylään. Ei kussaan tahdottu meitä
laskea sisään; wiimein pääsimme kuitenkin erääsen latoon.
'Tämä on tosin surkeata/' sanoi äitini, "mutta eihän Maa-
riallakaan ollut parempata. Häntä myös ei kuhunkaan
laskettu, ja täytyi hänen wiettää yö tallissa." Silla

wälillä tuli äitini yhdäti kipeämmäksi. Hän kutsutti Papin
luoksensa ja walmisiii kuolemaan. Pimeän tultua sanoi
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eräs talonpojan akka äidilleni: "te olette warmaanki kowin
sairas; enkö minä saisi jollain tawalla auttaa teitä." Hän
mani, ja palasi »vanha tallin lyhty kädessä ja riipusti sen
tallin kurkihirteen. Tämä oli kaikki, kuin hän teki meille.
Sitten toiwotti hän hywää yöiä eikä enämpätä meistä huo-
linut. Minä jäin ihan yksin äitini luo, istahdin ol'ille hä-
nen ääreensä ja itkin katkerasti. Puoli yön aikaan tuli
hän yhdäti »valjummaksi, sen näin minä lyhdyn tummassa
walossa. Äitini huokaili monta kertaa sangen sywästi. Mi-
nä itkin sitä haikeammasti. Wihdoin ojensi hän minulle
kätensä ja sanoi: "älä itke, rakas Antoni! Ole hywän ta-
painen ja jumalala pelkääwäinen, rukoile ahkerasti, pidä
aina Jumala silmäsi edessä ja älä koskaan mitään pahaa
tc'e, niin hän kyllä sinusta murheen pitää ja antaa sinulle
toisen isän ja äidin." Niin puhin hän. Mutta woi rakas
Isa Taiwaassa," sanoi Anton, ja itku-pisarat waluiwat
kasrooille, "niin hywää äitiä en taida minä enempätä kos-
kaan saada. Sitten," kertoi Anton wielä, "katsahti äiti
wainaani ylös taiwaasen, rukoili Hiljaan, siunasi minua kyl-
mällä kädellään ja kuoli. Minä en woinut muuta kuin
itkeä. Tosin oli talonpoika waimoneen luwanneet äidilleni
ottaa minut otto-pojaksensa. He ottirvat myös ne wähät
jäännökset, kuin jäiwät äidiltäni, nimittäin hänen »vaatteensa
ja »vähän rahaa; mutta ei kolmea »viikkoa kulunut, kuin he
laittouvat »uinun pois luontansa, sanoen minun jo kolme sen
wertaa kuluttaneen heillä, kuin äitini jäännökset makfoiwat.
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Minä läksin ja ai'oin palata koulutowerieni luo Glatsiin;
mutta talonpojat ei taitaneet osottaa minulle tietä Schle-
siaan. Näin kul'eskelen minä siis maata ympäri ja ker-
jään, sillä mitäs minä muutoin tekisin?'

lahtiwoudin emäntä oli suuresti liikutettu ja sanoi
itku-silmin lapsillensa: "Näette nyt rakkaat lapseni, niin
taitasi teidänkin kanssanne käydä. Myö3 te woitte kadot-
taa isän ja äidin, ja mitäs te silloin tekisitte? Rukoilkaa!
sentähden jokapäiwä lumalata, että hän teidän wanhem-
pianne suojelisi."

lahtiwouti sanoi: "Kaikesta siitä, mitäs nyt kerroit
meille, hywä Anton, nä'en minä sinulla olleen aiwan kun-
nialliset ja hywät wanhenimat. Mutta eikö sinulla olisi
jotain kirjallistaki todistusta," "On kyllä!" wastasi An-
ton, ottaen eräitä paperia «vähästä laukustaan. "Nämät
paperit,'' sanoi hän, "sain minä äidiltäni kuollessansa. Hän
koski minua niitä tarkasti säilyttää, eikä kellcnkään käsiin
antaa. Multa kyllä minä ne teille tohdin näyttää." Niis>
sä oli wanhempainsa wihkimä-kirja, Antonin ristimä-kirja
ja todistus isänsä kuolemasta. Wiimeinen oli annettu sota-
papilta. Päälliseksi oli rykmentin Eivesti itse omalla kä-
dellään siihen kirjoittanut ylistawäisen todistuksen Antonin
isä wainajan uskollisesta palwelluksesta sotawäessä ja jäl-
keen jääneen leskensä hywästä käytöksestä.

''Nod," sanoi jahtiwuoti, "tämä kaikki on hywä. Sa-
noppas nyt minulle Anton, miten sinusta tuntuu tässä mei-
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dän luonamme?" "Minusta?'' waslasi Anton, "minus-
ta tuntuu tässä hywin hywällä, ja näkyy ikään kuin olisin
kotonani täällä." "No tahtoisitkos siis jäädä meidän
luoksemme?'' kysyi jahtiwouti. Anton sanoi: "aiwan mie-
lelläni, wieläki mieluisemmin kuin jossain muualla koko
maailmassa. Teidän waimonneki on ihan niin ystawälli-
nen kuin minun äitiwainajani oli; teki olette warmaan hy-
wä mies ja teillä on ihan semmoiset isot wiikset, kuin isäl-
läniki oli."

Jahtiwouti naurahti ja hiwutteli mielisuosiolla huuli-
partaansa- "No hywä, poikaiseni," sanoi hän, "niin jää
siis meidän luoksemme. Minä tahdon olla isäsi, ja wai-
moni kohtelee sinua kaikessa kuin äitisi. Ole myös sinä
alati hywä ja kuuliainen poika meille, rakasta uusia sisko,
jasi ja älä heille mitään pahaa tc'e. Kuuletkos nyt

sinä olet minun poikani, Anton!'' Poika seisoi tyhmistyksis-
sään katsellen jahtiwomia suurilla silmillä, ikään kuin epäil-
len tokko se olisi totta. Hän oli niin tottunut korviin koh-
telemuksun, jota hän oli mierossa saadut kokea, että hän
tuskin taisi uskoa, jahtiwoudin mieliwän ottaa häntä lap-

seksensa. "Noh Anton,'' sanoi jahtiwouti, ojeittain hänelle
kättänsä, "elkös tahdo siihen suostua?'' Nyt wasta puh-
keis Anton kyyneleihin, antoi kätensä jayliwoudille, suuteli
rouan kättä ja terwehti lapsia myös sitä kaikkein nuorinta,
joka ei wielä mistään mitään tietänyt kuin omia sisko-
jansa, Kristian ja Katrina iloitsiwat sano.nattomasti siitä,
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että Anton sai ainiaaksi jäädä heille. ''Nythän wasta
meillä oikeen ilot syntyy,'' sanoi Kristian; "nyt on meitä
kolme, jos me jotain leikitä ai'omme."

Mutta jahtiwouti sanoi nyt totuudella.- ''näet-
kös poikani, näin rualoo Jumala sinun onneasi. Hywäin
rvanhempaisi siunaus on päälläsi. Jumala kuuli äitisi ruko-
uksen ja sinunki rukouksesi, koskatz metsässä polwillasi olit,
maristen näl'äsiä ja wilusta. Hän johdatti askeleesi tänne.
Hän saattoi sinut meidän taloomme Jos et sinä olisi
meidän lauluamme kuullut, niin sinä olisit sinne nukkunut,
kuoliaaksi kylmettynyt ja minä olisin sinun sieltä kuoliana
löytänyt. Juuri tässä räpäyksessä auttoi Jumala sinua.
Hän johdatti sinun meidän klwkaiseen metsä-asuntoomme,
jonka sinä tuskin olisit keskipaiwallä löytänyt, juuri samana
pyhä-yöna, jona meidän kaikkein sydämmet oliwat enämmin
kuin tawallisesti liikutetut taiwaallisen Ilän rakkaudelta,
joka meidän edestämme antoi ainoan poikansa. Jumala

on myös sinun kodostasi murheen pitänyt, josta wclwolli-
nen olet Häntä kiittämään ja Hänen rakasta poikaansa,
joka jo lähes kaksituhatta wuotta sitten on sinunkin edes-

täsi, poikaparka, tänä yönä syntynyt maailmaan, ja kuollnt

sinunkin kauttasi. Hlä siis koskaan tätä Jumalan hywyyttä
unhota, waan kanna aina kiitollista sydäntä Jumalala ja
Sinun Vapahtajaasi kohtaan. Pidä koko elinaikasi Jumala
silmäisi edessä, ja käytä itsiasi aina niinkuin totisen Kris-
tityn tulee.''
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Tämän kaiken lupasi Anton kyyneleet silmissä. "O sinä
hywä Jumalani/' sanoi hän katsahtain Taiwaaseen, "Sinä
olet uskollisesti täyttänyt kuoleman äitini wiimeiset sanat,
ja taas minulle toisen isän ja toisen äidin lahjoittanut.
Mutta tahdon minaki uskollisesti täyttää hänen wiimeiset
sanansa, pitää Sinun pyhät käskysi, maan erinomaittain
waarinottaa neljännestä käskystä uusia wanhempiani koh-
taan." ''Oikeen Unton/' sanoi jahtiwuoti; "te'e niin,
niin sinulle käy hywin." Sitten osotti talonroua pojalle

wähäisen eri-kammarin, jossa hänelle jo muode oli walmis-
tettu, ja kaikki mäniwät iloisina lewolle.

Seuraamana aamuna kokoontuiwat taas kaikki lapset
kuwan ympärille. Koko jouluina ja sitä seuraamina päi-
winä oli tämä ihana kuwa heidän ainoa ilonsa. Mutta
tämä wiatoin Joulu-ilo oli wähältä tulla estetyksi. Eräs
nuori wapasukuinen herra, Schilffi nimeltä, joka rakasti
suuresti jahdata, ja käwi usiasti jahtiwoudilla wieraina,
astui eräänä päiwäna sisään. Hän puheli kaikenlaisia pilk-
kapuheita mokomasta lesuksen synnyntä-kuwan näyttelemi-
sestä lapsille, eikä sanonut taitamansa käsittää mihin sellai-
nen laitos tarpeellinen olisi.

"Mihin?" sanoi jahtiwuoti. "Katsahtakaapas, hymä
herra, ulos akkunasta! te nä'ette maan sywälla lumella pei-
tetyksi, niin että puitten oksat notkumat sen painosta. Ei
yhtään kukkaa näy, paitsi jaärimssuja, jotk, jäätyneissä ak-
kunan ruutuissa rehottamat. Hedelmä-puissa huoneeni ym-
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pärillä ei kasma omenoita eikä wiinamarjoja, ei yksikään
wiherjäinen lehti kaunista heitä enempätä; kaikki oksat ja
latwat owat täynnä pakkaisen huurretta, ja pitkät jääkynt-
tilat riippumat huoneeni räystäästä alas. Lapsi parat
owat kuin kytkyessä, ja tuskin rooiwat jalkaansa panna ulos
yuoneeesta. Olisko sitten määrin tehty, jos hellät wanhem-
pansa laittaisiwat heille kewään keski taimellakin, huo-
neen suloisessa lämpymässä. Ia tämä kewääen kumaus
onkin lasten ainoa talwi-huwike. Tämä on kuitenkin kaikki
wielä wähän. Päätarkoitus on, että kaikkein Kristitiyin
tulee iloita Joulu-juhlana, jona Jumalan rakkaus Kristuk-
sessa koko ihmiskuntaa kohtaan ilmoittii ihmisen muodossa.
Ia sitä myöten kuin lapsemme ymmärtäneewät sitä, annam-
me me heidän lamallansa iloitakkin siitä. Tosin tiedän mi-
nä mainioin tuwaajain, koko maailman ihmeeksi, maalanneen
tämän pyhän syntymys-tapauksen. Minäki olen monasti
kaupungissa ollesani ihmetellyt erästä taulua lesuksen
syntymisestä. Waan moittiessanne tätä minun-tekemää
tumaa, tulette te myöskin moittimaan mainioin maalarien
kumia, paitsi heidän taide-neroansa. Sillä kalliit ja somat
tumat omat sopimat ainoasli rilkaille herroille eikä näin ala-
ikäisille lapsille. Minä takaan, ettei lapseni waihtasi tätä
tumaa siihen mainioon tumaan, joka on kaupungissa."

"Suokaa sentähden, hywa herra, meidän köyhäin met-
sä-asukkaiste,n rauhassa pitää isäimme wanhoja tapoja. Mi-
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nä muistan wiela, kuinka Belhlehemin se!mi oli lapsuudes-
sani paras iloni, eikä ollut minulle siunauksella. Tulkoon
se myös lapsilleniki iloksi ja siunaukseksi."



lahtiwouti tuopi jahdista wieraita päiwätliselle.

Kolmas Luku.

Jahtiwoudin elämäkerta.

lahtiwouti, joka tämän orpo-pojan omaksi lapseksensa
otti, oli sangen rehellinen ja armossa pidettäwä mies ja,
niinkuin hän itsekin sanoi, wanhan maailman ihmisiä. Hän
oli Jumalala pelkääwäinen, kaikkia ihmisiä kohtaan hywän-
tahtoinen, ja ruhtinaansa palwelluksessa sangen wiriä ja us-
kollinen. Hän seurasi myöskin lujasti esi-isäinsä ja wan-
hempainsa sääntöjä ja eli sowinnossa ja ystäwyydessä kaik-
kein keralla.

Joka aamu oli hänen ensi työnänsä, yhteisesti waimo-
nensa ja lapsinensa, vitää aamu-siunausta; samate teki hän
joka ehtona ennen lewolle käytyänsä. "Emmekö me," sanoi
hän, "aikasi ja päältäsi päiwämme muistaen sitä, joka

28
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meille kaikki tarpeemme aina antaa ja lahjoittaa? minä
uskon enkeleinkin iloitsewan, nähdessänsä »vanhempain lapsi-

nensa noikistaiwan Jumalan eteen, ja kaikkein, myös sen
wahimmänki, rukoillen ja kiittäen H,mla uostawan sydäm-
mensa ja kätensä taiwaasen pain. Taiwaallinen Isa ei
woi muuten, kuin siunauksella katsahtaa heihin."

Yhtä hartaasti kiitti jahtiwouti Im-ialata ennen ja
jälkeen ruualle käymistä. Eräänä päiwänä waati hän mai-
nitun herran Schilffi», jahdista tultua, kotiansa päiwälliselle.
Wieraansapa istahti samassa siunaamatta pöydän ääreen.
Mutta jahtiwouti, joka ei kennenkaän mieliä katsonut, sa-
noi hänelle Heli suoraan: ''Häwetkaäpäs wähän, hywä her-
ra! niin tekemät karjut (metsäsiat) tuolla metsässä; ne syö-
mät mitä sattuu, katsahtamatakkaan sinne, mistä eine tulee."
Nuorukainen koki kaiken tawoin pitää puoliansa, lisäten, ett-
ei pöytärukoukset paljoa merkinneet, Jahtiwouti wastasi;
"kaikki meille paremmuudeksi koituwa on kallis ja painama;
Jumalan pelko on kaikkeen tarpeellinen; en koskaan olemi-
na wielä jumalattomuuden nähnyt hywiä hctelmiä kanta-
man, waaan aina sangen pahoja. Rukoilkaa meidän kans-
samme, niinkuin kristitylle ja järjelliselle ihmiselle sopii, jos

etten te'e sitä, niin te olette wiimeiien kerran olleet kans-
sani jahdissa. Pakanan kanssa ei ole minulla mitään te-

kemistä. Minä en tahdo syödäkkään mokoman keralla.
Kuitenkin tiedän minä aiwan hywin,'' sanoi jahtiwouti

wähän lauhtuneempana, "teidän ei koskaan pitemmin ajatel-
29
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l«n. Kenties te nä'itte nuoria helloja, jotka eiwät lull-

alle käydessään siunautuneet, ja te'itte sentähden samate.
Te luulitte sen kautta isomman arwon saamanne. Mutta
eltää, hywä hella, seuratko kaikessa microa, waan ottakaat
maalia kristillisistä welwollisuuksistannc,'' Wieraansa
nousi samassa taas seisalleen, ,a luki ruoka-siunauksen.
Kuitenkin ei hän sitä hartaalla mielellä tehnyt, waan aino-
astaan päästäksensä mastaki jahtiin.

lahtiwouti oli aina iloisin perheensä keskessä. "Mi-
täs minä muualta iloa etsisin," sanoi hän, "koska minä sen
kotonani löytää taidan." Päiwätyönsä päätettyä jo! hän
tamallisesti olutta ja pyhäpäiwänä ruualla ollessaan lasin
roimia; puheli ystawällisesti waimonensa ja kertoi lapsille
monta iloista ja huwittawaa tapausta. Ia wieläpä ot-
tein erinomaisen hywillä mielin ollessaan, kaappasi hän
kanteleensakin. ''Tämä", sanoi hän, ''oi, meille synkässä
metsässämme pitkinä talwi-ilioina sama kuin isot soittolai-
tokset kaupungissa.'' Nuoruudessaan oli hän alotellut pu-
haltaa toimella; mutta Lääkäriltä kielittynä sitä tekemästä,
opettelu hän sen siaan waskik.mtelecUa pelaamaan, jolla
hän oli iso soitturi. Waimonsa lauleli mont» kaunista
laulua ja hän seurasi kanteleellaan perässä. Lapsetti
mat jo oppinee! muutamia heidän i'ällenla sopimia weisuja,
ja laulelimat niiiä keskenään kuin sirkat metsässä-

lahtiwoudin lapset käwiwät koulua likimmäisessä ky-
lässä. Heti, joulu-juhlien kuluttua ja kuin metsätiet oli-
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wat taas käytäwinä, täytyi Kristianin ja Katrinan jok««
päiwä männä Kouluun. Anton seurasi heitä suurella ilolla,
ja pi'an woitt! hän kaikki towerinsa lu'ussa. Sillä ahke«

ruutensa ja oppi-halunsa oliwat marsin erinomaiset. lah«
tiwoudin illalla jahdista kotia tultua ja karmituolillensa
uunin luo istuttua, täytyi lasten kertoa hänelle, mitä oli-
wat koulussa oppineet, ja näyttää hänelle kirjoitus-kirjansa.
Antonilla oli aina enimmästi kerrotlawaa; kirjoitus-kirjan-

sa oliwat aina kauniimmat, ja pi'an oppi hän parain luke»
maan. Iltaisen syötyä piti lasten wuorotellen äänessä
lukea, mutta Antonin lukua kuunneltiin kuitenkin kaikkein
mieluisammasti. "Hän lukee kaikkein selmimmästi," sanoi
äiti. "Jos ei nähtäsi hänellä kirjan edessänsä oleman, niin
ei mitenkään möisi luulla, hänen jotain kertomusta lukeman,
maan ulkomuistilta kertoman mitä hän joskus kuullut on,"

