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I.
Ennustus.

Tuolla puolen Suomen lahden on maakuntia, joissa
mielii tänä päuvänii asun ihmisiä, mitkä oivat Suoma-
laisten — meidän — sukuperää. Me emme tunne heitä
enää. Se aikakausi, jona saman isiin kodissa heidän kans-
sansa elimme, o» jo menneiden aitojen mustan hunnun
taka kauas siirtynyt. Me emme enää ymmärrä heidän
tieltänsä, mutta äänettcet soimat tumminkin, kun niitit
kuulemme, törmissämme tunnetuilta. Mc tuullustamme
hcitii mcljitsi^ silläinc näemme, että heissä asuu sama henki
tnn meissä. Me halvaitsemme heissä samat pyrinnöt
tnn meissä itsissämme. Taival oivat tosiaan aitojcn lu-
Inessa paljon muuttuneet. Me olemme »voineet pitää niitit
jotensakin yhdenkaltaisiaesiisäimme ajoista; cttii sutulaiscmnie
Suomen lahden tuolla puolen omat niistä eronneet, siihen
eniine »voi heissä syytä hakea. Meidänkin »laatuntannne
on ollut monen tolvan kohtalon alainen, mutta tumminkin
oivat naapurimme kantaneet kuormaa raskaampaa lun me
täällä koskaan. Jos onkin hiimiö uscin ollut meillä tar»'
jona. jos onkin se syöjättärenä syönyt maamme asukkaita,
ou kuitenkin tolveriemme kohtalo, miltei siitä saakka tnn
sinne asumaan jiiilviit, ollut mitii loivempia. Milloin ei
ole sodllu hirmuinen liekki.anastanut maita ja asukkaita,
ou orjuus jaltainsa alla tallammt mitii ihminen Hen-
keänsä enemmän rakastaa — »vapaudcn.

Näillä main cli nainen, joka on olcwa tiimiin lerto-
mtilsen ruhtinatar.
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Wiime wuosisadan alulla oli Litwan maakunnassa
tylii, j?ta tosiaan tylliksi tutsutliin, mutta jota tnstin oli
kyläksi mainittawa. Ken ei ole nähnyt näitä köyhäin
asuntoja, näitä alhaisia hnoneita, missit köyhyys »vallit-
see? Näitä kurjuuden Pesiä, mitta jo kantaa näyttämät
katsojalle nälän ja hädän jotapäiwiiisina wieraina asuwau
niissä? Ihmisiä asuu uiiissii kumminkin,ihmisiä, jottaelawiit
ainoastaan elantonsa tähden, aina huolella miettien mitäsem
raawllna piiiivänii, jopa senraalvan-iliu ateriana syödä.

Tämmöisiä on kylä, »johon pyydän lukijan astumaan.
Minne silmä silmää on sentn itämä. Tuolla on synttii,

pimeä metsikkö, tuolla taasen on maa autio aina tailva-
han rannalle saakka; tnolla nemaa ja suomaata niin lauas
luiu silmä lantaa.

Metsikön sisässä on kylä. Hnoncct siinä oivat samma-
leesta ja sawesta enentmätsi osatsi rakennetut; salmista omat
akkunat mustat. Lasipalaiset, joita siellä täällä attunoisfa
nähdään, näyttämät että akkunat kerran oivat olleet la-
sista> mutta jos onkin nyt akkuna olelvinaan tästä ai-
neesta, on ainakin toinen puoli riemuilla paitattu. Kattona
on näillä huouehilla oltia ja turpeita ja netin oivat jo
aitaa sammaltuncet.

Wähäisellä metsäisellä kukkulalla seisoo huone, jota ei

aiwan samaa turjnutta osoittanut kuut toiset. Senkin
tatto on tosin turpeista, mutta sen seinät oivat laudoista
ja sen akkunat omat ehciit. Niikyala metsän kukkulalta,
ehkei ensinkään kaunis, ei ole tumminkaan niin itämä, tuu
tylästä, loka kukkulan syrjällä seisoo. Korjaalva kiisi on
kaatanut puut ja sijlvounut huoneen, ympäristön.

Tämä huone on jaettu kahtia, kahteen kamariin. ."7-
Täuue, tiihän hnoneesen astukaamme. Täällä elää Suoma-
lainen pere: äiti, poika ja tytär.

Käykäämme kamariin masemmalla puolen. ' Siinä näet
'jotakin: näet puhtaalla »vuoteella malaaluan naisen, jota
tiähtäiviiöti jo on työnsä tehnyt maailmassa ja nyt lnnastus-
hetteiinsä martoo. Hän on »vielä toimessa, tiimi! nainen;
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se näkyy hänen silntiiilyksistäiin, jotta alinomaa lcntäiviit
takan wiereen rahille, missä erinomaisen ihana neljän-
toista »vuotinen tyttö iStuu. Näistä silmäilytsistii osaamme
armata, että hän, mitii tiissii mataa, on iiiti. Niin ei
silmäile kukaan muu. —

Ia tyttö! Hiiu nousee. Hellillä sanoilla hiin sairasta
puhuttelee; pienillä täsillänn pyyhtii hän pois hien sai--
raan tuumalta otsalta.

Hc olvat »vaau tahdcu kamarissa. Sairaan silmät,
jotta Maliin kääntyivät oloeen piti», iläyttiiä ettii hiin tai^
paa jontun tolmanncn.

"Missä on Tahivana, missii on minnn poilani" wa-
litti saitaS. Jo nscita tcrtoja oli hän tämän tysymyt-
sensä tertonut. Jön tullessa oli sairaan tila huononnut
ja halu pottaansa samassa määrässä enennyt. Vihdoin
loppniwat hänen lvoimansa, .hiin ci cniiii jatsanut tysyii.
Hitu kääntyi kasmot seiniiänpäin, ikäänkuin olisi hiin unta
toilvouut. Tyttärensä lohdutuksia hiiu ei tuullut; hän ei
ainakaan ollut' ttiuleivinausa niitä. Vireä lvaltea paloi
takassa, sen walossa, käsitöitään tehden, istui tyttö, uyt
siirtyneenä sairaan »vuoteen lvicreen. Ulkona oli ilma
toltto. Tuuli, jota piiilvällä oli ivähän rauhallisempi,
oli taasen ruivennut uudella »vauhdilla puhaltamaan. Met-
sän hiljainen sohina kuului tupaan ja sairaan hiljaiset
lvalitntset yhdistynviit sen tanssa. Saranoillaan huokaili
olvi tuulen liisissä. Waltca takassa leimahti korkeam-
malle, kuin tuuli olveu raoista pääsi sitä lietsomaan.
Tyttö »vapisi pelosta; hän tunsi »voimattomuutensa tässä.

Ilta oli jo muuttunut yöksi tuu »viimein tuuncttli-
iiäni kuului olveu takana ja odotettu poika astui huoneeseen.

"Sinii olet kamvan »viipynyt, Tahivana! »vait/n t/csit
minun yksinäni »valmoivan sairaan äitimme lvi-wes/a" -^'

sanoi tyttö »nhtclemaisclla äänellä.
"Mntta jnnri sairaan äitimme tähden olen minii iviipy-

nyt" »vastasi Tah»vana ja lasti tiitii sanoessaan sisa-rensa syliin topsan. "Siinii, on äidille rnotaa. Olisin
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tosin jo ennen ehtinyt totia, ellei olisi minulta ruuan
hakemisessa kulunut taksi tuntia. Sinii tunnet, sisareni,
holvi-herran; minuu täytyi tehdii piiimätyöni, emientuin
pääsin ivapaatsi."

"Oh! hyivin tunnen minii sen herran, hän ei nimeksi-
kään tiedä annahtalvaisnudcsta. Jos äiti kuolisi, josta
Jumala meitä marjelkoon, ja sinii pyytäisit hettctst päästä
hänelle iviimeiset jiiähymiiiset sanomaan, nauraisi herra
»vaan sinun surullesi. Häneltä emme taida mitään odottaa."

"Olisin tumminkin" — jatkoi Tahivana — "ennen
ehtinyt tänne, ellei herra olisi pauuut miuua tuicmäiin
tuolle tatolispapille lihaa, Minaa, ivoita ja muuta hert-
tua. Hän on huonossa tilassa" matti Tahivana
hoiviherran käskyjä - "hiin tanvitsec mitä waau itinä tai-
taa saada, tämii kunnian armoisa pappi! Sota on hirmui->
sesti rasittanut häntä. Minä ticdiin sinun tyllii ymmärtä-
män tuinta pyhä hän on. Vic siiö ruoka hänelle, ynnii
terweisiä minulta." >.

"Veli rankka! " lausui sisar hellällä äänellä - "tässä
loivassa ilmassa olet sinii kulkenut toto penikulman. Sinii
olet wäsynyt. Mntta mitcu on, etkö sinä ole hymässii
solvinnossa tlltolispapin kanssa? Hiin sanotaan kummin-
kin hylviitsi mieheksi."

"IStälvyyteni ei ole sunri hantit kohtaan", »vastasi
Tahivana, "mntta hän on knmminkiu minun rippiisiini ja
seminoisena tulee miuuu häntä lnnnioittaa." Minii satuin
näkeillään, miten hän kohtasi Antreasta tun tiimii lqntesi
ja rittoi »viinapullon ja silloin loppui ystäivyyteni. Pappi
löi häutii, hirmuisesti ja se oli pahasti tehty, sillä lapa--
turma saattaa jokaiselle tapahtua. Älkäämme siis eniiii
pnhnto hänestä." -- Kyvnele putosi Tahlvanan silmästä
tnnmana sisaren otsalle, jota oli piiiinsii painanut »veljen
rintaa »vastaan.

"Mutta miten äiti moi?" tysyi nuornlaincn ättiii, tun
olisi hän ivasta nyt muistanut sairasta,

, "Minii pellitän, .cttei hän itäni! nouse »vuoteeltaan"
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ivastasi suruisesti taunis tyttö. "Hän on toto pitimiin ky-
sellyt sinua. Iltapuoleeu päiivää lisäysi hiincn knumcensa,
hengetnvcto alkoi käydä rastaanunasti ja puhe samassa
työläämmästi. Hän on nähtälvästi entisestä huononnut.
Nyt-nukkuu hiin. Suokoon Jumala, että tämä tmi lvir-
moittaisi häntä. Istu muotecn »viereen, kunnes olen lait-
tanut sinulle »vähiin illallista."

Hetki kului. Kahden istumat nyt sisarukset sairaan
muotcen »vieressä. Sairas heräsi. Kuume-huoriossaan
mainitsi hän outoja uinteja. Sywiii huokauksia nousi
hänen rumastaan. Hänen kätensä liittuilvat ehtimiseen
peitteen päällä, ikäänkuin olisi hän hakenut jotakin.

Tahivana kysyi hiincltii: "Tunteeko äiti minua?"
Siihen ei tvastannut sairas mitään; hän ci silmäillyt-

tään kysyjää. Hän eli tttumeen tumaelmissa.
, Iö oli puolessa. Poika oli Mäsyneenii heittiiynyt la-

tvitsalle. Hänen silmänsä mcnimiit umpeen. Hiin ei jak-
sanut wallvoa. Tvttötin oli nukahtanut nojaten päätänsä
sairaan »vuoteen laitaa »vastaan.

Silloin kuului ulkoa kolahdus.- Tyttö nousi kohta,
hieroi unen silmistään ja herätti Tahwanan. Kuunnel-
len nosti tämä päänsä; unen hölinässä oli hänestä kun
olisi kumisema kolkutus ollut kuoleman pyyntö päästä
hnoneesen.

"Rakas sisar!" mumisi hän "mitä kuuntelet ?. .iSe 0u .."

Hän ci ennättänyt lopettaa, sillä ultoa kuului nyt ih-misen ääni. Miehuullisesti meni Tahivana omca aukai-semaan. Ihminen, sateesta märkänä, nöyrästi rukoillen
sisälle piiäsöä, seisoi hänen edessänsä. Tahivana ci sitii
häneltä kieltänyt.

Vanha älyinä astui huoneesen.
Kummastellen katseliivat sisarufset tullutta; mautta sa-

naa sanomatta kulti tiimäj »vuoteen miereen sairaan luo,
jonka ajatukset hyöreiiviit kaulana siitä missä ruumis ma-

kasi.
"Minun aalvistutfeni minua eiivät pettäneet" puhui
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ämmä itselleen, "mnlla myöhään, liian myöhään olen luin-
mintin tnllnt. Minä lupasin »vielä kertoa häncllc ne
lohdututscu sanat, jotta cnuen, tun snurimmassa hiidiissit
oli, licmittiwiit hiiuc» tustausa. Minii tulen nyt näitä
lupantsiani täyttämään". Niiin puhellen istui iimmä sai-
raan »vuoteelle; silmäsi kauan ja säälien häntä ja waro-
ivasti taittui hänen käteensä.

Kummastellen siluMiwiit sisarukset iimmä-ä. Hiin oli-
nkin tummallinen tuossa. Lyhyt oli hän tasivnltaan ; har-
maan ivaltoisct olilvat hänen hintfensa, josta ivaan wii»
häinen osa tuli nätyiviin, tun punainen huiwi peitti Ha-
imi päälakensa. Kirjatva oli hänen hameensa. Punaincn
»vyö oli hänellä »vyöllä. Laihat ja suuret häncn ryppyi-
set kätensä. Pienet mntta teriilvät hänen silmänsä.

Niiniä silmät olilvat sairaan taslvoihin- luodut. Nii-
den luonnit tahtoilvat ikäänkuin tunkeuda sairaan ailvoi-

-.hin saakka lukemaan nääntyneen houreellisia mietteitä,
Kotman aikaa oli ämmä näin istunut pitäen käsissänsä

sairaan tilden, tuiu sairas iittiä houriosta tointui ja tnnsi
lapsensa. Mutta samalla kääntyiwät -silmiinsä tähän ou-
toon, luiumanpnluiseen ämmään. Hiinlä silmiisi sairas
kauan ja kääntyen tyttöön, jota nyt tn» näki äitinsä tointtt-
ncena turhaan koetti pidettiiii ilo-kyyneleitään juoksemasta,
huokasi hän: "Hiin, hän se on!"

Vailvoin pääsi nyt sairas istumaan. Tahivana en-
nätti sillä'wälin tuiskahtaa sisarellensa: "Hän on mustalais-
ämmä, jota hylviiii ja pahaa ennustaa."

"Hän se on! hiin se on.!" jatkoi sairas. "Hän se on.
jota oli minulle apuna tun metsätorwessa tailvas antoi
minulle tyttären; antoi minulle sinun, Marttani., Sinä
synnyit kirkkaan tailvaan kannen alla erämaassa. Siellä
tapasi hän minut; siellä kohteli hiin minua hellästi, niin
hellästi! Oi! tuhansia kertoja on häu minulle palkinnut
sen mähutsen hylvän, niintä minä osoitin hänelle, kätke-
mällä häntä »vihollisiltansa,"
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Hiljaisella äänellä puhui sairas liitit. Mustalaisämmä
silmiisi hiiutii hellästi.

"Suuri luoja patoitti minua" — lausui hiin liituttalvai-
scsti "tiiuä kamaleua yönä tulemaan sinnn luoksesi. Minii
cn saanut polutonta metsitä pelätä, saadakseni sinnllc tois-
tamisccn kertoa ennustuksen sanat, enncnkitin maailmasta
erlanct. Ne sanat, ne jo kerran ennen olen puhunut; Eu-
femia! muistatko mimuioisct nc olimat?"

"Muistan! »vastasi sairas hymyillen.
Mutta mustalaisämmä jatkoi, ikäänkuin olisi sairaan

sanat olleet sanomatta, jatkoi ja puhui juhlallisella äänellä:
„K«<latussa 'holvissa on thtttlllsi kcnau tullcwa, tul

laisessa »vuoteessa ou häu tcrlan lepäwäii. Semmoiset
oliwat ennustuksen sanat." Ia ämmä taputti Hiljaan
tyttöä päälaelle.

"Niin, niin! Semmoiset oliwat sanasi," huokasi sai-
ras... "Mutta täällä ou niin pimeä, mitsi täällä on niin
pimeii? Tnle litemmittsi Marttani."

Polltsilleen lasteusi Martta iiidin »vuoteen »viereen.
Äiti laski' wapisewan tiitensä hänen päälleen, toisen lii-
tonsa oijcnsi hän Tahlvanalle, jota tarttui siihen ja sy-
wiisti liitntettuita painoi sen rintaansa »vastaan ...

Tämä nätyala olisi ollut tumailijalle mieluinen; mntla
tiissii ei tnivailijaa ollut. Tässä oli maan kuolewainen
äiti, jota lapsillensa jäii-hyloiiiset sanoi.

"Siinä Tahivana! rakastettu poikani! tttulctto? Kul
täisessä howissa on sisaresi Kim» tultewa, kultaisessa
wuotccssll on häu kenan lcMluä. suojele hiiutä, wa>-
jele häytä; ole hänelle isä, äiti ja weli..."

"Ia sinä Maittain kuulitko?"
Ne sangt olilvat iiidin »viimeiset. Ne sanottuansa

maipui häu hiljaisesti tvuotcellecn takasin. Niinkuin huo-
kaus haihtuu, haihtuiloat hiineu sanansa. Hänen silmänsä
painuimat kiiui: kuoleinan enkeli lasti kalpean sinettinsä
niiden päälle, niiden ja äidillisille huulille. Ne eiivät enää.
tässä maailmassa mitään »virkanneet.
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Tahwanan ja Märtan äiti oli kuollut. He oliwat
nyt orivot maailmassa. Jo Martan pienuudessa olilvat
he mustaan multaan mullanneet sen, jota äiti, hiin joka
nyt ruumiina tässä makasi, oli enemmän rakastanut luu
Tahlvanaa ja Marttaa. Ia tämä mies, jota tällaisen
rakkauden herätti,- ci ollut mitään ylimys, ei mitään kor-
kea herra. Ei! hän oli eläessään ollut alhainen sotilas,
joka Litivan metsistössä oli suojapaikan hakenut, suoja-
paikan löytänltz-, .mutta »vaimon suruksi jo nuorena mai-
punnt hautaan moleman uhrina.

