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Esipuhe.

Hähes wiisikymmentä wuotta sitten löydettiin tämä kerto-
mus alkuperäisenään eräästä »vanhasta yksityiskirjastosta

Lyonin kaupungissa Frnnskcmmaalla. Jonkun ajan perästä
löydettiin wielä kntsi mnuta kappaletta samoja muistelmia.
Daniel Superville, niunan Hollantiin paennut reformilninen
pappi, joka personallisesti tunsi tekijän, Jean Marteilhe'n,
oli nänni muistelinat tarkastanut ja oikeiksi todistanut.

Kaikki tapaukset ja nimet pitäwät myöskin yhtä alkuperäis-
ten asiakirjain kanssa Franskan arkistoissa. Siihen näh-
den puolsi frauskalllinen historioitsija Michelet niitten jul-
kaisemista, ne knn sisältämät »varsin huomattawan ja kai-
kin puolin lnotettawan kumauksen silloisista oloista.

Kertomuksen aihe on historian ihanimpia ja ylewim-
Pia, Siinä kerrotaan wiattuman, uskonsa tähden Maino-
tnn kristityn kärsimyksiä, Eanoihan jo mninmsaikuina wii-
sas Platoni, ett'ei ole mitään kauniimpaa ja jumalmsem-
paa kuin »viattoman wanhurskaan kärsimykset.

Kertumnksen onnellinen loppn tuottaa lukijalle suu-
ren tyydytyksen, sillä huokaukset snlawat »vihdoin yhdeksi
ainoaksi kiitoksen soinnuksi. Hän saa todellisuuden maail-
massa nähdä esimerkin siitä, kuinka Jumala oikeaan aikaan
tietää tehdä lopnn lastensa tuskista.

Muistelmat kertomat tämän nstonmieycn karsimyk-
sistä min raikkaalla ja puolueettomalla tcmxilla, ue lno-



4

wat lukijan eteeu silloisten olojen lnontcesta niin sattiuvan
kumauksen ja antawat noista hugenottien historiassa
merkillisistä galereista niin selwän ja seikkaperäisen esityk-
sen, että helposti ymmärtää sen mielenkiinnon, jolla Frans-
kan protestantit wastaanuttiwat tämän teoksen, Lukijaan
ei saata olla waiknttamatta se iloisa, terlueperäinen mie-
lcnrohkeus, jolla tämä nnori tunnustaja, ilmau waikeroi-
wna henipeämielisyyttä ja tekopyhyyttä, knwailee wnikeita
waiheitansa, kuin myös se wilpittömyys, millä hän pal-
jastan umia heikkuuksiansa.

Suomennoksesta, niinkuin saksalaisesta mnkailnstakin,
on jätetty puis muutamia siwuhentilöitä ja muniahta tuis-
arwuinen seikka, joka ei kukonaiswaikutusta eleinkään wä-
hennä.

Tuottakoon tämä suurteu, uskossa »voitokkaasti kes-
tettyjen kärsimysten historia monelle nöyryytystä ja wielä
useammalle uskon wahwistusta!

Lewittöun se suomalaisessa asussaan »iin ylhäisen
kartanoon tuin köyhänkin majaan! Hywä an ahdistusten
aikuina lnlea lujasta kestäwyydestci ja järkähtämättömästä
pysymisestä siinä, mikä meille pyhää ja tallista un. Ei tule
tuskat sattumoisin, eikä läylcmär leiki» lähde. Niiden kä-
sittämiseen kysytään perustusta. Mutta muuta perustusta
ei ole, maan se kuin pantu,un.



Ensimmllineu lutu.

H' a K o z « w nng i t semi n c n.

Minä, Jean Marteilhe olen syntynyt pienessä
Bern,erne'in knnpungissn Psrigord'in maakunnassa
Frnnsknnmnnlln nnionnn 1684. Isäni oli kauppalii-
kettä hnrsoittnwn porwnri. Jumalan armosta oliwnt
wnnhempniu aina eläneet oitcnn reformisen nstunnon
hengessä sn pysyiwät siinä lusinn hnmnnn kuolemaansa
snnktn, He wicttiwät nnhtectontn elämää, knswnttnen
lapsiaitsa sumalanpelwossa, opettiwnt heille ahkerasti
oikean uskonnon perusteita jn pitiwät heitä loitolla
pnnroilnisundeu erehdyksistä.

Wnonnn 1700 pntotli uskunwnino niinllt pnke-
nemaait isänmaastani, Wnikk'en ollilt silloin wielä
kuin 16 wuottn nmnha, sn ionitta waellettnwnnnni oli
lähes 200 penintulmnn («00 kilometrin) pitliinen mnttn,
täynitä monin jn suurin wnaroja, lätsin kumminkin,
snndnkseni turwnftnikan Alantotnnitten alueella.

Olen nyt totnnoen niutaan tcrtown, mitenkä mi-
nnn mnttnlln knun sn niitä täitten sniit totea, haikealla
mielellä erottuani wnnhemmistnni, joita en sen koom-
min cnänn milloinkaan nähnyt.

Loppuun on liitetty osoitus, kuinka tämän kiijnu UINU'

kalaiset nimet ja sanat llwat äännettäwät.
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Pakoni aihe oli seuraama: Peruuttamalla n, s.
Nnntes'in ediktin oli kuuiugas Ludmig XIV kieltä-
nyt Franskan protestanteilta manaan uskonnonharjoi-
tuksen, uhaten emleriwankcudella uiitä, jotka eimät ot-
tmieet kieltoa noudattaakseen tai kuettiwat paeta maasta
pois. Pian senjälkeeu oli herttua dc la Forcc, jesuit-
taiu yllyttämänä, pyytänyt kuninkaalta lupaa mennäk-
seen suurille tiluksilleen Psrigurd'in maakuntaan, kään-
tämään muka hugenotteja takaisin katoliseen uskuou.

Täten oli hän osannut niin imelästi imarrella
humissa wnllitsewaa mielipidettä, että nioinen kunnin-
kas ammatti hänelle kyllä, nnnettiinkin. Ia niiu hän
läksi -kuin taksikin Parisista, neljän jesuitan seurassa
ja mukanaan henkiwnrtija-joukko ja palwclijoita.

Herttuan saapuessa dc la Foree niiniseen linuaan-
sa, oli siellä häntä »vastaanottamassa muitten muassa
muuan asianajaja, nimeltä Grenier, joka, oli pyytänyt
saada pitää herttualle terwetulijais-puheeu. Tämä otti
hänet juhlallisesti wastanu, istnen herttuallisella istui-
mellaan, ueljäu jesuitan ympäröimänä. Puhuja alkoi:

Monsennienr! Teidän iso-isänne oli knulnisa
sotilas, teidän isänne oli knuluisa pyhimys ja te, inon-

seigncnr, te olette kunlnisa inctsästäjä,
Herttna keskeytti hänet, kysyen, niistä hän innta

-) Franskan kuningas Henrik IV oli wnonna
sut asetntsen, jota myönsi ustunnonwapoude>i Franskan protes-
tanteille. Tämän, niin sanotun Nantcs'in ediktin, peruutti sit-
temniiu kuningas Ludwig XIV w, INBS,

Suomentajan nmistmns.
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sen tietää, kosk'ei metsästys sninknnn ole hänen kiih-
keimpiä hmoejnnsn.

Siitä urina sen päätän, wnstnsi Grenier,
osuittnen neljää jesnittna, tun teillä on uno neljä
wcrikuiraa aina mukaunnne.

Icsnitnt wnntiwnt Grenier'iä heti paikalla rnn-
gnistnwaksi moisesta hämyttömyydestä, muttn km: hcrt-
tunlle selitettiin, että Greiner oli löylynlyömä mies,
niin tyytyi herttun siihen, että njoi hänet pois.

Nyt rupesi herttlia kuhtelemnnu refurmilnisiaalns-
talaisiaan mitä jnlinimmnlla tawalla. Talunpuikin,
iluorin jn »vauhujn, »nehiä ja naisia, utettiin kiinni ja
kidlitettiin häilen silmäinsä edessä. Mnntamin kuoli
rääkkäykseen, mnutnmin saatiin tudellnkin luupumnnn
uskustnnii. Siihenkään tyytymättä, pakotti hän näitä
poloisin yhä niisillä kidutuksilln mannomnnn hirweitä
waloja, ett'ei>oät eiiää millointnnu luowu katolisesta
nstoimusta.

Iloissaan sa ylpeänä moisella taivalla sanwnte-
tuista tuloksista, lähetti herttua howiin loistamin ker-
tomuksia toimistani! ja laittoi linnnssnau liljnnt pidot,
suissa meidän nskontumine tirsat poltettiin sliilrilla rie-
mnnnutiuilla, ne samaiset kirjat, joita jnuri häiren
omat protestanttiset esi-isänsä aikoinaan niin snlirella
huulella uliwat kuunneet.

Näin luistawain tulosten nojalla ei herttuan
ennä ollnt wnikea saada howilta wuanna 17»»(, lupaa
lahtea Bergerae'inkin nlneelle, rnknnnrykmentin annilla
hugenottejn kääntämään. Minä kannuksilla luaruste-
tnt lähetyssaarnaajat kohtcliwat snunuattoinalla jnl-
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mnndella ponvariparkoja, joitten koteihin ne oli ma-
joitettu.

Miinin kotitalooni majoitettiin muitta mnttittn
kaksikulmatta miestä noita kamalin raknnoita. Isäni
wietiin, en tiedä mistä syystä, Ptzrigncr'in mankihno-
neesen. Pieni wcljcni ja sisareni suljettiin luostariin.
Minä puolestani pakenin, heti knin rnkunat tuliwat
näkymiin, ja pääsinkin onnellisesti pujahtamaan pois.
Siten jäi äiti parka yksinään jäljelle, noitten kahden-
kolmatta julmurin käsiin, jotka rääkkäsiwät häntä ai-
wcm armottomasti. Kulutettuaan ja häwitettyääu kaikki,
mitä talossa suinkin löytyi, niin ett'ei enää ollut kuin
neljä seinää jäljellä, raastoiwot he äitiraukan hert-
tuan eteen. Petomaisella kohtelulla jn kauheilla uh-
kauksilla pakotettiin äitini allekirjoittamaan lnopnmus-
kirjnn, johon herttualla aina oli malli walmiinn. Äiti
poloinen, kyyneliinsä menehtymäisillään, päätti tuin-
minkin panna »vastalauseensa hänelle tapahtumitta hal-
pamaista pattun ivastaan ja kirjoitti, selwästi herttuan
nimeen iviittailcmnlln: ioros ink i« tllit lllire *);

s. o. wäkimnlta miunt pakottaa niin tekemään.
He nniatiwat häntä pyyhkäiseinään näinä sanat

pois, niutta hän kieltäytyi jyrkästi, kunnes wihdoin
yksi iesuitoistn weti wiiiuan niitten yli.

Ryhdyn jälleen kertomaan paostani.
Lotnknllssa 170<» läksin ininä kotitalostani, en-

nenkuin raklinat astuimat siihen, Olin silloin täyttä-

") Ln force merlitscc: iväliwnltn, niuttn samnllll uli luji-

tun» nimitin de Ia Force, Suonicnt, nmist.
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uyt 16 Umotta. lumalau armollisella mrmlla pääsiu
sanmna yönä ulos kaupungista, waikka kaikilla tulli-
porteilla oli rakunoita wnrtioimassa, Knlipungiu ulko-
puolella tapasiu erääu ystäwäni, joka oli lähtenyt pa-
koon samasta syystä knin minäkin. Koko yön samoi-
limme metsiä myöten jn sammumme aamulla aikaisin
pielleen Mussiden'in kaupunkiiu, neljän peninkulman
matkassa Nergeme'ista, Lewättyämme siellä, pidimme
neuwua, mitä uyt tehdä, Siiuä sitte,i päätettiiil jat-
kaa kulkuamme Hollantiin asti, Mntkn oli kyllä pitkä,
lähes WN peniuknlmaa, ja täynnä nmarojn, mntta
Hollauuissa tiesiinme saaioainme täydeu nskouuonwa-
pnlldcu. Mitä waaroihin tulee, antauduimme koko-
naan Jumalan tahdon alle jn, Häneu apuausa rukoil-
len, teimme ivakaan päätöksen olla taaksemme katso-
motta, wann käwi yrityksemme miten hywänsä
pysyä lujina ja järkähtämättöminä reformisessn opissa,
maikkapa meidät tuomittaisiin kuolenmau tai gnlereille.

Tarkastimme sitten kukkaromme: meillä ci ollut
yhteensä kuiu 10 piswlin (noin Suoincu mk,).
Päätimme seuwuoksi olla hyunu säästäwäisiä ja poi-
keta ainoastaan huokeisin majapaikkoihin. Rukoiltuam-
me wielä kerran Jumalaa suojaksemme matkalle, läk-
simme jalkaisin kulkemaan Parisia kohti, jonne sna-
wuimmekin ouuellisesti 10 pnui marraskuuta 1700, mi-
tään esteitä kohtaamatta. Täällä oli meillä nikomns
kohdata muutamia uskouwcljiä, saadaksemme uiiltä
tietää, mitä teitä turwallisimmiu pääsisi Hollannin
rajalle. Niinpä tapasimmckin emän ystäwäu ja kuu-
nou protestantin, jolta saimme pienen, käsin kirjoitetun
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oppaan matkaa wartcn rnjalinnalle Ntnas
uurran marrella. Hän selitti sitten tämän linnan si-
jaitseman kuulnisan Ardennien metsäisen muoristun
laidassa sa tiesi kertoa, että waikeinta koko matkallam-
me oli' olema päästä Mszi6res'iin, sillä sen portilla
pidätetään sotainen, sota näyttää muukalaiselta, sa kellä
waan ci olc passia, sc heitctään ivankentccn.

Mutta sntkoi hän neumoiansa päästyänne
kerran Mözitzres'iin, saatte pitää itseänne pelastettuina,
sillä kaupungista ei ketään lähtemästä. Alka-
kaa sitten painaa Ardennien poikki (sharlcroi'in
kanpuukia kohti, soka on sieltä 7—B tunnin matkassa.
Siellä ou hollantilainen linnne, ja knn sättäytte lin-
nanpäällikön turmiin, niin ci teillä ole enää mitään
peliättämänä.

Me kiitimme ystämäämme sa läksimme heti as-
tumaan M6zitzres'iin päin. Tällätään matkalla emme
kohdanneet pienintäkään mastusta, sillä Franskanmaan
sisässä saa sotainen, protestanttikin, kulkea mapaasti
minne maan tahtoo, Sitä ankarampi on malwonta
rajoilla, sa ken maan ilma» paasia tai lnpaa yrittää
mennä rajan yli, hän rangaistaan elin-aikaisella galcri-
wankcudella.

Klo 4m maissa iltapmmällä saamuimmc me mäen
knkknlallc, sonne su näkyi Mszitzres, Jokainen armaa,
millä mielenliikutnksclla mc katselimme tätä »uinneista
kaupunkia puolella. Meidän täytyi kulkea
sen kautta, sillä muualta emme olisi wirran yli pääs-
seet. Se oli meille tuin pelastuksen omi, maikka tie-
simmekin, että meidän oli yrittäminen sinne henkemme
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kaupalla. Istahdimme ucuwottclcmaau, miteukä par-
haiten päästä kanpnnkiin, Me iiäimine tuou pitkäu
sillaii, joka »vie Maas'in yli >a päättyy liuuanportille.
Kaunis ilma oli houkntcllnt sinue joukottani kaupuu-
kilaisia käivcleiiiääu. Siitä iski mieleemme, että pa-
rasta kai meidäu olisi liittyä kanpnnkilaisiin ja kaivella
heidän jvukossaau, kliiiues portin sulkeminen puhalle-
taan. Silloin arwattawasti syntymässä tumioksessa pää-
semme kaiketikin muitten mukana kaupunkini, portin-
martiiain hiloiuaamatta ineitä ivieraiksi.

Paremmin ounistuaksenime, tyhjeiisimiiie nie ai-
winnisct reput, joissa olimme kantaneet »vähäisiä tami-
neitamme, ivedimiiie pari paitaa, mitä meillä oli, pääl-
lemme, puhdistimme kenkämme, kampasimme tukkamme.
Emuilla sauueu, koetimme tehdä kaiken woitmvamme,
sott'ei meitä knkaan pitäisi matkamiehiuä.

Laskimme alas mäeltä ja astuimme sillalle. Tiellä
sitten kaivelimme kaupunkilaisten saukossa edes takaisin
marsin huolettoman näköisinä, mutta pelwolla pi wn-
wistuksella odotellen portin sulkemista, Wihdoiu kuu-
lui rummun pärinää, Se tiesi, että nyt suljetaan
portit. Kaikki hyökkäsnvät taupuukia kohti, ajoissa en-
uättääkseeu, me mnitten mnkana, Ia niin pääsimme
knin pääsimmekin portista sisään, »vartijani estämättä.

Rajaton oli ilomme, kernin kaupuukiiii pääs-
tyämme, sillä nyt, niin anvelimme, oli kaikki ivaarat
iuältetty. Mutta me olimme, kuten un tapa sanoa,
selwittäneet tilit ilman isäntää, sa tällä erää se tapah-
tui sainin täydessä merkityksessä.
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M6zitzres'istä ci meidän supiuut heti paikalla
lähteä, tnikki ponit kun oliwat sulkeissa. Scinvuoksi
menimme yöksi cmäscn rnwintolaan. Isäntä ci ollnt
kotona, mutta emäntä otti meidät wnstnan. Mc tila-
simme illallista. Atenoidessnmme »uicrastnwassa, kuu-
limnie isännän saapuman kotia kello yhdeksän tienoissa
ja emännän keNowan ottaneensa sillä wälin kaksi »vie-
rasta taloon. »

Onkos heillä tiednsti isäntä lupalip-
pna linnanpäälliköltä?

En minä kysynyt, wastasi emäntä.
Wui tomppeli sinnasi! hnudahti isäntä.

Perikatoonhan sinä meidät tällä taivalla saatat! Etkös
sinä tiedä, mitä on julistettu? Minnn täytyy paikalla
lähteä heidän kanssani, linnnnpäällitön lnotsc.

atomin alkoi meillä ahdistaa silloin mieltä. Ää-
neti ja huolestuneina jatkettiin aterioimista.

Pian tuli isäntä sisään ja kysyi kohteliaasti, olim-
meko so käyneet maistratissa. Mc »vastasimme,
ett'emme katsoneet sitä tarpeelliseksi, koska aiomme olla
kaupungissa ainoastaan yhden yön tietämän.

Niin, mutta se maksaa munille tuhannen ta-
lona, jos linnanpa'ällitkö saa wihiä tästä. Onkos
teillä edes passia?

Me myönsimme, »vaikka mastoin totuutta,
Se ou edes hymä, sauoi hän, mutta

kyllä teidän täytyy sittenkin tulla minun kanssani pääl-
likön luokse passianne näyttämään.
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Me sanoimme olemamme nyt niin wäsyneitä ja
unen tarpeessa, että mieluimmin jättäisimme sen huo-
miseksi, Siiheu hän wihdoin suostnikin.

Me saimme oman. huoneen ja hymän muo-
teen, mutta unta ei tnllut silmään, sillä yle» suuri
oli lewuttomuntemme. Me neuwuttelimme, mitä tu-
lisi päällikölle sanoa, sillä passiahan meillä ei ollut.
Mutta maikka miten olisimme aprikoineet, emme keksi-
neet mitään kelmollista. Kuu ei muuta enää näyttä-
nyt oleman edessämme kuin astnn linnanpäällikön
luuta suoraa päätä maukeutecu, mietimme loput yötä
rukouksissa. Me rukoilimme Jumalaa hädässämme ja
pyysimme, että, maikka Hänen pyhä tahtonsa panisi kcs-
tettäwäksemme mitä koettelemuksia hywäusä, Häu aut-
taisi meitä rohkeasti tnnnustamaan Hänen ewankelin-
miansa.

Olimme mielä rukouksissa, kun päiwä alkoi sa-
rastan, Vtousimme kiiruinnuan kaupassa ja pukeu-
duimme. Kuu isäntä cmäntineen mielä oli makuulla,
iski mieleemme, että paras olisi puikahtaa kenenkään
näkemättä tiehemme. Meidän täytyi kulkea keittiön
kautta, jossa isäntämäti makasi. Astuessamme keit-
tiöön, kohosi isäntä wuotceltaau ja kysyi, miksi olimme
nousseet niin warhain. Me sanoimme tahtomamme
syödä aamiaista, euncntnin lähdetään linnanpäällikön
Inokse, Silloin kutsui häu palwcluspiian ja käski hä-
nen paistamaan makkaroita martaalla. Sillä wälin
aikoi hänkin »ousta, Heti tuin piika oli amanunt
o>oen, käydäkseen makkaroita, menimme me missillä
tekosyyllä ulos ja juoksimme sitten minkä suinkin cn-
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niitimme pois. Siten jäi rnota jn yömnjn maksa-
matta, mutta tämä pieni wääryys oli mielestämme
malttamaton. Kadulla kohtasimme pienen pojan, joka
osoitti meille tien sille tnlliportille, jostn päästään
(sharleroi'n kaupunkiin. Esteittä pääsimme ulos, söim-
me aamiaista pienessä Ehnrlcsmllen kaupungissa,
jonne on neljännestunnin matka, jn snnwuimmc pinu
kuuluisnnu Ardennien metsään, jonkn puut olimnt ko-
konaan lumihuurtecosn.

Nyt jouduimme ymmälle, kosk'emme tienneet,
mikä näistä monista teistä wie Charlcroi'n kaupun-
kiin, Wihdoin kohtasimme talonpojan, jolta tieduste-
limme tietä.

Muukalaisin uäyttc oleman, sanoi hän,
Ei sitä metsää myöten Charleroi'hin niinkään helposti
osaa kuin luulisi. Salo ou laaja. Siellä saattaa kym-
menenkin päiwää käwellä eksyksissä eikä sittenkään löydä
talon eikä muutakaan suojan. In ellei teitä siellä nälkä
tnpn tni wilu, uiin sudet ne teidät repii. Niitä siellä
kyllä on.

Neuwuttomina siinä nyt seistiin, Wihdoin pyy-
simme talonpoikaa oppaaksemme sn tarjosimme hänelle
siitä louisdor'in,

Ei!, maikka saisin sata, sanoi hän.
Näenhäu minä, että te olette hugenotteja ja aiotte
paeta Franskasta, Minut wetäisiwnt hirteen heti,
jos rnpcaisin teitä pakosalle anttnmann. Mutta hy-
män ncuwou minä teille annan. Kulkekaa ainn wann
inetsän nmsentn rinnettä ja ottakaa sitten wasemmalle.
Täten tnlette pian Noeroy'n kaupimkiin. Siitä alatte
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painan oikealle ja saawnttc Sieltä ci sit-
ten enää ole waitea löytää tietä (sharleroi'hin.

Mc kiitimme hywäutahtoista miestä, sa niinpä
me, hänen neiin>osansn nondattacu, sanwninimc toisena
päi>vänä onnellisesti (^unue'hin.

Nyt olisimme olleet pelastetut, jos olisimme tien-
neet täällä löytymän erään linnan, s onko päällikkö,
Luttichin prinssin käskystä, antoi turwallisen saatto-
mäen Charlcroi'hin sotaiselle resormilaisille, ken maan
sitä Pyysi, Mutta sitä me pahaksi onneksi emme tien-
neet, taikka, oikeammin, Inmala ei sallinnt sen tnllci
meidän tietoomme, koetellakseen kolmetoista nsnstaikaa
lujuuttamme sn uskoamme wankihuonettcn sn galeri-
orsuuuen kowassa knrinndessa, niinkuin sälscmpänä
olen kertoma.

Tulimme siis, kuten sanoin, Conv6'hin. Olim-
me lnpimärnt sn poitkesiunnc erääsen kronwiin, kui-
wanmann lonntteitnmmc jn syömään. Istuimme
pöytään, sohun meille tuotiiu tnopilliueu olutta, mutta
ilmnu lnscjn. Pyydettyämme uiitä, snuui isäntä huo-
maamansa meidäu olcwan Franskalnisin, sillä mnnn
tnpnna täällä mi suoda tuopista. Meidäu täytyi tyy-
tyä siihcn, mutta tämä lasieu tilaamiuen se, inhimil-
lisesti puhueu, oli meidän turmiomme syy. Wieras-
huoueessa istui paitsi meitä wielä taksi inuutn miestä,
Toiuen oli knupungiu porvareita, toiuen Luttichin
prinssin mctsännnirtijoitn. Knnltlinnn isännäu lnnle-
wnn meitä Frnnskalaisiksi, istahti hän meidän Pöy-
täämme ja, ikääutuiu leikillään puuttuatscen pakinoille,
sanoi lnömänsn ircton siitä, ctt'ci meillä ole rnkons-
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nmihaa ") taskllssa, Kumppalini, joka Pamillaan uli
hienontamassa itselleen tilpakkaa eikä osannut olla ma-
rowainen, näytti raspiansa ja sanoi:

Tass' on minun rukousnauhani.
Tämä pani metsänmartijmi entistä enemmän

epäilemään meitä hugenoteiksi, jotka koettamat paeta
Franskasta, Jos tällainen pakolainen saatiin kiinni,
joutui hänen tawaransa ilmiantajan omaksi, Sen tiesi
tno mies hymin, ja senmuuksi päätti hän ilmaista
meidät, Cunv6'ssn, puolueettomassa kaupungissa, ei
hän monnit meidän mitään, mutta sen sijaan päätti
hän, knten myöbemmin selmeni, mangitnttaa meidät
Ntarieubnrg'issa, Charlero'in tien mnrrella.

Vtarieubuni'iiil ci meillä, lnerkillistä kyllä, olllit
wähiittäkään aikomusta poiketa, mutta kukapa woi
»välttää kohtaloansa, Herran säätämää? Mariendurg
oli meistä so jäänyt kappaleen matkaa oikealle, kuu
äkkiä huomasimme kantaa erään upseerin ratsastaman
meitä kohti, Pelsätcu hallen rupeama» meitä tntki-
maan ja kenties joutiuvamme kiinnikin, käännyimliie
heti takaisiil, sa koska su iltakin oli pimenuyt, »iin
päätimme olla yötä eräässä rawintolassa lähellä Mn-
rieliölirgiu tulliporttia, aawistnmnttakaan tnun uskot-
toman lnetsänluartiian taampaa seuraaman meitä.

"> Niinkuin lntijn tictää, un hurskailla tntulilnisilla aina
ninkannan helniinnnha. Heidän tnn tuon tuostakin tulcc, joko
uiuou lupauksensa tai rippi-isänsä käskystä, lutca sotu niäärä
rukouksia, pitämät hc, tätä tchocssään, hcliuinnuhna hyppysissään,
laskien kultakin rnlonkselta ni»a yhden helmen tliltemaan nau-
haa myöten, Snoment, mnist.
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Me astuimme rawiutolaan ja tilasimme kelpo
tnkkmualkeau, kuimataksemme maatteitamme, mutta tus-
kiu olimme lewähtäueet pnolisenkaau tuutia, uiiu as-
tui sisään muuan mies, jota ensin luulimme isännäksi,
Häu kysyi kohteliaasti, mistä meillä matka ja minne,
Tauottuamme tulemamme Parisista ja olemamme mat-
kalla Philipoeuille'iin, ilmoitti hän, että meidän täy-
tyy tulla hänen kanssaan tnwernöorin luokse. Me
koetimme panna mnstaau tmualla ja toisella, mutta häu
julisti jotenkin tuimasti, että meidäu on lähteminen
heti paikalla.

Me tottelimme, pelkoamme osoittamatta, mutta
samalla tuiwoeu pääscwämme häneltä yöu pimeässä
karkuliu rawintolan ja kuwernuörin-asuunon wälillä.
Pihallapa huomasimmekin kahdeksan sotamiestä, pisti-
met kimääreissä, Äskciuen isännäksi luultu oli. mnr-
tijawäen kersautti, Täinä komensi sotamiehet asettu-
maan meidän ympärillemme ja wiemään meidät ku-
niernööriu luokse, Sotamiesten riuualln kulki Couvs'u
petolliueu metsänwartija, meidän ilmiantajamme.

Kumernöuri, nimeltä Ballier, kysyi, niisiä me
ulennne kotoisin, minne nmtknmme pitää sa mitä am-
mattia harjoitamme. Ensimmäiseen kysymykseen was-
tasimme totuuden mukaan, mutta emme tuiseeu. Sa-
noimme olemamme parturiusällejä, kiertäneemme, am-
mattiamme harjoitellen, ympäri Fransina sn aikomam-
me palata Valeneiennes'in ja Cmnöray'u kautta koti-
puolelle. Kuwernööri kutsutti silloin kamaripalweli-
sansa, sussa oli wähän pnrturiuwikaa, ja käski häueu
tutkistella meitä tuossa ammatissa. Kaikeksi ouueksi

Wäinöjen nitnnn 2
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hän kääntyi towerini puoleen, joka todella oli käynyt
parturin-opin, päätti hänen wastant-
sistaan, että me todellakin olemme perehtyneitä partu-
rin-ammattiin, Kumernööri sntkoi tnmminkin knnlns-
telunnsa sn kysyi, mitä uskontoa me olemme. Siihen
wastasimme rohkeasti kuulumamme rcsormilaiseen us-
kontoon, sillä siinä kohden ei omatuntomme sallinut
mcidäu rahtuistakaan poiketa totnndesto. Jospa toti
olisimme hänen muihinkin kysymyksiinsä wnstcmneet
mikä totta oli! Mutta niin heikko on ihminen, ctt'ci
hänen työnsä milloinkaan tule ehjää sa kokonaista.
Lopuksi kysyi kuwernöuri, oliko meillä ollut aikomus
lähteä Franskastn pois. Sen me kielsimme.

Tämän kuulustelun sälkeen, sota oli kestänyt
runsaan tunnin, antoi kuwernuöri plntsmaj orille käs-
kyn nnedä meidät saman wartisawäen saattamina wan-
keuteen sn käski meidän mennä.

Wankilann tutkiessamme kysyi mnsori, sonta nimi
oli de ln Salle, minulta, olinko todellakin
s a mikä minnn nimeni oli.

Olenhan minäkin, lisäsi hän, syntyisin
läheltä Bergernc'ia,

Wnstaukseui kuultuaau, huudahti hän:
Hywä Jumala! Teidän isännehän ali mi-

nun paras ystäwäui! Olkaa rnnhnssa, lapset; minä
päästän teidät tästä pulmasta. Parin kolmen päiwäu
wankcudella pääsette koko sutusta,

Sanwuttiin tuosta waukilann, Atetsäilwartija
oli tullut mnkana sn pyysi nyt masoria katseluttamaan
meidän waatteemme sa taskumme, saadakseen hänelle
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tnlewan ilmiantajan palkan. Tuo oli Majorille mar-
sin »vastenmielistä. Hän olisi mielellään tahtonut »va-
pauttaa meidät, ilmoittamalla kuwernöörille, ett'ci meillä
ole rahna ensinkään tai peräti wahän, että siis todella-
kin olemme käsityöläisiä, joilla ei tapaa olla snuria sum-
mia mukanansa. Todellisuudessa pelkäsi hän, että
meillä sittenkin olisi paljo rahaa, sillä hugenotit, mnastn
paetessaan, ottiwat tawallisesti niin paljo waruja mu-

kaansa kuin suinkin mahdollista. Jos nyt tnmä tulee
tiedoksi, ajatteli mnjori, niin olemme me hukassa.
Sitä paitsi tuntui hänestä kauhealta, että tuo kamala
metsänwartija, jota hän halweksi sydämensä pohjasta,
saisi konnantyöstänn wielä runsaan palkinnonkin. Siitä
syystä kieltäytyi majori meitä tarkastuttamasta, Met-
sänwartija suuttui tuosta jn tinsknsi röyhkeästi Majo-
rille, ett'ei tuolla lailla ole tapa kohdella hugenotteja,
jotka oliwat Hollantiin karkaamassa.

Mutta, lisäsi hän, kyllä minä heiltä it-
sekin osaan rahat löytää.

Sen sanottuaan yritti hän syöstä meidän pääl-
lemme, tnrkastnnkseen meitä omin päin,

Konna! kiljaisi mnjori wimmoissnan,
sinäkö tässä opetat, mikä minun welwollisuuteni on?
Korjaa luusi heti paikalla, taikka toimitan sinulle selkä-
saunan, joka tuntuu!

Metsänwartija ajettiin pois. Eikä hän muuta
palkkaa työstään saanutkaan, tuo »viheliäinen mies,

Päinwnstoin kuulimme sittemmin, että Couvö'u lin-
nan hollantilainen päällikkö oli ilmoittanut tämän
tapauksen Lutticlsin prinssille, joka erotti tuon petolli-
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sen mctsänmartisan palivcluksestaan ja tarkoitti hänet
alueeltaan.

Meidät nnetiiu nyt kylmään, likaiseen wauti-
huoueescu, Tiellä oli niin pimeää ja kamalaa,

Mitäs me olemme tehneet, »valitimme me
kyynelsilmin masonlle, — koska meitä kohdellaan kuin
suurimpia pahantekijöitä?

Sellaiset on käskyt minnlla, lapset, mas-
tosi hän sywästi liikutettuna; - mntta olkaa huoleti,
minä toimitan niin, ett'ci teidän tarwitse olla täällä
yutä.