Sunnuntai oli hänestä kaikkein iloisin päiwä wiikossa.
Silloin ei hän koskaan männyt jahtiin, ja lapsetti saiwat
koko päiwät, aamusta iltaan saakka, olla hänen ympärillän-
sä. "Kuusi arkipäiwää wiikossa," sano! hän, ''käytän mi-
nä uutterasti maallisen isäntäni palweUukieen, Sunnuntai-
päiwä on Taiwaallisen Herrani palwelluksecn wietettäwä."
Joka Sunnuntai-aamu mäniwät isä ja äiti lapsinensa
Eschentalin Kirkkoon. Lapsilla oli tästä suuri ilo, sem-
menkin kewäällä ja kesällä. Tie kulki wälistä metsisty-
neitä »vuorimaita, wälistä kaitoja kukkalaaksoja ja notkel-
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Mia myöten. "Oi miten ihana metsässä on olla!" wirkkoi
Anton wälistä, "miten ihanasti puut wiherjöitsewät aamu-

auringon walossa! minusta tuntuu, ikään kuin metsäki olisi
Sunnuntaina ihanampi kuin tawallisesti, ja puut paljoa
wihcrjäämmät pyhänä kuin arkipäiwinä Linnutki wisertele-
wät oksillaan wieläi suloisemmin kuin muulloin. Näitä
paitsi on kaikki Hiljaan. Ei kuulu kirween kalketta, eikä
pyssyen pauketta, ainoasti kellon äänen kuulen tuolla he-
liän, läpi metsän kaikuman."

"Metsä on myös niin juhlallinen kuin Kirkko;" sanoi
jahtiwouti, "Luoja on nämät puut tänne, kuin patsaat, yli
ympäri asctellm, jss laittanut katoksen niitten wiherjäisistä
oksista. Kaikki, yksin ne pienimmätkin kukat tässä jal-

kaimme alla, todistamat Luojan woimaa ja hywyyttä. Ia
koko maailma on Hänen kumuansa temppeli, jossa mei-
dän jok» aika, waan femmenkin Sunnuntaina, täytyy har-
taasti rukoilla Häntä, ja tutkia Hänen kätensä töitä. Täs-
sä Häneltä itseltään rakctussa temppelissä taidamme kat-
sella Hänen ääretöintä, kasittämätöintä korkeuttansa ja kun-
malansa, mutta Kirkoissamme antaa Hän »vicläi tuntu-
wammasti ilmoittaa meille neuwojansa ja pyhän tahtonsa.
Myös scntähden tuli Jumalan Poika ihmiseksi, opetti meitä
ja asetti opetuswiran. Monessa tuhannessa kirkossa julis-

tetaan tänäpäiwänä hänen oppiansa, ja miljonat ihmisiä
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knuntelcwat sitä, Dttakaat sentähden lapseni tänäin har-
taasti waari jokaisesta Opettajan Sanasta, ja kalkekäät
ne sydämmihinne.'' Tainlaista puheltiin kirkkoon män-
ncssä; mutta kotia palatessa puheli hän heille saarnasta,
ja lapset kokiwat muutoksella kertoa hänelle,, mitä, he sinä-
muistuvat.

Piiwällistä syödessä oli jahtiwouti aina erinomaisen
iloinen, semmenkin Sunnuntai- ja pyhä-päiwina. ''Empä
minä aina saa syödä teidän kanssanne," sanoi hän, "sillä mirm
syön useimmittain itsekseen metsässä, ja se maistaa, Luo<
jalle kiitos, minusta aina sangen hywälta. Mutta Sun-
nuntaina maistaa se wieläi makusammalta; ei juuri senkan-
tähden, että äiti meille silloin jotain parempaa »valmistaa;
mutta että minä saan serr teidän seurassanne nautita

"

Itse hän aina jakoi joka lapselle ruuan, sanoen: ''syökäät
lapseni, ja kiittäkäät lahjoista." Syötyä mani
hän tawallisesti lasten kanssa käwclemään metsään, neu-
woi heitä kaikenlaisia puita, pensaita ja kaswuja tuntemaan,
j« ylisti niitten monenlaista hyötyä ja kauneutta, 'Main
kauhuiksi/' sanoi hän, "on Jumala myös wähimmänkin kas-
wnn luonut, ja sen ihmisen hywäkst asettanut. Metsä on
myös kirja, jonka joka lehdellä te taidatte lukea Jumalan
hywyydestä ja wiisaudcsta,''"

Jonain kauniina kcwät- ja kesä-iltana oli äidillä tapa-
na walmistaa illallinen ulos, ison lehmuksen alle, jonne
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sitten kannettiin pöytä ja muutamia istuimia. Syötyä

weisailiwat he wielä ihania ilta-wirsiä. lahtiwouti pelaili
kantelettaan ja linnut?! metsässä yhoistyiwät »visertämään
laulun ja kanteleen soiton muassa.

Anton luki itsiänsä sangen onnelliseksi näitten hywain
ihmisten parissa, joitten tykönä wilpitöin Jumalan pelko,
sopu, lakkaus, wireys, säädyllisyys ja tyytywäisyys pitimät
kotoaan. Hän sanoi usiasti, "Jumala, tar?oittaiss:an hy-
wää minulle, «t woinut saattaa minua ensinkään näitä pa-
rempain ihmisten luo,- koko maailmassa." Hän koki myös
kaikin tawoin osottaa kiitollisuuttansa ja palwellustansa ela-
tuswanhemmillensa. lahtiwoudin illalla kotia tultua, kii-
ruhti Anton paikalla tuomaan hänelle wanhaa harmaata
koto-takkiansa ja kenkiä. Kuin äiti walmisti ruokaa lie-
dellä, kantoi hän käskemättä hänelle puita tahi, säästääk-
seen äitinsä waiwoja, hyppäsi tarhaan ja toi sieltä kaikenlain
sia ruokaan tarwittawia särwin-aineita. Monta asiata tule
täytetyksi, ennen kuin »vanhempansa kerkisiwät siitä mami-
takkaan.

Paitsi tätä hyödytti hän elatus-isäänsä monella ta-
rralla. Semmenkin oli hänellä erinomainen halu piirri-
tell» kaikennäköisiä kuwia. Mistä hän waan sai jonkuw
paperilaplm, niin samassa piirteli hän jo sille linnun,, ku-
kan eli kartanon, tahi mitä milloin mieleen pisti. Ei wähää-
kän woinut hän, olla joutilaana; klali, oli hänellä jotakin
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tekemistä. Senkitähden rakastiwat jahtiwouti ja mainion-
sa tätä hy-nmä poikaa kuin omaa lastansa; ja wieläpä
muutki lapset tuliwat paljon wiriämmiksi ja paremmiksi
kuin ennen, kchoi,t«ttuina Antonin esimerkiltä.
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Anton >uiki »vievään herraömiehc» knwailewan kostea

Zteljäs Luku.

Rnwailia.
Eräinä päivänä lähetti jahtiwouti Antonin asialle li-

kimmäiseen ruhtinan linnaan Palatessa sieltä sattui hän
kulkemaan erään lasken suvut se, jonka mesi isolla pauhi«
nalla wuosi waahcssa alcspäin. Ei kaukana siitä istui
out» herrasmies mustissa »vaatteissa ja kuwasi koskea-, An-
ton mäni häntä lähemmäksi, ja tirkisteli yli hänen olkapm-
tensä paperia, joka hänen edessä oli; nähtyään kuwan
siinä, kiljasi hän äkkiä, niin että herraki häpsähti.- "oi mr.
ten toi on kaunis! kas se on ihanasti kuwattu!" Sitten
anoi hän lupaa, saadakseen lähemmällä katsella kumausta.
"Minusta näkyy" sanoi hän,, ''ikään kuin olisi tämä peili, jossa
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koski kiwincen ja puineen kuw.iilc!ksen. Miten sclkiänä waluu
wesi luon kallion siwulla, ja kuinka ihanasti wctäiksce waahti
noitten sammaltunein kiwien watissa? luulisi, näet, woiman

ne sieltä ulos urkkia. Kuinka herallisina noi puut tuolla
kor'otteleiwat! ja tuohon olette wielä päällen päätteeksi ku-

wanneet hirwen, joka juopi lähteestä. Miten norjana se
seisoo jadoillaan! se wasta inahtaa nopiasti hypitä aitoin
ja kiwien ylitse. Waan minulta maalatut hirmut seisomat
niin kömpelösti, kuin olifiwat joka silmänräpans kaatumai-
sillaan. Minä en ymmärrä heitä min elämiksi kuwata
kuin pitäisi/"

KuwMa kuunteli mielihywälla posan kehumatomta pu-
hetta, ja wieläki cnämmin hänen rakkauttaan kuwaus-tai»
teesen. "Minä sanoi hän myhäillen, "sinunki
siis oleman pienen kuwailicm." 'Dh," waslasi Anton, ''tä-
hän saakka arwelin minä olemani en wahätöin kuwailia;
mutta nyt nä'en minä masta, etten minä wielä kelpaa mi-
hinkään,'' Kumailia sanoi: "soisimpa minäni sinun kuwai-
lcmisiasi nähdäkseni. Minä tulen kohta luoksesi, ja silloin
täydyt näytellä niitä minulle. Sanoppas nyt, kutka omat
sinun wanhempais, ja mistä sinä olet kotosi»?/' "Ah,"
wastafi Anton, ''minä olen kövhä orpo.poika. lahtiwouti
Gruuemald otti minut otto-pojaksensa," ''Sinä olet war-
maanki sukua hänelle," kysäsi kumailia; "ja kenties hänen
weljensä eli sisarensa poika?' "Enkä ole, hywä herra,"
wastasi Anton; "minä tulin kokonaan outona hänen taloon»
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sa; hän ja hänen waimonsa ottiwat minun samassa was-
taan ja kohtelemat minua kuin omaa lastansa." "Se
on »verrattoman hymin tehly,'' sano! kuwailia. ''Mutta
kuinka se tapahtui?" Anton kertoi nyt hänelle lawealta koko
tapahsumuksensa. Kuwailia kuunteli häntä tarkasti ja sa-
noi lopulla: "lahiiwouli ja hänen mainionsa owat, kuulen
mä, sangen hywiä ihmisiä. Sano heille paljon termeistä,
minä tulen huomenna heidän luoksensa, kiittämään heitä,
koko ihmisyyden nimessä, kaikesta rakkaudestansa, kuin he
sinulle osottaneet owat/'

Kuwailian nimi oli Nicdinger. Hän oli wasta pari
päiwää takasin tullut ruhtinan linnaan siellä eräitä wan«
hoja tumia parantelemaan. Näillä retkillään oli hänellä
tapana kuwailla yhtä loista kunkin maan tienoksista, kussa
hän oleskeli ja mikä hänestä parhaaksi näkyi. Hän tuliki
seuraamana iltana jahtiwoudin luo. Molemmat keksimät
pi'an olemansa yhtatuumaiset, ja tuliwat heti ystäwiksi.
Kuwailia tahtoi nähdä Antonin tumia. Äiti alkoi niitä
ylistellä werraltomiksi. "Uskokaa minua, hywä herra,"
sanoi hän, "ne, kas ne wasta owat kuwia." Mutta An-
ton seisoi punettuen owcn suussa ja sanoi- "Herra Riedin-
ger, te saatte nähdä, etteiwät ne kelpaa mihinkään.'' Ku-
wailia anoi niitä kuitenkin nähdäksensä, ja Anton toi ne
esiin. Herra Riedingcr katseli yhtä toisen perään sangen
tarkasti, ja wälistä myhäili, hän itsekseen. "Mntta tiedätten-
tös mitä," sanoi hän wiimcin, "tuolla pojalla on hywäl tu-
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wailian lahjat. Antakaa, H-rra Grunewald, hauet minun
halttuuni Te saatte hänestä paljon iloa." "Noh, ol»
koon männceks!" sanoi jahtiwouti katellen kuwailiaa. "Minä
olen jo kau'an tuumaillut, mitä pojasta uilisi. Hän on jo
neljäntoista wuotinen ja on kaikki opin aineet Eschcnlalin
koulussa lukenut. Jahtaajaksi on hän hentelä ja sääliwäi-
nen Hän on luonnostaan enämmin hellään äitiinsä, kuin
mholliseen isäänsä. Scniähden, jos luulette hänestä hywän
kuwailian lulcwan, niin otlakaat häntä oppimiseksenne. Pal-
jonko te hänestä wnosi-palkintoa tahdolle?" "Siitä ei

ol« kysymistäkään," waslasi kuwailia. ''Te olette minulle
antaneet kauniin esikuwan armeliaisuudesta tuota koh-
taan, Hywä työ seuraa aina toistansa, niinkuin kynttilä
sytyttää toisensa. Elkäät siis huoliko siitä asiasta. Niin
pi'an kuin maan saan työni walmiiksi linnassa, niin minä
otan Antonin myötäni kaupunkiin, jos hänellä waan halu
on siihen, <nkä sääli minkäänlaisia maksuja, saadakseni häntä
hywäksi kuwailiaksi." Anton oli melkeen hyppiä ilosta.
Mutta kuin kuwailia muutaman päiwän perästä scisatti
»vaununsa portille, ottaakseen Antonia mukaansa, niin alkoi
poika itkeä katkerasti, Jahtiwouti sanoi: "Elä itke Anton.
Eihän täältä ole kuin kiwen heitto kaupunkiin. Me tu-
lemma usein luoksesi, ja laidathan sinäki käydä meillä Pyhä-
ja juhla-päiwinä. Ia minä pyydän wielä erittäin tei-
tä/' sanoi hän herra Nicdingerille, "Antonille lupaa auta-

maan käydä wälislä luonamme, ja joka wuosi wiettää jou-
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lu-jnhlia meidän tykönä, S?tä te ette «armaankaan
kiellä." Kuwailia waslasi: 'ci suinkin; ja wieläpä, jos
niin suolle, tule,, minäki jokakerta muassa teitä lerwehti-
mää»," Tämän päälle kä'te!iwät he toisiinsa. Elatus-
wanhempansa kehoittiwat Antonia kunnioittamaan Opetta-
jaansa kuin wanhcmpatansa, jrka sulasta hywyydestä tah-
toi hänelle niin paljon hymää tehdä. Saatettuna elatus-
wanhempainsa ja sisartensa siunauksilta ja onnen loimotuk-
silta nousi Anton w,ninu!h!n ja ajoi pois kuwailian keralla.

Tämä hywäntahtomen mies täytti kaikki lupauksensa,

Hänestä tuntui werratluman iloiselta, neuwoa niin terä-
ruää oppilasta. Myöski kawi hän usein jahtiwoudin luona
Antonin keralla, wälistä wiipyiwät he monta päiwää siellä,
kuwaillen kauneita wuori-tienoksia. Kuwailia ei tainnut
kylliksi ylistellä Antonia wanhemmillensa Kerranki sanoi
hän jahtiwoudillc: "Meidän wälilla sanottu, hänestä tulee
paljoa parempi kuwailia kuin minä olen.''

Muutaman wuoden kuluttua tuli Herra Ricdinger
taas Antonin kanssa mieltämään Jouluja jahtiwoudin ta-
lossa. Anton oli jo wenynyt kauniiksi nuorukaiseksi. Herra
Riedinger, jahnwouti ja hänen puolisonsa jäiwät wiela kau-

emmaksi malmeille iltasen syötyä Anton ja muut lapset
oliwat jo aikoja käynneet lewolle. lahtiwouli puolisonensa
hawaitsiwat kaikesta, kuwailialla oleman jotakin erinomaista
mielessä, jota hän heille tahtoi sanoja. Viimeiseltä sanoi
hän- "milä Anton on taitanut minulta oppia, sen on hän jo
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oppinut. Nyt täytyy hänen lähreä loitommaksi maailmaan;
hänen täytyy matkustaa Italiaan. Tosin lulee se pal-
jon maksamaan, mutta ei mitä tehdä. Hänessä ei mitkään
kustannukset mäne hukkaan, sen takaan minä. Minä olen
tästä asiasta näin tuumaillut. Anton ei tosin taida mat-
kustaa kokonansa muitten taskulla, waan hänen täytyy it-
scnsäki sotain ansaita. Kuitenki talwitsce lian aluksi mel-
teisen raha-owun, tullakseen jal'alle aikeessansa; ja siihen
tahdon minä häntä auttaa, niin paljon kuin taidan. Tei-
dän esimerkittänne felMctt-uiia «len minä päättänyt mak-
sutta laittaa Aittonin kumailiaksi. Tähän asti tehdyt työn-
sä olen minä saanut hywään hintaan kaupituiksi. Saadut
rahat inistä olen minä pannut säästöön hänen matkatar-
peetsenfa; mutta niitä on rricla aiwan mähän. Ettenkö te

Panisi siihen lisäksi, johon tosin melkein suuri summa tar-
umaan. A!'etlu hywä työ pitää myös täytettämän.''
Tämän päälle ojensi hän jahtiwoudille kätensä. Tällä oli
aina ollut suuri ilo Antonin hyrrästä käytöksestä ja ahke-
ruudesta. Hän oli myös jokseenkin warakas. N«t loi
hän silmiään mainioonsa. Tämä nyykäytti päätänsä. lah-
tiwouti tarttui samassa kumailian kätten, sanoen: ''Noh,
olkoon mäimceks', jos ei kustannus käyne rrarojeni ylitse,

niin kyllä minä sen mielelläni annan.'' Samassa al'eltiin
miettiä Antonin inatka.kustannuksista, ja päätettiin yhtei-
sesti, että Antonin täytyi jo ensi kewäänä lähteä matkaan.

