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l. Mm prinssi ja jllutllllUSPmKn.
„Nyt olemme walmiit, eikö niin? Nyt!

Valaamme takaisin rawintolaan päiwällistä
syömään?"

„Emme wielä, prinssi; emme ole wielä
nähneet kaikkia katsomusta ansaitsemia
paikkoja tässä ihanassa Frankfurtissa; ja!
koska meidän heti päiwällisen syötyämme
on mattaan lähteminen, niin on tarpeet-
lista, että sitä ennen suoritamme kaikki
tehtäwamme."

„Mutta mitä meillä wielä on katso-
matta?" kysyi prinssi huoaten. ,Minä
makuutan Teille, herra howimestari, että
olen unhuttllwa puolet kaikesta, mitä olen
nähnyt, ja minun äitini on sangen suu-
resti wihastuwll, jos minä en muista
mitään siitä, mitä Te minulle olette näyt-
täneet".

„Teidän pitää muistianne ahkerasti
harjoitteleman, prinssini", lausui yliho-
wimestari paroni von Emptich wakawasti.
,Hywä muisti on kallis lahja
mutta marsinkin ruhtinaalle, ja koska tei-
dän kohtalonne kerran on asettanut Tei-
dät sille sijalle, että jolloiukulloin wielä
tulette hallitsemaksi ruhtinaaksi, niin on
Teidän malttamatta muistianne teroitta-
minen. Ruhtinas ei saa unhottaa mitään,
hänen on pidettäwä sekä suurimmat että
pienimmät asiat tarkasti muistissa".

„ Niinkö, herra homimestari?" kysyi
poika, katsahtaen iwallisesti sinisilmillänsä
kaswllttlljausa tymeniin kaswoihin,
tinasko ei saa mitään unhottaa? Ia et-
tekö Te musta nykyjään ole minulle sa-
nonut, että ruhtinas ei ollenkaan tarwitse
muistaa niitä soimauksia, joita hän ala
maisiltansa saa kärsiä, että hänen pitää
olla jalomielisen, eikä koskaan kostaa pa-
haa pahalla, maan aina unhottaa hänelle
tehdyt wääryydet?"

„En sanonut unhottaa, waan anteeksi
antaa, prinsi", wastasi paroni naurahtaen.
„ Mutta minä nyt huomaan, että Teillä
todellakin un hywä muisti, enkä siis epäile,
että Te olette panewa kaikki mieleenne,
mitä täällä Frankfurtissa olemme nähneet,
jonka wuotsi teidän ensimmäinen retkenne
maailmassa ou Teille hywiä hedelmiä
kantama".

„Mutta sanokaas nyt minulle, herra
paroni", kysyi prinssi, „minne Te oike-
astaan minua wiette? Mitä nämä kaitai-
set, inhottawat kadut owat, joita nyt kul-
jemme? Katsokaas wain, eikös tuossa ole
suuri rautainen portti keskellä katua? Ia
kuinka kammoksuttawaltll eikö tuolla puolen
porttia näytä! Missä me olemme, herra
paroni, ja mitä täällä näillä iljettäwillä
kaduilla moipi olla katsomista?"

„Prinssi, täällä on meillä sangen tär-
keä katsottawa: ihmisen kurjuus", lau-
sui paroni juhlallisesti ja, Pysähtyen por-
tin pielen luo, tarttui hän prinssin käteen
ja katsoi häntä wakawasti ja hellästi sil-
miin.

„Prinssi", sanoi hän, „tänä päiwanä
saatte toisen suuren opetuksen täällä. En-
simmäisen saitte Te keisarisalissa. Te
saitte seisoa sillä palkongilla, jostakeisari
kaikessa maallisessa loistossaan näyttäy-
tyy kansalle, joka häntä riemuhuudoilla
terwchtii. Tällä palkongilla sanoin minä
Teille, Saksan keisarin suuruudesta, lois-
tosta ja komeudesta kertoessani, että Te
aina pitäisitte mielessänne, että keisarikin,
kaiken komeutensa, loistonsa ja kunniansa
ohessa, on ainoastaan ihminen, erehlywä,
harhailema ihminen kuin muutkin. Nyt,
näiden kolkkojen porttein edessä seisocs-samme, joiden takana alkaa tuo ahdas li-
kainen kaupungin-osa mustine, rumine



huoneincc», nyt sanon minä Teille:
tätää aina mielessänne, että kerjäläinen-
tin on ihminen, ja että Jumalan edessä
köyhin ja wiheliäisin on aiman yhtä hywä
kuin jaloin herra ja mahtumin keisari.
Nyt saatte nähdä Ghelto'n, wauhan luu-
talaiskadun Frankfurtissa".

„luutalaistadun!" huudahti poika ja
astui kauhistuneena askeleen taaksepäin.
„Mutw sitä en halua nähdä, herra ho-
mimestari, eikä se ansaitsekcian katsomista,
kuinka nuo wcinhat, rumat Juutalaissak-
sat likaisissa huoneissansa asumat. En
moi suwaita noita Juutalaisia, sillä tie-
dänhän minä, että he kaikki omat kehnoja,
kurjia ihmisiä, joiden koskeminenkin jo
tuottaa häpeää, ja jotka sen wuoksi eimät
saa asua samoissa huoneissa eiwätkä sa-
moilla tabuilla kuin kristityt. Jokainen
Juutalainen on kerjäläinen, saituri, nyl>
kyri ja petturi".

»Prinssi Wilhelmi", sanoi paroni toti'
sesti, „muistakaa, että ihmiskunnan ma-
pahtajllkin, että lesus Kristuskin oli Juu-
talainen. Tulkaa, prinssi. Te olette nä-
kemä luutlllaiskcmpunam, ja Te olette
siitä nä'ystci oppiwa armoa ja lempeä
osoittamaan; Te olette näkemä, kuinka
ihmisten ennakkoluulot omat kokonaisen
kansakunnan sortaneet onnettomuuteen,
häpeään ja alennustilaan. Tulkaa!'

Hän tarttui prinssin käteen ja astui
hänen kanssansa tuon korkean rautaisen
kynnyksen yli, jota ulottui toisesta portin
pielestä toiseen.

Tällä hetkellä astui portin pielen ta-
kaa poika esiin, jolla oli rikkinäiset, likai-
set waatteet ja musta lakki päässä. Hän
asettui seisomaan suoraan paronin ja
prinssin eteen ja katseli heitä teräwästi
ja uhkaawasti pienillä mustilla silmillänsä.

,Ei ole tarpeellista, että Te tuotte
pikku herra prinssiä tänne luutalaiskau-
puntiin", sanoi hän tuskin ymmärrettä-
wällä juutlllaismurteella. »Tuo pieni
prinssinulikka on nähnyt kylliksi, näh-
tyään raastuwan ja keisarisalin komeu-
den, ja silloin on hänellä ollut tilaisuus
ylpeillä ja toiwoa, että hantin kerran

! hän jo kumminkin on Prinssi. Multa
luutlllaistaupungin komeutta, sitä hän ei
tarwitse nähdä, sillä onnettomuuden lois-
toa tuo nuori herra kumminkaan ei ym-
märrä, eikä hän siitä moi mitään oppia
typerällä, paisuneella ruhtinaallisella sy-
dammellänsä. Omien asuntojemme edessä
kutsuu hän meitä kerjäläisiksi ja pettureiksi,
ja kumminkin on hänen opettajansa hä-
net tänne sitä »varten tuonut, että hän
meistä jotain oppisi. Kuulkaashan tätä
te kaikki, kuulkaas 'Varuk, Veilchen,
Schmuel ja Ewa, kuulkaa Adam ja Ra-
kel, Jakob ja Abraham, Vliimchen ja La-
dan, kuulkaas main, täällä on pieni her-
ranen, joka nimittää meitä kerjäläisiksi ja
pettureiksi!"

Ia kun hän oli näin kimakalla äänellä
täyttä kurkkuansa huutanut, aukeniwnt
lähinnä olewain huoneitten matalat owet,
ja kokonainen parwi ryysyistä, mustasil-
mäisiä ja mustatukkaisia lapsia tnlwasi
niistä ulos.

„Mitä hän on sanonut? Mitenkä hän
on meitä herjannut, Mayer Anshelm?"
kysyiwät, kirkuiwat ja nauroimat he sekai-
sin ja tarkastiwat samalla säihkymin sil-
min tuota waaleameristä, sinisilmäistä
prinssiä, joka hämillänsä ja peloissansa
wetäytyi opettajansa taakse.

„Hän on sanonut", huusi poika, „että
me Juutalaiset —"

Mutta prinssin howimestarin käsi las-
keutui silloin äkkiä Mayer Anshelmin ol-
kapäälle, josta poika niin kummastui, että
hän paikalla Pysähtyi.

„Mitä?" kysyi hän, „eiko Teitä pe-
lotta koskettaa likaista luutalaispoikna.
Te laskette ylhäisen walkean kätenne mi-
nun olkapäälleni, ettekö pelkää siitä saas-
tumanne?"

«Hiljaa, poikani", sanoi prinssin ho-
wimestari. .Lakkaa nyt huutamasta ja
pauhaamasta, sillä muutoin meidän täy-
tyy kääntyä takaisin, ja se tulisi teidän
omaksi wcihingoksenne, koska teidän köy-
hät ja sairaat siinä tapauksessa jäisiwät
ilman lahjatta",
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„Herra paruni, minä olen maiti", mn- >
tist poika, ja hänen äskeinen ynseä kat
santansa muuttui älliä nöyrän ja alamai-sen näköiseksi.

„Sinä olet meitä kuunnellut?" kysyi
paroni.

Poika katsoi häneen teräwästi ja ynse-
ästi. «Kuunnellut? En, sitä en oleteh-
nyt, mutta minä olen kuullut. Minä
seisoin portin pielen takana, kun Te mo-
lemmat tänne tulitte, ja siinä minun
täytyi, wasten tahtoanikin, luulla sekä
Teidän wiisaat puheenne, että tuon pie-
nen prinssin tyhmät lörpötytset. Mutta
sanokaapa minulle, herra paroni, mikä
prinssi hän oikeastaan on? Millä suku-
puulla hän on wersonut, ja mikä tähti
tniwlllllta on pudonnut kukkona hänen
prinssillistä korkeuttansa kiekumacm?"

„Sinä olet luwannut olla maiti", sanoi
paroni matawasti. „Pida siis suusi kiiui
ja anna meidän rauhassa mennä edel-
leen'.

Ia tämän sanottuansa otti hän kukka-
rostansa rahan jaantoi sen pojalle. Mayer
Anshelm säpsähti, ja wihan meret nousi-
mat hänen kaswoillensa.

„En ole mikään kerjäläinen, herra",
huusi hän, ,en ole Teiltä mitään almua
pyytänyt, ja ilman edestä en myös ota-
kaan mitään!"

Sen sanottuansa nakkasi hän rahan
kadulle. Lapset, joita oli kerääntynyt
suuri joukko wieraita katsomaan, syöksiwät
tuin hurjat sen perään. Siinä ei woi-
nut eroittllll toista toisestansa, maan kaikki
meni yhtenä myllättänä; eikä siinä kuu-
lunut muuta kuin huutoa, herjaussanoja
ja uhkauksia. Jokainen tahtoi rahaa omis-
taa, jokainen tahtoi sen toiseltansa ryös-
tää ja päästä sen yksinomaiseksi omista-
jaksi. Täten syntyi tuota pikaa poi°
täisten kesken julma tappelu, jonka
nähtyänsä tyttöset heti wetciytyiwät takaisinja meniwät totiansa.

Nuoresta prinssistä oli tämä näkö niin
hupainen, että hän paikalla unhotti was-
tahakoisuuden ja harminsa sekä loistamin

silmin ja hymysuin katseli tuota sekamels-
kaa.

Mutta pieni Mayer Anshelm rypisti
otsaansa, ja Prinssin hymy näytti pahoit-
taman hänen mieltänsä. .Herra paroni",
sanoi hän, „Te tahdoitte herra prinssille
luutllllliskcmpunkia näyttää. Jos teille
sopii, niin minä lähden Teille näyttele-
mään kaupunkimme loistoa ja komeutta,
sillä meidän loistomme on meidän onnet-
tomuutemme, ja meidän komeutemme on
likamme ja köyhyytemme. Haluatteko tätä
nähdä, armollisin herra paroni?"

„Niin, rupeappas meidän oppaaksem-
me", sanoi paroni. Sitten otti hän prinssiä
kädestä kiinni ja läksi astuskelemaan juu-
talaispojan perästä, joka kuljetti heitä
likaisien katujen ja kolkkojen, synkkäin so-
putkain kautta. Silloin tällöin Pysähtyi
hän jonkun huoneen edustalle ja kertoi
heille haikealla äänellä, kuinka monta ih-
mistä näissä likaisissa loukoissa yhteen-
sullottuina asui, kuinka paljon kurjuutta
ja surkeutta nämä pimeät, päiwättömät
töllit kätkiwät, joiden ittunareiat oliwat
sllwustuueilla papereilla tukitut, joiden
omista hirweä löyhkä ja haju kadulle
asti tunki. Sitten kertoi hän wielä,
kuinka suuret werot Juutalaisten täytyi
Frankfurtin kaupungille maksaa, maitta
he oliwat niin suuressa köyhyydessä ja
kurjuudessa, kuinka joka isän täytyi yksin
lapsensa henkckin rahalla ostaa ja jokai-
sesta perheensä jäsenestä suorittaa suuri
wero. Mutta kun he tuliwat wanhan
temppelin eteen, jonka harmaat seinät
näyttiwät yhtä kolkoilta ja synkiltä luin
sen ympäristökin, silloin loistiwat Juu-
talaispojan silmät, ja hurskas innostus
maltasi hänet. Hän laskeutui Palmilleen
tuon wanhan rakennuksen kynnykselle ja
luti hiljaa, mutta hartaasti erään rukouk-
sen, sitten hyppäsi hän rawakasti ylös ja
alkoi lomalla, iloisella äänellä kertoa siitä
kunniasta ja loistosta, mikä näiden muu-
rien takana kätkeytyi, noista raskaista
kultaisista kynltiläjllleista, jotka olimnt
alttarille asetetut, tuosta kultaisesta owes-
ta, jonka takana kailtein-pyhinunän arkku
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säilytettiin. Sitten kertoi hän Salomonin
temppelistä Jerusalemissa, joka oli ollut
komeampi ja parempi kuin kaikki nykyiset
keisarien ja kuningasten linnat ja palat-
sit, sekä kuinka luutaan-kansa silloin oli
ollut ritkaiu ja mahtawiu kaikista kan-
soista maan päällä, se kansa, jota Ju-
mala edellä muita rakasti ja hoiti. Ia
sitten tumasi hän waikeroiwalla, pitkäwe-
teiscllä äänellä, ikäänkuin hän olisi suru-
wirttä weisannut, Herran kansan nykyistä
alennustilaa, kuinka se on maailmaan
hajoitettu, kuinka se orjuutettuna ja hä-
wäistynä elää julmain, komasydcimmisten
ihmisten seassa, jotka sitä herjauksilla ja
parjauksilla wainoowat.

Pieni prinssi punastui, kun Mayer
Anshelm, näin walittaessansa, käänsi hä-
neen silmänsä, mutta paroni katsoi kum-
mastellen ja sywästi liikutettuna tuota
eriskummallista poikaa.

«Oikeinhan sinä olet oppinut mies",
sanoi hän. „Mistä ollet saanut tietää
kaikki nämä asiat, poikani?"

„ Isäni on ne minulle opettanut", mus-
tasi poika. „Isäni oli sangen oppinut,
maitta hän oli ainoastaan kaupustelija-
juutalainen, hän osasi talmudin ja laki-
kirjat ulkoa, ja noina pitkinä talwi-iltoi-
«a, jolloin me pimeässä istuimme ja
nälkää näimme, kertoi hän niin monta
ihanaa asiaa, että tuntui oikein makoisalta
pimeässä kammarissamme eikä tiennyt nä-
lästä mitään".

„Puhut isästäsi, niinkuin häntä enää
ei olisikaan. Onko hän jo kuollut?"

„On, herra paroni", sanoi poika me-
sissä silmin. „Hän on kuollut, ja äitini
on kohta häntä seuraama, sillä hän on
komin sairas ja heitto. Lääkäri sanoo,
että hän kenties möisi Parata, jos hän
tulisi pois tältä umpikadulta ja pääsisi
raittiisen ilmaan, Italiaan tai merelle.
Mutta me olemme köyhiä ihmisiä emme-
kä moi muuta, kuin knolla kurjuuteemme.
Ia maikka olisimmekin rikkaita, niin äi-
tini, joka jo rinnassan-sa, ei sittenkään lähtisi tältä pimeältä ta-

i bnltll eitä matalasta majastansa! Hän
tahtoo siinä kuolla, missä isäkin kuoli".

„ Mutta mitäs sinä sitte rupeat teke-
mään, kun äitistkin kuolee?" kysyi paroni
sääliwästi. „Mitä sinusta tulee, poika
parka?"

„Mität° minusta tulee?" kysyi poika
naurahtaen. „Sen niinä teille heti sa-
non, herra paroni, minusta tulee rikas
kauppias!".

«Rikas kauppias? Mistäs siuä sitten
rikkautesi otat? Missä piilewät sinuu
aarteesi?'

„Täällä ne piilewät, herra paroni",
wastasi poika hymyillen, „täällä Päässäni
ja sormissani. Ettekö tiedä, herra pa-
roni, että Juutalaisten sormissa on lu-
mouswoinill, joka Vaikuttaa, että, niin
pian kun hän waan lujalla tahdolla kä-
tensä ojentaa, dukatit ja guldenit rupea-
mat arkun pohjalla tanssimaan ja was-
tustamattomasti pyrkiwät hänen sor-
miinsa?"

„Siuä olet kummallinen poika", sanoi
paroni nauraen. „Kuinka wnuha sinä
olet?"

„Ummelleen tymmenwuotias, herra pa-
roni, sillä minä olen syntynyt wuonna
1748'.

„SelM on minun syntymäwuoteni!"
huudahti prinssi wilkkaasti.

„
Pyydän anteeksi, että olen rohjennut

syntyä samalla wuodella luin herra prins-
si", lausui pieni Mayer Anshelm Mal-
lisella alamaisuudella. «Tahtoisin olla
seitsemää toista sataa kolmea wiidettä
wuotta ennemmin syntynyt, sillä silloin
olisin minäkin ollut prinssi, kosta olen
Lewin sukua, joka oli ylimmäisten pap-
pien ja suurten herrain sutu! Pyydän
wieläkin anteeksi, herra prinssi! Ia nyt
olemme jo päässeet portille takaisin, ja
koska Te, korkeat herrat, jo olette näh-
neet kaikki, mikä katsomista ansaitsee, niin
lienee Teillä nyt kiire päästä pois tästä
likaisesta Inutalaiskausiungista. Kellu lyö-
pitin jo kuutta! Se on se aika, jolloin
luutalaistaupungin Portit suljetaan. Siis
kiiruhtakaa, ylhäiset herrat".

6



„Hywä on, pieni Mayer Anshelm",
sanoi paroni ja puheli hetkisen prinssin

kanssa. „Kuule, mitä minulla on sinulle
Hänen Mhäisyytensä nimessä sanottamaa.
Sinä olet älykäs, sukkela Poika, ja sinä
olet woittanut prinssin suosion, jonka
wuoksi hän mielellään tahtoisi sinulle
tehdä jonkun armon osoituksen".

„Niin, minä tahtoisin mielelläni sinulle
tehdä jonkun armon osoituksen", kertoi
prinssi ylhäisesti. „los sinä tahdut läh-
teä tältä wanhlllta, inhottamatta luuta-
laiskadulta ja ruweta oikeaksi ihmiseksi ja
antaa itsesi kastaa, niin tahdon minä
pyytää isääni, Hessenin kuuriruhtinasta,
että hän ottaa sinut huostaansa ja antaa
sinun oppia jotakin käsityötä, jotta sinä
suutarina tai leipurina rehellisellä tawalla
woisit henkesi elättää".

„Kiitän nöyrimmästi, mutta minä olen
liian ylhäistä syntyperää, ruwetakseni al-
haista käsityötä oppimaan!" wastasi poika
ylpeästi. ,Olen liian rehellisistä wan-
hemmista, »vaihtaakseni uskontoani, kuten
prinssit ja prinsessat, jos heillä siitä un
maallista etua, ja minä rakastan tätä
wanhaa, likaista Inutcilaiskatua liiau pal-
jon, woidakseni sitä loskaan hylätä. Tääl-
lä luutlllaisklldulla tohdon minä elää ja
kuolla, täällä tahdou minä tulla rikkaaksi
mieheksi, miljonain omistajaksi".

„Sinusta tulisi rikas mies ja miljo-
nllin omistaja?" nauroi prinssi. .Mi-
nun rouwa äitini on kertonnt, että mil-
jonassll on Paljon, hywin paljon rahaa.
Mitenkä sinä siis, poika parka, luulet
woiwasi saada miljonan?"

.Mitenkäkö luulen woiwnni saada?"
kysyi Mayer Anshelm ynseästi. „Minä
tahdon sen itselleni ansaita".

„Mnttc> millä keinoin?" H>
„Tyullä ja toimella, herra prinssi, joka

Nykyjään kaupitsen minä nuppineuloja ja kanss
käärelllnkaa; nuppineulat poimin minä luo,
kadulta, jonne nuo koreat ronwakset niitä heitä
pudottelcwat,käärelautasuikaleet haen minä oliwc
rikasten kauppiasten makasineista, jonne tyi '
he niitä tawaramyttyjen ympäriltä wis- sorm
kelewät. Niin, niin, nykyjään käyn minä „Tm

,

! kauppaa nuppineuloilla ja täarelanglllla,
mutta kerran, kun aika on tullut, olen
minä kauppaa käypä lullalla ja hupealla,
maahuwilla, walta-istuimilla ja kruunuil-
la. Jos Te, herra prinssi, silloin ken-
ties tahtoisitte antaa wähäisen kruunun
minulle myötawäksi, niin lupaan minä
tehdä parastani. Mutta nyt, ylhäiset
herrat, pyydän minä rahaa. Minä olen
kuljettuuni Teitä kokonaisen tunnin".

„Täss' on sinulle kolme guldenia", sa-
noi paroni ja pudotti rahan Pojan käteen,

„Kolme guldenia, pieni lisäys milju-
nänni", sanoi poika nauraen. ,Kiitän
Teitä".

„Siis ei nyt käy armollesi ottaa meiltä
rahaa lahjaksi?" kysyi prinssi ylpeästi,

,En ole lahjaksi sitä ottanut", wastasi
poika, ,minä ukn rahan Teiltä rehelli-
sesti ansainnut. No, tuussa tulee kcm-
punginplllwelija purttia sulkemaan. Nyt
walmistautulllll lähtemään, ylhäiset her-
rat. Mutta jos taas kerran sattuisi mie-
lenne tekemään tulla katsomaan wanhaa
Inutlllaiskatua Frankfurtissa, niin ilmoit-
takaa itsenne minulle, minä mielelläni
Teitä opastan'.

.Ia kun sinä olet suuressa hädässä ja
awun tarpeessa, niin tule Hannun lin-
naan', sanoi prinssi, .ilmoita itses Por-
tinwartijalle ja pyydä päästäksesi minun
puheilleni. Minä olen Hessenin prinssi
Wilhelm ja asun rouwa äitini kanssa
Hannun linnassa".

„Ia minä olen Mayer Anshelm Roth-
schild ja asun rouwa äitini kanssa luu-
tllllliskadulla Frankfurtissa", sanoi pieni
Mayer, wastaten prinssin ylpeään ter-
wehdykseen yhtä ylpeällä päännyykäytyk-
sellä.

Hän jäi seisomaan ja katsoi prinssiä,
joka pystyssä pain läksi howimestarinsa
kanssa käsitysten katua pitkin waunuinsa
luu, jotka ensimmäisessä kadunritzteyksessä
heitä odottiwat. Sitten kun molemmat
oliwat hänen silmistänsäkadonneet, kään-
tyi Mayer Anshelm kutiinsa päin ja,
sormiansa napsauttaen, mutisi itseksensä:
„Tuo on oikein typerä poika! Jos hän

7
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olisi minun siiallani, niin ei hän elin-
päiwinään miljonain omistajaksi pääsisi,
waan jäisi kolo ijäkseen romukauppiaaksi!
Mutta nyt kotia, ja kiireesti! Kuinka
iloiseksi eikö äiti tule, kun hän näkee mi-
nun rahaa tuoman!"

Ia kiirein askelin riensi Mayer Ans-
helm pitkin luutlllniskatua wanhaan ra-
pistuneesen kotiinsa, jossa hänen äitinsä
häntä kuoleman kielissä odotti.