Hän meni kumeruuörin lno, ja ilmoitti, ett'ei
tiinni-otetuilta löydetty muuta tuin yksi ainoa kulta-
raha, jonka he wapaehtoisesti uliniat antaneet hänen
huostaansa. Tämä, uiiukuin muutkiu asianhaarat,
osoittamat, ett'ei nuorilla miehillä ollut aikomusta ka-
rata ja näin ollen olisi hänen mielestään
oikeinta päästää meidät irti, Kumcrnuörillä ci ollut
juuri mitääu sitä wastaau, ja uäiu olisimme maltta-
neet kaiten maarau, Mutta Jumala oli säötäuyt uiin,
että samana päinmnä oli kuriiri lähetetty Ponsiin ja
häneu nnckaansn oli kuwcruuöri, juuri meitä mauti-
laau nnctäcssä, pauinit ilnroitnksen meidän kiinniotos-
tamme. Hauen täytyi uyt sanoa Majorille, ett'ei hän
enää moi meitä päästää irti, wanu on pakotettu odot-
tamaan humista lähempiä määräyksiä. Tämä kosti
kipeästi majoriin, joka mielipahaksec» huomasi, kuiuta
epäedullisen käänteen asiamme äkkiä oli saanut. Hän
pyysi kumminkin, ett'ei tmvernööri waatisi meitä ole-
maa» tuossa kamalassa mankikomerossa, wanu sallisi
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meidän siirtyä »vankilan »vahtimestarin asuntoon. Hän,
niajori, lupasi asettaa owelle »vartijan ja otti hengel-
lään taataksensa, ett'emme »ne karkaa, Kumernöuri
suostui. Ia uiiupä, tuskin tnnuinknan kuluttua, saa-
pui majori jälleen yhden sotamiehen kanssa ja jätti
meidät häneu huostaansa, määräten, että meillä on
oikeus »vapaasti liikkua wahtinirstarin asunnossa, jossa
saamme maata yötä siistissä huoneessa, Samalla hän
kertoi meille, millä kannalla asiamme oli, ja että kiinni-
ottomme oli ilmoitettu howiin. Tämä tuntui meistä
»varsin arwelnttawalta.

Vahtimestarille annoimme kultarahan, jn sen
onnilla saimme hänen luonaan marsin hywän hoidon.
Muutaman päimän perästä tnli hoivista »vastaus,
jossa »valtioministeri, markiisi de la Vrillitzrc, käskee
Marienlmrg'in kuwernööriä mnitta mutkitta panemaan
meidät syytteesen ja tuomitsemaan meidät gnlercille,
koskapa meidät protestantteina on tawattu ilman pas-
sin »valtakunnan rajalla, Mnrienburg'in kirkkoherra
määrättiin samalla knitin »voimin koettamaan saada
meidät palantetniksi roomalaisen kirkon helmaan. Jos
Wangit luopumat uskonnostaan, näin kuului mää-
räys, »vietäköön he takaisin Nergerae'iin, jossa he
firmostn päästetään »vapaiksi.

Masori ilmoitti tämän määräyksen meille ja an-
toi meidän lukea sen alkuperäisestä asiakirjasta,

Minä en saata antaa teille nemoosa, mitä
teidän tulisi tehdä, sanoi hän, Teidän uskonne
sn omatuutoune teitä siinä sohtnkoou! Sen wann
woin teille sanon, että uskosta luopuminen se yksin
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moi muata mankihuonecuue u>uet. Mnnssa tapauk-
sessa joudutte epäilemättä galereille.

Me panemme kaiken turmamme Jumalaan,
Tehköön Hän, mitä Hauen pyhä tahtonsa on,

Mustasimme inc, lhmisiltä cmme enää pelastusta
odota. Jumalan armollisella annilla aiomme järkäh-
tämättä pitää kiinni pyhän nskomme jumalallisesta
totuudesta. Älkää katsoko tätä itscpäisyydctsi ja nis-
koitteluksi. Se lähtee, Jumalan kiitos, perinpohjaisesta
Matmimukscsta, sillä mauhempamme oivat kaikella huo-
lella opettaneet meille meidän nskomme pcrnstukset sa
osoittaneet paamin opin erehdykset, jotta pysyisimme
totnnden tunnustuksessa, erehdysten alhoihin astumatta.

Mc kiitimme sydämen pohjasta majoria kaikesta
siitä maiwasta, minkä hän ali nähnyt, ollaksensa meille
amnllinen,

Mnulla tawoin einme >ooi teille kiitollisuut-
tnmme osoittaa, mntta tästä pitäen suljemme teidät
mun rukonksiimme,

Silloiil pnrstahti hywäsydäminen inajori katke-
raan itknnn. Pohjaltaan oli hän yhtä hymä protes-
tantti knin mekin. Hän lankesi kantaamme, makuut-
taen olemansa wielä onnettomampi meitä, Kyyne-
löideu sanoi hän meille jäähyväiset, pyytäen, ett'emme
pahaksi panisi, jos hän ci enää tulc luonamme käy-
mään, hänen mielensä kuu ou niin masennettu.

kultaraha oli pian kulutettu loppuu», Vahti-
mestari pani meidät uyt »ii» sanotuille armolciwille,
s, o, me sainime wettä ja puolitoista naulaa leipää
päimässä. Mutta tuu kmocrnööri ja majori sen kull-
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limat, lähcttimät he niille muorotcllen tarpeeksi ruo-
kaa, Saniuin teki kirkkoherrakin, joka tuimoi saamansa
meidät käännetyiksi, Tnmuin tckiwät myös kaupun-
gissa olcwan luostari» nunnat, niin että mc mälistä
ruokimme wahtimcstariakiu ja hänen perhettään, hän
kun näkyi olcwan jotenkin niukoissa maroissa.

Kirkkoherra käwi lnonamuic melkein joka päiwä
ja toi meille erään katkismuksen, joka käsittelee kirkon-
opin riitapykäliä. Me puulcstamnic asetimme sitä mns-
taau 3)relineuurt'iu knttismukseu. Hän antoi meidän
sitten «alita, millä Pohjalla n,äitcltäisiiu, perimäopiuko
waito Pyhän Raamatun, Mc malitsimmc jälkimmäi-
sen. Pian huomasi hän meidän oleman hymin pereh-
tyneitä Raamattnnn, ja kosk'ei hän itse ollut kominkaan
älykäs mies, katosi häneltä parin keskustelun jälkeen
kaikki toimo mcidän mnkaumuksemme jiirkäyttämisestn,
Hä» koetti siitä pitäeu houkutella nieitä maallisten etu-
jen lnpanksilla. Niinpä tui hän kerran mukanaan nno-
ren ja kauniin lueljentyttärcusä, joka muka maan oli
häuc» kanssaau tullut mankeja oppimaau. Joutuu
ajan perästä lupasi häu naittaa tämän tytu» minulle
ja toimittaa runsaat myötäjäiset, jos wnan kääntyisin
katolilaiseksi, Halmeksien ja osaksi nuhasta katolilaista
papiston ivastaan hylkäsin minä moisen ehdotuksen,
Tuou häu paui komiu pahakseen ja meni snoraa päätä
niwernöörin lno ilmoittamaan, ett'ei meidän käänty-
miseltämme ole tuiiooa mähääkään. Me olemme
paatuneita, Jumalalta yleu-nunetuita ja piruili rii-
watuitn ihmisia, joihin ei pysty selitykset eikä todis-
tukset.
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Tilloin päätettiin asettaa meidät syytteesen.
Paikkakunnan tnomari tnli kirjnreiucen niankilaau
meitä tutkimaan, jn tnhdeu päin>äu perästä julistettiin
tuomio, jouka sisällys oli pääasiassa seuraama:

„Kuska ue ja ne onnit, ilman honnn antamaa
passia, joutuneet kiinni rajalla ja tuunnstmont niin
sanottua rcformilaista uskontoa, niin on heidät syyt-
teesen pantu ja myös syyllisiksi hawaittu siihen, että
he, kuninkaan käskyä unistaan, onnit aikoneet karata
Franskasta, Rangaistukseksi siitä tuomitnau he wietä-
niiksi hänen nnijesteetinsa qnlcreille, elin-aikansa siellä
galeriorjina pidettännksi, jonka ohella heidän omaisuu-
tensa julistetaau menetetyksi,"

Julki luettuaan tämän tnomion, kysyi tuomari,
aiommeko me wedota TouruMsu parlameuttiiu. Me
ruastasimme aikoiuamme tästä määrästä tuomiosta
mcdota aiuoastnan Junnilan tnoinioistnimcu eteen,

kaikki ihmiset onnit meidät hyljänneet, niin ru-
koilemme avna ainoastaan Inmalnlta, Häneen me
tnrnniamme, jn Hän ou oikea tuomari.

Älkää sentään, snuoi tuuman, älkää
sentään niiniin syykseni lnkeko tnoiniuinie kouniutta,

ttnniukaau käskyt ne uunit teidät tuominneet,
Mutta, hywä herra, nnistasiu minä,

eihän kuningas tiedä, onko meidät todistettu syyllisiksi
mnastn karkaamisen aikomntsccn, eikä taas lain tar-
koitus ole tuomita ketään uskontousn tähdeu galereille,
Tinhon ranqaisnckseen tuomitaan aumastaan se, jonka
karkaamisen yritys ou selwästi toteen näytetty. Ia
kummiutiu olette te, hywä herra, kirjoittannt: „syyt-
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teeseil pantn ja myös syylliseksi hnwaittu siihcu, että
omat aikoneet karata," Ia tämän olette tehnyt ilman
wähintäkään todistusta, tutkimatta edes, olisiko todis-
tuksin säätaloissakaan!

, Mitäs tehdä? sanoi tuomari, Tuohan
on wain »luodon asia, jolla tnninkaan käskyt tnlcwat
noudatetuiksi,

Älkää sitten enää pitäkö itseänne tuomarilla,
sanoin minä, maan pelkkänä kiininkaan käskyjen

toiiiieellpailijnun.
Wedotkna parlamcuttiiu!
Sitä emme tee, wastasimme me, sillä

tiedämmehän hywin, että parlamentti oi: kuninkaan
käskyjc» alainen. Se ci rupea, enempää kuin tekään,
tutkimaa» todistuksia, jotka olisiwat meille edullisia,

No niin! sanoi hän, Tittcn täytyy
miunn wcdota teidän puolestanne.

Tämän mc tiesimme kyllä, sillä alitnomari ei
snn »liiloinkaan panna tuomiota täytäntöön, knn se
koolee rnnmiillista raukaistusta (johon galeriorjuus-
tin knuluu), cnnenkni» parla»>e»tti o» se» mahwis-
tannt.

Olkaa niin muodoin walmiit lähtemään Tonr-
nalshili, sailoi tuomari.

Me olemme »valmiit kaikkeen.
Meidät wietiin takaisin wankilnan. Jonkun ajan

penistä läksimme me, neljän sotamiehen saattamina,
kulkemaau Tournay'ta kohti, kahleet käsissä ja unori-
tettniila toisiimme.
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Matkamme sinne käwi jalkaisin Philippcville'u ja
Valen«euues'in kautta. Joka ilta suljettiin meidät
inhoittawiin, jääkylmiin ja likaisiin wankikomcroihin,
soissa ei ollut wuoteita, hywä että edes oli olkinkaan
lattialla, ja joissa ruoakscininc saimme wcttä ja leipää.



Toinen liitu,

Uour n ci n'n ja Ai l len wnnli i-
huone i s s a.

Tamuuttnamme Tonrnay'hin, pistettiin meidät
parlamentin mankilaau. Rahna ei meillä ollut rah-
tuakaan, ja kosk'ci tähän maukihuouecse», ivastuin ta-
wallisuutta, päästetty tetääu tuomaan wanssitllille ar-
meliaisuuden lahjoja, ja >ne puolestamme saimme ai-
noastaan puolitoista naulaa leipää miestä kohti, niin
olinnne wähällä kuolla nälkään. Tässä kurjassa ti-
lassa sainnne olla kauan aikaa, sillä Tournay'n kato-
linen kirkkoherra oli saanut parlamentin suostumaan
siihen, ett'ei meidän juttuamme oteta esille, ennenkuin
hän on koettanut saada meidät lnopumaan liskostam-
me. Lieneekö tuo ollnt mälinpitämättömyyttä wni lie-
neekö aiottu näljällä tehdä meitä taipnisammiksi, pää-
asia waan oli se, ett'ei pappi käynyt luonamme kuin
joka «:s tai 14:s päiwä, eikä hän silloinkaan rumennut
meidän kanssamme pitkiin pakinoihin uskon-asioista,
Kuettaessammc knmota hänen »väitteitään, kattaisi hän
äkkiä keskustelun.

Jääköön toiseksi kertaa, sanoi hän ja läksi
niine hywineen.

Jonkun ajan perästä olimme me siinä määrin
laihtuneet ja käyneet uiiu woimattomiksi, ett'cmmc enää
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pysyneet pystyssä. Onnena pidimme jo sitäkin, että
saatoimme olla pittäuämmc knrsilla, mädänneillä sa
elämäisistä kuhisemilla olkiwuotcilla nnnnihnoncc!: oiven
suussa, sonka luukusta meille loiskattiin leipää knin
koirille. Jos olisimme olleet kauempaua omesta, emme

olisi saksaueet mennä sitä ottamaan; niin heikoiksi
olimme käyneet.

Hädissämme moimme loihdoin on'en>oartiialle
nrittumme sa liimimmc, saadaksemme unihan leipää.
Wihdoin moimme U'ähät paitanimekiu, niin ett'ei säl-
sellä enää ollnt mnnta knin se, mikä päällä oli, Pinn
oli sekin lahonnut sn repaleissa. Tässä wihcliäifessä
tilassa emme nähneet muita ihmisiä kuin kirkkoherran,
sokn pistäysi wnnkilassa enemmän main pilkatakseen
kuin armahtaakseen meitä. Keskusteluihin hän ei enää
ryhtynyt; kysäisihän uunin, emmekö jo ole knrjnuteem-
ine kyllästyneet.

Itsehän te olette siihen syypäät, sanoi
hän: onnissa tahdossannchnn on lnopna erchdyk-
sistänne ja päästä nuipaiksi.

Lopulta käwiwät hänen pnheensa niin inhoitta-
loitsi, ctt'cnnne enää hänelle mnstnnncetkaan,

kymmenen unikkoa oliinmc tällä tawoin unetta-
neet nmukilassa, niin eräänä anmnna kello 9 nnskaa
oweinvanija luukuu kantta linidau ja käskee meidän
la'aista komeromme, sillä pian tnodaan meille knmppa-
leitsi kaksi aatelismiestä. Me kysyimme, mistä syystä
heidät on wangittu,

Hugenotteja ne on nekin, mnstnsi hän sn
meni tiehensä.
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Neljännestunnin tullittua aukeni komeromme
omi, ja sisään astui muutamia sotamiehiä, miekat
wyöllä ja mnsketit olalla, tuodeu wlikanann taksi her-
raa, kultakalunoissa kantapäästä kiireescu, Onn su!-
keutlii jälleen, ja tulokkaissa tlinsimme kaksi warakkait-
tcu porwarieu poikaa Bergerae'ista, entisiä koulntowe-
reitammc. Me tenoehdinime heitä, mainiten heidän
niinensä. Toisen nimi oli Soruier, toisen Riuasson.
Päästäkseeil paremmin pakenemaan, oliwat he ottaneet it-
selleen aateliset arwunimet. Toinen sanoi itseänsä „chcva-
licr'iksi", toinen markiisiksi. He eiwät meitä tnnteneet,
me knn olimme niin nääntyneen ja knrjan näköisiä,
ja kun wankihnoneeosakin oli pimeä. Kummastellen
kysyiniät he, inistä ,ne heidät tnnncinme. Mainit-
tuamme, ketä olimme, riensiwät he meitä syleilemään.
Siinä wnodatimmc kyyneleitä niin toiset kuin toisetkin,
ja siinä saimme kuulla sukulaisten ja>ystäwäin Ber-
n,erae'issa luulennui, ett'ei meitä enää ole cläwittcn
Unikossa, Wasta tulleet ystäwät kysyinxit, oliko meillä
mitä syötäwää, heillä kuu oli uälkä. Mc osoitimme
heille leipäpalasiamme, koko päiwän annoksia, >a wesi-
leiliä.

Hywä isä! hnndahtiwat he, pitääkö
meidänkin kestää samallaista kohteina! Ia eikö täällä
sna rahallakaan syötäwää?

Kyllä, sanuin minä, rahalla kyllä sna,
unitta meillä ei ole kolmeen kuukauteen ollut pienintä
ropoakaan.

Sitten ei ole hätää, wastasiwat he ja wcti-
wät, sen sauottuaan, housujensa wyustä >a kengänpuh-
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sain mälistä esille neljäsataa louisdoria, kiikili 2») liu-
ren (yhtä inonen Siimncii markan) arwoincn.

Täytyy, tnnnnstnani, ett'en clämäpäiivänäui ole
tuntenut uiiu sulirtn ilon kuin silloin, nähtyäni uuo
kultarahat, sillä nyt tiesin saawnni kerrankin syödä tyl-
likseni, eikä nyt enää wnst'edestääu tcmvitse pelsätä,
että kuolee iiälkääii. Herrat autuiwntkiu ininlille yhden
louisdoriu ja pyysiwät minna hankkimami rliokan.
Minä kolkuttamaan luukkua minkä saksoin, Wangin-
wartisn tuli sa kysyi, mitä me tahdomme.

Ruokaa! sanoin minä, rahalla!
Samalla pistin hänelle kultarahan.

Sitä saapi kyllä, hywät herrat. Mitä su-
wnitsette? Saako olla lientä sa lihan?

Niin, niin; hywää, moimakastn lientä sa kym-
menen naulan leipää sn olutta kanosa.

Tnnnm tnluttna un kaikki wnlmiina.
Tunninko wasta? huudahdin niinä,

Eikö ennen?
Herrat eiwät »voineet olla nauramatta moiselle

sudenuäljällc.
Tunnin killuttiin tuotiiii meille hywää kaali-

lientä sellainen annos, että kuusi kirwesmiestä olisi
tullut siitä kylläiseksi. Lisäksi saatiin wielä paistettua
lihaa sn kymmeunanlainen leipälinippu. Tulokkaat soi-
mat hywiu wähäu, heiltä kuu tämä uusi sn kamala
tila oli wienyt kaiken ruoknhnluu. Minä ja toiverini
sitä mastoin hyökkäsimme kiiwnasti liemen kimppuun sa
söimme niin ahnaasti, että luulimme siihcu paikkaan
jääwämme. Minä wnrsintin, soka lienen syönyt wielä
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huimemmin kuin tumppalini, olin tllkehtumaisillaui,
Apteekari kutsuttiin anniksi, sn häu autoi minulle ok-
sctinta, Elleu olisi sitä- sanuut, olisin marinaankin
kuollut.

Toinnuttuani seuraamana päiwäuä, ticoustcli-
mat herrat meiltä, mitenkä me olimme sontnneet tä-
hän suureen kursuuteeu. Minä kerroiu heille omat wni-
heemme, pakoou lähdöstämme asti hamaan tähäu hct-
kceu. Ilmoitin myös päättäneemme kernaammin mennä
galereille kuiu luopua uskostamme. Silloin rnpcsiwat
he itkieu nnilittannian omaa kurjuuttansa sn tnnuusti-
wat, ett'ei heissä ole miestä pysymään lujiun,' ennen
he kieltäwät uskonsa kuiu lnhtewät qnlereillc.

Miukäs esikuwau te meille anuattckaau, hy-
wät herrat? sauoin minä, Parempi olisi ollut,
ett'emmc olisi teitä nähneetkään kuin tietää moisten
ajatusten teissä asuwan. Toisin teitä wanhcmpnuue
ownt kaswattancet, wai sellaiseenko totuuden tuntoon
he ownt teitä opettaneet? Eikö teitä peloiw wnnhurs-
kaan lunmlau tuomiot, Häne::, soka on sanonut, että
sen, sokn Helansa tahdon tietää sa ei sitä tee, pitää
enemmän lyöntejä kärsimän kuin sen, sota sitä ei tiedä?

Mitäs tehdä! wastasiwat he, Meissä
ei ole miestä lähtemään nnlereille. Onnellisia te, soissa
on niin paljo mielenlujuutta, sa siitä nre teitä ylis-
tämme, mutta älkäämme enää puhuko tästä asiasta,
sillä päätöksemme on lusa.

Mitäs meidän muuta anttoi kuin walittaa hei-
dän heikkouttaan sn rukoilla Jumalan snnttnmnnn
heitä, eksyneitä, oikealle tielle!
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Me tiedustelinnnc nyt heidän »vaiheitansa, ja Ri-
vasson kertoi seuraamaa.

3orbier'iu ja Rivassoni» waihcct.

Herttua de la ankaraa »vanioa Bergc-
rallissa paettuamme, piileskelinune jonkmi aikaa maalla.
Kuultuamme sitten herttuan lähtiessään käskeneen »van-
gita meidät, ci meille muuta nemvoksi kuin paeta
Hollantiin. Tätä warten tilasimme Amsterdamista
kunluisan ja taitaman oppaan, joka harjoitti pakolais-
ten ohjaamista ammattinansa, tosin »varsin »vaa-
rallista ammattia, sillä jos sellainen opas saadaan
kiinni, hirtetään hän arinoita. Hän oli marsin sukkela
ja »viekas mies ja tnnsi tarkoin' kaikki tiet ja paikat.
Häntä sanottiin tawallisesti »vain gaseognelaiseksi, sn
Gaseognesta hän oli syutyisinkiu. Heti hauen samvnt-
tnann Nergerac'iin, »valmistanduimmc matkalle. Van-
hempamme, jotka oliwat suostuneet lähtöömme, warus-
ti»vat meille mukaan niin paljon rahan kuiu suinkin
mahdollista, jott'emme ulkomailla joutuisi pulaan. Me
pukeuduimme upseereiksi, jotka omat palajawinann pal-
»oclukseeirsn de la Marche'u rybnenttiin Valeneiennes'in
kaupungin läheisyydessä. Gaseognelainen oli oleivinann
kamaripalwelijn.

Niin waelsimme esteittä halki Franskainnaan.
Gaseognelainen kulki jalkaisin, me ratsain. Waromni-
suudcn »vnoksi hän kumminkin harivuin kulki meidän
seurassamme. Hän neumoi wnan, niihin majapaikkaan
milloinkin oli poikettnwa päiwnlliselle tai illalliselle, ja
siellä kohtasimme taas toisemme. Saawuttiiu wihdoin
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Parisiiu, jossa miimyimme mouiann painuin, katsellen
kaupungin merkillisyyksiä, »vetämättä missään huo-
miota puoleemme.

Kerran kohtasimme Versailles'issa erään npseeriu,
joka uli naimisissa protestanttisen ueideu kanssa
gerae'ista, >uaikka hän itse oli katolilainen. Tällä
rouwnlla oli kaksi melseä pakolaisina ulkomailla, sn
hänen miehensä, nimeltä de Maison, koetti howissn
saada peruutetuksi sen tuomion, jolla hänen lauku-
jensa omaisuus uli snlistcttn menetetyksi, Meistä
tuli hywät tuttauuit, sa hän kohteli meitä uiin sliurelln
yotäiuyydellä, että sni puoleensa meidän täyden luot-
tamuksen. Mc ilmaisimme hänelle aikeenime sa matka-
suunnitelmamme pieniä erikuisseikkoja myöten, ja ne
hän näkyi hywäksywnn. Lähtiessämme Parisista, toi-
luotti hän herttaisesti meille onnea matkalle, Mntta
tämä petturipa meuikin Versailles'iin ja, päästäkseen
hywiin kirioihiu hunnssa, ilmi antui luinisterille mei-
dän pakumme. Samalla ilmoitti hän myös meidän
aikuwan kulkea Muus'iin, pieneen kaupunkiin Espan-
sa» umistamissa alankumnissa. Siellä uli nimittäin
hullantilninen linnue, sussn toiwoimme tur-
mapaikan, sn sitä kohti nyt matkamme piti. Ministeri
lähetti heti kohta kuriirin Qn«urin'iin, Valeneiennes'in
ja Mons'in Malisella tiellä, ja käski sikäläisen wuudin
asettaa talunpuikia luartisuiksi sillalle. Jos uiin
kuului käsky sinne tulee kaksi herraa kamaripalwe-
lisausa kaussa, sauueu olemansa de la Marche'n ryk-
mentin upseereita, niin otettakoon he kiinni ja tuuta-
kuou Baleueiennes'in mankilaan, Woltti kokosi talon-

Waiiwjcu aiknna ,°i
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poikansa ja asetti sillalle wiisikolmatta unesta »vartioi-
maan. Oli jo pimeä ilta, kun mc, mitään pahaa nn-
wistcnnntta, sanwnimme tuou kownu onnen sillankor-
wnlle,

Ken on? hnnsi »vahti.
Kunillkaan upseereita, wastnsimme me,
Mistä rykmentistä?
Dc la Marche'n,
Seis! huusi wahti,

Samassa astui esiin koko silla» wnrtijawäki ja
snlki mciltä tien sillalle.

Hännnästyksissään kaikesta tuosta huusi opas
meille, että nyt riippuu kaikki siitä, pääsemmekö sillan
yli, sillä toisella rannalla astumme espanjalaiselle
alueelle ja olemme pelastetut. Tämän toiwon eläh-
dyttämiuä, wcdimme kaikki kolme esiin pistolimme.
Opas hyppäsi minun taakseni ratsun selkään ja lau-
kaisi muutaman kerran talonpoikia kohti, haawoittn-
inntta knmminkann ketään. Silloin talonpojille hätä
käteen. Päistikkaa he pateniwnt eri haaroille, ja silta
oli wapaa. Täyttä nelistä ratsastimme yli,
jonka jälkeen opas onnitteli meitä, kehuen olewnmmc
nyt yhtä hywässä turwassa kuin jos olisimme Amster-
damissa. .

Itsi osa Ousvrin'in kauppalaa sijaitsee soen toi-
sella rnunnlla. Me päätimme olla siellä yötä ja me-
nimme erääsen majataloon. Söimme hilpeiu mielin
illallista ja asetuimme tyytywäisiuä yöpuulle yläker-
ran huoneesen kaikki kolin.c, Huomis-aamuna warhain,
tun opas katsahtaa akkunasta ulos, nähdäkseen, millai-
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nen on ilma, huomaa hän toista sataa talonpoikaa,
aseilla wnrnstcttnina, seisomassa majatalon ympärillä.
Me hyppäämme wuoteiltnmmc ja minä, huolimatta
miehen wnkuutteluista, olcu juuri ampumnisillnni kuo-
lijaksi tuon muka petollisen oppaamme, joka ehdoin tah-
doin ou syössyt meidät turmioon, uiiu samassa hyök-
kää isäntä sisään, ilmoittaen, että talonpojilla on mku-
mns wangitn meidät kuninkaan uimcssä.

Kuninkaanko nimessä? kysäisimme me,

Eihän tässä enää olla Franskan alueella! Mitä FranZ-
kan kuninkaalla on täällä enää sanomista?

Hywät herrat, wirkkoi isäntä, minä
humnaau, ett'ette nuelä tiedä, mitä täällä neljä päiwnä
sitten tapnhtni. Espanjan kuninkaan kanssa tehdyn
supimnksen mnkaan ownt Fransknlaiset yhtenä päi-
wänä miehittäneet koko Espanjan nlankoinaat ja tar-
koittaneet sieltä Hollantilaiset.

Tämä tapahtui todellakin, tnten jokainen tietää,
wuonnn 1701!

Tilamme oli wnrsiu tukala, ja me rupesimme
hieromaan sowintoa wuudin kaussa, joka oli talonpoi-
kaiu johtajana. Mutta häu »oaati kiweu kowann meitä
waugittannksi ja alkoi lukea meille kuninkaallista wnn-

Hänen parnillnnn lnkiessnnsa, sieppasi
ystäwäni Sorbier pistolinsa, mielettömästi kyllä, sn
laukaisi sen woutiiu. Kaikeksi onneksi ei luoti osunut
häneen, maan lnwisti ainoastaan hänen hattunsa, sota
hau piti kädcssääu. Panoksen ctulatinki sattui kum-
minkin kuninkaan kirjelmään sn repi seu rikki, Wouti
puikki portaita alas uopenmmin kuin oli noussut niitä
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ja wihan mimmassa mannoi ottamansa meidät man-
qiksi, maksoi niitä maksoi, Xtuu meidän ampunm-
aseemme oliwnt herättäneet talonpojissa tawntunta
pelkoa, päätti hän näännyttää meidät näljällä. Me
huomasimme joutuneemme ojasta allikkoon, ja niinpä
me muutaman tunnin perästä ilmoitimme monoille
wantimamme näytettäwäksi meille Muns'in espanjalai-
sen liunnnpäällikön mamntsennskäskyä, me kiln olimme
hänen aineellaan, Wonti suostni siihen ja pani heti
airncn menemään. Pian saapnikin kymmenen ratsu-
miestä luutnantin johdolla. Heillä oli käsky ottaa
meidät moudin huostasta ja tuoda Mons'iin, Niin-
knin oliunne anvanneet, oli espanjalainen päällikkö
kowasti närkästynyt siitä, että wonti oli mamiiuuut
meidät hänen alueellaan ilman hänen lupaansa.

Meidät mietiin liuuaupäällikön eteen. Hän otti
meidät ystämällisesti Mustaan ja sanoi lnomnttnmausa
meidät Franskalle ainoastaan Espanjan knninkaan
käskystä. Toistaiseksi määräsi hän meidät säilytettä-
miksi wankihuuneessa, jossa käski meitä kohdella hy-
win. Hän lähetti tästä tapauksesta ilmoituksen Mad-
ridein, sn ensi alussa näytti siltä kuin pääsisimme koko
asiasta marsin helpolla, s, o, lyhyt-aikaisella mankeu-
dclla. Mutta »vihdoin saapui päällikölle käsky jättää
meidät sekä oppaamme parlnmentinmankilaan Tuur-
mnsssn, jossa meidät oli asetettnwa syytteesen. Lin-
nanpäällikkö, kunnon mies, sulle olimme jo käyneet rak-
kaiksi, oli murheissaan, tnon käskyn saatunusn. Hän
kutsui nmidät syrjään ja lansui mielipahansa siitä, että
asiamme oli samnit tällaisen käänteen, Samalla sn-
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noi hän tlinnninkin olemansa lohdutettu sillä, että
meillä oli kaksi pelastuksen mahdollisnntta. Toinen oli
kääntyminen katoliseen uskoon. Toista hänellä ci ol-
lut oikeutta meille ilmaista, mutta kyllä häu toimittaa
niin, että mc sen aikoinamme kyllä huomaamme, Sii-
hen nähden hän »valitsi linnneestaan meille saattojou-
konkin. Siihen määrättiin mnuan manha kersantti ja
kolme sotamiestä, yksi toiskätincn ja toisetkin jotenkin
manhoja ja heikkoja. Meille hän hankki kelpo ratsut,
mutta martijat saimat kulkea jalkaisin, Wihdoin käski
hän kersantin malmomnnn erittäinkin sitä, ctt'ei opas
pääsisi karkaamaan, jonka mnoksi hän oli kuljetcttama
kahleissa.

Mutta näitä herroja, lisäsi hän, ci tei-
dän tarwitse sanottaivatsi silnnillä pitää, sillä heidäu
snattauiisensn Tonrnay'hin wartioituinn on wnin oelttä
innodon asia,

Tonoottaeosaau sitten meille onnea nnitkalla, wirk-
koi hän:

Älkää suinkaan olko täyttämättä hyödyksenne
sotaista sopiwan tilaisuutta sa olkaa »ontulitetnt mi-
uuu olennin hyunn iloista snada teistä hywiä sa-
noniia.

Me ymmärsimme hänen puheestaan >unrsin hy-
nnn, että hän tahtoi kaikin tawoin helpottaa karkaa-
mistannne. Matkalla nenmottclimmc sitten, kiunminko
olisi tehtämä, lähteäkö karknnn n>ai ruloetako katolilai-
siksi. Jos karkaamme, niin snnmmc wielä ties miten
kanan salan piileskellen scnnoella ympäri Franskaa,
ja ennenkuin pääsemme rajan yli, saatamme jälleen
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joutua kiinni. Meitä hirmitti sekin ajatus, että täy-
tyy pakolaisena kierrellä mieraalla maalla. Sanalla
sanoen: rohkeus ja luottamus oli meissä lauuistunut.
Sen wuoksi päätimme mapaehtuisesti kuljetuttaa it-
scmme tänne ja luopua uskostamme.

Sillä tapaa pysyimme martijaimme lnona, maikka
meidän olisi ollnt »varsin helppo niennä heiltä karkuun,

Nseiu ajaa knralittelimme kauas heidän näkymiltään
milloin millekin suunnalle. Opas se sitä mastoin mitä
hartaimmin pyysi meitä karkaamaan tai auttamaan
häntä pakosalle.