Silloin jäi leski suremaan. Mutta hänen rakkau-
tensa ei miehen kuolemassa sammunut. Se muuttui lapsiin.

Mutta nyt' on äitikin kuollut. Kuka heitä uyt
rakastaa? —.

Sitä eiivät he tiedä. He suremat siinä ... Ennus-
tutscu sanoja hc eiivät euiiii muistaneet.

Kauan matafilvat sisarntset polioillaan tiissii »vaalean
äitinsä »vieressä. Kuumat kyyneleet maluilvat tuolleen
tasivoille, tnn Martta rakastettua äitiään iviimc terran
suuteli. Tahivana sittcn umpcen painoi ne silmät, joiden
ystäwiillinen »valo niin useasti oli hitittä elämän oikealle
tielle ohjannut. Kun sisarukset wihdoiu uousiwat, oli
mustalaisämmä kadonnut: jälkeä ei näkynyt »vähäistäkään
hiinc» siellä olostaa». Oliko Tahivana ja Martta unek-
sinut?

II
Houkuttelia.

Kahdeksan piiiiviiii oli kulunut. Martta oli nyt emän-
tänä, Tahwana kuten ennenkin teki työtii hoivissa. Mutta
illoin aina, tun päiiviin askareet olilvat lopetetut, istuiioat
he kahden takassa palaman tvaltean ääressä, kertoen äi-
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distiiän, jonka neulvoja ja opcln-Ga he siinä mnislutteli-
ivat. He olilvat surullisia, mutta Heidiin snrunsa tatte-
ruus ci »iiu tuutunut, lun fiinit kiisi tiidcssii isluimat ja
loinen toisen silmään tatseli. Tahivana nyt oli »vapaampi
tun ennen. Holvissa ei työnteko ollut cuiiii »iin ras-
tasta; herra itse oli huojentanut työnmiiiirän.

Eräänä iltana tnn näin istuimat ja Martta oli luo-
nut kyyneliset silmiinsä äidin tyhjään ivnotccscn, autcni
olvi äkkiä ja sisään astui itse holvin herra. Visat-iitset
silmäsitvät häntä kummastellen »vielä enemmän tun ämmää
muutamia pilviä ennen. Mutta herra ei antanut heidän
kauan kummastella. Hän astui Martan luo Hiljaan,
silmäsi hiintii ystäivällisesti ja kun Martta ujostuncena
loi alas silmiään, taputti häu häntä Hiljaan olalle.

"Minii tuon sinulle sanoman, jota siuua luultalvasli
miellyttää" alkoi hiin. "Täällä on sinulla itämä olla.
Kalpio itivii sinulle minne silmäät. Tule holviin minun
luokseni. Minun mauha äitini tativitsce hoitoa, sinä tie-
dät, ettii hän ou sinuun mieltynyt. No, mitä ivaStaat?"

hirmustuen ktiuli Tahlv-aua herransa esityksen, Häu
ymmärsi, mistä tämä esitys oli alkunsa saanut, hän naii
leimun hoivin herran silmässä, jota hauelle sanoja parem-
min kertoi sisarensa maatan. Enncntun Martta mjtäiin
enniittj. »vastata, lausui hän: "Martta tarlvitaan, tottea
herra, »välttiimättömiisti täällä; te tyllii tyllistä tytön löy-
dätte, jota kiitollisuudella mastaanottaa palmelus-ammatin,
miukii Martalle hymäutahtoisesti aloitte."

herra ei mastannut mjtiiän. Hän nuosi ral
sunsa selkään ja palasi hiljakseen holviinsa.

Sisarukset olimat taasen kahden, mutta entistä sy-"
»vcmpi snrumiclisyys loisti nyt Tahwanan silmistä, kun
hän katseli rakastettua sisartaan, jota kumminkaan ei mi-
tään aamistanut.

Muutamia Pitiwiä tutui, taitti tiimi kuten ennenkin.
Tahmamtn surumielisyys oli jo poistumaisillaan, tun

hiin eräiinii iltana työnsä tchtyii sai tiistyn mennä tatolis-
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papin luo. Hänen!iiyly,i,lolclla; hiin mcui, mulla aaivis-
'tutsensa olilvat laasc» hcriinnecl.

Martta istui odottac» »vcljeiinsä, joilla askeleita jo
luuli tnulelvausa. Hän käiintyitse. Veljeään hiill ci niih°
nyt, cdessänsä seisoi hoivin herra.

Pittäiin katseli häntä Martta, mutta holvihctra astui
hiintii litemmätsi.

"Miten »voit sinä, kaunis lapsi?" kysyi hän hellästi.
"Eitö aitasi täällä tule tukalaksi ? Tulc, anna miuulle tii-
tcsi" ja hymyillen oijensi hiin, kätensä Marttaa lohtaan.

Pellvolla lasti Martta tiitensä hänen tiitecusä. Mutta
lun holvin herra siitä ei luopunut, ivaan ptiristacu sitii
»valawasti katseli Martan silmiin, tysyi tyttö tnmmat-suen: "Kuinka tulette näin myöhään, onko teillä mitään
sanomista Tahivanalle?"

"Sanomista" — kertoi herra — ja astui tyttöä mielii
likemmätsi — Sanomista! On. Minä tahdon ottaa sinun
mutaani holviin. Minnn »vanha äitini si-ii tahtoo. Siellä
cliit sinä ihanat päiwiit,." Ia hcrra puristi »uiclii tomcm-
masti neidon kättä.

Martta weti pois kätensä. Hänen poskensa incmmiil
punaiseksi; hänen iiiiuensi, jota ivasta oli niin suloinen
munttni tiilvaatsi.

"Herra! johan olette tuulleet, etten minii hoiviin lähde.
Vcljeyi sen, jo teille sanoi" ja kauneutensa kunniassa sil-
mäsi hän herraa. "Teidän orjia emme ole" sanoi hii»,
tun ci herra mitään ivastannut. "Mc;olcmmc »vapaita."

"Kuinka kaunis nuhassasi olct sinii cnkcli!" »vastasi
homin herra. "Sitii enemmän minä sinua rakastan.
Aita nemvon näyttää. Kentiesi tnlet sinii joskus itsestäsi
holviin, maitta nyt olet niin rohkea" -ja nauraen, nousi
herra ratsunsa seltäiin ja latosi.

Martta tatsoi tanan hänen jiiltccnsii ja ylöntatsc lei-
mahti hänen silmistään. Enemmän tnn loskaan ennen
hän nyt äitiänsä taiposi. Kuu äitinsä cli, ei uskaltanut
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tutaail Marialle pahaa sauna sanoa. Mattia tunsi uyt
ensikerran Innlipvasli, ettii chiin oli äidittä.

Tonvcn itiini tnnlni holvista. Iö oli tullut. Martta
odotti Tahlvanaa. Tiimii tnli tnn jo yön pimeys oli
lasleunut alas, Hiineu otsallaan oli musta ptlmi, tuu
hiin astni sisään. Se katosi, kun hän uitti Matta», Mutta
mustempana, synkempänä nousi se sinni Me, tnn Martta
hiinellc kertoi homiherran käynnistit.

"Minii olcn hiinclle »vastannut kolvilla sanoilla; cn luulc
hiineu euäii» semmoisissa asioissa palaaivan tänne" lopctli
Martta ja taputti Tahlvanaa poskelle, lun näki ivihan
liehnivan hänessä.

"Hän tulee takasin, ellei huomenna niin ylihuomenna,"
»vastasi Tahmamt. "Mutta tuu hiin tulee, on pesii tyhjä.
Lintu on lentänyt pois. Ratas sisar, ainoa maan päällä,
jota minii rakastan! Sinnn on muuttaminen pois täältä."

"Sinii rakastat - minua ja ajat minttu pois" lausui
Martta ja löi käsiänsä »vcljen taulan ympäri.

"Juuri scu -tähden, cttii olet minulle talliin maailmassa,
pitsiä sinun muuttaa. Minii en moi sinua täällä puolus-
taa. Armas, rakas sisareni!"

Martta ei lausunut mitään, mutta Tahivana jatkoi:
"Kim aamurusko koittaa, saatan minii sinun Lutheriini-sen pastorin luo. Siellä olet sinä hymiissii tallessa.
Siellä saat uuden isiin,-uuden iiidin ja sisarutsia löydät
sinii manhau paristunnan molemmissa lapsissa. Minulla
on kolme »vapaata piiiwiiii tällä »viikolla. Minä tahdon
seurata" suuta sinne ja »viettää siellä pappilassa sinun
tatissasi lomahettcni."

Martta tiesi, ettei Tahivana tiitii sanoessa leikkiä laske-
niit. Koto yön istui hiin »veljensä kanssa puhuen. Vä-
liin hymyili hiin, mutta useammasti »virtasimat kyyneleet
hänen silmistänsä. . Aamu rusto, kun se lemeni tapasi sisa-
rukset tiellä.
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«II
Martta taswaluswanhcmftainsa luona.

Iloisesti syleiliwiit pastorin lapset Mart>aa. He lun
simat hänen; he ratastilvat häntä. Tahivana kertoi pas-
torille syyn, mitsi hiin oli tullut; hitu pyysi pastorin Mar-
tasta muretta pitämäiiu ja pastori »vastasi liimaten piliiii
lapsenansa orpoa, jota sanoi jo kauan isiin tunteilla ra-
kastaneensa.

Tahivana oli saanut takaisi» iloisen mielensä, tun niiti
sisarensa oleman hymiissii tnrmasfa. Myöstin Marttan
silmistä, tuu oli sanonut tattcrat läähylviiissanat Talsiva-
nalle, loisti onni. Hiin sai pastorilta opetusta : hiin eleli
nyt iloisia piiiiviii pappilassa.

Pastori Nmt oli tunnon mies. Hiineu hurskas sy-
dämensä osoitti kaikissa hiincn töissään itsensä scmmoiscna.
Knn pitimiin, työt olimat loppuneet, totoontui perhe pas-
toriin kamariin ja siellä tului ilta hyödyllisissä puheissa.
Mimmoinen isäntä scmmoina pcrhc — se tässä toteutui.

Katsi muotta cli Martta pastori Dautiu luona on-
nellisena. Hiin oli nyt kuudentoista ivuotincn.Kaunis lapsi
oli yhä kauniimmaksi neidoksi tasmanut. Mntta onni, ei
ole maailmassa pitkällinen. Pastorin puoliso tuoli ättiii
ja muutamia kuukausia sen jälkeen oli pastorintin hanta
peitetty. Katkerasti ittein seisoi Martta usein taslvatus-
»vanhempainsa haudalla, Häu ei nyt tiennyt minne kääntyä.

Vaan Martan kohtalo ei ollut tamällisten ihmisten.
Hän lähestyi yhä sitii hetkeä, jolle, jos sitit kukaan nyt
olisi edeltäkäsin osannut sanoa, ihmiset e-lisilvat hullutuk-sena nauraneet. Pastori Dantilla oli sukulainen Marien-
burglssll. pappi myöskin oli tiimii. Glyck oli hiincn ni-
mensä. Pastori Dantin handalta turwasiwat hiineu lap-
sensa prolvasti Glyckiin. Heidiin tolloonsa ci pettynyt.
Glyck otti sutulaiscnsa lapsct lapsenansa ivastaan ja Mart-
taa kohtasi sama onni. Glyck oli usein nähnyt Martan,
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ihmelellyt hänen tanncnttansa, ju tnntmatsnnul hänen
ymmärrystänsä. Pastori Dautin haudalta tapasi Glyck
Martan, siellä tysyi hi!», tahtoisit» Martta tulla Marien-
butgiiN' "Tiissii ystiiwiiui haudalla lufttan minä olla si-
nulle, mitii hiin oli." Martta kiitti Inmalaa, joka taasen
oli hänelle uuden, turivallisen todon antanut. '

Maricuburgissa ei mitään Martalle munttuuut. Oma
äitinsä ja isiinfä, pastori Daut ja hänen puoltsoysa lepiisi-
miit maan polvessa, ivaan uuden isiin, uuden äidin löysi
Martta proivasti Glyckissii ja hänen puolisossaan. Pr°o-
masti pnolcltansa haivaitsi pian Martassa löytäncensä
hclmcu. "Martta on timanti" sanoi proivasti usci», hä-
nen tasivojcnsa tauucus, mutta eteuti hiineu sydämensä ou
terran kypsylvii suloisitsi hedelmiksi."

Niin oli Martta pian moittauut proivasti» sydiimc»
ja ivauha rouiva rakasti Marttaa, niiukuin olisi liimii ol-
lut hänen oma lapsensa. Daut oli jättänyt Martan taswa-
ttltscn testen. Glyck lopetti,,mitä Daut oli alkanut. Hän
selitti oppia harrastamalle tytölle historian tummillisinimat
tapautset ja tuota tehdässiiiin haivaitsi hiin nuoressa otto-
tyttitrcssäitn asuman hengcn, jonta tapaista hiin ei ennen
ollut talvaunut. Silmiinastnivasti »viisastui Martta piiimii
päimitltit. Uutcliasti tunntcli hitu taslvatiis-isiinsä ope-
tntsia, antamatta sanaakaan luiskahtaa torloainsa ohilje.

Martta oli onnellinen, Hänellä oli isit ja iiiti; hänellä
oli, mitii hiin maailmassa taisi toitvoa. Hiincn onncnsit
yhii cncni tun Tahivana criiiinä päimiinii tuli häntä ta-
paamaan ja sanoi mnuttalvansa litiscutuun asumaan. Siitä
"päilviistä, jona Martta karkaamalla siirtyi kotoansa, ei
Talsivana menestynyt hoivissa. Hiin ci »voinut kärsiä sitii
ylönkatsetta, jolla hoivin herra häntä tohteli: sen tähden
erosi hiin hiincn palivclntscstaan ja osli itselleen iviihiiisen
maatiltan, johon Martan ilotsi aitoi numttaa. Tahivana
oli muutamia tuutansia sitii cnncn nainut hymä» ja ym-
märtiimäisen ucidou. 3ie päimät, niittä nyt senrasiivat,
olilvat Martan onnellisimmat.
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Jo lanan aitaa oli Maricndntgissa puhuttu Rnolsa
taiZlcn Inlösta ja Wcniijitn sotajonttojen »natsseisla, Mutta
Ruotsalaisiir ci uiityllyt ja Weniilitisiit ci luota eucmmiin
lnnllmul. Kolva sota oli leimahtannt tuleen tcisari Pic-
lariu tahdosta ja synnyttänyt murctta ja peltoa; ja maiiic
tiislii oli kulkenut Maricnburgiin. Mutta tun ci mitään
luulnnut, rupesiwat Marienbnrgin asnttaat rauhaa toilvo-
maan ja toimet ja. työt toimitettiin taasen tuten cn-
ncntin.

Eräänä aamuna tun aurinko suloisesti uonsi taiwa-'
hau rannalla, herätti torwien soitto Matienburqin asuk-
kaat. . , .

Ruotsalaisten, sotajoukko, kuninkaan siniset "hcntiratnu.
nat" lilluvat marssien pitkin tietä soittaen ja lanlaen.
Kaunista oli nähdä, lninta haarniskat äurinsson paistccssa
kiilsilviit; kaunista nähdä, Miten michunlliscsti ratsnril
istuimat hemoistcnsa selässä. Mntta ihmiset eiivät lutua
pitäneet tauneudcsta, he tiesiivill nyt »varmaan, ettii sota
oli liisissä. He peliistyiwiit.

Rytmcutti seisahtui. Öivcrsti Wräugcl »vaali asuntoja
michillce». , -

Ei huonetta niin halpaa, jota olisi unohdettu. Ilse
proivasti Glycktiu oli patoilcttn ottamaan huoneesensa ntie^
hcn. Atscl Ferscn oli läntiin miehen nimi.

«H'.
Gnsimäinen rattans.

Alsel ferscn oli laniiis, nuori hcrra. Hänen otsansa
oli tottea, hänen silmänsä suuret ja tirtlaal. Koto hiilien
olentonsa osoitti, eitit hiin »vasta oli mieheksi -lllemaisillaan.
Hiin puhui kauniilla lapsellisella äänellä Marta» kanssa,
jota otti hiintii ivastaan, sillä proivasti ci sattunut olcmacin
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kolona, hiin intoili anlcelsi, eltii lnli ivicraisillc »iiinilse.
pitiscsti, mutta syytli solaa siitä.

Nnoiiitaiseu itäni, hiincn ujonlcnsa, hänen nljnntensa
ja hiiUen, tailnis mnotonsa lvaitultilvat Martassa tummal.
lijia Inntcita. Ei itinä cnncn Martta- ollut scmmvtsla
miestä nähnyt. Hänen täytyi itscllccn tunnustaa, että hiin
loisellaisccn mnotoon oli sotamiehet kuivaillut. Häu oli
luullut niitä hirmnisitsi. Nyt oli hänellä tuossa edesliiii»
sotamies, mutta totona» toisellaincn. Hiin punastui ja
aina yhä cncmmiin, tnta iaucmmin nuorukainen silmäili
häntä, ja hiljaisella äiinncllc »vastasi hiin Fersenin tysy
mytsiin.

Martta »vetäytyi tamarista, tnn prolvasti astui sisään;
ja sill'aitaa tun proivasli ystiilvitllisesti tcrivehti mieras-
taan, tasteli Martta lnkat, joita hänellä.aina oli kama-
rinsa attunalla. Hiin kasteli, mutta ei hän nyt tuttiansa
muistanut. Hiincn mielessä oli nuorukainen, jota ensi-
kerran oli saanut hiincn sydämensä tykyttämään taivallisuntla
tolvemmin.