„Niti, armas rakas äitini!" huudahti
hän llwatessansll owea; „äiti, minä tuon
sinulle —" Mutta tuo ilosanoma kuoli
hänen huulilleen, ja ääneensä huutaen
juoksi hän äitinsä wiheliäiselle wuoteelle.
Mutta tämä ei häntä nähnyt, hänen sil-
mänsä oliwat suljetut, symä, kamala huo-
kaus tunki hänen rinnastansa, hänen kel-
taisella, kiwenkylmällä otsallansa oli suu
ria hikikarpaloita, hänen kalwllnkarwaiset,
laihat kätensä oliwat rinnan päällä ris-
tissä. Wuoteen wieressä istui kaisloista
tehdyllä tuolilla pieni tyttö, jokawoi olla
noin kuuden wuoden seuduilla, mutta jon-
ka kaikissa liikenteissä näki tuon waka-
wan, ymmärtämän käytöksen, jonka hätä
ja puute niin aikaisin kurjuuden lapsille
lahjoittaa. Hänkin oli pannut kätensä
ristiin ja näytti rukoileman, hänen suu-
ret, mustat silmänsä oliwat ylöspäin kään-
netyt, ja raskaat kyyneleet waluiwat niis-
tä pitkin hänen laihoja poskiansa.

„Mitenkä on äidin laita?" huusi poika
ja riensi sairaan wuoteelle. „Aiti, miksi
et minulle wastaa, miksi et katso minuun
ja iloitse että minä taas olen kotona sinun
luonasi?"

Mutta sairas ei näyttänyt kuuleman
hänen sanojansa, hän waan ähkyi ja
puhkui, ja hänen silmänsä pysyiwät kiini.

Mayer Anshelm kääntyi kauhistuksis-saan tuon pienen tytön puoleen ja hän
laski wapisewan kätensä hänen olka-
päälleen. .Gudula!" sanoi hän sydcim-
mensä ahdistuksessa, „minkätähden äiti ei
minulle wllstaa? Gudula! mikä äidille
on tullut?"

„Han on sairas, Mayer Anshelm, hän
on hywin sairas", wastasi pieni tyttö!

! itkusilmin. „Si,!« pyysit tänä aamunci,
kaupungille lähtiessäsi, että minä menisin
äitisi luo ja olisin hänen tykönänsä, kun-
nes sinä asioiltasi palaisit. Kun minä
tulin hänen kammariinsa, makasi hän liik-
kumatonna lllllttialla eikä kuullut mitään,
waikka minä olisin kuinka paljon häntä
pyytänyt «lastaamaan. Sentähden juok.
sin minä hakemaan apua naapurimai-
moilta, jotka tuliwatkin ja paniwat äitisi
wuoteelle; minun isänikin Mmi täällä,
mutta hän sanoi, ett'ei tässä ollut mitään
tehtäwää, minun pitäisi waan istna ja
rukoilla, kunnes äitisi tulisi aiwcm liikku-
mattomaksi. "

„Mutta hän ci saa tulla liikkumatto-
maksi!" hausi poika epätoiwoissaan. „Hä-
nen pitää jälleen puhua ja aukaista sil-
mänsä ja katsoa minuun. Äiti, äiti!

jkuule toki wielä kerran pmkaasi! Mayer
ris- Anshelm on taas täällä ja hän on tuv-
ista nut rahaa, paljon rahaa, ja hän woipi
olla sinulle hakea, mitä waan parhaite tahdot

syödä. Woi, katso toki kerta wielä mi-
ika- nua, rakas äitini, älä siinä niin suljetuin
>ätä silmin mataa, armahda minua! Sydäm-
sille meni pakahtuu murheesta, jos sinä siinä
:nsä tuolla lailla makaat. Äiti, äiti! awaa
uu- toki silmäsi, sano minulle jotakin!"
iän- Ia katso! Pojan sydäntä särkewä Ma-
ilis- litus woi wielä kerran palauttaa kuole-

man äidin hengen maalliseen werhoonsa:
vika äidin kuoleman kanssa kamppailema sy-
niksi dän alkoi jälleen tykyttää,
uun Hän llwasi werkalleen raskaat silmän-
nun luomensa ja loi sanomattoman hellän kat-

seen poikaansa, jonka kyyneleet kuumina
wan wuotiwat hänen kylmälle otsallensa ja

ja näyttiwät tahtoman tuota pakenemaa hen-
iini. keä pidättää maallisessa majassansa. Hä-
ffis- nen huulensa, jotka tähän saakka oliwat
hän olleet kowasti kiini puristetut, aukeniwat,
M- ja hän alkoi puhua, mutta niin heikosti,
äm- ett'ei woinut eroittaa sanoja,
ti ei Mutta poika tukahdutti paikalla itkunsa,
dille! pidätti henkeänsä ja kuunteli sytkiwin sy-

, dämmin sanoja, jotka kuoleman huulilla
hän melkein kuulumattomina waluiwat.
yttö! Iht'äkkiä nousi sairas Pystyyn, awasi
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silmänsä aiwan selälleen ja katsoi poi- > pelon-alaisesti; hän ei uskaltanut puhua,
kaansll sanomattoman hellästi ja rak-
kaasti.

Fliti, rakas äiti!" kuiskasi poika sai-
raan konnaan, „jos sinä minua rakastat,
niin jää minun luokseni! Alä jätä mi-
nua yksinäni!"

Rakkaus, äidin rakkaus antoi kuole-
walle woimia, niin että jaksoi panna kä-
tensä lapsensa kaulaan ja puristaa häutä
wasten rintaansa niin innokkaasti, kuin
jos hän ei koskaan olisi tahtonut häntä
äidillisestä huostastansa laskea.

„lää hywästi!" huusi hän kowalla
äänellä, „jää hywästi, poikani! Pysy us-
kollisena isäisi Jumalalle, uskollisena it-
sellesi ja —"

Muuta hän ei sanonut; hänen kätensäirtautuiwllt pojan kanlasta, hänen päänsä
retkahti tan'päin, wiimmeincn korahdustunki hänen rinnastaan. Hänen elä-
mänsä lanka oli katkennut.

,Hän on kuollut! hän on kuollut!"
huusi poika, heittäytyi Palmillensa, pu-
risti äitinsä kättä ja katsoi häntä sano-
mattoman suruisesti, mutta samalla myös

ci itkeä eikä walittaa. Mutta sitte, kun
hänen äitinsä kaswonjuonteet oliwat kan-
gistuneet, kun wiimeinen elon-merkki niistä
oli häwinnyt, palasi häneen tunto siitä,
mitä hän oli kadottanut, ja hän itki ja
walitti katkerasti.

„Minä olen yksinäni, aiwan yksinäni",
huusi hän tuskissansa. „Ei ole ketään
koko maailmassa, joka minusta mitään
pitää, ei ketään!"

„Mayer Anshelm,minä sinusta pidän!"
huusi wienll, wnpisewa ääni hänen wie-

ressänsä ja kaksi pientä, hentoa käsiwartta
kietoutui hänen kaulaansa, kaksi pehmeää
huulta suuteli hänen poskeansa. „Hläsano, että sinä olet yksinäsi, Mayer Äns-
Helin, silla pikku Gudula on sinun luo-
nasi ja hän tulee aina sinun luonasi ole-
maan! Minä pidän sinusta hywin, hy-

hmin paljon, Mayer Anshclm".
Mayer Anshelm syleili silloin pikku

Gudulllll ja hymyili kyynelsilmin, sitten
nojasi hän päänsä hänen olkapäälleen ja
itki katkerasti.

L. Uduin KllllNlltnr.
Kaksitoistll wuotta oli kulunut Mayer

Anshelmin äidin kuolemasta. Kaksitoista
wuotta oli kulunut. Ne oliwat olleetsangen rikkaita suurista maailman tapauk-
sista ja myrskyistä. Sotaa oli Saksan
maissa kestänyt seitsemän pitkää weristä
wuotta, sen kautta oli Maria Theresialta
hänen „rakas Schlesiansa" ikipäiwiksiryös-
tetty ja „ häijyn miehen" waltaan joutu-
nut, sen kautta oli Preussi saanut uuden
maakunnan ja sen kuningas, Friedrich toi'
nm, tuon loistoisan liikanimen „suuri".

Koko Saksa oli näinä kahtenatoista »vuo-
tena menuyt mullin mallin, ainoastaan
luutalaiskaupunki Frankfurtissa oli Pysy-
nyt entisellänsä.

Siinä oli wielä tuo likainen rautanen
portti paikoillaan, siinä oliwat wielä nuo
pienet, kolkot rakennukset entisellään, joissa
samat ihmiskunnan ennakkoluulojen orjat,
nuo häwäistyt Juutalaiset, asuiwat. Siel-
lä wallitsi noilla kaltaisilla kaduilla sama
sekamelskainen hälinä ja liike.

luutllllliskaupungissa eiwät nämä kak-
sitoista wuotta olleet mitään muuta muu-
tosta tehneet kuin wanhentaneet sen asuk-
kaita. Mayer Anshelm oli nyt pulska
kaksiklllmatta wuotias nuorukainen, pie-
nestä Gudulllstll oli tullut kahdeksantoista
wuotias soreawnrtaloinen, ihanamuotoine»
neitonen. Hänen huonot »vaatteensa näyt-
tiwnt hänen solakalla »varrellaan kunin-



illalliselta purppuralta, hänen musta tuk-
kansa, joka pitkissä, paksuissa suortuwissa
hartioille walui, oli päälaella kimitetty
punaisella nanhalla ja muodosti täten
ikäänkuin krnnnun, joka hywin sopi hä-
nen ylewalle, walkoiselle otsallensa. Eräs
maalari oli kerran nähnyt hänet kadulla
ja ihastuksissaan seurannut häntä hänen
kotiinsa asti, jossa hän wnnhan isänsä
kanssa asui.

Gudula oli rohkeaan seuraajaansa heit-
tänyt kuninkaallisesti ylenkatseelleen sil-
mäyksen ja kysynyt häneltä, mitä hänellä
täällä oli tekemistä hänen isänsä huo-neessa, mutta taiteilijan siiwo ja nöyrä
käytös oli pian hänet lepyttänyt, ja isänsä
myönnytyksellä oli hän suostunut rupea-
maan erään suuren maalauksen esikn-
watsi. Alun-pitäen oli maalari aikonut
muodostaa tuon kauniin Juutalaistytön
ludithiksi ja sitä warten kuwata hänen
käteensä Holoferueen pään, mutta kuta
enemmin hän tuli huomaamaan hänen
kauneuttansa, sitä paremmin tajusi hän
myöskin, ett'ei Gudulan luwa kaipaisi
mitään lisiä, ja sentcihden oli hän hänet
maalannut sellaisena kuin hän oli, Muo-
tokuwa oli pantn crääsen suureen maka-
siiniin taide-ystäwäin nähtäwäksi, jä koko
Frankfurtin kaupunki ja kaikki wieraat,
jotka siinä käwiwät, oliwat tuota kau-
nista maalausta ihailleet kunnes Hessenin
nuori maakreiwi, joka Hannussa asui, sen
korkealla hinnalla oli itsellensä ostanut.

Mutta siitä päiwin oli tuon kauniin
muotokuwan esituwa tullut kuuluisaksi, ja
jokainen Frankfurtissa tunsi sen, ja kun
Gudula kadulla liikkui, huusiwat katupo-
jat hänen perästänsä: „tuossa menee
Gudula kaunotar, Juutalaisten kuninga-
tar!"

Ia sangen moni ylhäinen ja rikas
herra, joka muutoin ei tuossa likaisessa
luutalaiskaupungissa käynyt, tuli nyt
sinne Gudulan wnoksi, tehden syyksi asioi-
mistoimill isän kanssa, waitka heillä to-
dellisuudessa ci ollut muuta asiaa kuin
päästä tytärtä imartelemaan.

Mutta Gudula osoitti heille kaikille

nnn ylpeää kylmakiskoisuuttn, ett'ei kukaan
noista ylhäisistä ja rikkaista herroista
koskaan uskaltanut toista kertaa astua
jalkaansa siihen matalaan majaan, jossa
„Gudula kaunotar, Juutalaisten kunin-
gatar" puolittain sokean isänsä kanssa
asui. Mutta ei ainoastaan ihailijoita
ollut hänen luonansa käynyt, waan myös
todellisia kosijoita, jotka pyysiwät Gudu-
lan mainioksensa ja tahtuiwat wiedä hä-
net pois luutalaisklluftungistll Frankfur-
tin loistawimmille kaduille, jos maan tuo
kaunis Juutalaisten kuningatar olisi tah'
tonut luopua uskostansa ja rumeta kris-
tityksi. Gudula oli jokaisen sellaisen eh-
doituksen kauhulla hylännyt, ja hänen
isänsä oli liiaksi jäykln-uskoinen Juuta-
lainen, tahtaaksensa hänen päätöstänsä
siinä suhteessa wastustaa Mutta tänään
oli asia toisellaincn, tänään oli rikas
Juutalainen kauppias Hanausta tullut
häntä kosimaan, ja taas oli hän antanut
jyrkästi kieltämän »vastauksen.

Mutta tämä kielto ei ollut saawutta-
nut hänen isänsä suostumusta, maan
päinwnstoin oli se saattanut hänet wi-
han wimmaan. Gudula oli silloin waan
painanut Päänsä alemmaksi ja katsonut
ompelustansa tarkemmasti, antaen täten
isän wihan purkauksien wastustamatta
mennä ohitse.

Mutta nämä wihan-purkaukset eiwät
tahtoneet milloinkaan loppua, jonka wnoksi
Gudulan silniissä alkoi suuria kyyneleitä
kimallella.

Hän laski ompeluksensa pulmilleen ja
katsoi rukoilewasti isäänsä, joka istui
wllstapäätä häutä wanhalla, nahkalla wer-
hotulla, tuolilla.

„Isä", sanoi hän rukoilemalla äänellä,
„jos sinä noin minua torut, niin mi-
nun täytyy itkeä, ja jos minä itken, niin
en minä moi ommella. Ia kumminkin
minun täytyy wieln tänä iltana saada
tämä ompelus walmiiksi jn wiedyksi krci-
witär Tettenbornille. Hän on hywin omi-
tuinen louwa; minun on täytynyt luwata
wielä tänä iltana wiedä ompelukseni hci-
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nelle, ja jos minä en pidä sanaani, ei hän
enää koskaan anna minulle työtä".

„Kun olisit ottanut tuon rikkaan Na-
thanin, niin et enää koskaan olisi tarwin-
nut ommella", huusi hänen isänsä. .Et
olisi enää tarwinnut olla köyhä ompelija,
waan olisit woiuut ajaakauniissa mannuissa
ja käyttäytyä niinkuin kuuna-päiwäuä krei-
wittärettin. Isäini Jumalan kautta! minä
wielä harmista kuolen, kun ei ollut sinullasen mertaa älyä, eikä sen wertaa rakka-
utta isääsi, että olisit ottanut tuon rik-
kaan miehen mieheksesi ja siten laittanut
minun wanhat päiwäni murheettomiksi ja
huolettomiksi".

„Isä", huudahti Gudula haikeasti,
„minä tahdon sinun hywätsest tehdä työtä
yötä ja päiwää, minä tahdon olla wielä
ahkerampi, kuin tähän asti olen ollut, si-
nulta ci tule mitään puuttumaan, sinä tu-
let saamaan kaikki, mitä suinkin waan tah-
dot! Ainoastaan älä waadi minua otta-
maan miestä, jota en rakasta."

„Miksi et häntä ratasta?" huusi wan-
ljus wihoissaau. „Miksi et rakasta
ruch Nathania, joka kumminkin on rikas
mies, jota woipi rakastaa? Tahdon si-
nulle sanoa, minlatähdcn et häntä rakasta:
koska sinä Mayer Anshelmia —'

„Isä, ölä sitä puhetta enää jotka", huusi
Gudula Punoittawin poskin ja nousi sei-
saalleen, „sinä solwaat ja loukkaat waan
minua sillä, mitä tahdot sanoa!"

„Solwata ja loutatahan minä sinua
tahdonkin", sanoi isä ynseästi. „Tahdon
iskeä sinun ylpeyteesi, että se heräisi rin-
nassasi, ja tahdon iskeä sinuu mielettö-
mään rakkauteesi, että se kuolisi sydäm-
messiisi. Luulet kenties, ett'en tiedä,
minkä wuotsi sinä Baruch Nathanin hyl-
käsit? Luulet kenties, ett'en tiedä, kehen
sinä olet mieltynyt? Kyllä minä kaikki
tiedän, sillä mitä en woi silmilläni nähdä,sen luulen minä kunnillani ja ymmärrän
Päälläni. Olen jo ammoin tietänyt, että
Gudula on antanut sydömmensä ihmi-
selle, jolla ei ole silmiä päässä nähdäkseen
Gudulan olewän nuoren ja kauniin ja
häntä rakastaman; olen senkin jo aikoja

tietänyt, että Gudula on rikkaille sulha-
sillensa rukkaset ainoastani: seu wuoksi
antanut, että hän tahtoo olla wapaa

—"

„ Ääneti!" keskeytti Gudula hänen pu-
hetulwllllnsa, laskien samalla kätensä isänsä
käsimarrelle, „lehuwan tähden ääneti; tuos-sa tulee kadun toiselta puolen Mayer
Anshelm meille. Mutta jos wielä yh-
denkään sanan tahdot samasta asiasta jat-
kaa ja hänen läsnä-ollessansa tytärtäsi
häwnistä, niin wannon minä sinulle isäim-
me Inmalan kautta, että minä menen
sinne, missä Main-wirta on sywin, ja
hukutan itseni. Nyt puhu jos haluat".

Ia kowasti läähättäen ja mustanpu-
nakkaana poskiltaan istui Gudula warpa-
tuolilleen ja otti käsiinsä ompeluksensa.

Samassa awautui myös owi, ja uuori,
jalowartinen ja kauniskasmoinen, mntta
wakaannäköinen mies astui sisään.

„Jumalan terwceksi", lausui hän wie->
nolla, sointumalla äänellään ja antoi kättä
»vanhukselle sekä nyykäytti, ystäwälliseöti
hymyillen, päätänsä Gudulalle. Tämä
wastasi terwehdykseen lempeällä silmäyk-
sellä ja rupesi sitten taas työtään teke-
mään.

„Olet tänään tullut oikeiu aikaiseen
konttorista, Mayer Anshelm", sanoi Gu-
dulan isä ja wiittasi wieraalle, että hänistuisi hänen wieressään olcwalle puujak-
karalle, Onko mitään erityistä tapahtu-
nut, koska sinä nyt kokonaista tuntia en-
nemmin kuin muulloin pääsit Pois tuon
rikkaan ja mahtaman herra Nathansonin
konttorista?"

„On", wastasi Mayer Anshelm, „ou
todellakin jotakin erityistä tapahtunut,
ja sentähden tulen minä suorastaan tei-
dän luoksenne, saadakseni teiltä neuwoa.
Sillä tiedänhän minä sen, että te mo-
lemmat olette ainoat, jotka fydämmestänne
minulle hywää suotte. Teihiu, isä Va-
ruch, luotan minä täydellisesti, niinkuin
poika ainakin, ja sinua, Gudala, rakastan
minä, kuin jos olisit minun oma sisa-
reni".

„Kuuletko, Gudula", sauoiwauhus,„hän
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nimittää itsensä minnn pojakseni, ja sinua
hän rakastaa sisarenansa!"

„Minä tiedän sen ja iloitsen siitä, isä
Baruch", sanoi Gudula ja loi isäänsä
silmäyksen, jonka merkityksen ainoastaan
hän ymmärsi. „Mayer Anshelm rakas-
taa minua kuin sisartansa, ja minä ra-
kastan häntä kuin weljeäni."

„Enkä minä koskaan ole mitään sisar!
Gndulaltll salannut", huudahti Mayer
Anshelm innokkaasti. „Me olemme tois-
temme parissa kaswaneet, emmekä ole
ainoastaan yhdessä leikkineet ja naura-
neet, waan myös itkeneet ja nälkää näh-
neet, ja hätä kiinnittää paremmin toisen
toiseensa kuin hywät päiwät. Tiedäthän
wielä Gudula, kuinka sinä minua silloin
lohdutit, kun minun armas äitini kokoon-
tui isiensä tykö, ja kuinka minä hänen
kuolinwuoteellaan sydämmeni hädässä ja
epätoiwossa katkerasti itkin ja waikeroit-
sin?"

„Tiedan minä wielätin, Mayer Ans-
helm", wastasi toinen tyynesti. „Minä
olin rakastanut äitiäsi sangen Paljon, ja
sentähden itkin minä sinun kanssasi".

„Ia panit pienet käsiwartesi minun
kaulaani, Gudula, suutelit minua ja sa-
noit suloisella lapsen-äänelläsi: minä pi-
dän sinusta, Mayer Anshelm! Tuon
hywän, sydämmellisen sanan wuokst olen
minä sinusta pitänyt paljon ja tulen si-
nusta paljon pitämään koko elin-aikani,
minä tulen aina olemaan weljenäsi, jos
muutoiu Gudula kaunotar ci halweksi
olla minun sisarenani'.

„Tahdon aina olla sinnn sisaresi, Mayer
Anshelm. Mutta sano nyt, mikä erin-
omainen asia sinulla oli kerrottawana,
jonka johdosta tahdoit meidän, isän ja
minun, neuwoa kysyä."

„Niin, kerropa meille, miksi tänään
olet tullut tuntia aikaisemmin konttorista",
sanoi wanhus. .Eihän tuo rikas Na-
thanson liene waan tullut wararitkoon?"

„Ei, isä Baruch", wastasi Mayer
Anshelm nauraen, „hän ei ole tnllut wa>
rarikkoon, waan hän on tänään woitta-
nut kymmenentuhatta guldenia onnelli-

sessa kauppa-yrityksessä. Tästä iloissaan
lisäsi hän palkkaa jokaiselle kauppapalwe-
lijalle neljä guldenia kuukaudessa ja mi-
nut kntsni hän yksttyishuoneesensa ja pu-
heli siellä minun kanssani".

„Puheliko sinun kanssasi?" kysyi wan-
hus kummastellen. .Nuorinhan sinä tie-
tääkseni olet kaikista hänen konttoristeis-
taan. Kuinka kauan oletkaan häntä pal-
wellut, Mayer Anshelm?"

„Kolme wuotta, isä Baruch, sen pe-
rästä kuin oppi-aikani päätin".

.Kolme wuotta waan! - ja Nathan-son kutsuttaa nuorimman kauppapalweli-
jausa luoksensa kysyäksensä häneltä neu-
woa!"

„Ei, isä Baruch, ei sen wuoksi", sanoi
Mayer Anshelm niin hämillään, että
Gudula kummastuneena katsoi työstänsä
.weljeensä".

„Minkä asian wuoksi siis Nathanson
sinut kutsutti luoksensa?" kysyi wanhus.

.Hymin eriskummaisen asian wuoksi,
jota en kuunapäiwinä olisi woinut ar-
watll, isä Baruch."

,Eihän se liene waan mikään onnet-
tomuus sinulle?" kysäsi Gudula.

„Ei, Gudula, päinwastoin näyttää se
minusta suurelta onnelta. Tuo rikas
Nllthanson tahtoo ottaa minut yhdysmie-
heksensä ja kaupftakumppaniksensa."

,Tahtoo ottaa sinut yhdysmiehekseen
ja kauppakumppanikseen!" huusi isä Ba-

ruch ällistyneenä. „Onko Nathanson
tullut hulluksi? Onko hän menettänyt
sen mähän järkeä, minkä Herra Juma-
lamme hänen osakseen on suonut? Tehdä
sinnt yhdysmiehekseen!"

„Isä, salli nyt kumminkin Mayer Ans-
helmin puhua asiansa loppuun", sanoi
Gudula ja katsoi uiin kummallisesti tuo-
hon hämillään olemaan nuoreen mieheen.
„Minun luullakseni hän ei wielä ole
pää-asillll sanonut. Puhu siis, Mayer
Anshelm. Millä ehdolla tahtoo tuo ri-
kas Nathanson ottaa sinut yhdysmiehek-
sensä?"

»Hän on pannut minulle ainoastaan
yhden ehdon, sisar Gudula. Hän ei
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tahdo ottaa minua ainoastaan yhdysmie-
hekseen, maan, koska hänellä ei ole poi-
kaa, joka hänen kuoltuaan ottaisi kaup
paliitkeen huostaansa, tahtoo myös tehdä
minut pojakseen, jolloin minun tulisi ot-
taa hänen nimensä, jakauppahuoneemme
nimi tulisi silloiu olemaan: Mayer
Nllthanson ja poika."

„Ia ainoa ehto, minkä hän sinulle on
pannut", sanoi Gudula ja rupesi taas
työtänsä tekemään, kuin jos ei mitään
olisi tahtonnt, .ainoa ehto on se, että
sinä, Mayer Anshelm, nait hänen tyttä-
rensä, Veilchen Rahelin!"