Aatelkaa toti, hywät herrat! puheli hän,
Jos minä kerrau tulen Touruay'hin, niin niskat

minulta wäännctään uurin ihan warmaan.
Sitä emme ottaneet knulcwiiu törmiinkään, siten

kun maan ulisimme oman tilamme tärwellcet,

H.>aleneiennes'issä »vietiin meidät linnanpäälli-
köu etecil, niinkuiu liuuakaupunqeissa ou tapaua,

Tuosta ei uyt seu suurempaa huolta, sauoi
päällikkö, kuultuaan asiamme, Pikkuisen pyhää mettä
s a pistäytyä messussa kerran maan; sillä se on tehty.

Tuotiiu opaskiu kahleissa hauen eteensä. Pääl-
likkö tuusi hänet heti kohta.

Kas! sanoi hän. Tinako siinä taao,
gaseognelmuen? Kauan sinä olet so puuouutkin hamp-
pujasi.

Nääntyen sitten kersanttiin, mirtkoi hän:
Pelkäänpä, ystämä hywä, ctt'ei sinussa ole

miestä saamaan tätä kauuilan kettua Tuurnay'hin asti,

Johan se wiime wuonna oli soutua täällä hirteen.
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mutta puikahti puis maukilasto. Mitä jos autaisiu si-
uulle lisäksi nuilltaman krenatöörin?

Kersantti unistasi hieman närkästyneenä, että on
sitä jo snnrcmpiakin lurjuksia ja kamalampiakin hirte-
hisiä osattu kuljettaa, ja osataau se tämäkin saattaa
Touruay'hin, eikä hänen omakaan linnanpäällikkönsä
wäluntäkään epäillyt hänen kykyään.

Kuinka tahdot, sanoi päällikkö, niineltään
Maqaloti, Pidä waan unesta tartuin silmällä.

Hän päästi meidät menemään.
Illan snnssa tulimme St, Amand'iin, »uiiniei-

seen asemapaikkaan tällä puolen Tournay'n, lott'ei
aamnlla tanvitsisi udotella porttien omaamista, ma-
joitti kersantti meidät suureen, muureilla ympäröityyn
meijeriin. Siellä söimme illallista rohkeilla mielin,
me muut, mutta opas parka, sota Tournay'» läheisyy-
dessä tunsi jo nuoran kiehuäyksiä kaulassaan, istui
uuotiou ääressä, huokaillen >a wnlitellcn Kersantti
täoki hänen wihdoin olla nuiiti sa panna maata.

Jos te edes ulisitte niin hywä, että sallisitte
niiniin hinkan riisua waatteita päältäni, sanoi qas-
eoqnclmnen, Ties kuinka kaluin nämä waatteet
uwat olleet ylläni; en minä niissä woi maata. Ot-
taisitte edes kahleet pois, jotta pääsisi riisuutumaan.

Me »nmt pyytämään myös mitä hartaimmin,
että kersantti myöntäisi miehelle tuon pienen helpotuk-
sen, Saapihan hänet sitten panna uudestaan kahlei-
sin. Kersantti suostui, ia opas riisui päällys:uaat-
teensn, Scnjälkeen pyrki hän käymään pihalle, Ker-
santti menee nyt kahden miehen kanssa tarkastamaan
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pihaa sa, hnwaittuausa scu lujaksi sa turwalliseksi, läh-
tewät he kolmisi» santtamanu häutä pihalle, sossa opas
pysyttelekse portin läheisyydessä, Samassa tulee sat-
tumoisin reuti ulkoapäin, kiertäen awnimclla anti pie-
nen portin lukon ja astuu pihaan. Mutta silloin paiskaa
gascoanelainen hänelle sellaisen korwapuustiu, että mies
käpertyy maahan, sa samassa on opas pusahtauut
uwesta tiehensä, Kersantti miehineen tietysti perässä,
Mntta äisät oliwat matkasta uupuueita eiloätkä muu-
toinkaan koloin nopeita saloilleen, Heistä ei ollnt ta-
kan-nsajitsi, ja niin he siinä scisoiwat, neinvottomina
katsellen pilkkopimeään, jonne opas oli kadonnut.

N oloina ja harmissaan palasiwat he Inokseiume,
Tuumimat tuossa sitten »kot puoleen sa toiseen, knnnes
nnhdoin sainnunit meille, että pnrao olisi, jos mekin
menisimme sitä silkoista tietämme, Tonrnay'hin heitä
ci enää halnta, siellä kn» wetäwät heidät sota-oikeuden
eteen. He palasawat kernaammin oman päälliktunsä
luokse, soka ei tätä tapausta uiin pahaksensa pane.
Me puolestamme, sotka yhtä keruaasti tahdoimme
päästä Tonrnay'hin knin he pyrkiivät sieltä pois, kir-
soitimme sa allekirjoitimme nicijerin-isännän kanssa
protokollan heidän «nolnstiiksetscnsa. Siihen ukot tyy-
tyiuuit, sa niin saattoiwat he meidät tänne, jossa, toi-
woaksemme, meidän ei tanoitse kauan olla.

Nai» kertoi herra Nivasson,
Tuskaa synnytti incissä näitten herrain päätös,

luopua uskostaan, emmekä saattaneet olin sitä walit-
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tamatta. koctinnne selittää heille, kuinka snurcu
synnit, he siinä tekemät.

kyllähän meidän menettelymme on teesken-
telyä, wastasimnt he, mutta perästäpäin nic sit-
ten reformilaisella tinoalla rukoilemme humalalta an-
teeksi heikkouttamme, Onhan Franskassa niin monta,
sotka owot tehneet ihan samalla muotoa; eikä meistä
silti pahempia ihmisiä tule kuin heisinkään,

Mitä mc muuta woimmc tui» nikoilla Jumalan
heidän puolestaau!

Kerron nyt loppuun noitten herrain waiheet, mi-
käli niitä omiu silmin näimme.

Uniksi päiuniä senjälkecn kuin he olimat n>anki-
laamme tulleet, unetiiu heidät parlameuti» tuomio-is-
tuimen eteeu. Täällä toimitettiiu pintnpuoliucu tut-
kiuto, jonka jälkeen presidentti kysyi, tahtomatko he
muuttaa uskontoansa ja rumeta kunuou katolilaisiksi.
He sauoimat halajamansa sitä kaikesta sydämestä.

No niin, sanoi presidentti, te saatte
nyt opetusta, sottn moisitte uskostanne luopua, 2it-
tcn ryhdymme teidän wapnnttamiseenue.

Titten tuotiin heidät sällecn Mantilaan, He oli-
wat hynnn iloissaan siitä, cttä pian pääsevät ivnpaitsi
sn saamat mielä ties niinkä palkinnon luopumisestansa.
He eiwät lakanneet onnittelemasta toisiaan meidän
kuulleu. Mc sitä mastoiu emme laknnueet lausumasta
inhoa noita pelkurimaisia luopioita kohtaan. Muuta-
man tunnin kuluttua saapui wankihuouceseu parlamen-
tin kappalainen. Tämä ylisti heidän hurskasta aiko-
mustaan sa autoi heille katkismuksen, huomauttaen,
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että mitä ahkerampia he omat lutcmnau ja ulkoa op-
pimaan, sitä pikemmin he pääsemät wapaiksi. Sen
sanottuna» häu läksi puis.

Herrat lukea papattiwat uyt yötä ja pmwää kir-
jaansa, mntta kahden päiwän perästä tnli kaksi oikeli-
denpnlwelijaa hakemaan heitä rikus-oikeliden eteen, Hei-
öät pantiin käsirautoihin, sa tämä ci meidän luulomme
mukaan tiennyt heille niitä hyiuää. He pnolestaan eimät
siitä seu enempää »'alittaneet, lohdutelle» toisiansa maan
sillä, että tämä on pelkkä laillinen muotoasia. He tuo-
tiin parlameutin eteen, jossa presidentti heti lansui
heille tähäu tapaan:

Hymät herrat! Kölnin päiwää sitten lupasitte
tämän kokouksen edessä lilupua erehdyksistänne sn

kääntyä katuliseen uskuun. Sen pernotnksella lnpasinime
me päästää teidät irti. Mutta emme tahdo salata
teiltä meidän un mahdutun tuapauttaa teitä, Kas
tämä se ineitä estää siitä, Hän näytti kuninkaallista
kirjelmää, Huiuiota un tullut käsky panna teidät
syytteen-alaisiksi knninkaullisen usetnksen antaraiit mää-
räysten mukaan, sutta kieltäwät ketään maasta muut-
tamasta, sa tuumita teidät elin-asaksi zmlereille. Us-
kostanne luupuminen un teille tietysti silti sallittua,
mieläuä uu tämä hurskas teku saapa meiltä tutusta.
Mutta samalla julistamme me, ett'ei se >vui pelastaa
teitä lmleriranqaistntsesta.

Tämä tnli tuin salama kirkkaalta taiwaalta.
Hämmästyneinä sa äänettöminä seisuiwat herrat siinä,
Wibduin ilmuittiwat he, että sus asia kerran sillä kan-
nalla un, niin peruuttamat he Inupumispäätuksensä,
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kauniita katolilaisin! huudahti presidentti
hnlwcksien ja käski miedä heidät takaisin Mantilaan,

Häpeissään ja peräti masennettuina pnlasiwat
herrat niankihuoueeseu, jossa he piau pnhkesiniat >ua-
lituksiin ja inulemmanpuolisiin syytöksiin oniasta heik-
koudestansa.

Parlamentti sclwitti heidän jnttunsa »varsin pinn.
Ei knlnnut kahdeksaakaan päiwää, niin jo jnltilliettiin
heille tnoinio elinkautiseen galärirangaistukseeu. Seu-
raamana päimänä tnli neljä sotamiestä wiemään heitä
Lillein, Flanderin maakunnassa, jonue galeriorjain
ketju kokoontui, Harwinainen näky tuul herrat tuli-
punaisissa, kultakaluuoilla koristetuissa uuisormuissa,
kädet kahleissa ja toisiinsa nuorilla sidottuina, astu-

massa jalkaisin keskellä Touruay'» suuren
kaupungin

'

katuja myöten, Wäentumios kaduilla oli
uiiu suuri, että he töin tuskin pääsinkit liikkumaa».
Missä tamiueissa knlkiniat he jalkaisin nnisi pcnin-
killmna tm) Touruay'sta Lillc'eu, jossa heidät pan-
tiin kamalaan P, Pietari» wankilaan, Tiellä tapa-
siunne heidät myöhemmin.

Tiliä ioäliit oli siellä käynyt jesuittoja heidäu luo-
naan, kuultuansa tvaukicti mielellään jälleen tahtoman
kääntyä katolin-uskoon, oluvat näinä arwoisat paterit")
päättäneet käyttää tätä tilaisnntta, saadakseen toimeen
juhlalliset lnopmnisnienot, ylipormestarilta, jonka
hoidon alaisia lmleriorjat omat, soinnit he ensinnäkin
luman miedä nno kaksi herraa iuartioituiua luostariinsa,

Patcv, juta »U'rntsee: isä, o» Niwlism pliuin talvnlli-
ncn nruw- jn puhuttcluiiiuu, Ziioui, niuist.
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opettaakseen kuten sanat knulnimat, roomalaisen
kirkuu totuuksia, Ia uiiu toiuiitetiiu uuintaiun»
wiikmi perästä lnostarinkirkossa suhlalliueu iuessu,
johon oli kutsuttu kaikki upseerit ja ylhäiset Lille'u kau-
pungissa, sn jossa nuo herrat, eusin saneluu jälkeen lau-
suttuansa hirmeitä sadatuksia reformilaista oppia ivas-
taan ja sitten kauhealla lawalla kirottuansa Calvin'in
ja hänen uskolaiscnsa, wihdoin mitä jnhlallisimmalla ta-
ivalla luopliiivat uskostausa, Senjalleen wietiin heidät
ivnukihuoueesci,, ei kumminkaan pahantekijäin komeroi-
hin, maan mahtimestarin mnkawann asuntooil. Siitä,
iliinknin heidän elntnkscstnankin, suorittimat mnksnn
kaupungin armokkaimmat asukkaat, joitten kcskliudessa
jesnitat olimat panneet toiineen kolehti».

Toimettomia eiwät jesnitat olleet miiiitoinlaan.
He panimot liikkeelle kaiken taitonsa ja kaikki wchkeensä,
saadakseen noille herroille armahdusta, Ensi allissa
ei knningas ottauut sitä kuulemiin korwiinsakaan. Sil-
loin kääntyimät jesnitat mada,ne Maintenon'iu "> puo-
leen ja sclittimät hänelle, että pnheen-nlaiset herrat
omat Psrigord'in etennnlpäin aatelisten lapsia (mitä
ei lainkaan ollut totta), ja että he sywästi katuivat ereh-
dystänsä ja ilyt oivat lucttamat Iranskau parhaiinpieu
katolisten joukkoon. Tämän nojalla alkoi madame
Maintcnon rukoilla kuningasta niin hartaasti heidän
puolestaan, että kuningas wihooin julisti heille annah-

"', ilunimM XIV:» lcnimiiiy <II luuodcsin
salnn iviliiity puoliso. Oli osnltcinn suurissa määrin wnckutta»
nut cdiltiu pcruuitnmis»,,'»,

Suoiu, inuisi.
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dnksen, niniittipä saidat päälle päätteeksi wiclä luut-
nanteiksi, sillä ehdolla kumminkin, että Soroier, joka
oli ampunnt rikki kimiukaalliscn wainsitsemiskäskyn,
oli pidcttäwä wielä kuusi kuukautta wankeudessa, Ri-

meni wapaehtoisesti »uankcilteen ystäwänsä
kanssa ja sai siitä kaikkialta kiitosta osaksensa. Sit-
temmin matknstiwat he rykmentteihinsä.

Myöhemmin knulinnne heidän kaatuneen Heke-
ren'in taistelussa.

Nyt oleu totuudeu mukaan kertonut näitten
kahden herran waiheet. Lukija tuomitkoon heitä niin-
kuin oikeaksi uäkee. Minä käyn kertomaan, mitenkä
minnn ja kärsimystowerini sittemmin käwi.

>3ordier ja Riuasson uliwat pelastaneet meidät
nälkään kuolemasta, niinkuin jo olen kertonut. Me
tiesimme heillä oleman paljon rahna, ja peljätessämme
nälkäkuoleman jälleen alkaman meitä uhata, heidän
lähdettyään, täytyi minun mihdom nöyrimmästi pyy-
tää heitä jättämään meille kolme, neljä lonisdoria.
Minä lupasiu autaa heille osoituksen, jota näytettäessä
Berqerae'issa isäni suorittaisi heille metkani. Mutta
he oliwat niin kowasydämisiä, ett'eimät antaneet meille
tuiu puoleu loilisdoria, jouka minä myöhemmin suo-
ritin heille takaisin, kohdattuamme toisiamme jälleeu
Lille'ssä, Mcn säästäwäisesti pitelimme kultarahaam-
me, syöden pelkkää leipää, ilinau mitään särwintä,
lonklin ajan perästä tuli tilamme kumminkin parem-
maksi, päästyämme martijatorniin. Se käwi iloin.

Schelde wirta jakaa Tournay'n kaupungin kah-
teen osaani toinen kuuluu (iamdrmsn arkkipiispan
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s a toinen kaupungin piiopan piiriin. Kuul-
tuaan, kninkn »veltosti edellä mainitsemani kirkkoyerra

oli menetellyt, koettaessaan meitä kääntää, lähetti
Tournay'u piispa yhdcu kappalaisistaau meidän luok-
semme. Tämä oli herttaiucu, wauha pappi, jossa oli
suurempi määrä puheliaisuuden lahjaa kuin teologiaa.
Hän sanoi tulleensa piispan käskystä, kääntämään
meitä tristiu-uskoou. Me wastasimmc kyllä olemam-
me kristityitä kasteen kautta s a uskon tnutta Icsuksen
Kristuksen ewnnkeliumiin.

Mitenkä? Oletteko te kristityitä? Mikäs
teidän nimenne on? kyseli hän, wetäen muistitau-
lun taskustaan, uähdäkseen, olisiko hän ollut nimis-
sämme erehtynyt. Me ilmoitimme ristimä- sa suku-
nimemme.

Aiwan niin! puheli hän, Teidän luo
miuut on käsketty. Mutta ettehän te ole sellaisin
kuin luulin, Tehäu sanotte olewanne kristityltä, sn
piispa lähetti miuut kääntämään teitä kristin-uskoon,
Lukekaas minulle, olkaa hywä, uskontunnustuksenne.

Kernaasti, wastasin minä jo lnnsuin hä-
nelle apostolisen uskontunuustukscn,

Mitä? huudahti hän. Outo se todel-
lakin teidäu uskonne?

Järkähtämätön, wastasimme inc,

No mutta snmallainenhan se on minunkin
uskoui. Kyllä herra piispa on tahtonnt tehdä
minusta aprillia.

Silloin oli todellakin huhtikuun ensimmäinen
päiwä.
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Hiin sanoi meille hätä pikaa säähywäiset, kowin
närkästyneenä siitä, että piispa oli tehnyt piina hä-
nestä, wnnhasta miehestä.

Sen komnnnn cuniic häntä enää nähneettään.
Huomenissa snapni lnokscmme ylivikanri Regnicr.

Tämä, aiwan toisenlainen teologi knin tno herttainen,
wanha kappalainen, oli perehtynyt retorikann, täynnä
sofismesn eikä tnhtonnt milloinkaan keskustella mnnten
knin pcrimnopin pernstnkselln, sota wastoin me nina
nojauduimme pyhään Raamattuun, Huomattuaan
meidän oleman resormilaisen uskonnon perusteista sa
roomalaisen kirkon erehdyksistä paremmin selmillä knin
hän oli luullutkaan, alkoi hän yhä snnrcmmalln in>
nolla asaa käännytystyötään,, sjlipääusä oli hän kun-
non mies, tasusi oikeamielisyyttä s a kristillistä rak-
kautta. Minä muistan, kuinka hän, nähtyänsä meiltä
puuttuwau waattcitn sa pnitosn, sopn tarpeellista ra-
mintoakin, salaa lähetti meille paitosa, soitten antajasta
meidän ei kumminkaan millään mnoton pitänyt saada
tietää, Pnäsiäiswiikolla, jolloin piispa satelee almu-
sansa Wangeille, tuli yliviknari komeroomme ja pyysi
meitä wastannottamann piispalta almun, jonka hän oli
meille lähettänyt kunnioituksen ja arwossa-pidon mer-
kitsi, Samalla lahjoitti hän meille neljä kultarahaa.
Alussa emme olisi mitenkään tahtoneet wastnnnottaa
sitä, mutta hän pyysi niin. herttaisesti, että meidän oli
mahdoton kieltäytyä. In hywäänpä tnrpccscn se meille
suuressa hädässämme olikin.

Eräänä päiwänä tnpasi cdellä mninittu tyly
kirttoherra tämän yliuitnarin meidän lnonnmmc. Heti
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häu tiuskatcn kysyi, millä oikeudella yliuikanri tunkeu-
tuu hänen alueellensa, jossa yksin hänellä, kirkkoherralla,
on toimintamaita, Iliuikaari pyysi heti sicmästi an-
teeksi jn läksi pois, mutta ilmoitti tämän tapauksen
suoran päätä piispalle, ja siitä oli seurauksena, että
meidät siirrettiin piispan piiriin knuluwaan wnhtitor-
niin, jossn meidän oli pnljon parempi olla. Useam-
mat protestantit, uiidcu joukossa muntn kaupungin
ylhäisistäkin, sniwnt luwnu käydä luonamme. He
antoiwat wnnginronrtijnlle rahan, jn siitä hywästä
päästi tämä meitä jokn nnmu linnnn pieneen pihnnn
hengittämään rnitistn ilman. Siellä saimme olla monta
tuntia, useiu iltaau asti.

Tornissa kämiwät hartaat ystämät nieitä usein ter-
wehtimässä ja woimninsa mnkaan rohkaisemassa meitä
pysymään lujina, Iliuikanri Regnier tnli sinne mie-
lellään hantin ja kohtasi nsein mniw wieraita luo-
namme, niutta ei milloinknau nostannt siitä melna,

Päinwastoin kohteli hän heitä erittäin ystäwällisesti,
sa kuu osaa-uttawat ystäwämme tahtoiwat, kuuniui-
tuksesta häutä kohtaan, »vetäytyä pois, pyysi häu heitä
säämään sa olemaan läsnä meidän kesknstelnissamme.
Ia uuo herttaiset protestantit kuunteliwat ilonuelin,
miteukä me puolustimiile itseämme wäittelyissä, sn
kuinka säweästi jn hienotuutoisesti häu toi esiiu oman
lautansa mukaisia todistuksia, Nsein sattui, että hän,
»miteltyämme pariseu tuntia, tulematta kumpiknau mi-
hiukään päätökseen, tnotti pnllon wiiniä, jonka sitteu
joimme hyminä ystäwinä, sen enempää euää sillä erää

kajoamatta uskonnon asioihin, Kun sitten wihdoin
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oliinme keskustelleet kaikista kohdista, joissa me todis-
timme katolisen kirkon oleman erehdyksissä, sommitteli
häu, tehdäkseen mäittelyistä lopuu, seuraama» luopu-
mis-ehdotnksei,:

Mc päästämme teidät, sanoi hän us-
komaata suuriuta osaa uiistä kohdista, soita te näytte
pitäniän erehdyksinä, niinkuin pyhimysten sa neitsyt
Maarian rukoilemista, kuwaiu kumarrusta, kiirastulta,
aneita jo tuimioretkiä, jos te maan tunnollisesti suos-
tutte uskomnau ruumiin-mnnttnmista Ehtoollisessasn mcssn-uhria sekä lnoumtte Culoiui» erehdyksistä.

Mc wnstasimmc päättäneemme, ctt'cmmc sellai-
selle linkkaalle tielle lähde. Siitä pitäen harwensi hän
yhä enemmän käynteiänsä, eikä häntä wihdoin knnlu-
uut enää eusinkään.

kerran aamulla, kello yhdeksän tienoissa, toi
»vahtimestari meidän kammioon mnntamia herroja ja
läksi somassa pois. Me tarkastimme toisiamme sa,
katso, kolme heistä uliwat tuttanna Berqerae'ista, Toi-
sia kahta, sotka heti, tultuaan sisään, purskahtiwat it-
kemään, emme tunteneet, maikka he, muitten kera meitä
syleillessään, kutsunnat meitä niiniltämme sa niin muo-
doin tnnsiwat meidät, Knmmastellen kysyimme herra
Dupuy'ltä, ketä nuo kaksi outoa oliwnt, sotka herkeä-
mättä itkiwät.

Ne uwat, wastasi hän, neiti Madras
sa neiti Coneeil Kyllä te heidät hywin
tunnette. Miehiksi puettuina läksimät he meidän kans-
samme määrälliselle pakoretkelle s a ownt
kestäneet tämän rasitta>oan matkan ponnistukset ihme-

Wauwjon mtmia 4
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teltäwällä lujuudella, joka ou sitätin ilmietcltämämpää
kuin heitä lapsesta pitäen on tnswatettu lnnvin hen-
uosti. Ennen tätä matkaa eiwät he olisi peninkulmaa-
kaan jaksaneet astua jalkaisin.

Me terwehdimme nyt neitejä, mutta huomau-
timme heille, ett'ei heidäu somi wnlepuwussn olla
N'iideu uuoreu miehen kanssa samassa kammiossa.
Siitähän meidän wihullisemme saisiwat aihetta syyttää
meitä sekä heitä mitä hirweimmistä rikoksista. Minä
pyysin heiltä lupnn snndn ilmoittaa asian wahtimestn-
rille, marsinkin kun ei heillä mnlcpuwuista enää olisi
mitään hyötyä. Samalla kehoitin heitä ilmaiseinann
nimensä ja pysymääu lujasti totliudessn. Herrat oli-
wat saman mieltä, jn neitosetkin snostniwnt ehdotuk-
seeni. Minä kutsuiu wahtimestnriu heti kohta saapu-
mille ja ilmoitin hänelle, kuinka asianlaita oli, jonka
jälkeen hän wei neitoset meidän knmmiostnmme eri-
tyiseen huoueesen jn nntoi asiasta tiedon tuomarille.

Sen koommin emme heitä cnän nähneet. He
tuomittiin eliu-njatseen katumaisten Sisarten luosta-
riin, jonne he wietiin samoin nikoin kuin heidän on-
nettomuuskumppalinsn tuomittiin gnlereille siitä, että
oliwat aikoneet pnetn Frausknsta pois.

Tiedusteltuani herra Dupuy'lta, kliiukn heidän
oli matkalla käynyt, kertoi hän heidän kulkeneen aiwan
esteettiini asti Bergerac'ista nina Schelden >unr-
relle, parin peninkulman päähän Tournay'sta, Siellä
oliwnt he palkanneet erään talonpojau wiemään hei-
dät sn heidän oppaansa rasnwirran yli, mutta tämä
kurja mies oli heidät pettänyt.
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Näin kertoi herra 3)upny:
Meidän oppaaiumc oli wienyt meidät yöksi

erään tuttaiuausa tnlonpojau lnoksc, jonka annnattina
oli kuljettaa pakolaisia menccllään uurran yli, Mies
oli mielissään suuresta palkinnosta, sillä me maksoim-
me etukäteen hänelle 2 louisdoria (40 markkaa) hen-
geltä siitä, että weisi meidät yli. Hän antoi meille
ruokaa, odotellessamme sopimaa hetkeä, sillä rannalla
kulki nnclä patrulleja edes takaisin. Siinä istuissamme
rupesi hän himoitsemaan herra Mouret'in harmaata,
Hynnistä kankaasta tehtyä waippnn sn Pyysi saada sen
omakseen, Mntta Mouret ei sanonut luopumansa
siitä mistään hinnasta, se kun oli hänen isänsä
oma. Isä oli jo ennen paennut Amsterdamiin, ja
siellä oli hän saapa waippansa takaisin. Talon-
poika alkoi mankna yhä enemmän, mntta Monret kielsi
jyrkästi. In tämä kowan onnen »vaippa se wei mei-
dät turmioon, sillä talonpoika suuttui ja päätti saat-
taa meidät kiinni, mikä hänen onnistuikin. Puolen-
yön aikana pyysi hän meitä tulemaan rantaan, missä
hänen weneensä seisoi. Ilomielin me läksimme, sillä
pian toiwoimme olewmnme turmassa. Mutta tno
konna Meikin meidät erääsen kruunuin, jossa meidän
muka mielä piti jonknn werrnn odotella. Hän läksi
ulos ja wiipyi hetken aikaa. Sitten hän tuli jn kutsui
oppaamme ulos. Hänet hän wei wirrcm yli, mutta
palasi pinn kahdenkymmenen aseellisen talonpojan kans-
sa, jotka ottiwnt meidät kiinni ja toiwat tänne.

In nyt tnlee minun myös kertoo, kuinko tuo
talonpoika, jonka niun oli Bntist, sai nnsnitun palk-
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tnnsa petoksestaan, Atlsin ja Tuu.rmnsn kaupun-
gin wälillä harjoitettiin siihen aikaan wiltastn sala-
kauppaa kielletyillä tamaroilla, Batist sa muuan ha-
uen tmuereistmin uliwat saaneet mihiä, että Tour-
nay'sta päin oli tillossa kauppias, kuorma sala-
tawaraa nnikauaau, He päättiwät käydä wnllan-
tielle wäisyksiiu sn hyökätä sitten kuorman kimppuun,
ottaakseen mnka tawaroita takanmrikkuon, mutta todel-
lisuudessa waau kiskoakseen kauppiaalta suuret lunnaat,
Äanppias tllleekin tuosta pian kuormineen. Talonpo-
jat hyökkäämät esiin, nhkaawat häntä pyssyillänsä sa
sanomat aikomansa micdä hänet tulliwirastoon,
pias tarsoaa heille kymmenen kultarahaa, päästäkseen
rauhassa menemään. Tätä uliwat kunnat tarkoitta-
neetkin, Mntta kas nyt käwikin niin, että kuorma sou-
tui lopultikin tullimiesten käsiin Tournay'u edustalla
sa julistettiin kiinnisaasain saaliiksi. Kauppias, huo-
mattuaan sittenkin menettäneensä tawaransa, tahtoi ai-
nakin kostaa talonpojille, sotka maantiellä oliwat kis-
koneet häneltä rahoja. Hän ilmoitti asian Flanderin
ylituomarille, joka otatti talonpojat kiinni jn panetti hei-
dät wahtitorniin, ei kumminkaan meidän kammioomme,

Mituomari tutkisteli Batistia mitä aukarimmalln la-

malla, sillä hän oli jo kauan aikaa tiennyt Batistissa
kyllä oleman miestä moisiin rikoksiin ja oli myös epäil-
lyt hänen kuljetteleman protestantteja Schelden toiselle
rannalle.

Näinä aitoina pistäytyi wantilau mahtimestari
nsein meidän luoksemme polttamaan piipullisen tu-
pakkaa, sa kerran tuollaisessa tilaisuudessa sai hän



53

tuulla Dupuyu tertomutseu heidän kiiunisoutumisco-
tausa Batistin petoksen kautta. Dupuy kertoi siinä
myös Batistiu niaininneen mouta henkeä, jotta hau
oli kuljettanut uurra» yli, sn kerskaillee» hywwtä pal-
koistaan. Edelleen mnnutsi Dupuy myös Batistiu souta-
nee» eusinuä heidä» oppaansa toiselle ra»»alle, taiti-
tcntiu siinä tarkoituksessa, ctt'ei täuiä >uoisi syyttää
häntä hänen konnautöistään, Wahtimcstori ilmoitti
kunleinausn ylituomarille. Tämä ihastui suuresti, nä-
mä sanomat saatiunisa, tuli heti kohta Mantilaan, kut-
sui uuo kolme herraa ulos sa ilmoitti, että heidän tu-
lee huomeuua kello tu aamulla saapua huneu tuoiuio-
istuimeusa eteeu, »'alallisesti todistamaan Nätisti»
sutussa,

Älkää kumminkaan, hymät herrat, liitti
hä», antako sydämessänne sijaa kostoirtuuteille tuota
miheliäistä niiestä kohtaau, >ona» nmstattaa waiu to-
tuuden mutaa» kysymyksiini,

Herrat olimat ensi al»ssa hyunllääu siitä, että
samoat kostaa Batistille hä»e» petotse»sa, sa täytyy
tuuuuotaaui, että mmäti» cusi hetkeuä tuusi» samaa,
Riutta pia» tuliu toisiiu asatutsiiu sa unrkoiu^

Warmaa on, hywät herrat, että, jos te pu-
hutte suoraan kaikki, niinkö tuosta kurjasta miehestä
tiedätte, hän hirtetään ilmnu armoa. Mutta ajatelkaa
ensinnäkin, ett'ei siitä tule teille kuuuiata ystäiväiune
puolelta, jota mastoin wihamiehemme saamat syytä
moittia meitä, sillä kaikki päättämät koston täosä
olleen maiknttomassa. Toiseksi on teidän lansuntonnc
olema tnwallann n>äärintekoakin, sillä te tulette olemaan
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syypäät sellnisen nnehen knolemnnn, joka reformilaisen
käsityksen muknnn ei ole mitään rikostn tehnyt, nut-
tnessncm uskonweljiämme pakenemaan, sota wnstoin
hän pcmwilaisten mielestä un siitä teostnnn kuolemalla
rnngaistawa,

Mitenkä! hnudahtiwnt herrat. —Pitääkö
meidän tehdä wäärä «ala, pelastaaksemme tuon mie-
hen kuolemasta?

Ei suinkaan, wastnsin minä, ei mil-
lään ehdolla.

Mitäs meidän sitten pitäisi tehdä?
Olen usein kuullut sanottaman, nurkoin

minä, ett'ei galereille tuomittu kelpaa wieraccksi mie-
heksi, ja ett'ei tuomari milloinkaan san pnkottnn sellaista
todistnjawnlnlle. Minä teidän sijassanne kieltäytyisin
walna tekemästä sillä perustuksella, ett'ei lmleriwnnki
ole siihen welwollinen.

He hywäksyiwät tämän neunmni.
Senraawnna namuna kello kynnnenen tienoissa

tuli »vahtimestari kahden oikeudenpalmelijan kanssa
nontnmnnn herroja ja weiwät heidät oikeussnliin, minne
tuomari rnntuniehineen oli kokoontunut, Kurjn Bntist
oli hänkin siellä. Hän istui knhleissn pahantekijäin
Penkillä jn kalpeni kalmnn wnaleaksi, huomattuaan ne,
joitten käsissä nyt hänen henkensä oli, sn soilla kyllä
oli syytä kostan hänelle, Ilituomari kysyi ensin, tun-
teeko hän noita herroja.

Batist kielsi.
Ennen pitkän tunnet heidät kyllä, sanoi

tuomari.
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Tenjälkecn kysyi hän heiltä, tuntcwatko he Ba-
tistii,,

He sanoiwat tnnuustclcwnnsa häntä samaksi mie-
heksi, sonkn toimesta he wnngittiin.

Tenjälkcen kasti ylituonmri:
- Nostakaa kätenne sa Kuvatkaa Ininalan ja

oikeuden edessä wastata totuuden mukaan siihen, mitä
teiltä kysytään.