Seuraamana aamuna läksi Kuwailia taas Antonin
4
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kanssa kaupunkiin. Talwcn kul'ucssa walmisti jahtiweuti
waimoinensa kaikenlaista Antonin matkatarpccksi. Osti
wcrkaa tehdäksensä ottopojallcen kunnolliset wcrka-waatlect.
Myös otti hän esiin oman matka-lankkunsa ja laiituntti
uuden peurannahan sen ylle. Waimonsa ja molemmat
tyttärensä ompeliwat uutterasti, walmistaen Antonille pai-
toja ja sukkia, Kewäimen al'ussa täytyi hänen wielä miel-
tää muutama paiwä elatus-wanhempainsa tykönä. Tällä
wälillä antoi isä hänelle monta kaunista waroitusta ja
neuwoa, kuinka hänen tulee elää maailmassa, ja oli »ver-
rattoman rakas ja ystäwällinen hänelle. Hän otti itse tä-
pätäkseen hänen laukkunsa. Joka kerta kuin waimonsa
ojensi hänelle uuden waatteukscn sinne pantawaksi, tuli An-
ton suuresti liikutetuksi. "Ah kuinka paljon miten
äärettömän paljon hywää te kuitenkin te'elte minulle!" sa-
noi hän. "Ei omatkaan wanhempani, jos he wielä eläisi-
wät, laitasi minulle cnämmin hywää tehdä!" Laukku lai-
tettiin edellakäsin erään mainion Kuwailian luo, jolle herra
Riedinger oli Anton'sta kirjoittanut, sillä Anton mieli teh-
dä koko matkan jalkaisin. Kristian, Antonin sydammelli-
fin ystäwä, hankki päälliseksi hänelle wähäisen laukun, jos-
sa Anton taisi itse kantaa tarpcellisimmat matka-kapineensa.

Wiimein tuli ero-päiwä; Anton aikoi syötyänsä män-
nä Herra Niedingerin luo kaupunkiin ja siellä edespäin
matkallensa. Äiti walmisti lounaan, ja nyt loiwät he wie-
lä kerran yhdessä. Tämä oli rakas ja liikuttawainen per-
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heen juhla. Kaikki oliwat waiti. Wihdoin katsahti jah-
tiwouti ympärillensä ja sanoi: "Ei niin, minun poikani ja
tyttäreni, clkää niin murheelliset olko, ja sinä" sanoi
hän «aimollensa 'pyyhi pois kyyneleet silmistäsi. Jo-
han se on kerran niin, eikä woi muuten tapahtua! Kuin
pojat pääsewät täysikaswuisiksi pitää heidän männä maail-
maa loitommalla katselemaan; ja myös te, minun tyttäre-
ni, olette pi'an siinä i'ässä, jona teidänkin pitää wanhem-
painne majasta luopua. Mutta, maikka wuoret ja laak-
sot eroittawat meitä, pysymme me kuitenkin aina hengessä
yhdisteltyinä keskenämme. Ia mitä suruisempi ero on

sitä ilahuttawaisempi on taas yhteen-tulo, joka tahi täällä
alhaalla eli toisella puolen hautaa tapahtuu!" Tämä hy-
mä mies tiesi iloisilla puheillansa saada taas kaikki ilahu-
letuiksi. Hän käski noutaa putelin parasta miiniä, jota
muutoin waan suurina juhlina nautittiin. Tästä kaatoi
hän ensin puolisollensa ja sitten molemmille tyttärillensä,
waikka nämät kaikki folme eiwät maistaneetkaan siitä.
''Kutka siis murheelliset owat, ne ottakaan wiiniä!'' sanoi
hän myhäillen. Anton ja Kristian ojensiwat heti lasinsa,
pilkittä maanittclemisitta. Syötyä otti jahtiwouti lasinsa
ja sanoi: ''Saas lasta Anton! toiwotan sinulle onnea se-

kä sinne männä että takaisin tulla!" "Taiwaallincn Isa
suokoon sen,'' wirkki äiti, maistain tilkan lasistaan. Kris-
tian, Katrina ja Lowisa kilistcliwät myös lasiansa Anlonm

kanssa. Kaikkein silmissä oli kyyneleet, multa Anton oli
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kuitenkin enimmän kaikkia liikutettu. Hän ei woinut enäm-
min pidättää kyyneleitänsä ja sanoi: "O, te minun kalliim-
mat ja rakkaimmat »vanhempani, kuinka suuresti olen minä
welwollinen teitä kiiltämään! milä olisin minä ilman leilä?
Minä en taida koskaan packita teille sitä yywää, kuin te
minulle tehneet olette. PuMtkoon taigaan Isä sen teille
minun edestäni! Auttakoon Hän minua, taiiaakscni teille
ja minun rakkaille sisärillen! itse-työllä osottaa minun fy-
dämmellisimmän kiitokseni kaikesta siitä hywästä, jota te

jokainen minulle osottaneet olette."
"Kyllä se niin on Anton,'' sanoi jahtiwouti, "että me,

totuuden sanoakseni, panemme milt'ci lisäksi sinun edestäsi
altiksi, muitten lasteni katsannossa. Sillä noi tyttäret tar-

witsisiwat myös jotakin. Mitä taas minuun ja puolisooni tu-
lee, niin ei meillä lainne enämpätä olla paljo tarroista
maailmassa. Päämme on jo harmaissa. Niin kau'an kuin
me elämme, on meillä kylliksi leipää. Multa jos, rakas
poikani, joku sisäristäsi joskus tulisi puuiteesen, niin älä
silloin unhota, kuinka me sinua hädässäsi autoimme, ja älä
anna heidän puutosta kärsiä. Lupaa se nyt minulle tässä
julkisesti Jumalan ja ihmisten edeslä, ett'et si,ä silariäsi
unhota?" "O minun rakas isäni,'' sanoi Anton, katke-
rasti itkein ja ojentaen jahtiwoudille kättänsä, "johan minä
silloin olisin kaikkein kiittämättömin ihminen maan päällä,
jos minä joskus teidän hywyyttänne unhottaa taitaisin.
Ei, ei,-sila en minä koskaan tee teidän rakkaulenne
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kohtaani on minulle i'äti unhottamatoin. Minä pidän sen
suurimpana onnenani tässä maailmassa taitaa kerran osor-
taa teille, minun kuimioitettawa elatus>äitini ja rakkaat si-
säreni, minun sydämmellisimpää kiitollisuuttani."

"Noh kyllä minä sen uskon," sanoi jahtiwouti. "Mut-
t>, nyt on jo aika eritäksemme. Laskei nyt polwillesi,
minun poikani, että minä saan antaa sinulle isällisen siu.
naukleni." Anton käwi polwillensa. Jahtiwouti katsahti
hartaasti Taiwaaseen, sitten laski kätensä Antonin päälle,
ja siunasi häntä sanoen: "Jumala johdattakoon sinua,
poikani, kaikilla teilläsi; Hän warjelkoon sinua kaikesta syn-
nistä ja pahuudesta, ja saattakoon sinut ta'as terweenä ja

nuhteettomana takaisin kotiin." Hki ja lapset seisoiwat it-

kein kädet ristissä ympärillä ja sanolwat liikutetuilla sy-
dämmillä: "Amen!" Jahtiwouti nosti Antonin ylös, likisti
hauta rintaansa wasten ja sanoi wielä: "Niin mane siis
nyt ja Jumala olkoon sinun kanssasi! Pidä aina Hän-
tä silmäisi edessä ja älä koskaan unhota, että Hänen
kailkinatewä silmänsä,näkee sinua jokapaikassa. Pidä itsi-
äsi l,i an hywanä tekemään jotain pahaa. Tämän maail-

man hywyydet ja huwituksct eiwät ansaitse, että niillä tun-

toamme raskautamme. Muista poikani, ett'cmme ole luo>

dut ainoasti tätä wähää aikaa warten, jota me täällä
maan päällä wietamme, waan iankaikkisuudelle. Älä ai-
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noasti pahaa «Ma, waan wältä myös kaikkea tilaisuutta
siihen. Semmenkin pakene sellaisia ihmisia, jotka Jumalan
sanaa ja esiwanhempaimme usko,, pilkkaamat ja kaikkea

riettautta harjoittamat. Wiela kerran sanon; woi hywin

rakas polkaisen», ja Jumala ia Hänen enkelinsä johdatta-
koot sinua.'^

Äiti sanoi itku silmissä: "Antonl sinä nä"et nämät
kyyneleistä kostuneet silmäni! Näitten kyynelteni lähden.,
pysy uskollisesti kiini Jumalassa ja käytä itsiäsi kauniisti
ja siiwosti. Muista näitä elatus-äitisi kyyneleitä, jos tul:
!et kiusatuksi tekemän sitä, kuin paha Tähän asti olet
sinä ilahuttanut meitä, älä myös koskaan saata meitä mur-
heellisiksi., Waikka minä nyt katkerasti itken,, tunnen mi-
nä kuitenkin siinä suuren lohdutukseni. Mutta jos me kos-
kaan saisimme kuulla jotain pahaa sinusta, Moin itkisim-
me me kaikki katkeria kyyneleitä sinun tähtesi. Hlä kokv-
elin-aikanasi unhota meidän sydä umellisiä neulojamme ja

rvaroituksiamme eikä sinun äiti-wainaafl wiimeisiä sa-
noja jää hywästil'"

Koko perhe saattoi tätä sywäsli liikutettua nuorukais-
ta wielä kappaleen matkaa maan tietä myöten. Wihdoin
toiwottiwat he kaikki wielä kerran hänelle onnea matkalle,
ja Anton läksi kulkemaan mutta he seifattuiwat. Usi-
asti katsoi Anton »vielä jälkeensä, nostellen lakkiansa hy-
wästi jätöksi. lahtiwouti ja Kristian heilutteliwat myös



47

kukin lakkiansa hauelle, ja ai i tyttärillensä watkcita ivislm-
liinojansa, siksi kuin hän »vihdoin häwisi Heidin silmistään
tien käännöksessä.

O'!^
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Er.is talonpoika wovi joulu-lahjan jahtiwoudille.

Wiides Luku.

Joulu-la!;pl.

Jopa tuli folmannect lon'ut jälkeen Antonin matkus-
tamasta. lahtirrouti ja poikansa Kristani palautuiwat
tänä aattoiltana aikaisemmin kuin tawallisesti kotia met-

sästä. Ulkona oli sangen kylmä, Ehto-aurinko loisii tu-

li-punaisena ikkunan läpi huoneesen. Nuudut alkoiwat jää-
tyä ja wälkkyiwät monennäköisinä, kuin kalliit kiwet, illan
ruskottaessa. lahtiwouti istahti karmituolillensa ison uu-
nin wiereen, ja heitteli enämmin puita palamaan, Sa-
massa alkoi tuli leimuta ja, «valaisten koko huoneen, ulottui
»valonsa ikkunoihin ja lisäsi jäätynein ruutujen wälkkyä.
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Nyt tuli »vaimonsa sisään. "Eikö kuulu kirjaa Anto-
:nlta?" kysäsi jahtiwouti. "Ei," »vastasi eukkonsa surui-
scsti. "Kummapas on kuitenkin!," sanoi jahtiwouci pudis-
tain päätänsä. "Tähän asti tuli aina hänellä kirja jou-

lun-aatoksi. Alati oli ne lannalta kirjoitetut ja minun
suurimpana Joulu.ilonani. Mitenhän pojan kanssa laita
lie, ettei han kirjoita?"

Tuskin oli jahtiwouti tämän sanonut, kuin eräK ta-
lonpoika astui sisään, hiukset »valkeina huuteesla, ja parta

pakkasen panema. Uhdessä kädessään oli hänellä kirja, ja
s«l ässään iso puinen laatikko, joka oli latuskainen, mutta
fen siaan lewiä ja niin korkia, että miehen täytyi kyyni-

sissään astua sisään. "Tuossa laatikossa on warmaankin
peili!" sanoi Katrina. Mies antoi kirjan jahtiwoudille ja
pani laatikon laattialle. "Kirja on herra Riedingcriltä,"
sanoi jahtiwouti. "Miten se niin on? eiköhän Anton par-

kaa ole joku onnettomuus kohdannut.' Kiiruusti ankasi
hän kirjan ja silmäili sen nopiasti uunin walossa. "Mitäs
te luulette,' sanoi hän kirjan 'ueltua ilolla, "Anton lähettää
meille aina Ruomista asti kuwan joululahjaksi. Hän on
sen ensin lehtenä laittanut Herra Riedingcrille, pyytäen
häntä liettämään sille somasti kullatun raamin, ja toimit-
tamaan sitä kaiken mokomin ihan Joulu-aattona tänne.
Herra Nicdingeri ylistää taulua mahottoman hywäksi. On-
pas Anton poikani kuitenkin siiwo nuorukainen; minä soisin
hänen parastaikaa rtcwan tässä, saadakseni häntä syleillä."
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"Katrina," sanoi hän, "anna tuolle hywälle tuoma-
miehelle ryyppy wiiniä, siksi kuin ruoka joutuu. Se tekee
hänelle hywää, silla ulkona on hywin kylmä.'' Mies otti
»viinin kiitollisuudella; mutta illalliselle ei hän jäänyt. Hän
sanoi Eschendalissa itsellään olewan sukulaisia, joitten luona
hän aikoi rviettaä Joulun-aattoa ja ensimmäisen loulu-pai-
wan. "Kuinka itse tahdotte," sanoi jahtiwouti, pyysi hän-
tä tyhjentämään lasiansa, maksoi rehellisesti hänen waiwan-
sa, ja laski hänen mänemaän.

"Nyt," sanoi jahtiwouti, "käykää kaikki istumaan ym-
pärilleni! Herra Riedingcrin kirjassa on myös kirja Anto-
nilta, ja sen lu'en minä teille" "Mutta minä mänen
enämpi kyntteliä noutamaan," sanoi Lowisa. "Oikeen sa-
nottu," »rastasi jahtiwouti; "minä nä'en sitten paremmin
lukea. Mutta joudu pi'an!" Lowisa tuli samassa takaisin,
kantaen kyntteliä kirkkaaksi pullistelussa maskisessa kynt-
tilä-jalassa. Kaikki istuiwat suurella halulla isän ympä-
rille kuulemaan kirjaa. Hän luki:

"Minun rakkaimmat wanhempan! ja sisareni! Tämän
myötä lähetän minä teille joululahjaksi erään kuwan, jolle
minä olen paljon työtä tehnyt. Sillä kuwataan Wivah-
taian syntymistä seimessä. Monet kuwanickat makuutti-
wat tauluani hywin onnistuneeksi. Minä soisin teille puo-
leksi enämmin iloa tästä, kuin minä tunsin, ensi kerran tei-
dän huoneenne kynnyksen ylitse astuttuani ja nähtyäni fu-
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wassa seinällänne lesuksen makaaman seimessä, Varmaan-
kin olisi ilonne silloin suuri.

"Uh jospa minä kuminini moisin matkustaa luoksen-
ne ja itse antaa sen käsiinne! Tosin on täällä sangen
ihana maa! Nyt tätä kirjoittaisin! Marras kuussa, on
teillä luultawasti jo aikoja talwi, ja sekä huoneinne katto
että pnut metsässänne notkumat lumen painosta. Mutta
täällä on wielä koko luonto tukistuksessaan ja kaikki puut

hedelmöitsewät. Kuitenkin yuolimata kaikesta tästä iha-
naisuudesta halaja,, minä olla teidän luonanne tupanne
uunin edessä, jonka walossa minä olen mieltänyt elämäni
onnellisimmat hetket.

"Minä kiitän teitä siitä, että nyt elän Italian läm-
pymissä maissa ja olen kuwailia, jos minä muutoin tätä
nimeä ansaitsen. Nähdessäni teidän lapsille tehdyn kuman-
ne Vapahtajan syntymisestä, heräsi minussa kaikkein esin-
nä inno kurvailla. Wielä nyt on se alati ihanana silmis-
säni; ja ne komeat kuwat, joita minä täällä nähdä saan,
eiwät niin suuresti ihastuta minua, kuin teidän wähäpä-
töinen kuwanne silloin. Ah, lapsuuden onnelliset wiattomim-
den wuodet omat toki kuitenki kaikkein suloisimmat! Silloin
näkymät kaikki kappaleet ympärillämme kuin kirkastettuina
aamuruskon kultasilta säteiltä. Sääli, että niin pi'an ka-
toama! !