„Oikein arwasit, sisar Gudula!" huu-
dahti Mayer Anshelm iloissaan, .oikein
arwasit. Jumalan kiitos, että tämä tuli
sanotuksi! Niin on asia, minun on nai-
tawa Veilchen Rahel, se un ainoa ehto,
minkä herra Nathanson on pannut".

„
Mutta sitä sinä tietysti et tee, etkä

mottaan tehdä", huusi ukko Varuch in-
nolkaasti. »Naida Veilchen Rahel! Sama
kuin jos naisit Vuoripeikon, joka on te-
kemä elämäsi helmetiksi! Etkö tiedä, että
hän on ruma ja katsoo kieroon kuin tar-
hapöllo? Etkö tiedä, että hän on kiwn-
loinen ja kytiyräselkäinen kuin kameli?"

.Tiedän kyllä", mastasi Mayer Ans-
helm tyynesti, , mutta minä tiedän myös-
kin, että hän on hywin lempeäluuntoinen,
ja ett'ci hänen kowa osansa ole woinut
hänen sydäntänsä paaduttaa; hän ou awu-
lms ja hurskas, ja köyhät ja sairaat siu-
naamat häntä, senhän Te hywin tiedätte,
isä Varuch! Hänellä on hymä ja lempeä
sydän, ja —"

„Ia tämän sydämmen ou hän sinulle
antanut?' tysäsi Gudula äkkiä. „Veil-
chen Rahel rakastaa sinua, eikös miu?"

„Hän kuuluu isälleen sanoneen, asian
niin oleman", waslasi Mayer Anshelm,
kääntäen silmänsä alaspäin, „ja
dm on Nathansou, koska hän ainoata
lastansa rakastaa, kutsuttanut minut luok-sensa ja tahtoo tehdä minut tyttärensä
mieheksi."

oitta sinä?" kysyi Varuch, „rakastat°
kos sinä tuota kaunotarta?"

,En", mastasi Mayer Anshelm miet-
timästi, „en rakasta häntä. Mutta tah-
don tunnustaa teille, isä Varuch ja sisar
Gudula, ett'en minä luule woiwani ke-
tään rakastaa; näyttää melkein silta, kuin
luuuto ei olisikaan minulle sitä lahjaa
suonut. Olen tarkoin tutkinut sydäntäni
ja olen hawainnut, että se un ahdas ja
täydelleen tyytywäinen siihen, mitä sillä
nyt on, nimittäin rakkauteen teitä kohtaan,
isä Varuch ja sisar Gudula, eikä waadi
sen enempää. Niin palamaa hehkua ja
innokasta halajamista, kuin minkä runoi-
lijat kertomat rakkauden oleman, ei minun
sydämmeni tunne ollenkaan. Täytyy tun-
nustaatseni, että minulla on ahdas sydän,
eikä siinä ole sijaa muille kuin teille mo-
lemmille! Mutta arwelen kuitenkin, että
sen eteisessä kumminkin löytyisi joku sija
myös Veilchen Rahelille; ja minä tulen
aina olemaan hänelle kiitollinen hänen
rakkaudestaan ja —"

„Hänen rahoistaan", täytti Gudula
lauseen.

„Oilein sanoit", huudahti Mayer Ans-
helm innokkaasti. .Hänen rahoistaan
tahdon minä olla hänelle kiitollinen, sillä
ne tekemät minusta rikkaan miehen. Ia
pitääkö minun teille selittää, mitä se mer-
kitsee? Se merkitsee tässä kurjassa ja
matoisessa maailmassa: että minä pää-sen waftllllksi, tunnioitettllwaksi ja re-
helliseksi mieheksi. Sillä tiedättehän te
että köyhä Juutalainen on ylenkatsottu
Paria, ihmiskunnan hylkyläinen, jolla ei
ole tahdon waftautta, ei kunniaa eikä ih-
misaivoa. Minä olen nähnyt meidän
kansan kurjuuden ja alennustilan, minä
olen nähnyt ja yhä näen, kuinka ne, jotka
itseänsä kristityiksi kutsumat ja sanomat
uskontonsa oleman rakkauden ja anteeksi-
antamuksen uskonnon, meitä halmeksiwat
ja jaloin polkemat. He wihaawat ja wai-
noomat meitä kaiken rakkautensa ohessa,
he ciwät moi meille antaa anteeksi, että
me puhumme toisellaista murretta kuiu
he, että meidän nenämme on luotu toi-
sennäköiseksi tuin heidän, että meidän sil-
mämme ja tukkamme omat mustat jakiil-
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täwät; he soimaamat meitä siitä, että py-
symme kiinni isiemme tawoissa ja opissa,
uskollisuutemmelukemat he rikokseksi meille

meille köyhille Juutalaisille! Mutta
kun olemme rikkaita Juutalaisia, silloin
he meille antamat anteeksi kaikki meidän
luulotellut rikoksemme ja ottamat meidät
mielellänsä seuraansa eimättä pidä mitään
lukua nenästämme, tukastamme eikä mur-
teestamme! On siis päcnasia Juutalaiselle
päästä rikkaaksi, sillä kun hänellä kerran
on rikkautta, silloin on hänellä myöskin
armoa ja kunniaa. Sen olen tullut huo-
maamaan maailmata katsellessani, ja kun
minä kolme wuotta takaperin palasin ko-
tiini FurthistZ, missä wanhan setäni
luona oppi-aikani palwelin ja nälkää näin,
silloin pysähdyin minä luutalaiskaupuu-
gin portilla ja lankesin siinä polwilleni.
Kukaan ei sitä nähnyt, sillä ilta oli jo
tullut, ja pimeys mallitsi maata, mutta
siinä minä pulmillani mannoin isiemme
Inmcilan kautta tahtomani tulla rikkaaksi
mieheksi, miljonain omistajaksi! Sitä en
tehnyt kurjasta ahneudesta enkä ylpey-
destä tai kopeudesta, en myöskään kun-
nianhimosta; maan minä tahdon tulla
rikkaaksi mieheksi kansani wuoksi ja siten
ansaita sille wapautta ja kunniaa. Minä
tahdon tulla rikkaaksi, woidakseni Juma-
lan kansaa kostaa Jumalan pojan kan-
salle. Tahdon päästä miljonain omista-
jaksi, moidakseni wetää Jumalan kansan
ylös tomusta, päästää sen alennustilas-
taan >a antaa sille takaisin sen Pyhät ih-
misoikeudet. Tahdon Päästä miljonain
omistajaksi, särkeäkseni sen rautaisen säle-
aidan, joka Juutalaiset kristityistä eroit-
taa, että heidän täytyy ottaa meidät kan-
salaisiksi yhteyteensä, että heidän täytyy
suoda meille oikeus ajatella ja uskoa oman-
tuntomme ja makuutuksemme mukaan, ja
kumminkin pitää meitä sen waltion oikeu-
tettuina kansalaisina,, missä olemme syn-
tyneet.

Katsokaa, niin mannoin minä kurjan
luutalaiskaupnnkimme portilla »olmillani
ollessani. Ia minä aion malani pitää.
Minä olen jo ahkeruudella ja tarkkuudella

haalinut kokoon pienen Pää-oman, olen
nähnyt nälkää ja kurjuutta, kärsinyt suu-
ren tarkoitusperäni wuoksi, koska tuosta
pienestä pää-omasta täytyy tulla suuri,
jolla woin alkaa asioimisliikettä omiin ni-
miini. En ole hetkeäkään turhaan hu-
kannut, en ole suonnt itselleni wähintä-
kään lepoa tai wirwoitusta, kuten muut
nuoret miehet. Iltasilla konttorista ko-
tia tultuani en ole muuta huwitusta et-
sinyt, kuin että silloin tällöin olen pis-
täytynyt tänne teidän luoksenne puhelluk-
seni hetkisen teidän kanssanne, ja sitten
olen aina palannut kammiooni, jossa pit-
kin yötä olen puhdistanut ja järjestänyt
kauppiasten minulle uskomia kirjoja. Sitä
tehdessä olen talwella wilusta wärissyt,
kesällä helteestä hikoillut; usein olin wä-
symycsestä nääntyä ja aina olin nälissäni,
mutta aina ajattelin waan sitä, että tein
työtä enentääkseni pää-omaani, ja siten
olen minä kestänyt ja aina maan toiwo-
nut tulemaisuudeltll sitä, minkä nykyisyys
on kieltänyt. Ia nyt", jatkoi Mayer
Anshelm säihkymin silmin koroitetulla ää-
nellä, „nyt tarjoutuu minulle äkti-arwaa-
matta tilaisuus pikemmin päästä tarkoi-
tukseni perille ja kerrassaan harpata mo-
nen pitkän jakärsimysmnoden ohi,
nyt woin tuota pikaa päästä rikkaaksi.
Sanokaa, eikö minun pidä käyttää tätä
tilaisuutta?"

Ukko Baruch ei wirkkanut mitään, maan
katsoi miettimän jakysymän näköisenä tyt-
täreensä; Gudula oli jo aikoja unhotta-
nut työnsä, ja loistamin silmin ja heh-
kumin poskin oli hän kuunnellut Mayer
Anshelmiu innokasta puhetta. Nyt nousi
hän hitaasti istuimeltaan ja astui juh-
lallisesti hänen luoksensa.

„Mayer Anshelm", puhui hän, laskien
walkoiseu kätensä hänen käsimarrelleen ja
katsoen häntä hymyssä suin silmiin, „ Mayer
Anshelm, sinun pitää käyttää tätä tilai-
suutta rikkaaksi tullaksesi, kansasi kunnian
ja mapahtamisen wuoksi! Mene, Mayer
Anshelm, ja sano tuolle rikkaalle Nathan-
sonille, että tahdot naida Veilchen Rahe-
lin ja ruweta hänen yhdysmieheksensä'.
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„Tee, niinkuin Gudula sinulle sanoo",
lausui ukko Baruch juhlallisesti, „ sillä
Jumalan sana ou hänen suussansa, ja
rakkaus on hänen sydämmessänsn; hän
on sinua suojelus-enkelinäsi neuwonut".

.Niin, suojelus.-enkelinäni hän on mi-
nna neuwouut", kertoi Mayer Anshelm,
hellästi irroittaen tytön pienen, walkean
käden käfiwnrrestaan ja suudellen sitä.
Gndnla wawahti wcihän, ja hänen kas-
wonsa meniwät kalmankalpeiksi, mutta sitä
ei Mayer Anshelm nähnyt, sillä hän piti
yhä kiini Gudulan kädestä ja painoi sitä
huuliansa wasten. Mutta Gudula weti
Mentä hiljaa pois, ja nyt wasta Mayer
Anshelm'tin huomasi hänen kalpeutensa
ja näytti ikäänkuin pitkästä miettimisestä
tuleman tolkulleen.

„Olet siis yksimielinen siitä, että mi-
nun on tuohon ehtoon suostumiuen?" ky-
syi hän Gudulalta. „Mutta oletko myös-
kin miettinyt, että minä tyttöä en rakasta?
Enkö minä tee hänelle mitään wääryyttä,
kun nain hänet, en itsensä, waan ra-
hainsa wuoksi? Noinko tehdä hänet on-
nelliseksi rakastamatta häntä?'

,Sinä olet hänet onnelliseksi tekemä,
Mayer Anshelm", mustasi Gudula ja
käänsi samalla, ikäänkuin satunnaisesti,
päänsä toisaannepäin. „Sinä olet hänet
onnelliseksi tekewä, sillä hän rakastaa si-
nua ja sllllpi sinut omaksensa. Mutta
nyt jää hywästi, Mayer Anshelm", li-
säsi hän ja rupesi kokoamaan ompeluk-
siansa, „en woi enää wiipyä, minulla on
wielä pitkä matka käytäwänä. Jos tah-
dot jäädä isän luo, niin jää".

„En jouda", sanoi Mayer Anshelm,
„minunkiu pitää lähteä. Minun täytyy
walwoa koto yö ja tehdä työtä, sillä mi-
nun pitää nyt saada kaikki ne kirjat wal-
niiiksi, jotka olen päätettäwiksi ottanut.
Huomenna täytyy minun ne omistajilleen
jättää, koska tästä lähtein tietysti en enää
jouda niitä päättämään. Nyt on tullnt
loppu pienelle asioimisliikkeelleni, sillä rik-
kaan Nathansonin kumppanilla on suu-
rempia ja tärkeämpiä asioita toimitettawina.
Jäätää siis hywästi, isä Varnch, ja huo-

mennä, kun toistamme kohtaamme, on
kaikki toisin, ja minä olen silloin Na-
thansonin kumppani".

„Ia hänen tyttärensä, Veilchen Rahe-
lin, sulhanen", lisäsi Gudula, huimia kau-
laansa kääriessään.

„Ia sitte sinä tietysti lähdet tältä li-
kaiselta luutalaisklldulta", sanoi Baruch,
„ja muutat tuolle suurelle kadulle, jolla

rikkaat meidän kansasta asuwat, wieläpä
kenties ostat itsellesi suurella rahasummalla,
kuten Nllthansonkin, oikeuden asua ulko-
puolella luutlllaistaupunkill, tuolla ko-
mealla kadulla, jolla suuret tukkukauppiaat
asuwat".

„En, sitä en kllnsanani tule tekemään",
huudahti Mayer Anshelm kiihkeästi. „Sil-
loinhan en enää olisi kansalleni enkä it-
sellenikäänuskollinen; näyttäisihän se siltä,
kuin halwelsisin ja häpeäisin kansaani sen
köyhyyden ja alhaisen armon wuoksi, niin-
kuin nuo typerät kristityt ylpeydessään
tekemät. En, sitä en koskaan tee! Waan
oman kansani keskellä, täällä tahdon minä
elää, täällä tahdon minä asua, ja täällä tah-
don minä teidän kanssanne jakaa hywät
päiwäni, niinkuin te olette minun kanssani
pahat päiwätkin tasan Panneet. Kun ker-
ran olen saanut waimon kotiini, silloin
tiettäwästi sisar Gudulallakaan ei liene
mitään sitä wastaan muistuttamista, jos
sinä, isä Baruch, tyttärinesi asut minun
luonani, kuten minä kerran tahdoin tulla
teidän luoksenne asumaan ja elämään,

i mutia johon sisar Gudula ei suostunut,
koska hän arweli sitä sopimattomaksi. Sitte
kun minä olen nainut mies, ei kukaan
enää saattane sanoa sopimattomaksi, jos
me asumme yhdessä'.

„Siilä meillä on wielä aikaa »nastakin
pnhua, Mayer Anshelm", sanoi Gudula,
owea awaten, „Nyt täytyy minun läh-
teä kreiwitär Tettcrbornin luo, joka asuu
toisella puolen kaupunkia uudessa kaupun-
gin osassa".

Hän astui owesta ulos; mutta ennen-
kuin oli kynnyksen yli luiwalle Päässyt,
oli jo Mayer Anshelm hänen rinnallansa.
„Alkaa jo hämärtää, Gudula", sanoi hän.
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»Sinulla on pitkä matka, ja näin iltai-
silla eiwät kadut tahdo olla oikein turwal-
liset, marsinkin näillä meidän kaidoilla
kaduilla hiipii näin iltamalla monta epäil-
täwää roiston, erittäinkin sen perästä
kuin Hnnaun mankreiwi on matkoiltansa
palannut. Kuuluu oleman hywin kewyt-
mielinen herra, tuo maakreiwi, ja wäijy-
mnn knikkin kaunottarin, mutta, kuten sa-
notaan, marsinkin meidän kansan kauniita
tyttäriä. Hän on jo ollut kahdeksan päi-
wän täällä Frnnfurtissa —"

„Minä tiedän sen", keskeytti Gudula
häntä tyynesti.

„Kuinka, tiedätkö sen?"
»Tiedän kyllä: toissa päiwänä näin

minä hänet kreiwitär Tettenvornin luona.
Minä olin siellä, kun mankreiwi tuli ja
kreiwitär käski minun odottaa, kunnes hän
menisi pois. Multa yht'äkkiä kutsuttiin
minut salonkiin. Nuori herra maakrei-
wi halusi nähdä, josko minn olin kuwnn
näköinen, jonka hän oli ostannt ja jota
he Juutalaisten kuningattareksi nimittä-
mät."

.Sinun ei olisi pitänyt mennä sisälle!"
huudahti Mayer kiiwaasti.

»Miksi ei?" kysyi Gudula puolestaan
ylpeästi ja tyynesti.

..Senwuoksi kun mllllkreiwi on mainit-
tawa tytönryöstäjä, jota, kuten sanotaan,
kukaan ei woi wastustaa ja —"

„Kyllä minä häntä wllstustan", sanoi
Gudula tyynesti, »eikä hän tule minnn
sydäntäni ryöstämään. Hywästi wcian,
Mayer Anshelm!"

»Etkö salli, että minä sinua seuraan
kreimitär Tettenbornisi luo? Enpä ole

kesken puheen koskaan wielä kuul-
lut häntä mllinittawan. Mistä sitte hä-
net tunnet? Joko hän on kauankin Frank-
furtissa asunut?

„Ei hän wiclä ole täällä asunut kuin
muutamin wiikkoja. Paronitar von Nimz-
witsch oli minut hänen suosioonsa sulle-
nut, jonka wuoksi hän kutsutti minut luok-
sensa ja antoi minulle toru-ompeluksia.
Hywästi, Mayer Aushelm!"

„Enkö siis saa sinua seurata?"

„Et, Mayer; sinulla on työtä, ja nikn
on rahan!"

Hnn läksi riwakasti astumaan eteenpäin.
Kuu heitti himmeän walonsa hänen so-
realle wartalolleen ja muodosti pitkän
marjon kadulle. Mnyer Anshelm seisoi toi-
sella puolen katua jn katsoi hänen jälkeensä,
kunnes hän eräässä kndnnkolkossa häwisi
hänen silmistään; sitten kääntyi hän hi-
taasti ja meni siihen matalaan rakennuk-
seen, jossa hän eräässä yliskammarissa
asui.

„ Minun olisi kumminkin pitänyt häntä
seurata", sanoi hän ajatuksissaan; „hän
un liiaksi kaunis, sankaksensa näin myö-
hään kadulla yksinänsä rauhassa kulkea.
Olisi kenties hywä, jos minä menisin hä-
nen perästänsä ja Mutta ei se käy
laatuun", keskeytti hän itseänsä, »Gudula
sille walln nauraisi ja tekisi minusta pa-
hanpäiwäistä pilkkaa, wielnpä kenties pa-
nisi pahaksensa jos minä hänen peräs-
tänsä lähtisin, ja ajattelisi, että minä
häntä epäilen entä usko hänen itsensä
woiwan itseänsä suojella. Taitaapa siis
Guduln olla oikeassa, että nila on rahna.
Tahdon sentähden rumeta työhöni".

Ia hnn istui tuon wnnpperan pöydän
ääreen, joka oli täynnä paksuja konttori»
kirjoja, ja alkoi työtään tehdä. Mutta
kesken kiireintä työntekoa hän aina aika-
ajoin pysähtyi. Hän oli lewoton Gu-
dulan wuoksi, kun hän niin yksinään oli
lähtenyt tuolle pitkälle matkalle uuteen
kaupungin-osaan; ja lukujen jariwien Ma-
lista oli hän toisinac.n nätewinään Gu-
dulan suuret, kirkkaat silmät.

„Enpä olisi uskonut, että woi tulla
noin lewottomaksi sisaren muoksi", pakisi
Mayer Anshelm itsekseen. „Mutta se
onkin hulluutta, jonka wuoksi en tahdo
enää koko asiain ajatella, maan pitkitän
työtäni. Tänä yönä pitää minun saada
kaikki nämä kirjat walmiiksi". Ia hän
ryhtyi uudelleen kahta hartaammin työ-
hönsä sekä kiintyi lukuihin ja laskuihin
niin, ett'ei hän muusta maailmasta tien-
nyt mitään. Täten kului tunti tunnilta,
yö oli jo tullut, kadulla oli kaikki hiljaa,
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kaikki liike oli lakannut. Kaikki malasi-
wat ja nanttiwllt lepoa päiwän työstä ja
rasituksista kaikki nuo turjat, waiwan-
nähneet luutalaiskaupunginkin asukkaat.
Tätä ajatellessa iloitsi Mayer Anshelm,
hänen rintansa kohoili »vapaammin ja
hengessä loimotti hän kaikille kansalais-
weljillensä ja -sisarillensa hywää yötä.
Silloin pyörähtiwät taas hänen ajatuk-sensa mäkisinkin Gudullllln, ja hän nousi
istuimelta, wähän selkäänsä oikaistaksensa,
astui ikkunan eteen ja katsoi ulos, toi-
wottllllksensa myös sisar Gudulalle hywää
yötä. Mutta kummallista! tuosta tu-
tusta ikkunasta Moitti wielä tuli, ja le-
ivotan marjo liikkui yhtämittaisilla wäli-
ajoillll uutimilla. Se ei ollut Gudulan
solakan wartalon marjo, waan se oli le-
weähartiaisen miehen. Luultawasti oli
se ukko Baruch, joka niin lewotonna edes
takaisin siellä käweli. Jotain tawatonta
oli siis ukolle tapahtunut, koska hän nyt
wielä oli walweilla ja niin kiihkeästi kam-
marissansa käweli. Kolme wuotta oli
Mayer Anshelm jo asunut häntä Vasta-
päätä, mutta tätä kummaa ei ukko Ba-
ruch wielä loskaan ollut hänen muistaak-sensa tehnyt, waan ummelleen kello 10
oli hänen ikkunastansa tuli aina sammu-
nut. Mayer Anshelm oli sitä joka ilta
tarkastanut, ja siitä tiesi hän, että isä
Varuch ja sisar Gudula oliwat lemulle
menneet. Ia nyt oliwat tornikellot jo
lyöneet 12, ja yhä Baruch waan walwoi
ja kameli lewotonna edestakaisin! ~,Entä
Gudula! missä hän on?" Ei ainoatakaan
kertaa nähnyt Mayer Anshelm hänenmarjoansa isän warjon rinnalla. „Missä
siis Gudula on?'

Tehtyään kahdesti itselleen tämän ky-
symyksen, syöksi Mayer Anshelm owelle,
juotsi portaita myöten alas ja oli seu-raamassa silmänräpäyksessä kadulla.

Marjo uutimilla liikkui yhä yhtä le-
wottomasti ja yhtä pitkillä määrä-ajoilla
kuin ennenkin.

Hetkisen seisoi Mayer Anshelm keskellä
katua ja oli kahdella päällä, mitä tehdä.„Minusta nähden", sanoi hän sitten mel<

kein ääneensä, „naurakoon ja iwatkoun
Gudula minun pelkoani. Parempi on
kärsiä sitä tuin tätä kauheata epätietoi-
suutta. Minä menen!"

Ia parilla harppauksella oli hän ukko
Baruchin ikkunan alla ja koputti sitä lo-
ivasti.

heti weti ukko uutimet syrjään ja huusi,
ennenkuin oli kerinnyt wielä Munata
llwatllklllln, iloisella äänellä: „Sinätö siellä
olet, Gndula? Hywä, että mummeinkin
tulit!"

„Siis hän ei wielä ole kotia tullut,
isä Baruch?" kysyi Mayer Anshelm, ja
hänestä tuntui melkein siltä, tuin jos
häntä ulisi kurkusta rautapihdeillä pu-
ristettu.

„Se ei olekaan Gudula!" waikeroi wan-
hus. „Mayer Anshelmhan se waan un!"

„Niin, minä täällä maan olen! Mutta
päästäkää minut sisään, isä Varuch, ja
pian! Meidän täytyy tuumia, mitä nyt
tehdään/

Ukko sulki ikkunan, meni owelle, amasisen ja käski Mayer Anshelmin käydä si-
sään. Tämä seurasi ääneti wanhusta ja
sulki sitten wapisewin käsin owen. Hä-
nen silmänsä tarkastiwat, ikäänkuin jotain
etsien, tuota himmeän lampun walaise-
maa huonetta. Sitten pysähtyiwät ne
tarkastamaan wanhaa Varuchia, joka ma-
misten kuin Hallman lehti hänen edessänsä
seisoi.

.Eikö hän ole wielä kotiin tullut?"
kysyi Mayer Anshelm hetkisen kuluttua.

„Ei", huusi wanhus kolkosti, „ei hän
wielä ole tullut, maitta on jo kuusi tun-
tiu kulunut siitä, kun hän lähti!"

„Minä lähden häntä etsimään, minä
tuon hänet takaisin!" sanoi Mayer
helm päättömästi. „Ncuwutall minulle
tie, isä Baruch, niin lähden häntä hake-
maan".

,En tiedä tietä, Mayer Anshelm."
Huuto, joko kauhun tai wihan, pääsi

nuorukaisen huulilta, „Te ette lietä tiedä,
Varuch? Ette edes tiedä minne Gudulan
on meneminen, kun hänen iltahämärässä
täytyy yön sellään lähteä lyötä hakemaan?

lj
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Te olette telwoton isä, Baruch. Te täy-
tätte itseänne määrin hymää, suloista
lastanne kohtaan. Teidän hywäksenne hän
työtä tekee, teidän hywäksenne hän näkee
waiwaa ja kiduttaa itseänsä, ettekä te edes
tiedä, minnc hän milloinkin menee!"