Herrat sanoiwat kieltäytymänsä sitä tekemästä,
kookapn he, tuomittuina gnlereille, uwat yhteiskunnasta
ulossulsctut ciwätkä ole welwolliset olemaan wieraina
miehinä, wielä wähemmin tekemään walan,

Kuinka? - huudahti ylitumnari. Te olette
sanoneet olemanne welwolliset totuutta tnnnustnmann
ja nyt kieltäytte totnutta ilnmisemastn!

Hywä herra, sanoi Dnpny, me olem-
me sitoutuneet tunnustamaan emankelinmin totlnitta,
mnttn emme ole sitoutuneet sanomaan totnntta, saat-
taaksemme lähimmäistäunne hirsipuuhun, niin kanan
knin asetukset eiiuät meitä siihen pakota.

. Te olette kunnon miehin! huudahti yli-
tuomari. Senjalleen kääntyi hän Natist'iin, jota oi-
kein hätkähti siitä ilosta, että hänen wihollisensn oli-
wat menetelleet niin jalusti, sen sijaan knin olisiwnt
woineet hänelle kostaa.

Sinä kurja mies! puhui tuomari,
Riennä suutelemaan näitten ylewämielisten herrain
jalkoja, heidän, jotka uwnt pelastaneet sinut hirttonuo-
rasta! Sinä olet toimittannt heidät galereille; nyt
snat tehdä seuran heille.
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Hän keskeytti istunnon, ja n>a»qit nnetiin takai-
sin kammioihinsa. Meidän asuintowerimme oliivat
hynnn iloisin siitä, että heidän oli hywällä omallatun-
nolla ounistuuut pelastaa Batist kuolemasta,

Batist ja hänen kuinppaliusa Piton tuomittiin
ryöwäyksestä maantiellä elinkautiseen lUilerinnuckeuteeu.
Samalla mnhwistettiin uiyös Dupinsn s a hänen to-
werinsa tuomio, Knnsi sotamiestä nontimat heidät
wnnkihnoneesta, nnedäkseen heidät Lillcn kaupunkiin
Flanderissa, minne galeriketju oli keräymässä. Hei-
dät knhlittiiu käsistä kaksittain toisiinsa ja sitten kaikki
wiisi yhteen, Sattumako lie ollut wai ylituomarin täs-
kystäkö tapahtuuut, mutta Batist ja herra Dupuy tnli-
uuit astumaan rinnan, kertomus siitä, että kolme jalo-
mielistä herraa oli pelastanut tuulemasta wihollisensa,
oli lewinuyt ympäri kaupuuliin, sa kaduilla nnillitsikin
suliri ihmistuuqos: kaikki mhtoimat uähdä, uiiutuin
he sanoiwat, hyioeeu kahlittuna paheeseu, Kaikkialta
knnlni sadatuksia sa kirouksia petollista Batistin koh-
taan >a samalla runsasta Herran siunausta noille
kolmelle.

olimme jo teista kertaa menettänet kump-
palimme, jn se tnntni meistä haikealta, sillä he olimat
hurskaita miehiä, joitten seurasta meillä oli ollut pal-
jon iloa ja mielen ylennystä. Muutama päimä seu-
sälkeen tuli luoksemme muuau parlamentin jäsen, jonka
nimeä en tahdo mainita. Hän sanoi, että meitä oli
suositettu hänelle, ja että se tuottaisi hänelle suuren
ilon, jos saisi meidät pelastetuiksi surkeasta tilastamme,
Hän istni kotman aikaa luonamme, tiedustellen mnt-
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kainun »vaiheita ja kysellen, n,i«sä ja niillä tan>oin mc
oliunne jontnncet kiinni. Mc kcrvoinnne kaikki tarkoin,
Waiheemmc saiinnie kertoa toistamiseen,

Olkaa rohkealla mielin, lapset, sanoi hän
sitten, Toiwoatseni pääsette täotä eheinä. Minä
lähetän hnornenna tänne asianasasan. Hän näyttää
tcillc anomuskirsan, kirjoittakaa niinenne sen alle, ja
pian saatte nähdä seuraukset siitä.

Seuraamana päinniuä tulikin asianajaja ja luki
meille erääu anomustirjau, jonka ,nc sitten allekirjoi-
timmekin. Siniä pyydämme me saada näyttää toteen,
ett'ci nieillä ollut aikomusta lähteä maasta pois, kos-
kapa me, kerran jo oltuamme sn siis ulko-
puolella sitteukiu palasimme Marieuöurglin,
Eihäu meidän, jos olisimme aikoneet paeta maasta,
olisi tarwinnnt mnuta kuiu asettua hollautilaiseu maa-
herran suojeluksen alle, ja hän olisi kyllä antanut meille
saattojoukon Lnttich'in aluceu kautta (sharlcroi'hin,
Tämä hakemus annettiin parlamenttiin, ja presidenti
kuulusteli meitä seu johdosta.

Uniksi tuutin senjälkeen syöksee nnihtimestari kam-
mioomme aiionn hengästyneenä ja alkaa meitä onni-
tella sen johdosta, että piau pääsemme >oapaiksi,
Muuau parlamentin kirjuri oli hauelle kertonut uniin
silmiu nähneensä parlamentin päätöksen, jossa parla-
mentti täydellisesti maponttaa meidät siitä syytöksestä,
että olisimme oikoueet karata maasta, Piau alkoi saa-
pui suurissa joukoin ystäwiämme kaupungista, sa tnikki
ounitteliwat meitä prosessimme onnellisen tuloksen joh-
dosta. Mekin pidimme nsiata jo uiin »varmana, että
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hetkestä hetkeen maan odottelimme, milloin meidät
päästetään wapaiksi.

Mutta ilomme oli ennen-aikaistn. Sen saimme
pian kokea. Koska meitä pidettiin wnltiollisiun pahan-
tekijöinä, ei parlamentti woinnt meitä päästää irti
ilman howiu suostumusta. Iliprokuraatori kirjoitti
scnwuoksi waltioministcrille de la Vrilli6re'lle, ilmoit-
taen meidän riittäwillä todistuksilla kumonneen meitä
wastaan tehdyu syytöksen maasta karkaamisen aikeista,
jonka wuoksi hän odottaa ministerin käskyjä, miten
meidän kanssamme on meneteltäwä. Ministeri was-
tnsi, että todistukset uwnt eusin tnrkoiu punnittnwat,
ett'ei petosta tapahtuisi. Parlamentti, joka ei tahtonut
puhun oman itseänsä wnstnnn, kirjoitti sinne jälleen,
että todistukset ownt täydelliset jn kumonmnttomnt.

Nyt kului ainakin neljätoista päiwän, euuenkuin
howista tuli lopullinen tieto. Se saatiin wihdoiu, sn
meiltä katosi »viimeinenkin toiwo.

Meidät wietiiu parlamentin eteen. Presidentti,
kysyi, osaammeko me lukea, sn saatuaan myöntämän
mastnuksen, antoi meille ministerin kirsecn,

Lukekaa! sanoi hän,
Kirsc oli niin lyhyt, että muistan seu sanasta

snnanu wieläkin. Se kuului näin:
Hywät herrat!

Jean Marteilhc sa Daniel le Gras on tawattu
pnssittuminn rasalla, Hänen majesteettinsa tahtoo,
että he tuomittaisiin galereille,

hywät herrat j, n, e,

Markiisi de ln Brillisre,
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Niinkliin näette, sanoi presidentti, un
teidän tuomionne lähtenyt huwista eikä parlamentista.
Me pesemme kätemme. Me surkuttelemme teitä sn
toiwotamme teille Jumalan ja kuninkaan armon.

Meidät wietiin takaisin wahtitorniin. Iltapuo-
lecn tnli mnnan parlamentin ncnwoksin kirjlirin kanssa
wnnkilaan ja meidät kntsuttiin »vahtimestarin hnonee-
sen. Siellä kaski ueuwos meidät lankeamaan polnnl-
lcmme Jumalan ja esiwallan eteen ja tarkoin knuute-
lcmaau tuomiotamme. Me tottelimme, Tnomio oli,
johdannon jälkeen, näin kuuluma:

meiltä syytetyistä »liehistä, lenn
„ Martc'lhe'sta jn Daniel le Grns'ista on toteen näy-
„ tetty, ettn he tunnustamat niin sanottua reformi-
„ laista uskontoa kuin myös owat julkeasti yrit-
„ täneet kuningaskunnasta pois paeta, niin rammis-
„ tutsetsi siitä tnumitscmme nie heidät elin-aikansa pnl-
„ weleinaau kuninkaan galereilla,"

Kun lukeminen oli päättynyt, sanoin minä uar-
lamentinncuiuotselle.

Kuiuka on mahdollista, että sama parla-
mentti, joka uit päättänyt julistaa meidät wapaitsi, nyt
saattaa tuomita meidät syytettyinä ja toteennäytet-
tyinä?"

Parlamentti, wastasi hän, on teidät
julistanut syyttömiksi, mutta howi, sota on ylempänä
parlamenttia, tuomitsee teidät.

Mutta missä sitten on se uikeudenperustus,
ionta pitäisi olla taittein tnomio-istuintcn ojcinnis-
uuorana?
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Älkää menkö liian pitkälle, wirkkoi hän,
Teidän ei sowi näitä asioita tutkistella.

Meidän täytyi maicta ja tyytyä osaamine. Pyy-
sin ncinvokselta kumminkin saada todistetun kopion
tuomiostamme, Hän lupasi sn toiniittikni sen sittem-
niin meille,

Kolmeu päinnin perästä tnli kolme ylitnomnrin
tarkk'ampnjaa kammioomme. Meidät pantiin käsirau-
toihin, sn niin lähdettiin meitä wiemääu Lille'n kau-
punkini, jonne oli wiisi peninkulmaa (W km>. Tä-
män matkan astuimme jalkaisin, >n oli se kahleissa
taksi» merruin rasittaummpaa. Malla saawnimme ai-
mon uupuneina Lille'en, Tiellä mictiiu ineidät P,
Pietarin torniin, joka lujien muurieusa wuoksi ou mää-
rätty galcriionuticn säilytyspaikaksi, Wankilaau tul-
tuamme, tarkasti wohtimcstari meidät huolellisesti, jol-
loin sattumoisinko mm tarkoituksellako oli läsnä
myöskin kaksi jesuittaa, Nämä otiimat meiltä pois
rukouskirjamme sa kopion tnomiostaminc, sota ei enää
milloinkaan annettn meille takaisin. Luettuaan tuo-
mion, kuului toinen scsnitoista sanoman toiselleen, että
parlamentti tekee marsin epäwiisaasti, antaessaan täl-
laisia todistettuja jäljennöksiä asiakirjoista. Tarkas-
tuksen jälkeen suljettiin meidät galerimankien osastoon,
joko on kamalimpia ivankihnoucita, mitä milloinkaan
olen nähnyt.

Wnnkihlione on kyllä tilawa, niutta niin pimeä,
ett'eiwät nmngit inilloinkaan tiedä, onko päiwä wai
yö, »innsta knin siitä, että heille leipä ja >oesi anne-
taan aamnsilla, Ia niitä on mielä pahempi: wniktll
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siellä on tamattoman kylinä, ei sinne milloinkaan tuoda
lämmitystä. Alustana oli meillä mähäscu oltin, joita
hiiret >a rotat llakerteliiunt. Ia niitä miliseetin siellä
lanmoittain, Me knn emme looineet niitä uähdä em-
mekä tarkoittaa, täytyi meidän mäkisenkin sallia heidän
knlnttaa leipäämme.

Meidän tullessamme tnohon hirmuiseen mauki-
laan, oli siellä jo ennestään noin kolmekymmentä jos
jonkinlaista pahanteti>ää, Heidän lukuansa emme pi-
meältä olisi tienneet, ellemme olisi tiedustelleet. Ensi
tcrwehdyksekseen maalimat he meiltä tuliaisia. Jos
emme nuua, niin saamme tanssia peitteen päällä,
Äonnat määräsimät meille taksaksi kaksi talarin, ja mc
katsoimme parhaaksi maksaa.

Pari päiwmi myöhennnin saimme nähdä, mil-
laista tno peitteen päällä tanssiminen un. Munan
wasta tnllnt wanki oli kieltäytynyt innksnmasta tnli-
jaisia. Silloin pauiwat nno jumalattomat hänet jon-
kinlaiselle tawarakääreestä tehdylle hurstille, Neljä
miestä tarttni siihen sitten kiinni, yksi kustakin kolkasta,
ja heilanttiwat miehen ylus, päästäen hänet pntocmmnu
kiwiselle lattialle. Tätä kauhistamaa rääkkäystä uu-
distettiin monta kertaa, kunnes poloinen wihooinkin
snostni maksamaan. Kurjan huudoista ei ollnt mitään
npna, Vahtimestari, joka pistää taskuunsa tämän
armottoman leikin tuottamat tulot, nauroi wann, kat-
sellen owen lnnkusta.

Noin waan, pojat, ja yhä paremmin! —kc-
hoitteli hän.
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Poloinen tanssitcttamn oli lopulta aiman ruhjou-
tunut, ja peljättiin hänen siitä kuoleman, Vähitellen
hän kumminkin toipni.

Pari päimää myöhemmin sai» minäkin toivoa to-
tea. Joka ilta tulee »vahtimestari neljän »vartija»», jou-
taman tyhjäntoimittajan, kanssa luankihnoneesen, sota-
miehiä »inlknnaan, tarkastamaan, olisiko sotain karkna-
mis-yrityksiä tekeillä. Kaikki nuo miehet omat marus-
tetnt pistoteillä, miekoilla ja pistimet kiwääreissä ja
tarkastamat hymin huolellisesti lattian sekä seinät, jott'ei
maan johonkin olisi ankkon murrettu. Eräänä iltana,
tarkastuksen perästä, jäi yksi martijoistn mnittcn jäl-
keen, julkeaksensa omen jn luukun. Minä haastelin
hänen kanssaan, jn kuu hän wnstnili minulle jotenkin
ystämällisesti, rohkenin pyytää häneltä kynttilänpätkää,
joka oli hänellä kädessä, siimotatseni itseäni syöpäläi-
sistä. Hän ei suostunut antamaan, maan sulki luu-
kuu aiwnn nenäni edessä. Silloin sanoin minä itsek-
seni olemani harmissani, ctt'en temmannut tuota pät-
kää häneltä mäkisin. Tuon sanoin kyllä jotenkin ko-
nnilla äänellä, mnttn en osannnt aawistnaknan, että
hän enää »voisi sanojani kuulla, Mnttn hänpä olikin
ne kuullut ja kertoi wahtimestarille. Seuraamana aa-
muna, kun muut jo olimat nonsseet jn weisnsiwnt li-
tnninn jotn ilmnn he eiwät olisi snnneet jesuittnin
torstaipäiwinn jakamia almnjn makasin miuä mielä
oljillani ja ulin jriuri nukahtanut uudestaan. Äkkiä
heräsin siitä, että minun lyötiin usenmpin kertoja mie-
kan lappeella. Säikähtäneenä kawahdin pystyyn, Edes-
säni seisoi »vahtimestari miekka kädessä jn nuo neljä
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mnrtijnn sekä knitki sotamiehet, aseissa kantapäästä kii-
reesen. Minä kysyin, miksikä minna rääkätään, Vas-
tauksen asemesta löi hän minun miekalla kolmnttnkmn-
mcntä kertaa yhtä perää, ja wartijn, tuo kynttilämics,
paiskasi minua niin ankarasti karmalle, että minä kaa-
duin maahan. Noustuani ylös, käski wahtimestari
minun tulemaan mukaansa, Miuä en sanonnt lähte-
wäni, ennemmin snnn tietää, kenenkä käskystä minua
tällä tamuin kohdellaan. Jos , minä olen ansainnut
kuritusta, sanoin minä, niin ei sitä muut saa määrätä
kuin ylituomari. Mutta he löiwät minua niin, että
minä kaaduin toistamiseen, Senjalleen otti wnrtijn
minua jaloista ja toiset kaksi käsiwnrsista jn laahasiwnt
minua sillä tapan kuin koirnnrnntoa tornista nlns pi-
halle. Siellä awattiin omi maan-alaiseen Holmiin ja
minut sysättiin owesta sisään, niin että minä putosin
alas pari kolmekymmentä porrasta. Alhaalla amattiin
jälleen räntäinen omi, nyt niin sanottuun noidnnkop-
piin. Sinne he minnt työnsiwät, jn meniwät pois,
suljettuaan owen perässään.

Pilkkosen pimeä oli tuossa kamalassa Holmissa,
Minä yritin astua muutaman askelen sn hapuili» ym-
pärilleni, löytääkseni olkia, muttn astuin nilkkaa myö-
ten jääkylmään meteen. Palasin takaisin owen suu-
hun, jossa lattia oli wähän kohommalla ja hinknn kuu-
mempaa. Siellä kopcloidessani löysin mähän olkia ja
käwin niitten päälle istumaan, mutta tnskin olin ollut
siinä pariakaan minuttia, niin jo tunsin meden tun-
keutuman olkien läpi. Silloin pidin ihan wnrmnna,
että he nitowat elämältä haudata miuut tänne. Aiko-
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MUS on kaiketikin, ajattelin, tappaa minnt näljällä,
Pnolcn tnnuin perästä tuli kumminkin manginwartijn
jn pisti minulle luukusta sisään mettä ja leipää, mntta
minä wiskasin hänelle leilit ja leimat takaisin.

Mene huusi» minä ja sano mestaril-
lesi, pyömclille, ett'en aio syödä enkä juoda, ennenkuin
olen saannt puhutella ylituomaria.

Vartija meni tiehensä, mutta ei kulunut tuntia-
kaan, uiiu tuli wahtimestari yksinään kynttilä kädessä,
ilman aseita, awaiu kimppu wann »vyöllä Awnttnacm
kopin owcn pyysi hän hiljaisella äänellä minna tule-
maan mukaansa. Minä tottelin, ja hän wei minut
keittiööusä. Minä olin liassa ja tomussa, werta muoti
nenästä ja haamasta päässä, sillä minä ulin luukknu-
tnnut silloin knin he laahasiwat minua kiwisiä por-
taita myöten, Wahtimestari pesetti rucret puis, pani
haamani siteesen ja antoi minulle lasillisen wiiniä, joka
sai minut wähän wirtistymään. Hän tönii minua
hieman kömpelyydestäni wartijnn kohtaan tuusm kynt-
tiläjutnssa, istntti minnt pöytäänsä mnrkiuuimaau, ja
wei sitten pihassa olemaan kniwann ja waloisaau n>anki-
huoneesen. Hän ei sanonut enää tämän tapauksen pe-
rältä saattamansa sulkea ininua yhteen muitten galeri-
wantien kanssa, maan ehdotti, että minä ja tomeriin
siirrettäisiin toiseen huoneesen, jossa meillä olisi hywä
wuode ja kaikki tarpeelliset muknwuudet, jos maksai-
simme hänelle kaksi louisdurin (40 mk) kuukaudessa.
Meillä kun oli komin tiukka rahoista, niin tar-
josin hänelle puolitoista louisdorin siihen asti kuin
yaleriketju lähtee matkaan. Hnn ei siihen kumminkaan
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suostunut, maa» mei minnt takaisi» P, Pietari» tor-
niin muitteu waiikien joukkoo», Z)stämä»i, jota oli
luullut minnn olema» jo mennyttä miestä, ihastni ku-
un», tuntiessaan »tiuut luouausa jälleeit, tunties-
saan mainenkin, sillä nähdä toisiamme emme moineet.

Eräänä aamuna kello yhdeksän maissa onnisi
mahtimestari wankihnuneemme ome», kutsui minut ja
matkatomerini ulos ja käski sitten tulemaan »inkaansa,
kuulimme ensi alussa hänen aitoman tarjoamastamme
maksusta sijoittaa »teidät eri huoneese». Mutta niin
ei ollnt laita. Tulinamme ulos, sanoi hän:

Herra dc Lambertie, Flanderin ylituomari,
jolla täällä on yliwalta, tahtoo puhutella teitä.

Sitten kääntyi hän minuun, wirkkaen:
Ettehän toti hänelle mitään puhu siitä, mitä

täällä »viimeksi tapahtui,
En, wastasin minä; minkä minä ker-

ran olen anteeksi antnnnt, sitä en myöskään muistele
entä koeta kostaa.

Me tulimnie erääsen huoueese», jossa kohtasimme
herra dc Lnmbcrtie'n, Hän tcrwehti meitä erittäin
ystänuillisesti, kertoen saaneensa »veljeltään kirjeen,
jossa meitä mitä parhaiten hänelle snositetaan, (Kir-
jeen kirjoittaja oli eräs herttainen aatelismies sn
weljensä kanssa protestanttista alkujuurta.) Tuon
snosituksen oli hankkinut isäui, kuten sittemmin sain
kunlla.

Herra de Lambertie sanoi ulewansa hymin pa-
hoillaan, ettei woinut hankkia nieille wapantta.

Wninojcn aitana 5
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Kaikkien »»uitte»! rikoksien »varalta o»» mi-
nulla kylliksi woimaa jn ystäwiä, saadakseni armah-
dusta, mutta reformilnisen opin tunnnstnjia ci kukaan
nsknlla rutvcta puol»istninann. Mnnta en »voi tehdä
knin ke»ve»»tää teidän oloanne »vankihuoneessa ja pi-
dättää teitä täällä niin kauan knin mahdollista, »vaikka
galeriketju o»» jo walmiina lähtöön.

Senjalleen sanoi hän »vahtimestarille!
Minä mandiu, että nämä herrat wicdään

nlmuhuoneescn.
Mntta, hywä herra,—»vastasi wahtimestari, —

siellähän pidetään ainoastaan »valtiowankeja, sa nehän
nnuttiwat »vapauksia, joita ei myöunctä pahantekijöille.

No niin, minä tahdon, että näillä herroilla
olisi samat »vapaudet, wastasi herra de Lambertie.

Sinä toimitat ne heille minuu kulungillani, sillä
minä en tahdo, että sinä otat heiltä »vnskiropostataan.
Ia sitä paitsi, liitti hän lopuksi, sinun pitää
tehdä herra Mnrteilhe almuhuoneen pänllysmieheksi.

Me kiitimme herra de Lambertie'tä sydnmmelli-
sesti hänen suuresta hywyydcstään. Hän lupasi tulla
usein tiedustelemaan, onko »vahtimestari noudattanut
hauen käskyjänsä.

Hän läksi.
Al»nuhuone oli sangen tilawa. Siinä oli tunsi

»vuodetta kahtatoista waltiownnkin »varten, jotka toitti
oliwot ylhäistä snkna. Sitä paitsi oli siellä pari nnortn
»niestä, sotka istuiwnt »vankeudessa tnsku»vnrka»»desta
tai jostain muusta pienemmästä rikoksesta. Näitten
toimena oli tehdä tilat, kattaa pöydät sn siiwota hnonc.
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He mntnsiwat nurkassa olkinuitrassilla. Sanalla sa-
noen, he oliwat meidän kamaripnl>uclijuita.

Päällysmiehen toimi, johon minulla nyt oli knn-
uia astua, oli kuta kuinkin rasittama. Päällys,»iehen
tehtäwänä un jataa wankien kesken knikti niankihuu-
neellc tlilcwat almut. Wnnkihuuneen ikkunasta riip-
puu nuijassa ulkoseiuällä almunrkkn, johon jokaisella
ohikulkewalla ml tilaisuus pauna roponsa. Päällys-
mies, julla on arkun nwain, aukaisee sen joka ilta ja
uttaa rahat ulos, jakaakseen ne kaikkien wankien kes-
ken, sekä waltiuwankien, jos tahtowat wastann-ottna,
että pahantekijäinkin. Sitä paitsi knlkewat wangin-
wnrtijat jota aamu käsirattaineen pitkin kaupunkia ke-
räämässä almuja leipureilta, teurastajilta, kalamiehiltä,
oluenpanijoilta. Käywätpä wihanncsten jn polttotur-
peittenkin torilla j. n. e. Koko tämä kolehti tuodaan
sitten illalla almnhuoneesen ja jaetaan kaikkien wankien
kesken. Wnhtimestari untna sitä warteu joka päiwä
luettelou Wangeista, joitten luku minun tnllessani wnn-
kilaan oli wiisi, kuusi sntna.

Waitka minä ulinkin noitten almujen päällys-
mies, en sittenkään woinut estää- erästä »väärinkäy-
töstä, joka teki sen, ett'en minä saanut annetuksi yh-
tään mitään gnleriwangeille, entisille nsuintowereilleni.
Heidän osuutensa almuarkusta ottaa wahtimcstari, joka
siitä hywästä muka laittaa heille lientä. Mutta hywä
isn sitä lieutä! Se on keitetty likaisista ranwaau si-
suksista, hiukkanen suolaa seassa. Itsin seu lemnkin
jo inhottaa.
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Asuttuamme täosä hywässä huonccssa kuusi wiik-
kon, tuli herra de Lambertie jälleen luoksemme ja ker-
toi galcrikctjuu lähtewäu seuraamana päiwänä Duu-

junnc siihen aikaan oli sijoitcttn kuusi ku-
ulukaan galerilaiwaa. Hän aikoi knmmiukiu ilmoittaa
meidät sairaiksi, jonka wuoksi mcidän oli määrä Pysyä
muoteissa, kunnes ketju oli lähtcuyt. Me uuudatimme
hauen ueuwoausa, ja sen kantta saimme wiclä kolme
kuukautta asua siinä huoueessa, jossa olimme werratcn
koko hynnn wiihtyueet.

Tammikunssa 170-2 tuli herra de Lamoertic uu-
destaan ja ilmoitti aaleriketjnn sällcen lähtemän seu-
raamana päiwänä, Hän sanoi kyllä wuiwansa wiclä-
kin kerran wiimyttää lähtömme, mlitta huomautti sn-
massa, että tämä oli nuimeiuen Dunkerque'en meuewä
ketju. Kaikkien senjälkeisten oli määrä lähteä Mar-
seille'» kaupunkiin, sunne oli yli 300 m peninkulman
(1300 km). Tämä matka un tehtäwä jalan,rastaissa
kahleissa ja kaularaudassa. Sitä paitsi täytyy hänen
matkustaa maaliskuussa maalle, jotenka hänestä ci
enää wuisi olla meille mitään hyötyä Lille'ssä, Hän
kchuitti meitä senwuoksi lähtemään seuraamana päi-
wänä Duutcrque'eu. Sinne saakka on galeriketju hä-
nen ylijohtonsa alaiscnn, ja hän sallii meidän matkus-
taa sinne waunnissa. Me katsoimme parhaaksi seurata
hauen ueuwoaan.

Tuo jalo herra piti sanansa. Sen sijaan kuin
meidän olisi pitänyt astua jalan, yhteen kytkettyinä
wiideukolmattn - tai kolmenkymmenen galeriwangiu
kanssa, saimme mc ajan mannuissa, lötä makasim-
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me mukawnssa wuoteessa, ja nnirtijllnuien uwersti kut-
sui meitä nterioimnau omacm puytääusä. Tämä teki
scu, että meitä kaikkinlln, missä kuliimmckanu, pidet-
tiin ylhäisiuä heutilöinä.



Kolmas lulu.

O al' eri t.

Kolmantena päiwänä siitä kuin olimme Lille'stä
lähteneet, saawnimme Dnnkerque'en, ja kaikki tähän-
astiset, mukawuudet katusiwnt kuin tuhka tuuleen. Mei-
dät wietiiu galerille, jonka nimi oli L'hcureuse (on-
nellinen), ja jonka päällikkönä oli de la Pnillcterie,
Hänen hoidossaan oli toto Dunkerque'n galerilaiwasto,
tunsi alusta. Jokainen meistä kahlitcttiin heti eri tel-
joon eli soutupenkkiin, ja siten jououin erilleni rak-
kaasta tomeristani Daniel le Gras'ista, jota en sen
koommin enää koskaan kohdnnnnt.

Ia ikäänkuin näyttääkseen meille, mitä kaikkea
meillä on täällä odotettawann, toimeenpantiin samana
päiwänä raipparangaistus, jonka alaiseksi oli joutunnt
munan sontnri parka jostain Minä kau-
histuin tätä barbaarista rangaistusta, ,/bastonnad'ia",
jossa poloinen syyllinen san paljaasen selkäänsä 20,
30, mitäpä satakin iskna paksulla, kowalla köydellä.

Seuraamana päiwänä olin »vähällä itsekin jou-
tua samau epäinhimillisen rääkkäyksen alaiseksi erään
jnmalattoman rangnistnswangin kautta, sota oli War-
kaudesta tuomittu galcreille. Tämä kouna tuli sen
teljon ääreen, johon minä olin wiiden munn galeri-
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wangin kanssa kytketty, sätti minua ensin mitä julkeim-
malla tawalla ja waati minulta sitten rahan tuliaisiksi.
Hänen sadcitutsiinsa en minä wastnnnut mitään, mutta
klm hän tahtoi rahoja, sanoin minä antnwaui tu-
liaisia ainoastaan sellaisille, jotka eiwät sitä waadi.
Ia todellakin ulin antanut wiideu, kuudeu wiinipullon
hinnan niille teljoknmppaleilleni, jotka eiwät olleet tu-
liaisia manknneet. Silloin meni tuo turja mies
hänen nimensä oli Poulet galerin alipäällysmieheu
luokse ja kertoi minun puhuneen kauheata pilkkaa neit-
syt Mariosta ja kaikista paratiisin pyhimyksistä, Ali-
päällysmies, raaka, julma ihminen, niinkuin muutkiu
hänen kaltaisensa, tuli minun lnokseni ja käski minun
riisumaan waattcet päältäni, sillä minä olin saapa
uastounadiu. Helppo un käsittää minun säikäykseni.
Minä en tiennyt silloin, unta Poulet oli sauuuut ali-
päällysiiiichclle, ja kysyin kuinppnlciltani, miksikä mi-
uua rangaistaan, sn unko täällä tapana tällä lnwoin
wastaan-ottan jokaista tulokasta. He uliwat yhtä häm-
mästyneitä tuin minäkin eiwätkä sanoneet ymmärtä-
iväusä tätä eusiukääu.

Zilla wäliu läksi alipäällysmies ilmoittamaan
asiata galerin Majorille, jonka läsnäollessa bastonnadi
aina toimitetaan, ja joka silluin sattui olemaan laitu-
rilla, Ollessaan suuri astuniaisillaan rantalautna myö-
ten maihin, kohtasi hän, Jumalan sallimnksesta, yli-
päällysmieheu, jolle hän sanoi menewänsä ilmoitta-
maan Majorille, eltä muuan wastatllllut wnnti, huge-
notti, oli kauhealla tawalla solwnnnut neitsyt Mariaa
ja kaikkia pyhimyksiä, ja oli siitä saapa bastonnaoin.
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Kuulitko sen itse? kysyi
Mirassaan jotenkin tinmolliucn,

(Ku, niutta Puulet kertoi,
Mokomakin todistaja! ivastasi ylipäällys-

mies ja tuli sitten meidän teljolle, kysyen »imulta,
miksikä minä olin solwnissnt katolista uskontoa.

Minä wnstnsin, ett'eil ole sitä tehnyt, jn että
uskontonikin kieltää minun siitä, Kutsuttiin Poulet
ja kysyttiin, mitä miuä oliu tehnyt ja sanonut. lul-
keudessaan ineni tuo konna niin pitkälle, että uu-
disti entisen syytöksensä, Ilipäällysmies, luottamatta
wiclätään Poulet'in plihcisin, tiedusteli asiaa qnleri-
Wangeilta minun teljollani sn samoin ylä- sn alapuo-
len teljoilla, Kaikki nämä 16—18 miestä kertoimnt
yhdestä snustn, ett'en minä ensinkään mitään pahaa
puhnnnt, kuu Poulet mitä ran'imnmlla tamnlla minua
sadatteli, ja ett'en muuta ollut hänelle sanonut kuin
kieltäytynyt antamasta tuliaisin »iille, jotka sitä
wnntiwnt. Tämän tutkinnon jälteen määräsi ylipnäl-
lysmies Poulet'ille riittämän määräu ruosknu-iskujn
selkään ja käski hänet kytken kaksinkertaisilla kahleilla
teljoon, Alipäällysmiehelle hän antoi ankarat nnhtect
siitä, että hän mnittn mutkittn oli luottnnnt tuon lur-
juksen pnheisin.

Niin muodoin pääsin nhknamnsta maarasta pel-
källä säikäyksellä.

Noin kaksi unikkoa olin tällä ensimmäisellä ,qale-
rilla, 3iyt on mnistettawa, että samoin ei kaikki
ihmiset ole yhtä hywiä tai yhtä pahoja, niin omat
päällysmiehistnkin toiset ilkeämpiä jn jnlmcinpin kuin
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toiset, Viereisen aalcrin päällysmies oli niin häijy,
ctt'ei itse pirukaan wui häisympi olla. Hänen gnleril-
lann toiinitcttiin puhdistus, „bourrasque" jota päi-
wä, waikk'ei se muilla aalercilla tnpnhtuunt kuiu joka
lauautai. Tämäu bourrasquc'u aitnnn, sota kestää pari,
kolme tuntia, heiluu rnoskn tuhkatiheään cmleriwnukien
seljassa.

Minä sain nähdä tnota jnlmna menettelyä joka
päiwä, koska galcrit owat werrnteu lyhyen matkan
päässä toisistaan. Monasti snnoinmt telsotowerit mi-
nnlle:

Rukoile siuä Jumalaa, cttcs nyt, tuu teidät,
tulokkaat, pinu saetaau eri galercille, suinkaan joudu
„Pnlmuuu," Seu uimiucu oli se jossa oli
tuo armoton päällysmies.