"Tätä kirjaani lukeissanne ja kuwaani katsellessanne
olen minä hengellisesti teidän keskellänne. Sywästi liikute-
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tulla sydämmellä musaan minä wiela ai»van hy»vin, kuinka
minä, kylmästä jähmettyneenä, astuim teidän majanne owes.
ta sisään; kuinka te, rakas elatus-äitini, wirwoititte minua
lampymällä liemellä ja olitte omaksi lapseksenne, ja kuinka
iloisesti Kristian, Katrina ja Lowisa jakuiwat joululahjo-
jansa minun kanssani. O, minun sydämmclliscsti rakas-
tettu isäM Kiitollisuudella suutelen minä nyt aiatuksissani
teidän ja minun siunattuja käsiä. Minä sy-
leilen kaikkia sisariani, ja jos edeltä käsin iloitsen siitä, kuin-
ka minä, muutaman »vuoden kul'uttu,», ei kaukaa, waan
kaswoisia kaswoihin saan sanoa teille, olemani kaikesta sy-
dämmestäni teidän kiitollinen ja teitä kuolemaani saakka ra-
kastama poikanne Auton. Ruumissa IZ p. Marras
kuuta w. 1756."

"Kas, se on wasta kirja," sanoi jahtiwouti pyyhkien sil-
miään. "Eiwätpäs ole kulunkimme männeet hukkaan siinä
pojassa. Kyllähän minä aina toiwoin hnwää hänestä, mut-
ta hän mänce yli odotuk!<ni. En koskaan uskonut hänestä
senlaista iloa näkemäni. Mutta," sanoi hän myhäillen,
"iltainen odottaa meitä. Syöttiä katsomme laitettua tau-
lua." "Ei, ei!" huusiwat kaikki kuin yhdestä suusta,
"nyt samassa!" "Näyttäkää, isä kulta, sitä ennen syö-
mistä!" sanoi Lowisa; "minä mänen noutamaan enämmin
kyntteliä, taitaaksemme paremmin katsella fuwaa."

Kristian tuli hohtimen ja »vasaran kanssa, ja aukass
laatikon. "Woi kuinka kuinka ihana!" sanoiwat
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kaikki. "Miikä Taiwaalliset kaswot, mitkä »verrattomat
kauneudet!" lahtiwouti asetti kuwan pöydälle, ja kaksi
kynttilää sen molemmalle puolelle. Kaikkein silmät tähkä-
si kuwaa. Hiti pani hartaasti kätensä ristiin ja sanoi:
"Todenkin, miten kaunis! mokomata en ole »vielä eläissäni
nähnyt. Minusta tuntuu kuin seisoisin lesuksen seimen
ääressä! kuinka suloiselta ja ystäwällijeltä hän näyttää,
ikään kuin hän maailmaan tullessansa terwehtisi meitä kaik-
kia; ja kuinka toi Maria, polwisillaan seimen edessä
rakkaasti ja helleydcllä silmäilee lastansa, jota hän yhdellä
kädellänsä syleilee, painaen toisella sywästi liikutettua sy-
däntänsä, ja lasta katsellessaan unhottaa kaiken köyhyytensä.
Kuinka arwoiscsli toi luoseppi seisoo suvulla kädet ristissä
ja katsoo hartaasti Taiwaasen! Kuinka nöyrinä paimenet
owat tuossa polwillaan, ja miten noi ihanat Enkelit tuolla
ilmassa Taiwaan kirkkauden walossa lentelewät. Joka ei iloa
lunne nähdessään tuota rakkaan Vapahtajamme syntymisen
kumausta, eikä taipune pyhäin Enkelein kanssa kiittämään
ja ylistämään Jumalala, sillä on warmaanki kiwinen sydän."

lahtiwouti oli tähän asti äänettömänä katsellut ku-
waa, sanaakan »virkkamatta. Wiimein sanoi hän ikään
kuin unesta heränneenä: "Jaa, se on tosi! Kuin meillä on
toi pyhä tapaus niin ihanaksi silmäimme edessä kurvattuna,
niin liikuttaa se myös erinomaisesti sydäntämme. Minä
ko'cn siis nyt selittää teille minunki ajatukseni siitä." Hän
otti ison karmituolinsa uunin tuonta, asetti sen kuwan koh-

5
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dalle mukawaan paikkaan keskelle lattiata, ja alkoi puhua
scuraawaisesti:

"Ensinkin täytyy meidän, rakkaat lapseni, ruweta kat-
selemaan luota seimessä olemaa lapsukaista! Mutta jättä-
käämme rrähäksi aikaa siwulle hänen jumaluutensa luonto,
ja tutkikaamme häntä kuin ihmisen lapsena. Ollen heikko
ja turwatoin, kapaloitu muutamilla räsyillä, makaa hän
noilla wäyillä heinillä ja olilla. Mutta äitinsä tcrwehtii
häntä tähän ilmaan tultuansa ystäwälliscsti myhäillen/
holhoo häntä sydämmellisellä helleydellä. Elatus-isä sei-
soo siinä ääressä, myöskin iloisena ja «valmiina »voimak-
kaammalla kädellään suojaamaan sekä äitiä että lasta.ja
elättämään heitä hi'ellänsä ja wä'ellänsä. Kaikkein ihanin
katsanto, josta taiwaan enkelitki iloitsemat, on, koska isä on
rakas ja uskollinen, äiti hellä, ja koska lapsi, tultuaan täy-
teen ikäänsä, kiitollisuudella muistaa wanhcmpainsa helleyttä
ja wiiwoja; sillä isä, äiti ja lapsi owat kolme, jotka Ju-
mala on yhdeksi yhdistänyt.''

"Ajatelkaat sentähdcn, rakkaat lapseni, katsellessanne
lesusta seimessään:" noin heikkona, kuin toi lapsukainen, olin
minäki kerran. Minä olisin nääntynyt, jos ei rakkaat wan-
hempan.i olisi pitäneet huolta minusta. Suurella ilolla
otettiin minua, wähäista äsken syntynyttä wierasta, was-
taan; ja kaikki oli jo walmistettu minun tulolleni. Äitini
pu'etti minun ensimmäisiin waatteisini, nimittäin kapaloihin,
jotka hän kenties itse kutonut, ketrännyt ja ommellut oli.
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Hänen suurin huolensa oli, ettei minulta mitään puuttunut.
Maatessani «valmoi hän kätkyeni ääressä; ja monta une-
tointa yötä «vietti hän sulasta rakkaudesta minua kohtaan!
Isäni piti huolta sekä mmusta että äidistäni, saavaksensa
meille molemmille ruumiin rawintoa ia werhoa." Kiiltäkäät
senkitäbden lapseni Jumalala, että hän teille rakkaat «van-

hemmat antoi! Sillä Hän on Pyhän Henkensä kautta «vuo-
dattanut rakkautensa wanhempainne sydammiin, että he sy-
dämmcn helleydellä teitä kohtelemat; sillä isä ja äiti owat
wälikappaleet Jumalan kädessä kaswattamaan ja hoitamaan
Häneltä heille uskottuja lapsukaisia. Olkaat scntähden kii-
tolliset teidän »vanhemmillenne. Jos poika cli tytär unhot-
taa äitinsä waiwat ja isänsä huolen ja murheen, kuin hän
saadessa heille elatusta ja «vaatteita kärsinyt, niin semmoiset
lapset olisiwat paitsi ihmisen tuntoa, ja Jumala rankaisisi
heitä."

"Koska me nyt rakkaat lapseni olemma näin tutkineet
tuota jumalallista perhettä, katsahtakaamme wielä korkeuteen
silmäilläksemme noita ilmassa lcntelewia enkeleitä ja sit-
ten «vilahtakaamme alas noihin järjettömiin eläimiin tallissa-
Tästä kaikesta nä'emmä me selwästi ihmisen arwon ja mi-
tä tarkoitus Jumalalla ihmisistä on. Katselkaamme ensin
wieläi kerran neitsy Marian lempeitä kaswoja, joista tai-
maallinen ihanaisuus ja äidin helleys loistamat, ja Juo'
sepin armoista muotoa! Minkälaisella sydämmen hartaudella
hän nostelee silmiänsä Taiwaasecn! Katsokaat tuota ihanata
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lapsukaista, jonka kaswot niin suloisesti myhäilewät, ja jow

ka silmät kiiltäwät kuin tähti.sikeril! Werratkaapas kaikkea tä-
tä noihin eläimiin, miten tuhmina ja järjettöminä ne siinä läsnä
owat, ei tietäen mistään mitään! he ajattelemat ainoasli muo-
naansa! ken ei tästäkään nä'e, kuinka korkia olento ihminen
on luontokappaleen suhteen? kaikkein tuhminki ihminen lukee
häpiäksi, jos häntä si'aksi, lehmäksi eli wasikaksi kutsutaan.
Ihminen on werrattawa enkeleihin, jotka tietämät ja tun-
nustamat Luojansa, iloitsemat Hänestä ja weisaawat Hä-
nelle ylistystä ja kiitosta. Ihminen on ainoa olento maan
päällä, joka samate taitaa tehdä. Jospa hän olisiki jossa-
kin eläimen kaltainen, niin on hän kuitenkin likeisemmässä
yhdistyksessä enkelein kanssa kuin muu luontokappale. Pam
naan, että hän itkein ja walittain syntyy maailmaan, täy-
tyy kärsiä paljon ja monessa metkussa olla, ennen kuin täysi
kaswuiseksikaan tulee; ja sittenkin wähän aikaa kukoisteta
tuansa taas laakastuu pois kuin kukkainen, ja muuttuu
mullaksi kuin muuki eläin mutta nain käypi ainoasti
hänen maalliselle kuolemalle osallensa ruumiille. Kalooma-
toin ja kuolematoin sielu asuu hänessä kuitenkin; hän on
henki, pu'ettu luonnollisella lihaisella kuorella. Niin pi'an
kuin tämä ruumiin kuori eriää ihmisestä, on hän henki
ja wieläpä muuttuu Taiwaan enkeliksiki, jos hän täällä
alhaalla toimellisesti wa'eltanut ja Luojansa tahdon jälkeen
elänyt on."
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''Paitsi isoja eläimiä on kuwailia myös kuwaillut tuo-
hon lampaan, ja pienen »vasullisen hedelmiä, jotka owat sei-
men edessä, «armaankin tarkoitetut lahjaksi äsken synty-
neelle lapselle. Kaikki muut luodut maan päällä owat ih-
miselle alammaiset ja kuuliaiset. Häntä tottelemat ja pal-
welewat myös ne woimakkaammatki eläimet; lammas antaa

hänelle willaa ja maitoa; maa tuottaa hänelle kaikenlaisia
hedelmiä. Jumala on luonut ihmisen enkelin kaltaiseksi,
ruunannut hänen armolla ja kunnialla, tehnyt hänen kaikkein
kappalten herraksi ja antanut kaikki hänen halttuunsa."

- "Myös paikka, jossa nä'emme tuon lapsen wanhempi-

nensa: seimi ja talli owat sangen merkilliset. Ei ihmiselle
ole tarwis komeita howea, ollaksensa onnellisena. Hän tai-
taa elää tyytywäisesti ja kuolla autuaallisesti kaikkein köy-
himmässäki majassa. Täällä maan päällä ei löydy muuta
kuin wiheljäisyyttä ja puutosta. Mutta olla oikein onnellinen,
ansaita sitä totista kunniata ja arwoa, siihen ei ihminen tarwitse
silkkiä eikä samettia, ei kultaa eikä hopiata. Juuri siinä
kaikkein tarpeellisimmassa ei ole Jumala tehnyt eroitusta ih-
misten wälillä. Tuossa wanhassa ja huonossa tallissa owat
nyt ne kaikkein pyhimmät ja hurskaimmat ihmiset, kuin
koskaan maan päällä elänyt on."

"Kaikki mitä minä teille, rakkaat lapset, tähän asti puhu-
nut olen, on tosin suuresti ilauttawainen ja lchduttawainen.
Kuitenkin on se ollut, mitä hywää me luonollisessa katsannossa
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tästä tapauksesta oppia taidamme. lesuksen jumaluuden luonto
ja hänen maailmaan syntymisensä tarkoitus owat tässä ne
kaikkein tärkeimmät ja tarpecllifimmat. lesus Kristus, sen
korkeimman poika, on tullut maailmaan wapahtamaan ih-
misiä, jotka owat langenneet ensi-onnellisuuoestansa, ja sen-
tähden kadotuksen alaisiksi joutuneet. Hänessä ilmaantui nä-
kywaisesti Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan; hanes.
sä nä'emmä me Jumalan ihmisen muodossa. Tosin syntyi

hän suuressa köyhyydessä, makasi kuin lapsi seimessä, eikä
sanoiut maailmassa oleman niinkän paljon omaa, kuhun
hän olisi ruoinut päätänsä kallistaa, ja kuoli wiimein kuin
pahantekiä ristin puulla. Mutta kuitenkin on hän kaikita
maallisita aineita, rikkaudetta ja sotawoimita muuttanut
maan muodon, walistanut ja ikään kuin uudestaan synnyt-

tänyt koko ihmiskunnan, temmannut sen kadotuksesta ja sil-
lä lawoin todistanut jumaluudestansa. Tämän kaiken on hän
tehnyt paljaasta jumalallisesta runsaudestansa, rakkaudestansa
ja kaikkiwaltiaisuudestansa. Tämän osottaa myös tämä ku>

wau3 ihan niin selkiästi kuin Hänen ilmoitettu Sanansakin.''
"Katsokaat wielä, yli ympäri on synkein yö; pimeys

peittää koko paikkakunnan, ainoastansa roalo tästä jumalal-
lisesta lapsesta walkaisee kaikki kirkkaudellansa. Juuri
nnn peitettiin maa lesukscn syntyessä tietämättömyyden
ja pakanallisuuden pimeydeltä; mutta lesuksessa Kris-
tukscisa nousi se oikia aurinko, joka walkaisee kaikkia ihmi-
sia, jotka maailmaan tulemat. Ihmiset oliwat wajonneet
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syntiin ja kaikkinaisiin pahuuksiin, monet oliwat
noitten tallissa ollewain eläinten kaltaisia, ja oliwatpa muu-
tamat pahemmat luontokappaleitaki; multa lesuksen kautta
tuliwat kaikki, jotka Hänen päällensä uskomat, uusiksi ihmi-
siksi, ja ikään kuin enkeleiksi ihmisen muodossa. Niin tai-
tamattomat ja syntiset kuin ihmiset oliwat, samate oliwat
he wiheljä isetki. Mutta miten onnelliset eikö jo ne ihmiset
ole, jotka seisomat hänen scimensa ympärillä ja iloitsemat
hänen syntymisestänsä! Maria, luoseppi ja paimenet tun-
temat, katsellessaan äsken syntynyttä Vapahtajaa, itsensä
korotetuiksi kaiken maailman wiheljäisyyden ylitse. Hän,
joka tuli maailmaan pelastamaan ihmisiä wiheljäisyydestä
ja tuomaan heille Taiwaasta iloa ja rauhaa, osotti sen jo
syntymisessänsä. Wielä nyt kuuluwat kaikille ihmisille na-
mat enkelin sanat: ''Minä ilmoitan teille suuren
ilon; teille on syntynyt Wapahtaja, joka on Her-
ra Kristus."

''Jokainen taitaa wapaasti Hänen tykönsä astua. En-
sin ilmoittii hän köyhille, alaisille maamichillc paimenille;
äitinsä oli köyhä, elatusisänsä käsityön tekiä, joka raskaalla
lyölla ja waiwalla ansaitsi leipänsä. Jo lesuksen seimen
luona opimme, ett'ei rikkaus, suuri arwo ja maallinen wii.-
saus maksa mitään hänen edessänsä. Hän tahtoo ko'ota ym-
pärillensä ainoasti hywän suopuwia ihmisiä, niinkuin Maria,
luoseppi ja paimenet, joilla oli totinen jumalan pelko sy-
dämmessä. Kuitenkin ei hän tyköänsä pois syökse sitä suu-
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rintakan syntistä, jos hau on sydämmestä katumainen ia
totisesti aikoo parantaa iiscänsä. Tämän selittää jo hä-
nen nimensäkin. Seittähden ilmoittaa Enkeli Marialle Ju-
malan käskyn näin: 'Sinun pitää kutsum<!n'H,!»en nimensä
lesus!" Sentähdcn kertoo hän myös luosepille tämän
käskyn; "Sinun pitää kutsuman Häntä lesus, se on: Va-
pahtaja, sillä hän on wapahtawa Kansansa heidän synneis-
tänsä." Syntisen ihmiskunnan piti tuleman hänen kansaksen-
sa, Jumalan pyhäksi kansaksi. Sentähden nä'emme Tai-
waan awoina Icsuksen seimen ylitse. Hän tahtoi ihmisille
sul'ctun taiwaan uudestaan awata, perustaa taiwaan »val-
takunnan maan päällä, ja tällä tanioin taas yhdistää tai»
waan ja maan. Tästä iloitsemat ja riemuitsewat Juma-
lan enkelit, ylistäwät Jumalala korkeudessa ja toiwottawat
ihmisille onnea siihen pelastukseen, joka Kristukselta heille
»valmisteltiin.