Tämän puhui hän tumalla nuhaisella
äänellä, ja kuitenkin oliwat hänen kas-
inonsa kalpeat, ja hänen huulensa osoit-
tiwat surua ja murhetta.

Baruch katsoa tuijotti häneen, eitä »voi-
nut ahdistuksessaan mitään wastata nuo-
rukaisen kiiwllllsen syytökseen.

.Muistelen minä hänen kerran kerto-
neen, missä kreiwitär Tettenbornin huwila
on", sanoi hän mummein ikäänkuin pe-
lonalaisesti.

„No, missä se on?' kiiruhti Mayer
Anshelm kysymään. ..Muistakaa Baruch!
laitti riippuu siitä, että te sen tiedätte".

„Huwila on uudessa kaupunginosassa
tuolla Mainin warrella", lausui Baruch
hitaasti ja ajattelewasti, joka sanaa punni-
ten ja muistutellen. „Sinne kuuluu ny-
kyjään rakennetun paljon ylimitoita, mutta
kreiwitär Tettendornin huwila on kaikista
suurin ja kauniin. Se on wiimmeinen
humila oikealla kädellä on Gudula sa-
nonut ja se on yhtä kerrosta kor-
keampi kuin muut, ja sen takana on suuri,
kaunis puutarha, jossa wielä on niin
suuri huwihuone, että siinä woisi asua ko-
konainen perhekunta".

Mayer Antzhelm oli häntä niin tark-
kaan kuunnellut, ett'ei uskaltanut hengit'
täätään. „Entä wielä", sanoi hän ly-
hyesti, läZtewästi, kun Baruch pysähtyi.

„Mitään muuta en minä tiedä", wns-
tasi Baruch hywin pelonalaisesti.

„Siinä sitä jo onkin tyllätsi, isä Ba-
ruch", sanoi Mayer Anshelm päättä-
wästi, .tylliksi, löytääkseni tuon huwilan.
Minä tunnen tuon uuden kaupunginosan,
ja te olette tylliksi tarkasti neuwoneet et-

sittämän huwilan. Antakaa, isä Baruch,
minulle anteeksi, että minä ästeu pitas-
tuin. Se tapahtui waan Gudulan wuoksi.
Antakaa minulle anteeksi!"

„Minulla ei ole sinulle mitään anteeksi

annettawlltll, Mayer Anshelm. Tuo waan
Gudula elämänä takaisin, niin on kaikki
hywin!'

„Elämänä?" huusi kauhistuen Mayer
Anshelm. .Mitä te sillä tarkoitatte, isä
Baruch? Lienettehän maan siitä warma,
että hän meni kreiwitär Tettenbornin hu-
wilaan?"

,Niin toiwon", ivastasi wanhus ja
purskahti itkemään.

„Olistko hän siis wielä jonnekin muu-
anne woinut mennä?"

„Olisi! Mutta sitä en tahdo uskoa!
En, en woi sitä uskoa! Meillä oli tänä
iltana, wähää ennen sinun tuloasi, pieni
sanasota. Minä olin suutuksissani ja to-
ruin häntä siitä, kun hän ei huolinut
Baruch Nathanista, jota tänään tämi
häntä kosimassa, ja tornessani tulin minä
jotain sanoneeksi, mitä häntä loukkasi.
Silloin uhkasi Gudula mennä sinne,
missä Main on symin, ja sitä sanoes-
saan oli hän niin suruisen- ja toisennä-
köinen, ett'en sitä koskaan woi unhot-
taa."

.Mitä woitte te Gudulalle sanoa, joka
häntä niin saattoi loukata, että hän!en-
muotsi tahtoi henkensä menettää? Sano-
tan se minulle!'

,En, en woi, enkä tahdokaan sitä si-
nulle sanoa, Mayer Anshelm, sillä juuri
silloin, jos sen sinulle sanoisin, ou hän
wannonut tappamansa itsensä. Mutta
enhän olekaan sinulle mitään sanonut, ja
hän sen tietää, sillä olihan hän täällä ja
tuuli taikti, mitä ininä sinun kanssasi
puhuin. Hän siis ei ole mennyt meteen,
ei, sitä hän ei ole tehnyt, maan hän on
mennyt ainoastaan kreiwitär Tettenbor-
nin huwilaan."

,Ia minä tuun hänet sieltä takaisin,
Baruch, minä etsin häntä jota paikasta,
tieltä setä periltä, enkä palaa ilman hä-
neltä. Jääkää hymästi!"

Hän nyykäytti päätään ja syöksi ulos
kadulle sekä riensi eteenpäin, minkä tertesi.
Ei hän soutanut sitä miettimään, että
hän oli jättänyt kammarinsa uwen lukit-
sematta, että siinä oliwat laitti hänen
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työllä ja hi'elläkeräämänsä säästöt ja pöy-
dällä nuo päättämättömät konttorikirjat;
hän ei ajatellut mitään muuta, kuin mi-
ten hän paraite löytäisi Gndulan, ja tä-
män touoksi oli hän walmis waikka hen-
kensä alttiiksi pancmlllln.

Oli kirkas tähti-yö, kuu heitti ystci-
mallisen matonsa tuohon yksinäiseen wael
tcijaan, joka henki kurkussa riensi eteen-
päin, ja muodosti kadnlle hänen edelleen
pitkän marjon, jolla näytti oleman wielä
suurempi kiire Gudulaa etsimään kuin
itse Mayer Anshelmilla. Tätä nähdessä
ajatteli Mayer Anshelm, että wiimmei-
nen, mitä hän oli Gudulasta nähnyt, oli
hänen marjonsa; ja hirmuinen lewotto-
muus käsitti hänet.

„Ia olisikohan se ollut wiime kerta,
tun häntä näin?" huokasi hän. .Olisi,
kohau hän marjollansa jättänyt minulle
iäksi päiwäksi hywästi?"

,Ei, ei!" huusi hän ääneensä, „minun
täytyy löytää hänet, minun täytyy saada
hänet takaisin, sillä —"

Minkätähden Pysähtyi hän, minkätcih-
ten jäi hän seisomaan liikkumatonna, kuin
maahan kiini kaswaneena? Mitä otti hä-
nen ajatuksensa niin kokonaan maltaansa,
että hän senwuoksi unhotti matkansa tar-
koituksen, että hän yhä maan seisoi ja
katsoi kuuhuu, ikäänkuin löytäisi hän sieltä
selitystä jollekinodottamattomalle ja aawis-
tllmattomlllle, minkä hän yht'äkkiä sydäm-
mensä sisimmästä pohjukasta keksi? Mikäse oli, joka yht'ättiä kirkasti hänen kas-
inonsa ja leimahti hänen silmässänsä?
Oliko hän nyt »vihdoinkin ymmärtänytsen salaisuuden, joka niin kauan oli, hä-
nen itsensä tietämättä, hänen sydämmes-
scinsä piillyt? Oliko huoli Gudulasta »mim-
meinkin särkenyt sen kuoren, minkä joka-
Päiwäinen seurusteleminen jayhteiset lap-
suuden muistot oliwat häneu sydämmensä
Ympärille muodostaneet?

Hän kohotti innostuneena molemmat
kätensä tcnwcista kohti, ja hänen huulil-
tansa herui muutamia sanoja, mutta niin
hiljaa, niin salaperäisesti, että ainoastaan
Jumala ja tuolla ylhäällä olewa kuu ne

ymmärsiwät. Ia sitten, sitten tunki hä-
nen rinnastansa huuto, ilo- ja riemu-
huuto. Päiwä oli koittanut hänen sy-
dämmessänsä, ja walon ensimmäiset sä-
teet wärähteliwät siellä!

Joutuisammin riensi hän sitten, ikään-
kuin siiwillä lentäen, pitkin noita tyhjiä,
kolkkoja katuja, joiden kamalaa hiljaisuutta
ei mitään muu häirinnyt, kuin yöwarti-
jain yksitoikkoiset huudot, jotka nyt ilmoit-
tiwat ensimmäistä tuntia sydän-yön jälkeen.
Täten Pääsi hän pian portille, joka »var-
sinaisen kaupungin uudesta kaupungin-
osasta eroitti.

„Tuoss' on uusi kaupunginosa! Ju-
malani, nyt anna minun osata oikealle
paikalle, anna minun löytää hänet, pelas-
taa hänet, jos hän on waarassa, kuolla
hänen kanssansa, jos hän kuolla tahtoo!"

Edelleen riensi hän siwu huwiloiden,
jotka siinä seista törröttiwät kolkkoina,
kainaloina kuin suuret, mustat ruumiin-
arkut, joille kuu himmeällä matollansa
walmisti kateliinat. Siwu kaikkien näi-
den riensi hän, sillä niiden kanssa hänen
ei ollut mitään tekemistä. Ainoastaan
mummeista huwilaa hän etsi.

Ia tuossa on tuo wiimmeinen hnwila;
hän seisoo sen edessä, läähättäen, hengäs-
tyneenä, ja katselee sitä kuolettamalla kau-
histuksella, sillä sekin on siinä yhtä pi-
meänä, yhtä kolkkona, yhtä yksinäisenä
kuin kaikki muutkin.

Missä on Gudula? Isiini Jumala,
missä on Gudula! Minun täytyy siitä
selwä saada, minun täytyy hänet löytää,
maikka pitäisikin koko maailma unesta he-
rättää. '

Ia hän wetää kellon nauhaa, rajusti,
kuuntelematta mitään, kunnes »vihdoinpieni ikkuna portin »vieressä aukiaa, ja
wihainen, jyrisewä miehen-ääni kysyy, mitä
tämä melu merkitsi, ja kuka se oli, joka
uskalsi yörauhllttomuuttll tehdä.

„Tahdon tietää, josko Gudula wielä on
huwilassa', huutaa Mayer Anshelm jyr-
kästi.

an! „Gudula, kuka Gudula on?" kysyy por-
ne! tinwartija äreästi.
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„ Gudula, Baruch Schnapperin tytär,
kreiwitär Tettenbornin ompelijatar! Hän
on tänä iltana lähtenyt tänne työtänsä
tuomaan, eikä ole mielä kotiin palannut.
Hänen täytyy siis täällä olla, ja minä
olen tullut häntä täältä noutamaan."

„Hupsutusta! Hän on tosin täällä käy-
nyt, mutta jo mennyt ammoin aikoja tie-
hensä. Luuletteko kenties, rouwa kreiwit-
tären pitämän Juutalaistyttöä »vieraa-
naan? Mikä sen tietää, missä hän ma«
leksii! Menkää kotianne, tottaftahan yö-
wartijat hänet korjaamat ja wiewät ko-
tiinsa."

Ia portinwartija oli, karkeasti kiroten,
jo aikeissa wetää ikkunaa kiini, mutta
mankka käsiwarsi esti sen, ja «uhasta wa«
pisewa ääni lausui: „los moisin nähdä
naamanne, niin tulisi kurja suunne lä-
heiseen tuttllwuuteen nyrkkini kanssa, kun
ci paremmin osaa törkyänsä sisällään pi-
tää. Huomenna tulen päiwällä takaisin,
ja Jumala teitä auttakoon, jos silloin
kieltänne ette paremmin hillitse! Mutta
nyt teidän täytyy sanoa, mihin Gudula
on joutunut, taikka minä huudan apua
ja panen kaikki naapurinne liikkeelle sekä
haen kllupungmmariijllt, hnwilastanne
Gudulllll etsimään. Sillä hän on tänne
tullut, eikä ole mielä kotia palannut. Tei-
dän täytyy tästä tili tehdä! Teidän täy-
tyy tietää, mihin hän on joutunut!'

~Ia te, te olette mimmapäinen, kun
moitte tuollaisia mielettömyyksiä maalia",
huusi purtinmartija raiwuissaan. „Se
tässä mielä puuttuu, että minun pitää
silmällä pitää kaikkia ompelumamseleja,
jotka täällä käymät töitään tnomassa.
Mutta tällä kertaa satun minä uiman
warmlllln tietämään, että puheena olema
tyttö, Juutalaisten kuningatar Gudula
kaunotar, on mennyt täältä pois. Sat-
tui nimittäin niin, että kreimitcir itään
oli ajelemaan lähdössä, ja siten tuli hän
Gudulan kanssa portaita myöten alas,
ja minä kuulin hänen Gudulalle hywin
ystäwällisesti sanoman: „Lapseni, jos sinä
kultaisia rakastat, niin lupaan minä si-
nun mennä puutarhaan ja tehdä siellä

itsellesi kukkaismihko. Sitten moit mennä
pois pienen portin kautta, joka on puu-
tarhan takapuolella, jos se lyhentää sinun
matkaasi". Ia niin meni Gudula puu--
tarhaan, ja on sieltä takaportin kautta
mennyt pois. Se on kaikki, mitä minä
tiedän, ja nyt menkää matkaanne, ja jos
te mielä uskallatte uudelleen tänne tulla,
niin päästän minä koirani irti, ja sitten
saatte itse miettiä, miten niistä selwiatte".

Summattoman suuri nyrkki työnsi
Mayer Anshelmin täsiwarren pois ja
wetäsi ikkunan kilisten kiini.

Hetkisen seisoi siinä nuorukainen huu-
mauksissa neuwotonnll. Mitä oli hänen
nyt tekeminen? Mistä moi hän kadon-
nutta rumeta etsimään? Minne piti hä-
nen nyt askeleensa ohjata?

Puutarhaan oli Gudula mennyt! Tu-
mallista tietä hän ei ollut lähtenyt totia!
Ei siis Mayer Anshelmkaan saanut sitä
tehdä, maan hänen piti häntä etsimän
siltä tieltä, jota hän oli kulkenut.

Kaikki riippui siitä, että hän osautuist
tälle tielle, että hän löytäisi portin, joka
wei puutarhasta ulos.

Hän juoksi huwilcm toiselle puolelle,
josta puutarha alkoi. Puutarhaa ympä-
röi joka puolelta korkea muuri, joka har-
jalla oli warustettu rauiakoristuksilla.
Warowasti kulki hän sitä pitkin.

,Oi kuu, ole nyt minulle suosiollinen,
helota kirkkaasti, äläkä heitä mitään mar-
joa muurille!"

Kuu on hänelle suosiollinen, se Valai-
see joka kimeu, joka sauman muurissase walaisee nyt myös tuon pienen, tum-
man portin, jota näkyy muurin toisesta
päästä.

Hän on löytänyt tuon puutarhauportin.
„Tämä siis on se tie, jota Gudula täältä
un lähtenyt! Mutta onto hän todellakin
täältä lähtenyt? Eikö hän kenties mielä
möisi olla puutarhassa?"

Ia salamana »välähti hänen sielussansase ajatus, että Gndula oli isällensä sa-
nonut puutarhassa oleman humihuoueen,
johon kokonainen perhekunta mahtuisi asu-
maan.
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Entä jos Gudula olisikin tässä huwi-
huoneessa? Jos hänet olisi sinne houku-
teltu, ja nyt mäkisin häntä siellä pidet-
täisiin? Olihan Mllllkreiwi treiwitär Tet-
tenbornin tuttawa! Ia olihan Gudula
siellä nähnyt hänet, tuon kewytmielisen
ja irstaan miehen, joka oli Gudulan ku-
mun ostanut! Ia woiko kukaan hänen
kuwllllnsa nähdä, samalla häneen itseensä
rakastumatta?

Kolkko raiwon huuto pääsi hänen rin-
nastansa, ja hän pudisti kaikin wuimin
porttia. Se aukeni, ja hän astui puu-
tarhaan.

Pensasten warjoama lehtokuja oli hä-
nen edessänsä. Wakawin astelin läksi
hän sitä myöten astumaan ja tähysti
tarkasti molemmille Puolille, huwihuonetta
löytäaksensä. Mutta joka haaralla oli
maan tiheätä wiidakkoa, mitään rakennusta
ei hän missään huomannut.

Mutta tuolta, tuolta kimaltaa keskeltä
miidatkoa ikäänkuin kirkas tähti. „Tuli!
tuli. Tuolla täytyy siis tuon huwihuo-
neen olla, ja siellä wielä malmotaan, koska
tuli sieltä pilkoittaa".

Kaitainen polku, joka wiidaktoon wiepi,
on hänen edessänsä. Hän syöksee sille,seuraa sen mutkikkaita polwia wiidakon
läpi ja pääsee mihdoin pienelle aukealle
paikalle.

Tämän keskellä on huwihuone, ja sen
ikkunat omat kirkkaasti walaistut. Mayer
Anshelm läähätti kowasti, jonka wuoksi
hän hetkiseksi pysähtyi hengittämään. Hän
katseli uteliaisuudesta hehkumin silmin hu-
wihuonetta, josta hän kenties saisi seli-
tyksen Gudulan häwiämiseen.

„Mutta jos hän siellä ei olekaan? Jos
tämä wiimmeinen toiwo pettää; mitäs
sitten? Isäini Jumala, mikä sitten aut-
taa?" Mutta äkkiä tuntuu hänestä, kuin
kuulisi hän keskenänsä riitelewiä ääniä
huwihuoneesta Päin.

Han ei enää witkastele, waan menee
warowasti eteenpäin. Ei kuulu mitään
liikausta, eikä näy martijoita huwihuoneen
ympärillä. Hän woipi hiipiä aiwan lä
helle sitä, kukaan ei häntä siitä estä.

Ikkunat tosin omat niin korkealla, että
maasta jaloin niistä ei yletä sisään kat-
somaan, mutta keskimmäisen ikkunan koh-
dalla on toki hywäksi onneksi palkonti,
jonka wieressä kaksi solakkaa akasiapnuta ul-
jaana ilmaan kohoaa. Mayer Anshelm
kiipee, sukkelaan kuin kissa, toista myöten
ylös plllkongille.

Hänen sydammensä sykkii niin rajusti,
että jok'llinolln tykytyksen woipi päällepäin
tuntea, hänen täytyy pitää itseänsä ikku-
nan pielestä kiini, jott'ei kaatuisi, hänen
täytyy ensin asettaa luontonsa, että hän
woist järjen mukaan menetellä ja toimia.

Äänet kuulumat yhä; ja nyt hän jo
eroitta», että toinen niistä on miehen,
toinen naisen. Jälkimäinen ääni on hä-
nen karmalleen kominkin tuttu!

Se on Gudulan ääni. Hän siis wielä
elää ja on aiwan lähellä häntä. Mayer
Anshelm on Gudulan löytänyt. Mutta
entä jos hän ei olisikaan pakosta täällä?
Jos hän waftllllsta tahdostaan olisi seu-
rannut tänne miestä, joka nyt puhuu hä-
nelle raikkaalla, innokkaalla äänellä? Ia
kuka on tuo mies? Mitä puhuu hän hä-
nelle? Mayer Anshelmin täytyy saada
tästä selmä, waitka se maksaisi hänen hen-
kensä. Hiljaa hiipii hän aiwan ikkunan
eteen. Uutimet sen takana omat syrjään
wedetyt. Hän katsoo loistawasti sisustet-
tuun, kirkkaasti walaistnun huoneesen

mutta hän näkee ainoastaan Gudulan,
joka säkenöitsewin silmin ja mustanpnhu-
win poskin seisoo keskellä tätä huonetta,
ja tuon nuoren, kauniin miehen kullan-
kirjaillussa unimormussa, joka on pulmil-
laan hänen edessänsä ja rukoilemin silmin
häneen katsoo.

„Ettekö tahdo minulle anteeksi antaa,
Gudula? Wieläkö te olette minulle Vi-
hoissanne?" kysyi pulmillaan olema nuori
mies sulamalla, sointumalla äänellä.

„Olen kyllä unhoissani", huusi Gu-
dulll raiwokkaasti. „En elinpäiwinäni
minä tätä anteeksi anna. Kuka on an-
tanut teille oikeuden pitää minua täällä
»ankeudessa ja mäkiwallallll estää minun
täältä lähtemästä. Olenko antanut sii-
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hen teille luwan, olenko ainoallakaan sil-
mäyksellä tai hymyllä teitä siihen kehoit-
tanut?"

„Et, Gudula, sitä et, paha kyllä ole
tehnyt. Mutta sinä kaunis jumaloittawa
tyttö, täytyykö minun yhä uudelleen ker-
toa, että minä sinua rakastan, että minä
sinua jumaloitsen, että minä kuolen, ell'et
sinä wastaa minun rakkauttani? Eikä
minun rakkauteni sinuun ole hetken he-
delmä. Minä olen rakastanut sinua jo
kuutausmääriä, aina siitä saakka, knn ensi
kerran kuwasi näin!"

„Minä kiroan sen käden, joka minut
maalasi!" huusi Gudula kiihkeästi, „minä
wihaan tuota kuwaa, joka on syy tällai-
seen häwäistykseen!"

„Ia minä siunaan sitä kättä, joka si-
nut maalasi", sanoi nuori upseri, „minä
rakastan kuwaa, joka tumminkaan ei woi
kuin heikosti heijastaa sinun lumoamaa
kauneuttasi. Siitä saakka, kun tulin sen
omistajaksi, rakastan minä sinua, sitä
olen yöt, päiwät miettinyt, miten moisin
saada myös sinut omakseni. Sinun Umok-
sesi, Gndula, olen tämän huwilcm osta-
nut, sinun «uoksesi olen yhden uskotuis-
tani pannut tänne asumaan. Minä tie-
sin kyllä, että sinä olet yhtä wiaton kuin
puhdaskin, yhtä ankara kuin taipumaton-
kin. Sen kaiken olin nähnyt sinun kas-
moistasi, minä tiesin, että arka metsäkau-
ris on ensin kesytettäwä, ennenkuin sesaa nähdä rohkean metsästäjän kaswoja,
joka uskaltaa sitä waania. Senwuoksi olet
sinä nähnyt ainoastaan kreiwitär Tetten-
oornici, mutta et ole tietänyt mitään siitä,
kun minä, sinun puhellessasi kreiwittären
kanssa, salaa olen owenraosta sinua ihail-
len katsellut. Multa eilen en enää enem-
pää kestänyt, maan, lempeästä teeskente-
lemättömyydestäsi ja lumoamasta sulou-
destasi hurmllutuueena, päätin minä, että
minun nyt pitää kuulla sinun äänesi,
nähdä sinut tasmoista kasinoihin, ja että
tämän hetken pitää tuottaa ratkaisema
päätös."

„Ia ratkaiseman päätöksen se tuottaa-
kin", sanoi Gndula niin ylemasti, kuin

jos olisi ollut todellinen kuningatar. „Täs
sä un teille ratkaisema päätös: minä ylen-
katson teitä, minä kiroan tuota kunnia-
tonta ronwllll, joka on ollut teillä apu-
laisena. Aukaiskaa omi ja antakaa minun
mennä!"

Pllltongilla oli toinen nuori mies pul-
millaan; kyyneleet heruiwat hänen sil-
mistään, molemmat kädet oli hän tai-
masta tohti nostanut, ja hiljaa lausui
hän seuraamat sanat: „Siunattu olkoon
hän näistä sanoistaan! Kiittää tahdon
häntä niin kauan, kuin elän!"

Sitten hyupäsi hän taas ylös kuunte-
lemaan ja ollaksensa walmiina Gudulaa
auttamaan.

Sisälläkin olema nuori mies oli nous-
sut ylös ja seisoi nyt Gudulan musta-
päätä. „En", sanoi hän säihkymin sil-
min päättömästi, „en awaa tätä owea,
enkä päästä sinua täältä. Sinä olet mi-
nun mallassani, ja minä pidän sinua
masten tahtoasttin luonani niin kauan,
tunnes minä rakkaudellani, uskollisuudel-
lani ja alamaisuudellani olen sinun ko-
wan sydämmest pehmittänyt ja pakoitta-
nut sinut minua rakastamaan."

„Ei loskaan, ei koskaan se tule tapah-
tumaan!" huusi Gudulll wihllstuneenll,
„Isciini lumalll, tuule minun malani:
en koslaan minä tälle miehelle anna an-
teeksi sitä häpeällistä rikosta, jonka kautta
hän on minut tänne maltaansa saanut,
cn koskaan minä tule häntä muutoin
muistelemaan kuin inholla ja kauhulla!"

.Naisten matoja!" sanoi tuo nuori
upseri olkapäitään kohauttaen. „Kaikeksi
onneksi ei Jumala sellaisia matoja tuule,
ei ainakaan sinun Jumalasi, ihana lap-
sukainen, sillä sinun Jumalasi ei ole mi-
kään rakkauden Jumala, maan koston!"