Minua puistutti, kun nicidät, uoiu tinisikym-
mentä luastntulluttn wankia, >vietiin arsennlin pihalle,
jossa meidät piti jaettaman eri aluksille. Siellä mei-
dät riisuttiin ihka alasti sa tarkastettiin ja kopeloitiin,
niinkuin rnnwnita torilla, Senjalleen pantiin nxite-
mimmät ensimmäiseen ryhmään, sitä heikommat taas
yhteen j, n, e, Wihdoin saettiin meidät kuuteen osas-
toon, niiu tasawäkisiuä kuiu mahdollista, sn päällys-
miehet hcittiwät arpaa siitä, mikä ryhmä kullekiu oli
tuleuui. Minä oliu soutuuut eusiuimäisccu ryhmään
sn seisoin sen etunenässä. Päällysmies, jonka arwalle
me olimme sattuneet, käski meidän seuraamaan häutä.

Haluten tietää kohtaloani, kysäsin minä meitä
johtamalta mieheltä, jota cn tiennyt päällysmiehcksi,
mihin galeriin arpa minnt oli määrännyt,,
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Palmuun, sanoi hän.
kauhistuksen huuto pääsi silloiu minulta.

Mitäs sinulla on motittamista? kysyi hän.
Woi kuitenkin! wastasin minä. Nyt-

hän minä jouduin sellaiseen galcriin, sonta päällys-
mies on piruakin pahempi.

En tiennyt silloin puhumani, juuri Palmun
päällysmiehclle.

Hän loi minuun tuiman katseen, rypisti kul-
miansa sa wirkkoi maan:

Jos saisin käsiini sen, joka sinulle on
tuollaista puhunut, uiin kyllä miuä , , .

Minä säikähdin, mntta tehtyhän oli mikä tehty.
Päällysmies sitä mastoin ei ensinkään mihnstunut
minuun, maan, knten sittemmin hnomasin, koetti mi?
uulle näyttää, ctt'ei hän sentään niin paha ole kuin
hoetaan.

Hän wei saamansa wangit pateriinsa, sossa so
ensi alnssa osoitti erityistä sääliä minua kuhtaau.
Minä kun olin nuori sa lnjarunmiincn, niin pani pru-
fossi jalkaani räntäisen renkaan, >oka oli kiinnitetty ta-
wattomnn raskaascn ketjunn. Päällysinies kinkustni
siitä >a nhkasi nmlittna kapteenille, ellei tnota smin-
natunta ketjua oteta heti paikalla pois.

Minä en salli, sanoi hän, että paras
mieo jankosta sillä tapaa tulee kykenemättömäksi sou-
tamaan.

Prufossi otti paikalla rastaat kahleet puis sn pani
si>aan toiset, marsin keweät, sotka päällysmies itse oli
waliimnt.

.
Senjälkeen käski hän profossin kytkemään
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miuut hauen omaan teljoonsa, jonka kohdalla hänen
wartijnpaiktausa oli.

Pnällysnrics mnknn sa aterioitsee telsou koh-
dalla olemalla lamalla, sokn pystytetään neljän rnutn-
pylivään nojaan ja on niin iso, että hän snattnn
siinä aterioida, ja siihen myös tehdään hänelle muodc,
jota mcrhoaa teltta paksusta pumpulikanknnsta, Tä-
män teljon Wangeilla on sisnnsn lnmnn alla, jonka
saattaa soudun ajaksi helposti uttan pois. Jokainen
mauki tällä laivalla on melwollinen palwelemann pääl-
lysmicstä määrätyllä tamalln, ja päällysmiehen aset-
tuessa lamallensa syömään tai istmnnnn, uousemnt
scu ja wiereisteu teljojen wnngit seisourann paljain
päin. Kaikkien maukieu hartaimpana hnlunn on
päästä päällysmiehen tni nlipäällysmiehen teljolle, ei
ninonstnnn sentähdcn, että saamat syödä häncu ate-
riausa jätteitä, maan pääasiallisesti siitä syystä, että
souduu tai muitten manömerien aikana siellä ei saada
ruoskan-iskuja. Näitä teljoja sanotnaukiu scinvnoksi
knnnialaivoiksi.

Minusta ei tälle tnuuia-istuimelle kauaksi ollut,
ja siihen oli oma syyni. Maallinen turhamaisuus unet
ei sallinut uiskaui tarpeeksi taipiui, niinkuin muitten,
Päällysmiehen istuessa lamallaan, kmmu minä teljolle
pitkäkseni tahi kääusin hänelle, lakki päässä, selkäni sn
olin katsominani ulos ulapalle. Teljotowerit maroitte-
limat minun usein, snuueu hauen ottnwnn tuon pahak-
seen, mntta minä en »välittänyt heidän puheestaan,
sanoinhan maan, että minusta ou tarpeeksi olla kuuin-
kaau orja, enkä siis tnhdo olln päällysmiehen. orjn.
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Päällysmies tiedusti muilta, syönkö minä hänen ate-

riansa jätteitä, jn knnltnann, ctt'en minä miiluinkaan
ole tahtonut edes maistoakaan niitä, wirkkoi hän;

Sillä miehellä ownt unelä niskaharsakset
pystyssä,

Eräänä iltana, käytyään jo yopnnlle telttaansa,
käski hän niinut nniateeilsn ääreen sn sanoi ininnlle
niin hilsna, ctt'ei>vät nnint woineet knulla:

Minn huuinaan, ett'et sinä ole kasmnunt al-
haisen roskawäen joukossa etkä saata aleta heidän kau-
ualleen, ryömijäksi. Mutta waikkn minä pidänkin siinln
armossa, täytyy minun kumminkin esimerkin mnoksi
siirtää sinnt toiselle teljolle. Saat sentään olla mar-
nia, ett'ci sinun työn aikana koskaan lyödä.

Minä kiitin häntä hartaasti hänen hymäntahtui-
snudestann, sn woin makuuttaa, että häu pitikiu
sauansa, sa tämä ou sangen paljon, sillä soudun tai
munn uuinöwerin aikana ei häu ulisi ruostaltaau sääs-
tänyt omaa isäänsäkään. Sanalla sanoen, hän oli
nurkansa toimituksessa julmiu mies, mitä milloinkaan
olen nähnyt, mntta muutoin, merkillistä kyllä, marsin
järkemä.

Kosk'ei mouikaau tiedä, nullaiuen galeri on sn
millaista elämä siellä, koetan tässä antaa kumauksen
siitä, ennenkuin lähden omia maiheitaui edelleen ker-
tomaan.

(Yaleri ja cliimii siinä
«Valerin muutu ja sisustus, Galen ou

matalalla käypä alus, 150 jalkaa <45 metriä) pitkä ja
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40 jalkaa <l2 m> leweä. Siinä ei ale »uälikantta, ai-
noastaan etukansi, jonka alla on « —7 jalkaa (pari
metriä) sywä ruoma. Etukansi on tehty wähän kan-
rcwaksi, jotta aaltojen lyödessä aluksen yli, wesi hel-
posti pääsee walumaau pois, oikealla ja wasennnalla
laidalla owat soutajain eli galcriorjain teljot, joihin
l,e oraat kytkettyinä yöt päiwät, kesät talwet, Keskellä
alusta kulkee arkun muotoinen, neljä jnlkna (120 em)
leuieä käytäuui, „kotkcri" nimeltään. Tämä estää lai-
dan yli tulleen weden tunkeutumasta ruomnan mas-
tojen juuresta jn luutuista. Nyt luulisi, että souta-
jilla, niinkuin wnpaallakin laiwnwäcllä, owat jalat myö-
tääusä 'vedessä. Niin ei kumminkaan ole laita, sillä
tnnkin teljon kohdalla on banketti niminen irtonainen
lanta, jonka saattaa panna noin jalkaa (30 em) kor-
kealle, niin että etukannelta tulewa wesi waluu tämän
banketin alitse eikä nlotu suutnjain jalkoja kastelemaan,
Tuta- jn merimiehiä warten on alnkscn kummallakin
siwnlla noin 2 jalkaa (60 em) leweä, „lista" niminen,
käytämä. Siellä on heidän olupaitknnsa, epämukawa
kylläkin, he kun eiwät woi siellä päiwäs-nikann lasten
pitkäkseen, >uaan u>oat pakotetut istumaan waatemyt-
tyjeusä päällä.

Laiwanruoma un >aettn knnteen osnstoun, nimit-
täin:

Pieni kamniiu laiwan penillä. Siinä ei ole
munta knin kapteenin wnode,

Kcilnstohuone kapteenin wnntteitn, hopeakaluja,
kcittokapincita y. ui, nmrten.
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„Compagnc" niminen huone, .jossa säilytetään
laiwawäestön elintnrpeitn, niinkuin wiiniä, olutta, öl-
jyä, etikknn, juomnwettä ja sninoin silawaa, suolattua
lihaa, lipeäkaloja, juuston.

Korppukorsu lniwnkorppujn, herneitä, Papuja, rii-
siä y, m, wnrten.

„Tnwernn", keskellä gnlerin. Siinä säilytetään
wiiniä, jotn päällysmies suurissa määrin myöskentclee
aluksella, hnrjoittnen sitä omnnn liikkeenään. Siitä
pääsee myös kruutisäiliöön, jonkn nwninta hoitaa yk-
sinomaan ylitykkimies. Siellä säilytetään myös gnle-
rin purjeitn jn telttoja.

„Buugihuoneessn" wihdoin pidetään
kureita jn muita tnklnukseen kuulumin tnrpeitn. Siellä
on myöskin hnllwalääkärin arkku, ja sinne wiedään ula-
palla kuljettaessa sairnnt jn hnawoitetut, jotka siellä
saawat niantn mnnhnin köysien jn purjekääryjen päällä
wnrsin epämuknwnssn nsennossa.

Gnlerissa on teljon kummallakin
siwulln, yhteensä niin muodoin wiisikymmenta. Tel-
jot owat 10 jalkaa (3 metriä) pitkiä kukin, puoli jal-
kaa (15 em) paksuja ja 4 jalan (120 emin) päässä toi-
sistaan. Ne on wnrustettu patjoilla, jotka on täytetty
lehmänknrwoilla tni wanhoilla riemuilla ja päällystetty
lehmänwuodalla. Kuhunkin tällaiseen teljoon on kyt-
kettynä kuusi soutajaa, joilla niin muodoin ei ole tilan
täyttä kyynärääkään (60 cm) miestä kohti.

Gnlerin kummankin laidan yläreunalla kulkee
paksu hirsi, johon kummallakin puolella on kiinnitetty
wiisikymmenta, jalkaa (15 metriä) pitkät sn peräti rns-
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kaat airot, Nämä ulottumat 13 jalkaa (4 metriä» aluk-
sen sisäpuolelle jn 37 jalkaa (11 metriä) scu ulkopuo-
lelle. Tällä tamoin, laidalla lemäteesääu, onnit ne
tasapainossa; muntoin olisi niillä mahdoton sontaa.
Airot omat niin paksut, ctt'ei käsi niiden ympäri nlotn,
jonka wuoksi uiihiu on laitettu kuusi kädensijan puusta,
yksi kutakin soutajaa warten.

Edcllcen on gnlerissn kaksi mastoa, toinen suu-
rempi ja toinen pienempi. Iso mnsto, keskellä nlustn,
on kuusikymmentä jalkaa (18 metriäj korkea. Siinä
ei ole märssykurin eikä köysitikkoja, mutta sittenkin
tiipeäwät mntrosit yhtä ainoata köyttä myöten niin wit-
kelästi mastoon, että orawnnkin käwisi kateeksi. Ison
maston raaka on kahta mcrtaa pitempi, siis 120 jalkaa
(36, metriä) pitkä. Pieni masto, niiu sanottu fokki-
mnsto galeriu kokknpuolelln, on 40 jnlknn (12 m) ja
sen raaka 80 jalkaa (24 m) pitkä.

suunnassakin mastossa on yksi ainoa purje,
mutta sitä paitsi löytyy koko joukko isompia ja pie-
uempiä purjeita, joita käytetään mitä milloinkin, ainn
eri tuultcu mukaan. Nämä purjeet omat kolmikolt-
taisia, niin sanottuja latinalaisia purjeita, ja näyttämät
ison linnun siiwille. Kun lähdetään purjehtimanu,
lasketaan ranka aiwan teljojen tasalle, ja galeriorjat
sitomat Purjeen siiheu kiinni. Sitten hinataan purje
illös uiaston nenään. Taisteluun käytäessä sidotaan
rnnknpnnt huolellisesti mnstoun usenmmilla köysillä,
jopn rnntawitjuillakin, sillä jos pahaksi onneksi tykin-
luoti sattuisi katkaisemaan sen paksun, „nmarre" nimi-
sen, kuusituumaisen köyden, joka keskikohdalta tannat-
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tmi raakapuuta, niin putoaisi tämä paksu in snunnat-
tmnan raskas puu alas ja saattaisi musertaa koko aluk-
sen tahi ainakin lyödä monta henkeä kuulijaksi.

Soutu, binleriurjien yhteinen nimi on „shiur-
me", jonka käskyn alaisia he oivat, ja
jonka petomnisnns pitää heitä alituisessa pclwossa,
seisoo aiua aluksen perällä, kapteenin läheisyydessä,
walmiiua unistaan-ottamaan tämän käskyjä. Molem-
mat alipnällysmiehet seisomat tokkerissa, tuiucu keskellä
alusta, toinen kokassa odottelemassa ylipäällysmichen
käskyjä, ruoskat käsissä, walmiiua mumminsa takan iske-
mään niillä galcriorjnin pnljnnsen selkään, Mipäällys-
mies, snntnnan kapteenilta sontuknskyn, nutaa hopeisella
pillillänsä merkin. Alipäällysmichet toistamat tämäil
mcrkiil, jolloin soutajat, airoihin jo tarttuneina, alkamat
soutaa niiu tarkassa tahdissa, että kaikki miisikymmcutä
airon yht'niknn lyömät lamallaan meteen, niinkuin olisi
yksi ainoa airo. liikkeessä. Soutamista jatketaan sitteu,
tunnes toinen merkki puhalletaan, jolloin suntn lakkaa.

Tuiki tärkeätä un, että kaikki soutamat yhtä mu-
kaa, sillä jus yksikään airu eksyy tahdista, nonsten tai
laskien liian aikaisin tai liian myöhään, niin satutta-
mat edellisen teljon sontajat päänsä erehtynecsen airoon,
ja tämän airon soutajiin taas kolahtaa seuraaman tel-
jon airo. Eikä sillä hywä, mutta samalla saamat he
tuimia iskuja päällysmiesten ruoskasta. Heidän oma
etuusn niiu mnodoiu pakottaa heitä tarkoin pysymään
tahdissa. Sattnwasti sanookin sananlasku: „niin raa-
taa kuin soutuorja", sillä galerin soutaminen on ras-
kainta ponnistnsta mitä ajatella saattaa.
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Soutu käy seuraamaa» tapaan:
«inisi melkeiu alastonta, teljoonsa kahleilla kyt-

kettyä miestä istuu, kädet tuossa varkaassa, 50 jalkaa
pitkässä airossa. He kohoamat yhtäaikaa, astumat toi-
sella jalallaan astinlaudalle, banketille, ja toisella ja-
jallaan lähinnä etinnaiselle teljolle ja oscntnmat kä-
det suorina eteenpäin. Sitten lyönnit he airon meteen
ja heittäymät samassa kaikin monninsa taaksepäin tel-
jollensa istumaan. Tämän koman täräyksen »varalle
omat teljot, niinkuin edellä sanottiin, merhotut jonkinlai-
silla patjoilla, Ken ensi kertaa näkee sontua qalcrcilla,
ei saata käsittää, kinuta >uio poloiset soutajat jaksamat
puoltakaan tuutia kestää tuollaista ponnistusta, mutta
mäkimallalla sa jnlmnndclla näkyy saannin aikaau mel-
kein mahdottomia, itse ullnt mutana semmoi-
sissa tapauksissa, jolloin olemme saaneet sontaa kym-
menen, jopa kciksitoistakin tuutia yhtä mittaa, syömättä,
suomatta, sa kerrau täytyi meidäu sontaa kaikin »voi-
min »vuorokausi umpeen, hetkeksikään lakkaamatta. Sil-
loin pistimät päällysmiehet meille tuou tuostakin wii-
uii» kastettusa torppnpnlasia suuhuu, sott'em»ne »ne-

liisi tamnoksiii». Raskaan sontntyön aikana kuuluu
»vain rnoskaiu läimäyksiä ja u!iuetto»uniu ul»uoutaa.
Päällysmiehet sadattelemat ja kiroilemat »vaahto snussn
»vihasta, ellei maan heidän galerinsa liiku yhtä no-
peaa» kuin innut tai pysy niuitteu tasalla, sa kapteeni
sa upseerit ne sillä »välin käskemät päällysmiehiä yhä
huimemmin lyömään soutajia, »vaikka toiset jo uivat
»väsyksiin asti suomiueet poloisia, Ia sattuu sellaisia-
kin tapauksin, että soutuorja, uääutyueeuä rasituksesta

Wninojm aikana 6
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ja rääkkäyksestä, waipuu sijalleen ja wetää nnimciscn
hengcnwetonsa. Silloin irroitctaau kahleet ja ruumis
heitetään muitta mutkitta mereen.

Rawint o, Mcidäu kapteeni, nimeltään de Lan-
geron, nimitteli päällysmiehiä ninn wnan „pymveleiksi".
Acilloin hänellä oli jotain käskcttäwäuä päällysmichellc,
huusi hän: „Hallou! Käske ensimmäinen pyöweli tän-
ne!" Sillä tarkoitti hän ylipäällysmiestä. Kuu wäes-
töu piti päästä aterialle, oli hänen tapansa sanon:
„Halloo, pyöweli! Heitä kauroja koirille!" Silloin
piti antaa orsille papuja.

Näitä papuja ci woinut syödä kuin mihowiimci-
seen nälkäänsä, ne kun oliwat niwan kimikomin. Ne
keitetään suuressa kattilassa, joka wetää 50 aauiin
wettä, ja sekaan pannaan hiukka öljyä sa suoloja. Sa-
tojakin kertoja koetin minä syödä tätä wiheliäistä scr-
pan, mutta en wieln koskaan woinut saada siitä ku-
laustakaan alas, Msiu sen hajukin oli niin ilkeä, että
piti pidellä nenää kiinni sen läheisyydessä. Pahim-
paan nälkääni kastoin leipääni etiknnsekaiseen wetecn.
In koko tuossa rasittamassa työssä ei soutuorjille an-
neta muuta rawinton kuin leipää, mettä jn näitä su-
lamattomin papuja, joita jokaisen olisi määrä saada
1/4 naulan pniwässä, jos ne rehellisesti mitattaisiin.
Mutta jakajat wnrnstawnt niitä säännöllisesti. Täy-
siä annoksin ei snntu kuin toisiksi ilmoiksi. Olen ute-
liaisuudesta useampiakin kertoja laskenut, kuinka
monta papua minun teljoknmppalieni osalle tuli, jn
Harmoin sain niitten luwun nousemaan kolmeenkym-
meneen.
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Puhuessani ankarasta sontntyöstä, ou miinin
myöntäminen, ett'ei sellaisin tnpanksia, jolloin galcrior-
jia ylenmäärin rasitetaan, kumminkaan satu usein. Mie-
hiä säästetään wastaisten ponnistusten warallc, niin-
kuin ajnrikin säästää jnhtnnnsn. Kun ollaan merellä
sa sattuu myötäinen, silloin nostetaan purjeet, ja galeri-
orjnt saawnt lewntä. Pnrseittcn hoito on matrosien
s a ninitten nmpnittten nnesten huolena. Kuu gnlcri
on kulkemassa satamasta toiseen, johon on neljänkol-
mntta tunnin matka tni enemmänkin, silloin soutaa
toinen pnoli miehiä puolitoista tuutin, jn toiueu on
sillä wälin lepäämässä, kunnes wuorot jälleen waih-
tuwnt.

Upseerien julmuus. Ei ole kowiu kummas-
teleminen päällysmiesten julmuutta ja kolvasydämi-
syyttä soutuorjia kohtaan, he kun owat nuoresta pitäen
siihen tottuneet eiwätkä osaisi muulla tamoin saada
gnlercjansa klilkemaan. Mutta sitä minun on mahdo-
ton käsittää, mitenkä kapteenit ja npseerit, sotka sen-
tään owat siwistyneitä miehiä sn usein ylhäistä su-
kua, mitenkä he myötäänsä kästewät päällysmiehiä
armotta lyömään wankesn.

Esimerkkinä heidän julmuudestaan kerron seurna-
wan tapauksen.

Ajaessamme kerran Thames'in suulla takaa eng-
lantilaista „Satakieli" nimistä fregattia, sosta myö-
hemmin kerron tarkemmin, pelkäsi päällyskunta,
ett'emme ennen pimeää sitä sanwuttmsikaan. Sen
wnoksi pantiin miehet soutamaan woimniusa takaa. Kun
luutnantti käski päällysmieheu yhä huimemmin käyt-
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tämään ruoskaa, umstasi tämä tehneensä parastaan,
sanoen samalla, että fregatin saawuttamiueu ennen
yötä oli häncn mielestään sula mahdottomuus,

Ellen minä saa tuota fregattia kiinni,
tilistäsi lnntnnntti, niin hirtäu itseui raakapuun
nenään. Lyö päälle, pyöweli, jotta säikähtäisiioät koi-
rat >a ponnistaisiwat. Tee niinkuin tehtiin galereissa
Aialtalla, Hakkaa yhdeltä käsimarsi poikki >a pieksä
sillä mnita!

Ia raakamainen luntnantti tahtoi päällysmiestä
todellakin pakottaa moiseen jillmnnteen, mntta päällys-
mies ei totellnt; hänessä oli toki wähän eneininän in-
himillisiä tnnteita. Knn puolen tunnin kuluttua olimme
laskeneet fregatin siwullc, ampui ensimmäiueu laukaus
fregatista tuon julmnu luutnantin kuolijaksi. Hän
oli seisonut katkerissa, ja siihen hän nyt weriinsä wai-
pui. Ruumis oli määrä saada maihin, mutta näytti
siltä knin ei se olisi ollut otollinen saamnnn hnntansta.
Merellä emme enää olleet kolmeakaan päiwää, mntta
rniunis alkoi, kaikista »varokeinoista huolimatta, mä-
dätä niin nopeasti, että sitä oli mahdoton pitää lai-
wnssn, Duukerque'u näkymissä se heitettiin mereen.

Toisen kerron olimme Boulogne'ssa, jossa silloin
Aumout'iu herttua piti asuntoaan. Meidän kapteeni,
de Langeron, kestitsi häntä paletillaan ja ehdotti sit-
ten huwiretkeä nlnpallc, meri knn oli jotenkin tyyni.
In niin lähdettiin. Mc sousimme hiljalleen noin 8
tnntia, jolloin päästiin Dower'in läheisyyteen. Katsel-
lessaan galcriurjnin ankaraa työtä jn Kirjan tilaa, lan-
sni hcrttna ihmettelewänsä, mitenkä nno miesparat,
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toisiaan niin lähelle sullottuina, ensinkään snnttnwnt
manin, he kun eiwät edes woi oikaista itseään teljoilleen.

Minulla on salainen keino, wastasi kap-
teeni, solla ne kyllä osaan uneen uuwuttna. Saatte
nähdä,'mitenkä minä laitan heille unisnomnn.

Hän kutsui päällysmichen sa käski tääntäniään,
kurssina Boulogne, Silloin olimme kymmenen meri-
peninkulman (16 km) päässä satamasta. Tuuli ja
merennnrta oliwat wastnisia. Kun laiwn oli kään-
netty, rumettiin soutamaan kaikin woimin, sn kaptee-
nin käskystä tehtiin niin sanotin passe-vogue. Tämä
on «hirweintä ponnistusta, mitä suinkin saattaa aja-
tella, sillä siinä pitää soutaa kaksi kertnn nopeammassa
tahdissa kuin tnwallista, sa se rasittaa yhdessä tunnissa
enemmän kuin tawallineu soutu neljässä. Muistet-
tava myös on, että tuollaisessa soudussa on melkein
mahdoton olla s ontumatta pois tahdista, sa silluiu
läiskywät taas tuhkatiheään ruoskan-iskut.

/ Wihdoin sanwuimme Noulogne'en, rnsiticksista ja
lyönneistä niin rauenneina, ett'ei jaksannt liikuttaa
kättä eikä jalkaa. Silloin käski kapteeni päällysmie-
hen komeutnmaan miehet lewolle, jn päällysmies pu-
halsi pilliinsä merkin. Sillä wälin läksiwät kapteeni
ja upseerit wieraincen illallispöytään, ja heidän nous-
tuaan siitä puolen-yön tienoissa, sanoi kapteeni tahto-
mansa näyttää herttualle unijuomansn wnikutnkset.
Hän saattoi hänet etukannelle katsomaan. Mutta
mikä näky awantui täällä wiernitteu eteen? Joka
teljolle oli waipunut kuusi poloista, yhteen kasaan, sikin
sokin päällekkäin, alastomina, sillä ei yksikään ollut
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kyennyt enää wetämään paitaa ylleen; nscinnnilla selkä
wercssä sa koko rnninis hiessä sa waahdossn. Useim-
mat oliwat waipuueet uueen, puolikuollcina wäsymyk-
sestä. Toiset euuät tuskiltnnu saaneet nuta silmäänsä,
mutta hekin oliwat nukkuminaan, sillä »iin oli kapteeni
käskenyt.

Katsokaapas, millainen woinm minnn nniino-
mnllnni ou. Nyt snntte nähdä, että minä osaan saada
miehet hereillekin.

Hän käski päällysmiehen puhaltaa herätysmer-
kiu. Tämä hcräjännnen oli mitä kamaliuta. Tuskiu
oli yhdessäkään miestä nousemaan, sillä jalat ja toto
rnumis oliwat aiwan kankeina. Komilla ruoskan-is-
kuilla saatiin meidät wihdoiu pystyyn, ja päälle päät-
teeksi käskettiin meidät „marat'attisille", s, o, asettu-
maan kaikeuuäköisiin hullunkurisiiil, mutta warsiu tus-
kallisiiu asentoihin.

Lukija päättäköön tästä, onnitko kapteenit jo up-
seerit wähemmin julmia kuin päällysmiehetkääu.

La iw a mäki, Liike-asnssa ollessaan pitää aaleri
huolen wäestönsä rawinnosta. Koko wäestö, nniukesa
lukematta, uuusee kahteensataau henkeen, Knusi kor-
keainpaa upseeria sanwat päiiuässä miestä kohti puoli-
toista naulaa ( »oin 650 gramman) laiivakorppuja sa
unikottani kaksi unulaa (850 grammaa) silannia, kaksi
naulaa suolattua ranwaaulihaa, kaksi nanlan lipeäka-
loja, kaksi uaulaa juustoa, puoli naulaa uliwiölsyä,
nanlau riisiä, kaksi naulaa herneitä sa seitseinäu Pa-
risiu mittaa wiiniä. Muut saawat snhteellisesti nr-
nnmsa mnkaa», Galeriorsat, soita un 300 miestä.



87

saamat puolitoista naulaa laiwakorppuia ja neljännek-
sen naulaa papuja henkeä kohti,

Gnlerin liikkeellä ollessa, soutamalla tai purjeissa,
eiwät upseerit ja muu laiwawäki milloinkaan pane
maata, silla aluksessa ei ole tilaa kenenkään käydä pit-
käkseen. Laiwaruomakin on täynnään ruokatarpeita,
purjeita, köysiä ja muuta kalustoa, Laiwapojat waan
oleskelemat yöt päimät kukiu kammiossaan. Sota-
miehet istnwat waatemyttyjensä päällä „listalla", josta
edellä on ollut puhe, Matrosit, merimiehet ja alem-
mat upseerit istumat etukastellilla tni inuissa jo-
tenkin epämukawissa paikoin, Ilemmät upseerit istu-
mat tuoleilla tai nojatuoleissa knjutassn tahi laiwan
perällä.

Toisin un laita, laiwan käytyä ankkuriin tai las-
kettua satamaan. Silloin pystytetään yli koko laiwan
paksu, sini- ja walkowiiruinen telttakntos puuseipäitten
warnan. Tämä meden pitämä teltta on laiwan pe-
rällä noin kahdeksan salkan metriä), keskeltä 20
jalkaa (6 nl) sa kokasta noin 6 jalkaa (pari metriä)
leweä. Teltan alla työskentelee sn lepäilee kukin mie-
lensä mukaau, Galeriuriat taiuallisesti ompelemat tai
neulomat sukkaa, sillä sellaisiin töihin un jokainen op-
pinut, Matrosit ja merimiehet huwittelewat ja tans-
simat tmnburinin soidessa, ja siinä Proueneelaiset omat-
kin mestareita, Rumnnmmuotuinen tamburini riippuu
suittnjau klNilassa, Toisella kädellään hän lyö tambu-
riinin tahtia, toisella suittaa hnilua. In marsin so-
malta näyttääkin tämä proueneelaisten merimiesten
karkelo.
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Illallisen jälkeen asettamat galeriorjat jokaiselle
upseerin penkille knnsi jalkaa (2 m) pitkän ja kolme
jalkaa (l m) leweän lnwan, joka pnnjaloilln kiinnite-
tään penkkiin, Kullekin lamalle tnudaan ruoinnsta
hywä, Millalla tai karmoilla täytetty matrnssi, pielus,
hurstit sn peite sa etecu medetään paksusta pumpnli-
kaukaastn tehty esirippu. Nänni walkoisen- ja sinisen-
kirjnwat esiriput kummallakin pnolen kcskikäytäN'ää ko-
kasta perään saakka lnomat monien lyhtyjen walossa
erittäin soman kuwnn, Sitteilkuin tilat on santn kun-
toon, komennetaan gal,eriorjntpillinpnhallnksella leivolle,
Upseerit ja muu laimawäki sanwat panna maata mil-
loin mieliwät, mutta gnlcriorjaiu täytyy, heti merkin
saatuansa, rumeta yöpuulle, eikä sen koommin saa yksi-
kään enää nonsta eikä puhua, ei liikahtankaau. He is-
tuwnt koko yön astinlaudallaan, päät edellisen teljon
uojnssa,

Galerin täytyä taluuteloille, muuttamat upseerit
ja laiwnwäestö maihin, Profossit, päällysmiehct ja
pertnskamiehct Main owat wuodet nmpeen galerilla,
yöt päiwät. Silloin on galeriorjillakin eneinmän ti-
laa, Kukin hankkii itselleen landan tai munn alukseil,
jonka päälle saattaa yöksi oikaista itsensä jn nnktnn
waippnansn kääriytyneenä.

S luupit. Työkuntoisessa .qalerissn cm aina
knksi sluirpin, suurempi sn pienempi. Edelliseen, eaique
nimiseen, tuutuu 10 wnpnntn merimiestä, aironsa kul-
lakin, ja yksi perämies. Tämän slnupiu toimena on
nostan ankkuri ja hankkia galeriin suomawettä ja
mnitn tarpeita. Toisessa sluupissa, sota sanotaan t'a-
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uotiksi, ou uiiuikääu kymmeueu wapaatn soutajaa sa
yksi perämies. Se ou yksiuomaau upseeneu käytct-
täwäuä. Satamasta lähdettäessä uostetaau sluupit
wäkipyörillä laiwan kylkeen, yksi kummnllekiu puolelle,
Milloiu ulapalla ou puheltawa «ieranu aluksen kanssa,
lasketaan knnotti alas. Ankkuriin käytyä sidotaan mo-
lemmat sluupit laiwau perääu, Siiuä uolidatctaau
mitä suuriuta warownisnutta, sott'ei uningit sa marsin-
kaan Turkkilaiset, soilla ou aumastaan rautareugas sa-
lassa, pääsisi sluupeilla karkaamaan, Galerimankcja
näet päästetään, uiiukuin muitakin laiwamiehiä, »vä-
listä sluupeihin polttamaan tupakkaa. Itse aluksessa
ou tupakanpoltto kerrassaan kielletty sillä uhalla, että
syylliseltä leikataan uenä sa torwat pois. Ei ylemmät
upseerit, ei edes kapteeuikann uskalla polttaa lainmlla:
niin ankara on kuuiuknnu kielto, sa siiheu autoi aihettase seikka, että muunu Turkkilainen kerran taknwuosiua
oli kruutikamnnou läheisyydessä polttanut tupakkaa sa
sytyttänyt kruudiu, sosta koko galeri oli leutäuyt ilmnau.

aleriors ain p u tu. Jokainen galeriorsa sna
wuosittnin taksi paitaa, jotka on tehty wähän hienon»-
inastn kankaasta tuin tawalliset lattiariewnt; edelleen
kahdet alushousut, jotta on tehty hameen kuosiin, sillä
kahlcitten tähden un ne puettawa pään yli: sitä paitsi
pnriu sutkin pmmisesta laudasta. Samoin annetaan
heille kerran wuooessa waippn karkeasta pnuaisesta
kankaasta. Moisen mekon tekemiseen ei kowin suurta
räätäliutaitoa wandita. Se ou tehty yhdestä ainoasta,
kaksinkerroin tniwutetusta palasesta. Taipeen kohdalle
tehdääu aukko päätä warten sa laidat ommellaan tum-
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maltakin finniltä kiinni. Hihat miclä, ja mekko on
walmis. Sitä paitsi annetaan orjille mielä pieni pu-
nainen willalakki ja sadetakki lujasta karwakankaasta.
Se on lcwätin muotoinen, päähineellä warnstettu,
niinkuin muukinkanpu, ja ulottuu kantapäihin asti.
Tämä sadetakki on galeriorjnn paras waatckappale,
se knn on yöllä sekä patjana että peitteenä hänelle.
Talwclla kääriytyy hän siihen panoillakin.