. Monta ci päiivää tnlunnt, uiiu jo oli prolvasti ja
»vieras hylvät tutut ja yötiiwiit. Sotawiiti tähän aitaan
oli raatuudcsta tunnettn ja siinä lieneekin syy ollut kaik-
kiin niihin hirmnisuutsiin, joita heistä juteltiin. Mulla
taivallaisia sotilaita ci Fcrs-^n ollul. Hänen silvislytselisii
oli, cnucnkml hän siitä itsc ticsikiiiin, alvauiiut hiinellc mo-
»vastin sydämen. Hänen leppyiucn olentonsa sai ntnttaau
sen., että proivaötin puoliso piau piti häntä wanhana tun-
nettuna ystäwiinii. Hiin oli tun perhccscn tnulniva, jolle
iloa ja surna ei salata

Kun Fersen illoin istui pcrh.ee» kanssa puhellen maista
ja ihmisistä, joita ha» oli nähnyt, tahi jutteli tunintaansa
urostöistit, wällkyilvät Martan silmät tirttaainmasli.
Helppo oli nähdä, että nuoriltaisen tertomntset weiiwiit
tytön ajatukset »verisiin tappeluihin, joissa Nuolsalaistcn
sankarit ihmctummia uroStöitit tetilviit, ehta hänen wahäi-
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nen jalkansa »votkia Pöyryt!! ja pienet sormensa Icttasimat
lantaa.

Samoin ikitiin innostnlii sseisen kerlomutsillaau »van-
haa paristunlaa. ?)h" cneucivällä ysläwyydellit tnonleli^
»vat he »vieraansa puhetta ja heidän »vanhat silmänsä tat-
seliwat rattaasti kamusta kertojaa. Ptowastin »vaimo
luuli usein imiossaan hänessä näkemänsä ainoan poikansa,
jonka lianen lewiitpäiwiinääu hauta »vei. Ia usein tun
Fersen oli kertomuksen lopettanut, huokasi rouma: "Jos
olisi, minun. Abelini elänyt , samoja olisi hän tainnut
kertoa."

Mutta yhä enemmän rupesi Akselin mieli kääntymään
Marttaan, joitta kauneus nyt ijitn tewiithettenii kukoisti
suloisimpana. Martan luonnollinen, teeskentelemiitöin olento,
hänen sclivii ymmärryksensä, hiincn. kauniit puheensa pai-
noilvat nnorutaisen sydämeen tytön kuivan piiimii piii-
lviiltä yhä fhwemmiille. Semmoista neitoa ei ollut Fer-sen ennen ikänä nähnyt. Teeskeiitclewäisiii,.»vierasftuhcisia
ja juonikkaita olilvat suuremmassa tahi wiihemmiissä osassa
kaikki olleet, joita hän tähän saakka oli tullut tuntemaan.
Ei siis kummakaan, että michkeiin nuorukaisen, sydämeen
Martan tulva pääsi astumaan.

Eräänä kauniina iltapiiuviinii auringon laskiessa, jona
ihmiset piiiwiiu työstä iväsyncenä hatcwat iviriooitusta,
tsttti Akscl ja Martta kahden kesken perheen lotonshno
nchcssa. . Auringon säteet »valaisiivat Heidiin
tasivojansa ja molempain tauncus loisti nyt mielii tam
niinpana tun ennen.

Aksel oli lopettanut kertomuksen. Hiin oli puhunut
Orenstjernasta. Hän oli jntellut miten eräs nuorutaiueu
oli pelastanut kunintaan hengen, ja inuita asioita, joista
sotainen aita on niin rikas, oli hän kertonut. Wiimetsi
oli hän maininnut itscniit sitsi, jota kuninkaan pelasti:
"Minä en nähnyt" pnhui hiin, "muuta tuu tuningastani
silloin. Niinii tehtiin majoritsi, ivaan en ajatellut uyt sitä
tunniaa, jota oli minulle tapahtunut. Kun hewoinen
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kaatui hänen aliansa ja hän nousten rakuunan hewoisen
selkään huusi: Ofcnstjerna, molla ou tappelun pääte, sil-
loin cn kuullut muuta, tun hänen ääntänsä. En nähnyt
muuta tun miten hän »viittasi tulta otsentawaiseen Wenit-
liiistytistöön päin, ja lensi sinne tuuliaispäiinä. Kotva oli
metinen tyo. Meikäläisten riwit taatmmat tun heinä Mii-
katteen edessä — mutta tykistö ivalloitettiin ja »voitto oli
meidiim"

"Semmoista sankaria, tun teidän kuninkaanne on, tah-
toisin minii nähdä," lausui Martta innossa. "Hiin ollcc
teidän näköinen, semmoiseksi olen häntä itselleni kuivaillut.
Minä aiman hylviu ymmärrän, cttii häntä rakastatte, cttii
toto sydämenne on Kaarlessa kiini; sillä ei häntä saattane
kukaan olla rakastamatta."

Syiviin ajatuksiin oli Aksel tuaipimut Martan tätä
lausuessa. Hitu katseli, miten aurinko hohtamatta laskusi
alas kullaillen kirkon tornin, mutta ättiii, ikäänkuin olisi
hän herännyt unesta, loi hiin silmiänsä Marttaan, joka
ihastellen oli häntä siivulta katsellut. Nuorukaisen ja nei-
don silmiiilytsct sattumat yhteen ja sanaa sanomatta oli-
lvat he ymmärtäneet, mitä ajatus uiiissii silmäilytsissa asui.

"Jos neitoja maailmassa löytyy, jotta ansaitsemat
taitoaan, niin olet sinii, puhdas enkeli, ctcivin niistä," sa-
noi Atsel Hiljaan, lasti huomaitscmatta kätensä Martan
luteen ja katsoi hymyillen hänen sinisiin silmiinsä. Äänet-
tömyys seurasi tätä lausetta. Mutta tämä äänettömyys
sisälsi enemmän, knn kielillä olisi taidettu sanoa, Martta
loi silmänsä alas, mutta pian nosti hau ne Me, ja tnn
nuorukaisen silmät taasen tapafiivat neidon, kuului hiljai-
nen kuiskutus: "Martta! eu woi sitä sinulta salata; minii
rakastan sinua. Wastaa, oi »vastaa, rakastatko sinii.mi-
nua? ...Oi wastaa pian. Niinä cn enää »voi elää tietä-
mättömyydessä."

"Aksel, minä rakastan sinua, miksi sitä salaisin. Minä
rakastan sinua kaikesta sydämestäni. Sankaria sinun tver-
taistasi, kuka näitten saattaisi olla rakastamatta. Mutta
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Atscl, mitä olen ininä sinun rinnallasi? Maalainen orpo
neilo maan." Niin puhui Martta ; punaiset olilvat pos-
kensa, sanat tuskin kuuluuvat.

"Wanhcmpia löydät sinä minun kodossani, armas
Marttani!" puhui Aksel ja sydäntänsä ivastaan painoi
hän rakastettunsa, joka kyynelten läpi hänelle hymyili, —

"Oletko unhottanut, mitä sinulle mustalaisämmä ennusti?
Ken tietää, kuka meistä tässä suuremmassa mitassa toisen
onneksi seisoo. Mutta fodanaikana ei mittailemista" li-
säsi Aksel — "Mitii pian tehdään, se pian tehdyksi näh-
dään. Tule, käykäämme pyytämään, että nykyiset »vanheni»
Pasi kuolleitten siassa siunaamat meidän liittoamme, sillä
ylihuomiseksi emme häitä saa jättää."

Silloin loi neito kirkkaat silmänsä ylös. Sanan sanoi
hän, sanan, joka innostutti nuorukaista, "Niin tule" oli
sanansa ja nyt lahestyiiviit proivastin lukukamariin, missä
ukko lvalmisti tuleman pyhän saarnaa.

Proivasti kuunteli kummakseen nuorten puhetta; hiin
lasketti sitten roumausa, jonka silmät paremmin kun hä-
nen olilvat osanneet nähdä Martan sydämen salaisuudet,
jo euuenkun Martalle itselle oli niiniä salaisuudettiedossa.

Paljon oli prowastilla lausumista, sekä eteen "että
ivastaan, mutta kaikki »vastalauseet niiyttimät rakastelnt
tyhjäksi ja wanhalle pariskunnalle ei ollut muuta neuivoa,
kun antaa siunauksensa. "Jo moitit linnan" sanoi pro-
ivasti "puhtaan sydämen. Älä saastuta niitä aarteita, joita
siinä löydät. Ne omat kalliit. Jumalan nimeen ota ne."

Wanha rouiva oli sangen iloinen siitä, että rakas
Marttansa oli saanut niin hyiviin, niin yleivän, niin kor-
kea-sukuisen herran sulhaisetsi. Sitä ei hiin ennen olisi
osannut aawistaataari. Hän oli usein surullisesti miettinyt
Martan tulewaisuutta, kun Jumala heilitpois kutsuisi. Nyt
loppuilvat pelkonsa. Wiihän toisilla silmillä katseli prolvasti
asiaa. Hän mietti itsekseen : "Joka pian tulee, se pian menee"
ja hän rukoili Jumalaa, että se rakkaus, joka niin pikaisesti
oli syntynyt, ei yhtä pian sammuisi, Maan kestäisi wanhuu-
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den rajoille, hautaan saattä. Hän muisti sotaa siihen
lisäksi ja häu nyytithytti ajattclemasti päätänsä. Mutta
lviimein moitti puolisonsa ilo ja muistaessaan aitoja, jona
hän itse oli nuori, lasti häu uuorteu kädet yhteen.

Seuraamana piiiivänä - - se päilvii oli pyhä piiiivä
kotoontuiwat rykmentin upsierit alttarin ympärille, jossa
»vanha prolvasti »vihki pariskunnaksi Akselin ja Martan.
Öwcrsti Wrangelin sanotaan tuossa kummatsuen katselleen
Marttaa ja - lausuuee» ei ennen milloinkaan nähneensä
niin kaunista olentoa. "Jos on tuo neito sydämessään niin
kanuis kun ulkonäöltään, niin on Fersen onnellinen" sa-
notaan Wrangelin kuiskuttaneen towerinsa korivaan. Kir-
kossa näki hän monen silmät uiman kyynelissä ja tnn hän
niihin syytä kysyttyä, sai »vastaukseksi: "Martta iviedään nyt
Marieuburgista" sanoi ömerstt: "Fersen «n onnellinen,"

Uusi elämä alkoi nyt Martalle. Taimahallaan paloi
rakkauden aurinko loistamana, kirkkaana. Kuukausi kului
kun piiiivä, päiwä tun tunti. Marienburgissa oli rauha
ja ralastaivaiset tuskin enää muistimatkaan, että ylfym--
pari heitä sota raimosi.

Martan iloksi tuli Tahivana kohta kun kuuli sisarensa
naimisesta Marienburgiin. Ia Martan ajatukset täitn-
tyimät hetkeksi entisiin aitoihin, tun Tahivana juttelimiten
holvin herra oli pahuutensa palkan saanut, miten hänen
oli täytynyt welan tähden myydä suurcn howinsa ja mitem
hiin sitten oli tietämättömiin kadonnut. Mutta mustat
pilivet eiivät kauan säilyneet Martan kirkkaalla taiivahalla;
ne hajosiivatlja hoivin herra oli pian unhotettu.

Kuukausi oli kulunut. Wauha rotupa iloitsi nähdes-
sään, miten Martan kauneus päiwä päiivältä kypsyi;
proivastin riemu taasen oli nähdä, miten Martan hen-
gelliset »voimat YHH euenilvät, initcn hänen ymmärryksensä
yhä enemmän seliveni ja proivasti sanoi: "Kauneus ka-
toaa, mutta sydänten puhtaus Pysyy. Pidä puhtaana sy-
dämesi Martta, niin ivoit sinä iloisella mielellä harmaq
päisenä muistaa nuoruutesi kauneutta."
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Waan nyt rupesiwat kolkot tiedot leivenemiiän Ma-
ricnburgissa. Puhuttiin Wcnäläisten lähestymisestä. Kaup-
pamiehet, jotka Marienburgiin tulimat, sanoilvat nähneensä
suuria- sotajoukkoja. Näistä puheista ci kukaan alussa
niin" pelästynyt lim Martta-; mutta Aksel löysi hänessä
pian sen saman Martan, jota puheensa Kaarle kuninkaasta
usein oli innostuttanut.

V.
Marienburg häwitetään. Aksel ja Martta

eroamat.

Kun sotaiset puheet yltymistään yltyilvitt ja moni mat-
kustaja surkeasti walitti Weniiliiisten roslvotöitä, lähetet-
tiin »varhain eriiäuii aamuna majori Fersen kuninkaan
henkiratunnain kanssa tarkastelemaan »vihollisia.Kaksi päimää oli Fersen tällä mattalla. Jo »vapisi
Martta. Mutta tolmannclla pitiwällii tuli Fersen takasin
iloisena ja teriveenii, ainoatakaan miestä omistaan kadot-
tamatta. Hänellä oli Ninassaan ivanti ja tämän kerto-
muksista ymmärsi Martta, että onnensa rauhalliset piti-
ivat olilvat lopussa.

Jo muutaman pitimiin kuluttua, jonaWenitlitisten sota-
joukot ehtimiseen ahdistuvat Ruotsalaisia, alkoimat sodan
meriset raiivottaret lemetit ympäri onnettomassa maakun-nassa. Ampumisen paukkeet osoittiivat paikat, missä he
asuimat, palaneet kylät, niistit he olilvat käyneet, leimat-
töntät perheet ja surmatut ihmiset heidän kohteliaisuut-
taan. Meinen oli ivalitus. Kowa oli aika käsissä.

Päiwä pitiivältii samosi wihollisia onnettomaan maa-
kuntaan. Maalais-asuttaat painivat kokoon, mitä parasta
heillä oli ja hatimat turmansa »vähäisessä kaupungissa.
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Marienburgissii otettiin ystälviillisesti ivastaan, ketä sinne
ivaan tuli; mutta yhä enemmän eneni turman hakioita,
jotta ivihdoin- kaupungissa kaitti huoneet oliwat niin mä-

keä täynnä, että itsensä kirkonkin owet oliwat onnettomille
pakolaisille au'aistalvat.

Proivasti perheenensii oli Akselin kanssa muuttanut lin-
naan, sillä Marita ci tahtonut michcstäiin luopua ja pro-
ivllstin mielestä oli liima lujempi tun asunnot kaupun-
gissa.

Martta ei pelännyt. Hän oli uroon puoliso. Hän
puhui lohdutuksen sanoja peltäälville ; niilästyneille mci hän
ruotaa; hän oli ivalittaivaisille suloinen enkeli. Kun oli
työläs piiilvä loppunut, kokooutiii perc tuteu ennenkin.
Päiivin oli heillä kullakin paljou tekemistä, semminkin
Akselilla, jonta lomaheilet nyt oliwat Marsin tiukassa ja
harivat.

Eräänä' rajuisena yönä osoitti taiivaan rannallanousema saM ja tuli, että iviholliset lähestymistään lä-
hemmät Marienburgia. Majori Fersen, joka Oxenstjer-
nan kanssa oli tiedustelemassa »vihollisia, tuli aamupuo-
leen yötii takasin linnaan, tiedolla että Salaivikin, Litro-
ivin ja Bojamilin paikkakunnat paraikaa paloiivat ja että
»vihollisten lukemattomat joukot tuskin olilvat peninkul-
maa etempitnä Marieuburgista.

.Kun aamu aurinko rupesi koittamaan, näkiiviit ihmi-
set, jotka tornissa oliwat wartioitsemassa, lukemattomia
wihollislaumoja kaupunkia kohden marssiman. Linna oli
jotensakin hyiviisti »varustettu ja lujat tytit seisoiwat »val-
leilla »valmiina. Kauan ei heidän tarminnut työttä olla.
Kun »viholliset tnlimat linnaa, niin liki, että kuulat muu-
riin ehti, alkoi ampuminen ja terran alettua, ei se niin
pian loppunut.

Iltapuoleen antoi..tornin wartia tiedon ettii parla-
mentiiiiri lähestyi. Oiversti Wrangcl ci häntä linnaan
laskenut, »vaan pani upsierin tiedustelemaan, mitä »vihol-
lisilla oli sanomista.
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Parlamöttttlliiri »vaati kentraali Scheiemetewin niinessä
Ruotsalaisten antautumaan, taihitta ivalmistaimaan ryn-
nistystä mastustamaan. "Weri, jota tässä rynnistössä
Vuodatetaan" niin lopetti npsieri puheensa "on terran
kantama teidän piiallenne,"

"Sanokaa kontra-ali Schereiucteiville, että hän on terioe
tullut linnaa ottamaan, jos hän tahtoo onneansa koettaa"
oli piiällitön uljas tvastaus.

Seuraamana aamuna aitoi »verinen työ. Tuhannet
pyssyt ja lanoonat otsensiioat tulta ja rautaa linnaa ja
taupuntia ivastaan. Sankarina tappeliivat Ruotsalaiset,
mutta yhä likemmiiksi tiiukeusiwat Weuiiläiset, Wiisaat
päiittiwiit linnan »varmaankin täyty»viin antautua; mutta
kenraali Schlippenbcich oli lähettänyt käskyn Wrangelille,
niatsatoon mitä tahansa, »vastustaa^ ja Wrangel seurasi
Mieluisesti tätä käskyä.

Wihollistett into nousi yhä korkeammalle, luu uätimiit
Ruotsalaisilta mäkeä tolvasti kaatuman. Koto ensipäitvän
ampuntisclla etmät he muuta »voittaneet. Heiltä itseltään
taatut miehiä riwittiiin, mutta omia ivahingoitaan he ei-
ivät lukeneet, kun nätiivät, että Ruotsalaiset altoiivat »vä-
syä. luotsu-kaiivannot linnan - ympärillä oli ruumiita
täynnä. Huolimatta mistään kartasiivat Weuiiläiset lin-
naa »vastaan; Heidiin intonsa oli tiikerin, heidän »veriha-
lunsa suden. Tuollasina samosuoat he kaupunkiin, jossa
ylön kauhea murhatyö otti alkunsa. Kaikki, joille ei on-
nistunut päästä' linnaan, murhattiin armotta. Miksi oli-

kin Wrangel niin ylpeästi kohdellut lähettilästä! Torni-
kellon ääntä,, jota yötä päimää oli soittannt ja ilmoitta-
nut kaupungin ivaaran, ei enää kuulunut, mutta tätä ivaa-
raa ilmoitti mielii paremmin taiivahalle nousewa sawu ja
lcimmva tuli. Palamain huoneitten ympärillä knulni »vim-
mattuiden sotamiesten kiroukset, jotta siellä täällä, tuu
löysiivitt iviiulllcttcriu , muuttutivat pirulliseen nauruun,
kamalampaa knulla, tun maltean rähinää.