,Hän onkin minut kostama! Hänen kä-
siinsä jätän minä itseni ja asiani", huusi
Gudula nostaen kätensä tuimasta kohti.
„Wiimme kerran manoin wielä teitä owea
awllllmlllln. Päästäkää minut pois! Monta
pitkää, tuskaloista tuntia olette te nunna
täällä wankina pitäneet ja kiusanneet mi-
nua kunniattomilla talouksillanne, jotka
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yhtä paljon haamoittawat minun sydän-
täni tuin ylpeyttänitin. Näettehän sen
jo, että teidän sananne omat turhat! An-
takaa siis minun mennä taikka minä, totta
Jumala, surmaan itseni, ja te olette mi-
nnn murhaajani!"

.Minä en sinua päästä että sinä it-
seäsi surmaa, Gudula. Nyt olet sinä
minulle »ihoissasi, mutta wielä sinä ker-
ran minulle anteeksi annat, wielä sinä
minua mummein rakastattin. Sinä tulet
minun omakseni, ja sitten sinä et enää
itseäsi kätke, maan koko maailman pitää
tulla näkemään meidäu onnemme, meidän
rakkautemme. Minä ympäröin sinut kai-
kella mahdollisella loistolla ja elämän
nautinnoilla ja —'

„Awatkllll omi!" keskeytti Gudula häntä
tatzkewästi.

„En, En!" huusi hän hehkuwasti.
„Sinä jäät minun luokseni. Minä kiin-
nitän sinut sydämmeeni ja tahdon sinut
siinä ijän-taiken pitää, ja sinä olet op-
pima minua rakastamaan."

»Pois minusta!' huusi Gudula kau-
histuneena ja työnsi inholla pois hänen
täsimarsilllln, jotka oliwcit aikeissa häntll
syleilemään, „pois minusta, taikka —"

Tässä keskeytti hänet ikkunaruudun sär-
kyminen, ja kuu hän säikähtyneenä sinne-
päin päänsä käänsi, näki hän käsiwarren
työntäytywciu sisään ja nostaman iltunan-
säpiu sijoiltaan. Itkuna awaului, ja nuori
mies hyppäsi siitä sisään.

Gudula päästi ilohuudon juoksi hänen
luoksensa, kietoi molemmat kätensä hänen
taulaansa ja painoi kuuman suutelon hä-
nen huulillensa. Mutta sitten, ikäänkuin
säikähtyneenä oinain tunteittensa kiihkey-
destä, tahtoi hän towasti punastuen me-
taytyä takaisin, mutta Mayer Anshelm
ei häntä sylistään päästänyt.

»Mitä tämä merkitsee?" hnusi tno
nuori upseri ja astui aiwcm Mayer Ans-
helmin ja Gudulcm eteen. „Kuka uskal-
taa noin häwyttömästi rosmon lamalla
tänne tunkeutua?"

„loku, jota on tullut Gudulaa pelas-
tamaan", wastast Mayer Aushelm pys-

tyssä päin. .Juku, joka tahtoo wapnut-
tllll Gudulan sen käsistä, joka hämyttä-
mästi tuin metsäroswu on hänet ryöstä-
nyt, herra maakreimi Wilhelm Hesse-
nistä!"

.Häpysi tuntematon roisto!" huusi
maakreiwi nyrkkiään heristäen, „minä
olen sinut opettama taikka en kuiten-
kaan", keskeytti hän uhkauksensa; „itse
minun nyrkkini koskettaminenkin olisi si-
nulle ritarinlyönti ja tekisi Juutalaispo-
jasta kawlllierin. Minä rankaisen sinua

ansiosi mukaan. Warkaana olet sinä
tänne tunkenut, minä wangitutan sinut
ja annan murtowarkaudestll nostaa sinua
wastlllln kanteen!"

„Herra maakreiwi, älkää sitä tehkö",
huudahti Gudula, irroittaen itsensä Mayer
Anshelmin syleilytsestä ja astuen ruhti-
naan eteen, Armahtakaa meitä —"

Maiti, Gudula, Maiti», keskeytti Mayer
Anshelm häntä ylpeästi. „Älä nöyrry
hänen edessänsä. Meidän puolellamme
tässä oikeus on, ja —"

„Oiteus!" huudahti maakreiwi imalli-
sesti. „Onko Juutalaisellakin oikeutta?
Weioopa pilkoillasikin oikeuteen, Juuta-
lainen, rohkenepa koettaa minua kanteen-
alaiseksi saattaa, ja saat nähdä, tokko Juu-
talainen oikeutta saapi riidassa Hanauu
maakreiwiä, wastaistn Hessenin kuuriruh-
tinasta wastllll»! Minä heitän sinutmur-
towarkaudesta oikeuden käsiin, ja, totta
Jumala, sinä et rangaistustasi mältä!"

„Ia jos ihmisten wääryys minut tuo-
mitsee, niin minä sen kärsin", lausui
Mayer Anshelm tyynesti, .mutta minä
syytän teitä omantuntonne ja Jumalan
oikeuden edessä. Minä makuutan julki-
sesti koto maailmalle wiattomuutcni ja
julistan teidän rikoksenne."

„Ia kumminkin sinut tuomitaan!" nau-
rllll hohotti maakreiwi. „ Mutta kuka sinä
oikeustaan olet? Mikä oikeus sinulla on
tähän tyttöön?"

„Hiin on minun weljeni, kallis, rakas
weljeni", ehätti Gudula sanomaan. „Herra
maakreimi, te sanotte minua rakasta-
manne. No, näyttäkää nyt se toteen.
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Olkaa jalomielinen, antakaa weljelleni an-
teeksi ja sallikaa hänen wapaasti täältä
lähteä. Ia antakaa myös minun hänen
tanssinsa mennä; kuolettakaa Palm hi-
monne, ja minä tahdon unhottaa, tahdon
anteeksi antaa, tahdon Jumalala rukoilla
teidän edestänne. Olkoon tämä kamala
hetki salaisuutena, jota kielemme ei mil-
loinkaan ole ilmaisema. Lausukaa nuo
jalomieliset sanat: mene Gudula, minä
en sinua estä!"

„En, en", huusi nuori ruhtinas su-
ruisesti, „en, Gudula, en woi, sillä minä
rakastan sinua oikein todenteolla ja tah-
don antaa sinulle siitä todistuksen! Wel-
jest kuullen wllkuutan minä sinulle uu-
delleen: minä rakastan sinua! Ia minun
rakkauteni on niin suuri, että se ei huoli
mistään ennakkoluuloista. Gudula, minä
tahdon pitää arwossa sinun siweytesi, si-
nun kunniasi. Minä pyydän sinua Mal-

mökseni. Käänny tristin-ustoon, ja sinä
olet olema minun puolisoni. Lailliseksi
puolisokseni minä en woi sinua tehdä,
mutta wihittynä waimonani tulet sinä
siawuttamlllln armoa jakunniaa. Käänny
tristin-uskuon, minä pyydän sinua wai-
mokseni!"

„Minä pysyn uskollisena isiini Ju-
malalle!" lausui Gudula juhlallisesti;
.Juutalainen olen ja Juutalaisena tah-
don myös Pysyä!"

.Siis hylkäät tarjoukseni?" kysyi maa-
kreiwi surun- ja mihausetllisella äänellä.
.Tahdot siis syöstä weljest onnettomuu-
teen?"

,Minä en ole Gudulan weli", sanoi
Mayer Anshelm, katsoen wakawasti ruh-
tinaan satenöitsewiin silmiin.

„Et hänen weljensä no, mikäs sinä
sitten olet?'

„Minä olen hänen ystäwänsä, hänen
sulhasensa, hänen wastainen miehensä.
Tule, Gudula, laske kätesi minun käteeni
ja sano herra maatreiwille, eitä minulla
on pyhä oikeus tässä seista, että sinä tah-
dot ruweta «aimokseni!"

Ia lempeästi hymyillen pani Gudula

kätensä Mayer Anshelmin kateen, mutta
puhunut hän ei sanaakaan.

.Herra maakreiwi", pitkitti Mayer Ans-
helm, „tämä on toinen kerta, kun me toi-
siamme kohtaamme. Kaksitoista wuotta
takaperin tulitte le luutalaiskaupunkiin
meidän kansan häpeää ja onnettomuutta
joutawasta uteliaisuudesta katselemaan.
Silloin sanoi kopea ruhtinaanpoika ynse-
alle Juutalaispojalle: „kun tullet jolloin-
kin suureen hätään ja onnettomuuteen,
niin tule minun luokseni Hanauiin ja
pyydä minulta apua ja sinä olet sen saapa".
Herra maakreiwi, nyt olen minä hädässä
ja onnettomuudessa, sillä minulta tahdo-
taan ryöstää minun kalliin omaisuuteni;
Herra maakreiwi, minä rukoilen teiltä,
joka olette määrätty kansia hallitsemaan,
apua sitä nuorta miestä mustaan, joka
himojensa sokaisemana on aikeissa itseänsä
hämäistä ja tunniatansi loukata. Herra
maakreiwi! tätä apua ette ole sallima,
että kurjalta Juutalaiselta, jolta ihmiset
owat kaikki riistäneet, kaikki paitsi perhe-
elämän onnen, että, sanon minä, häneltä
wielä tämäkin häpeällisesti ryöstetään.
Te olette ruhtinas, te olette rikas mies,
te ette moi Juutalaiselta, köyhältä mie-
heltä, warastllll hänen ainoata omaisuut-
tansa!"

„Warllstllll?!" huusi maakreiwi wim-
mastuen.

„Warastamiseksi sitä nimitetään, kun
toiselta laittomasti ja wakiwllltaisesti jo-
takin ottaa", sanoi Mayer Anshelm tyy-
nesti. .Herra maakreiwi! minä olen
warkaan tllwannut ammattinsa harjoituk-
sesta, ja otan siis häneltä omani takai-
sin. Tule Gudula, seuraa minua, isäsi
sinua odottaa. Herra maakreiwi on wä-
hän kummallisella taivalla sinua kosinut,
sinä et ole hänestä huolinut, waan sa-
nonut suoraan, ett'et häntä rakasta; hä-
nellä siis ei ole mitään oikeutta sinuun.
Tule, me menemme täältä pois. Jos
wielä hitunenkaan kuuniata, ylewyyttä ja
jalomielisyyttä tässä ruhtinaanpojatzsa on,
niin hän ei meitä estä. Minulla ei ole
mitään puolustuskeinoa eikä -aseita tätä
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uljasta miestä wastaan, waan minun
puolellani on minun oikeuteni ja hä-
nen omatuntonsa. Tule, Gudula, me
palaamme takaisin kotiimme, luutalais-
kaupunkiin".

Hän piti Gudulaa kädestä kiini, ta-
lutti häntä wakawin askelin owelle, awasisen ja astui hänen kanssansa ulos.

Maakreiwi oli täll'aikna toisaanneftäin
katsonut! Kuultuaan Gudulan ja Mayer
Anshelmin owesta menewän, juoksi hän
owelle, mutta jäi siihen seisomaan ja piti
owenpielestä kiini, ikäänkuin pakoittaak-
sensa itseänsä tähän pysähtymään. Sywä
huokaus tunki hänen rinnastansa, ja hä-
nen silmistänsä walui kyyneleitä, «ihan,
hämäistyksen ja loukatun itserakkauden
kyyneleitä.

Käsitysten ricnsimät Mayer Anshelmja Gudula puutarhan läpi. Kukaan ei
heitä estänyt, kukaan ei heitä nähnyt.
Kuu kumotti kirkkaasti, «alaisi heidän
polkuusa, näytti heille portin, josta Mayer
Anshelm oli tullut, sekä seurasi heitä ys-
täwällisesti heidän pitkällä matkallaan.

Kumpuinenkaan heistä ei mitään pu-
hunut; siksi oliwat heidän sydämmensä
liian täydet. Ainoastaan kerran kysyi
Gudula: Hätäilikö isäni hywin?"

„Hätäili, Gudula', mustasi Mayer
Anshelm, .hän hätäili hywin, mutta hän
on hurskas mies ja lohduttaa itseänsä
rukouksella".

..Kiiruhtakaamme", sanoi Gudula, ja
he tiiruhtiwat minkä kerkesiwät.

Vihdoinkin oliwat he perille päässeet,
wihdointin oliwat hekulkeneet portin läpi,
joka mci luutalaitztaupuntiin. He oliwat
enää «aan muulanillin askelten päässä
rakennuksesta, jonka ala-ikkunoista kirkas
tuli pilkoitti, ja jossa Baruch Schuapper
kuolemantuskassa tytärtänsä odotti.

He astuiwat sisään. Ilohuuto ter-
wehli heitä, ja isä ja tytär syleiliwät,
ääneensä itkien, toisiansa.

.Isä Baruch", sanoi wihdoin Gudula
ja osoitti Mayer Anshelmia, .hän on
minut kuolemasta ja häpeästä pelastanut.

Se on hänen ansionsa, että me jälleen
olemme yhdessä.''

„Minä olen hänen edestänsä rukoilema
aamuin ja illoin", huudahti Baruch, ojen-
taen hänelle kätensä. „Minci olen häntä
rakastama kuin omaa poikaani".

Sallikaa minun jäädäkin pojaksenne,
Baruch", sanoi Mayer Anshelm, „anta-
kaa minulle oikeus rakastaa teitä isänäni!"

Mitci sinä sillä tarkoitat, Mayer Ans-
Helin?" kysyi Baruch kummeksien.

„Tahdon teille sen sanoa, isä Baruch,
ja marsinkin sinulle, Gudula. En enää
kutsu sinua sisar Gndulaksi, niinkuin ei-
len illalla. Nämä muutamat tunnit
owllt mlltkllllnsaattaneet minussa suu-
ren muutoksen, ne owat ilmaisseet mi-
nulle suuren salaisuuden, joka minussa
on, itsenikin tietämättä, lapsuudesta asti
piillyt. Kun minä tänä yönä läksin si-
nua etsimään, Gudula, niin silloin tun-
tui minusta yht'äkkiä, kuin jos minun
sydcimmessäni kaikkein pyhimmän kultaiset
omet olisimat awautuneet, ja minä näin
siellä sinut, minun elämäni enkeli, minun
tulewaisuuteni toiwo, ja minä tunsin yht-
äkkiä, mitä siihen saakka en wielci ollut
tiennyt että minä sinua rajattomasti ra-
kastan, että elämälläni on ainoastaan
silloin mitään armoa, jos sinä tahdot sen
minun kanssani jakaa, Gudula. Ia seu-
tähden siis nyt sinulta kysyn, Gudula,
josko huolit miuun rakkaudestani ja sy-
dämmestäni, josko tahdot minut tehdä
onnelliseksi ihmiseksi antamalla minulle
sydämmesi ja rakkautesi? Mieleni olisi jo
tiellä tehnyt sinulle sanomaan, että minä
sinua rajattomasti rakastan, ja pyytä-
mään sinua Malmökseni. Mutta minä
tiesin, että siweci tyttö sellaisiin kysymyk-
siin mastllll ainoastaan isänsä läsnäollessa.
Ia sentcihden kysyn minä sinulta, Baruch,
ennenkuin Gudula minulle mustauksen
antaa, josko sinä tahdot minua tyttäresi
mieheksi ja tahdot antaa minulle Gudu-
lan «aimoksi?"

..Ilomielin tahdon minä sinut ottaa
tyttäreni mieheksi", huudahti wanhus,
„tahdon antaa sinulle Gudulan «aimoksi

4
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ja päälliseksi wielä siunaukseni. Mutta
ei, ei", keskeytti hän puheensa, „eihän se
tay laatuun: ethän sinä enää woi ketään
kosta. Mayer Anshelm, onko minnn siitä
sinua muistutettawa, että sinä olet tuon
rikkaan Vcilchen Rahelin sulhanen, joka
sinua niin innokkaasti rakastaa, että tah-
too sinun kanssasi jakaa elämänsä ja omai-
suutensa? Onko minun myös siitä muis-
tutettawa, että sinä enää et woi kelienkään
antaa sydäntäsi, kun se kerran on Veil-
chenille lahjoitettu? Ei ole kulunut wielä
enempää kuin eräitä tunteja siitä, kun
käwit meiltä neuwoa kysymässä, josko
Veilchen Rahelin naisit, jonka kautta tu-
lisit rikkaaksi mieheksi, ja me olemme mo-
lemmat yllyttäneet sinua sitä tekemään.
Sentähden woin minä nytkin waan sa-
noa: mene ja nai rikkaan Nathanin ty-
tär ja tule rikkaaksi mieheksi!"

„Sanot oleman waan muutamia tun-
teja siitä, kun sen sanoit", lausui Mayer
Anshclm ja katsoi tarkasti Gudulaa.
„ Mutta niin ei asian laita ole, waan
on siitä jo kokonainen ijäisyys kulunut,
joll'llikaa uusi elämä minulle ou alkannt.
Siihen asti olin elänyt sekä sokeana että
kuurona! Minä olin loivasti rikkonut rak-
kauttani ja onneani mustaan, ja sydäm-
meni mielettömässä sokeudessa hain minä
onnea sieltä, mistä sitä ei ollut löydettcl-
wissä, ja waadin rahalta sitä, minkä ai-
noastaan rakkaus woi antaa, nimittäin
elämän onnea ja iloa; Gudula, rupea
»vaimokseni, ja minä olen rikkain mies
maailmassa, sillä minulla on silloin sel-
lainen tawara, jota kaikilla maailman
aarteilla ei woi lunastaa, nimittäin kau-
nis, siweä ja rakastettu mainio! Gudula,
sano, että sinä minua rakastat, ja silloin
olen minä miljonain omistaja, maikka mi-
nulla maailman silmissä ei olisi mitään!
Mutta rakastetun waimon sydän maksaa
enemmän kuin kaikki miljonat maailmassa,
ja tyytywäisemmällä mielellä kallistaa
päänsä hänen rintaansa, luin kulta- ja
jalokimikllsoja wastaan".

Gudnla ei wastannut mitään, hän oli
päänsä kääntänyt, niin ctt'ei kumpikaan

heistä hänen kasinojansa woinut nähdä,
mutta sen he kumminkin näkiwät, että
toto hänen ruumiinsa wapisi, ja tuuli-
ivat, että hän itkeä niiskutti.

.Gudula", sanoi hänelle isä, „Gudula,
nyt minä sanon Mayer Anshelmille,
mintntähden sinä tahdoit mennä sinne,
missä Main sywin on".

Gudula kääntyi äkkiä ja he näkiwät
hänen punoittllwllt poskensa, joita pitkin
kirkkaita kyyneleitä runsaasti walui. „Isä,
jos sinä sen sanot", huudahti hän innok-
kaasti, „niin menen minä ja teen sen,
minkä wannoin".

„Mayer Anshelm, pidä häntä kiini,
ett'ei hän Pääse", sanoi wanhus nauraen.
,Minä uhkasin eilen illalla sanoa sinulle
hänen sydämmensä salaisuuden, ja silloin
wannoi hän Mainiin menewänsä, jos
minä sen sinulle ilmaisisin".

.Ia mikä salaisuus se oli?" kysyi
Mayer Anshelm loistamin silmin.

„Enhän minä tohdi sitä sanoa. Kysy
Gudulalta itseltään."

Mayer Anshelm kietoi hellästi käsiwar-
tensa hänen ympärilleen ja katsoi häntä
kysywästi silmiin. „Gudula", sanoi hän
rukoilemalla äänellä, „eilen illalla sanoin
sinulle, että tahdoin panna waikka henkeni
alttiiksi, päästäkseni rikkaaksi. Nyt olen
minä suuren aarteen löytänyt, jonka omis-
tajaksi kaikin mokomin tahdon päästä, silläse tekee minusta kerrassaan rikkaan mie-
hen. Mutta llllrteenklliwlljan täytyy tun-
tea päästosana, jos hän mielii saada aar-
retta maasta kohoamaan. Mutta nyt minä
luulen, Gudula, että sinun salaisuutesi
on tuo tarwittawll Päästosana. Mikä se
siis on, jota isäsi ei uskalla minnlle il-
maista?"

„Että minä sinua rakastan!" huudahti
Gudula, kietoen molemmat käsiwartensa
sulhasensa kaulaan ja likistäen häntä rin-
taansa wasten.

„Gudulci", huudahti Mayer Anshelm
riemuiten, minä kiitän sinua! Minä olen
aarteeni löytänyt ja minä olen nyt ri-
kas mies!"
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3.
Onnellisilla ei ole mitään historiaa,

wacm wuudet wieriwät heidän ohitsensa
huomaamatta kuin kesäiset päimät. Mayer
Anshelm oli aarteensa löytänyt, ja hän
piti sitä pitkin itäänsä suuressa armossa,
wielä elämäusä ehtoolla uimitti hän Gu-
dulaa kauniimmaksi ja paremmaksi puo-
letsensa. Gudulalla oli osansa Mayer
Anshelmin kaikissa ajatuksissa, kaikissa
riennoissa, hän kärsi iloisesti hänen kans-
sansa puutetta, kun he wielä köyhinä »li-
mat, hän teki hänen kanssansa työtä, hän,
sanalla sanoen, pyrki samaan päämää-
rään kuin miehenscikin, että ainoastaan
rikkaus woi päästää heidät olemaisteu
olojen sorrosta, antaa heille wapautta ja
panna heidät tilaisuuteen maitnitamaan
kansalaistensa hädän ja kurjuuden liewit-
tämiseksi.

> olen, sen minä olen itseni kautta, enkä
muiden! Työ on ollut minun suosijani,
ahkeruus YZtäwäui ja säästäwciisyys ar-
mas äitini. Niiden awulla on mi «usta
tullut se, mikä olen, nimittäin rikasmies,
jolla ei ole mitään muita kiittämistä tuin
tuimaan Jumalaa, joka myös on antanut
minulle enemmän kuin rikkautta: armaan,
hellän waimon ja kymmenen termettä
lasta. Siis olkaamme edelleenkin ahke-
roit» töissämme ja toimissamme, niin Ju-
malan siunaus ou meitä aina seuraama.
Monta monituista wuotta oli täten kulu-
nut, mutta ne eiwät olleet katkaisseet
Hannun maakreiwiu ja Mayer Anshelm
Rothschildin wälistä yhteyttä, joka niin
kummallisella tawalla oli alkunsa saanut.
Maakreiwi oli ottanut säätynsä mukaisen
puolison, hän oli isänsä kuoltua w. 1785

! perinyt Hessenin kuuriruhtinaan istuimen
ja muuttanut sinne asumaa», mutta yhä

! oli hän mielessänsä pitänyt huwihuoneessa
tapahtuueeu kohtauksen, ja sentähden näytti
hänestä malttamattomalta antaa Mayer
Anshelm Rothschildille jonkinlaista hywi-
tystä siitä häwäistyksestä ja murheesta,
minkä hän hänelle oli matkaansaattanut,
setä näyttää hänelle kuinka suuri luotta-
mns ja kunnioitus hänellä oli häntä koh-
taan.

Ia he tuliwat rikkaiksi, ja moniwuo-
tisen ahkeran työn, säästäwäisyyden ja
keinottelemisen perästä pitiwät Frankfur-
tin kristitytkin rahamiehet Mayer Ans-
helm Rothschildin armossa; häntä terweh-
dittiin knnnioittawasti pörsillä, knn hän
siellä käwi kolmen »vanhimman poikansa
seurassa, jotka hän jo aikaisin oli ottanut
apulaisitseen ja osallisiksi ftankkiliikkeesensä;
jokainen halusi tietää, mitä papereita
Mayer Anshelm milloinkin osti, sillä he
ulimat makuutetut, ett'ei hän koskaan huo-
noja osta eikä koskaan ryhdy epätietoisiin
keinottelemisiin. Jokainen otti hänestä
oswiittllll, koska kaikki tiesiwät, että hän
ei ainoastaan ollut wiisas ja älykäs asia-
mies, wcian myös perin rehellinen, jonka
sanaan woi ehdottomasti luottaa.

Ainoastaan itsensä, oman neronsa ja
wasymättömän toimellisuutensa ja ahke-
ruutensa kantta oli Mayer Anshelmista
tullut se mikä hän oli, nimittäin rikas
mies, ja juuri senwuotst hän iloitsi ja

Sentähden nimitti hän Mayer Ans-
helm Rothschildin w. IBUI howi-asiamie-
heksensä. Saatuaan ruhtinaan wirka-
wahwistuskirjan meni Mayer Anshelm
sitä näyttämään Gudulallensa, joka istui
lastensa huoneessa. Hän ojensi paperin
Gudulalle ja kysyi hymyillen, josko hän
wielä pitäisi nuhaa kuuriruhtinaalle ja
josko hän sallisi miehensä ottaa kuuriruh-
tinaan tarjoaman arwouimen ja wiran.

Gudula katsoi wilaukselta paperiin ja
sitten hymyili hänkin. „En pidä enää

sanoi ylpeydellä pojillensa: mikä minä jkuuriruhtinaalle wihaa ", sanoi hän; „Pain-
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wastoin on hän meille toimittanut jon-
kinlaista puhemiehen wirkaa, ja ilman
häneltä ei Mayer Anshelm nyt olisi mi-
nun rakas mieheni. Mutta haluaisin
kumminkin tietää, mitä hyötyä suurelle
Mayer Anshelm Ruthschildille siitä un,
jos pieni Hessenin kuuriruhtinas hänet
huwi-asiamieheksensä nimittää".