Ta lwite loilla. Heti kuin huivista, tamalli-
sesti lokakunn lopulla, on santn käsky asettnmaan tal-
witeloillc, otetaan galereista ensinnäkin krnntimarasto
pois, sillä satamaan laskemalla laimalla ei saa mil-
loinkaan olla trnntia mukanaan. Wasta senja Ikeen
soudetaan satamaan ja galerit asetetaan, kapteeniensn
ikäanvon mukaan, laiturin wiereen, perät maata kohti.
Zlluksesta asetetaan käytäwä, niin sanottu plaukkn, ran-
taan. Mastot otetaan alas ja lasketaan kokkcriin;
raakapnnt pannaan teljoille. Senjalleen wiedään ty-
kit, ampnma- ja ruokatarpeet, purjeet, köydet, ankknrit
y. m. maihin. Iksi osa matroseja ja lnutseja laote-
taan lomalle. Mnn osn laiwa>väkeä talmehtii Dnn-

kasarmeissa. Aliupseerit oivat talivea Pari-
sissa tai kotipuolellaan. Satamakaupunkiin jääneet
wuotraawat itselleen, metääkscen hnomiota pnoleensa,
kaupungin kauniimmat talot, sillä nämä herrat omat
melkein poikkeuksetta »valtakunnan etcmimpäin sntnjen
jäseniä, niitten nuorimpin poikia, joille toti ei ole an-
tanut muuta kliiu kasmatuksen, ja jotka muutoin elä-
mät kuninkaan suosiosta. He omat melkein kaikki Mal-
tan ritareita, jotka omat tehneet siweydenlnpanksen ei-
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Mätkä sna mennä naimisiin. Koska heidän jäämis-
tönsä, heidän knoltuaan, tulee ritarikunnan omaksi, ei-
wät he kominkaan suurella huolella omaisuutta kokoa,
maan elämät ylellisesti, niinknin heidän kannattaakin,
sillä heillä un hywin suuret palkat.

xlun galcri on aiwan tyhsä, saamat orjat niin
paljon tilaa, että knkin saattaa rakentaa itsellecii »vi-
heliäisen talwimasan, Haukitaau lalitoja, sotka pan-
naan poikkipuoli!! teljoille. Patjojen ja pieluksien
puutteessa pistäwät he pään alle manhan, repaleisen
kaapupäähineen ja kietomat lewättinsä ympärilleen,
Teljonjohtajilla, nimittäin ensimmäisillä ja lujimmilla
airomichillä, ou inukamiu aseuto: he makaamat pitkin
pituuttaan astinlaudalla. Muut asettumat miten ku-
kin parhaiten osaa.

Kylmäin ilinain tultna leivitetään entisen telttn-
tatukscn alle täinen, paksiunmasta kankaasta, samallni-
sesta knin lewätitkin. Tämä ainakin nnluun
kuolemasta, sillä ken ei ole kylmään tottunut, waan
on oppinut kotoun takkamalkean ääressä lämmittele-
määu, se ei kestäisi Valereilla nmovokauttakaau, tun ma-
hankin pakastaa, Välimerellä sattuikin, että yhtenä ai-
noana ankarana taimena nseampm satoja galeriurjia
paleltui kuolisaiksi. Jos uoilla poloisilla olisi edes ma-
han tultn lämmikkeeksi ja olkia alaisiksccu, niin pitäisi-
>oät he itseänsä onnellisina, mntta sellaiset mukamuu-
det owat galereilla mahdottomia.

Työt, Aamun koittaessa lauaistaau qalerilla
tykki, Tenjälkeen pilhaltaiuat päällyomiehet pilleihinsä.
Sillain on orjoin noustmua Nen ei heti nouse,
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sen herättää ruoska, Ensimmäisenä tehtäwänä ou kor-
jata wnodc, saada teljo järjestykseen jn nostaa useam-
pia aamillisin mettä peseytymistä Marten. Sitten aset-
tuu kukin teljollensa tekemään käsitöitä, joista hän itse
sna työpalkan. Työttömänä ei saa gnleriorja olla mil-
loinkaan, Päällysmiehen silmä malmoo koko ajan, ja
jos kuka istuu ristissä käsin, ou päällysmies heti ruoska
kädessä häueu luouaau tiedustamassa, miksei hän tee
työtä. Jos hän ei sano osaawausn mitääu käsityötä,
tuottaa päällysmies hänelle lankoja ja käskee neulo-
maan sukkaa; ellei häu osaa sitä, määrää päällys-
mies jonkun teljokumppalin hänelle nenwojaksi. Mutta
jos päällysmies huomaa olewausa tekemisissä laisku-
riu tahi itsepintaisen miehen kuussa, joka ei ota op-
piakseusa, uiin tuodaan hänelle tykiuluoti ja käsketääu
kiilloittaa se ennen iltaa niin kirkkaaksi, että hohtaa
knin hopea, muutoiu „pieksäu miuä piiskallani luusi
murskaksi," Saada tykinluoti kiiltämätsi ou sula mah-
dottomuus, maikka sitä koko maailman hiekalla hankaisi
ikänsä kaiken, Snomittnwaksi mies parka joutuu kilin
jontuukiu, ja tämä uudistuu joka päiwä, kuuucs hän
mihdoiukin päättää oppia snkannenlonnsta. Perää ei
päällysmies milloinkaan anna.

Muutamat galeriorjista osaamat jotain käsityötä
ja opettamat sitä muillekin, niinpä räätälin, suutarin,
parturin, kellosepän ammattia y, m. Näitten on »ver-
raten hymä olla, sillä talwiseen aikaan sallitaan heidän
asettaa ruunalle, kuntin gnlerinsa kohdalle, pieuiä pui-
sia kanppakojujn, soissa kaupittelemat teoksiausa, Pro-
fossi kytkee heidät joka aamu hcidäu kujnihinsa ja mie
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heidät illalla jälleen .qalerille. Tästä maimasta ja
martioimisesta saa profossi päinnissä yhden sou u <s>
penniä), jonka jokainen käsityöläinen säntillisesn sno-
rittaakin.

Turkkilaiset eimät tawallisesti osaa mitään käsi-
Niötä eikä heitä pakoteta sukkaakaan neulomaan. Heitä
pidetään nnirsin luotettawiua, jonka uniuksi heitä ei
koskaan kytketäkään. He uiatsawat profossille joka
päiwä yhdeu suu'u ja käynnit töissä kanpnnailla,
ken halkoja hakkaamassa, ken muita raskaita töitä suo-
rittamassa, Illalla he palajamat jälleen galerillensa,
ja tuskin on heitä milloinkaan lähtenyt karkuun. Eikä
he pitkälle pääsisi, waikkn karkaisiwatkiu, sillä heidän
tawallisesti ahawoittuuut ruskeahko ihousa on niin sil-
miin pistämä sn heidän frankkilainen murteensa, frans-
kan-, italian-, espanjan- ja aradinnkielen sekoitusta,
un sellaista rengonkieltä, että heidät tnnnettaisiin ja
otettaisiin kiinni, ennenknin olisiwat pnolentaau penin-
kulman päähän päässeet, »varsinkin kun karanneen man-
ani kiinnisaajnlle on lnmattu 20 talarin palkinto, Sa-
massa knin karkaaminen on huomattu, lnuaistann ga-
lerissa tykki, ja silloin lähtewät talonpojat pyssyineen
ja koirineen ajamaan otusta takaa, ja ihme olisi, ellei

karkuri jontnisi heidän käsiinsä. Siitä näin sittemmin
Marseillessa useampia esimerkkejä. Kerrottiin siellä
sellainenkin tapans, että muuan poika oli kerran otta-
nut kiinni oman karanneen isänsä jn tnonnt hänet ga-
lcrille takaisin, mnttn silloin oli intendentti winnnns-
tuintt moisesta konnantyöstä niin silmittömästi, että
hän, maksettuaan kyllä 20 talaria pojalle, samassa oli.
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tutkinnoitta, tuomioitta kytkenyt pojan smnnnn teljoon
kuiu isänkin, In siinä sni poika olla koto elin-niknnsn.

Siitä näkee, kuinka uskottomia ja julmin Prouen-
eelaisct owat. Minä muistan wieln, kuinka me, tul-
tiessämme ketjussa Proveneeu kautta Mnrseillc'cn, mu-
nestitin osensimme puisia nappojamme meitä katselemaa
mäkijonkkoa kohti ja rukoilimme wettä sanomme sam-
mukkceksi. Mutta ylen hcMuoin he wälittiwät pyyn-
nöistämme, Uksin naisetkin, soilta wettä anoimme,
mnstmliwat meille: „Mnrs tiehes waan! Kyllä siellä
perillä mettä riittää,"

Palajan jälleen talwitöihin galereilla.
Pittiu laiturin kulkee miu muodoin pitkä jono

sanottuja lnutakojuja, joissa seisoo missä kaksi, missä
kolme, jopa neljäkin gnleriorjnn kussakin, kaupittele-
massa tawnroitnau, ansaitakseen muutaman sou'u pcii-
wässä. Löytyy niitäkin, jotka ansaitsemat rahaa cn-
nustelemisilla jn inuilla powaamisilla. Muutamat
ownt olemiuaau tietäjiä, jotta saamat ilmi wnrastet-
tnja jn kadonneita tawaroita, Zoko heidän taikansa ei
sentään munta ole kuiu rahnu kiskomista, Kerron
tässä erään tnpaukseu, jota sattui minun aikanani
Marseillessa,

Suurella kuninkaallisella gnlerilln, johon minut
silloin oli sijoitettu, oli muuan wanha gnleriorja, ni-
ineltä isä Lavins, Hänestä käwi se maine, että hän
osan erehtymättä saada ilmi «arastettuja jn kätkettyjä
tnwaroita. Erääuä päiwänä oli muuau kauppias epä-
huomiosta jättänyt konttoripöyoällccn 20 louisdoria,
muistamatta pcmun uiitä lukon taakse. Rahat oliwnt
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siitä kadonneet jn pysyiwät kadoksissa, maikka kauppias
oli kaikin tamoin kocttannt haeskella niitä, Wihduin
kääntyy hän meidän näppärän Launis'» pnolcen, ja
tämä watuuttan sanwnnsn ne ilmi maitta helvetistä.
Kaupat tehdään, ja Lnuin«'llc lunnitaan ytsi louisdori
palkinnoksi. Nyt pyytää Lauink saada luettelon kai-
kista kauppiaau perheen jäsenistä ja taloumäestä. Ten
hän sna. Sitten käskee hän kaittieu olemaan huomeuun
kutuun, jok'ninunn. Setin tnpnhtun.

Seuraamana aamuna saapuu Lnvintz sinne, musta
kukku kainalossa ja manha kirja toisessa, tnikntirjn muka.
Tultuaan sisään, kysyy hän ensi työkseen, ouko sota
henki saapumilla ja, saatuaan kauppiaalta myöntämän
wastnukscn, komeutan kaikki pimeääu hnoneesen. Tiellä
hän ensin lukea pomisuttaa sotain tnikakirjastaan ou-
dolla kielellä, sota ei yksikään ymmärrä, ja tekee sitten
kauppiaalle tiettäwäksi, että rahnwarns ou tässä huo-
neessa, Kukko on sen kieknutscllnau pian ilmaisema,
sn tämä on sellainen kukku, suka ei milloinkaan ole
tnintaltnisissa asioissa erehtynyt. Älköön maan isäntä
säikähtäkö, jos piru tulee ja wiepi martaan mennes-
sään, sillä sehän on snuri piruu palkka, eikä se koskaan
jätä omaansa perimättä. Pimeässä, kenenkään näke-
mättä, nokena Lnuins sitten kukkonsa seljan, asettuu
omelle kukko sylissä sn käskee läsnäolijani, yhden eräl-
tänsä, astumaan hänen ohitsensa sn meunessään kos-
kettamaan kädellään kukon selkää. Niin kohta kuin
waras kajoaa tukkoon, samassa kukko kirkaisee, sillä
uiiu lukee tniknkirjnssn.
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Pitäkää silmät auki, hyivät ih»niset! puhe-
lee Lavina, Pian saatte nähdä piru»» kyunet »var-
kaan »»iskässä.

Läsnäolijain joukossa oli myöskin mullan piika,
joka todella oli rahat »varastanut. Hän ei tummin-
kaau tnhtonnt tnnunstan tekoansa, »vaan otti teemak-
seen koetliksen, päätettyään sentään olla koskettamatta
kukkoa. Kaikki munt laskiivat kätensä hlioleti knkon
selkään.

Nyt annittiin akkuualuukut, ja Lapin«'n käskystä
ojensi jokainen kämmenensä nähtäwäksi. Kaikilla muilla
oli kämmeu noessa, paitsi mainitnlla tytöllä,

Kas täss' on! hnusi LauinH, Kas täss'
on waras! lahkas minä käyn käskemässä pinni, että
tnlec noutamaan omansa.

Tilloin säikähti tyttö pahasti, tunnusti polioil-
laan Warkautensa, pyysi rikostaan anteeksi sn antoi wa-
rastamansa 20 louiodorin takaisin.

Mainituissa kojuiosn laiturilla löytyy myös kir-
jureita, kaiken konstin oppineita notareita, jotka tekni-
sewat testanienttejn, wääriä todistuksia, wää-
riä naimalupia jn sotamiehille wääriä loma- ja ero-
kirjoja, (Wiimetsi maiuittu toimi on sentään wnrsin
»vaarallista, sillä ken sellaisesta teosta saadaan kiinni,
se hirtetään ilman armoa,) Heillä ou kaikenlaisia si-
nettejä: kaupunkien, piispain, arkkipiispani, kardinaa-
lien y, m. Heillä on kaikenlaisia käsiala-malleja, joita
sopii jäljitellä, milloin tnrwitmin. Heillä ou kaikeu-
kaltaisia papereita erillaisilla wesileimoilla, ja he osaa-
wat warsin »vikkelästi kuluttaa alkuperäisestä asiakir-
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zaota pois useampia riiuejä ja kirjoittaa muma sijaan,
niin ett'ei sitä kukaau oikeasta erota, Taualla sanoen,
siellä on erittäiu taitamia konnia, jotka tekemät työ-
tään marsin halivasta.

Käsityöläiset, jotka työskentelewät tujnissansa, ei-
wät ole näppäryyttään mailla hekään. Räätäli »va-
rastelee kangasta: suutari panee pohjain sipille punta
>a liiniaisec päälle kapakalan nahkaa, laittaen siihen
keinotekoisia snowia, jotka onnit pettönnisti smunain
näköisiä. Huokeat hinnat hontnttelcniat yksinkertaisia
ihmisiä ostamaan sellaista ala-arwoista taworaa.

Jos ottaisin kertoakseni kaikista ranqaiotnswankicn
toiruntsista, niin ei kirjasestani loppna tulisikaan.

Paljo on noissa kojuissa Tnrkkilaisiakin, Nämä
eiwät tummiukami tee työtä, nnmu harjoittamat jotain
liikettä, myöskennellen palouninaa, kahmia ynnä muuta
sellaista. He kätkewät myös kaikenkaltaista ivarastet-
tua tamaran. Jos he joutiuvat kiiuui sellaisesta, ei
heidäu tarnntse muuta kuiu antaa >varastettl> tawara
takaisin, Wälistä se ei kumminkaan käy niinkään hel-
posti, niiukuiu seilrniuvastn esimerkistä näkee.

(Lrmiuä päimänä oli taksi «arasta murtautunut
Duukcrque'n kirkkoon ja n>ienyt sieltä palsan talouksia,
muun muassa hopeaisen totclmi, jossa säilytetään öljyä
tnolennen wiimeistä woidellusta marten. He möiwät
tämän kotelon Gnlafas nimiselle Tnrtkilaiselle, jolla oli
kauppatujn laiturilla, kysyi tnyöjiltä, oliko tämä
mikään „pyhä" esine, ja, knnltuaan niin oleman, käwi
hän hieman rauhattomaksi, Hän katsoi parhaaksi pauna
kotelon ihan uuteen muotoon, takoi sen wnsarnllaan

Wainojcn aitana 7
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litteäksi jn kniwoi maahan kojunsa sisäpuolella. Sitä en-
nen oli hän, tarkka mies, tyhjentänyt kotelon jn woidellut
sen öljyllä kenkänsä. Hänen pahaksi onnekseen joutui
toinen martaista kiinni. Häneltä tiedusteltiin, minne
hän oli pannut sen kotelon, jossa oli pyhää öljyä, jn
mies tnnnusti myöneensä sen Galafaalle, Waras tuo-
daan Gnlafaan kojuun ja osoittaa siellä kotelon kätkö-
paikan. Heti annetaan sana kirkkoherralle ja pyyde-
tään häntä kaiwnmaan tämä pyhä esine ylös maasta,
sillä moiseen ei saanut kajota kukaan muu. Pian rien-
tää sinne papisto, messnpaidat päällä jn kantaen ris-
tiä, niinkuin hywässäkin juhlasnatossa, Litteäksi lyöty
kotelo laimetaan maasta ja Gnlnfaaltn kysytään, minne
hän on pannut öljyn,

Kenkäni minä sillä woitelin, wastna Turkki-
lainen. Olisin sekoittanut sitä salattiin, mutt'ei sattu-
nut olemaan, Hywää öljyä se olikin. Minä maistoin sitä.

, O jumalattomuutta! O kirkon saastutusta!
huusiroat papit, mutta Turkkilainen rupesi naura-

maan heitä wasten silmiä.
Nyt käskettiin Gnlafann riisua kengät satastaan

tahi, oikeammin sanoen, kirkkoherra itse weti ne pois,
sillä kukapa muu olisi rohsennut saastaisin käsin kajota
pyhällä öljyllä woideltuihin kenkiin!

Wihdoin otettiin Galnfnnn kengät, kotelo ja niin
pnlso multaa kuin sen yhteydessä nrwattiin olleen sn
kääräistiin juhlallisilla menoilla alttnriwaatteesen, Neljä
pappia siihen kiinni, yksi kuhunkin kolkkaan, sn
suruwirsiä weisaten kannettiin koko aarre suureen kirk-
koon so haudattiin siellä alttarin alle.
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kojulla mpahtni sitten seuraamina
öinä tietysti ihmeitä ja ilmestyksiä, Milloin istui ko-
jun kotolla kaksi enkeliä, milloin neitsyt Maria itke-
mässä, milloin kulti enkeleitä juhlasaatossa kojun ym-
päri, sn ties mitä kaikkea mnuta wielä! Wnikka koju
oli aiwnn lähellä meidän galerin, en minä puoleotani
kuullut eukä nähnyt minkäänlaisia kummituksia, ja kun
eräänä päiwänä puhelin tuosta laiwapnpin kanssa,
soka oli marsin ystäwällinen minua kohtaan, ja lnn-
suiu epäilytsiäui noista ihmenäyistä, sanoi hän, että
cpänsko on minut sokaissut sn että „wäkewät millityk-
set ou minuu päälleni pantu".

Niin ett'en walheitakaau nsko, Mirkoin
minä.

Leikillään löi hän silloin minun poskelle jn läksi
myhäillen tiehensä.

Galnfcinn koju suljettiin, hnjoitettiin maan ta-
salle, sa sisälle luotiin uiultakasa muistoksi siinä tapah-
tuneesta kirkouwarkaudesta, Galafas wietiin takaisin
galerille, kytkettiin kaksinkertaisilla kahleilla sa pantiin
sitä paitsi käsirautoihin, mutta oikeusjuttu häntä unis-
taan ei ottanut eoistyäkseen, koska erimielisyyttä oli syn-
tynyt tuomio-istuimestn. Gnlerin sotaoikeus katsoi ole-
mansa oikeutettu häntä tuomitsemaan, papisto wäitti
itsestänsä saman. Humista oli näet so taka-aikoinn
käynyt käsky, ett'ei mikään tuomio-istuin kuuiuknau
wnltnkunnnssn saa tutkin sn tuomita gnleriorjna, ellei
kuuiugns sitä enueu erityisellä nrmahouskirjalla ole
päästäuyt häntä galeriwankeudestn, Tämäu armon sni
galeriorjn wastaan-ottnn tai hyljätä, ninn miten itse
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tahtoi, mutta sos hän hylkäsi, niin täytyi hänen jäädä
galerillc elin-ajakscen. Tästä tiedon saatuansa, ryhtyi pa-
pisto heti puuhiin ja sai piankin armahdnskirsan toimeen.

Galafas istui sillä mälin kaksinkertaisissa kahleis-
saan, pahinta peljäten. Suuri oli sennmoksi hänen
hämmästyksensä, kun mnsori eräänä päiwänä tuli on-
nittelemaan häntä sen johdosta, että hän oli nyt >va-
paa, jo näytti hänelle kuninkaan armahduskirjnn, G.a-
lasas, aawistamatta hauelle wiritcttyä ansaa, otti ar-
mahdukseit wnstann, päästettiin heti kahleista, sai ar-
mahduskirjnn sa laskettiin wapaaksi. Mutta papisto
oli toimittanut kätyreitäusä laiturille, ja näinä ottiwat,

Gnlafann kiinni ja wciwät kaupungin wantihuoneesen.
Hän wäitti ulewnnsn armnhdettn, mntta se ei autta-
nut, Häntä syytettiin kirkonwarkaudesta sn tuomittiin
elämältä poltettawatsi.

Galafas wietiin senjälkeen Dollai'n kaupunkiin,
jonka parlamenttiin hän uli wcdonnut. Sillä wälin
uliwat galeriu Turkkilaiset ennättäneet lähettää Kons-
tantinopoliin kir>een, jossa koko suttu oli kerrottu, ja
joka saatettiin sulttanin tietoon. Suittani ilmoitti sil-
loin Fransknn lähettiläälle, että sos Gnlafaan tuoinio
sellaisesta rikoksesta, jota Turkkilaiset eiwät rikoksena
pidä, pannaan täytäntöön, niin poltattaa suittani elä-
mältä wiisisatan kristittyä orjaa. Tämän uhkaukseu
johdosta pani lähettiläs pituwiestin Franskan huwiiu,
sokn lähetti Douai'u parlamenttiin käskyn, että Gala-
fas oli tuomittawa ainoastaan rnoskittnwaksi sn sitten
elin-ajakseen galcreille, Piau senjälkeen pääsi hän kum-
minkin wapaaksi lieneekö siten tahdottn tehdä sult-
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tanille miclihmvä >vai lieneekö sen saanut aitaan se
4UO livren (markan) rahasumma, minkä Galafas oli
suorittanut wnpandestaan.

Palajan jälleenkertomaan galeriorjaintnlwitöistä.
Sillä wälin kuin yksi osa toimii laiturilla kojuissansa,
työskentelewät useimmat paterilla, teljoihinsa kytkettyinä,
paitsi niitä, jotka pääsemät päiuuiksi irralleen, maksa-
malla profossillc yhden suu'u (5 penniä). Nämä omat
gnlcrin mnrktitanttejn: kaupittelemat tupakkaa (taimella
ou tupakanpoltto sallittua), miinaa y, m. Toisilla on
teljollaan pieni puoti, jossa myömät halpaan hintaan
moita, juuston, etikkaa, pippuria, keitettyä maksaa y, m.

Heiltä san gnleriorjn parilla kolmella pennillä sär-
mintä kruunuulcimän lisäksi.

Mitä irrallaan olemin luknun-ottamnttn, istmuat
muut teljoillnusa ja neulomat suttaa. Lukija kysynee,
niistä puinpuli- ja willnlnngat heille Se käy seuraa-
unilla tawnlla. Ne Turkkilaiset cmlerilla, soilla on ra-
haa, pitämät tätä sukanncnlomista liikkeenään, an-
saiten sillä mnrsiu hywiä tuloja, semminkin Mar-
seillensa, sossa mmlet kauppiaat täywät lamcata sukka-
kauppaa. He antamat Turkkilaisille niin suuret mää-
rät pumpulilankosa kuin nämä maan tahtomat, sn
Turkkilaiset maksamat heille takaisin sukissa, ja siinä
kaupassa moittaa tnmpikin puoli, Turkkilniueu nutaa
nyt gnlcriorjalle niin ja niin monta naulaa pumpuli-
laukoja, ja mnatii takaisin snmau painomäärän nml-
miita silkkiä, suorittncu tekijälle euualta sowitun työpal-
kan >ota naulalta. Mutta sos tekijä on lvnrastnnut
lautoja, niin ett'ei sukat täytäkääu paiuoa, tni jos hau,
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wajapainon lisätäkseen, on pitänyt snkkin kosteassa pai-
kassa, annetaan hänelle dastonnndi. Tämä sattuu
marsin usein, sillä Paljo un niin »viinaan inenewiä,
eitä huoleti antanwnt tnon julman rangaistuksen alai-
siksi, kunhan waau saawnt himonsa tyydytetyksi.

Pahoja ja hywiä ihmisiä, Tuskiu on ka-
malampaa näkyä kuin nuo kurjat olennot. Pöyris-
tyttää, kuullessaan heidän Puhuwan mitä hirmeintn
pilkkaa Jumalaa wnstaau tai kerskaileman mitä kau-
heimmista rikoksista, joita omat aikoinaan tehneet tai
olleet tekemäisillään. Ia sittenkin tahtokoot tai ol-
koot tahtomatta täytyy heidän, laiwapapin maati-
muksesta, kerran wuodessn käydä ripillä ja wastnau-
ottna sinnattu hostia (rippileipä). Mutta, hy»vä Ju-
mala, sitä mielentilan, missä nämä raukat astuwat
esiiu! Wihnu »vimmassa ja kiroillen sekä laiwapnp-
peja että päällyÄniehiä, jotka heitä siihen pakottamat,

sellaisina he wastann-ottnwat sakramentin, niin koku-
uaau mailla katumusta ja hartautta kuin kronwissa
istnisiwat. Mutta siitä eimät papit »välitä: kunhan
»vaan oivat saaneet »vangit täyttämään nämä katoli-
laiset menot.

Myönnän kumminkin kernaasti, ett'ei>oät kaikki
galeriorjat ole yhtä pahoja ja jnmalattumia. Olen
heidän joutuosaau tuntenut muntn tunnon miestä, esi-
merkiksi sotapalweluksesta karanneita maalaisin ja käsi-
työläisiä, joita wäkipakolln tai petoksella oli pestattu
sotamiehiksi; edelleen salakuljetuksesta tuomituita, sa-
moin sellaisia, jotka uliwat tehneet murhan pakkotilassa
ja wihdoin miuitamia wiattomnsti tuoinituita, jotka
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sittemmin tudistimnt syyttömyytensä. Koitti nämä mie-
het, useimmat ainakin, oliwat aiwan toisellaisin täy-
tökselleen knin äsken mainitsemani jumalattomat pa-
hantekijät, jotka jo pienestä pitäen oliwat tottuneet ri-
koksiin.

Meille, reformilnisille, osoittiwat nuo ilkiöt tum-
minkin alati kohteliaisuutta sn kunnioitusta. He sa-
uoiwat meitä aina monsieureiksi (herroiksi) eiwätkä
milloinkaan kulkeneet ohitsemme terwehtimättä. Mimm
telsollani oli heitä Dunkerque'ssä wiisi henkeä: yksi
oli tuomittu miestapostn, toinen raiskauksesta sn mur-
hasta, kolmas mnantieroswouksesta, neljäs Warkau-
desta, wiides oli turkkilainen orsn. Mutta minun täy-
tyy tunnustan, että nännikin rikoksentekijät osoittiwat
minun kohtaan todellista kunnioitusta ja kilwan toet-
tiumt tehdä minulle pieniä palweluksin, Ilkeimmätkiu
licistä lansuimat, meistä puhuessaan, tähän tapaan:

Nämä herrat uwat kunnian-armoista «äkeä,
iillä he einnit ole tehneet mitään pahaa, maikka hei-
dät on tuomittu täuue, sn aiua he käyttämät itseänsä

rehellisesti sn kunnollisesti, ,

Useimmat upseeritkin osoittiwat meille samanlaista
kunnioitusta, samoin laiwnwäkikiu, kiilloin
orjain kesken syntyi eripurnisuuttn, jn protestantti ky-
keni riitaa ratkaisemaan tai saattoi olla todistajana,
ainn se hänen lauseensa oli lopullisesti ratkaisema.
Tästä näkee jälleen, että hymä awu pahoinkin kes-
ken astuu wai» kirkkaampaan maloon. Älköön nyt
lukija tästä päättäkö, että mc tällä tahtoisimme kiitos-
uhria itsellemme suitsuttaa. Minä puolestani kum-
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minkin olen aina tuntenut olemnni Inmnlnn edessä
heikko syntinen, ja ainoastaan Hänen armonsa kantta
mc olcmnie saaneet lujuutta turwnntumaan Hänen
pyhään niineensä. Mutta täten luuleu tehneeni oikeutta
niille, jotka minun weljiäni ja tomereitnni mninoissa
oliwat, sillä saman jumnlnlliseu armou amnlla omat

he ei ainoastaan nuihwoina pysyneet komnssn ja moni-
wnotisessn koettelemuksessaan, waau iiiyös jumalisesti
eläneet ja nuhteettomasti käyttäytyneet gnlcreilln.

Ulkotyöt ja siiwoaminen, Edellä olen jo
maininnnt, että galeriorjat koettamat laiturilla sekä itse
aluksessa koota muutamin ropoja henkensä ylläpitämi-
seksi. Tästä on päällysmiehillekin paljo etna, sillä he
kun pitäwät wiinikauppaa omana yksityisenä liikkee-
nään, niin wuutan galeriorjain ausiot, aiunkiu suurim-
maksi usntsi, juuri heidän kukknroonsn. Lisäksi tnlee
Nnelä se scikkn, että galeriorjain on mahdoton tnlla toi-
mecn kuninkaan antamalla leimalla ja medellä. Hei-
dän täytyy tehdä työtä, ja tämä alinomainen työssä-
olo estää heitä miettimästä knrkaamis-yrityksiä,

' Omain töittensä ohella tnlee galcriorjnin suorit-
taa trununntöitäkin sekä laiwalla että ulkuua. Niinpä
komennetaan joka päiwä kaksikymmentä tai ytsikolmntta
Mankin kultakin galeriltn meriwäen arsenaaliin, puh-
distamaan ja siiwonmann taklauksia, galerin ja tuuiu-
kaallisten lninniin kalustoa, sekä siirtämään, nsein ai-
wan tarpeettomasti, mastoja, ankkureita, tykkejä y, m,

paikasta toiseen, mikä ei suinknnu ole helppoa työtä,
Ihtä raskaita omat yleiset työt galereillnkin. Siellä
pannaan toiineen „bourrnsque" (siwu kerrnu, mi-
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täpä kahdestikin wiikossn. Muutamissa gnlereissa, joit-
ten päällysmiehet o>ont tarkempia, oikeammin sanoen
julmempia, teetetään sitä sota päimä,

Bourrasque on aluksen siiwoamista. Knn se on
toimitettawa, puhaltaa ylipäällysmics pillillään merkin.
Heti sen kuultuaan juoksemat alipäällysmiehet, sanwa
konrassa, teljolta teljolle laiskoja ivirkistännlssä. Joka
teljo otetaan pala palalta irralleen ja kaikki osat, is-
tuin- ja astinlaudat kaawitaan raudalla puhtaiksi,
Senjalleen tarkastamat päällysmiehet jälleen, onko
kaikki puhdasta jn siistiä, ja silloin keikkuu jälleen sauwn
orjnn paljaalla seljalla, Raapimisen perästä komenne-
taan cialeriorjnt ammentamaan sangoilla mettä me-
restä jn pesemään etukantta. Kaikki tämä tapahtnn
pillin mukaan, jn koko työn aikana omat gnleriorjnt
alasti myötäistään myöten. Pesun perästä pannaan
joka kappale jälleen paikoilleen. Tämmöistä siimoa-
mista kestää runsaasti kolme tuutia, ja ylen raskasta
se o» marsinkin tnlwiseen aiknnn kylmillä ilmoilla.