Nöuseivaua amnuna käytiin linnaa »vastaan. Kalsi
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tolttoa päimää scisoiwat linnan muurit. Venäläiset eiivät
ivoineet niitä rittoa. Heitä kaatui riwittiiin, mutta toiset
siitä ivaan yhii cnemmän »viminastui»vat. Kustaivus tol-
illllnncn aitoina sanotaan erään upsierin rutoilleen, tun
oli hauelta jalta poikki ammnttu; "Kristus! sinii jotarii-
matuista ajoit perkeleen, aja hän ttyttin »vihollisistani!"
Se on merlitseiuit tämä lause, sillit sodassa, tun »veri »vuo-
taa niinkuin sateisena piiiwiinä mesi maanwiljcliän ojassa,
muuttuu hellinkin sydän jo rauhan aikana kuolemaa la-
motstilvll ei silloin »vuodata kyyneleitä, maitta näkee tu-
hansia tnoleman kanssa taisteleman muscrretuilla ruumiilla,
ja kuulee tuhansien malitushuutoja. Venäläiset oliioai
titssii tällaisia riilvatuita. Väkijoukolla samosiivat he lin-
naa »vastaan. Missä mies kaatui, siinä astui toinen
siaan. Kaksi kertaa ajettiin »viholliset takasin, kolmannella
terralla »voittimat he. Linna oli otettu, oli heidän.

Mutta jos oli rynnistys hirmuinen, hirmuisemmat
olilvat seitat linnassa sittemmin. Missä miekka nähtiin,
siinä nähtiin merta, siinä luultu ivalitulsia. Vaan tuo
ei ole sodassa outoa. Liiman leskellä oli towiu pula.
Paitta siinä oli aivoin ja sinne oli linnan wiiestö ivetiiy-
nyt, altiiksi antaen taitti, »viime »veripisareen saakka paik-
kaa miehuullisesti puolustaen. He seisoimat siinä pyhä-
maattehissaan; into leimusi Heidiin silmistänsä, ja jos oli-
mat poskensa tässä entistä »vaaleammat, pelko ei sii-
hen syynä ollnt. Aksel Fersen rakuunaiu kanssa tap-
peli heidän suvulla; hänen teriiivit miekkansa oli tylsynyt,
tirtus terä oli tverinen. Itse oli hiin mielit terive, samate
myös nuori neitonen, jota pistoli tiidessii ratsasti hänen
ivieressänsä,' Silloin samosi partanen npsiert mihollisten
leskeltä Akselia ivastaan ja Uraalin »vanhat wcljct seurasi-
ivat häutit. Mutta samassa silmänräpäytsessii tuului ka-
mala hunto: "Oi niiniin Akselini!" ja Merisen Ferseni»
silvulle lvaipui uainen ivcriscllc maalle.

Silmänräpäykseksi seisahtui »vihollinen, sitten oijensi
hän mieltänsä lasliatseen sitii taatuueescn naiseen. Mutta
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samassa kuului »vieressään! käsky: "Pidätä, raakalainen!"
ja korkea upsieri, puetettu kultaisiin tvaatteisin kannusti
hemoistaan ilkiöitä ivastaan.

"Siinäkö miehuutesi, julma ihminen, josta kerskasit
minun plllivelutseeni tullessasi! Viattomia naisia sinä tapat!
Sitokaa se koira" huusi hän ympärillä seisomille sotamie-
hille, "jotka nähdessään esimiehensä olilvat laskeneet alas
aseitaan.

Upsieri näki ensi silmäilyllä, että Fersemssii mielii oli
henki. Hän kiiski wiedii hänen linnan sisimmäisiin huo-
misin, joissa muut »vangitsi otetnt upsierit tallennet-
tiin. Sitten kumartui hän Marttaan, jonka kauneutta
hän ei saattanut olla ihmettelemättä, ehta kuolon ivaaleus
oli laskennut neidon kaswoille. Hänen kiisti upsieri wiedä
erinäiseen kamariin.

Martta kun tunsi, cttii hiin nostettiin, aivasi silmänsä,
mutta painoi ne kohta umpeen, kun eiivät silmäilyksensä
laivanneet Akselia, »vaan hoivin herraa, jonka maalla ennen
utuinen iiitiivainaattsa maja oli seisonut. Häu luuli At-
scliu kuolleeksi, kaatuneeksi — mitä oli hänellä enää maail-
massa! Lancia sanomatta antoi hiin wiedii itsensä, minne
lviemämtehet tahtoilvat. Mutta tämä tilansa ei kauan''
kestänyt. ' Kuolewaisella äänellä kuuli hän jonltln mainit-
scwan nimeään, itäni toinnutti Martan, Hiin aivasi
taasen silmänsä ja niiti sotilaiden tantaivan Akselia.

"Tässä, täällä olen, Akseli!" huusi hän. Muuta ci
hän ennättänyt sanoa. Hiin oli croitcttu Akselistaan.

Upsierin nimi, joka oli pelastanut Martan, oli Bauer,
hän oli kenraali Venäjiin sotalväessii, ehkit sukuperää
saksalainen. Tämän kenraalin, osalle joutui Martta sen
taman miitaau, joka sodassa saaliista kullekin osan jakaa;
ja Bauer oli saaliistaan iloinen, sillit hän oli parlament-
titiirinii nähnyt Martan, kummastellut hänen kauneuttania
ja jo silloin toilvonut saada osallee» hiinc». Baner ivei
Marta» Suulaan, missä tenraali Schcrrmeteivin piiiilciri
tiihiin aitaan oli.
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' Aksel Ferscn jätettiin sairashuouecsen Marienburgii».
Bauer oli sallinut hiincn. sanoa jäiihywäiset Martalle.
Martta oli silloin wakawana seisonut miehensä muctceit
mieressä lohduttaen häntä, jonka haawat eiwät niin pa-
hoja olleet, kun alusta luultiin, ja lujasti wakuuttaimt,
puristaen Akselin ivoimatonta kättä: "Jumala kyllä ar-
mahtaa meitä!" Vanha proivasti, jota seisoi hänen wie-
ressiiitn, sanoi:" Oitccn Martta, joka Imualaan turmaa,
ei häpeään tule." Vielä kerran suuteli Martta Akselia.
Bauer, jota myöskin saapumilla oli, sanotaan, kun näki
Martan ylelviin surun, aikonccn sanoa sanan, jo,ta tcntiesi
olisi Akselille antanut takasin Martan, mutta iittiä käänty-
neen ja käskeneen Martan seurata itseään.

Vähän matkaa kaupungista oli ivauha rapistunut
luostari; siinä oli kenraali Bauer ottanut asumansa. Etu-
päässä tätä luostaria oli kamari, missä utuinen yksinäi-
syydessä munkit oliwat Jumalaa palwcllcet. Siinä tvalmis-
tcttiin, mitcn parahiten taidettiin, Martalle asuma.

Muutamia pitiwiä kului. Marienburg oli rauniona,
linna melkein maata myöden hiilvitctty. Vangit huotaili-
ivat »viclii aliterran säästetyissä hnonehissa kahleissaan.
Silloin tuli äkkiä käsky »valmistautua matkalle. Kenraali
Scherentctem oli »valmis uusille retkille lähteittään, ivan-
kien oli astuminen linnasta — orjuuteen.

VI
Martta wankeudessa.

Sattumus oli saanut kauniin Martan kenraali Vane-
rin käsiin, Martta oli orja, Martta oli kenraalin omai-suus. Mutta peläten oli Bauer omistanut Martan, sillä
jos olisi jokn korkeampi upsieri sattunut Marttaa niitc-
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mää», niin olisi Martta samassa ollut tämän oma. Tuon
tiesi Bauer ja siitä syystä piti hän Martasta tarkan
maarin, jottei kutaair saisi aamistaa, minkit helmen hän
Manhan luostarin raunioihin oli kätkenyt; sillä miten olisi
hän esimiehilleen taitanut kieltää Marttaa, jos joku näistä
olisi naista lahjaksi häneltä »vaatinut. Tosi on että Lefort,
jota Keisari rakasti, oli sotawiicstön asettanut paremmalle
kannalle, mutta mitä ei enää oman käden oikeudella tvoi-
tettu, »voitettiin »vielä hyivillit sanoilla; sillä muuten olisi
kielto ollut tottelemattomuus.

Kun tuli päiwä, jona »väestön oli lähteminen mars-
seille, ei taitanut Bauer enää salataMarttaa""; mutta min
ylelvä oli hän, ettei hän pannut wantiaan sotalviicn kuor-
mille, niinkuin muut upsierit ryöstettyjä naisiansa. "Käy-
köön miten käy", sanoi Bauer ja käsi kädessä ivaalean
Martan kanssa astui hän ulos luostarista.

Kenraali Scheremetem astui samassa uljaana asumas-
taan. Hänen maattecnsa olilvat pääkenraalin, mutta siinä
ei ollut syy hacttaiva hiincn mahtaivuutcensa. Hän oli
»vasta tehty Snomessa olcioan sotawiicstön pitiikenraalitsi
ja keisarinsa mielisuosiosta oli hän mahtawa. Kohta ulos
astuessaan tapasiwat silmäilyksensä kaunista Marttaa,
joka itkien lähestyi niitä neitosia, joita sama loma onni
oli saanut Venäläisten käsiin.

Kummastellen Martan tauueutta astui kenraali Schere-
metelv hantit likemmätsi, ja pellvolla ivastasi Martta nii-
hin kysymyksiin, joita kenraali hiinclle »vastattaivaksi pani.
Martta puhui hänelle lyhykäisyydessä elämänsä taitki pää-
kohdat ja kenraali, jota monia aitoja oli ollut ulkomailla
ja tunsi mikä armo etenti Ransan hupaisessa kuninkaan
hoivissa tannottarcille annettiin, päätti kohta Martan ole-
man liian hyiviin orjana paltoelemaan kenraali Baueria.
Mtiiwiillisesti kiisti hiin Martan crkaumaau muista nai-
sista ja menemään asumaansa takasin. Sitten kääntyen
Baueriin, sanoi hiin: "Kenraali! tuo nainen ei svivi teille.
Jos olisi hiineu kannentensa talvallinen, jos olisi taiwas
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»vähemmässä mitassa hänelle kauneutta jakanut, niin sai-
sitte mitään sanomattani pitää, mitä rehellisesti olette
ansainneet. Waan nyt kuulkaatte esitykseni: Ottakaa kaksi-
toista kauniimmista helvoisistani ja antakaa minulle tiimit
nainen. Miunn puolisoni Katinta on useasti rukoillut
minua hänelle hakemaan kauniin kumppalin, jota poissa
ollessani häntä htnvittaisi. Tämä neito on siihen solvelias,
sillii suloisempaa olentoa ei ole tailvas luonut. No, ken-
raali, mitii »vastaatte? kysyi Scheremetew nannisiun. —

Nähtyäni tätä neitoa, en teille rauhaa suo, eunentuin hii--
nestit luowitttc."

Kuuliaisesti, keutiesi suurempia etuja toiwocn, »vastasi
Bauer: "Teillä on oilcen, neito ci solvi mulle, minä
kiitän teitä korkeasta maksusta, jolla neidon minulta
Mctihetatte."

Kaksitoista »varsi» kaunista Ukräiini heivoista oli hinta,
johon Martta ivaihetettiiu. Itse istui Martta mitään
tanpasta tietämättä katkerasti itticu Atsclia kamarissaan.

Tämä Venäläisten retki ei ollut pitkällinen. Ruot-
salaiset olilvat saaneet mäen lisäystä; he tutuvat kosta-
maan entisiä »vahingoita. ' Kreiivi Schlippenbach oli heillä
päätentaalina. Silloin sai Scheremetelv tiistyn keisaril-
taan, matsatoon mitä maksanee, pysyä Liiloin maassa.
Keisari näet huoli »vähemmän Puolasta, jossa Kaarle kah-
destoista par'aitaa tappeli,! tun maista, joita hänellä oli
Itämeren rannoilla, jossa hän tahtoi »vahmistaa Pietarin
Masta perustettua kaupunkia.

Vastahakoisuudella kuuli Scheremeteiv tätä keisarinsa
tästyit, sillit Mirkansa waati häntä luopumaan kauniista
Martasta, jota hiin sotaisen sydämensä kaikella innolla ra-
kasti ja jnuri tnou tähden- tahtoi säästää sodan hirmui-
suudesta. Eräs upsieri, johon kenraali pani täyden ns-
tallutsensll, sai tiistyn saattaa fauniin neidon Mostotvaan,
jossa kenraalilla oli suuri hoivi, eitä siellä jiitiää Mart-
taa keiientiiiin muun haltuun luit tenraalin puolison.

Samana pitimitnä, jona Marlia »vietiin Moslomaan,
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wietiin Marienburgista »vangitsi otetut miehet ja naiset
Venäjiin sisämaihin. Syditndii särtelvit oli nähdä näiden
maiivaistcn lähtöä. Ei kenenkään silmistä ole ivuotanut kat-
kerampia kyyneleitä, ei tailvahan aurinko, ei yön kuutama
ole nähnyt epitilelväisempiä olentoja kun iiäitii, jotta nyt
yhteen pariuecn ajettiin, wictiiwäksi pois seuduilta, joissa
oliwat tasivaneet. Ia ympärillä seisoivat raa'at sotilaat
nauraen! Martta surunnsa nääntymäisillään ei tahtonut
tittii näköä uiihdii. Hän juoksi erästä »vaunua kohden,
aikoen nousta siihen, tun kenraali Schcremetem kiisti hä-
nen odottaa.

Maitta käänsi silmiinsä kenraaliin päin, mutta samassa
tuli sotamiesjoutto marssie» ja heidän keskellä tnlti tah-
leisin isketty mies. huusi kenraali ja
läski »vangin astua lilcmmätsi. Wawisten totteli tiima.
"Näe tassit" lausui kenraali, "näe tässä, kaunis neitonen,
»vaimainen ihminen, jonka ennen herraksesi kutsuit. Tun-
netko häntä? Hiin on sama holvin herra, jota mninen
tahtoi patoittaa sinua palivelutseensa tulemaan, jota on
ollut aikeessa ryöstää sinua meidän käsistämme, ja jota,
jos olisi tämä hänelle onnistunut, olisi ensi "tilaisuudessa
tappanut sinun. Haktantanto hiilten,. Maitta, tässä sil-
mässi edessä kuoliaaksi? Sano! Sananen sinistäsi Martta!
ja hiin on lakannut elämästä!"

"Ei, antakaa hänen eliiii, jos olen mistään armosta
teille. Inmalan tähden! Ei merta minun tähteni. Altiiä
hiincn aikomustaan rangaisko, toöta Jumala ei sallinut
aikeensa onnistua.

Kummastellen silmiisi kenraali Marttaa. Hän oli ai-
tonut näyttää »väestölle kauhistaman esimerkin. Mutta
tmi ci Martta luonut silmiänsä alas, ivaan kyyneltensä
tataa katseli kenraalia, nostaen »vähäiset kätensä häntä
»vastaan, lausui tuo suuri »valtias, jonka haltuun keisari
oli pannut luhansien ihmisten onnen ja onnettomundcn,
sanan ja se sana säästi h,o>vinherran elämälle.

"Vietitii hiin pois" käski tenrgali, "ja repikää palai-
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siin hiincn upsieri merttinsä. Sotamichenä on hän elin-
kautenansa muistama Pahat työnsä."

Kiitliicn suuteli Martta tvnraalin titttit, jouta tämä
nyt tarjosi hänelle auttaakseen häntä »vaunuihin. Sitten
kun lutsi jo kalvollaan istui ja upsieri antoi lähtö tiistyn,
nyytiihytti tenraali ystäivällisesti päätään jiiiihywäisetsi
ja ivannut tatosilvat Mostoivaan päin.

>Sywiin ajatuksiin ivaipunceua palasi kenraali Schete-
metelv leiriinsä, johon oli totoon kutsunut upsiereitaan
neuivostclulle. Hän oli muta saannl sanolnan, että tem
raali Lömeuhaupt Ruotsalaisten kanssa oli litiftudussa
tehnyt lujan linnoituksen ja siellä »viimeiseen mieheen ai-
tonut puolustaa itseään.

VII

Keisari ja Kenraali
Veri punaisena oli aurinko lasteunut. Hämäryys ja

yö lemeni sotatentiin yli, jossa tnhansittain kuolleita ja
haamoitcttnja makasi. Kamalasti kaikui scutu haawoi-
tcttuidcn »valitushuudoista, jotka kylmällä maalla iveres-
sänsii iväitnteliivät itseään. Venäläiset oliwat kadottaneetsuuren tappelun. RuotsaKtisct, chtä mieslinvussa Venä-
läisiä »vähemmän, olilvat »vieneet heiltä »voiton. Paljon
loantia ja koko Venäläisten tykistö oli Ruotsalaisten kä-
sissä.

Kenraali Scheremetem, jota itse oli haalvoitettu, odolti
»vähäisessä, alhaisessa huonehessa, lääkäriä. Hiin walitti
suurta tuskaansa, sillä kipeä, eht'ei määrällinen, oli haa-
lvaysa ja ivielii tipeämpi rinnassansa tieto, että hänen oli
edesmastaus tästä tappelun onnettomuudesta. Silloin il-
moitettiin, että Ruotsalainen lähettiläs tahtoi päästä ha-
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nen puheelleen. Ruotsalainen upsieri saatettiin Schere»
metemiu luo ja mäntien maihctus' oli hänellä asiana. Hän
tarjosi taitti Venäläis npsierit, joiden seassa myös oli
keisarin lemmitty tcnraali Laban oiv, saadatsccn latasin
Ruotsalaisten päälliköt Wrangelin, Orenstjernan ja muita
upsicreita, joiden seassa inyös oli majori Fersen, jota oli
jäänyt haamojanfa sairastamaan Marienburgiin,

Scheremetem tuuli mieli hyivillään tatit esitystä, seni-
ilienkin kun. siten sai takasin taidollisen Labanomin ja
öivetsti Muraldjewin, ja wapisewallci kädellä piirsi hän
allekirjoituksensa kirjeesen, jossa mainittiin upsierien nimet.