"Kaikki mitä lesukscn feimellä ennustettiin, tulikin leiuk-
selta täytetyksi, »vaikka ihmiset kyllä kokiwat »vastustaa si-
tä uskottomuudellansa ja taipumattomuudellansa, ja maik-
ka hänen syntymisensä ja kuolemansa, ei ollut monelle pie-

nimmaksikään hyödyksi. Hän perusti taiwaan maan pääl-
le, ja hänen tekonsa pysyiwät järkähtämättöminä. Monikin
mainio sota-uro perusti maallisia »valtakuntia, mutta eipä
ne olleet pysywäisiä: moni jo näki eläissään heidän kukistu-
man ja raunioksi muuttuman. leiuksen »valtakunta ainoasti

nimittäin totinen Kristillisyys on yhdäti lewennyt
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lewcnemistään, ja on juuri nytki talla hetkellä »vielä pysy-
wäinen. Kansakunnittain uskoutu ihmisiä häneen, ja Ku-
ninkaat kaunistiwat ruunujansa hänen ristinsä merkillä. Pa-
kanallisuuden i'än ikuiset kauhiat tawat katosiwat kaikissa
Kristittycn maissa. Joukoittain kohosi kirkkoja, joissa ru-
koillaan sitä ainoata totista Jumalala ja opetetaan juma-
lallista totuutta. Lukemattomia kouluja, köyhäin- ja poto-

huoneita ja muita asetettiin kristittyin rakkaudesta. Kuinka
monta köyhää ja turwalointa lasta eikö hukkaantuisi tietämät-
tömyydessä, pahuudessa ja wihcljäisyydcssa! Miljoonittain ihmi-
siä owat Uskon kautta Kristuksen päälle saaneet lcwon synteinsä
ylitse ja tulleet hänen kauttansa uusiksi ihmisiksi. Ia wielä nytki
maikka uskottomuus ja pahuus owat wallallc pääscmäisillään,
riippuu lukemattomia sydämmiä hänessä kiini, ja saamat loh-
dutuksen elämässä ja kuolemassa. Vhdäti wielä julistetaan
pakanoille ewankeliumia eli ilo-sanomata hänestä; ja raiwot
Kansakunnat uskoutuwat Hmeesen, iloitsemat tästä taiwaan
sanomasta, ja siwcytywät kaikin puolin. Sentähden on

lesutsen syntyminen kaikkein suurin ja merkillisin tapaus
koko maailman histooriassa, jonka tähden senaikuilet ihmiset
syyllä siitä päiwästä alkoiwat kokonaan uuden aika-kauden.
Joka wuosi pitää muistuttaman meille, että lesuksen syn-
tymisen päiwa on wal'on ja pelastuksen syntymyspaiwa
kaikille niille ihmisille, jotka hänelle silmänsä ja sydämmensa

arvata tahtomat ja totisesti on tämä päiwä koko ihmis-
kunnan totisen onnen, wal'on ja autuuden syntymä-paiwa.
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Sentähden »viettäkäämme, rakkaani, näitä Joulu-juhlia iloi-
silla mielillä ja hartailla sydämmen rukouksilla, ja »veisat-
kaamme enkelein kanssa ylistys- ja kiitos-wirsia rakkaan
Vapahtajamme syntymisestä."

Näin puhui jahtiwouti; »vaimonsa sanoi »vielä liikutet-
tuna: "Jaa, rakkaat lapset, niin tulee meidän tehdä. Toi ihana
kuwa, jonka Anton lähetti meille, on kaikkein parain Jou-
lulahja, kuin yksikään ihminen itse ruhtinaskin olisi
meillen antaa taitanut. Isänne kaunis selitys, hartaudella
kuuneltu, on se ihanin juhlallisuus, jolla me tätä lou-
lunaattoa »vietämme-. Omistakaamme kiitollisuudella se
autuus, jonka Jumala meille, äsken syntyneen Wapahtajan
kautta, »valmisti. Silloin tulee hänen syntymäpanränsä
olemaan meidänki autuutemme syntymä-paiwä."
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Maakunnan Ruhtinas jahdissa.

Kuudes Luku.

Jahtiwondin onnettomat Kohtalot.
Antonin matkaamisen jälkeen asui jahtiwouti perei-

nensä monta wuotta lewossa ja tyytywäisenä onnellaan
Lapsensa oliwat jo täysi fatzwuisia: poikansa uhkea nuoru-
kainen, ja tyttärensä kukostawia neitisiä; kaikki hywin kas-
watettuja. Isä alkoi wähitellen tuntea wanhuuden waiwa-
loisuuksia, ja arweli jältää palwcluksensa pojallensa. Maa-
kunnan ruhtinaalla oli lapana kerran wuodessa syksyllä wii
Pyä muutoma päiwä jahli.-linnassaan Felsekissä; sillä met-
sästäminen oli raskaitten toimitusten jälkeen ihanin huwituk
sensa. Hän oli sangen lempeä luonnostaan, ja kohteli ys
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tawällisesti sitä alaintaki alammaistansa. Tultuaan siis
kerran tahallisuutensa mukaan lahti-linnaansa, ja kuin met-

sästämisensä semmenkin jahtiwoudin seutuwilla oli hänelle
hymin onnistunut, lähestyi ruhtinas häntä, taputteli hywil-
la mielin hänen olkapäitänsä ja sanoi: "Noh mitä kuuluu,
rakas jahtiwoutini?"

"Teidän armonne!" wastasi jahtiwouti, ''päiwän taak-
ka alkaa jo lii'an raskaalta painaa näitä »vanhoja olkapäitä-
ni; jopa mielelläni halajaisin muuttaa siiä nuoremman ja
»voimakkaamman hartioille " "Se on pojallenne Kris-
tianille?' wastasi ruhtinas, "kyllä hän onki jäntlärä met-

sästäjä ja toimellinen metsänhoitaja. Suureksi ilokseni ha-
waitsin nytki metsän oleman kaikin puolin hywassä korjuus-

sa. Sentähden olkaat wakuutctlu, ei tätä ammattia muille
anneta. Sentähden ruwetkoon hän jo nyt sitä hoitamaan.
Mutta sen suvussa olisi minulle hymin mieleen, jos te wie-
lä jonkun ajan hänen perään katsoisitte ja jahtiwoudin nimeä
kantaisitte. Muutoin taitaa huokeasti tapahtua, kuin lii'an
nuoret michet tulemat äkkiä kulta-kauluksiksi, niin rupea-
mat kopeilemaan ja laiskistelemaan. Se on siis meille mo.
lemmitte eduksi, jos te wielä joksikuksi ajaksi jäätte jahti-
woudiksi."

lahtiwouti kiitti ruhtinata hywästä lupauksestansa
ja sanoi sitten: "Wieläpä olisi mulla toinenki asia nimitet-
tä»vänä. Poikani Kristian mielisi antautua naimisiin mui-
noisen ystäwäni, jahtiwouliBuschi mainaan, tyttären keralla.
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Nettmen kadotti äsköttäin äitinsäki, eikä tiedä kunne joutuu.

Hän on tosin waratoin, mutta muutoin jumalinen, minä,
wiatoin, siewä ja hywä-luontomen." "Noh hywä,"

wastasi ruhtinas, "minä suon aina, että kelpo mies miel-
tyy enämmin wiattomnuteen ja siweytcen, kuin rahoihin
ja rikkauteen. Minä annan mielelläni hänelle luwan naida,

ja päälliseksi makuutan häntä jahtiwoudin mirasts. Minä
käsken paikalla walmistaa hänelle todistuksen.''

Kristian, seisoen koko ajan lewottomcma taampana
puhumista, läheni nyt isänsä wiittauksclla ja kiitti ruhti-
nata. Nauniskauppa tuli täytetyksi. Nuoren ja siweän
rouan kanssa tuli myös siunaus taloon; rauha, sopu ja ys-
täwyys oli jahtiwoudin katon alla. Ukko sai senki ilon,
kiikutella lasten lapsia polwillansa, ja mummoki, kuin nuo-
rentui saadessaan kanniskella ja maalia niitä. Tyttäret
asuiwat weljensä nuoren waimon kanssa niinkuin sisarykset,
ja kaikki eliwat sangen onnelliset.

Mutta pi'an kohtasi tätä onnellista perettä suur! wa3-
toin-käyminen. Sen syynä oli eräs wanha asia, jonka
jahliwouti oli jo melkeen unhottanut. Sama nuori herra
von Schilffi, soka ennen monasti oli käynyt metsästämässä
jahtiwoudin keralla, alkoi heti sen jälkeen omin lumin kulesken-
uella metsässä ja ampua mitä eteen sattu. Kerran kohtasi jahti-
wouti hänen metsässä ja sanoi: ''luwaloin ampuminen on
sangen komin kielletty. Jos teitä, hymä herra, haluttaa jah-
data, niin tulkaa ensin minun luokseni, niinkuin tähän asti

L
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tc'itte. Mielelläni lahden minä kanssanne ia naulan teille
senlaisia paikkoja, kussa taidatte ampua niin paljon luin
tabdotte. Mutta omin luwin ette saa täällä heiskua."
Mutta tämä ei huolinut »varoituksista. lahtiwouti koh-
tasi hänen taas, otti pyssyn häneltä ja sanoi: ''Jumala
nahköön, kuinka mastoin tahtoani minä sitä te'en. Mutta

minun täytyy. Käskyt on kowat; minä en taida muu»

toin tehdä. Jos kohtaan teidän täällä wielä kolmannesti,
niin minä täydyn ilmoittaa se ylemmäksi ja silloin ka-

wahtakaat itsiänne.'' Päälliseksi mäni tämä hywä jahti-
wouti mainitun nuoren herran isän luo, ja anoi häntä kiel-
tämään poikaansa luwattomasta metsästämästä. Ukko ci to-

sin tietänyt muutoin mitään pahaa pojastansa mainittawan;
mutta nyt suuttui hän suuresti. Hän pelkäsi ruhtinaan
wiliaa, ja uhkasi jättää hänen perittömäksi, jos hän wielä
kerran metsästäisi jahtiwoudita. Mutta poika oli jo tottu-
nut tottelemattomaksi isällensä. Kohta senjälkeen kuuli
iahtiwouti ampumisen, kiiruhti sinne ja tapasi mainitun nuo-
ren herran seisoman kuolleeksi ammutun peuran ääressä.
Hän mäni samassa ilmoittamaan sitä. Pojan isä matkasi
itse ruhtinaan luo pojallensa armoa anomaan. Ruhtinas
»vastasi: "Lain jälkeen täytyisi hänen männä »vankeuteen.
Mutta minä armahdan hänen; mutta jos hän kerran wielä
kohdataan luwattomosti ampumassa, niin minä lähetän pai-
kalla hänen tuomittawaksi Lain jälkeen ja olkaat ma-
kuutettu, häntä sitten ei säälittämän. Talla tawoin suoritet-
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»iin asia. Mutta Schilffi alkoi tästälähin suuresti wihata
jahtiwoutia ja ikään kuin hehkui kostonpyynnöslä, maikka
jo monta wuotta oli kulunut tästä tapauksesta.

Nytpä kuoli ruhtinas äkkiä; perintö-ruhtinas eli wiclä
ala-ikäinen ja matkusti muilla mailla. Sentähden päätet-
tiin walita joku sia-hallitsiaksi, ja monta muutosta tapah-
tui maassa. Edellä mainittu nuori herra von Schilffi, ol«
len rikas ja suuri sukuinen, tehtiin heti Uli-jahtimoudiksi.
Hän muutti suuriarwoisesti Fclsekin jahti-linnaan, josta ytz«
si osa hänen asunnoksensa määrätty oli. Hän oli nnt siis
jahtiwoudin esi-mies ja kiusasi häntä sanoa!atcomasli. Moit-
tonsa ei koskaan lakanneet. Wanha jahtiwouti parka ci
osannut mitään hänen mieliksensä tehdä.

Perintö-ruhtinas oli tosin nyt tullut hallitsemaan.
Mutta Vll-jahtiwoutl Schilffi, ollen kamala, hywin puheljas
ja liehakoitsewa mies, sai pi'an puolellensa korkeimmat wir-
ka-miehet, joista ruhtinas paljon piti, jonka tähden hän
tuli wieläki kopeammaksi ja julmemmaksi wanhaa jahtiwoutia
kohtaan, kuin ennen. Monen muun seassa sanoi hän hä-
nelle kerran.- ''Te etten kelpaa enään tähän toimitukseen,
minä panen toisen teidän siaanne." Jahtiwouti wastasi:
"Äiwan mielelläni eriän minä »virastani. Minä olisin jo

aikoja sitten siitä luopunut, jos ruhtinas wainaaja sen suo-
nut oli. Poikani on siis jahtiwouti." "Kuinhan ci waan

olisi!" san»! herra Schilffi naurahtaen. ''Soisin minaki
sen nähdäkseni." Jahtiwouti sanoi ruhtinaalta saaneensa
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siihen todistuksen ja sentähdcn poikansa naineenki. "Kyllä
minä sen todistuksen hywin kyllä tiedän/' sanoi Schilsfi.
"Se annettiin amoasti sillä ehdolla, jos poikanne on siihen
kelwollinen. Mutta eihän hänestä mihinkän kuntoa ole.
Kyllä minä tiedän walita siihen sopiman miehen."

Wanha harmaipää jahtiwouti parka ei taitanut enään
pidättää kyyneleitänsä. "Elkaä toki wääryyttä tehkö, her-
ra!" sanoi hän. ''Te muistelette wielä muinoista tapausta

»välillämme, ja sentähden pyydätte kaksinaisesi! kostaa mi»
nulle." "Kuinka?" huusi herra Schilsfi julmasti, "te
rvielä muistutatte minulle entistä kowuutranne kohtaani, ja
että ryöwäsitte minulta ainoan nuoruuden huwitukseni ja
kaipasitte päälleni ruhtinaalle. Te olette pahanilkinen ja
ylpiä mies! Te etten ole koskaan osottaneet nöyryyttä ja
sopiman kunniata edusmiehillenne. Te n«itoitte poikanne
kerjäläistytön kanssa, jolla ei ollut äyriäkän omaansa.
ko omaisuutenne ja waranne olette te kuluttaneet tuolle ker-
jätäis-pojalle Antonille. Koska ette ole osanneet käyttää
omaa omaisuuttanne, kuinka te siis taidatte toimella wal-
rvoa wierasta ja katsoa ruhtinaan parasta? Mankää mat-

koihinne, te etten kelpaa mihinkään. Minulla ei ole kohta
teidän kanssa mitään tekemistä,, ja silloin alkäät koskaan
enään näkymiini tulko!"

Jahtiwouti erosi hänestä. ''Enpä huoli mistään" ajat-
teli hän kotia männessääNs ''hän mahtaa sanoa mitä hän
tahtoo; sillä metsäni owar kMi hywassä korjuussa. Waik-
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kapa hän ärjysi mitcn päälleni, ei taida hän kuitenkaan minulle
mitään pahaa tehdä, Minä takaan sen.'' Mutta kotonaan
ci hän kuitenkaan «virkkanut mitään tapahtuneesta, ei pa-
hoittaaksensa pcretlänsä.

Kohta sen jälkeen kuin ukko oli eräänä päiwänä as-
köttäin lullut metsästä kotia ja tarvallisuutensa mukaan
istui karmituolillansa uunin edessä, toi lähettiläinen hänelle
kirjan jahti-oikeudelta. Siinä oli kirjoitettu seuraawaisesli:
"Koska jahtiwouti Gruncwald wanhuutensa tähden ei enään
woi oikein toimittaa ammattiansa, niin käskee jahti-oikeus
hänen luopumaan siitä, ja hänen siaansa määrää lähinnä
asuman jahtiwoudin Waldenbruchin." Ei sanallakaan mai-
nittu erinäisestä palkinnosta tälle 7unnon miehelle uskolli-
sen palwclluksensa edestä, eikä minkäänlaisesta ammatista
pojallensa. Lopulla oli wielä erinäisesti mainittu, ettei
jahtiwouti siitä silmänräpäyksestä asti, kuin hän tämän kir-
joituksen saa, tohtine kertaakan enään ampua metsässä, eikä
näkyä siellä pyssyn kanssa, muutoin hän mänettää sen.

Kirjan luettua tuli jahtiwouti sangen murheelliseksi;
niin cttä kätensä tuntuwasti wapisiwat. Kuitenkin roh-
kaisit hän uudestaan, ja luki sen äänessä omaisillensa. Wai-
monsa ja molemmat tyttärensä walkeniwat säikäyksestä.
Kristian wihastui suuresti tästä julkisesta «vääryydestä.
Nuori puolisonsa oli hywän aikaa kokonaan puhumaioinna
ja alkoi wihdoin äänessä itkeä. Vähäiset lapsensa, leiki-
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telien lattialla ja nähden äitinsä itkemän, alkoiwat myös itkeä
tihuttaa. Ainoasti wanha jahtiwouli nousi heidän keskel-
lensä ja sanoi- "Elkäät unhottako sitä, että hywä Isämme
ja Jumalamme elää wielä. Sinä rakas puolisoni, pyyhi
ensinkin kyynelesi ja anna lapsillesi esimerkki Jumalaan luot-
tamisesta. Hänen tahdottansa ei taida pahat ihmiset »va-
hingoittaa meitä. Tämä koettelemus tulee häneltä ia kääntyy
kerran parhaaksemme. Sentähden elkäät surek» ja häm-
mästykö! Jumala on meidän »voimallinen suojeliamme- Ei
hän meitä jätä, maikka wielä koko' maailma meidän hylkäisi.
Kyllähän rakas Isä pitää meistä murheen, eikä anna lap-

siltansa mitään tarpeellista puuttua. Häneen pitää meidän
luottaa ja turwata, ja olla pelotta ja rauhassa.''