Korkeita wiernita. Paitsi näitä tumallisin
tonnia, sattuu talwella ylimääräisiäkin, esim, kim kau-
punkiin sanpun ylhäisiä wiernita, soita kuwernööri
tnopi katsomaan galereita, tni knn kapteenit kcstittä-
wät ystäwiänsä upeilla päiwällisillä. Meillä oli täl-
laisia ylimääräisiä tehtäwiä marsin usein, sillä meidän
kapteeni, erittäin komeata elämää rakastama herra,
ylläpiti erinomaisen hywää 12-miehistä soittokuntaa.
Soittajat oliwat pelkkiä gnleriorjia, soitten mirkapu-
kunn oli punaiset takit, keltaisilla reunuksilla, ja päässä
puolalaiset, kultnkirjaiset samettilakit. Soittokunnan
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johtajana oli mnnnn Gondi, joka aitoinaan oli kuu-
lunut kuninkaan 24-miehiseen soittokuntaan, mntta-hur-
jan elämänsä tähden tarkoitettu howista. Hän oli sit-
tcmmin ottanut pestin sotawäkeen jn karannnt, mutta
saatiin kiinni, tnomittiin galereille ja tuotiin Dnnker-
quccn. Hän oli Frnnskanmaan tnitnwiinpin soittoniek-
koja ja osasi suittaa kaikkia instrumentteja. Hänen
soittokuntansa se hantti meille marsin rasittamia wic-
railuja,

mierailu oli tiedossa, toimitettiiu ensin uuur-
rasaue. Sitten kerittiin galeriorjiltn pää ja parta,
senjälteen käskettiin heidän pukeutua puhtnisin alus-
mnatteisin, pnnnn punaiset lewätit ylleen ja samnn-
karwnisct lakit päähän. Ajatelkaa nyt koko ,qaleriwäestö
istuniassn astinlaudoilla, niin ett'ei nlnksen päästä toi-
seen näe mnntn tnin kerittyjä päitä ja pnnaisia lak-
keja. Tässä asennossa odotellaan wieraita herroja ja
rouwia, ja sitä mnkna kuin he yksi toisensa perästä
astmuat laiwaan, terwehtiwät gnleriorjat heitä kuwalla,
kumealla: „huo!" Tämä terwehdys tapahtliu merkin-
annon inukaan, niin ett'ei kuulu kuin ytsi ainoa ääni.
Jokainen herra ja romun san osakseen yhden hoo'n.

tulijan arwo on tnwnllista suurempi, huudetaan
kahdesti: hou! hoo! Jos hän un kenraali, herttua tai
Franskan prinssi, saa hän kulme huo'tn, ja se on-
kin korkein määrä. Ei kuningaskaan saisi useampaa,
ja .siksi tämä kolminkertainen huuto onkin nimeltään
knnintaautenuebdys. Terwehdytsen aikana rnmmnt pä-
riiennu, ja sutnmieyet cmlerin siwuilln seisomat kinniärit
olnlln, sellnisissn tilaisunksissn mnstutkin pannaan
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pystyyn ja moniwäriset liput sekä punaiset ja keltai-
set wiirit wedetään liehumaan, niin näyttää tämä
kaikki marsin kauniille. Silloin on myös laiwan pe-
rän yläpuolella punainen, runsailla kultahesuilln reu-
nustettu samettikatos. Kun nyt tähän wielä lisää kau-
niit, meden pintaan ulottumat leikkaukset perässä ja
kirjatuiksi maalatut airot siiwen-omaisesti lcwällään,
niin täytyy sanoa, että tuollainen koristettu galeri
esiintyy silmälle koomana näkynä, nimittäin ulkomuo-
don puolesta. Mutta kun tietää, että tuossa koreassa
aluksessa mieltää turjan elämää kolmesataa gnleri-
orjnn, syöpäläisten rasittamina, näljästä laihtuneina,
seljat ruoskan lyömiä pauloja täynnä, tuimissa tuu-
lissa ahawoituneina, yöt päiwät kiinni kytkettyinä ja
julmnin päällysmiestensä mieliwallan alaisina, niin jo
mainenkin wähenee tuon komean näytelmän wiehätys.

Herrat ja rouwat kulkemat käytäwää myöten ga-
lerin päästä toiseen, palajawnt sitten takaisin laiwan
perälle sn istahtamat nojatuoleihin. Nyt alkaa kap-
teenin käskystä äksiisi, Päällysmiehen ensimmäisen wi-
hellyksen kuultuaan, ottaa jokainen orja lakin päästään,
toisen jälkeen riisutaan lewätti, kolmannen perästä
paita! Nyt ei ole näkymissä kuin paljaat seljat ja
kerityt päät, Senjalleen täytyy galeriorjnin rumeta
„marnkattisille" (siwu 86), niinkuin Provencelniset sa-
nomat, Milloin käsketään käymään lewolle, ja silloin
katoamat kaikki näkymistä, milloin kuuluu käsky: nosta
etusormi, jolloin näkyy pelkät sormet, wnoroiu taas
käsiwnrret, päät, toinen jalka, molemmat jalat. Äkkiä
hyppääwät he kaikki pystyyn, suut ammollaan; sitten
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rykiwät kaikki yht'nikaa, sitten syleilenmt toisiansa, hcit-
täywät nlas s a asettumat kaikennäköisiin sopiinattomiin
ja hulluukurisiiu asemiin, jotka ciwät saata hunnttan

ketään kunnon ihmistä, mnan päiinonstoin herättämät
inhon tuollaisin leikkejä kohtaan, joissa ihmisiä jn kris-
tityltä kohdellaan knin järjettömiä lnontotnppaleita,

Edellä mninittnjen tnluntöittcn
lisäksi tulee kewäämmällä, maaliskuussa, nnsin puuhin,
Lniwauruomastn otetaan ulos pohjnlnsti, suuret mää-
rät pienin piikiwiä. Nämä uostetnnn luukuista pnju-
korcihin, joissa ne tnlkewat niin snnottnn miesketjun
myöten rnntnlnitnrille. Sinne komeinictnnn sitten kaksi
miestä jokn teljultn nmmentnmnnn merestä wettä ja
huuhtomnnu uuo suunnnttomnt tiwiknsnt puhtniksi jn
kiiltnwiksi. Tätä kestää wiitoii pniwät, ja sillä wälin
korjntanil ja tilkitään kallelle käännettyä alnstn kupeista
jn pohjnstn. Sen perästä käännetään gnleri jälleen
pystyyn, jn kniwnt piitiivet lasketaan takaisin ruomaan.
Nyt tuopi jokainen päiwä unsia töitä tlillessaan. En-
sinnäkin tutkitaan nukkuritrossit, sitten tarkistetaan köy-
det, kietomalla niitä gnlerin ympäri tai wattaamnlln
niitä tnsissn notkeiksi. Nyt seurnn purjeitten tnrkns-
tus. Jos uusia tnrwitnnn, leikknn ne ylipäällysmies
walmiiksi, ja soutliorjat neulomot kokoon, sillä purje-
mestaria ci gnlcrcilln ole, Snmnnn nikann ommellaan
uusia telttoja jn mnnhojn paikkaillaan y, m.

Huhtikuussa alkaa tawallisesti lailonu n>nrusta-
mincu merituntoun. Ensinkin kääinietään zmleri kyl-
jelleen niin, että talka on yläpuolella medenpiunan, jn
koko tuiki inoidellann talilla. Tämä on soutamisen
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jälkeen raskainta työtä, Scnjälkeen kannetaan laiwaan
tykit, aseet, ankkurit, taklaasi, ruoka- ja ampnmawarat.
Kaikki tämä työ on qaleriorjain suoritettawnnn, >n
siitä wäsywät he useinkin niin, että täytyy suoda
heille mnntamiksi päiwiksi lepoa, ennenkuin uicrelle
lähdetään,

Galerie» hyöty. (Valerit eiwät ole wnrsi-
nnisia plirjelniwojn, wnnn oikeastaan soutualnksia. Kau-
niilla ilmalla ja mereu ollessa tyyneenä, liikkluvat ne
nopeasti >n snnttnnuit käydä suurten sotnlnimnintin
kimppuun, sopa ottaa niitä waltoihinsakin, niiuknin
niyöheminin olen oman näkemäni mukaan kertonui.
Matalalla käypinä aluksina on niiden marsin helppo
päältä sotalmwoilta pakoon, laskemalla rannikoille
mataliin wcsiin. In sittenkin on galereista miuun
tntsocni »varsin »vähän hyötyä, Valtamerellä, kuten
tiettyä, sattun gnlcreille soweliaita ilmoja ani hanvuin,
ja knn niiden täytyy alinomaa waron, ett'ei>vnt joudu
myrskyn sn kowau aallokon maltaan, ninl pysytteleivät
ne pakostakin lähellä rantoja. Tämän wuoksi ei niillä
ole tilaisuutta käydä kanppalaimain kimppunn, emmekä
me niitteu monen wuodcu kuluessa, mitkä minä olin
gnlcreilla, snnncetkaail käsiinime yhtään ainoan tnnppn-
laiwaa, maikka niitä alituiseen näkyi Kanaalissa uscnm-
pintiu.

Siksipä näyttää minusta, että galerie» tarkoituk-
sena on ensinnäkin olla säilytyspaikkana snuren walta-
klinnnn rituoionugcille. Toiseksi oivat ne laitoksia, soissa
niin monet ylhäisten perheitten nuoremmat pojat saa-
mat tuimccntnlonsa ja kaswatctaan meriiniehitsi. Kol-



inanneksi saattaa Frnnsknmnan niiden kautta paljoa
wnheunnillä kulungeilla esiintyä ninitten silmissä mnh-
taluana nieriwnltana, waikk'ei pidäkään kalliita sota-
laiwojn!
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Neljäs luku.

Muita wa il) ei ta.

Palajan nyt mnaan elämäkertaani.
Olen jo edellä maininnut, että „Palmun" yli-

päällysmies, muutoin niin julma ja armoton, ali mi-
nua kohtnau erittäin lempeä ja hywäntahtoinen, Nleitä
oli wiisi protestanttia ja kaikille meille
oli häu yhtä suopea: ei hän meitä milloinkaan lyönyt
eikä muutoinknnu pahoin kohdellut. Seuraama esi-
merkki osoittaa hänen ystäwällisyyttään meitä kohtaan.

Meidän kapteeni, ritari de Langeron, wihasi meitä.
Soutamassa ollessamme ei 'hän koskaan laiminlyönyt
huutamasta: „Pyöweli! Annapas ruoskasalattia hu-
genottien selkään!'' Mutta aina ne iskut sattuiwnt
muihin, ei meihin. Tämä kapteeni käytti suurin sum-
min pöytäänsä warten, sillä ne 500 livren (markan)
pöytärahat, mitkä gnlerin kapteeni snn kuninkaalta kuu-
knusittain, eiwät hänelle riittäneet puoleksikaan. Kap-
teenilla on nlarnomnssa oma erityinen säiliönsä, solin
on' eri hoitnsn, tawallisesti sotu galeriorjistn. Tämä
tyimi ou warsin edullinen, sillä säiliön hoitaja on wa-
pnntettn soutamisesta s a snn hynniä ruokaa kapteenin
kyökistä. Tapahtui tuosta sitten, että de Lnngeronm
säiliönhoitnsn oli wnrastannt 50—60 naulan tnhwin.
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Howimcstari ilmoitti asian kapteenille, joka, tutkimatta,
tiedustelematta, määräsi siiuä paikassa nuisikymmentä
raipan-iskna martaalle. Käsky täytettiin heti kohta.
Seuiälkecn käski kapteeni päällysmichen hankkimaan
häirelle uudeu hoitajan, uskollisen miehen.

Uskollisen! huudahti päällysmies. En
minä siinä kohden moi wastata yhdestäkäään pahan-
tekijältä. Tunnen minä sentään erään mamiin, joka
on itämies, ja josta ei euää ole soutajaksi, Hänet minä
kyllä takaan, Mntta ettehän te hänestä hnoli,

Miksen, jos hän kerta on uskollinen, niin-
kuin sanot?

Hän on hugenotti,
kapteeni rypisti kulmiansa,

Eikö sinulla oli! ketään ninnta?
Ei, ci ainakaan sellaista, jonka moisin taata,
Anua hauen sitten tulla koettecksi.

Tämä uudeksi säiliöuhoitasaksi määrätty oli ar-

woisa wanhns, nimeltä Baneilhun, yleensä tunnettn
rehellisenä ja oikeamielisenä miehenä, miukä jo hauen
kaswoistaankiu uäki. Hänen älykkäät ja sydämelliset
maotmcksensa micllyttiiuät kapteenia heti ensi kuhtaut-
elta niin, että hän käski howimestarinsa asettamaan.
Bnueilhon'in säiliöuhoitajaksi. Kapteeni oli marsin tyy-
tywäinen uuteen hoitajaan, ja ennen pitkää oli Ban-
eilhou kapteeuiu mieluisin mies. Pian sai hän hoi-
dcttamakseen kapteenin talouskassnnkiu. stun rahat oli-
wat lopnssa, wei Baneilhon hänelle lasknt kaikista
menoista, mutta kapteeni mistasi lasknt lukematta me-
reen: niin täydellisesti luotti hän säiliönsä hoitajaan.
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Tämä kaptceuin luottamus ja se säästäiväisyys,
jolla Baneilhon hoiteli rahoja isäutänsä eduksi, herät-
tiiuät enne» pitkää kateutta ja »vihamielisyyttä hänen
»virknknmppalcissaa»». .kapteenilla oli näet kaksi howi-
mestaria, nimittäin wouti ja k»>ökkimestari, jotka ate-

rioitsevat eri pöydässä. Nämä herrat olisiwat ,Kielel-
lään herkutelleet sampanjalla ja kaikenlaisilla makupa-
loilla, jotka oliwat Baueilhou'iu huostassa, Alinta
tämä ei nutanut, sauoeu uiideu kuuluman yksinomaan
kapteenin pöytään. Tästä syttyi näissä herroissa sel-
lainen miha Baneilhon'ia kohtaan, että he päättiwät
syöstä hänet. He tetimät keskenään tällaisen liiton:
ensi kerran, kuu kapteenilla on wieraita päiwällisillä,
ja säiliössä on paljo puuhaa, kätkemät he muutamia
hopcnkalnja ja symtäwät Baueilhou'ia »varkaaksi. Tästä
liitosta sni Baneilhon tiedou, Ten ilnioitti hänelle
juuri toinen noista herroista, en tieöä, niistä syystä.
Ukko ci rumennut odottamaan myrskyn puhkeamista,
Hän tahtoi mieluummin Pysyä ikänsä kaiken sontutel-
jolla kuin antautua moisten waaraiu alaiseksi. Ia
niinpä hän crääuä aamuna astui laskuiuensn kaptee-
nin luo, tämän mielä wiruessa wuoteellansa, ja pyysi
hartaasti päästä irti säiliönhoitajan toimesta. Ei häu
muka jaksa kunnollisesti tätä ammattia hoitaa, sillä hän
on jo wauha, ja jo alkaa muistikin pettää, ja silmätkin
omat jo heikot, Kapteeni hämmästyi, mutta sanoi heti,
että tähän mahtaa olla muita syitä, ja »vaati Bancil-
hon'in ilmoittamaan hänelle paikalla, ellei tahdo joutua
epäsuosioon. Ukko tunnusti koko asian ja kertoi saa-neensa siitä tiedon Moria'lta, toiselta howimestarilta.

We.inojcn nitnnn 8
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Mene sa käske heidät heti tänne! sanoi
kapteeni.

Herrat oliwat tuskin tulleet sisään, niin uhkasi
kapteeni siinä paikassa heitättää heidät mereen, elleiwät
puhu totta. He tunnustiwntkin nukansa sn rukoiliwat
anteeksi.

Olkoon menneeksi! sanoi kapteeni, Minä
en teille muntn rangaistusta määrää, mutta sen minä
sanon, että sos tästä hetkestä rnweten mitään katoan,
mikä Baneilhon'in hoidossa on, niin joudutte te kaikki
kolme siitä edeswastaukscen.

He tahtoiwat «äistää moisen wanran, sanoen,
että sitenhän saattaisi Nancilhon syöstä heidät tnr-
mioon minä hetkenä hywänsä. Siihen sanoi kanteeni:

Hän on kunnon mies, mutta te olette konnin,
s a sos oikein tekisin, niin päänne minä kerittäisin sn
kytkisin teidät kahleisin.

Herrat läksiwät haiuillaan pois, nmttn eiwät
siitä hetkestä enää uskaltaneet käydä säiliönhoitajnn
kimppurm. Bnneilhon pysyi kuun pysyikin kapteenin
lemmikkipalwelisana, sn tästä ystäwällisyydestä oli
hyötyä meillekin, muille neljälle protestantille.

Samana wuonna 1702, heinäkuussa, laski mei-
dän laiwasto, kuusi galeria, Ostende'n satamaan. Sieltä
käsin teimme, meren tyyneenä ollessa, retkiä Flandereinsa Nieupoort'in rannikoille. Eräänä päiwänä saatiin
näkymiin Nieupoort'in kohdalla, nelsän tni wiiden meri-
peninkulman päässä, hollantilainen sotnlaiwnsto, kaksi-
toista alusta, joka oli tyyntä pitämässä. Me sousimme
lähemmäs Vakoilemaan sa huomasimme yhden noista
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laiwoista olewan penintnlnian lvevvan erillääi: muilta,
3!yt lähdettiin, kaikki knusi galcria, sontauiaan sitä
kohti, snadaksennne s»» annstctntsi. Sotalaiioan kap-
teeni oli ilmeisesti tottnninton, sillä katsellessaan noita
inatalalaitaisia galcrcita, jotka kancinpan tosiaankin
näyttäwät pieniltä, oli hän kerskaten sanonnt:

Pitäkääpäs unnssit selwillä, jotta saadaan
nno knusi ninhta uiinnn lniunini kannelle.

Hänen >oälskärinsä, munnn mnnnpnkolninen
Franskasta, nimeltä Labndoux, tunsi paremminkin gn-
lerien woimnn sn wnruitti wnknwnsti kapteenin. Jos
hän >vann päästää ne lähelle, niin sontun hänen lni-
nnmsa anttamnttomnsti wihollisten saaliiksi, näillä tnn
on uumilutuiuen miehistö. Siitä huolimatta ei kap-
teeni ryhtynyt mihinkään toimiin.

Olimme mähitellen päässeet sotnlaiumn läheisyy-
teen ja sonsiunne nyt täyttä mauhtia ai>unn sen ää-
reen, Samassa tehtiin galereista „chnmnde" se on:
päästettiin sotahuuto nnhollisen säikäyttämisctsi. Siinä
on todellakin sotain hirwittämää, kun sotaisella gale-
rilla kolmesntnn alastonta miestä yht'äkkiä nonsec pys-
tyyn sn päästää kamalan nlmonnnn, kahleitaan sa-
massa kalisnttaen. Ken ei mointn ennen ole kuullut,
sen täytyy mäkisinkin soutua kauhun maltaan. In sotn-
lniwnn wäestö säitnhtikin niin snunnattomnsti, että
kaikki miehet hyökkäsiwnt suinpäin ruomann, nrmon
rukoillen, Näiu olleu oli gnlerien soutumiesten ja
mntrosicn helppo nousta sotalniwnnn, sn mnlloittnn se,
N'nikkn se oli warutcttu 54 tykillä. Tämän lniwnn
nimi oli „Rotterdam'in Msisnrminen",
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Nyt läksimme kiirniinman kaupassa hinaamaan
saalistamme puis 3>'tcude'eu. Nuo mnnt yksituista
sotalniniaa saiivat katsella maan, mitenkä knmppali
heiltä mieti in, sillä itse he ein>ät tyynen tähden pääs-
seet liikahtamaankaan. Satamaan päästyä wietii»
lmwamäki ka»pn!unn »uinti luihin. Lauadonx, juka
uuianpakulaisena tahtui mälttää galeriorjaksi jontu-
mista, rupesi sutamiehcksi komendantin galcrille, mutta
karkasi siitä, paetakseen Hollantiin, Hän saatiin ku»i-
miutiu kii»ui ja tuotiin galerillcusa takaisi», jossa
pantiin kahleisin. Tutauikells tutkisteli häntä, minne
hän uli aikunut karata.

Hollautiiu, wastasi hän, tantuakseni
nurjaa kilpeä wastaa».

Kumc»dautti häinmästyi tuollaisesta mastauk-
sesta.

Jos sinä olisit sanonut aitonasi paeta fraus-
kalaisclle alueelle, niin olisi sinnt tnoniittn wain suutu-
mieheksi, unitta nythän sinä olet itse sitonut »nurmi

kaulaasi,
Niin kyllä, hywä herra, unistasi Laba-

dour, minä julistan tässä, että minä, kuninkaan
käskyjen unikaan, ole» ansainnut hirsipuun. Jos toi-
sin tuomitsette, niin on tuomionne määrä.

Komendantti huumasi uyt, että mies tahtuu ga-
lcriorsnudeu pelwostn keruanmmi» saada kuolemau-
raugaistukseu, Eeunuioksi sanui häu^

, Ia miuä, saadakseni siuulle koiuemuuni ran-
gaistuksen, en tuumitsekaan siuua kuolemaan, niinkuin
tahluisit, maau galercille.
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Labadour olikin toista wuottn qaleriorjana, kun-
nes hänet pelasti hollantilainen mara-amiranli Al-
nwndc, jonka laimalln Lnbadonr oli ollut »välskärinä,
jn joko oli häneen mielistynyt, Eräänä päiwänä tuli
Ostende'en slnupi, tuoden mukanaan ylimääräisen ai-
rueen. Tämä toi amiraali Almondc'lta galcrin komen-
dantille kirjeen, jossa manditaan Labadonr'ita lasket-
tawaksi irti sillä perustuksella, että hänet, sotnwankinn,
oli 'vastoin lakia tuomittu franskalniseen pnlwelukseen.
Ellei häntä heti lasketa mapaaksi niin uhkasi ami-
raali, niin on hän, amiraali, ryhtywä toisenlaisiin ja
wielä enemmän »vastenmielisiin tuimiin, tarkoittaen
kaiketi sitn, että hän tulee satamaan ja polt-
taa cmlerit poroksi, Ee hänen olisi ollut helppo teh-
däkin, sn sitä meillä siihen aikaan pahoin pelättiinkin.

Kirje teki tehoisnn waikutuksen.
Ei ollut wielä milloinkaan tapahtunut, että ,qaleri-

manki päästetään irti muutoin kuin kuninkaan oma-
kätiscn kirjeen nojalla, mutta komendantti laski Laba-
donr'in jo samana päiwänä irti sennnnvalla taivalla,
Hän käski Lauadonz-'in tykönsä kojuttaan ja ilmoitti
salaisuudessa aikomansa, amiraali Almonde'n mielihy-
wiksi, päästää hänet irti. Tämän piti kumminkin ta-
pahtua niin, että näyttäisi, ikäänkuin hän olisi karan-
nut. Komendantti lnpasi toimittaa hänelle siihen ti-
laisuutta, sillä häu oli käskemä profossiu jättämään
hänet ikäänkuin epähuomiosta kytkemättä teljoon. La-
dadoirr'in piti asettua lniwan ulkopuolelle airollensa.
Sieltä tulee sluupi hänet noutamaan jn laskee hänet
maihin Flnnder'issa,
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Kaikki käwi täsinälleen, niinkuin määrätty oli,
Päätettyään keskustelut komendantin kanssa, pyysi

hän lupaa käydä ./Palmulla" ja tuli sanomaa» mi-
nulle jäähywäiset, me kuu olimme hywiä tuttuja. Sn-
maosa hän myös ilmoitti minulle, millä tnwuiu häu
oli pääsewä wapaaH.

Kun sluupi wihdoiukin oli Lal>adunr'in laskenut
maihin, teki profossi tawallisen tarkastuksensa, nähdäk-
seen, oliwatko kaikki tarkoin kytkettyinä, ja hnomasi
minkä jo ennestään tiesi Labadoux/in karanneen.
Hän ilmoitti asian heti kohta komeudautillc, ja tämä-
köo uosti siitä profossin wnstnan aika melu» upsce-
rieusa ja laiwamäestön tuulleu! Hän määräsi pro-
fossin 24 tumuksi knhleisin ja komcusi sotamiehiä tataa-
njamaau kartliria, mutta lähetti heidät niwau päin-
wastaiseeu suuutaau, eikä sinne päin, minne Lalmdour
oli lähteuyt.

Seuraamana päiwänä ci koko asiasta enää hiis-
kuttu smiaakanu.

Sinä purjehduskautena ci enää tehty muita »val-
loituksia, waan käytiin Dunkerque'cn talnnteloille,

(5i seuraaionuakanu wuuuna, 1703, tehty muuta
kuiu käytiin Kauniissa Englannin rannoilla, hätyyttä-
mässä wihollisia tykinlnnkanksilla eikä sitäkään tehty
muulloin tuin hywillä ilinoilla.

kuollun 1704 olimme satamassa pitä-
mänsä silmällä hollantilaista lmwastoa, joka luowaili
satainan ulkopuolella, Tyyneellä ilmalla läksimme ulos
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sntnmasta härnäilcmään tykinlaukauksilla laiwaston
aluksia, pysytellen heidä»» tykkiensä ainpumainatkan ulko-
puolella, silla heidän tykkinsä eilvät kantaneet minkään
pitkälle kuin meidän. Me »valitsimme liikkeillemme aina
tyynect ilmat, jolloin sotalaiwat puolestaan eiwät woi
liikahtaakaan, Tnuleu noustun »vetäydyimme takaisiu
Ostende'en.

Eräänä pänvänä oli »vara-amiranli Almonde
wiiden hollantilaisen sotalaiwau kera luowtmassa Blan-
kenburg'in edustalla. Siellä hän kohtasi erään kalas-
tajan senpnolisilta rannoilta, kutsui hänet lniwnansn
ja, antaen hänelle muutamia dukattejn, käski häncu
lasken purrellansa Ostende'»» satamaan sn wiedä ga-
lcrien komendantilla sellaiset sanomat, että hän, ka-
lastaja, oli ulapalla kohdannut »viisi ison hollantilaista
knnppnlniwna, jotka poraillaan palajnwat Itä-Indiasta,
sninn»attoman kalliit lastit »inkanaan, mutta lanva-
miehet kaikki niin kipeinä, että laiwat tilskn» kykene»vät
pääseniään hollantilaiseen satamaan. Kalastaja tuli
ja teki työtä käskettyä, osasina »vielä oinasta päästään
kertoa itse käyneensä näillä laiwuilla ja tehneensä siellä
hylviä kauppoja, laiwatväki tun oli ostannt häneltä
kaikki kalat.

>iumeudaut,ti mcui kuin mcuikin täteu »viritettyyn
ansaa», ja nous»uveden tullessa läksiivät nieidnn qale-
rit ulos saalini hakuuu, Merellä puhalsi hiljainen,
raitis itätuuli. Me sousimme koko yöu, sn anmuu
koitteessa säatiiu uäkywiiu uuu indiankäivijät muka.
Nämä taas, meidät uähtyääu, oliwnt säikähtäwiuääu
ja wetiwät kaikki Purjeet päälle, uiinkuiu pakoou pyr-
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limaiset kousnuaankin, Sotnlaiwnt oliwnt mainion h»-
min osanneet pukeutua nnilepukrum: laimniu perät' oli
werhottu, nmprnuareiät suljettu, sanalla sanoen ne oli-
wnt niin tauppnlniwaiu näköisin, että meillä petyttiin
kerrassaan, Naitti meidän npseent, mntrosit sn sota-
miehet hykerteliwät käsiään runsaan saaliin toimossa.

Me kuljimme yhä eteenpäin jn tulimme ilmei-
sesti yhä lähemmäs laiwaston, joka oli lcwittänyt pur-
jeensa, sanoakseen maan meitä luulemaan, että siellä
kominkin peljätään cuilereitn. Todellisuudessa oli lui-
wasto osannut sunren, perässään laahamnusn kaksin-
kertaisen köyden awulla laittaa niin, ett'ei se purjeis-
sakaan snuuttnwnsti päässyt eteenpäin, Gnlerit suusi-
wat sen wuöksi täyttä uniuhtin eteeupäiu, tnistelujär-
jestyksessä jn mnnnoiun woilostnnu. Pänstyäunne nm-
pumnumtknn päähän, lnnknisimnt gnlerit tykistönsä lni-
wnston wnstnnn. Lähinnä meitä olewn lniwn mns-
tasi meille pienellä tykillä peräknstellistn. Luoti pu-
tosi puolitiessä mereen, jn siitä meille lisää rohkeutta.
Lähenimme yhä likemmäs, tykistömme pitäessä hir-
meätä jyryä, josta laiwastu ei ollnt tietäwinänsätään.
Olimme mihdoiu uiiu lähellä perimmäistä laiwaa, että
meillä ruwettiiu jo wnrustelemaau uuusemista miholli-
sen laiwnan. Miehistö otti esille miekat ja tapparat.
Silloin antoi hollnntilaiueu amiraali äkkiä merkin,

Snmnssn silmänräpäyksessä kääntyiwät knikki lniwnt
siuuiin meihin, niin että mc jouduimme heidän wä-
liinsä, jn heidän jo hymissä njoin lndntut tykkiusä nloit-
timnt ineitä mastaau uiiu kowau tuleu, että meiltä
meuiwät mastot ja taklnasi melkein kotouaau tärwiöllc.
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Galerie» wäestussä saiivat nnholliscu luodit kauhean
werilöylyn aikaan. Silloin huomasimme, ett'eiwät mio

indinntnwijnt olleetkaan muuta kuiu hywiä sotalai>voja,
jotka nnekkaudelln oliwat houkutelleet meidät kaucnnnas
niistä hietasärkistn, jotka ulottmoat pari kolme penin-
kulmaa rannasta. Näin oli jouduttu kowin ankaraan
pulaan, ja kun pahinta täytyi peljätä, käski komen-
dantti meidän pakenemaan niin pian tnin mahdollista
hietasärkille, jonne mihollisen laiwat eiroät woineet
meitä seurata. Ne ajoiwnt meitn kumminkin hywän
matkaa tnknn, täydessä taistelujnrjestyksessä, yhä yllä-
pitäen niin kamalaa tulta, että olimme joka hetki jou-
tua liftosalle.

Mc sousimme kaikesta woimnstn ja pääsimme
wihdoin Ostende'en, mutta peräti wiheliäisessä tilassa,
Uli puolen kolmattasataa miestä oli ammuttu kuoli-
joiksi, jn sitä paitsi oli suuri määrä haawuitettuja.
Ensimmäinen tchtäwä oli saada kiinni kalastaja, joka
meidät niin konnamaisesti oli pettänyt, mutta l,än oli
ollut liian wiisns, jäädäkseen odottamaan qnlcrieu pn-
lajnmistn.

Komendantti ei suiukann saanut hoivista kiitoksia
osaksensa, sn pian tiedettiin kaikkialla, kuinka »vnromnt-
tomasti hän oli antautunut »vaaraan, Varomatto-
masti kyllä, niinkuin seuraamasta näkyy. Saatuamme
»vihollisen näkymiimme, piti komendantti sotaucumotte-
lnn mnitten wiiden kapteenin knussa sa wäitti kilven
ko»vaan noitten laiwain oleman Indiasta palaauna
ka»ippalai»vojn, Sen johdosta ehdotti muuan toinen
kapteeni de la FonMe, että meitä seuraama druiantini
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(muuan pieni, nopeakulkuinen laiwa) ensiksi lähctcttäi-
siiu wakuilemaan. Komendantti lausui Muin luule-
wansa dc la FunMe'n pelkääwän tykinpauketta,

No niin, sanui wiiuieksi maiilittn, läh-
detään uniin wihollisen kimppuuu; pcrästnhäu kuuluu,
pelkäänkö minä mitä.

Nämä sanat uc tuottiwat meille palsan tuhoasa tlirmiuta, sillä maikka palausmcrkki su oli aunettu,
sn me oliinme soutamassa satamaan päin, pysyi de ln
Fontste itsepintaisesti paikoillaan, harmissansa hänelle
lansutusta moitteesta.

Komendantti, tuun nähtyään huudahti!
3)nku tämä uhkawaatiuuis Font«te'n puo-

Klta?
Sannissa käski hän päällysmiehen soudattamaan

galerit täyttä wauhtia takaisin »vihollista kohti. Pääl-
lysmies, aawistellen kuolemaansa, laillesi polnnllecn sn
rukoili, ett'ci komendantti pakottaisi enää palajamaan,
Mlitta tämä sieppasi pistolinsa sn nhkasi ampna hänet
siihen paikkaan, ellei hän heti kohta panisi käskyä täy-
täntöön. Päällysmies totteli, ja niin lähdettiin täyttä
wauhtia takaisin wiemään de la Font«te'lle nndestann
peräytyniise» käokyä. Komendantti syöksi niin mno-
duin jälleen wihollisen tuleen, ja ensimmäinen cmle-
rcita wastaan ammnttn lnoti tempasi Poloiselta pmil-
lysmichcltä pään pois. Päästyään niin lähelle de la
Funtstcn zmleria, että huntu saattoi sinne asti knulua,
kasti komendantti hänen heti kohta peräytyä. Tämä
totteli, ja wihdoi» pääsiwät sekä de la että
komendantin cmlerit hietasärkan suojaan.



Sen pnrschdnskanden aikana ci galericn enää
tehnyt »neli lähteä ryustörctkille, Nnu indiankäwijät
oliwnt heiltä wieneet kerrassaan halnn moisiin yri-
tyksiin.
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WiideZ luku.

Myrsky, Zaistolu. Aa a-
woite t t u.

Seurnnluann wuonna 1707 sniunnc »valtoihimme
pienen englantilaisen knnpparilaiwan ja poltimme toi-
sen snmallnisen Englannin rannikolla, Samana nnionnn
oli meiltäkin joulun kaksi gnleria surman suuhun.