Kaksi päiivää oli kulunut, tun illan puhteessa kenraali
Labanom jouttoncen astui Wenäjän leiriin. Hän antoi
Seheremeteivillc kirjeen Ferseniltii, joitta oli saanut eräältä
upsicriltii omistajalle anncttaivatsi. Tässä kirjeessä kiitti
Fersen Scheremeteiviii siitä, cttii tämä oli ottanut Mar-
tan turmiinsa ja scmmcnkin siitit, cttii oli mienyt hänet
pois sodan jaloista. Tätä kirjettä seinäsi toinen Mar-
talle, joitta, Fersen pyysi kenraalin lähettää Mostolvaan.
Tässä kirjeessään ilmoitti Aksel palaman rakkautensa ja
suuren kaipionsa. Tämä kirje oli Miimeinen, minkit Martta
Akseliltaan sai,

Scheremetem kirjoitti puolisolleen Mostolvaan, johon
myöskin lähetti Akselin tirjeen.

Kuului sauoma silloin että tsaari, keisari, oli riento
marssissa tulossa etelästä; cttii hänelle oli mukanansa
suuri paljous »viileä, joiden kanssa kiiruhti Schercmctc-
mille aivntsi, että hän kaiken mokomin, malsittoon mitä
tahansa, tahtoi »voittaa ikuiseksi Liitoin maan.

Keisari tuli. Tuliwihaisia säteitä lennätti silmänsä
tun Elotumt 23 päuvänii 1703 astui Scheremetcwin lei-
riin. Sanaa sanomatta ratsasti hän leirin läpi, hän sil-
mäili rykmenttien jiiiinötsiii, hän silmäili pitkän aitaa
Schcrcnictelviä, jonka hän tähän saatta oli sankarina ja
ymmiirtäiviiisenä pitänyt, sekä uskollisena sotapääPttönä
tunnioittanut.
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"Silmu tykistösi, missä se on?" kuului itäni pääkem
raalille, tun mascmman sotarinnan puolella keisari haivaitsi
tiuisi tahi kahdeksan »vähäistä kanonaa, jotta kolmesta tym-
mencstä olimat jälillii.

, "Nc otti »viholliset" »vastasi Schcrcmetcm "kuumina
haawoitcttuna makasin."

"Sinun pitää ne takasin ottaman" huusi keisari ää-
nellä, josta lähellä seisojat hämmästyiwät. "Sinun pitää
ne minulle takasin tuoman, tahi, niin totta kun pyhä Ir-
jana elää, saat Siperiassa muistaa tuoli» piiiivitäsi saakka
tätä tappelua", niin tuuluiwat keisarin sanat ja Schercmc-.
tew oli kadottanut keisarinsa armon. —

Kymmencn päimää myöhemmin istutti kenraali Schere-
metem Mitau'in muureille ensimiiisenä pyhän Irjäniut
lipun.

Edellisessä tappelussa oli Schremetcm menettänyt tunsi-
kolmatta tyttiii, niideu siaan antoi hiin keisarille neljä-
kymmentä suurta linuakanoouaa ja kolme wahivaa tykistö»
patteria. Kun keisari näitä Schcrcmctcwin antamia lah-
joja niiti, sanoi hän: "Hyivin tehty, livanoivits. Tästä
päiwitstä olet sinii sotamarsaltti ja ruhtinas."

Kun Inkerin maa oli Ruotsalaisista tyhjä, läksi keisari
Puolaan, johon suurella prameudella wei mukaansa yh-
den lipun, jonta oli Ruotsalaisilta »voittanut. Kuningas
August Puolassa ja keisari uudistuvat »vanhan liittonsa
ja Pietari wictti monta päiivää juhlallisissa pidoissa, joita
kuningas keisarille kunniaksi piti. Uusi Sotamarsaltti
Schercmetem asetettiin Astrataniin mattustawaisten soti-
laiden pitätenraalitsi, jossa hiincllä oli työllä kutistaa niitä
Strclitsein jäiinötsiä, . mitta luostariin suletun Eudotsian
hyödyksi oliioat nostaneet kapinan ja murhanneet pää-
miehensä.
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VIII
Sotamarstin Echercmetewin pidot.

Mtit pitiiviiii tnlticn oli Martta jo. hänen saattajansa
loisen »viiton lopulla tullut teisaritaupuutiin Mostoivaau.
Ehtoo oli kitsissä tun scisahtuiivat Scheremeteivin holvin
eteen, Msa nyt tiimi iltana oli suuret pidot. Useita
rikkaasti puetettuja palkollisia kiiruhti waunujen luo, tuu
tmlsiivat herransa ajutantin. Ihmetellen näki Martta tässä
rikkautta, jota hiin ei olisi osannut euneu edes aaivistaa-
taan, joka oli häntä »vastassa ja joka Yhä eneni, kuta li-
kcmmäksi tuli ruhtinaan ronivan asnntaa. Kauan sai hän
odottaa, ennenkuin hän laskettiin ruhtinattaren luo.

Martta mieliin kamariin, missä itiimaalaisten tapain
mutaan laitti oli ylöllistii ja torcaa. Hän seisahtui tulla-
tulle matolle, ei tietäen saisiko sen päälle astua, mutta sa-massa haivaitsi hiin rouivan, jota silkkisissä »vaattehissa
sohivalla istuen kiisti hänen tulla litemmiitsi. Martta
totteli.

Kauan silmäsi häntä marstin rouioä ystäivällisesti sa-
naa »virkkaamatta; sitten luki hän puolisonsa kirjeen. Tällä-
aitaa katseli Martta ympärilleen ; häntä tnmmatsutti laitti
mitä niiti. Mutta pian heräsi hän tun rouma kylmillä
sanoilla lausui: "Tästä päiiviistä olet sinii minun orjat-
tareni."

Semmoisia sanoja, niin kylmiä, niin tomia ei ollut
Martta emien tunllut. Hän oli aina kohdeltu helleydellä
ennen; sitä kipeiimniästi kiiloi tämä kylmyys häneen. Hä-
nen poskensa, jo ennestään »vaaleat, loaaleuimat yhä enem-
män, ja katkera kyynele nousi hänen silmäänsä. Hän, joka
aina eniten oli kiirsiivällisyydellii kohdellut onnensa iuai-
heitä, tunsi tässä taiten kauneuden keskellä, että hiin nyt
oli yksin maailmassa.

Kuukausia kului, enuentuiu se jititriite, jota utarsalktt-
rouivan sydäntä oli hyydyttänyt, »viimein rupesi sulaa-
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maan. Tapahtui, nitet, eräänä iltana, tun Martta tön-

ivälle tämän käskystä kertoi cliimiinsä kaikki ivaihcct, cttii
hiin lapsellisella rakkauden innolla puhui liituttaivasti äiti-
»vainaansa tuolemaöta. Hiin puhui orpotilastaan, hoivui
herrasta, Tahtvanasta, armahtalvaisista papeista ja pu-
huessaan heltyi sydämensä, jottcl hän ei tvoinut tyynelei-
tään pidättää. Hän muisti entisiä aitoja, hiin eleli uu-
destaan muistossa laitti uäiyä »väliin surnlliset, »viiliin
iloiset, mutta tummintin aiuä onnelliset päiiviit. Tämä
lertomus tiimi routvaan, hänenkin sydämensä heltyi, hii-
ncntin silmiin nousuvat kyyneleet. Martta tuuli hänen
huokaaman, hiin lankesi hiilien »viereen polioilleen; hän suu-
teli roucm kättä. Silloin moitti Martta totonaan rouan
sydämen.

"Lapsi parta! isätön, äiditön, orpo maailmassa; tästä
hetkestä tahdon minä olla sillulle äiti!" Jää, jonta Martta
siilaamattomaksi limli,' oli sutannut ja oli lempeä se
lähde, jota jäiseltä näyttäen oli alussa Marttaa toivuudella
kohdellut. Tästä pitimiistii oli kaikki Martan tilassa muut-
tunut. Miksi kenraali Scheremetem oli Marttaa määrän-
nyt, siksi muuttui hän nyt. Orjatar hän ei enää ollut,
hän oli »vapaa, hän oli ruhtinattaren ystiiivii ja knmppali.

TehtäwänsäAstrakanissa onnistuiwnt hywästi ja Sche-
remeteiv palasi takasin Moskolvaau. Siellä niiti hän Mar-
tan, jonta tnstin tunsi enää samaksi Martaksi, mintii itse
oli Mostomaan lähettänyt. Martan maatcputii, joka »>yt
oli semmoinen, tun marstin rouau ystiilvällit sopi olla,
ei -häntä tuntemattomaksi tehnyt; ei, ivaa» Martan koto
olento oli ruhtiuaau mielestä muuttunut. Se Maaleu-
dessaan ja surussaan ihana nainen, jonta hän kenraali
Bauerilta oli saanut, oli nyt mielii loistalvainpi kauneu-
dessaan.

Ulkonaisessa elämässään oli Martta itse nöyryys, jota
ei katso o»ko ihminen ylhäinen tai alhainen, hylvii tai
paha. Hän oli kaikille palivelija, ja kumminkin oli hiin
kolo hoivin hllllitsia. Hitolimattomattin pallveliat, tun
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uittiivitl Martan esimetki», i»»»ttili»vat ja tetiwiit toime-
liaasti tchtälvänsä. Ia samatc tun ultonaisessa elämäs-
sään,, niin oli hän myöstin esittuva kaikille sydämen si-
»vistytsessä ja puhtaudessa; ja siitit seurasi, että taitti,
joiden kanssa hän tuli yhteen, kohta rakastiwat häntä.
Hän muisti aina kaswatuswauhempainsa opetuksia ja niitä
loki hän seurata.

Myöstin Pietari keisari oli sotaretkistiiiin tullut totia
Mostoivaan ja lepäsi npt Kremlin holvissa »vauvastaan,
ajatellen ja miettien tulemaksi ivuodcksi uusia sotaretkiä.
Keisarilla oli tapana talwisaitoina, kun toivat ilmat, khl-
miit tuulet ja pakkaset estimät häntä sotarettiin ryhty-
mästä, pitää suuria juhlallisia pitoja päätaupuntinsa yli-
myksille ja rikkaille. Bojarein eteivimmät, sileiinaamaisina,
parrasta puhtailla leu'oilla, maattehissa, jotka Saksan
maan ylhäisissä oliwat taivalliset, näihin pitoihin.etenki
käskettiin. Virtansa kunnian tahi sukunsa »vanhuuden
jälkeen pantiin he näissä istumaan. Ulkonaisesti oli-
wat he, toisiansa kohtaan ystiilvällisiii, mutta heidän sydä-
missään kiehui kateus ja iviha, jota osoitettiin semminkin
niitä kohtaan, mitkä »vanhan tawan mntaan oliwat kauhta-
noihin puetetut ja lujasti painivat »vastaan, tun keisari
kiiski heidän leikata pois Venäläisissä tähän aitaan tumal-
lista pitkitä partaa, jota keisari ei kärsinyt nähdä.

Itämaissa ja myöskin Venäjässä on tapa että oltu-ansa kauan poissa, kun kotiausa tulee perheen isäntä pitää
pidot. Scheremetelvin suuri ja tunniallincn »virta antoi
aamistaa, että tekemiinsä pidot tnlisimat mitä suurempia.
Scheremetem kiisti näihin pitoihin ystiilviiin ja tolveriaan,
joita hiin ivuositansiin ei ollut nähnyt. Kaikkia ystitiviään
hän ei käskenyt; ainoastaan niitä, jotka tiesi oleman kei-
sarin armossa; sillä tiinit aitatantcna oli keisarin armo
suurin kunnia ja pyrkiminen päästä sen nautintoon suu-
rin töistä.

Päilviinä, jona pidot olimat pidettätvät, tulimat ruh-
tinaat Menzitow, Galitzin, suuramiraali Apraxin, kenraa-
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lit Buteniew, Woronzow ynnii muita Pietari keisarin yö-
tiilviä kauniisti pyntätyissii rclilöissii, niittä talvan mu-
taan olimat rakennetut mitii karhun, mitä leijonan, peu-
ran tahi muun metsä-eläimen kaltaiseksi, pcräksyttiiin
ajaen Schcrcmeteiviu hoiyiiN. Sotamarsaltti tuli portaalle
»vieraitansa ivastaan, mei heitä pitkiin, kalliilla matoina
kaunistetun etusalin läpi pitosalihin, jossa merenä wal-
tea, hohtaen tuhansista kynttilöistä ja tuhansin kerroin
kerrottuua' seinillä rippumista peileistä, oli heitä mastassa.
Mutta syiviisti kumartaen saatti Scheremetem salanemvot-
sct kirjoituskamariiiisa, jonta oivet, wiimeisen sisään tul-
tua, itsestään menimät tiini.

Ei ole maailma koslaan saanut tietää tyyni kaikkia,
mitä tässä salaneuwostunta päätti, mutta tärkeimmät sei-
kat, joita tässä ehkä mietittiin, näkyiwiit sittemmin.keisa-
rin retkistä.

Uötsi oli ilta inuuttunut tun salaneuwosttmta astui
syliin, jossa laitti oli kullalla ja, hopealla tauuistettu. Lu-
lemattomia kristallikrnuiiuja riippui katosta, ja »valo oli
niin kirkas, etteimät ensin saattaneet eroittcia ihmisten
joukosta hoivin romvaa, ehtii tämä heitä tertvchtiiiksensä
oli toroitetulle istuimelle noussut. He istuimat sitteu,
kuu oli tcrivetuliaisiksi heille suolaa ja leipää tarjottu,
pöydän ympärille, missä ei puuttunut mitään herkullista.
Sittcn kulti malja miehestä mieheen, jostakultaisesta as-
tiasta ilo ja riemu nousi nousemistaan. Aamu puoleen
yötä pöydän ympärillä istuttuaan nousilvat he wiimeiu.

Silloin soitti rouma »vähäisellä kultakellolla ja kaikkein
silmät kääntyilviit oiveen päin, josta rimsuftnnaisena nai-
nen astui saliiu. Martta - hii» se oli — punastui yhä
enemmän niin paljon ihmisiä nähdessään. Mutta kun
kaikki kummastellen ja ihmetellen silmäsimät Marttaa,
nousi rouiva ja Martan kiisiwartta »vastaan nojaten,
sanottuansa jäiihylviiiscn, jätti hän seuran ja ivetäytyi
pitosalista.

Ruhtinas Menzikolv nousi myöskin istumeltaan ai-
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toen lähteä pois; mutta sitä ennen tarttui hitu »vielä ter-
ran maljaan. "Eläköön keisari, eläköön Venäjän Pietari!"
huusi hän ja kiiruhusti tiiyttyiivät kaikkein maljat. Mutta
juuri samassa aukeni omi ja mieraiden juodessa keisarin
onnea, astui uusi »vieras saliiu. Kaikki hämmiistyiwät tätä
miestä nähdessä ; nöyrästi kumartuiwat he, sillä tämä uusi
»vieras ei ollttt tutaan muu kun keisari Pietari itse.

. "Oi katsokaa kuutta iloisia nuo herrat omat" kuului
keisarin ääni. "Kun te täällä riemuiten istutte, olen minä
yksinäni myrskyisessä yössä kulkenut, katsoen onko laitti kau-
pungissa niin kun olla tulee."

Tiitii sanoessaan oli keisari lähestynyt pöytää, mutta
herrat seisoitvat pelätyn edessä ääneti ; niinkuin sotamiehet
ätsierinti kentällä eiivät upsieriensä läsnäollessa uskalla
»virkata sanaakaan.

"Oltaatte iloiset" sanoi Pietari, "minä en ole tullut
häiritsemään teidän iloanne" jakeisari oli nähtiiivitsti itse-
kin nyt iloisella mielellä. Hän istuitse istuimelle, mistä
»vasta romva oli noussut.

"Täytit minulle malja, Scheremeteiv" sanoi hän. "Te
herrat! te toiluotittc minulle onnea äsken, samaa minä nyt
toilvotan teille. Valtakunnan hyödyksi olitte masta koossa
Schcremeteivin tirjoitit-stamarissa — tc näette, että minä
tiedän taitti. Minä kiitän teitä. Jo eilen tiesin minä
tiiStä kokouksesta setä sen syistä". Ia keisari, joka yhdellä
hengen »vedolla oli juonut lviiuin, jonta Scheremctem hii-
ncn maljaansa oli taatanut, nousi istuimeltaan. Hiincn
teriilvä silmäilyksensä lensi miehestä mieheen, ikäänkuin
olisi hän tahtonut makuuttaa itseään, että he kaikki oliwat
hänen ystälviään. Sitten pannen lakkinsa päähän sanoi
hän kääntyen Menzitoiuiin : "Iwanowitz! Seuraa minua
Kremliin, minun on Pietari taupnngista sinun kanssasi
»vähän puhumista. Jo ensi päilvitnä tulee sinuu matkus-
taa Itämeren rannoille" ja Menzitowiu tanSsa läksi kei-
sari Kremliin.

Muut »vieraat seurasiivat keisarin esimerkkiä. Ia tus--
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kin oliwat wiiniciset re'rt hoivin pihalta lähteneet, niin jo
portithan ympärillä astioissaan palama piti sammui. Sche-
remetemin pidot oliwat Pidetyt. Holvi» asnttaat lepäsiivät
unen helmassa. ' -

IX

Miksi Menzikow aikoo Martan.
Vaikea on kuwata itämaisia pitoja niiden ylöllisyy-

dessä. Se ei ole olluttaan aikomuksemme, maikka kansan
luonne astuu semmoisissa tilaisuuksissa paremmin tun koo-
taan muulloiu katsojan silmiin.