„ Hessenin kuuriruhtinas on werratto-
masti rikas herra", wastasi hänen mie-
hensä wakawasti, „hän olisi mahtawa ia
arwoisa herra, wailsei hän olisikaan ruh-
tinas, sillä hänellä on monen miljonan
guldenin omaisuus".

,Mutta tiettyhän on, millä tawalla
hän sen on saanut", sanoi Gudula olka-
päitään kohauttaen, „On myönyt ala-
maisparkojansa Englantilaisille, että he
heitä auttllisiwllt Amerikan wapautta ja
itsenäisyyttä kukistamaan. On antanut
Englannin maksaa jokaisesta kaatuneesta
maansa lasisesta sata guldenia, eikä ole
rahoja antanut kaatuneitten turwattomille
perillisille, maan on pistänyt ne omaan
kukkaroonsa; ja kerran, kun eräässä tap-
pelussa Mississippin warrella oli kaatu-
nut ainoastaan muutamia Hesseniläisiä,
oli herra kuuriruhtinas wartawasteu kir-
joittanut Englantilaisten komentamalle
kenraalille Amerikassa ja päiwitellyt, että
niin wähän Hesseniläisiä oli tappelutan-
tereelle jäänyt, sekä waatinut, että was-
taisissa kahakoissa piti Hesseniläiset aina
pnntaman waarallisimpaan paikkaan!
Kyll' on kelpo maan-isä, tuo Hessenin
kuuriruhtinas, ei todellakaan ansaitse sitä
kunniaa, että Mayer Anshelm Rothschild
rupeaa hauen howi-asiamieheksensä".

„Olet kyllä oikeassa, Gudula", fauni
Mayer AnShclm miettiwästi, „hän on
kehno mann-isä, joka on rahasta alamai-
siansa Englantiin myönyt. Mutta hän
on kuitenkin antanut aihetta suureen ja
jaloon taideteokseen. Jos Hessenin kuu-

riruhtinosta ei olisi ollut, niin ci Fried-
rich Schiller olisi kirjoittanut murhenäy-
telmää „Kawc>luus jarakkaus", jota wasta

') Historiallinen totuus.

olit minun kanssani teaterissa katsomassa
ja jonka wuoksi sinä niin hartaasti itkit".

„Kelwottomallll ruhtinaalla on hän siis
tarkoittanut Hessenin kuuriruhtinasta?"
kysyi Gudula wilttclllsti.

„Aiwan niin, Gudula", wastasi Mayer
Anshelm nauraen, „ja sinusta un kulo-
naan riippunut, että Schiller lady Mil-
fordilla ei ole tarkoittanut Gudula Schuap-
peria".

Gudula punastui, kuin olisi hän
wielä silloinen kahdeksantoista wuotias
tyttö. „Isäini Jumala olkoon kiitetty,
ett'ei minulla ole mitään yhteyttä tuon
onnettoman lady Milfordin kanssa, jonka
wuoksi minun niin Paljon täytyi itkeä.
On oikein jalo näytelmä tuo, minkä Schil-
ler Hessenin knuriruhtinaasta ja hänen
kelwottomasta hallituksestaan un tehnyt;
ja Schillerin wuoksi tahdomme me hä-
nelle anteeksi antaa, emmekä enää käy
tuomiolle hänen kanssansa. Anna hä-
nelle se kunnia, että otat hänen arwoni-
mensä wastaan! Ia kenties poistuu hänen
miljonistansa, kun sinä niitä hoidat, se
kirous, mikä niissä on, ja muuttuu siu-
naukseksi!"

Mayer Anshelm otti siis Gudulan
myönnytyksellä arwouimen wastaan, hän
tuli rikkaan Hessen-Kasselin kuuriruhti-
Nlllln howi-llsiamieheksi; hän hoiti Vilpit-
tömästi ja toimellisesti hänelle uskottuja
miljonia, ja kuinka epäluuloinen tuo saita
kuuriruhtinas muutoin olikin, niin oli
hänellä tumminkin Mayer Anshelmin re-
hellisyyteen ja taitoon täysi luottamus,
sillä hän näki, että hänen pää-umansa
yhäti karttui tuon nerokkaan ja warowau
llsillitsijan käsissä.

Mutta sill'aikaa kuin Mayer Anshelm
Rothschild pienessä hupaisessa asunnos-saan Frankfurtin luutalaiskauftungissci
wietti onnellista perhe-elämää ja tuon
uljaan waltakcmpungin pursilla saawutti
yhä suurempaa anvoa ja kunniaa, sill'ni-
tcill oli Frankfurtin ulkopuolella koko maail-
ma mennyt mullin mallin, koko Europa
kajahteli sotahuudoista ja miekantalskeesta,
ja Napoleonin, Marengon, Austerlitzin



ja niin monen muun tappelun woittajan
nimi lenti tuulen nopeudella ympäri En-
ropaa ja täytti kaikkein ruhtinasten sy-
dömmet pelolla ja wapisluksello, taittein
kansain sydämmet wihalla ja inholla.Ia wihdoin tulla jyrisi hän tuohon wan-
haan waltakllupuittiin Frankfurtiinkin, ja
kauhusta kalpeana huusi toinen toisellensa:
Ranskalaiset tulemat! He lähestumät Mor-
tierin johdolla! He owat Hanaun, Kasselin
ja koko tuuriruhtinaan alueen
neet ja miehittäneet sekä ajaneet itse ruh-tinaan maanpakoon! Ia nyt he tahtomat
walloittaa Frankfurtinkin, nyt on tuhosaawultanut meidän manhan waltakau-
puntimmc, meidän wapautemme ja oikeu-
temme!

Iltapuolella tänä kauhun ja pelon päi-
wänä, kun Mayer Anshelm jo aikoja oli
sulkenut konttorinsa ja tullut kotiinsa päi-
wän ponnistuksista lemahtamaan, ilmoi-
tettiin hänelle, että ulkona oli eräs wie-
ras, joka wälttämättä halusi häntä puhu
tella.

„Päiwä on jo laskenut", sanoi Mayer
Anshelm pahoilla mielin, „että tänään
enän mitään kauppoja tehdä".

„Päiwä on laskenut, mutta se on jäl-
leen nousema, niin ainakin minä toiwon",
lausui wakawa, surullinen ääni hänen
takanansa, ja kun Mayer Aushelm kään-
tyi, näki hän owessa miehen seisoman,
jota oli pitkään wiittacm huolellisesti kää-
riytynyt.

„Kuka te olette?" kysyi Mayer Ans-
helm, nousten ylös ja astuen tuntema-
tonta wastaan. „Millä oikeudella te tu-
matta tulette sisään ja kuuntelette minun
sanojani ja —?"

„Antakaa palwelijan mennä ulos, herra
huwi-asiamies, minulla on teille puhu-
mista", wastasi wieras wakawalla, käs-
kemällä äänellä ja astui samalla perem-
mätst.

Mayer Anshelm lienee äänen tuntenut,
koska hän ei enää tehnyt mitään musta-
rintaa, maan laski Palwelijan mennä ulos
ja sulki oweu hänen mentyänsä.

Sitten palasi hän takaisi wieraan luo,

joka sill'aikaa oli ähtyen istuutunut isän-
nän nojatuolille.

„Onto mahdollista, armollisin Herra?
Te se olette, ja yksin, wieläpä jalkaisin!?"
huudahti Mayer Anshelm ihmetellen.

„Msin, jalkaisin, ja pakolaisena!" was-
tasi wieras ja kallisti wäsyneenä päänsä
tuoliu selkänojaa wasten. „Minulla on
nälkä, minä olen mäsyksissä, minä olen
koko päiwäu kamellyt. Antakaa minulle
jotain syötäwää, Mayer Anshelm Roth-
schild".

Mayer Aushelm ei mitään wastnnnut,
hän syöksi nlos huoneesta, huusi «ai-
monsa luokseen, sipisi jotain hauen kor»
waansa, ja sitten puuhasiwat he molem-
mat sekä keittiössä että kellarissa. Mayer
Anshelm kantoi itse, kuin jos hän olisi
ollut tuon wieraan herran palwelija, ruoat
ja ruoka-astiat omaan hnoneesensa jakat-
toi pöydän wieraallensa, joka yhä noja-
tuolissa istui unenhorroksiin wciipuneeua.

»Armollinen Herra, jos Teidän Kor-
keutenne, suwaitsette, pöytä on katettu",
lausui Mayer Anshelm hymyillen ja lyk-
käsi pöydän wieraan eteen.

Tämä joi nopeasti lasillisen wiiniii ja
söi muutamia paloja. Mayer Anshelm
seisoi häntä wastapäatä ja katsoi miettien
hänen synkkiin ja kalpeihin kaswoihinsa.
Äkkiä katsahti wieras häneen, ja molem-
pain miesten silmäykset kohtasiwat toi-sensa.

„Mayer Aushelm", lausui wieras,
„minä ajattelin wast'ikciän jo ammoin
kuluneita aikoja".

»Samoin minäkin, armollinen Herra
Kuuriruhtinas", wastasi Mayer Anshelm
säMyisesti.

3, herra .Ajattelin niitä aikoja, kun me poita-
ftuhu-' nulitoina toisiamme ensi kerran kohtasim-

a, kas- me. Siitä on nyt kolmekuudetta wuotta
perem-! tulunnt, ja kumminkin muistan wielä ai-

selwään, minkä näköinen te olitte
ntenut,! seistessaune minun edessäni wiisainc, yn-
wasta- seine kaswoinenne, mikä minua, ylpeätä
iä ulos ruhtinaan poikaa, sangen suuresti suu-

tutti. Korwissani soipi wielä äänenne,
.in luo, kun te minulle, hywästi jättäcssänue, sa-
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noitte: „minä olen Mayer Anshelm Roth-
schild ja asun rouwa äitini kanssa lun-
tallliökaupungissa Frankfurtissa. Jos mi-
nua tarwitsette, niin tulkaa waan luok-
seni".

,Olin oikein häwytön lurjus siihen
aitaan", sanoi pankkiiri hymyillen.

„Ettepä niintään, päinwastoin luulen,
että minä olin häwytön", »vastasi kuuri-
ruhtinas, „ja sentähden on minun koh-
taloni kenties »vaatinut, että teidän sil-
loinen sananne oli toteutuma. Mayer
Aushelm Rothschild, ininä olen teidän
luoksenne tnllut siitä syystä, että niinä
teitä tarmilsen".

„Teidän Korkeutenne, Te tiedätte, että
Te woitte luottaa minun palwelusin-
tooni".

„Minä tiedän, että te olette rehellinen
ja kunnon mies, ja minä luotan teihin.

Katsokaa minua", jatkoi kuuriruhtinas ja
llwasi »viittansa, „minä olen pukenut it-
seni talonpojan waatteihin, ja ainoastaan
tämä walhepuku on minun henkeni pe-
lastanut. Ranskalaiset omat minut tar-
koittaneet, owat kaupunkini miehittäneet,
wirkamieheni ajaneet pois, ja Napoleon,
hywin tuntein wihani häntä ja hänen ki-
rottua roswuustapaansa wastaau, on ju-
listanut minun menettäneeksi laillisesti
perimäni waltaistuimen. Perheeni on jo
saapunut onnellisesti Tanskaan, wann
minä en woinut sitä seurata, sillä piti'
hän minu» ainakin pitää huolta omai-
suudestani, kuu maani tuli minulta ryös-
tetyksi. Warmat arwopaperini otan minä
mukaani, mutta towaa rahaa ja te
tiedätte, että suurin iloni on katsella kau-
niita kultllkääryjllni kowaa rahaa en
woi mutaani ottaa. Olen itse latonut
rahat säkkeihin, joissa päältäpäin on eloja,
ja talonpojaksi »vaatetettuna olen tuonut
säkit talonpoikaisilla wanttureilla tänne.
Wantturit owat portillanne. Mayer Ans-
helm Rothschild, tahdotteko ottaa rahani
huostaanne?"

„Tahdon, Herra Kuuriruhtinas", »vas-
tasi pankkiiri lyhyesti.

„No käskekää sitten watenne kantamaan

sätit tänne. Uskollinen kamaripalwelijani
on «ankkurein luona."

„Mntta, Teidän Korkeutenne, eiköhän
olisi parempi, että minä yksinäni kantai-
sin sätit sisään?"

„Mahdotonta! Ne owat liian rastaat,
sillä ne sisältäwät tolme miljonaa louis-
doreissa ja loivissa kultakolikoissa. Minä
olen jakanut ne kahteentoista jättiin."

„Kolme miljonaa!" hundahti Mayer
Anshelm huoaten, „on waitea näinä
rauhattomina aitoina säilyttää niin pal>
joa rahaa".

„Mutta te sen kuitenkin woitte tehdä",
sanoi kuuriruhtinas; Kiiruhtakaa, Roth-
schild, purattataa kuorma, että minä tie-
täisin rahani olewan teidän huostassanne.
Sitten lähden heti pois".

Tunnin kuluttua oli kuorma purettu,
ja kaksitoista kultarahoilla täytettyä as-
tiaa oli Mayer Anshelmin kammarissa.
Kuuriruhtinas katseli niitä hywin hellästi
ja suruisesti, aiwan kuin rakastama heit-
tää jäähywäisiä rakastetullensa.

Mayer Anshelm Rothschild", sanoi
hän, „minä uskon teille sen, mikä mi-
nulle on klllliinta, tärkeintä ja tarpeelli-
sinta maailmassa, nimittäin rahani. Minä
olen kurja, paon-alainen mies. Te olette
warjelewa minua siitä, ett'ei miuusta tule
kerjäläistä. Tahdotko tehdä sen?"

Mayer Anshelm Rothschild laski mo-
lemmat kätensä rahusäkeille ja lausui:
„Minä wannon temppelimme taittein py-
himmän kautta, lehowahn kautta taiwnissa
ja kaiten sen kautta, mikä minusta on
pyhää maassa, minä wannon ja makuu-
tan Teille, herra Kuuriruhtinas, tahto-
mani tallettaa ja suojella rahojanne ja,
jos tarwe waatii, niiden wuoksi panna
hentenikin alttiiksi. Wannon myöskin tah-
tomani pitää tämän asian salassa".

„Minä tiedän teidän pitämän «alanne",
sanoi kuuriruhtinas totisesti ja antoi kättä
pankkiirille. „Ia nyt jääkää hymäSti,
Rothschild, minun täytyy lähteä: Rukoil-
kaa minun edestäni, että minä onnelli-
sesti Pääsisin mainoojieni käsistä ja löy-
täisin turmapaikan, tunnes koston hetki
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on tullut, jolloin Saksan kansat ja ruh-
tinaat owllt päältäusä pudistamat ne alen-
nuksen ja häwäistykscn kahleet, joita he
nyt kantamat".

Kuuriruhtinnan mentyä, sulki Mayer
Anshelm kammarinsa owen, ja jos Ba-
ruch Schuapper olisi wielä elossa ollut
ja, niinkuin ennenkin, asunut wastapäätä,
ulisi hän ihmeeksensä nähnyt wäwynsä
huouecsta koko yön tulen tuikkawan, ja
hänen marjonsa iktunalvnutimilla liikku-
man, sekä toisinaan walon kammarista
häwiäwän ja kellarin pienestä ikkunasta
ilmestymän; ja tätä näkyä olisi kestänyt
toto yön. Mutta Varnch Schnapper oli
jo ammoin nitoja kokoutunut isäinsä tykö,
ja ainoastaan pankkiirin palwclija kum-
meksi huomen-llllmunll, kun näki herransa
waatteet sawen, mullan jakalkin mallassa.

Mayer Anshelm ei kenellekään ilmais-
sut paon-alaisen kuuriruhtinaan käyntiä,
sillä olihan hän hänelle wannonut pitäät-
sensä sen salassa. Mutta kuitenkin le-
wisi siitä sangen pian hämärä huhn ym-
päri koko Frankfurtin, sillä naapurit oli-
wat nähneet mannut Mayer Aushelmin
portilla ja huomanneet myös senkin, että
säkit näyttiwät oleman erittäin raskaat
kantaa, ja tämän oliwat myös kantajat-
kin makuuttaneet ja sanoneet salaperäisesti,
että säkeissä marmaankaan ei ollut eloja.
Ia tätä aprikoitiin ja mietittiin siksi, kun-
nes lcihimmitcn päästiin totuuden perille,
ja se tieto lemist kaikkialle, että kuuriruh-
tinas oli onnellisesti Paennut ja jättänyt
miljonansll howi-asiamiehensä Mayer Ans-
helm Rothschildin säilytettäwikst. Ia tä-
mä sanoma lensi eteenpäin, suusta suu-
hun, ulos maailmaan, Ranskalaisia mus-
taan, jotta nyt Hannusta marssimat wal-
loittamaan ja mnuttlliullun tuota wcmhaa
wapaata maltakaupunkia suuriherttuan
Napoleonin armosta asuntokaupungitsi!
Ia Saksalainen oli se mies, joka malloit-
tajan käsistä tämän suuriherttuallisen kruu-
nun wastllllnotti!

Mutta ennenkuin tuo mastasepitetty
suuriherttua moi pääkaupunkiinsa tulla,
täytyi tällä pääkaupungilta ensin ryös-

tää fen wanhat wapandct ja oikeudet,
täytyi sen menettää perustuslakinsa ja la-
kata olemasta wapaa Saksan mnltnknn-
puuti! Napoleon oli sanonut, että niin
piti tapahtuman, ja mitä tämä mies sa-
noi, pidettiin siihen aikaan Jumalan sa-
nana.

Ranskalaiset lähestyimät Hanausta ja
Kasselistll suurissa kolonneissa, ja mitä
»lunta moi Frankfurt tehdä, kuin heit-
täytyä moittnjain armoille?

Se heittäytyi Ranskalaisten maltaan,
jotta nyt mieltänsä myöten kaupunkia
hallitsiwat. Frankfurtin kelpo porwarit,
jotta aamuisilla wuotcelta noustessaan
wielä oliwat wapaita Saksalaisia, huo-
masiwat hämmästyksellä iltasilla olemansa
suuriherttuan Napoleonin armosta ala-
maisia.

Iltapuolella samana päiwänä marssi
eräs osasto Ranskalaista sotawäken luu-
talllistaupunkiinkin. Osaston eturinnassa
marssima upseeri kysyi portilla wärjätte-
lewiltä lapsilta, jotka awossa suin katsoa
töllöttiwät noita komeita sotamiehiä, josko
he tietäisiwät, missä Mayer AnshelmRothschild, Hessenin kuuriruhtiuann howi-
llsiamies asuu.

Kaikki ne sen tiesiwät, nuo tullistele-
mät lapset, ja juolsimat halnllisesti edeltä-
päin tietä näyttämään sotamiehille Mayer
Anshelm Rothschildin asuntoon.

Mayer Anshelm istui rauhallisesti työ-
huoneessansa kirjainsa ääressä, kun omi
äkkiä aukeni, ja Gudula kalpeana ja hen-
gästyneenä syöksi sisään.

.Mayer Anshelm, ranskalaisia sota-
miehiä on tuntenut asuntoomme! He mar-
tioitscwnt katua ja pihamaata, he seiso-
mat portailla ja porskumassa. Me olem-
me hnkassa! He omat saaneet tietää, että
tuuriruhtinas ou käynyt sinun luonasi,
että —"

,Hiljaa, Gudula", keskeytti hänen puo-
lisonsa häntä tyynesti, »etkö näe, että
emme ole yksin?"

Ia niin olikin. Eväitä ranskalaisia
upseereja seisoi huoneessa, ja awonaifcsta
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owesta näkyi wälkkymillä kiwääreillä »va-
rustettuja sotamiehiä.

Mayer Anshelm astui tyynesti upsee-
reja »vastaan ja kysyi heidän asiatnnsa.

„ Meillä on käsky »vaatia teiltä ne mil-
jonat, jotka entinen Hessenin kuurirnhti-
nas teidän huostaanne on antanut", sa-
noi yksi upseereista.

,En ole mitään miljonia saanut kuu-
riruhtinaalta", »vastasi Mayer Anshelm
tyynesti.

Upseeri naurahti. „Te ette siis tahdo
antaa noita miljonia? Keisari Napoleon
on käskenyt, että ne omat annettamat
Frankfurtin snuriherttualle. Meillä on
ankara käsky ottaa teiltä nämä miljo-
nat".

„En tiedä mistään miljonista", huu-
dahti Mayer Anshelm. „Herra kuuri-
ruhtinas ei ole antanut minulle mitään
säilytettäwätsi".

„Me tiedämme aiwan marinaan, että
tuo wiralta pantn kuuriruhtincis on teille
miljonansll uskonut, älkää siis sitä kiel-
täkö, Teidän omaisuutenne säästetään,
teiltä ei mitään ryöstetä, teidän täytyy
»vaan antaa pois se, mikä ei ole teidän."

„En tiedä mistään miljonista", »va-
kuutti Mayer Anshelm.

„Minä waroitan teitä", huusi upseeri
kiiwaasti. „Te näette, että teidäu asun-
tonne on miehitetty, aseellisia sotamiehiä
seisoo owenne edessä. Meillä on tarkat
käskyt, ja jos te ette hywällä suostu niitä
antamaan, niin ryhdymme me mitä cm-
karimpiin keinoihin. En woi teiltä sa-
lata, että henkennekin on maarassa, jos
yhä kiellossanne pysytte".

„Hän on hukassa! Ne hänet tappa-
mat", mutisi Gudula, polwillecn waipuen
ja kohottaen kätensä tuimasta kohti.

„He woiwat minut tappaa", sanoi
Mayer Anshelm tyynesti, multa he ei-
wät woi pakoittaa minua tunnustamaan,
mitä en tiedä".

Upseeri wiittasi, ja muutamia sotamiehiä
astui huoneesen. „Vartioittaa täitkin
omia", kasti hän, „tutkikaa kaikki huoneet
tarkasti ylisestä alkaen kellarikerrokseen

saakka, älkää päästäkö ketään talosta ulos, jn
missä »vastusta tehdään, siinä käyttäkää
aseitnnne. Menkan! Minä welwoitan teitä
tutkimaan kaikki mitä huolcllisimmasti!"

Sotamiesten tahdinmukainen astunta
kuulni, ja nyt lemisi niitä kaikkiin huonei-
hin oikein kosolta. Mayer Anshelm sei-
soi »vaalenna, maan miehuullisen näköi-
senä keskellä kammariansa jakuunteli tar-
kasti sotamiesten melua ja pauhinaa.
Gudula oli yhä pulmillaan ja rukoili.

„Herrani", sanoi upseeri, ,minci wielä
uudelleen makuutan teille, että meillä on
käsky, tarpeen maatiessä, käyttää »viimei-
siä keinoja. Jos te ette miljonin nnna,
on minun kowa täytymykseni, ammuttaa
teidät maankllwllltajllna jakapinoitsijana".

Gudnlnlta pääsi kauhun ja hädän huuto,
ja hän hypähti ylös, juoksi miehensä luo,
kietoi tnsiwnrtensa, hänen kaulaansa ja li-
kisti häntä hellästi rintaansa »vastaan.

„Mayer Anshelm", rukoili hän, „ar-
inahda minua ja lapsiasi! Sinä et saa
kuolla, sinun täytyy meidän tähden elää!
Sinun täytyy taipua wiikiwallan alle!
Sinä et saa antaa henkeäsi kurjan rahan
wuoksi! Oi minun Jumalani, he tappa-
mat sinut!"

„He tappamat minut, mutta minä olen
rehellisenä miehenä kuolema", sanoi Mayer
Anshelm wakawasti. „Mene tyttäriesi
luo, Gudula, jakäske poikain tulla tänne!"

.Kukaan ei saa tänne tulla", sanoi
upseeri. „Kaikti huoneet omat wartioitut,
ja missä kukin on siinä hän Pysyy, kun-
nes te hänet tunnustuksellanne mapnu-
tatte, taikka mastllisessa tapauksessa, kun-
nes teidät on ammuttu".

jäämät lapseni Wangeiksi", lausui
Mayer Aushelm tyynesti, „ja sinä, Gu-
dula, jäät minun luokseni ampumisen toi-
meenpanoon asti!"

„Tahdon rukoilla, tahdon rukoilla!"
kuiskasi Gudula ja waiftui taas polwil-
leen.

Nyt »vallitsi hiljaisuus kammarissa.
Owella seisoi sotamiehen, upseerit oliwat
wetäythneet ikkunanpoukllmaan.

Wähan ajan kuluttua astui eräs or-
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donanssi sisään ja 'kertoi, että he olimat
ylisen läpi läpeensä tutkineet ja tarkas-
taneet, löytämättä mitään rahaa tai nr-
mopapereitll.

,Te yhä Pysytte kiellossanne?' kysyi
upseeri.