''Mutta kuitenkin," sanoi hän wielä, "en minä tätä
aslata niin jätä. Minä lähden huomenna matkaan ruhti-
naan luo. Hän on yhtä hywä ja armeljas kuin isäwai-
naajansaki. Kyllä hän kuulee minua, maikkapa hänellä
kuinka paljon tekemistä olisi. Hän on totuutta ja oikeutta
rakastama mies; eikä hän salli suinkaan että wanhaa pal-
weljata, joka jo 4U wuotta on uskollisesti palmellut ruhti-
nasta, noin heitetään puutokseen ja wiheljäisyyteen «ai-
monsa ja lapsi-laumansa kanssa. Sinä, Kristiani, tule kans-
sani. Taidammehan me nyt molemmat olla poissa jahti-
oikeuden tumattakin. Me matkustamme jalkaisin; silla ny-
kyisessä tilassamme tulisi liian kalliiksi meidän ajaa ky»)-
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dilla. Tärkeimmät malkatarpeemme mänewät kontissani?
meki. Laita waan kaikki walmiiksi huomen aamuun".

Seuraamana aamuna oli ukko jo ennen päiwän nou-
sua yllä ja herätti poikansa. "Me wiiwymme kau'an, jos
odotamme päiwäa," saner hän, "onhan nyt kuutamo ja
tunnemme kaikki tien haarat, sentähden lähtekäämme jo

matkalle!" Eukkonsa pani siewästi kokoon ukon kulta-kau-
luksisen nutun ja kääri sen somasti puhtaascn liinamaat-
teesen, ettei muka nurt'aan<uisi tahi likaantuisi tiellä. Tn-
tär Katri toi paitoja ja emästä mntkustaw.ille. Nuori
kälynsä jaLowisa walmistimat aamiaisen. Pienet lapset ma«

fasiwat wielä. "Konsa sinä ai'ot kotia tulla?" kysäsi eukko
mieheltään. ''Enpä tiedä warmaan sanoa sitä," wastasi
ukko, "en taida ennen kahdeksaa päiwää joutua takaisin."
"Mutta huomesesta kahden wiikon päästä on meillä jo jou-
lun-aatto," sanoi mainionsa; "siksi sinä warmaanki jo olet
kotona?" "Jos Luoja, suopi, niin ennemminki," sanoi
jahtiwouti. "Olkoonpa muutoin miten tahtonsa, multa jou-
lun-aattoa pitää minun teidän kanssa mieltämän.'' "Suo-
koon hywä Isä sen!" sanoi «vaimonsa huo'aten. "Olkaat
sill'aikaa hartaat ja ahkerat rukouksissa," sanoi jahtiwouti,
"ja luottakaa! Jumalaan. Kaikki tapahtuu Hänen tahdos-
tansa.'' Kaikki kotolaiset saattoiwat heitä portille. Ulkona
oli wielä piltto pimeä, niin ettei ollut rahtuakan päiwän
waloa. Matkalaiset kulkiwat uhkeasti yhdäti edelleen, maik-
ka Joulu-kuun yö oli melkeen wilu ja kolkko.



72

Ketolaiset suuresti murhchtiwat, semminkin wanhaa
isäänsä. Ensimniäisinä kahdeksana päiwäna lohdutteliiwat
he kuten kukin. Mutta kuin sittemmin päiwä alkoi kulua
toisen perään, ia ilmat oliwat yhdäli pnryiset ja tuuliset,
alkoiwat he jo tulla lemottomiksi. "Ah," sanoiwat he, "wai-
kea mahtaa olla Kristianilla, joka niin wahwa mies on;
miten waiwaloista eikö siis mahtane olla »vanhalla isäl:
lämmc?" Kristianin molemmat lavset hyppiwat ehtimiseen
portille katsomaan, eikö jo isä ia waar! tulle kotia.

Näin kului wielä kahdeksan paiwää surussa ja mur»
htessa Päälliseksi oi! kohta jälkeen jahtiwoudin pois-mä»
nöä eräs lähettiläinen tuonut toisen kirjan jahti-oikeudelta.
Tosin ei wanha roua tohtinut awata sitä, mutta kuitenkin
aprikoi hän, siinä ei lii'an iloisia sanomia oleman. Sillä
tuoja oli irwistellyc ikeniaän sanoen: "Ukko on hullu, kuin
mäni kaupunkiin huliwili poikansa keralla. Wi-iabtiwouti pi-
tää sanansa. He ei saa mitään aikoin ruhtinaan luona,
multa heidän täytyy palata häpiälla takaisin."

Mutta kotolaiset rukoiliwat sillä wälilla hartaasti
malata, että matkalaisensa tulisiwat armossa kuulluiksi ruh-
tinaalta ja palauluisiwat onnellisesti kotia. Warsin pienoi-
set lapsetkin rukoiliwat sitä Hiljaan itsekseen.

>
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Wanha jahtiwouti ja Kilstian tulewat kaupungista lotiw..

Seitsemäs Luku.

Miten lläwi jahtimoudille.

Niissä suru-kohtaloissa kului kuitenkin aika niin, cttw
joulun-aatto oli jo käsissä. Pimiä tuli enmmmin kuin ta.-

wallifesti; sillä tairoas oli synkiässä pilwessä. Tuuli tu-
hisi hongikoissa ja puistelr hirren päitä. Lunta tuiskusi
ja satoi suuresti. "Woih, hywä Isä," sanoi wanha roua
huo'aten, oltuaan jo hywän aikaa akkunassa, ''ei heitä
läkään näy. Jos he eiwät tänään joulun-aattona tulle
kotia, niin heitä on warmaanki joku onnettomuus kohdan-
nut. Minua alkaa jo> pahoin pel'oittaa. Sääkin on sel-
lainen, ettei kunnon ihminen koiraansakcm ulosajasi, ja- tiet
owat pehmiät ja wajotlawaiset. Olisipa muutoin miten
tahtonsa, kuinhan maan jo tulisuvat kotia!,"
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Hän awasi taas akkunan, katsahti ulos ja sanoi samaZ.
sa ilolla: "Luojalle kiitos, he jo tulewat!" Kaikki kiiruhti-
wat heitä wastaan, kysellen: "No, miien käwi kanssanne
kaupungissa?" Ukko waslasi.- "asiat on kaikki bywällä
kannalla. Mutta te olette jo tainneet suuiesti murhehtia
meistä, kuin niin kau'an wiiwyimme. Mutta minä en »voi,

nut juuri hywin matkalla, ja tultuani woimiini oliwat taas
tiet mutaiset ja sää niin rompsuinen, että meidän täytyi
wiipyä wielä muutaman päiwän. Mutta Luojalle olkoon
kiitos, että toki ta«s olemme kotona!" Hän astui sisään,
muutti »vaatteensa ja istahti karmituolille lämpymän uunin
wiereen. -Vaimonsa toi putelin puu-wiiniä, kaksi pikaria
ja kirkkaan palawan lampun pöydälle. "Wirroittakaat itsi-
änne »vähän wiinillä,'' sanoi hän, kaataen wiiniä pikarihin,
'kyllä se teille on tarpecsen kylmästä tultuanne. Ruoko
joutuu heti," "Hywä on," wastasi jahliwouti, katsellen
hywillä mielin ympärillensä; "paraita on kuitenkin olla
taas omaistensa keskellä, jossa et nä'e kuin paljaita iloisia
kaswoja ympärilläsi."

Sill'aikaa sopotli jo Kristian mainiollensa: "Asiamnu
kanssa käwi tukalasti; me kadotamme warmaanki paikan,"
Puolisonsa säikähti siilä suuresti, ja kertoi tämän Hiljaan
muille. Wanha johtiwouti hawaitsi, miten kaikki äkkiä
muuttuilvat suruisiksi. 'Joko Kristian kerkesi lörpöttää?"

sanoi hän. "Noh! eipä tuosta ole mitään salalafkaan. T<
saatte siis kuulla kaikki; mutta elkäät tulko lii'an murheel.
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lisiksi. Syntyihän meille «vapahtajamme tänä yönä; tämä
suuri ilo pitää saattaman meidät unhottamaan kaikki wähä»
pätöiset maalliset surumme; wähinläi ei pidä meidän niilä
sydämmcllemme laskea.''

"Kuin me," sanoi hän, "iltasella myöhään tulimme kau-
punkiin, manin minä kuitenkin wanhan jahtincuwoksen Mil-
lerin luo. "Hän on sangen hywä ja tunnon mies," ajat-

telin minä, "oli muinon päällysmieheni ja ainiian ystäroäni.
Muut neuwokset owat jo tahi kuolleet eli eronneet palwel-
lukftsta. Ia maikka hänki on wanhuutensa tähden wezäin-
nyt toimituksista, niin taitaahan hän toki paloittain antaa
minulle hywää neuwoa," ajattelin minä. Tämä mainio ukko
ottikin minua «vastaan suurella ilolla. Minä kerroin hä-
nelle heti asiani. Hän roostasi: ''Teillä on sangen paha
wihollinen yli-jahtiwoudissa, sillä kaikki woimallisimmat owat
hänen puolellansa ja ystäwiänsä. Hän tahtoo saada toi<
mitustanne eräälle nuorelle miehelle, joka ennen oli hänen
palweljansa, ja hän lähettää ehtimiseen moite-kirjoja teista
ia pojastanne jahtioikeuteen- Minä pahoin pelkään, hänen
ryöstäwän pojaltanne Kristianilta isänsä leipäpalaisen."
'Ah," sanoin minä, "niin kau'as ei se kuitenkaan taida män-
nä; minä aion käydä ruhtinasta ilsiään siitä puhuttelemas-
sa," "Tehkää niin" sanoi Milleri, "minä mänen kans-
sanne. Kuitenkin tuletta te aiwan sopimattomaan aikaan.
Ruhtinaalla on niin paljon tekemisiä, että hän tuskin tain-
nee teitä kuulla. Teidän pitää myös männä muitten joh-
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Ä-neuwoksien luo. Mutta luullakseni, ette tule suotuisasti
heiltä kohdelluksi, sillä Herra v. Schilffi on sowaissut hei-
dät jokaisen'' Minä hawaitsin kohta Millerin puhuneen
totta. Esimies kohleli minua kylmyydellä, eikä puhutellut
kuin hiukkasen werran minua. Muut neuwokset eiwit pal-
joa paremmin kohdelleet minua; minä sain eräiltä kowia
sanojakin kuulla. Ruhtinaan luo minä ensinkän pääs-
syt, sillä hänellä oli paraillaan eräs herroista luonansa.
'Wi-jahtiwouti taisi hywin pahoin puhua sekä minusta että
pojastani Kristianista. Minä en tahdo ruweta kaikkia
lemp'pu>a teille lawialta seltttämään, sillä etten niitä kui-
tenkaan ymmärtäisi, Meillä ei ole muuta odottamista kuin
syyniä etsiä; kuitenkin pelkään minä, että se annetaan sem-
moisten toimilettaroaksi, joilta emme paljon hywää odottaa
taida. Mutta tämmöinen puhe saattaa meidän lii'an
suruisiksi, ja tänä iltana pitää kaikkein ihmisten koko Kris-
likunnassa iloitseman. Silla meillä on Joulun-aatto; mei-
dän pitää ajatteleman rakkaan Wapahtajamme syntymistä,
joka kyllä ilauttaa meidän murheelliset mielemme."

Hän katsahti Kristuksen syinymä-kuwan päälle, jonka
muinon Anton oli heille lähettänyt. Kuwa oli asetettu pe-
ränurkkaan ja peitetty waatteella, että muka paremmin
säilyisi. Ukon lasten-lapset Franssi .ja Laura oliwat jo
monta wiikkoa sitten iloinneet joulujuhlan tulosta. He hyp!
päsiwät nyt esiin, pyyhkäsiivät kyyncleel silmistänsä ja sa-
noiwat myhäillen: ''Mummo, ota pois peite kurvalla ja
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sytytä kynttilät palamaan, niinfuins manna joulun-aattona
teit, että saisimme oikein kuwaa nähdäksemme." "la
sinä, wanha isä, otappa kanteleesi; me tahdomme laulaa sitä
jouluwirttä, jonka äiti meille luonnon opetti."

"Noh hywä,'' sanoi ukko, "meidän pitää siis laulaman
joulu-wirsi. Mutta sanokaat minulle ensin, eikö poisolles-
samme ole jotain erinomaista tapahtunut?" "Ei mi-
tään," wastasi waimonsa, "paitsi että heti kotoa lähdet»
tyänne taas tuotiin kitjoilus yli-jahtiwoutilla." "Mitähän
tuossa lienee?" Waimonsa antoi kirjan samassa hänelle.
Hän oukasi sen walkeni ja sanoi katsahdain Tai»
roaascn: "Herra, tapahtukoon Sinun tahtosi!'' Kaikki
katseliwat ukkoa kauhistuen. 'Mitäs siinä seisoo?' kysäsi
«ukkonsa. "Meitä käsketään pois täslä talosta,'' kuului
wastaus; "oikeeZtaan pitäsi meidän jo nyt olla poissa.
Tässä kirjassa käskee M-jahtiwouti meitä raiwaamaan
johtiwoudm puustellia puhtaaksi wiimeistäänki loulun-aatok-
si, että muka uusi jahtiwouti laitasi Pyhiksi tänne muut-
taa. Hän uhkaa saattaa meitä palweljainsa kautta täältä
ulos, jos emme heti käskyänsä tottele. Minua ihmetyttää
etteiwät jo ole täällä, sillä emme taida räpäystäkään nyt
olla wa'at siitä, jutt eiwät he meitä talosta ulos aja."

"Woi hywä Jumala!" sanoi Kristianin waimo, ''tänä
kauheana myrskyyönä! Kuule, miten tuuli ulkona pauhaa;
kuinka siellä sataa kowasti! kussa taidamme me säilyä myrs-
kyltä ja sateella'/' Hän waipui luolille ottaen molemmat

?
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lapset syliinsä, "Rakas Isa Taiwaassa!" walitti hän, "ar-
mahda eht'edes näitä wiattomia lapsi parkuja!" Kristian!
seisoi kädet ristissä ja äänettömänä hänen edessänsä, ja kat-
seli kyyneleet silmissä »vaimoansa ja lapsiansa.

"Herra Jumala," wirkki mummo wäännellen käsiänsä,
''eihän sitä olla kuultu eikä nähty, että mankoilla päiwillä
tulla ajetuksi läpsinemme pois tästä talosta, jossa minä
synnyin, kussa isäni ja iso-isä ii eliwät tämä on kaulus-
karvaista! hywä Jumala, suo minun kuoliakin tässä talossa,
kussa Sinä minun syntyä annoit!"

Katri itkeä tihutti, Lowisan wärisi joka jäsen, ikään
kuin lampaalla, jota teurasieltawaksi kulotetaan Mutta
wanha jahtiwouti katseli kau'an rehellisellä katsannollaan ylös

laiwaaseen, ja sanoi sitten sangen rauhallisella äänellä: "Jaa,
rakkaat lapseni, kyllä se jo siltä nälny, että meidän täytyy
tä>tä talosta luopua. Minä en, tiedä yhtään ihmistä, ken
meitä nyt kaikkia suojata laitasi. Meidän täytyy siis eritä
toisistamme. Minä roiwoin teidän se'aSsanne wanhuuden
päiwät rauhassa wietiäwäni toiwoin teidän, jotka nyt
olette ympärilleni kokounluncct, myös kerran kaikki seiso-
lvanne kuolemanwuoteni ääressä. Mutta Jumala on
tänyt toisin meidän täytyy antaita hänen pyhän tah-
tonsa ale."

Hän katsahti lastensa lasten päälle ja sanoi: "Sv-
dämmeni liikkuu, katsellessani noita iikewiä lapsukaisia. Ju-
malalla on kohtaamme wieläi rakkaampi sydän. Lähetlaes<
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sään meille nain raskaita karsimisia, tarkoittaa hän niillä
meille warmaanki jotain hywää. Tämänkin surun on Hän
parhaaksemme kääntämä. Tultuan korkeimmilleen tävtnn
sen taas hälwentyä. Synstä sanoiwat wanhat: kuin hätä
on kaikkein suurin, niin on Jumalan apu lähin. Me olem-
me tässä tumassa monta iloista Joulu-aattoa
tyytykäämme kerran suruistaki Luojan kädestä ottamaan."

"Totta sanot, ukkoiseni!'' wirkki eukkonsa; "anlaikaam-
me Luojan halttuun ja luottakaamme Häneen surussamme.
Minä olen monesti miettinyt, miten taisi Maarialle tuntua,

kuin hänen täytyi ei ainoastaan yöpyä tallissa, waan heti
seniälkeen jättää niinkuin me asuntonsa ja sndin
yöllä lähteä lapsenensa toiseen miahan matkustamaan. Maik-
kapa uskonsa ja luottamisensa oli kyllä iso, luulen minä
hänenkin wuodattaneen kyyneleitä, jos ei juuri itsensä tui»
tentin lapsen lähden. Minä tiedän mitä äitin sydän on.
Kärsimisensä oliwat epäilemättä sangen suuret. Mutta kun-
kin ihmisen täytyy maan päällä tähän tilaan tulla; Juma-
la ei jätä yhtään tapsistansa koettelemuksitta. Nämät mui»
naiset kohtalot uudistumat nyt me>ssäkin. Mutta sama,
joka »vähäpätöisessä tallissa ja sen suruisen pa'on alla lä.
hetti Maarialle lohduttamia ystäwiä ja ilauitawia enkeleitä,
ei jätä meitäkän lohdutuksetta. Hän lähettää meille awun
oikialla ajallansa.''