Menzikow tiesi tämän. Hän, jota hyivin tunsi tejsa-
rinsa, ja oli oppinut Befort'ilta semminkin pidoissa, jossa
muut »viinin ivaikututsesta puhuilvat, mitä selivinpäitt mie-
lellään salassa pitiwiit, oli nyttin Scheremeteivin pidoissa
himojansa hillinyt ja pysynyt selmänä. Muut olilvat iviiui
mielessä nähneet Martan ja ehkä he ihmetteliwät hänen
kauneuttaan, olimat he kohta unhottaneet hänen. Toisin
Menzikow. Hiinkin oli nähnyt Martan, hiinkin oli ihme-
tellyt Martan kauneutta ja snloisnutta, mutta Martan
kauneus oli symästi häneen käynyt. Tyttäreltään, Annal-
taan, jota Mcnzitop) yli taittia ratasti, oli hiin saanut
tietää Martasta, tuulla Martan elämän kerrottaman alusta
siihen päiivää» asti, joya Martta tuli Schcremeteivin ho-
iviin. Ei kumma siis, että häu muita uteliaisemmasti
silmäili Marttaa, nähdäksensä oliko Anna oikcen häntä
kuivaillut.

"O isäni!" oli kaunis Anna puhunut, "Hän, tuo
mieron mailta tullut Martta on enkeli, et ainoastaan
kauneutensa, mutta myöskin sydämensä puhtauden suhteen.
Hän on minua kaikissa parempi. Oi isäni! milsi ei ole
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Martta minun sisareni! Ilvanolvna Scheremeteiv rakastaa
häntä »iintuin omaa tytärtään. Oi isäni, mitsi ei ole
Martta minun ystiilväni."

Ntitii Menzikow tuuli yllytti häntä yhä enemutiiu miclti-
llliiiin, miten saada Martan Annalleen tumppatitsi. stuu hän
nyt itse näki Martan, näki hän myöskin, ettei Anna ollut
tätii naista liitanaisesti kehunut. Ia Menzikow päätti
saada Martan Annalleen tumppalitsi, Ruhtiuas Meuzi»
kom oli lnies, joka tiesi piiäMsiääu toteuttaa.

Jonkun piiimäu kuluttua meiii häu ylsin Scheremete-
»vin luo, Terlvesanojansa sanottua lausui hän naurusuin:
"Mistä ajasta saakka olet sinä minua kohtaan muitttunuf?
Ennen et sinii salannut minulle mitään; nyt on toisin".

Schcremcteiv tatseli pitkään ruhtinasta, n tictiien mi^
ten selmittäii itselleen tiitii lausetta. Mutta Menzikow an-
toi itse kohta selityksen ja Scheremeteiv ymmärsi, että ky-
symys tässä oli Martasta.

Menzikow lateli sitä tätä toiwoen piiilviin Ivalossa saa-»vausa nähdä Martan. Hänen toiivonsa toteutui, tun tämä
rouwan kanssa salin poitti tulti ja Menzitomin täytyi
itselleen tunnustaa ei itinänsä enncn »iihncen tanneudcssa
Martan »vertaista.

Hän ci enää salannut ystämitlleeu, mitä Marten hän
oli tullut.

Venäjässä, jossa tulen suuremmassa tahi »vähemmässämäärässä toto maailmassa ihmisen kortein maallinen onni
riippuu kunniasta, kuuluisasta nimestä ja mahdollisuuden
mutaan suurimmasta »virasta, oli helppo tietää miten sy-
dämiä »voittaa. Ia taidollinen näissä asioissa oli Menzi-
kow! Schcremeteiv tosin, rakasti Marttaa, mutta samaten
kun kenraali Bauer, hän Marttaa enemmän rakasti kun-
niaa ja suuruutta, ja asiain niiin ollessa Scheremetem ei
kauan miettinyt ennentun oli päättänyt luopua Martasta.
Myöskin romoansa täytyi siihen suostua, ehta jäähylviiis-
hetti oli tatterg ja roulva kyyneleitä »vuodatti, sillit omana
lapsenaan oli rouwa pitänyt Marttaa. Mieheiisii onni oli
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hänelle lallis, jottei hii» ajatellutkaan ssrnwcla Mcuzitolviu
»oastnsteleiuaan, sillii hiin tiesi, eltii Menzikow taisi koh-
della Venäjän suuria tuten orjia. Hän luopui siis Mar-
tasta, mutta katkerasti itki Martta tnn hän ertansi Schc-
remeteivin huoneesta, jossa hiin lapsena oli elänyt ja jossa
hän oli talkille ratas. Hän muutti Menzitolvin holviin,
jossa Anna ilolla otti häntä sisarena ivastaan.

Mcnzikoivin hoivissa eli nyt Martta ja siellä kypsyi
hiincn yinmärrykscnsä. Se» haivaitsi ruhtinas tun pitem-
män aitaa poissa Mostoivasta oltuaan palasi sinne taka-
sin. Ehkä tämä hawainto ei isällistä rattautta hhlviiillyt,
täytyi hänen tunnnstaa, e.ttä Martta oli taitissa Annaa
ctcwiimpi. Mntta tuo yhä maan yllytti häntä seuraamaan
aitomutsiaan, joita hän tähän saakka oli pian itseltäänkin
salannut. Hänellä oli ticdossa, cttii Pietari keisari monel
tunnit yksinään tnlti Ki'cml'in kauniissa hoivissa Män-
tum uneksien. Hän tiesi, ettei Pietari tässä ajatellut so-
taa eitä rauhaa, ivaan että ranhattomuns ja lewottomuus
asui keisarissa. Ihmiskuntia Menzikow oli, tun iviimc
rcttellä scnrasi tcisaria, tullut tuntemaan mihin namit aja-
tukset tallistuilvat ja tämä tunteminen antoi Menzitoluillc
paljo» ajattelemista. Menzitoiv niiti, niict, cttä tcisarin
sydän kaipasi rattautta ja täksi ratastawaisetsi sydiimctsi
oli hän aikonut Martau.

Kaiken komnutensa alla, ehtii maallinen kunnia oli elä-
mänsä piiiimaali, jota »voittaakseen ruhtinas saatti pyhiin--
mätkin asiat halpana pitää, oli McnzitoM rakastama isii,
jolle ci Annansa onnea mitään torteampaa maailmassa
ollut. Hän tiesi Annansa sydämen tiinitetytsi hiine» »110-

----ruutcnsa keikkitnmppaliin ruhtinas Oalitziniin, jota hän
omana poitanaan rakasti. Mcnzikoivin snnrin isällisin
toiioo oli saada alttarin cdessii näitä nuoria kerran paris-
tnntanll siunata ja sitten niiden tytönii »valihat ftäilvänsii
»viettää. Mutta samassa peltiisi Meuzitolv, että keisari,
tun Anna kohta oli sen ijän saawuttanut, jona hänen oli
ulos maailmaan astuminen, saattaisi ratastua tähän hä°
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nen tyttäreensä. Kuu tämä ajatus häneen nonsi, mapisi
hiin, sillä tuuuian pyynnö.Ssii hän ei niin tauaS mennyt,
että olisi suonut ivoittaivansa tätä lapsensa keisarille jalka-
ivllimotsi antamisclla.

Outoa ei ollut, että teisari usciu tuli ruhtiuaiusa luo
ilman mitään teisarillista tunuian merkkiä. Usein oli hän
milloin niin päähänsä pisti, tullut Meuzitolviu luo. Sein»
»noisena hetkenä - niin ajatteli Menzikow — on hänen
ensikerran näkeminen Martan.

Kun Pietari eräänä piiiwiinä, jona ensinkään ei Men-
zikow osannut häntä odottaa, ai^tni tämän työtamariin ja
siellä tapansa mutaan oli istunut lasisen oiven »viereen,
josta sopi näkemään, mitä lähimmäisessä kamarissa tapah-
tui, tuli Martta ujoudesta punastuneena tarjoomaau tunte-
mattomalle »vieraalle etelänman suloisia hedelmiä. Pietari
oji ottanut hcdclmiiu, josta paljon piti, hopea astialta,
kun hänen silmäilyksensä sattuiivat näkemään niitä ivähiii-
siii käsiä, jotta tantoiivat lautaista ja sitte ihauau Mär-
tan poskia.- Ison aitaa silmäsi teisari Marttaa; oli tuu
olisi silmiiilvtsensä häneen tarttuneet. Keisarin otsa oli
ollut ryppyinen; »vähitellen suoremmat rypyt, tnn oli kysy-
nyt Martalta tämän nimeä ja sukua ja keisarin katsanto
muuttui lcppyisetsi tuu oli kuullut Martan ujot »vastauk-
set. Mutta ehkä Martta oli keisarin sydäntä liikuttanut,
Pietari kumminkin muistaessansa keisarillista arivoansa
kohta loi silmänsä Menzitolviin huolimatta Martasta.
Iloisesti tiitti hän ruhtinasta tämän toimista »valtion
työssä ja — Menzitom haivaitsi sen — Martta oli »voitta-
nut keisarin suosion.

"Kuta on tuo kaunis nainen, jonta ensikerran näen
luonasi!" kysyi keisari Martan pois mentyä.

Menzitom kertoi nyt, miten hän Schcremetemin luona
oli nähnyt Martan, jota oli muuttanut hänen holviinsa An-
nan kaslviiifnmppalitsi. Sitten lertoi hän, niitä tiesi Mar-
tan edellisestä elämästä. Uteliaasti tuunteli teisari ja tun
Menzikow lopetti kertomuksensa, huusi hän, innostuneena:
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"Kaunis, kaunis on hiin, tauuiö, ihana ja snloincn. En
ole itänä hänen »vertaistaan nähnyt. Onto henkensä lah-
jat, Mikailom, yhtä suuret kun hänen kauneutensa? Onko
sydiimcnsii »vapaa rakkaudesta? Vastaa, minä olen päättä-
nyt ottaa hitnet howiini. Sinä tiedät, Mikailom, että minii
olen tiiivas ja kotva asioissa, jotka kosetvat »valtakun-
taani ja kruunuani ja nyt — sinä tunnet minua -—'en
minä liikutuksetta saata tässä istua. Jos hän saattaisi
rakastaa minua, tuo uaiueu, olisin minä löytänyt sen, jota
monet ajgt olen hakenut. Eudolsia, kirottu puolisoni, ei
ole koskaan minna rakastanut, hiinen sydämensä on ain :

ollut tunnoton!, hän ei ole koskaan ymmärtänyt minua;
minun sydämeni on hänestä luopunut."

Menzitom kuunteli iloisena teisarin puhetta. He mietti-
miit sitten, miten »voittaa Martta keisarille. "Jos min.-:
keisarina astun hänen eteensä saattaisi hiin minua pettää"
sanoi Pietari. "Minä tahtoisin, että hän minua itseni
tähden rakastaisi." Martta ei tuntenut keisaria, siihen
nojausimat he. Ia he piiättiipät, että keisarin oli alhai-sena sotaupsierina hakeminen Martan rakkautta.

Tästä päimästii oli keisari ruhtinaansa luona joka-piii-
mainen »vieras. Martan sai hän aina nähdä, sai puhu-
tella'häutit, sai itse oppia tuuteillaan, mitii Martan sydä-
messä asui. Menzikow ja Anna huomasimat tumimistel
lcn, miten teisarin muoto aina Ivaan wetiiysi iloiscmmatsi
ja koto hänen olentonsa leppyisemmätsi kuta enemmän ai-
taa hän oleskeli, Martan kanssa. Eräänä pitimiinit käski
keisari Menzitolvin tuoda Martan keisarilliseen hoiviin.
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X.
Martta mnnttaa Kremliin.

Kummallisct olimat Martan elämän maihecl tiihäu
saatta olleet, tummempia häntä ivielä odotti. Metistcllcn
nutit häntii jo oli kohdannut, istui hiin cräiinii aamuna
ystiilväNcilsii Amiallc tertocn »iikelnänsä kummallisen unen,
jota hänessä oli herättänyt muistoja lapsuudestansa, tuu

ruhtinas Menzitom astui hnoneesen.
"Keisari tahtoo sinua taivata, Martta!" oli ruhtinaan

tcrwchdys. "Valmista itsesi seuraamaan minua Kremliin."
Pelaten ja ihmetellen, ntitii keisarilla saattaisi olla hä-

nelle sanomista, pukeutui Martta tauuiimpaau putininsa
ja seurasi Meuzitoloia. Vielä enemmän pelkäsi hän tnn
astuttuansa keisarillisen holvin etuhuoneeseen, keisari itse,
jota pallveliat nöyrästi'kumarsitvat, oli häntä ivastaan-
ottamassa ja ystäivällisesti tarjosi hänelle kiitcnsä. Kei-
sari »vei hantit nseain huoneiden läpi oivelle, jonta esirippu
oli tallusta purppura sametista. Tämä samettinen esirippu
jatausi tghtia ja tuu Martta tuli huoneescn, seisoi siinä
keisari hänen edessänsä keisarillisessa pulvussaau. Kauhta-
nan, jossa Pietari sisään saattaessansa Martan oli ollut
puetettu, oli hän heittänyt yltään.

Keisari hymyili ystiilviilliscsti kun Martta keisariksi
hänet tuntiessaan hcittitysi polivilleeu, otti häntä käteen ja
nosti ylös pclmosta »Haalistunutta neitoa.

"Minä niten, että sinii tuunet wierasta, jota Menzi-
tolvin luona useiu on sinua puhutellut ja siellä monta
ihanaa hetkeä sinun kanssasi miettiinyt" sanoi keisari loh-
duttamalla äänellä.

"Suuri, armolliueu teisari" antataa anteetsi, mitii sil-
loin teitä tuntematta puhuin" oli Martan hiljainen mastans.

"Älä pellitä, ratas lapsi!" lausui teisari, sinä et tees-
tcnncllyt, sinä puhuit, mitä sydämesi tiesi, sinii näytit it-
sesi semmoisena tun olet. — Niin" — sanoi hän kääntyen
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Menzitolviin — "ruhtinaat saamat harivoin tuulla totuutta,
heidän täytyy usein salata armoansa saadakseusa totuutta
tuulla; sillit ticlitteliöitä löytyy, , kussa niitit ei luulisitaau.
Mitä ruhtinas tekee — niin sanomat he aina — on hy-
»viu tehty, Ruhtinaan pahojakin töitä tiittiiivut he."

Menzikow ymmärsi hyivin keisari» sanoja ja niitä scu-
raaivia silmäilyksiä... Hän astui keisaria askeleen litein-
utiitsi ja ivastasi : "Äkkäätte, keisarillinen majesteetti, tuota
lausetta yleensä kaikista laskeko, löytyy niitä semmoisia-
kin, joille totuus ou keisarillista armoa kalliimpi. Miutii
utuun tun totuuteni rakkauden lukisin minä syyksi siihen,
ettii minä tänään olen salaneitwostunnassanne eteivin."

"Vaiti Mitailow!" ivastasi teisari. "Minun aiko-
mukseni oli sinua muistuttaa, että ivastakin minulle to-
tuuden sanoisit." Ia tätä sanvttnaan kääntyi hiin Mart-
taan, joka oli keisarin edessä silmiänsä maahan luonut.

"Saatatko sinii minua rakastaa, ihana nainen? jota
päiwä täällä holvissa olla minun kumppaliui, miuun ystii-
miini, lohduttajana tnn painama »virkani tekee mieleni ras-
taaksi? Turhaan olen minä tähän saakka hakenut siuuu
»vertaistasi. Sinä olet se, jota minä olen kaimannut."
Niin puhui keisari, mutta ruusupunaisena seisoi Martta
kuunnellen hänen sanojaan.

"Täällä hoivissani tulet sinä asumaan" lisiisi teisari
ja silmiisi hellästi Marttaa. "Niinkuin ruhtinatarta sinua

Palmellaan ja tässä minun sydiimmessäni olet sinä hallit-sema minun puolisonani, eht'et sinä-maailman edessä sitä
ole.^ Vastaa minulle, ei niinkuin »vastaisit keisarille, maan
niintnin parhaan ystiiwäsi edessä."

Ia Martta ivastasi, watawasti silmäillen keisaria.
"Suuri keisari!" sanoi hän. "Teitä, johon toto maailma
luo ihmetellen silmiänsä, rakastan jakunnioitan minä, sillä
minä tiedän, että teissä asuu suuri ja ylcivii hcnki, jola
ei muuta ctsi kuu kansanne onnea; minä tiedän että teissäasuu moitita, joka moi, ja ymmärrys, jota taitaa kansanne
onnelliseksi tehdä. Mikä minä olen, teidän rinnallanne!
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Suuri oli onucni hyiväutctijäni perheessä. Sywiisti tun-
nen minä, mitä alhaisessa tilassa olen uskaltanut, tun
teiltä kysyin maita ja kansoja. Antakaa minulle aneeksi,
antakaa autccksi Rnotsalais sotilaan puolisolle, jota luul-
lun upsierin kanssa puhuessaan ei tietänyt tunnioittaa
Teissä teisaria."

Menzitom ei moinut pellvotta nähdä, mit^cu Martan
tätä puhuessa keisarin otsa tvetitysi ryppyihin; hän, jota
hywin tunsi keisarinsa tiesi, että tämän sydämessä oli lviha
ttousemaisillaan. Mutta uiiitii merkkejä edemmätst ei kei-
sarin lviha päässyt. Hän »vastasi wakawasti, mitä Martta
ei luullut saamansa ivastaulsetsi : "Minä saattaisinarmotto-
muudellani sinua rangaista^ saattaisin jättää sinun Krem-
liin, mutta minä rakastan sinua, minii annan sinulle mie-
tintöaitaa, jouta pituutta itse saat määrätä. Tahdotko ja
milloin Pietarin kanssa hymäit ja pahaa ivastaanottaa,
elää hänen kanssansa hänen kuolin päilväänsä saakka?