„Pysyn', wastllsi Mayer Anshelm tyy-
nesti.

„Wieläkö sittenkin, jos minä teille sa-
non, että me watoojieinmc ja asiamies-
tcmme kautta warmasti tiedämme kuuri-
ruhtinaan täällä käyneen ja antaneen teille
rahansa?"

„Wielä sittenkin!"
„Wieläkö sittenkin, jos minä telle il-

moitan, että te kiellollanne ette ainoas-
taan tuomitse itseänne kuolemaan, maan
myös saatatte kaikki uskolaisennemaaraan?
Sillä jos te ette meille anna noita mil-
jonia, niin teidät ammutaan, ja sallin
sotamiesteu ryöstää luutalaiskauftunkia.

„Mayer Anshelm, ole armollinen",
huusi Gudula, „pclasta kurjat uskolai-
semme. Antaunnu wäkiwnllan alle!"

„Niinhän minä teenkin, sentähdenhän
minä annankin henkeni alttiiksi", lansui
Mayer Anshelm juhlallisesti.

„Ia monen muun uskolaisenne hengen,
sillä tiedättehän sen, että, kun luutalais-
kanftungin ryöstö kerran on alkanut, te-
kee uskouwimma ryöstön ustontaisteluksi."

„Mayer Anshelm", woiwotteli Gudula,
„mnista isääsi ja äitiäsi, jotta eimät han-
dussakaan ole rauhaa saamat, jos heidän
poikansa tulee orjuutetun kansamme syök-
semään yhä suurempaan kurjuuteen; muis-
ta sitä onnettomuutta ja surkeutta, mikä
meidän kansaamme ennestäänkin ahdistaa,
äläkä tahdo enää sitä lisätä. Poista
meistä uudet turmiot, kun se on sinun
mallassasi, armahda heikkoja ja sairaita,
pelasta kansasi!"

Siinä seisoi Mayer Anshelm, liikkn-
matunna, kalmankalpeana, kiini puriste-
tuin huulin, ja katsoi suruisesti ja kysy-
wästi ylöspäin.

Uudelleen tuli ordonanssi ilmoittamaan,
että alakerroskin oli jo tyystin tutkittu,
mutta ei mitään löydetty.

sallin muuta
nkia." takaa

»Niin, menkää siis alas kellariin', käski
upseeri, ottakaa luokat, ja lapiot mu-
kaanne, tutkikaa sitä hymin tarkoin, ja
jos sieltäkään ette mitään löydä, niin on
tutkimus loppunut, ja sitten seuraa am-
puminen".

.Mayer Anshelm", huusi Gudula epä-
toimoisslllln, „säästä minulle lastesi isä,
pelasta kansasi!"

Hänen miehensä ojensi itsensä suoraksi
ja hengähti sywästi, hänen wärähtelc-
wislä kaswonjnonteistaan moi nähdä, että
hän oli wiimmeiscn taistelun itsensä kanssa
taistellut. Hiki oli suurissa karpaloissa
hänen kalpealla otsallaan, jakuu hän pu-
hui, oli hänen äänensä heikko ja mur-
rettu.

„Oli menneeksi", sanoi hän, „minä
myönnyn. Jumala un todistajani, ctt'eu
muuta moi tehdä. Herra katteini, huu-
takaa mäkenne takaisin, älkää antako ko-
konaan häwittäci taloani. Antakaa käsky,
että sotawäki heti poistuu minun talos-
tani, ja päästäkää minun lapseni wa-
paiksi, niin minä olen malmis teille an-
tamaan waatimanne rahat".

„Wihdoinkin!" huudahti upseeri. „Mi-
uä sanon teille, että te jo seisoitte hau-
dau partaalla, sillä minä olisin teidät
arwelematta ammuttanut, koska miuulla
oli ankara käsky niin tehdä. Vaimonne
rukoukset, jotka teidän itsepäisyytenne peh-
mittiwät, owllt pelastaneet teidät kuole-
masta. Herrat upseerit, wiekää sotamie-
hille käsky, että tutkimus on loppunut,
ja asettakaa wäestö kadulle, kunnes toisin
määrätään. Ainoastaan tällä owella ole-
mat «artijat jäämät paikoilleen".

Upseerit lähtiwät huoneesta pois, ja
katteini sanoi pankkirille: „Nyt, herrani,
pitäkää lupauksenne ja antakaa minulle
rahat".

Mayer Anshelmin rinnasta tunki wielä
kerran sywä, kamala huokaus, ja hän
näytti oikein henkeä tawoittelewan. „Gu-
dula', sanoi hän sitten hellästi »vaimol-
leen, „mene nyt pois. Nyt sinua ei enää
kukaan estä. Mene perhehuoneesen ja
odota minua siellä lasten kanssa. Minä
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tulen teidäu luoksenne heti, kuu olen päät-
tänyt asiani tämän herran kanssa".

Gudula tarttui miehensä käteen, suuteli
sitä innokkaasti, katsoi häneen kiitollisesti
ja läksi sitten sanaakaan wirkkamatta pois.

Mayer Anshelm odotti, kunnes Gu-
dula oli owen sulkenut, ja sitten astni
hän matamin askelin toiselle pnolelle huo-
netta. Sinne tultuansa otti hän seinältä
kirjahyllyn kohdalla oleman tuman pois.
Pieni rautainen omi näkyi sen alta.
Pantkiri otti powilakkaristaan awaimen
ja autasi owen. Nyt näkyi seinään tehty
sywennys, jota oli täynnä rahatääryjä,
pullollaan olemia palttinakukkaroita ja ar-
mopapereitll.

„Tässä on, herrani", sanoi Mayer Ans-
helm kolkosti. .Siinä on kaksi miljonaa
kahdeksansataa tuhatta thaleria kullassa ja
hywissä arwopapereissa".

Kahden tunnin kuluttua astui Mayer
Anshelm perhehuoneesen, jonne hänen
mainionsa, poikansa ja tyttärensä jo edel-
täpäin oliwat kokoontuneet.

Hän terwehti heitä pään-uyylayksellä,
ja ihmeteltäwä rauha ja tyytywäisyys loisti
hänen kllswoistansa. Keskelle huonetta
jäi hän seisomaan ylewänä, matamana,
jollaisena pojat eiwät häntä olleet muul-
loin nähneet kuin tärkeinä, ratkaisemina
hetkinä.

, Poikani, sydämmeui ja rakkauteni lap-
set", lausui hän, .ottaessani teidät osal-
lisiksi liikkeeseni, mikä oli se sana, jonka
minä panin teille elämänne laiksi? Nas-
taa sinä, Anshelm, weljiesi nimessä. Mikä
on se laki, jonka minä teille olen anta-
nut?"

.Olkllllt uskolliset itsellenne ja niille,
jotka teihin luottamat", lausui nuori
mies juhlallisesti. „Pysykäät isäiune us-
kossa, oltaat ahkerat jarehelliset. Pyhä-
nä sananne pitäkäät, ja lupauksenne ol-
koon horjumaton kuin kallio. Alkäät ylen-
katsoko wähintäkaän woittoa, tun se waan
tulee rehellisellä tllwlllla, mutta hylätkää
suurinkin woitto, jos sitä ei rehellisesti
moi saada. Niin olette meitä neuwo-
ueet, isä, ja minä toiwon, teidän meille

antaman todistuksen- siitä, että olemme
sen mukaan eläneet".

„Ia minä toiwon", huudahti heidäu
isänsä innostuneena, „minä toiwon tei-
dänkin kuolinhetkelläni minulle antamansen todistuksen, että olen sen mukaan elä-
nyt. Poikani, minä olin eräälle miehelle,
joka minulle oli uskonut rahansa, pyhällä
malalla wannonnt ne säilyttääkseni ja
hentenitin niiden wuotsi alttiiksi pannak-
seni. Olinko minä welkapää pysymään
sanoissani?"

.Olitte", huusiwat pojat kuin yhdestä
suusta.

„Ia jos minä woin pelastaa hänen
rahansa antamalla omani niiden sijasta,

! oliko minun se tehtäwä?"
„Oli!" wastasiwllt pojat.
„No, hywä on, minä olen siis tehnyt

welwllllisuuteni. Minä olen pitänyt sa-
nani. Minulle uskottu raha ja omaisuus
on pelastettu, mutta minun ja teidän
koko omaisuus ja kaikki, mitä meillä oli,
on mennyt. Minä olen taas käyhä mies!"

,Et ole", huudahti Gudula, ja hänen
ryppyisillä kaswoillaan wärähteli ikuisen
nuoruuden ja ikuisen rakkauden säteitä!
„
Sinä olet rikas, Mayer Anshelm, sillä

sinä olet kunnon mies, sinulla on mainio,
poikia ja tyttäriä, jotka kaikki sinua rakas-
tamat. Sinä jätät lapsillesi perinnöksi
kunniallisen nimen ja puhtaan tunnon'.

Mayer Anshelmilta pääsi ilohuuto, ja
hän likisti Maunoansa rintaansa wastaan.

.Gudula", huudahti hän, .minä sanon
sinulle tänään sen, minkä silloin sanoin,
kun sinä tulit köyhän Mayer Anshelmin
morsiameksi: minä olen rikas mies, sillä
sinun sydämmesi on aarre, pysywäisempi

kuin kaiken maailman kullat jarikkaudet!
Poikani, rikkautemme on mennyt, mutta
ei «omiamme. Meidän on alusta alka-
minen. Meidän on tehtäwä työtä, ja
Jumala on sille siunauksensa antama!"

sensa! Rothschildin kauppahuone yhä maan
waittui ja woimistui, eikä sen luotetta-
maisuutta oltu wielä hetkeäkään epäilty.
Eihän kukaan tietänyt, että Mayer Ans-
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helm oli oman omaisnutensa menettänyt,
ainoastaan se oli waan kuultu, että Rans-
kalaiset oliwat pakoittaneet Mayer Ans-
helmin antainlllln pois paon-alaisen kuuri-
ruhtinaan rahat, eitä häntä siitä kutaa»»
moittinut, sillä tietty asia oli, että hauet
wäkiwallalla oli siihen pakoilettu.

Ia siten aika kului, ja nöyryytetylle ja
jaloin poljetulle Saksallekin walkeni tos-
ion päiwn. Kansa, jota kahleissa olewan
jalopeuran tawuin oli maassa madellut
taikliwaltiaan Napoleonin jalkain juuressa,
tämä Saksan kansa mursi kahleensa, pys-
tytti päänsä ja pakoitti ruhtinaansa mal-
lan-anastajasta luopumaan ja yhtymään
kansalliseen »vapautukseen. Saksan kansa
sai taistelemalla »vapautensa ja kunniansa
takaisin, ja Lokakuun 18 päiwänä wuonna
1813, silloin kosti se sortajilleen, silloin
maksoi se heille palkkansa, silloin ajoi se
Napoleonin paon-alaisine joukkoineen Sak-
sasta pois, ja sitten, sitten otti tuo jalo-
mielinen jalopeura mielisuosiolla kahleet
uudelleen päällensä ja järjestyi jälleen
kahlehtijllinsa ja herraiusn wallan alle,
kutsui paon-alaiset ruhtinaansa takaisin, ja
wllpllista Saksan miehistä tuli taas kah-
detsanneljättä ruhtinaan Saksalaisia ala-
maisia.

Myös Hesseniukin kuuriruhtinas pa-
lasi Leipzigin tappelun perästä »valta-
kuntaansa, ja hänen kansansa, joka jalo-
mielisesti oli unhottanut kaiken sen »vää-
ryyden, mitä hän sille oli tehnyt, otti hä-
net jälleen hallitsijaksensa.

Otettuansa alamaisiltansa uskollisuuden
malan, läksi kuuriruhtinas Frankfurtiin,
missä hänen ensimmäinen toimensa oli
kutsuttaa paulkirihuone Rothschildin pää-
mies luoksensa.

Neljännestunnin kuluttua ilmoitettiin
tuuriruhtinaalle panktiri Anshelm Roth-schildin tulo, ja häu läski hänet päästää
sisään ja meni häntä wastaan owelle.

Mutta eihän se ollutkaan Mayer Ans-
helm Rothschild, joka astui sisään, waau
paljoa nuorempi mies, joka tuskin näytti
neljänkymmenen nmnhaltci.

„Kuta te olette, herra?" kysäsi kuuri-

ruhtinas. „Miuä lähetiu «outainaan ho-
i wi-asillmiestäni, Mayer Anshelm Roth-
! schildia."

„Teidciu Korkeutenne, hän ci wuinut
kutsumustanne seurata, sillä Jumala on
hänet lnoksensa kutsunut."

„Hän on siis kuollut?"
„Teidän Korkeutenne, hän kuoli »vuosi

takaperin."
„Hän oli kelpo mies", sanoi kuuriruh-

tinas huoahtaen. „Minä luotiu häneen
rajattomasti ja olen osoittanut sen hä-
nelle. En woi häntä siitä nuhdella, että
luottamukseni seuraus tuli onnettomaksi.
Olen asiamiesteni ja »valtuntettnjeni kaut-
ta saanut tietää kaikki ja muun muassa
senkin, että isänne wasta urhoollisimman
»vastustuksen perästä pakon »vaatimana
antoi rahani noille häpeämättömille Rans-
kan metsnroswoillc. Teidän isänne on
täyttänyt itsensä kuten rehelliselle ja us-
kolliselle miehelle sopii, sen todistuksen
minä hänelle annan wielä hänen kuoltu-
ansakin; ja mitä niihin kolmeen miljo-
nalln tulee, mitkä niinä hänelle annoin,
niin minä olen ne jo unhottanut. En
siis niiden wuoksi ole teitä tänne kutsu-
nut; minulle on wielä Jumalan kiitos
jääuyt eräitä miljonia, jane tahdoin minä
antaa teidän isällenne hoidettawiksi. Va-
litan, että hän on kuullut, sillä, kuten jo
sanoin, hän oli rehellinen, uskollinen mies,
eikähän se ollut hänen syynsä, että mi-
nun miljonani häneltä ryöstettiin."

„Teidcin Korkeutenne", sanoi Anshelm
Rothschild hymyillen, „Teidän miljonianne
ei ole ryöstetty!"

„Mitä tarkoitatte? Eikö se olekaan siis
totta? Eikö teidän isäänne olekaan ryös-
tetty?"

„Teibän Korkeutenne, kyllä se on totta.
Mutta isäni oli Teidän Korkeudelleuue
wanuouut säilyttääksensä Teille hänelle
uskomanne rahat, ja hän on walansa pi-
tänyt. Hän antoi Ranskalaisille, jotka
häntä kuolemalla uhknsiwat, oman omai-
suutensa ja Pelasti siten Teidän Korkeu-
teuue kolme miljunaa."

„Wai niin, että minun miljonani loi
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Wuonna 168 N ilmestyi pyrstötähti tai-
waalle, herättäen pelkoa ja kauhistusta
kaikissa maakunnissa, mihin waan siwis-
iyksen walo ei wielä ollut tunkeunut.
Zciinpä Delawaren ja Hudsonin rannoilla-
kin aina Ontarioon ja Champlain-jär-
ween saakka, Mohawkien, Irokesien ja
Huronien heimokunnissa. Nämät In-
dianit kokoutuiwat suurin joukoin kuun-
telemaan pappiensa innostuneita puheita,
jotka julistiwllt Manitoun, suuren hen-
gen, taiwlllln tulitirjaimilla ilmoittaman
heille tahtonsa. Nyt oli muka aika tul-
lut tarkoittaa Valkoiset waltaajat maasta,
wllltaajat, jotta oliwat konnantapaisesti
muutamilla rommitynnyreillä, huonoilla
Villapeitteillä ja muilla senkaltaisilla re-
paleilla wiekoitelleet punaihustlta miehiltä
heidän parhaat maansa ja metsänsä. Ma-
nitoun wihan uhalla waatiwat papit hä
wityssotllll Delawaren ja Hudsonin seu-
duilla majailemia uutisasuktaita wastaan.

Tässä laweassa maassa, jota nyt on
uuden maailman mitä taajemmin kansoi-
tettuja, rikkaimpia ja teollisimpia seutuja,
oli silloin sangen mahan asukkaita. Sa-
tojen peninkulmain alat oli hiljaista, jyl-
hää metsää waan, jonka sydänmaissa
oleskeli lukuisasti karhuja ja susia, ja ma-
jawat rakentelimat jokien rannoille ihme-
teltäwiä pesiänsä. Missä nykyään ohra-
pellot aaltoilemat, tehtaiden suuret piipun-
torwet sawuawllt, komeat linnat ja maa-
talot matkustajaa wiehättäwät, rautatien
junat tiitäwät ristiin rastiin, siellä seu-
rasi indiani kaksisataa wuotta sitten ja
wielä paljoa myöhemminkin petoeläinten
jälkiä tahi kuljeskeli sotatulillaan woit-
taaksensa saalista, »vihollistensa päänah-
koja.

Uudistalot, kaukana toisistaan jokien

I
! marsilla, oliwat aina wahwojen warus-
tuksien ympäröimiä; mutta sittenkin oli
niille uhkllllwain päälletarkausten waara-
alati tarjona. Alinumaiseasa sodassa eli-
wät nuoren Amerikan perustajat, nämät
rautaiset miehet, jotka, osaksi sorretun
uskonsa tähden, osaksi Valtiollisen »vapa-
uden toiwossa, jota eiwät saaneet wan-
hassll Europllssa nauttia, osaksi seikkailu-
halusta, oliwat kirweineen aseineen tunkeu-
neet sywiin metsiin ja laskeneet sinne suu-
ren amerikkalaisen wapllllwllllan ensimmäi-sen perustuskiwen. Sillä Vapaat tunsi-
wat he olemansa, maikka he aina edelleen
kuuluiwat europpalllisen ruhtinaan mallan
alle. Ensin oli sinne muuttanut ruot-
salaisia, Kustaa Aadolfin urhoollisia sotu-
reita, jotka Saksanmaan tappelutantereilla
oliwat taistelleet kolmekymmen-wuotisessa
sodassa, sitten hollantilaisia ja wiimein
englantilaisia, jotka ajan kuluessa riisti-
wät itsellensä mallan, muuttimat Manhat-
tan maalle rakennetun kaupungin Neu°
Amsterdamin nimen Ncw°V)orkilsi, Jor-
iin herttuan kunniaksi, ja nimittiwät koko
tämän äärettömän suuren maan Uudeksi
Englanniksi.

Muutaman peninkulman Päässä Hud-
soniin juokseman Mohawk joen suusta
oli kauniissa laaksossa hollantilaisen loost
van Vombelerin uudistalo. Siinä asui
noin neljäkymmentä henkeä, nimittäin:
van Vombeler itse, hänen mainionsa, tyt-
tärensä Gesina ja kaksi poikaa Adrian
ja Cornelius, kuusi muuta perhettä ja
muutamia maltoista ja mustia palwelijoita.
Wiime mainitut oliwat orjia, waan kun
heitä hywin kohdeltiin, oliwat he uutte-
rat työssään ja uskolliset. Ruotsalaiset
ja englantilaiset uudisasukkaat oliwat ta-
wallisesti jotenkin warattomia, jota was-



toin hollantilaiset oliwat ylimalkaan lcih-
teneet kotimaastansa melkoisen »varakkaina
ja sen wuoksi oliwatkin heidän uudista»
lonsa enimmiten paremmassa kunnossa
kuin muitten. He eiwät mielellään luo-
puneet kotimaisista lamoistaan, ja niin-
muodoin toiwat he mukanansa joukon huo-
nekaluja ja ylellisyyZtawaroita, joita paitsi
he eiwät luulleet taitamansa tulla toimeen.
Msin tiiliäkin tuottiwat he huoneitansa
Marten Hollannista ja kuljettiwat niitä
suurella waiwalla ja kustannuksella jo-
kia myöten, ikäänkuin ei Amerikassa olisi
ollut rakennus-aineita yltäkyllin. Welte-
wredenin uudistalossa Hudsonin rannalla
oliwatkin päähuoneet rakennetut taänkal-
taisista pienistä keltaisista tilleistä, jotka
oliwat kotoisin hollantilaisista tehtaista
Valtameren toiselta puolelta. Wara-aitat
ja ladot sitä mastoin oliwat puisia, mutta
nekin niin huolellisesti rakennetut, että
oliwat paljoa siewemmän näköisiä kuin
metsäkorwen muitten uudisasutkaittenkar-
keasti ja rumasti rakennetut puulinnoi-
tukset, joiden omistajat eiwät pitäneet
wäliä alllnkomlllllllisten siewyyben ja siis-
teyden halusta. Korkea paalutus ympäröi
pientä asuntoa ja paalutuksen ulkopuolel-
la leweine runsaskaswuisine maissi-ja riisi-
wainioneen, setä wehreine mehuktaine luh-
taniitty ineen, joista iloinen karja sai
kansa, näytti tämä suloiselta jarauhalli-
selta tienoolla keskellä äärettömän laweaa
aarniometsää, jossa piileskeli niin salai-sen kauhistamia ja hirmuisia waaroja.

Iltapuoleen kauniina syyspäiwanä istui
Mynheer van Vombeler lemeähaaraisen
omenapuun alla owen edessä, rauhassa
polttaen piippua»», joutilaana, arwokkaa-
na päämiehenä tarkasti katsellen miten
uudisasukkaat ahkeroiden leitkasiwat run-
sasta wuodentuloa ja torjasiwat sitä la-
toihin. Hän oli noin wiidentymmenen
wuoden wanha, suuri ja woimakas. Hä-
nen werewan-punllisistll kaswoistaan oli
parta aina kokonaan ajettu. Ruskea wa-
letukka peitti hänen päänsä, ja sen päällä
oli hänellä wielä musta samettilakki. Ha
nen muu pukunsa oli samankaltainen kuin

Amsterdamin tahi Haarlemin porwareit-
ten, kun he owat luopuneet töistänsä ja
toimistansa ja joutilaina waan enää kat-
selemat maailman menoa.

Näin istui hän hetken ääneti puhal-
lellen sllwukiehkuroitll merenwahapiipus-
tansa, kunnes huomasi paalutuksen por-
tista astuman sisään nuoren miehen, joka
nopein askelein lähestyi häntä. Tulija
oli kaunis ruskeakähäräinen, kirkastatsei-
nen, sinisilmäinen ja älytkään näköinen
nuorukainen, nimeltä Gisbert van Delft.
Ollen herra van Vombelerin kaukainen
sukulainen toiwoi hän, waikka olikin köyhä,
woittllwansll ihanan Gesinan käden. Hän
palasi juuri metsästys-retkeltä, jonka heti
huomasi hänen saaliistansa, muutamista
ammutuista linnuista ja orawista, jotka
riippumat hänen »vyöllänsä ja pyssynsä
hihnalla. Pitkästä matkastansa näytti
hän uupuneelta.

„Herra Gisbert!" lausui wanha herra
ystäwällisesti moittien ja pilkallisesti tar-
kastellen saalista, „eipä todellakaan mak-
sanut waiwllll muutamien linturaukkojen
ja orawien tähden wiipyä poissa kolmea
väiwllä, nyt kun jok'ainoaa kättä tarwi-
tlllln elon-leikkuusen."

„Pelkäänpä, enoni", wastasi nuori
mies hätäisesti »että pian tarwitaan joka
kättä hirmuisempaan työhön. Nämät pie-
net elämät ammuin wasta palatessani.
Minun saaliini on tärkeä, maikka paha
uutinen."

,Ia mikä se olisi?"
„Meitä uhkaa waara. Indianit tun-

miwat päällekarkausta. He kokoontuwat
Georg-järmen rannoille ja aikomat suu-
rissa joukoissa ahdistaa uudistaloja Hud-
sonin ..."

„loutawia! se on waan tawallista
lorua. Elämmehän me sowinnossa Mo-
hciwtien ja heidän naapuriheimojensa
kanssa. Nasta neljä »viikkoa sitten oli-
wat muutamat heidän päämiehistänsä
luonamme tawallisia lahjojamme ottamassa.
Osoittiwathan he silloinwaan ystäwyyttä."

„Ei, ei", huudahti Gisbert innokkaasti.
„Se oli waan indianein kawaluutta, he oli-
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wat wakoojia. Pyrstötähti, joka öisin
loistaa taimaalla, on saattanut punaih öi-
set raiwoon. Heidän pappinsa ennustamat
kuolemaa uudisasukkaille jatämä on Ma-
nitoun käskystä tapllhtnwa yht'aikaa kai-
kille, sillä »suurta henkeä" uskomat he ja
luulemat hänen antawan pyrstötähden lois-
taa tulisoittona, murhamerkkinä taiwaalla.
Tämä kaikki on malitetlawllsti aiwan
warma. Minä käwin englantilaisissa uu-
distaloissa koskien ylipuolella, ja siellä un
heillä siitä warma tieto. 3)ksi metsä-
miehistä oli joutunut indianein käsiin;
heidän aikomuksensa oli ollut tappaa hä-
net kidutusplllllussa. Kaikeksi onneksi Pääsi
uhri karkuun, urkittuansa tiedon punaihois-
ten sota-aikomuksista."