Jopa kuului kolkutos portille, "Nyt tulemat he," sa-
noi wanha johtiwouti, "ja ajamat meidän tästä huoneesta
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ulos." Poikansa kamahti seisalleen, katsahti pyssyäan ja
filjasi: "Irittäköölpäs ajaa i'ällisiä wanhempiani, waimoani
ja sisariani ulos talosta. Ensimmäisen, joka sormellaankan
liikuttaa heitä, pitää —"

"O ei, ei, minun poikani!' sanoi wanha isänsä, ''elä
laske suustasi niitä hirwittawiä sanoja, kuin huulillasi pyö-
liwät. Ei heitä pidä wähimmästikään wastuslellaman!
Jumala on sekä meidän eltä heidän yli. Hän ainoasti on
suojelluksemme ja pakopaikkamme. Jos ei rukouksemme ja
puheemme mitään waikuttaa heissä, jotka tulewat meitä aja:

maan pois, niin lähtekäämme wapachtoisesti talostamme ja
etsikäämme yösiaa metsän luolassa, kussa jo niin monasti
metsäellessämme olemme lymynneet Wihurilta. "Ah, minä
halawoisin'' sanoi ukko wielä, "että kukin teistä laitasi mi-
nun »vanhan kokeneen miehen kanssa sanoa:

Sui» päälles rakas Luojani
Mä aina tahdon luottaa,
Sä olet ainoo apuni
Kosk' hätä mua kohtaa,
Waikk' maa ja taiwas hukkuisi
En minä siitä huolisi
Sill' lesus turwain ompi.
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Laiwa, jossa Anton Italiasta kotiin tule».

Kahdeksas Luku.

GdHttamatoin Vieras.

Tällä wälillä kolkutettiin entistä lujemmin. "Mäne
Krislian," sanoi ukko pojallensa, ''ja awaa owi". Kris-
lian mani. Samassa astui sisään kaunis pilkänläntä her-
rasmies, jota eiwät tunteneet, yllänsä oli mustanpuhalka
päällyswaate ja luttuinen lakki päässä. ''Toi on warmaan

uusi jahtiwouti," ajatteliwat kaikki hämmästyneinä, Mutta
wieras tuntui itsekkin hämmästywän, nähdessään melkecn
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kaikki kyyneleissä, ja »valjuina kasrvoiltaan. Hän otti la-
kin päästänsä, ja kysyi Heli: "Etlenkös minua enään tun-

ne?" "Kah Antonhan toi onki!" liljasi Lowisa, —'An-
tonko!' huoahti Katrina, "onko se mahdollista?" "Mitä
sanotte joutawia?" sanoi mummo; 'tämä herra on paljoa
isompi ja läyteläisempi Antonia.'' "Omp« totisesti hän!"
sanoi Kristian, "se on Anton. Herran kautta, weljeni,
kuinkas tänne tulit? Minä luulin sinun wielä Roomissa
oleman, sadan penikulman päässä täältä!" Wanha isä hie-
rasi silmiään, ikään kuin ei uskoen heitä, läheni merkkaan
tullutta, mutta kiiruhti sitten awoimin sylin Antonia ivas-
taan, likisti häntä rintaansa wasten, eikä »voinut muuta
sanoa, kuin: "O minun poikani Anton!'' Kau'an syleiliwat
he toisiaan liikutettuina. Sitten tcrweht! Anton samall
»vanhaa elatus-äitiään, sisäriään, ja kaswin-weljeänsä Kris-
tiania sydäinmcllisimmällä ilolla. Myös Kristianin puoli-
sota ja lapsia, joita hän »vasta ensi kertaa näki, tenvehti
hän suurella ilolla ja sydämmelliscsti. Uhtä murheelliset
kuin kaikki oliwat joku silmänräpäys takaisin, yhtä suuri
oli nyt myös heidän ilonsa. Tämä odottamaton kohtaus
tarkoitti surun, niinkuin nouseman auringon säteet sumui-
sen yön pimeyden.

Wanha roua wirkki: "Ah Anton, sinä kohtaat meit»
sangen suruisissa tilaisuuksissa. Sinä näit wielä kyyne-
leemme tullessasi. Kuule nyt meidän wiheljäisyyttämme."
"Minä tiedän jo laitti," wastasi Anton, "mutta olkaat
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lauhassa rakka.it wanhempaiseni! asiamme oivat parhaimmassa
reilassa. Minä tulen nyt suoraan ruhtinaan luota. Hän
käski sanomaan teille, rakas isäni, hywin paljon terweisiä.''

"Minulleko?" kysäsi isä. "Miten jouduit sinä ruhti-
naan puheille? sitä en ymmärrä- Eiköhän kaikki tämä ole
unennäköä."

''Ei suinkaan ole unta,'' sanoi makuuttaen Anton.
"Istahtakaapas wanhempaiseni, niin tahdon lawiammalta
teille kaikki kertoa." Hän heitti pois päallyswaatleensa ja

istuikse wanhempainsa wäliin. Muut seisoiwat ympärillä
hämmästyneinä odottaen kertomusta. Anton alkoi siis ker»
loa seuraawaisesti:

"Te tiedätte ruhtinaamme joku aika sitten oleskelleen
Italiassa. Samana aikana ilmestyi Ruomiin näytelmvs
nuorten kuwaliain töistä. Hän käw! niitä katsomassa, ja
kaikista muista kumista mieltyi hän semmenkin yhteen san-
gen suuresti. Hänelle sanottiin sen oleman kurvatun erääl-
tä nuorelta Anton Kroncr nimisellä kuwalialta, kotoisin
hänen omasta maakunnastansa. Ruhtinas kutsutti minut
luoksensa, ylisteli sunrssti neroani ia kohteli minua kaikin
puolin sangen ysläwäUucsn. Sitten kysyi paljonko maali-
sin tumastani ja maksoi siitä oikeen ruhtinaan lamoin pal-
joa enämmin kuin waadinkaan. Tahiocn katsella mainioim-
Pia kuwia Ruomissa, täytyi minun monasti olla hänelle
seurana, istua rinnallaan Maunuissa ja olla monta kertaa
hänellä päiwälliselläkin Juuri tähän aikaan kaupittiin Ruo-
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missä monta Aunista wanhan aikuista kuwaa. Ruhtinas
ajoi sinne kanssani niiiä katselemaan. Hän kyseli arwe-

luani monesta, joihin semminkin oli mieltynyt, päättäen
ostaa niiiä. Julkisen kaupitsemilen päiwä määrättiin. Mut-
ta Ruhtinas ci tainnut niin kau'an siellä wiipyä; hänen
piti matkustaa koiia sallitusta «vastaanottamaan. Hän
jätti siis minun hiiliuuni koko kuwien oston ja että ne
marinaan ja wahinkoittamatta tulisiwat hänelle kotia loimi:
letuiksi. Hän määräsi myös hinnan, minkä enimmittäin
saisin maksaa kumisia, ja »nitoi minulle rahat. Tästä
näin arwoisesta toimituksesta oli minulla kuitenkin suuri
huoli. -Minulle onnistui saada kuwat paljoa huokeammas-
ta hinnasta kuin hän määräsi. Nähtyäni jo kaikki mitä
Italiassa ansaitsee kuwalialta katscltaa, ja kuin eräs laiwa
oli juuri lähtemäisillään purjehtimaan, läksin minä samalla
lniwalla, jossa kuwat oli, kotia tulemaan. Minä tulin
onnellisesti isänmaahani kalleulteni keralla. Täällä tinka-

sin niille warienmasien erityiset waunut, ja wieläi parem-
min suojatakseni heitä wahinkoitumasta läksin itse mukaan,
siksi kuin minä kuwineni ennätin ruhtinaan maahan. Sa-
massa kiiruhdin hänelle. Hän oli tultuani äsköltäin lou-
nastanut ja oli kirjoitus huoneessaan. Heti pääsinki pu-
heilleen. "Terwe tulemasta kotomaahan!" sanoi ruhtinas
ystäwyydellä; ''mitä hywää tuotte möytänne Italiasta?" —>

''Ne kuwataulut," wastasin minä, "jotka ostin teidän kör-
ilästä käskystä," "Montako?' kysyi ruhtinas. "Kaikki!"
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wastasin minä. "Klikkikö?" sanoi liihtinas iloiten. "Kas
st oli hywästi." Hän kaskl samassa ottamaan heidät esiin
ja riipustelemaan paikoillensa. Mi»ä awitin siinä uutte»
rasti; tumat oli kaikki hyn?in säilyneet. Ruhtinaalla oli
tästä sangen suuri ilo. Sillä hän on ei ainoastaan kumien
rakastaja, maan myös niitten tieturi. Minä annoin ha»
nelle maksu-kuitit kumista. "Onhan hinta paljoa mähem-
pi," sano! hän, "kuin minkä minä määräsinkän niistä!"
"Teidän korkeutenne on hywä ja ilmoittaa kunne minä saan
luwon jäännös-rahat antaa," sanoin minä. "Ei niistä
ole kysymistäkään," mastosi hän lempeydellä. "Minä olen
welwollinen kiiltämään teida. Jos te olette minuun tyyty-,
maiset, olen minä kuitenkin paljo enämmin tyytywäinen tei«
hin. Mutta lienettehän wäsyneet matkasta, wieläi enäm-
min äsköisescä työstä; te tarmitsetle siis lepoa." Hän
käski minulle walmislamaan asuntohuonetta kaupungissa.''

"Istuissani ehdolla kammarissani, johtui mieleeni km>
da wanhaa jahtineuwosta Mylleria tcrwehiimässä. Hän
oli, paitsi ruhlinaa, ainoa jonka tunsin kaupungissa, ja mi-
nä muistin aiwan hywin, kuinka usiasti hän ollessaan yli-
jahtiwoutina käwi teitä, rakaS isäni, terwehtimässä ja eleli
kanssanne sydammellisessä ystäwyydessä. Hän kysyi mi-
nulta, kuinka minä sinne tulin. Minä kerroin hänelle ko-
tomaitani. "Tepä tulette ihan paraasen aikaan!" sanoi
hän, alkaen heti kertoa minulle, miten teidän kanssanne
laita on, kuinka isoa mielikarwautta ylijahtiwouti teille teki,



86

ja kuinka te il>an sen tähden olitte itse matkanneet kaupun-
gissa, mutta joku päiwä ennen minun tuloani olitte palan-
neet, mitään aikaan saamatta, takasi kotia. Minä ai'oin
paikalla rientää ruhtinan luo. "Ei se käy laatuun," wirk-
li Mylleri. Huomis aamuna täytyy teidän anoa erinäistä
pääsyä. Minä lähden kanssanne. Asia on jo niin laitettu,
että tulemme suosiolla »vastaanotetuksi.'' Me pääsimmeki
namulla samassa ruhtinan puheille. Minä ol'in siis suu-
rella innolla teistä puhua. Minä kerroin miten tulin tei-
dän taloonne ja mitä kaikkea te minulle tehneet olette, jos-
sa minä lulinki hywin puheliaaksi. Mylleri suihkusi mo-

nasti: "Asiaan, asiaan!" Mutta ruhtinas muhahti sanoen:
"Antakaa hänen puhua rauhassa Hänen kiitollisuutensa oso-
lus elatuswanhemvionsa kohtaan on minulle hywin mieliksi.
Kyllähän me warmaan saamme lopulla kuulla, mitä hän
tarkoittaa." Sitten mainitsin minä myös nykyisestä yli-
jahtiwoudista, ja sanoin suoraan mistä syystä hän niin
suuresti wiyaa tlitä, ja että hän olisi niinkuin metiawaras
joutunut »vankeuteen, jos ei ruhtinas wainaaja Ajolle Luoja
lepial mullat suokoon) olisi lii'oin armahtanut häntä. "lo>
han te kokonaan unhotatte ketä puhuttelette," sanoi Myl«

len minulle. "Ei ruhtinaat ole koskaan lii'oin armahta»
waiset. Wl"hliwouti oli siihen aikaan wielä nuorukainen,
ja ansaitsi senlähden säälimisellä kohteltawaksi." "Puhukaa,
puhukaa!" sanoi ruhtinas minulle. Sitten näytin minä hänelle
kirjeenne, rakcs isäni, jotka kirjoititte minulle Italiaan, ja
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jotka minä yön seutunsa ha'in esiin laukustani, Niissä ei
löndy yhtä ainoatakaan, joissa etlen toiwottcle Luojan siu-
nausta perintöruhtinaalle, joka silloin eleli samasia maaZsa
kuin minäkin. Ruhtinas luki ei ainoastaan niitä paikkoja
joita minä hänelle näytin, waan myös koko kirjeen. "Noh
hywä," sanoi hän, ''nyt muistan minä teidän jo Italiassa
puhuneen minulle siitä hywästä miehestä; hän joka näin
kirjoittua ja on kaswattanut niin huwän pojan, ei taida

srs suinkaan itsekkään pahantapainen olla " "Senpatähden,"

sanuin minä, "täytyy Tcidän Korkeutenne rankaista yli-

jahtiwoutia ja antaa jahtiwoudin pojalle isänsä palwclluk-
sen," Mylleri katsahti taas tuimasti minuun ja sanoi:
"Niinkö puhutellaan armollisinta ruhtinastamme?" Mutta
ruhtinas wirkki myhäillen: "Tosin ei se niin pi'an kuule
kuin te luulette. Minun täytyy kuulla ja lutkia ylijahti-
woutiakin," Hän wiittasi Myllerin siivulle ja puheli wä-
haisen aikaa Hiljaan hänen kanssansa. Sitten istahti Myl>
leri kirjoittamaan; ja ruhtinas sanoi minulle: "Olkaa rau-
hassa, kaikki pitää hywin käymän."

"Sillä wälillä kuin Mylleri kirjoitti, puheli ruhtinas
kanssani kumista. "Isäwainaajani," sanoi hän, "jätti mi«
nulle jälkeensä hnwän joukon niitä, M>nua haluttaa kuul-
la, mitä te niislä sanotte. Kuitenkin owat he parannetta-
wat. Tämän työn annan minä teidän halttuunne. Suos-
tuisittenkos si<ä »vastaanottamaan?" "Aiwan mielelläni,"
«vastasin minä; "mutta ei ennen kuin perästä pyhien. Iou«
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lunaattona nain minä ensikerran tunnioitettawot clatuswan
hempani; scnlävdcn talidon minä heila taas joulunaaltom

kohdata, semmenkin kuin he niin murheellisessa lilassa oma
ja minä saan kertoa heille ilauttawia sanomia." "Airoa
oikeen," sano! ruhtinas "Minä suon myös mielelläni tei
dän osottaman kiitollisuutta elatusroanhemmillenne."

"Sillä wälillä päätti Myllcri kirjoituksensa, ja ojenj
lappuma ruhtinaalle merkittawäksi. "Terwchlikäät hywä,
elatus-isäänne," wirkki ruhtinas, ''ja sanokaa sille lclpo
miehelle, ettei hän tarwitse olla lewotoin asiastansa."

"Kolia männessä sanoi Mulleri nuhdellen minulle
"'hywä ystäväiseni, le nä'yitte lii'oin rohkeelta ruhtinast<
puhutellessanne, minä ko'in kaiken tawoin estellä teitä siitä
mutta etlcnpä huolineet waaroiiuksiZtani. Toisaalta mini
en siitä suuresti oudoksiikkaan, sanoi hän, syynä siihen cl!
suuri rakkautenne elatus wanhcmpianne kohtaan. Luullaki
seni onkin suorin tie lyhin" Minä utelin häneltä
ruhtinas oli puhellut hänen kerallansa ja mitä hän oli käs,
kenyt hänen kirjoittaa. Wasta monen anomukseni jälkeer

ilmoitti hän minulle ruhtinaan sanoneen: "Minä oli» wä,

hältä joulua epä.luuloon isästänne. Tuossa on kirjoitus
joka nimittää toisen sen wanhan jahtiwoudin siaan. Kui
lenkin orwelin minä tarwittawani wähän miettiä asiata
maikka he wahmasii luottiwat suostumukseeni, enkä siii
alekirjoittnnut päätöslä. Nyt wasta ai'on minä oikein tut!
kic> sitä." Myllcri kirjoitti siis ruhtinaan käskystä ciinäi»
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sen käskyn yli-jahtiwoudille, melkeen näillä sanoilla: "Ruh-
tinas on pahoiksi mielikseen saanut kuulla, kuinka pahasti
ylijahtiwouti von Sckilffi on kohdellut sitä rehellistä jahti-
»voutia Grunewaldia; ja tämän kautta roaaroitetaan lu«
jimmasti yli jahliwoutia, tästälähin jättää wanyan jah-
tiwoutin ja hänen poikaansa pahoittamata." Päälliseksi
täytyi Myllcrin paikalla lähettää käsky sanansaattajaa myö-
ten. Ruhtinas oli muka sanonut: "Minä halawoin suu-
resti niin pi'an kuin mahdollista on saada rauhoittaa wan-
yaa rehellistä miestä." Päälliseksi pyysi Mylleri terwehti-
mään teitä ja sanomaan, että se ruhtinaalta määrätty suini
«päilemältä päättyy teidän hywäksenne, ja poikanne saa
»varmaan jahtiwouti-palwelluksen."

LLanha jahtiwouti seka muut kaikki, oliwat tätä ker-
toessa ustasti pyyhkineet silmiänsä. Hän nousi, syleili An-
tonia, olti peitteen lesuksen syntymys-kuwalta, katsahti kii-
tollisuudella taiwaaseen, ja sanoi: "Yhdistykäämme nyt
enkelein ylistys-weisuun: Kunnia olkoon Jumalalle korkeu-
dessa, ja maassa rauha, ihmisille hywä tahto."

S
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Anton selittää rakkaudensa Lowisalle.

Yhdeksäs Luku.