Kun keisari nyt kumartui suutelemaan Martan kättä
tapasiwat hänen silmäilyksensä Martan jaPietarin silmistä
loisti toiloo. Martan silmissä sitit »vastaan wälttyiwiit
suuret tutkaat kyyneleet ja »vaaleana., »vapisemana ruhti-
itaasen nojateu liitsi häu huoneheöta, jossa elämänsä tule-
»vaisuudesta oli päätetty, —

Tutkinnot siitä liitosta, jontakeisarin oma sisar Sohivia
oli keisaria ivastaan mattaan saanut, antoilvat Pietarille
niin paljon tekemistä tähän aikaan, että hiin kokonaan
näytti uuhottaueeu Martan, Tämä kuuli hirmustucn iveh-
teistii sitä miestä ivastaan, jota oli hänelle sydämensä
tarjonut. Mamisten oli hän tuullut sitä koloaa rangais-
tusta, jota kohtasi pahantetiöitii ja että keisari oli ikui-
siksi ajoiksi Sohwian wankeuteem tuominnut, tun parempi
tunto ei sallinut Pietarin muodattaa oman sukunsa merta,
ehkä tätä.sukulaista ei arwelluttanut wiedii Pietarilta setit
henkeä että »valtikkaa. Nämä »viimeiset tapaukset oliwat
sywiisti liikuttaneet Pietaria ja ratastctussa Pietaritau-
pungissaan toilvoi hitu pitäsewiiusä pelosta »vapaaksi, sillä
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Mostowassa ilmestyi ehtimiseen uusia tapiuoita, entisten
perästä. Pietaritaupuntiin oli teisari moneksi kuukaudeksi
paennut. Siellä sai hiin nähdä mitenkä miihitellen nelvasta
nousi kaupunki, mitenkä linna rakennettiin ja mitenkä sota-
laiivoja maliuistul. Lähes wuosi oli kulunut, enneutuu
halu saada nähdä Martan, jonta tniva asui teisarin sydä-
messä, patoitti häntä palaamaan Moskoivaan takasin.

Oli se aita myöskin nyt lopulle kulumaisillaan, jonka
Martta oli määrännyt mietintöajatsccn. Keisari, Mosto-
lvaan tultua, meni kohta Menzitolvin lno. ."Petrolvits!
nutit saan minii kuulla, löytyykö minulle Mrsinaista onnea?",

Se päiwä oli tullut, jota ivastaan Martta pelivolla
oli katsellut. Hiiu rukoili, että keisari sallisi hänen yksi-
näisyydessä mieltää tulcivaiset kaksi »vuorokautta, jotta tai-
taisi yhdistää.ajatuksiaan ja waStata keisarille.

Mcnzikoivin tantta lähetti Martta tämän pyyntönsä
keisarille. "Sanokaa keisarille" rukoili hiiu, "että minii
Jumalalta anon »voimia olemaan hiinellc ansiollinen loh-
duttaja', tun hiin on mnrhecllinc», ystitiuii tmi hiin ystii-
ivyyttii kaipaa, »valmis nculvoa antamaan kun hiin neuivoa
yksinkertaiselta naiselta pyytää. Mutta sanokaa myöskin,
ettei mitään maailmassa saa minua rikkomaan niitä lupauk-
sia, joita minii Jumalan alttarin edessä olen michell^s
ja herralleni antanut."

Hymyillen kituli keisari tiimiin Martan tcrw<hdytsen.
hän pani kohta noutamaan homimarsalktins^^iihtma-sGalitzinin, jolle antoi käskyn Kremlissä ma^Mma Mar-
talle asuman. Pietari, joka tähän saakka oli ylölli-
syyttä »vihannut, ei nyt tiennyt mitii'-'m niin kallista, joka
hänen mielestään olisi ollut hyivii Nartulle. "Minii tah-toisin saada maailman hänelle taivaaksi" sanoi hiin Galtt-
zinille, "älä säästä mitään."

Tuskin oli kunkausi kulunut, ennentunruhtinaat kuin-
mastcliivat sitä muutosta, mitii oli Pietari keisarissa ta-
pahtunut. Hiin el enää ollut sama rautainen »valtias
luu ennen, jotakohta mähiiisemmästiikin mastointäymise-stii
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syttyi »vihaan. Hän oli nöyrä ja.leppyineu, sanalla toto-
naan toinen kun ennen. Alussa itauroimat ruhtinaat ja
arlveliivat: "Ruotsalaisupsierin rouma on masta tullut
Kremliin, kyllä keisari Mu häneen kyllästyy." Mutta
tun muosi kului ja keisari yhä aina oli sama leppyinen
mies, muuttuiivat ruhtiuain ajatukset ja he sanoimat: "Tuo
rouma on Weniijän hymä enkeli."

Nyt tuli aita, jona Martta sai näyttää ansaitsemansa
enkelin nimen. Pietari Maipui pitkälliseen tautiin. Tus-
kat ja timitt hcriittiwiit »vanhan luonteensa julmuuden.
Waahtyen »vihasta mestautti hiin eräänä päiwiinii Mar-
tan nähden hoiviherran, jonta oli tawannnt Martan kama-
rissa. Muutaman pitimiin kuluttua, kun oli »vihansa lauh-
tunut ja häu sai kuulla päitlääkäriitsii käskeneen tämän
howihcrran menemään Martan luo pyytämään, että Martta
houkuttelisi keisaria juomaan rohtoja, joiut teisari oli lvi-
hassaan tyköänsä heittänyt- — niin kätki Pietari liisiin
tasivonfa salatakseen kyynelcitäiin,joita katkera tatumns nosti
hänen silmiinsä; ja monet ajat knluilvat, ennenkun hän
kehtasi tulla Martan näkymiin. Tämä kun »vihdoin sai
tietää, mikä keisaria murehutti, meni hänen kamariinsa
loaaleana, puetettuna Pyhän Spiridonilnostarin unimain
pukuun ja lasteusi keisarin eteen polwillcen. Silloin il-
moitti keisari, ettei hän ilman Martattaan taitanut elää
ja tässä teki hiin nyt juhlallisen malan, .että luopuisi tii-
waasta pikawihaisuudcstaan, eikä koskaan »vihassa allekir-
joittaisi ainoatakaan tuolintuomiöta. Ia tästä piiimiistit
saakka oli Pietarin elämän päätarkoitus hywiiii ja oikeutta
maassansa woinmssa pitäminen, sekii oikendcn ja kohtuu-
den mntaan maatansa hallitseminen. >
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XI
Miksi Pietari aikoi Martan.

Pietari keisari oli sydiimestiinsit rakastanut Marttaa.
Se ei enää ollut tenclleukäiin salassa. Taivcin takaa oli
hän tarjonnut Martalle, sillä rakkautensa suuruutta näyt-
täen, keisarillisen kruunun ja pyytänyt hänen puolisokseen.
Mattta ei mielinyt kruunua. Turhaan rutoilimat hiintii
ruhtinaat Menzikow, Galltzin, sotamarsaltti Scheremeteiv,
Aprarin ja mnnt Weniijän ylimytset nöyrästi, ehta wiha
ja tade kiehui heidän sydämissään, »vastaanottamaan Pietari
keisarin tähden hänelle tarjottua armoa.

"Kuolemaan saakka kunnioitan minä keisaria ja niin
tauau, tun minä elän, ei ystiilvyyteni hänestä luoton"
»vastasi Martta, "mutta Atscl Fersenin puoliso minä olcn.
Jumalan alttarin edessä hänelle antamia lnpautsia en
minii saa, entä uskalla rikkoa." Niin pnhui Martta Menzi-
komillc, tnn tiima etelään lähtemäisillään talvi Martalle
jäithywiiiset sanomassa.

Ehkä Menzikow oli »vastaanottanut keisarin wiimeiset
käskyt ja oli malmis matkalle lähtemään, meni hiin Mar-
tan tyköä suoraan keisarin työkantani».

Kummastellen silmäsi häntä keisari, joka luuli hänen
oleman useita peninkulmia Mostoivasta, Mutta ennen-
kun keisari oli ennättänyt mitään kysyä alkoi Menzitotv:
"Majesteetti!" sanoi hiin. "En olisi uskaltanut tulla luok-
senne, ellei teidiiii hyötynne ja onnenne olisi nunna siihen
pakoittanut ja ollnt suuremmasta armosta, kun ne toimet,
joita minulta päätenraalinanne odotatte."

"Sano suoraan asia!" lausui- keisari "aina sinii pitkillä
esipuheilla miisytät lorlviani. Mikäs on, Petrolvits?" ja
keisari katsoi uteliaasti, mntta komilla silmitilyksillii ruhti-
nasta.

"Minä luulin saattamani sanoa, miten »voisitte saada
Martan omaisenne. Naisen sydäntä on maikeampi y»n-
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. »ältää kun »vihollisten sywiutpiii ja salaisimftia hankkeita
elette itse nykyjään sanoneet. Vihollisten kanssa te tyllii
lumeen tulette, tortia herra. Minä luulen, että teillä
on silmissä.sydämenne, kun niiden kanssa taistelette. Toi-
sin on naisten laita, niitä on pahempi »voittaa; sillä toista
I ltee mies naisten silmässä, toista seisoo niiden sydämen
symässii salassa kirjoitettuna. Teidän kaunis ystäiviinne
~!, uskokaa minua, sotinut sydämensä sylvyydessii monta
l.Mempaa sotaa, tun te koskaan sotatent-ällä, ja hänen sa°
! iset »voittonsa oivat olleet suuremmat tult teidän kuului»
s'mmattin. Mitii toinen olisi puolestaan sanonut pois sen
-7 emon, sen kunnian, jonka te useimpia tcrtoja olette hauelle
t.trjoneet? Juuri uskonsa lujuus arivotoiutatin puoliso-
linsa mastaan on sydämensä armaamattomasta ylemyy-
dcstä suurin todistus; ja juuri tuo puoliso on se este,
jota on teidän ja teidän onnenne »välillä. Lähettäkää
siis, armollinen keisari, lähettiläitä jok'ainoaanRuotsalai-
seen leiriin kyselemään tätä Ferseniit. Luultamasti on hiin
jo kuollut, tahi jos häu eliiii, ei hän kumminkaan mah-
tane olla semmoinen raakalainen, että hän, kun kuulee minkä
kunnian entinen puolisonsa on saawuttawa, tämän eteen
minkäänlaista estettit panisi." , '

'

"Tuota, mitii puhunut olet, olen minäkin näinä ai-
toina miettinyt" ja keisari hymyili armollisM uskolliselle
ruhtittalleen. "Se outin ainoa keino, joka minulta enää
on koettamatta. Mutta ennenkun tuohon keinoon ryh-
dymme, tahdomme ensin matkustaa Pultawalle, jossa »vel-
jeni Kaarlo tahtoo meille »valmistaa tappelun, kuten Alek-
santeri muinen Dariolle. Mutta knka takaa etten minä
siellä moita kaksi »voittoa: Kaarlen, — sillä jos hän on
Aleksanteri oleminaan, en minä ole mikään Dario -- ja
Martan sydämen. Martta, tuo sielun ylewyyden ja amu-
jen esimerkki menneille, olemille ja tulewillc ajoille, ei tahdo
laskea minua hauettansa menemään sodan »vaaroihin ; hänseuraa minna ja siitä näen minii, etten ole hänelle aiivan
halpa ja mitätön,"
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Ruhtinas Mciizitolv liitsi työlain-arista, jossa teisari
mielii pitkiin aitaa tulti edes ja latasin. Vihdoin seisah-
tui hiin iittiä ja läski etuhuonehessa seisoman palmelian il-
moittamaan, että hiin oli aiteessa mennä rottaansa — se
nimi oli keisarille mieluisin — puhuttclcmaan.

Kuitian osoituksella niinkuin ainakin astui Martta
keisaria ivastaan huoneensa kynnykselle keisarin käskyjä
kuuntelemaan.

"Sinulle, rakastettu, ei Venäjän itsemaltiaalla ole käs-
kyjä antaa, Maan hiin tulee rukoilemaan sinua" sanoi kei-
sari ja tarttui liikutettuna Martan käteen : "hiin rukoilee
sinua ettet huolessasi hänestä itseäsi unohtaisi. Sinä tah-
dot seurata minna sotaan; minun murheeni, minun huo-
leni olvat sinun, sen näen minä. Kunnioittaen sinun san-
kari sydäntäst en ole sinulta pyyntöäsi kieltänyt. Mutta
nyt, tuule kumminkin rukoukseni. Älä katso mitään ylölli»
fetsi, jota sinulle mattasi humitteetsi olen »valmistanut,
Galitzinille, jota meitä seuraa, oleu minä kästyjiini anta-
nut. Oo Martta, jos huoltani ylöntatsot, teet sinä minun
murheelliseksi."

Kun teisari lakkasi puhumasta, sanoi Martta, jota kei-
sarin hyivyys suuresti liikutti: "Ottataatte sylvimmitn kii-
tokseni kaikista, millä minua olette täällä kohdelleet ja
eteuki siitä hywäntahdoisnndesta, jota taasen osoitatte al-
haista »vastaan. Mutta minusta älkää huoliko; mato-
taatte omaa heuteiinue, jota niin monille miljoonille on
kallis ja jota ilman minuutin elämäni täällä ei olisi mis-
tään armosta."

"Minun welwollisuuteui" sanoi Pietari, joka ihastui
Martan »viimeisistä sanoista" mie minulta tyyni ajan.
Minun tulee huolta pitää siitit, että poissa ollessamme
täällä taitti ou rauhallista ; myöskin uudesta tulemina ai-
toina kukoistamasta pääkaupungistani on minulla huolta
pitäminen. Loput aitani mie sotamietinnöt ja sisiilliset
maan asiat. Miuua taimataan jota paikassa ; mutta täällä,
Martta, sinua mielii enemmän tailvataan tun minua. Ole
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kumminkin lohdutettu. MStämillesi ci täällä tapahdu mi-
tään pahaa, maitta eiiviit pittiiiin aitaan saa nähdä sinua.
liiii hylviisti uyt. Jumala lvarjcltoo» sinua hnomisctsi."

Näin puhui teisari ylöu hellästi, mntta Martta tunsi
nyt sydämessään kummallisen tunnon. Keisari suuteli hiiiitii
otsalle ja silitti hänen kullan keltaista hiwutsiaan niinkuin
tapansa oli ja metitysi työkamariinsa. Siellä odottiivat
hitntii jo monet ruhtinaat, jotka olilvat tulleet keisarin käs-
kyjä tiedustelemaa».

Seuraamana aamuna, kuu aurinko ensi sätehilliiän kul-
tasi Juvani» kirkontornin, lensiwiit komeat ivannut, joita
isot kauniit mustat hemoiset »veti, Mostowan katuja pit-
kin etelään päin. Wannuiösa istui Pietari ja Martta.
litlessit seurasi keisarin jontto. Kaikki tekilviit nyt turmitta
Pultalvaa tohden, jossa kohtalo niin knmmalliseöti oli
toteuttama keisarin aawistnksia.

XII
Pultaman tappelu.

Leirissänsä lepäsi kuningas Kaarle tahdestoistaPnltalua
taupnngin edustalla. Ensipäilvänii Toukokuuta oli hitu
rulvennnt kaupunkia piirittämään. Piiritystyö tiiwi huo-
nosti sillä Ruotsalaisilta puuttui ruutia ja tuulia, jotta
heidän täytyi käydä useinkin noukkimassa lyijyä, jota Pul-
taman kaupungista oli ammuttu, sitä uudestansa lähettääk-seen »vihollisiansa »vastaan. Siihen lisäksi olilvat Weniijän
sotajoukot lähestyneet kaupungille amuksi. Keisari Pietari
niiti nyt »vihdoin hetken tulleeksi, jona jos milloinkaan tai-
taisi ivoittaa Kaarlen. Mutta hän ei nyt, kuten ennen
Narman luona, tahtonut pauna taitti onnen nojaan. Hän
wartoi hetkeä, joka hänelle oli iviihimmiillä »vaimalla an-
tama »vihollisensa. Hän wetiiysi samalle rannalle Worsklan
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jokea, missii Ruotsalaiset seisoiwat, Hitu pääsi sinne on
nelliseSti; ja nyt päätti Pietari, jos sitsi tulisi, nStnltaa-
tenltätappelu». Koto Kesiilinm marssimat Weuiiläiset edes-
latasiu, mainitun joen rannoilla rakentaen malleja ja patte-
reita, kunnes luihdoin piiiivä lähestyi, jona pohjan lvaltai-
sel hallilsiat satluimat yhteen.

Pietarilla oli ilma ollnt kaunis matkustaa Mosto-
lvasta. Leirissään, uoin tähden tunnin mattaa Pnltaivasta,
lepäsi hiin lvailvoistansa. Itse nähtiin hiin sitte päiitcn-
raalina jota paikassa malivoen, cttii kaikki oli kuten olla
piti. Viiteä oli häneltä ylön hirmuisesti kaatunut siltaa
laittaessa Vorstlan joen yli, mntta siitä ci Pietari pitä-
nyt sanottamasti. Hiin tiesi, cttci hiin suuritta »vahingoitta
taitanut »voittaa sitä, jota tähän asti oli häntä ylöntatso-
nut. Hiin tiesi että Kaarlen tie tuiki Mostolvaan ja hiin
ymmärsi hetkien tärkeyttä. Natsurcitaan oli Pietari aset-
tanut kahden metsistön lviiliin kentälle; mntta metsistöt,
jota ankarat tykistöt pnollustilvat, olilvat hänen jaltcnvä-
teiinsä täynnä.

25 päiwänii Kesäkuuta marssi Ruotsalainen sotajoukko
lciristäitu tarjoten tappelua Venäläisille. Pietari ei huoli-
nut tästä; hiin odotti nimipäilväänsii, johon oli ainoas-
taan neljit piiiiviiä. Ruotsalaisten täytyi wetitytyä taka-
sin leiriinsä, missit heillä oli puutos laitista. Mutta
uljan»a ratsasti Pietari antamaan kenraaleilleen tiistyjä
ja kiihottamaan mäkeänsä. Usein nähtiin Martta hänen
»vieressänsä.

Kaarle tuskaantui. Aika meni häneltä hukkaan, kun
sitii »vastoin puutc yhä tuntulvammasti kohtasi omiansa,
hän päätti karata Venäläisten päälle ja tappelu päilviitsi
määrättiin 25> päimii Kesäkunta 1709.