Tätä kertomusta kuullessansa antoi
»anhll van Bombeler piippunsa sammua
ja hänen otsansa wetäytyi sywiin ryppyi-
hin.

„Eipä todellakaan", lausui hän kotma-
sen aikaa mietittyään, „kllikkiwaltias Ju-
mala erityisittä syittä anna kirkkaan mer-
kin loistaa taiwaalla. Sota, rutto ja
nälkä owat sitä ennen aina seuranneet,samapa täällä erämaassakin saattaa ta<
pahwll. Meidän täytyy siis täst'edes
olla kahta wertaa enemmän Maroillamme.
Kiitän sinua innostasi, Gisbert."

„Onko Gesina jo palannut Albanysta?"
kysyi nuori mies lewotonna.

„Ei", wastast waan wanha herra,
„minä odotan häntä wasta huomenna.
Minä lähetin Adrianin ja Corneliuksen
häntä noutamaan ja samalla myöskin
tuomaan ruokawaroja: wiinaa, riisiä, so-
turia, kllhwia, suolaa ja tupakkaa."

„Ellei heille waan jokin turmio ole
tapahtunut. Indianit kuljeskelemat jou-
kottain Hudsonin tienoilla, ja että heillä
on Pahoja aikeita mielessään meitä koh-
taan, se ei enää ole mitään salaisuus."

„Niin, niin, mutta omathan hänen
molemmat weljensä hiinen kanssaan.

Cornelius ja Adrian kyllä tietämät miten
he waaratta pääsewät tämän lyhyen mat-
kan Albanysta kotiin."

„Te ette näy tunteman Indianein ai-
keita, heidän rynnäkkönsä saattaa tapah-
tua jo näinä päiwinä. Paitsi sitä pitä-
mät he jokea tarkasti silmällä. Eng-
lantilaiset uudisasukkaat owat maata myö-
ten lähettäneet sanan Albanyyn toimitta-
maan sotllwäkeä kaukaisempien uudistalo-
jen puolustukseksi. Nyt on kyllä mah-
dollista, että punaihoiset owat saaneet tä-
män lähettilään käsiinsä. Ehkä olisi pa-
rasta, eno, ryhtyä mitä suurempiin »va-
rotoimiin, ja pitää miehet aseissa ja kar-
ja paalutuksen sisäpuolella. Minä läh-
den pienimmällä menheellä yön hiljaisuu-
dessa, pimeyden peitossa Albanyyn ilmoit-
tamaan sotapäällikölle asian laidan japyy-
tämään häneltä muutamia sotamiehiä
awuksemme. Ennen kolmannen päiwän
koittoa ioiwon palajawani Corneliuksen
ja Adrianin kanssa. Gesinan sitä mas-
toin olisi paras miipyä Albanyssa suku-
laistensa luona, koska hän siellä kaikin
puolin olisi paremmassa turmassa."

Tämän keskustelun jälkeen meniwät
molemmat huoneesen, missä rouwa suu-resti peljästyi kuullessansa uhkaamasta
maarasta. Hänenkin mielestänsä oli pa-
rasta, että tyttö asiain näin ollessa wii-
pyi Albanyssll, ja nyt päätettiin siis, että
nuorukainen lähtisi yön tultua wcnheellä
matkaan. Wanha herra kutsui muuta-
mia wanhempia uudisasukkaita keskuste-
lemaan, mitenkä asunnolta wllhl»immallll
tawallll warustettaisiin. Sillä aikaa wir-
listi Gisbert woimiaan syönnillä ja juon-
nilla ja Mei aseensa wenheesen. Mn
pimeydessä, kun pyrstötähti pitkine, pään-
kohdaltll aina taiwllllnrannlllle ulottuwine
häntineen, näkyi taiwaalla, lykkäsi hän
wenheen rannasta ja alkoi nopeasti kulkea
jokea myöten, wanhaa (silloin wielä kui-
tenkin uutta) hollantilaista Albanya kohti.
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11.
Syduu-yöu llitunu suupui Gisbert Mo-

huwt-joen suuhun, jonka ohitse hänen
oli kulkeminen päästäksensä matkansa pe-
rille. M oli pimeä, ainoastaan pyrstö-
tähti lewitti, jokeen kuwastuen, maaleuu
epäselwäa maillansa. Miten parhaiten
taisi, maltti nuori mies kesti jokea oh-
jaten Venheensä rantaa myöten, pysyäkseen
siten korkeitten metsäisten kukkulain Var-
jossa. Tarkasli katseli hänen erämuun
ilmauksiin tottunut silmänsä ympärilleen,
eikä ainoakaan metsäkorwen ääni jäänyt
häneltä huomaamatta. Hänen wucttteesen
kääritty melansa sukelsi äänettä meteen,
ja taitaman perämiehen wakawuudella oh-
jasi hän wenheen tahtonsa mukaan. Pyssy
oli hänellä Vieressänsä laukaisukunnossa;
sen kuulu osust melkein uina tarkoitettuun
pilkkuun, sillä Gisbert oli paras ampuja
koko uuoisasunnossa.

Paljaat, korkeat kalliot kohoamat jy»
kasti ylöspäin Mohamk-joen suussa ja
niiden wälitse wirtaa mesi eteenpäin.
Nuoren miehen silmät katseluuni tarkasti
kallioitten huippuja, missä hän äkkiä näki
pcloittllman näön: suurenmoinen Voima-
kas indiani, Varustettu joutsella, nuolilla
ja kiiltämällä tapparalla kohosi kohoomis-
taan pimeydestä, selwästi näkyen maa-
leassa kuutamossa. Hänen päässään lie-
hui kotkan sulka, marmanll merltinä siitä
että hän oli sotaretkeltä.

Indiani oli jo silminnähtäwästi huu-
mannut yksinäisen wenheen.

Gisbert tarttui pyssyynsä wirittäen
hanan.

Mutta samassa kuului kalliolta huuto,
joka täytti hänet ilolla. Algonquinien,
uudisasukkaitten kanssa aina sowinnossa
eläwän pienen indiani-heimon sotahuuto
kaikui kimakasti hänen törmiinsä ja ää-
nestä tunsi Gisbert yhden indianilaisista

ystäwistään: Unkaan Algonquinien pääl-
likön pojan, jonka hän usein oli tawan-
nut metsästysretkillänsä.

Nopeasti souti hän rannalle odottaen
kalliolta alas astumaa indiania. Hetken
perästä hyppäsi punaihoinen soturi wen-
heesen, ja nuori perämies huomasi nyt,
mitenkä ystäwan silmät, jotka tawallisesti
osoittiwat lempeyttä ja ystäwällisyyttä,
nyt oliwat muuttuneet, miten ne säihkyi-
wät tuimaa uskaliaisuutta, milt'ei pirul-
lista raiwoa.

„Mitci teet «ulkoinen weljeni näin myö-
hään joella", kysyi indiani englannin
tieltä murtaen. .Tiedäthän että näin
antaudut suuriin »vaaroihin."

„Sen tiedän, wastasi Gisbert. Juuri
estääkseni sitä maaraa, jonka tuimaan
loistama tähti on meille tuottanut, rien-
nän Albanyyn Varoittamaan päällikköä ja
pyytämään häneltä Valkoisia sotureita
awuksemme. Luulematko Algonquinitkin
suuren hengen asettuneen tämän walon
taiwlllllle punaihoisille miehille merkitsi,
että heidän muka on häwittäminen wal-
koiset uudisasukkaat?"

.Eiwät", mustasi Unkas. „Algonqui-
nit Pitämät liittonsa eikä heillä ole mie-
lessään mitään pahoja aikeita Valkoisia
kohtaan."

„Mutta, punainen weljcni, huomaan-
han sinun kuitenkin oleman sotaretkeltä?"

„Niin olenkin, maan ainoastaan Mo-
hciwk-heimokuntllll mustaan."

«Taidamme siis pitää Algonquiuit ys-
täwinämme."

„Minä olen wiimeinen Algonquini",
wastasi indiani hiljaa. »Mohawkit owat
surmanneet kaikki muut sumustani, sen-
tähden että me wiime keskustelussa Georg-
järwellä kielsimme yhtymästä murhahank-

keesen waltoisill wastaan. löllä syöksi-
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wät he meidän wigwameihimme (majoi-
himme), heitä oli kymmenen yhtä was-
taan ja he murhasimat armahtamatta
ukot, miehet, lapset ja waimot. Minä
heistä tapoin seitsemän ja pääsin heidän
kynsistään. Nyt olen sotaretkeltä. Elä-
mäni ainoa toiwo on enää saada niin
monta Mohawkill murhatuksi, että taidan
sanoa: Nyt on heille Algonquinien puo-
lesta kostettu."

„Tämä on hirweätä!" huusi nuori
mies kauhistuen. „Kuljeskelematko Mo-
hawkit jo uudisasuntojen ympärillä?"

„Ihdeksän heistä lähti tuskin tunti
sitten suuressa wenheessä Muhawk-jokea
myöten/

„Ia sinä Unkas, seuraat marmaantin
heidän jälkiänsä? Aiotko yksin taistella
koto joukon kanssa?"

„Heillä on wenheessä kaksi wiina-as-
tillll, jotka he ryöstiwät noilta molem-
milta Valkoisilta miehiltä."

„Miltä wlllkoisilta miehiltä?"
„Kahdelta Weltewredenin uudistalon

mieheltä, mistä sinäkin olet kotoisin."
„Suuri Jumala!" huusi Gisbert kau-

histuen. „Olito walkoinen nainenkin hei-
dän seurassansa?"

«Oli."
„Se on Gesina! oi", ähkäsi nuorukai-

nen kädet kaswoihin likistettyinä. „Hän
un enoni «an Bombelerin tytär ja oli
weljineen plllausmattlllla Albanysta ko-
tiin."

kinä olet oikeassa maitoinen wel-
jeni."

„Tiedätkö, onko hän wielä elossa?"
.Kultakutrinen lilja on elossa ja mä-

laa sidottuna wenheessä wiina-astioitten
wieressä/

„lumalan kiitos, siis on hänen pe-
lastuksensa «ielä mahdollinen! Entä hä-
nen weljensä?"

«Tahdon näyttää sinulle missä he omat",
kuiskasi indiani tarttuen melaan ja oh-
jasi wenheen toista suuntaa. Kymmenen
minutin perästä saapuiwat he paljasten
kallioitten ympäröimään soukkaan lcchdek-
keesen, jonka rannalla matalan pensastoa

> runsaasti kasmoi. Unkas hyppäsi maalle
ja hänen kumppalinsa seurasi häntä. As-

tuttuaan tuskin kaksikymmentä askelta,
siirsi indiani taajan pensaan syrjään, ja
Gisbert näki nyt kauhistuksekseen molem-
pien serkkujensa ruumiit merissänsä, nuo-
lien lämistäminä, päälaet punaisina hiuk-
sien jotta niiltä oli nahtoineen
pois riistetyt.

„Etkö halua kostaa heille?" kysyi in-
diani. .Jos tahdot seurata minua so-
tarettelläni, niin tapamme kaikki yhdeksän
Mohawkia ja pelastamme maitoisen liljan
ennen paiwänlllstull."

,Siihen olen walmis", kuiskasi nuo-
rukainen surumielin. „OH kuinka sy-
wästi tämä kosketkaan heidän kurjiin wan-
hempiinsa! Mutta woimmeko yksinämme
toimittaa tämän tostotyön? Eikö olisi
parempi wiedä ensin ruumiit uudisasun-
toon ja sitten wasta ajaa wihollisiamme
takaa, tun meitä on useampia."

„Siinä kuluu maan liian paljon ai-
taa", wastasi indiani. „Ruumiit omat
tässä hywassci kätkössä, siihen asti kun-
nes woimme wiedä ne Weltewredeniin.
Minä tunnen Mohawkit, he eiwät kuljeta
«arastettua miinaansa aiwan kauas. Hyö-
kätkäämme heidän päällensä kun laitti
owat ehtineet tulla suomuksiin. Minun
tapparani kyllä on tekemä hiljaista työtä;
sinä, walkoinen weljeni, saat kultakähä-

räisen liljan, minä kaikki päänahat."
„Rientäkäämme sitten."
He astuiwat menheesen ja Unkas tart-

tui melaan, että Gisbert saisi lemahtaa.
„Etkö woinut auttaa sukulaisiani?" ky-

syi Viimemainittu.
„Minä hiiwin mohawtien jäljissä",

wastasi indiani, „waan saawuin paikalle
wllsta sitten, kun murhatyö jo oli tehty.
Minä seurasin wenhettä rantaa myöten,
wllan minun täytyi pian kallioitten yli-
käymän wlliwaloisen tien tähden jäädä
heidän jälteensä. Mutta tiesinhän minä
kuitenkin, ett'eiwät heidän päänahkansa
pääse kynsistäni, sillä minä tuulin aiwan
selwästi murhaajitten meluaman ilosta,
tun huomasiwllt tuliweden."
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Nyt saapui pieni wenhe
matkustajineen Mohawk -joen suuhun.

Kaksi tuntia seurastwat he niitä uusia
purjehduswesiä myöten murhaajien kul-
kua. Wihdoin kuiskasi Unkas melkein
kuulumattomasti „waiti!" Hän nosti
hiljaa melansa ja laski wenheen rannalle.

Gisbert ymmärsi nyt kohta ottaman
tarkoituksen perillä, ja hänen sydämensä
sykki kowllsti, sillä hän muisteli rakas-
tettua Gesinllllnsa, jonka asema todella-
kin oli kauhea.

Indiani kallisti karmansa maahan ja
kuuli laukaisen epäselwän melun. Sit-
ten weti hän tapparansa wyöltään, wiit-
tasi kumppaniaan itseänsä seuraamaan ja
hiipi ääneti pensaitten wälitse.

Kuljettuaan neljännestunnin kuuliwat
he molemmat selwästi Mohawkien juo-
mameteliu ja näkiwät liehuman leirimal-
kean. Mä likemmäksi hiiuiwät he, kun-
nes he tuskin neljänkymmenen askeleen
päässä juomaseurastll laskeutumat maa-
han senkaltaiseen paikkaan, mistä he täy-
dellisesti taisiwat nähdä wihollisen leirin

kokonaan.
Mohawkit oliwat rikkoneet pohian yh-

destä miinll-astillstll ja laskeneet sen wal-
kean wiereen ja kaikki yhdeksän ammen-
simat nyt turmelemaa juotawaa härän-
farmiinsa, joita he sitten riemuiten ja
meluten tyhjensiwät. He oliwat jo ko-
min päihtyneinä, eiwätkä edes huolineet
asettaa mahtia, jota «aroittaisi heitä mää-
rän lähestyessä. Wenhe oli rannalla
puuhun sidottuna, mutta Gisbert ei tai-
tanut nähdä, oliko Gesina siinä wai ei.

Tuska ja lewottomuus rakastetun täh-
den kiduttiwllt nuorta miestä, tehden hä-
net melkein mielettömäksi. Hän esitteli
hiljaa kumppanillensa, että he hiipisiwät
wenheen luo pelastamaan nuorta neitoa.
Mutta Unkas ei sitä pitänyt edullisena.
Hän maan lehoitti Gisbertiä malttamaan
mieltänsä, Makuuttaen, ett'ei enää kauan
wiipyisi, ennenkuin miina oli Mohawkit
Nwittanut ja niin muodoin täydellisesti
saattanut heidät heidän käsiinsä.

Hän olikin oikeassa. Inbiani toi-

molempine sensll perästä kompastui puolen tunnin
kuluessa maahan, siksi että wiimein yksi
ainoa jättiläisen kokoinen wanha so-
turi enää jäi istumaan wiina-astian
wiereen. Hän joi lakkaamatta, iloisesti
ulmoen sortuneella äänellään katkonaisia
kappaleita indianilaiscsla sotalaulusta.

,Nyt on aika otollinen!" kuiskasi Un-
kas. »Seuraa minua weljeni!"

Noin kahdenkymmenen askeleen pää-
hän lähestyiwät he muikeata. Silloin
jännitti Algllnquini jousensa, laski sille
nuolen ja laukasi.

Mohllwk-sotillls huokasi kerran, pudotti
häränsarmisen pikarinsa tuleen ja lankesi
itsekin pää edellä liekkiin. Nuoli oli lä«
wistänyt hänen sydämensä.

Wiipymättä riensi nyt Unkas leiripaik-
kaan. Hurja, pirullinen kostonhalu loisti
hänen kllswoistllnsll, kun hän lyödä st-
walsi kiiltämällä tapparallansa oikealle ja
wllsemmalle, jota iskulla woittaen Mo-
hawkin päänahan. ?>ksi päihtyneistä Ju-
lianeista koetti nousta ja rientää pakoon,
mutta laukaus Gisbertin pyssystä teki
heti hänen aikomuksensa tyhjäksi. Kai-
kista muista piti Unkas yksinään huolen.
Gisbert jätti nyt liittolaisensa yksin toi-
mittamaan kostotyötään ja riensi wenheen
luo, josta hän löysi Gesina van Bom-
belerin, kädet, jalat sidottuina, kapula kau-
niissa suussansa, tllinnoksissll makaamasta.
Nopeasti awast Gisbert lemmittynsä si«
teet, waleli hänen otsaansa medellä ja sai
hänet siten tointumaan. Alussa ei tyttö
muistanut mitä hänelle oli tapahtunut,
mutta tultuansa selwille hirweästä asemas-
taan itki hän katkerasti muistaessaan wel-
jiensä kauhean kuoleman.

Unkas lähestyi, werinen tappara kä-
dessä. Hänen wyöllänsä riippui yhdeksän
weristä päänahkaa. Tästä kauheasta
näöstä pelästyen huudahti Gesina, sillä
hän luuli uuden wihollisen lähestymän,
waan Gisbert rauhoitti häntä heti kerto-
malla, kuinka paljon kiitollisuutta he oli-
wat tälle Algonauimlle welkaa.

Nyt lahtiwät he kotimatkalle, suuressa
wenheessä, sidottuaan Gisbertin pienen
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runhen sen perään. Päiwnu koitteessa
saapuimat he Weltewredeuiu uudistaloon.
Sanomaton oli Gesinan wnnhempain suru
heidän luullessaan molempien nerokasten
poikainsa kuolemasta, mutta he kiittiwät
Jumalaa, että heille kumminkin tyttö oli
säilynyt. Gisbert ja Algouquini saiwat
kaikilta uudisasukkailta paljon tiitoslau-
seita nerostansa ja uskaliaisuudestansa.

Muutamat miehet lähtiwät kohta nou
tumaan nnorukaisten ruumiita merkitystä
paikasta. Unkas tarjoutui lähtemään pie-
nessä wenheessä Albanyyn ilmoittamaan
uudisnsunnon waaran jaPyytämään apua.

Tarjous otettiin mielihywällä mastaan ja
mnnha van Vombcler antoi hänelle kirjeen
englantilaiselle maaherralle.

Nyt wasta käsittiwät uudisasukkaat waa-
ran suuruude». Elo korjattiin lähcisim-
miltä pelloilta joutuisasti latoihin, kau-
kaisemmat mainiot jätcttiiu leikkaamatta,
kaikki karja ajettiin paalutuksen sisäpuo-
lelle ja wahteja asetettiin kaikkialle. Aseet
oliwat hywässä knnnossa ja ampumawa-
roja oli yltäkyllin. Weltewredeuiu uu-
disasukkaat taisiwat siis nyt rohkein mie-
lin odottaa Indianein Päällekarkausta.

111.

Jo kolmantena yönä äsken kerrotun
tapauksen jälkeen syöksiwät puuaihoiset
joulottain metsästä ja koettiwat sotahuu-
toa ulwoeu lähestyä paalutusta sitä re-
piäksensä. Se ei heille kuitenkaan on-
nistunut. Uudisasukkaitten innokas am-
puminen kartoitti heidät takaisin. Sitten
koettiwat he palamilla nuolilla pistää un
distalon puurakennukset tuleen. Hollan-
tilaisilla naisilla oli täyttä työtä sammut-
taesslllln siellä täällä leimahtamia liekkiä.
Onneksi oli tyyni ilma heille erinomaisen
suureksi nwutsi heidän työssään ja estisuuren tnlipalon syntymistä. Aamun
koittaessa wetäytyiwät Mohawlit, jotka
oliwat joutuneet tappiolle, takaisin met-
siin, wiedeu «inkanansa kaatuneet ja haa-woitetnt heimolaisensa.

Seuraamana yönä uudistuvat he mielä
jäytemmin päällekarkauksensa ja tappoi-
wat muutamia uudisasukkaita, maan ei
tälläkään kertaa onnistunut heidän ryn
näkkönsä. Kolmantena iltana saiwat uu-
disasukkaat apua Albanystn. Unkas, Al-
gonquiui, oli onnellisesti saapunut kuu-
punkiin ja maaherra, joka jo ennen oli
muilta haaroilta kuullut uudisasuuuuiden
määrällisestä tilasta, päätti lähettää »iin

paljon sotawcikeä kuin mahdollista kaukai-
sempien uudistalojen suojelukseksi.

Mohawtien täytyi asiain nain ollessa
heittää sikseen kaikki pahat aikomuksensa
Weltewredeniä wastaan. Toisissa uudis-
taloissa onnistui heille paremmin; he siis-
timät monen läntisemmän asunnon tuleen
ja taftpoiwat kauhealla tawalla armahta-
matta miehet, waimot ja lapset jariisti-
wät heiltä päänahat.

Nyt syttyi tulinen kostosota heitä was-
taan; sotamiehet ja uudisasukkaat yhlyi-
wat partiojoukoiksi. He tuukcutuiwat aina
St. Georg- jaChamplain-järwienrannoille
olemiin indianityliin, jotka he polttiwat
ja häwittiwät.

Näitä retkiä , kutsuttiin „scalping par-
tie'ikst" (päänahkojen maittamisen retkikst),
koska niihin Partiojouktoihin kuului ystä-
wällisiä indianejakin, jotka pitiwät pää-
nahkojenriistämistä tehtämänänsä. Eräällä
semmoisella onnistui kostajille, joidenmuassa Gisbert Uan Dclftkin oli, india-
nein tawalla hiipiä liki erästä Mohawtien
leiripaikkaa. Lähestyessään tuuliwat heindianilaisen sotaurhon luolinwirren. Roh-
keasti riensiwät he eteenpäin ja syöksiwät
ätkiarwaamatta Puuaihoiöteu kimppuun,
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jotka paraikaa oliwat tappamassa saatua
wankia, antaen hänen tawallisuudeu mu-
kaan kibutuspaalussll kärsiä kauheimpia
tuskia.

Unkas, wiimeinen Algonquini oli met-
sässä joutunut heidän käsiinsä. Hänen
maatessaan oliwat he syössect hänen pääl-
lensä ja päättäneet heti tappaa hänet
tällä hirmuisella taivalla. Sillä aikaa
kun he nuolilla haawoittiwat häntä, siis-
timät palamia lastuja haawoihin, laski-
wat hehkumia hiiliä hänen päänsä päälle
polttllllksensa hänen silmänsä, rupesi Unkas,
joka tahtoi tuolla urheana soturina, wei-
sllllmaan kuolinwirttänsä, missä hän ker-
toi kostotöitään Mohamkia kohtaan ja
luetteli päänahat, jotka hän heiltä oli
woittanut.

Mohawkit ihmetteliwät tätä kestäwäi-
syyttä ja koettiwat kaikin tawoin enentää
hänen tuskiansa. Iloissaan kun oliwat
tästä kauheasta työstään, ei heillä ollut
kylliksi waromaisuutta. Suuri hämmen-
nys tapahtui senmuoksi, kun scalping par-
tie noin yht'ätkiä syöksi heidän päällensä.

Useammat Mohawkit ammuttiin tahi
surmattiin, heidän kuollonhuutonsa kaikui
metsässä ja soi suloiselta kuoleman Al-
gonquinin korwissa. Gisbertillä oli wielä
tilaisuutta lempeästi pudistaa kuoleman
ystäwänsä kättä. Sitten haudattiin nuori
sankari samaan paikkaan missä hän oli
kuolintuskllnsa kärsinyt; uudisasukkaat am-
puiwat kunnialaukauksen hänen haudal-
lansa ja ystäwälliset Indianit ripustiwatsen päälle Mohawkeilta woitetut pääna-
hat kunniamerkiksi.

Wielä useampiakin sotaretkiä sai Gis-
bert aikaan punaihoisia wastaan. Ter«
weenä ja raittiina palasi hän niistä ja
nai Gesinan, johon awioliittoon wanha
van Bombeler waimoineen antoi siunauk-sensa.

Pyrstötähti oli aikoja sitten kadonnut
taiwaalta, mutta wielä kului monta
wuotta, ennenkuin indianilainen sota
loppui ja rauha jälleen wallitsi nuoressa
uudismaassa, Uudessa Englannissa.
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