Joulu-fnn.
Koska Anton oli päättänyt kertomisensa, kuulusteli

hän tarkoin rakkain wanhempainsa »voinnista. Hän ha.
waitsi surulla kuinka paljon molemmat oliwst wanhettuneet
hänen pois ollessansa. Hän miltei wuodattanut kyyneleitä

heidän harmaitten hiustensa ja ryppyisten kaswcinn tähden.
Kuitenkin salasi hän liikutuksiansa, «i pahoitiaaksensa wan«

hain mieltä. Sitä wastaan oudoksui hän suuiesli nähdes.
sään kaswin-towerinsa Kristianin, Katrinan ja Lowisan pa«

raimmassa kukoistuksessansa Hän kutsui Kristianin molem«
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Mat lapset luoksensa. "Ah hywä Isä'/' sanoi hän, "miten
aika kuluu. Kahdeksan toista nmotta sitten oliwat Kris-
tian, Katri ja minä niinkuin noi lapset ia Lowisa wiela
pienempi. Nyt owat nämät lapset meidän siassamme.''
Hän katseli näitä lapsia mielisuosiolla. "No," kysyi hän,
"jokos olette joulu-lahjoja saaneet?" "Ah ei," wastafi
wahäinen Franssi. "Ylijahtiwouti turmeli ilomme; hän on
kuin oikea Herodes." Hilinsä nuhteli häntä näistä sanois»
ta. Pieni Klara sanoi: ''Anton, sinun owat taiwaan
lit luoksemme lähettäneet. Mutta onkos sinulla jvtakin
joulu-lahjaa mu'ass«si?" "On, on lapsukaiseni," mastosi
hän, "minä en teitä unhottanut; mutta teidän täytyy odu».
taa, siksi kuin waununi tänne joutuu. Siinä on minulla
kaikki." Lapset tyytyiwät tähän lupaukseen.

Sitten käytiin illalliselle, mutta puhuttiin mämmi»
kuin syötiin. Lapset tahtoiwal männä wuoleelle. Muut
kaikki jäiwät malmeille. "Huomis-aamuna," sanoi Anton,
"pitää meidän rakkaita lapsukaisia <rinäisesti ilautlaman jck
laittaman heille joulu-puu. Eräissä paikoissa käytetään sei»
meä joulu iloksi, täällä taas joulu-puuta. Rakkaudesta
lapsiaan kohtaan täytyy Kristianin jo tänä iltana hankkia
nuori näre metsästä. Mitä sen koristukseen tarwitaan, on
minulla mu'assani. Minä jätin Eschendaliin ajo-micheni,
jonka hewoiset oliwat uupumaisillaan tielle, ja kiiruhdin
itse tänne wuoritse, mutta huomen aamuna warain tulee
waununi tänne laatikkoni ja muitten kapineini kanssa/'
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Seuraamana aamuna warain, lasten maatessa, oliwat
jo kaikki talon mäki työssä käsin joulu-puuta laittelemassa
ja koristelemassa. Nuori, soma ja tihiä näre asetettiin ak-
tunain wälille nurkkaan. Kuin Anton oli tyhjentänyt »vau-
nunsa, aukasi hän erään suuren askin, jossa ainoasti lasten
leluja oli. Puun oksiin ripusteli hän lahjansa: koreita he-
delmiä, kaikenlaisia makeisia, pieniä somia koriloita, täynnä
kullittuja mantelea ja päähkinöitä, kauniisti kudottuja ku-
kas-seppeleitä, koristetut punaisilla ja finertäwillä «nuhai-
silla ja kaikkinaisia koreita leluja. Kaikki nämät laitteli
hän paraimmalla tawalla. Sitten otti hän parin tusinaa
pieniä tinaisia lamppuja, löydettyinä waksilla. Rämät-
kin ripusteli hän tarkasti oksille, puun wal'oksi, mutta
«i sytyttänyt tulta niihin. Kuin kaikki oli walmiina, ma-
niwät K.ttri j« Lowisa lapsia nostattamaan. ''Mutta,"
sanoi A,non, "älkää antako heidän ennen tulla sisään,
kuin minä olen kerinnyt sytyttää lamput palamaan, ja äi-
tinsä kulsuu heitä."

Kuin lapset kuuliwat puhuttaman joululahjoista, kansi
uniki heti silmistä. Ei tahdottu saada niin pi'an »vaatteita hei-
dän yllensä, kuin he tahtoiwat. Wihdoin huusi äiti: "Tul-
kaat nyt!" Lapset riensiwät huoneesen, muita seisahtiwat
äkkiä, ikään kuin soaistut wal'olta. Ihmetellen ja ihan-
nellen tätä outoa näkyä, he ei tainnet al'ussa sanaakan
»virkkaa. Tirkistellen ja awoin suin katseliwat he tätä
luistamaa puuta. Oksien loistama wiherjäisyys, lamput,
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jotka ikään kuin tähti-sikerit wälkkniwät niitten wäl!Zs,r,
ne punertawat ja kcllertawat hedelmät, ja ne kaiken nä-

köiset soreat kappaleet, näkviwät heistä taikaudeksi. He el-

ivät tienneet tokko walwoiwat eli uneksimat. Viimeisellä
aukeni heidän suunsa ja huusiwat kummastuksissaan: "Oi
miten kaunis! miten ihanat" Wäyäinen Franssi sanoi:
"Noin kaunista puuta, joka sydän talvellakin kantaa lom-

moisia monenlaisia hedelmiä, ci löydy koko meidän met»
sässä." "O," wirkki Klara, ''tuommoisia ruila faswaa
ainoasti paiatiisissa, eli kenties Taiwaassa. Hiti, eikös ole
tosi, että lapsukainen Kristus on tämän puun meille lä-
hettänyt?" "Ei warsin semmoisena, kuin sen nyt na et,"
wastasi äiti. 'Kuitenkin on Kristuskin, joka kerran lap-
sena seimessä makasi ja nyt elää taimaassa, tämänkin ilo»
teille »valmistanut. Jos hän ei olisi syntynyt, niin emme

tietäisi joulusta eikä joulu-lahjoista." "Pitäähän mei-
dänkin rakastaa ja totella häniä kaikesta sydämmestamme,"
sanoiwat lapset. "Hän on niin aiwan hywä ja rakastaa
lapsia suuresti. Ei yhdelläkään ihmiMä maailmassa ole

fenlaista iloa, kuin hän meille tekee."

"Tosi on, ettei yksikään tävsi ihminen taida
fenlaista iloa tuntea, kuin te, rnkkaat lapseni," sanoi mum-
mo. "Wiattomat lapset omat kaikkein onnellisimmat maan
päällä; hcidän ilonsa on suuri ja puhdas. Jumala suojel-

koon tcilä miattomina ja hywinä! Ah," sanoi hän muil-
lekin, "«'äkräämpäin ilo turmellaan monasti huolilta ja su-



94

tuilla, kunnian pyynnöltä, ahneudelta ja muilta pahuuksilta
»vieläpä tunnon waiwaltakln. Scnpätähden sanoiki rakas
Wapahtajamme aiwan kauniisti ja totisesti: "Ellette käänny
ja tule niinkuin lapset, niin ette taida tulla taiwaan »val-
takuntaan.''

Nyt alkoi iso-isä puhua ja sanoi: "Minä pidän paljon
joulu-puun tawallisuudesra maassamme, Esi-isämme teki-
wät siinä sangen kauniisti ja »viisaasti, että he kokiwat
suuna juhlia tehdä ilopäiwiksi lapsillekin. Tämä lapselli-
nen ilo tekee heille pyhäpäiwät rakkaiksi ja kalliiksi, ja »val-
mistaa heidän sydämmiänsä sen korkeemman juhlapäiwän,
autuuden, omistamiseen, joka on kaikille meille annettu.
Tästälähin pitää tässä talossa kunakin joulu-aattona joulu-
puu wiherjöitsemän meidän lapsukaisillemme. Jospa se «i
nämkän somaksi koristettu olisi kuin tämä, on se kuitenkin
heille yhtä ihana. Lasten ilauttamiseksi ei tarwita paljoa:
muutama omena, kullattu päähkinä m, m, on kyllä, jos «i
muuta parempata ole. Ia eihän kukaan lainne olla tiimi
lapsia »viattomasti ilauttaaksensä. Minäpä uskon joulu-
puun olewcn meille suuresti hyödylliscnki lasten kaswaiuk-
sessa, ja säästämän kurittamisen waiwalta. Lapset, jotka
owat kerran nähneet joulu-puun, iloitsemat warmaanki siitä
koko wuoden, ja pelkääwäl enimmin näitä uhkaus sanoja:
jos oletten tottelemattomat, niin etten saa joulu-puuta! kuin
jos heitä ruoskimisella uhattaisiin."

Sekä lasten wanhemmat että isoisä ja mummo kiit-
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timat nyt Antonia siitä suuresta ilosta jonka hän. heidäw
lapsille ja lasten lapsille »valmistanut oli. "Eihän toi wä-
hnys maksa mainitakkaan, sen wähemmin kiittää, sanoi hän.
Nnt pyytäsin teidä ei paheksimaan eräitä wähäpätöisiä jou-
lulahjoja minulta" Hän ankasi laatikkonsa, joka seisoi
huoneen yhdessä nurkassa. "Kerran," sanoi hän, ''täyditte
te runsaasti cämän laatikon minulle matkalleni; sentähden
ti se käy laatuun, että sen wnrsin tyhjänä takasi saisitte."
Hän antoi elatus äitillensä kalleita nahkoja ja silkkiwaat-
teita, sanoen: "hywäin lasten wcl'ollisuus on pitää huolta,
ettei heioän wanhempansa talwiseen aikaan kylmäsi" Nuo-
«lie emännälle ja molemmille siskoillensa antoi hän wihel»
jäistä lastia waatteiksi, silttihuiwea Saksasta ja muita wai,

mowä'en koristuksm. Kristiani sai oiwalMen kaksipiippu-
sen pyssyn, hopea koristuksilla. Nauhalle jahtiwoudille

sanoi Anton: "te rakas isäni, etten tarwitfe enää jahdissa
käudä; täydytte lewätä wanhoista waiwoislanne, ja tarwit-
sette jotain wahwistawaista wanhoilla päiwillänne. Pute-
lit noissa kontoissa owat täynnä parainta renskaa. Ia
tuossa on pikari, josta saatte sitä juoda." Anton ojensi

hänelle erään sisältä koreasti kullatun pikarin, jonka ulko-
puoli oli kaunistettu lawcri-puun seppeleellä ja näillä sa-
noilla: "Joulu-aaton muistoksi wuodcna l?40, annettu
rakkaalle isälleni Fredrikki Grunewaldille joulu-aattona w.
1758, kiitolliselta pojaltansa Anton Kronerilta." Ukko sy-
leili Antonia kyyneleet silmissä. Päälliseksi antoi Anton
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hänelle yhden pätkän kultarahoja. "Nafns isäni," sanoi hän
"le olette kuluttaneet paljon rahaa, minua kasroattaissanne,
scntähdcn ci se käy laatuun, jos muut lapsenne siitä puu-
tosta kärsisiwat." Ukko ei tahtonut mitenkään »vastaanottaa
rahoja. Mutta Anton wa?tasi: "Eihän tämä ole muuta
kuin pienenen lahja minulta. Armollinen rubiinaani on ai,

wan runsaasti minua lahjoittanut, ja hänen anlimensa ilaut-
ti minua wielaki enämmin sentähden, että minä sen kautta
taidan ehkedes wahäisesti suorittaa wanhaa welkaani teille,
joka kuitenkin ei koskaan täydellisesti palkituksi tulla taida."

Kaikki läsnäolewaiset tuliwat tältä suuresti liikutetuiksi, ja
mummo lausui: ''Ah Am m, kuin sinä muinon ensi kertaa
tulit taloomme, miten taisimme siilon luulla, ettäs kerran
meille näin ilofen ja onnellisen joulun «valmistaisit, ja esi-
rukouksesi kautta ruhtinaamme tykönä meitä niin isosta
hädästä auttasit, tahi niin runsaasti palkitscifit sen, mitä
me sinulle tehneet olemma!" Anton wastasi- "Sen on

Jumala palkinnut, hän johdatti minut taloonne, äärettö-
mästi minua sekä leidä siunataksensa. Ylistetty olkoon hä-
nen Nimensä!"

Mutta sallikaa minnn nyt heti matkustaa pois," lau-

sui Anton wiclä. "Kuinka on se mahdollista?' huusi-
n?at kaikki kuin yhdestä suuSta, "Minun täytyy kaupun-
kiin herra Riedingcrin luo,'' wastasi Aulon. 'Minä uskon
ennättäwäni wiela Kirkkoon, ja tulollani saattamani rak-
kaalle opettajalleni odottamattoman ilon, ja tänä iltana pa-
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lauluwam hänen kanssansa tänne teidän luo. Sitten toh-
domma me kaikki yhdessä iloisesti ja onnellisesti päättää
juhlat, sekä tämän wuoden jäännös päiwät." Koko pere

seurasi Antonia waunuihin. Samana iltana tuli Anton
opettajallensa takasi, ja wanhan jahtiwoudin puustellissa
synkässä metsässä wictcttiin nämät juhla päiwät niiltä
kaikkein onnellisimmilta ihmisiltä, kuin koskaan maailmassa
elänyt on

Antcin» ja Lowisan häät,

Mitä Antonin histooriasta wielä ansainnee mainita,
on lyhyesti seuraama. Anton anoi elatus-wanhemmiltansa
heidän tytärtä Lowiisaa w«imoksensa. Moleet suostui-
wat siihen ilolla. "Ah Lowisa," sanoi äitinsä, 'kuin sinä
ensi kertaa nä'il Antonia ja annoit hänelle joululahjaksi
fauniin omenasi joka sulla kädessäsi oli, en tainnut minä
luulla, että hän sinua kerran morsiamenansa alttarin eteen
kulettawa on." Häät wietettiin suurimmalla juhlallisuu-
della, kuin koskaan jahtiwoudin puustellissa tapahtunut oli.
Anton osti oman kartanon taupunnissa, ja hänellä oli niin-
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kuin mainiolla Kuwailialla alati kylliksi työtä, ja eleli Lo-
wiisansa kanssa suurimmassa onnellisuudessa.

Ensi kewäänä tuli itse ruhtinas kokonaan odottamatta
kaupunkiin, wanhan jahtineuwoksen Myllerin ja erään wie-
raan taitaman herran parissa. M.jahtiwouti säikähti tätä
suuresti, ja jo edelläkäsin arwasi tästä äkillisestä tulosta ei
mitään hywäa itsiänsä odottaman. "Te olette määrin täyt-
täneet welwollisuuksianne ja minun käskyjäni," lausui ruh-
tinas hänelle. "Petelty ilmoituksiltanne olin minä wähältä
eroittaa wanhaa rehellistä jahtiwoutiani ammatistansa, ja
aiuaa pojallensa paljota wähäpälöisemmän toimituksen; mut-
ta eltä niin julmasti koko perettä kohdella, kuin teidän tar-
koitus oli, ei ollut koskaan minun tahtoni. Mutta kat-
selkaammcpas kaikkein esinä teidän halwssa olemia metsä-
maita, missähän tilassa ne omat.''

M-jahtiwoutin metsät loattiin oleman sangen huonossa
korjuussa. "Teittä laitetuilla papereilla, oli kaikki par-
haimmassa järjestyksessä,'' sanoi ruhiinas: "kaikki oli niin
somaksi laitettu, kirjoitettu ja wiiwoliu kuin olisi kirjapai-
nist» lähtenyt. Mutta metsässä löydän minä olewan ko-
lonaan toisin laita. Monesta paikkoin on silmännähtäwästi
enämmin hakattu puita, kuin luun laskut osottawat. Te
olette pettäneet minua." Sittemmin tuli ilmi, että yliiah-
tiwoudi oli naapurissa olemaan rautakaiwantovn myönyt
»vähitellen mvnta tuhatta syltä puita enämmin kuin hän
luunlaskuss» näyttänyt oli. Elääkseen reimaakkaasti mel«
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'kcen ruhtinaan tawoin, oli ylijahtiwoudi ti ainoasli tuhlan-
nut omailuudensa ja joutunut welkohin, waan myös alka-
nut harjoittaa petollisuutta ruhtinatansakin kohtaan. Tämä
pani hänen heti rokalta pois ja päälliseksi tuomitsi hänen
suorittamaan wahinkon, Tästälähin <li herra Schilffi wa-

häsessä maakartanossaan sangen köyhässä tilassa.
Sitäwastaan tapasi ruhtinas wanhan jahtiwoudin Gru-

newaloin metsät paraimmassa korjuussa. Hän mäni itse jah»
tiwoudin tykö, kohteli häntä suosiolla, tahdoi nähdä koko
Hänen perettänsä, ja puhutteli kutakin heistä sangen ysta-
wälliiesti. Ennen kuin ruhtinas astui ratsashewoisensa
selkään, jota eräs palwelia piteli suitsista jahtiwoudin huo-
neen owen edessä, sanoi hän Kristianille: ''Minä panen tei-
dät nyt jahtiwoudiksi; palwelkaa minua samalla uskollisuu-
della kuin isanneki! Mutta te," lausui hän, kääntyen ukko
Grunewaldin puoleen, "näytätte tosin oleman jo i'issa,
mutta kuitenkin paljota raskimpi ja wirkumpi, kuin herra
Schilffl teistä minulle kertonut on. Ei katsoen wanhuut-
tanne, olette te wielä woimakas ja lnwoperäimn; sentäh»
den en taida minä wielä wapauttaa teida palwelluksestani.
Ainmärtäncttehän te minun tarkoitukseni, koska minä sauvn
woikaa hywin, herra ylijahtiwoudi!"

-^Ni_«_H_^
