Tiimit piiilvii alkoi. Rchnstjöld Ruotsalaisten puolella
oli piiätenraali. Kuningas, jota edellisessä tappelussa oli
saanut haaivan jalkaansa, antoi kantaa itseänsä sotilaiden
luo. Iltahämärästä olilvat nämii seisoneet määrätyillä pai^-
koillaan. --
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Atsel Sparre ja Kaarle Roos olilvat ensimiiiset, jotta
mätensit kanssa marssimat Venäläisiä ivastaan. Heidän
työnsä oli »valloittaa Venäläisten pattereita. Sparre on-
nistui aluksi; ja tämä onni sai kreilvi Piperin, jota rat-
sasti kuninkaan »vieressä, lausumaan: Herra, takotaatte
niin kauan kun rauta on tnunta. Creutz sai tiistyn sa-
mota Venäläisten päälle, joita Sparre oli saanut hajaan-
tumaan. Mutta ättiii sai hiiu, tulen myöskin Lclvenhanpt,
joka jalkamäen kanssa rynnisti kaksi patteria, tiistyn sei-
sahtua. Tähän kitstyyn oli syynä se, että Roos oli joutu-
nut ahdingoon, jottei ivoinnt täyttää niitä kuusi pcitaljo-
naa, joita hän komensi. Kun nyt Ruotsalaiset seisahtui-
»vat, saimat Venäläiset tilaisuuden järjestäytyä. Kuu sit-
temmin Roos uudestaan koetti rynnistää edessänsä ole-
wat patteriat, lyötiin hän kahdesti takasin ja kadotti pal-
jon mäkeä. Tällä ajalla oli Ruotsalaisten pääjoukko marssi-
nut hänen siivutsensa. Keisari huomasi tiimitu ja Menzi-
kow sai tiistyn 10.000 miehellä samota Roosin ja Ruotsa-
laisteu pääjoukon Miilun. Lemcnhaupt sai samalla käskyn
rientää Crctttzin luo ja samassa oli onni, joka tähän asti
oli hymyillyt Ruotsalaisille, kääntynyt Venäläisten puo-
lelle. Kello oli silloin noin 9 aamulla.

Ruotsalaisten ja Venäjän sotaivoimat scisoiivat nyt
»vastatusten. Lewcnhaupt jaltawäen kanssa samosi nyt
Venäläisiä »vastaan. Ilon hiriocä ampuminen alkoi Venit-
jän puolelta. Ruotsalaisten ruuti oli kastunut entisissä
marsseissa ja laimistunut. 4,000 Ruotsalaista löysi tässäsurmansa. Tappelu tuli nyt yleiseksi. Missä
pula oli toivut siinä nähtiin Kaarle XII. Kanonan kuula
löi hänet kumoon. Mutta kuula ci häneen sattunut ja
tipcästä jalastaan huolimatta antoi hän uudestansa lan-
taa itseänsä tomimpaan pulaan. Ruotsalaiset nähden Meri-sen kuninkaansa tappelimat tnn leijonat. Mutta uyt niih-
dessänsii Ruotsalaisten epäjärjestyksen samosi Pietari tei-
sari heitit »vastaan jota haaralta. Hän lähetti Martan,
jota tähän saakka oli hänen siwullansa ratsastanut, sota-
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marsalkti Scheremetcwin kanssa tappeluriivicn taatsc ja
hnusi: Pyhä "Irjiinit ja minun oiteuteni". joita sanoja
tuhannet tcttoilvat. Ihii litcminiiksi Ruotsalaisten piiii-
linnoitusta ioetiiysi tappelu. Nämä »valloitettiin »viimein
ja nyt ci ollut itsellä kuninkaalla nctuvoa tarjona. Pie-
tari ratsasti riwiensä wälistä, hänen lakkinsa läpi ammut-'
tiin, hän ei siitä huolinut. Martta nähtiin taasen soti-
laiden tcskcllii Pictarin silvnlla. Menzitolvintin alta oli
ammuttu kolme hcwoista. Tiitit intoa, tätä miehuulli-
suutta sai Pietari tiittitii »voitostansa.

Kaarle XII oli »voitettu. Kohtalonsa edestä pakeni
hän huouoilla rattailla ja häntä seurasi ainoastaan muu-
tama rakuuna. Jön tullessa cueui tämä joukkonsa muuta-
maksi tuhanneksi mieheksi.

Vähiin »viidettä tuntia oli tappelu tcstiinyt, jota rik-
koi Kaarle XII »vallan ja teki Pietarin, joka historiassa
"Suuretsi" kutsutaan, suurimmaksi haltiaksi, mitä siihen
aikaan Europassa löytyi. -

Hirmuiset olilvat molemmilla puolilla »vahingot, mutta
tuiituivimmat Ruotsalaisten. Kolo sotajoukkonsa oli hajoi-
tettu. Krcimi Piper, Kaarlen cnsimiiincn ministeri, sola-
marsalkki Nehnsijöd, kenraalit Lelvenhaupt, Schlippeubach,
Rosen, Stackelberg, Creutz, Haniilton ja 59 korkeenpaa
npsteria, joiden seassa eräs Wtirttenbergin prinssikin ja
18,700 miestä oli Pietari Suuren moitto tässä tappelussa,
jonta pääjohtaja hiin itse oli ollut. Pietari oli iloinen.

Suuren urhollisuuden oli Martta tässä tappelussa
osoittanut. Mutta tumminkaan ei saanut teisari, kun sen»
raaivana päilvänä meni tappclutanncrta katsomaan, hantit
mutaansa sinne. Martan hellii sydän ci saattanut nähdä
sicllii olemaa surkeutta, cikii tuulla hcnkitorehissa olcmic»
sotanhrien malitushnntoja. Mutta tun tcisari oli totoon
kutsunut »vaugitut upsierit ja kiisti Martan seurata sinne,
jossa nämä oliwat, ci ollut Martalla tuota wastaa»
sanomista.

He astuilvat telttiin. Iloiten silmäsi Pietari mante-
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jaan, joita samalla surkutteli: sillii yhdeltä puoleu, »voi
teltuausa niiin tnnluisia ja uljaita sankareita, ci hiiu saatta-
nut muuta luu riemuta, unitta toiselta kaunalta asiaa
tatsoen, jitrti hänen sydäntänsä, tuu näki näitä uroita,
niiitii »voittamattomia nyt lvautendessa. Hiin huolaeu lau-
sui : "Kllunia ou »voitto, mntta suurempi teidiiu kunni-
anne tnossa. Minun »voittoni on minun tnnniani; mntta
minnn tmmiaui suuruus riippuu uiiistä uroista, jolta tä-
hän saakka oivat olleet »voittamattomia." Sitten puhui
hiiu muutaman sana» Kaarlesta, jota hän ehtii miholli-
nen ratasti ja tunnioitti.

Keisarille nimiteltiin sitten Ruotsalaisten »vangitsi ole-
tnt torteimilia! »psierit. Niiden seassa mainittiin myös-
tin treilvi Fersen

"Fersen!" kertoi teisari ja silmiisi Marttaa. Mlttta
tun ci liima niitynyt hauta tu»te>va:l, kysyi keisari: "Outo
Ruotsalaisessa sotalviiessii toinen Fersen nimellinen?"

"Minulla oli weli, kuninkaan hentiratnnna, majori
Atsel Fersen. Hiin ammlittiin eileil lunintaan lvierestä
juuri tnn tilinä lyötiin tumoon."

"Olito tämä weljeniie nainut?" kysyi keisari innokkaasti.
"Oli" ivastasi Atseliu »veli. "Hiin jätti jälteensä

rouwnu ja tatsi lasta."
Martta oii lähestynyt, tnn kuuli Ferseuin uime».

Nyt tuultuausa »vangin lviimeisiii sanoja waaleni hän ja
snrullisesti katseli hitu Ruotsalaista npsieriii.

"Kertako »vaan oli weljcuue uaiuut?" kysyi teisari tii^
»vaaSli-

Miuii muistelen kiiulleeui, että hän oli nähnyt Litlva-
laisen naisen, j.-^-on hiin nuoruutensa innossa oli rakastu-
nut; mntta tiiman nilntutsutilil ensiuliiisen roinvansa sai-
ivat Teidän Majeöteettinne sotaherrat »valtaansa ja mihin
hiin sittemmin on jonlimut, siitä ei tierii tutaaii. '

Hiljainen, mutta stuullineu oli se huokaus, jota puh-
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kesi Marta» ri»»asta luu häu tiimiiu tuuli. Martta oli
jo paljon maailmassa toitta«»t; hii» oli loetutsieu alla
oppiuut hillitsemiiiiu uiiu sssrunsa tuu ilonsa, niin mureensa
luu riemunsa. Hiin lähestyi npsieria litemmittsi. Hänen
sydämensä tolva tykytys ei kuulunut, eitä näkynyt nyt että
entistä kiirnuinmin »veri juoksi hiineu suonissaan. Kuu
hän puhui Fcrseuille, ei mitään osoittanut sitä katkeruutta,
joka asui hiincn rinnassansa. Watawalla äänellä sanoi
hän: "Kreiivi, mc tiedämme mihin teidän meljenne cnsi-
miiincn puoliso ou joutunut. Vie tiedämme sen! Hii»,
Litlvalainen neito, jonka Jumalan alttarin edcssä, ihmis-
ten edessä lveljcniic Aksel otti »vaimokseen ja hiincn sem-
moicsena tunnusti, hitu, tuo orpo nainctt, jota niin hellästi
Atselia rakasti, hän seisoo tässä — hiin on minä!
Alttarilla tchdpt lupaukseni olen minä pitänyt, minii olen
ollut hänelle uskollinen puoliso. Kun hän liittonsa rittoi
pidin minä liittoni mielii. Hänen tumansa asui minun
rinnassani kun hiin toista morsiamena, puolisona syleili
Mutta nyt. ."

Martta lopetti puheensa; »veti sormestaan sormuksen,
sen antaen Fcrseuille, lausui hän: "Ottakaa tuo! altta-
rilla Aksel sen minun sormeeni pani .. se sopii nyt pa-
remmin hällen hautaansa, tun mintut sornichcnj.- Aksel
rittoi liittonsa: Atsclin haudassa ou hiineu sormuksensa
sia." Kyyneleet nousimat nyt Martan silmiin; hän ei
enää »voinut niitit pidättää. Hän ehtii tuossa muisti,
silmäilessiiän tyhjiiii siaa, niissä sormus oli ollut, eulisiä
aitoja, nuoruutensa ihanaa rakkautta, rakastettua Atscli-
aau; lvai olito tyyncle pyhitetty hänelle kuolleena, sam-
muttama sen lemmen, jonka Aksel muine» oli nuoren nei-
don spdämcssä synnyttänyt. Ken »voi tietää, niitä Martta
tuossa ajatteli., Hän kääntyi nyt, ääneti wiihiin aikaa
seisottnaan, keisariin:

"Sydämeni on nyt minun omaisuuteni, sitä ei enää
mala sido. Se, jonta sydämeni oli, rittoi malansa ja —

nyt on hän eliiwitten seasta kadonnut."
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XIII

Rahmaa» tytiir milj^onain hallitsin.
Martan sanat olilvat kummallisia tunteita herättiinect

kaikissa. Ilhäiscnä, tortcana, sanomattoman kauniina sei-
soi hän tuossa.

"Nyt, korkea herrani jakeisarini !" sanoihän»vihdoin lange-
ten polmillccn keisarin cdessä, "saan minii sydämessäni antaa
siaa raktaudcllentin. Tähän asti olcn minii teitii encmmän
tuttnioittanut tun rakastanut. Tänä suurena päiwiinii, josta
tulcwaisuus aina on puhiuva, jotaaina muistama, heitän miuä
itscui kokonaan teidän käsiinne. Ia ellei orpo rahlvaan ty-
tär ole teille halpa, tahdon minii kuolin-päiiväiini saatta
teitä herranani ja puolisonani rakastaa ja kunnioittaa."

Sylvit hiljaisuus »vallitsi uyt taasen huonehessa. Mutta
»vihdoin, tnn taitti kummastellen mykkinä seisoimat, sanoi
keisari: „Niihtää tässä keisari Pietarin puolison, joka
tänään Katarinan nimellä astuu Wcuiijän keisarilliscllc
istuimelle, ja johon minä kirttomme esimiehenä alttarin
edessä tahdon sitoutua,"

Ruhtinas Meuzitoiv oli ensimiiiuen, joka astui esiin
onnea toiwomaau ja alamaisuuttansa osoittamaan keisarin
puolisolle. Häntä seurasi sotamarsalkki Scheremeteiv, ami-
raali Aprarin, ruhtinas Galitzin ja »viimein myöstin ken-
raali Bauer, jolle Martta sanoi muutamia ystäivällisiä
sanoja.

Pietari kitäntyitsc sittenRuotsalaisten ministeri Pipcriin
ja Wurttemburgin prinssiin: "Kertokaamaltioylimyksillenne,
mitii tänä piiilviinä olette nähneet. Sanokaa kuningas Kaar-
lelle, jota minä sydämestäni surkuttelcn, minun olleen iloi-
sen siitä, että olen moittanut tappelussa maailman suu-
rimman sotapäällikön ; sanokaa että olen iloinen, cntä hiipec
tunnustaa, cttii minulla oli kolme wertaa enemmän soti-
laita tappelussa kmv hänellä. Mutta iilkiiiit salatko, että
tämä iloni ou Wenäjäii keisarin; sanokaa myös että Pie-
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tari ihmisenä on iloinen, että hän tvoitti suuremman aar^
teen Pultaivan tappelun jälestä, että hän »voitti puolison."

Keisarin tätä sanottua mietiin »vangit ulos, ja huone-
hessa olimat pian teisari ja Martta kahden. Kyynelissä
silmäsi Martta keisaria. Hän tatti käsiin kaslvojansa, loi
sitten silmiänsä taiivasta kohden. Marttana, rahlvaan tyt-
tärenä laskeusi han polwilleen. Hiin rukoili. Keisari ci
häirinnyt häntä. Myöskin hiin kiitti Jumalaa.

Kun Martta nousi, tarjosi hiiu kätcusii Pietarille.
Martta oli muuttunut Katarinaksi; Rahmaan tytär mil-
joonain hallitsijan pnolisotsi — itsekin miljoonani hallitsiatsi.

Oli muutama »viilto kulunut. Pietari ratsasti Mosto-
Man kaupungin sisään ja hänen »voittoisa sotawiiestönsä
seurasi häntä. Mutta Pietarin lvieressä ratsasti lumi-
tvaltean hewoisen selässä tauncudessansa loistama Kata-
rina. Kullattu oli satula,'jonta päälle hän istui; kultaiset
olimat jalustimet, joissa hiin piti pienet jalkansa. Kaikki
kellot soittilvat; kaikki ihmiset tulilvat kejsaria ivastaan.
Mutta suoraan Metropolitanin kirkolle ratsasti Pietari ja
lukemattomilla ristillä kaunistetun alttarin edessä kihlasi
Mostoman artimandrita keisari Pietarin ja Katarinan.
Tuhannet tykit ilmoittimat, ettii Venäjiin keisarilla oli
lvaltioistuiinellaan puoliso.

Moni nainen olisi ylpeästi kulkenut keisarin lvieressä
tuossa. Niitä ei Katrina ollut. Ujosti loi hän alas sil-
miään ja nöyränä astui hän alttarin luo, mastaanotta-
maan papillista sinimusta. Kun hiin jo oli alttarin eteen
astnmaisillaan, jossa pappi odotti, nähtiin »väkijoukosta
ivaimoihminen kiiruusti lähestymän häntä. Tämä tul-
tuaan Katarinan miereen tarttui hänen hameensa palteisin,
joita hän suuteli. Katarina silmäsi tuntematonta; joskus
ennen muisti hän nähneensä häntä, mutia milloin ei hän
osannut sanoa. Waatt »vaimo lausui Hiljaan: "Ennustuk-
seni sanat omat käyneet toteen, joilla utuinen lohdutin
lnolewaista äitiänne. Kultaisessa hoivissa on tyttärenne
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terran tultewa, tuliaisessa »vuoteessa ou hän lepääivä —

oliwat ennustutscu sanat. Te muistatte niitä. Siunaus
muolatoon runsaasti teidän päällenne. Nytyaita tiittiitöön
tulevaisuus iiltöön kootaan unhoittako teitä."

Katarina tunsi mustalaisämmiin ja muisto siitit het-
testii, jona hän miimctsi ämmiin niiti nousi h-äneu sieluunsa.
Mutta tuu hän tahtoi ämmälle lausua kiitoksensa, ei tätä
cniiii ollut. Mustalaisämmä oli »väkijoukkoon ivctiiinyt;
tntaan ei tainnut sanoa, mihin hiin oli tadonnnt. —

Kuutausi oli kulunut tun eräänä päilviinii ruhtinatar
Galitzin ilmoitti Katarinalle, että tuntematon! treimi pyysi
piiiistii hiinen puheelleen. Katarina lasketti treimin luok-
sensa. Kreilvi tultuaan sisälle tnmarsi Katarinan edessä
ja suuteli hänen käsiään.

"Tunteeko keisarin tottea puoliso enitä Tahwanan,
ainoan iveljensit?" tysyi treiwi. Mutta tuskin oli Kata-
rina luullut tämän tunnetun itänen cnsimiiisen sana», niin
hän hcittäysi iveljeusii syliin ja sulki hiineu iloisesti rin-
taansa »vastaan.

Samalla astui keisari kamariin.
"Olento tehnyt sinnlle mielitsi, ratas Katarina? Olento

hywin tehnyt?" tysyi hiin hymyillen nähdessään ilon lois-
taman Katarinan silmistä. Katarina ei »vastannut, mutta
laSlvojaan liitti hän »veljensä rintaa »vastaan.

Katarina tuoli 2 »vuotta keisari Pietarin jälteen, itse-
»valtiaana toto Wcniijiin maan ylitse. Hiin oli silloin
ainoastaan 4? »vuoden ikuinen. Katsi »vuotta hallitsi hiiu
niin muodoin Venäjiin suurta maltalnutaa. Kiitettynä,
kunnioitettuna ja, mitä Harmoin tapahtuu, »vihaniiehittii
tuoli lvuouua 1727 Rahmaau tytär Venäjä» itse
maltiaiia.

Keisari Pietarin katissa oli Katarinalla tolmc laSla,
joista »vuonna 1740 Elisabet nimellinen aSlni isiinsä ja
äitinsä keisarilliselle iS!nimelle.
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