Kerran olimme silloin Dnnkerqm'osä kun
ilma oli mitä ihanin, tniwaalln ei pilwen piltkustn-
kaan, kutsin kapteeni de Lnngeron kokoon kaikki luot-
sit ja perämichct ja kysyi, mitä he nrwelewnt ilmnstn.
Hänen teki mielensä tehdä tiedusteluretken Englannin
rannikolle, kaikki pitiwät ilman pysywänä ja cnnns-
tiwat kestämän, hiljaista länsituulta. Mutta meidän
gnlerilln oli myöskin muuan rannikkoluotsi, kalastaja
Duukerque'stn, nimeltä Pieter Bart, sen kuuluisan
Jean Bart'in weli, joka rohkeutensa jn urhoollisuutensa
kautta oli pelkästä matrosista kohonnut Fransknn ami-
raaliksi, Pieter Bart sitä wastoin pysyi ikänsä kaiken
kalastajana, osaksi kaiketi siitäkin syystä, että oli wii-
naan menewä mies. Hän latki katnjmnarjn-wiinaa
knin wettä. Siitä syystä eiwät häntä Nnrkatowerit
eikä meidän kapteenikaan pitäneet kowin suuressa ar-
mossa. Sitä paitsi puhui hän, huonon franskan ja
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siuutteli jokaista, Alutta nmmntissnnn hau oli ylen
tnitnwn. Hän tunsi rnnuikot perin pohjin, entä minä
puolestani muista hänen milloinkaan erehtyneen, en-
nustaessaan scuraawain päiiuäin ilmoja ja Umlia.
Kapteeni ticdllsteli »yt hänenkin asntustnnsn, muttn
Pieter Bnrt oli niwnn toistn mieltä tuiu muut,

Niitä? snnui hän knpteenille. Zliutku
sinä lähteä merelle? Kyllä sulle siellä wcllit keitetään.

Hnn tnrkoitti sillä rniwoawan mertn.
Knikti häntä nnuroiwnt. Hän pyysi sitten pyy-

tämistään päästä maihin, mntta kapteeni ei laskenut.
Ankknn nostettiin, ia niin läksi meidän ja de la

Foutstc'» qnleri merelle. Ilma ali niin tyyni, että
kynttilä ulisi wuinut palan maston nenässä. Äoko

yön symisinxit meidän tykit Dower'in ednstnlla, jonka
säikeen aamun sarastaessa palasimme takaisin Frans-
kn» rannikolle sa laskimme (salais'in sn Boulogne'n
wäliscen Ambleteuse'u poukaman».

Miksikä meidän kapteeni juuri sinne poikkesi, sitä
en tiedä, mutta knn Pietcr Bnrt huumasi hänen ai-
keensa, rnpesi hän huutamaan knin syutäwä sn kielsi
sinne lähtemästä, sillä auringon noustessa saadaau
kmmi lounaismyrsky, sn silloin ei tästä ahtaasta pou-
kamasta, sonta suu suuri antoi lounaista tohti, päästä
nlns millään muotoa; myrsky paiskaa kuin paistaakin
anlcrit pirstaleiksi kallioita wasten. Häntä naurettiin
ivaan, sillä ilma oli edelleen kaunis. Me laskimme
kaksi ankkuria, ja tukin koetti lewähtää yön wniwoistn
parhaiten tuin osasi. Mutta Pietcr Bnrt se itken nyyh-
tytteli itsekseen yhtä mittaa.
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Aurinko nousi, ja wähän ajan perästä kääntyi
hiljainen tuuli lounaasen. 2e alkoi puhaltaa yhä to-
wemmin, jolluiu kapteeni täwi levottomaksi ja ryhtyi
toimiin, saadakseen alukset ulapalle. Mutta ennen-
kuin kaikki oli selnnllä, yltyi tuuli uiiu kiiwanksi inyrs-
kyksi, että meidän täytyi laskea entisten lisäksi wiclä
kaksi ankkuria, jott'ei lniwa ajaisi kallioiseen rantaan.
Mutta poukamassa oli sopimaton pohja, ankkurit ci-
wät pitäuect, ja me huomasimme selwästi, kuiuka au-
karat aallot, myötääusä »oyuryeu alusten yli, njuiwat
nreitä yhä lähemmäs noita kowan onnen kallioita. Jo-
kainen näki warman kuoleman edessänsä. . Knikti itki-
wät, parkuiwnt, rukoiliwat. Laiwapappi jakoi pyhää
ehtoollista ja autoi siuuauksen ja synninpäästön kai-
kille, jotka usoittiwat wilpitöntä katumusta; rippiiu ei
nyt olllit nikan. Oli kumminkin koko jonkto jumnlnt-
tomin galeriorjia, jotka eiwät mitnäu hätää jn katu-
musta tunteneet. Pilkaten huusinmt he kapteenille ja
upseereille:

Kas niin, herrat! Nyt juodaan pian yhdestä
pikarista ja sitten ollaan yhdenlaisia jota mies.

Hädissään huomasi kapteeni Pieter Bart'in, joka
siinä ääneensä woiwotteli.

Rakas Pieter, sanoi kapteeni hänelle,
Paha oli, ett'en sinun wnroituksistasi huolinut. Olisiko
sinulla nyt mitä neuwon?

Niin, wastnsi Pieter, itku knlkussa.
Mitäs siitä on hyötyä? Eihän minun neuwonni kum-
mullaan noudateta. Kyllä miuä tietäisiu, initenkä tässä
Jumalan annilla päästäisiin hädästä. Mutta sen minä
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sanon sinnlle, että ellei tässä olisi oma nahka pelas-
tettnwnna, niin minusta nähden saisitte mennä meren
pohjaan kuin siat, ja sellaisia te olettekin.

Tämä törkeä pnhe olisi käynyt Pietcr'ille konnn
kalliiksi, mutta nykyisissä oloissa ci kapteeni siitä wä-
liä pitänyt, waan pyysi häntä ryhtymään toimiin,

Siinä tapauksessa, sanoi Picter, sinet
saa sekaantua minnn tuimiini, wnan sokaisen pitää mi-
nun totella, muutoin ollaan hnkassa joka mies.

kapteeni kuulutti heti rummunlyönnillä julis-
tuksen, että joka mieheu tuli kuolemanrmumistukscu
uhalla totella Pietcr Bart'ia.

Onko sinulla kultarahoja? kysyi Picter
kaptceuilta,

On kyllä, ivastasi toinen ja ojensi hänelle
kukkaronsa.

Pieter otti sieltä neljä kultarahaa ja antoi kuk-
karon takaisin. Senjalleen kysyi hän, olisiko matroscin
joukossa neljä rohkeata miestä, jotka lähtisiwät teke-
mään, mitä hän käskee. Hän lnpnsi kultarahan mie-
heen. Heti astui kolmattakymmentä tarjokasta esiin.
Niistä hän walitsi neljä. Sitten komensi hän heidät
isoon sluupiiu ja käski laskea tämäu wäkipyörillä me-
reen. Iritys oli myrskyn tähden warsin wniken, mutta
onnistui kumminkin wihdoin. Pieter laski wenecsen
ankkurin, jonka köysi oli pysytettäwä aluksessa, jn käski
heidän soutaa juuri sitä kalliota kohti, joune lniwnt
inyrskyn ajamina painuiwat perä edellä, jn heittää
nnkkuriu sinne.
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Ei kukaan woinnt käsittää, niitä hyötyä tuosta
ulisi, Kapteeuiknau ci malttanut olla kysymättä, niitä
hän oikeastaan tarkoittaa,

Saat nähdä! wnstasi Pieter lyhyesti.
Suurella wmwalla soinnit nno neljä matrosia

tehtäwänsä toimitetnksi sn sousiwat nyt takaisin gale-
rille. Mielihywä nnilähti silloin Pieterin kasiuoilla'
hän oli nvt wnrnui asiastaan. Hän laski raakapuun
alas, kiinnitti siihen ison purjeen, kääri sen kokoon ja
sitoi kiinni merentaisloilln. Tarkoituksena oli, että knn
puri eko'ydet »vedetään ja kaislat tiettäwästikin katkea-
mat, alkaa purje itsestään paisua. Sitten «edettiin
raakapuu jälleen ylös ja Pieter lähetti neljä miestä
kokkaan, kastien heidän olla »valmiina hakkamann neljä
ankkuriköyttä poikki, heti kuin hän käskee.

Kallioon kiinnitetyn ankkurin köysi wcdcttiin nyt
kireälle, ja heti senjältccn kasti Pieter lyödä etuköydet
puikki, Sainassa tunsi galeri olemansa kokkapuolelta
wapna ja rupesi kääntymään, samassa myös Pieter,
hnomnttnaan aluksen kääntyneen sen werran, että nel-
jännes tuulta sopi purjeesen, käski wetää purjeen pin-
goillccn ja lyödä peräköyden poikki. Silloin tarttui
hän itse peräsimeen, ja gnleri läksi huinuiawna »vauh-
tia halkomaan lakknpäitä laineita, kiitäen nlos mää-

rällisestä poukamasta ja pujahtaen ulkokallioitteu kyl-
jitse ulos ulapalle.

Nyt olimme me Jumalan annon ja Pieter var-
tin taidon awulla malttaneet haaksirikon, mutta nyt
oli maan kysymys, initenkä päästä satamaan, yha hur-
jemmaksi yltyneessä myrskyssä, Tnulen alla ei ollnt
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kuin yksi ainoa satama, Dnnkeryne, ja sinne pääsemi-
ncn ci näyttänyt »vaikealta, »varsiiikaan kun »»yrsky
niu,»toinkin olisi paiua»n»t »ueitä sinne päin. Nostettiin
siis pieni myrskypurje ja kiidettiin »viidettä meripeitin-
knlniaa tunnissa Dn»kcrque'ä kohti,

Upseeristo meidän galerilla oli sittenkin konnissa
tuskassa, He tiesiwät kyllä, että Dnnkerque'» sata-
maan on tanniillakiu säällä »varsin »vaikea laskea pit-
killä >a työläästi kaäntywillä qnlereilla, »väylä ou
kapea ja knlkee pitkät matkat kahden toteen »välitse, sa
i>n»ri ankon edessä on'hietasärkkä, jota on hy»vin tar-
kasti waruminen. Tällaisessa myrskyssä näytti heistä
satamaan pääsy ratki mahdottomalta, Mntta ellemme
satamaan pääse, niin ajaa myrsky meidät yhä ylemmäs
Hollannin rannikoille, missä kenties »vihdoinkin sokn
satama meille tnrwan snopi, Tämä olisi tosin meille,
qaleriorjille, ullnt peräti »nieluista, sillä koska Fransin
siihen aikaan kä»ui sotaa Hollannin kanssa, olisimme
me, ainakin ne meistä, jotka nskunnon tähden olimme
qalereille tuomitut, päässeet Hollannin aineella heti
kohta »vapaiksi. Upseerit ja lmwawäki sitä »vastoin ei-
»vät olisi »nillään muotoa tahtoneet joutua siune, hei-
dät kn»> silloiu olisi otettu sotaivan^eiksi.

3ill'aikaa hnojuinnnc me alanimi ja kuuleman
nnilillä, Talonkorkniset aallot n>yöryin'ät niyötääusä
nieidäu ylitsemme. Luukut piti misusti sulkea, muu-
tuin olisi nunna tullut heti wettä täyteen, ja qaleri
olisi uponnut. Siitä syystä emme woineet saada ruoka-
'.oarojakaan esille. Tuntikausin olimme olleet ilman
ramintoa, enimmäkseen polwia myöten n>edessä, hädän

Vainujen nitnnn, 9
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masentamina ja miclenrohkeutta Mailla, sa yhä ajoi
tuuli meitä Dunkerqnc'a kohti, jota alkoi jo tankaa hää-
muittää. Dunkerqne'n asnkkaat olinmt, niiicknn sit-
temmin saimMe kuulla, huomanneet meidän hätämme
sa toimeenpanneet kaikissa kirkoissa messuja ja rukonksia
meidän edestämme, Mnnta he cin>ät kyenneet meidän
hyödyksemme mitään tekemään, sillä ei mikään laima,
ei suuri eikä pieuikääu, olisi woinut päästä mvuksemme.
Nyt tuli joko uskaltaa merentokeittcn nniliin, soita
nlottuu melkein puoli meripeninkulmaa nlapallc päin,
tahi auttamattomasti hukkua, ' Mutta niin ankarasti
raiwosi myrsky, ett'ei tokeitten päitä meden pinnasta
näkynyt, eikä wäylää osannnt erottaa knin silloin tällöin.

Silloin herätettiin Pieter Bart, joka likomärtä-
näkin weti täyttä nnta erään teljon alla. Kapteeni
tiedusti häneltä, millä keiuoin tässä satamaan pääsee.

Heh! sanoi hän, samalla unisia kuin
minäkin kalaweneelläni mereltä tullen: täysissä purjeissa.

Mitenkä?, huudahti kapteeni, Etkös sinä
tiedä, ett'ei gnleri purjeissa tottele peräsintä, ja että
sitä woi ohjata ainoastaan sondnssn? Mutta enhän
minä niyrstyssä woi soudattaa, ja jos alns satnuinan
pyrkiessä wähäsenkään mihin kolahtaa, niin olemme
mennyttä miestä jot'ikinen.

niinut peräsimeen, sanoi Pie-
ter, niin saat nähdä, miten se käy, mutta pnnki se
kumminkin särkyy sataman muuriin: sille en minä mahda
mitään.

Pieter nostatti purjeet, tarttui peräsimeen ja laski
sataman snnta kohti. Me olimme suuressa tilskassa,
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unten nyt käy, mutta hän oli reippaalla mie-
lellä, nauroi meitä ja sätti upseereja lapsiksi ja pelku-
reiksi, Häu ohjasikin alulta niin taitawasti, että galeri
yhdellä ainoalla I>,h»ellö kierroksella hiekkasärkkien ym-
päri pääsi onnellisesti sisäwäylään. Hän lasketti kyllä
purjeet alas, mntta galeri kulki kumminkin huimaa
wauhtia satamaou, Kaupungiu intendentti oli lähettä-
nyt toteille useampia satuja mcrimichiä, jotka »niö-
tääusä wiskoiwnt meille köysiä, pidättääkseen galeria,
mutta paksuimmattiu köydet knttesinmt kuin rihmat,
Wihdoiu syöksi galeri sisimmäistä satamamuuria maa-
taan ja särki punkinsa, niinkuin Pieter oli euuus-
tannt,

Foutete'n galeri, joka ci ollnt poikennut Amble-
teuse'u poukamaan, wncm pysytellyt ulapalla, oli uyt
kulkenut meidän wauawedessämme, tarkoin noudattaen
meidän galerin manöwereitä. Sillä taloon: pääsi sekin
onnellisesti satamaan.

Kapteeni de Langeron olisi kernaasti pitänyt Pie-
ter Bart'in -edelleen aluksellaan ja tarjosi hänelle kak-
sinkertaisen paltnu, mutta toinen ei suostunut,

Hupsuhan minä olisin, sanoi hän, En
lähde enää sinun kanssasi, en, waikkas tarjoaisit 10U0
liureä (markkaa! knussn.

Hän otti palkkansa jn läksi pois.
Sinä kesänä emme enää laskeneet nlos Duuker-

quen satamasta. Pian senjälkeen nsetnimmc talwi-
teloille.
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Remmillä I7NB, kuu galeri oli saatu meriknntoon,
teimme taas useampia retkiä Englannin rannikoille,
hätyyttääksemine sikäläistä sotawäkeä, mutta heti tuin
joku iso englantilainen sotalniwa tuli näkyunin, pake-
nimme kiiruimmau kaupassa tataisiu hanskan ranni-
kolle johonkin satamaan tai reitille, sillä ulapalla, mil-
loin mähäukin tuulee, wiewät nno torkcnlaitaiset, mo-
nella tykillä ivarustetut sotalaiwat nina nioitou gale-
reista.

Kesän kuluessa tuli meidän galeriin muuau

Smith niniinen nierikapteeni, tnodcn mukanaan kunin-
kaallisen kirjeen, jossa de Langerun'ia käsketään otta-
maan Smith «apnaehtoiseen palioelntseensa ja kohte-
lemaan häntä hänen wirka-arwousa niukaau. Tämä
kapteeni Smith oli Englantilainen, mutta oli pettänyt
oman isänmaansa. Alussa wnotta I7<>>! oli Eng-
lannin kuningatar nskonut hänelle sullren sotalai-
wan, jossa oli Bl> tykkiä, jn joka oli nmrustettu suo-
jelemaan Englannin rannikoita, Smith, pohjal-
toau roomalaiskatolinen, pnrjehtikin laiwallaan Ruot-
siin, C>)ötepurin knnpuntiiil. Siellä hän möi kuningat-
taren laiwau Ruotsiu kuninkaalleko >oai yksityisille, en
tiedä, pisti rahat taskuunsa, päästi wäestön hajalle
ja matknsti Pnrisiin, Siellä hän meni katoliseen us-
koon ja tarjoutui kuninkaan palmelukseen Englantia
wastaan, Knningas otti hänet armollisesti ivastaan,
mntra ei toki mielinyt petturia asettaa kapteeuiksi. Hän
neiunoi Smithiä mikä oli sama kuin käsky —° pal-
wclemann de Langcrou'in gnlerilla.
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kapteeni Smith, täynnänsä meristä mihaa isän-
maatansa sa sen uokoutoa unistaan, niinkuin maansa
pettäjät sn uskonsa kieltäjät konsanacmkin, mietiskeli
lakkaamatta, millä keinoin hän saisi tehdyksi Englanti-
laisille niin paljon pahaa kuin suinkiu, Sinue tänne
tuumailtuaan, rakensi hän wiimein tällaisen suuuniiel-
mau: kuusi galeria, joitten komendanttina nyt oli de

hyökkää öiseeu aikaau Thames joen suulla
sisaitseuniu pieueu Hanoiäsu kaupungin päälle, ryös-
tää sa polttoa sen, Sittenkuin tähän aikeesen oli saatu
kuuinkaan suostumus, otettiin galereihiu pikeä sa muita
polttoaineita sekä lisättiin sotnmäkeä. Ia niin lähdet-
tiin syyskuun 5 päimänä satauuista mitä ihauimmallo
ilmalla. Hiljainen koillistuuli joudutti matkaa, uiiu
että me, soutamatta, pieuissä purjeissa pääsimme so
kello unidcn maissa illalla Thamesin suulle, Smitlsiu
mielestä oli miclä liian aikaista ryhtyä toimiin, ja sitä
paitsi pelkäsi hän, että meidät helposti huomattaisiin,
jotenka koko aikomus raukeaisi tyhjiin. Hän käski mei-
dän palata merelle ja wastn yön tullen uousta maihin.

Sousimme niin mnodoin hywäu matkaa takaisin
päin. Pian sensälkeen ilmoitti mahti päämastosta,
että pohjoisessa näkyy 36 purjetta, kurssi länttä koh-
den, Hetken penistä ilmoitti mahti, että sieltä on tu-
lossa 35 kauppalaimaa >a niiden santtasana sotafregatti,
warustettuna 36 tykillä. Se ou kaiketikin kauppalai-
nuisto, joka Terel'istä Hollannissa pyrkii Thames'iin,

Galerie» komendantin heti pitämässä sotaueuwot-
tclussa päätettiin luopua Harmulsin retkestä sn uialloit-
tan tämä kauppalaiwasto, Siitä oli kuuiukaallc tulema
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enemmän hyötyä tnin pienen kaupungin polttamisesta.
Näin runsaan saaliin saamiseen ei ole tilaisuutta joka
päiwä, jota mastoiu Harwiclsiin ennättää tehdä retken
toistekin,

Sntith mnstnsti tätä ehdotusta umimainsa takaa,
mutta sotaneuwosto ci antanut perää, sillä upseerit
nc marsin nmstenmielisrsti totteliwnt Smith'iä, Ko-
inendantti määräsi silloin, että neljä galeria lähtee
saartamaan nno aseettomat kanppalainnn ja »valloittaa
niistä niin monta kuin san. Hänen ja de Mauoiliers'm
galcri hyotkäämät sregatiu kimppuun. Me nostimme
purjeet ja läksinime soutamaau fregattia tohti, sillä
wälin kuin muut galerit ottiwat sellaisen kurssin, että
«oimat Thnmes'in suulla katkaista laimoilta pääsyu
wirtaan. Pian huomasimme kauppalaiwaiu wetäwäu
kaikki purjeet päälle, ennättääkseen uiiu piail kuiu mah-
dollista Thamesein ja sitcu päästäkseen meidän kyn-
sistämme. Englantilainen fregatti nosti sekin kaikki pur-
jeensa, ci kumminkaan paetnksecn meitä, maan lähteäk-
seen täyttä manhtia meitä kohti, De Maumliers'in galeri
oli jäänyt toista meripeninkulmaa meistä jäljelle joko
siitä syystä, ctt'ei jaksanut Pysyä mcidän perässä, tahi
siitä, että tahtoi mcidän antaa yksin kcstää englanti-
laisen fregatin ensimmäifcn tnlen.

Meidän kapteeni ci ainakaan peljännyt. Pian
olimme mnpnmamatkan päässä fregatista, ja kun ci
se meidän ensimmäiseen lankankseen cnsinkään mastan-
nnt, niin lmnsi meidän kapteeni ylwästellen, että Eng-
lantilainen aikoa nähtännisti antantna, laukaustakaan
ampninatta, Mntta pian tuli taincn leikki, alimme
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so pyssyn kantaman päässä Englantilaisista, sn meidän
sotamiehet nlkuiwnt so ampua kimääreillä »vihollista, kun
äkkiä Englantilainen kääntyi s a läksi ilmeisesti pakoou.
Mntta tämä olikin pelkkä sotajuoni, niinkuin perästä
päin huomasimme, »vaikka, paha kyllä, liian myöhään.
Meillä luultiin sen todellakin pakeneman. Meidän mie-
het innostnimat yhä enemmän ja hnusiwat miholliselle,
että elleiwät moiset pelkurit heti antandn, niin puh-
kaisemme heidän laimansa upoksiin. Englantilaiset ei-
wät wastanncet mitään. Nyt pantiin meidät sonta-
maan kaikesta woimasta, sa jo luulimme teulapunmme
puhkaiseman fregatin perän, kaikilla einräykseen mää-
rätyillä inatroseilla ja sotamiehillä oli paljaat miekat
ja tapparat jo malmiina kädessä, Mntta nytpä wi-
hollincn, joka oli hnoumnnut tarkoitnksemmc, äkkinäisellä
peräsimen liikkeellä »väisti tokkamme iskun, sn senraa-
wacmi silmänräpäyksessä töytäsimme täyttä manhtin
niin lähelle fregatin kylkeä, että kaikki senpuoleiset
airot menimät meiltä pirstaleiksi. Tätä oli englantilai-
nen kapteeni tarkoittanutkin, sa nyt heitätti hän eut-
räyskeksit irautaisct, ketjuilla kiinnitetyt ha'at) meidän
alukseemme, sa niin olimme äkkiarwaamattn rautaisilla
siteillä kytketyt mihollisen lainnui kylkeen, kykenemättä
liikahtamaankaan. Tonnilla alkoimat matrosit märssy-
roreista »viskellä palamia täsigranatteja meihin, tap-
paen sa hmuuoittaen monta miestä.

Wielä hirweämpää tuhoa saiivat aitaan »viholli-
sen tykit, Englantilainen oli ladannut ne kartessilla
ja rantaromnlla ja ojentanut ne winoon alas. In
nyt lankesi yksi tykki toisensa perästä meidän golerin
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kukknan, jossa syntyi knnhcn ivcrilöyly, me kun olimme
aimon suojattomia, alttiina wihollisen tlilelle, niinkuin
sillalla tai lautalla. Siksipä ei mennyt harhaan ai-
noakaan laukaus. Sattui wielä niinkin, että se teljo,
missä minä olin ueljäu soutumiehen jn yhden Turkki-
laisen orjan kanssa, joutui jnnri yhden mihollismrm
suun kohdalle. Pimeä tosin oli, mutta laukausten lei-
mahdellessa huomasin minä, että tuo panos tuossa oli
ehdottomasti lakaisema meidät mennessään joka miehen.
Samoin näin minä, kuinka englantilaiset tykkimiehet,
aljettuansa tulensa kokkapuoleltn, juoksnjalnssa kiiruh-
tamat yhä seuraamani tykkien luo ja lähenemcit jo
tuota kowau onneu tykkiä. Pakoon en päässyt kah-
leiltani, mntta minusta näytti, että jos nousen seiso-
maan teljolle, niin kenties joudun ulkopuolelle kartes-
sien piiriä. Minä hyppäsin teljolle, rukoiltu lyhyen,
mutta hnrtaau rukouksen, kuteu kousmumukin se, jolla
on kuolema silmäin edessä. Silloin laukesi tykki, ja
minä kaaduin tunnotouna maahan.

Miten kauan lienen tainnotsissa maannut, en
tiedä, mutta joltinenkin aika ali siihen mennyt, Wih-
dain tulin tuntoihini. En ollutkaan enää teljollani,
«aan galerin kes,kikäytämällä, sillä laukaus oli uus-
tauuut miiuit niin kanaksi kuin kahle oli antanut m»ö-
ten. Minä makasin poikkipuolin luutnantin ruumiin
päällä. Hän oli saanut kuolettama» hamuan. Oli yö,
enkä siis »voinut nähdä merta entä häwitystä minun
teljollani, Luulin ensi» knmppalieni lymynneen teljon
alle. Tietämättä mielä mitään haamastani ja sanot-
tamia tuskia tuntematta niiuknin äkkinäisten haa-
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wuitnste» ja huumauksen jälkeen usein tapahtnnkin,
hnusin minä knmppalcilleni:

Nouskaa pois, pojat! Ei enää ole mitään
hätää!

Ei kukaan unistannnt. Minä lähestyin teljoani.
Johtui mieleeni, että tuo äskeu mainittu Turkkilainen,
entinen jnnitshari, oli nsein kehunut, ett'ei hän mnka
nnelä milloinkaan ole peljännyt. Hänelle huusin nyt'

910, lussuf, pelkäsitpäs tällä kertaa, Nouse
pois, nouse pois!

Samalla tartuin häntä käteen, auttaakseni häntä
ylös, mutta - mieläkiu pöyristyttää minua, tiwta
inuistellcssani, käteeni jäi hauen käsimartensa, Te
ol.i irtautunut nunniistn. Kauhistuen heitin uunä
käsiwarren pois, ja pimeän hämärässä kopeloiden huo-
masin toistenkin neljän oleman kuolleita. Minua al-
koi uyt unnuittaa, sa minä istahdin teljolle. Silloin
tunsin sotain lämmintä wirtanwnn pitkin alastonta
ruumistani. Minä taiwutin kättäni sinne päin ja tun-

sin sen tuleman marjaksi, mutta pimeässä eu osannut
erottaa, mertnku se oli wai mettä, Werta se unirmaan-
tin on, ajattelin, ja wieden kättä pitkin kosteata jälteä,
werta knn snlirin pisaroin tippui masemnmlta olkapääl-
täni, löysin lähellä solisluuta ison hamuan, joka kulki
läpi koko olan. Toisen haaman löysin masemnuissa
sääressä, polmen alapuolella; sekin oli läpihaama. Löy-
tyi wielä kolntnskin: joku puunsäry oli kaiketikin re-
wäissyt suuren palasen watsanahkaani.

Siinä nyt istuin, merta mnotaen, taisteluja

tuälittämättä ja aitvan nwutonna. Minun teljoni mie-
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het viimat kaikki knvlleet, samoin molemmilta naapuri-
teljoilta, uiiu että lß:sta miehestä olin ininä yksin
jäljellä, kolmeen kohtaan haamoitettnna, ja kaikki tämä

niin uskomattomalta kuiu kuuluncckaan oli yh-
den ainoan tytinlaukaukscu työtä!

Kerron nyt tapauksen juoksun, niinkuin sittemmin
sain knnlla.

»vallitsi kauhea sekasorto. Ei tietty, ken
oli kuollut, ken hamvvitcttu, ken pystyssä wiclä. Tel-
jot oliwat täynnään hnamoitettuja sa ruumiita, ei ai-
noastaan galeriorjain, waan merimiestcukin sa upsee-
rien, .Kaikkialla kuului haawoitettujeu surkea parku,
sa kosk'ei uskallettu sytyttää pikipauuuja, joihin wi-
holliscn olisi ollnt 'hyinä tähdätä, niin ei woinut ku-
kaan auttaa haannntettlijakaan, wielä »vähemmin ero-
tella niitä kuolleista. Täydellinen hämmennys oli mal-
lalla.

Tätä kesti myöhään yöhön, kunnes taistelun
tanottua, sa, sittenkuiu srcgatti oli walloitettn (siitä edem-
pänä enemmän), «ihdoinkin päästiin heittämään ruu-
miita mereen ja antamaan haamuitctuille apua.

Toisista Valereista lähetettiin miehiä anniksi, ja
nyt koetettiin saada kiiruimmiten kaikki järjestykseen
jälleen, mnttn ilman nniloa, sillä Thames'iltä näkyi

koko jonkto palamia pikipanunja, ja useista sotalni-
moista kuului silnninlilauknuksial meitä haeskeltiin.

Ensi työksi nuottiin meidän imlerilla heittämään
kuolleita mereen ja haanmitettnjn laiwanruomaan.
Mutia humala ties,kuinka monta hamvoitettuatin lienee
siinä joutuiuit viereen, sillä tässä sekasorrossa pidettiin
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kuolleena monta sellaistakin, joka säikäykscstä tm »veren-
»vuodo»» tähden uli mennyt »vain tainnuksiiit. Minä-
kin makasin werissäni »veristen rnlimiitteit solikoosa,
silloin knin profossit saapniwat meidän teljolle pääs-
tämään haamoitcttnsa sa kuolleita kahleista irti. He
otaksniwat heti kntcn minulle perästä kerrottiin,
että kaikki meidän teljon miehet oliwat kuolleet, irruit-
timat heidät kahleista sa »visknsi»unt muitta nuukitta
mereen sokaisen, soita ei kuulunut puhetta tai huutoa.

tämä kmui itiin nopeasti, että yhdessä tuokiossa
aina telso tyhscni. Miuuu knmppalcistani ei tarwin-
nut olla epätiedossa, knolleitnko oli»uat wai hengissä
»vielä, sillä heidät oli melkein palasissa hcitettmvä me-
reen. Minä olin yksin chsä, »vaikka tnnnotouna, Pro-
fooiit pitiivät kumminkin minuakin tnolleena, Toineir
heiotä raastoi minut salasta ulommas sn asetti salkani
alaisimelle, sonkn sälkeen toiueu löi »vasaralla irti reu-

pitä»vän nuitatapi»». Kaikeksi onnekseni sattui
ensinmainittu painaniaan haa»vaani niin lnsasti, että
minä heräsi»» sa parkasi»» koloaa, killoin kiullin pro-
foc-sin sanoivan:

Eihän se olekaan kuollut.
Minä armasin heti, että niinnt aiotaan »uiskata

»»»ereen ja hnnsin
- Ei, ci, en ininä ole knollnt.

Tensälkeen ranhasiivat he niinnt laiivmuilumann
sa »viokasiwat sinne köysikascm päälle, sekin sai-
raoionode komasti haaivoitetulle: tenveelläkin ih»!»isellä
alkaa sellaisella hetken pääotä kolottaa jota sä-
seiitä! Tiellä loikoi meitä nyt pilkkosen pimeässä.
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tukehduttamassa kuumuudessa jn kauheassa hajussa, se-
kaisin matrosejn, sotamiehiä, upseereita, galeriorjm, sillä
hnawoitettujen luku oli niin ylen suuri, ett'ei meitä
ennättänyt saada kunnollisesti sidotuiksi. Tässä kama-
lassa ruomassa olin niinä kolme päiwää, ja monta

haaivoitettua kuoli sinä aikana kesken moiwotuksiaan
ja malituksiaan, Hnawoilleni oli hät'hätää pantu mu-
unnu jn knmferttiin kastetut riemut, Haawakuume seu-
rasi ennen pitkää, ja puolikuolleena minä makasin polt-
tamassa janossa ja komissa tuskissa.

Nyt on minnn tässä wälillä kertominen, kuinka
oli mahdollista, ett'ci meidän galeri, niinkuin olisi lnnl°
lut, jontunut englantilaisen fregatin saaliiksi, ivaan

niin kummalta kniu se kuuluneekaan me otimme
scu ivangiksi.

Kamalalla kartessitulellaan oli fregatin kapteeni
luullut tehneeusä meidän gnlerin kokonaan kykenemät-
tömäksi taisteluun, ja silloin olisi hänen todellakin ol-
lut helppo saada se enträytsellä maltoihinsa, mnttn
koska hänen toimenansa oli snojella kauppnlnimaston,
tliiu ei hän tahtonut hajoittaa mäkeänsä, maan päästi
meidät irti ja warustautui käskyilleen uskollisena
kääntymään muita galereita mastaan, Kapteeni de
Laugeron, yksi Harmoista jäljelle jääneistä, meti silloin
omalla kädellään hätälipun, kntsnakseeu anmkseen sekä
ne neljä galeria, jotka oli lähetetty kanppnlniwoja
nnastannmn, että de galerin. Nämä
munt oli>vat jo ennättäneet saada muntaman Iniwan
omakseen, mntta, hätälipnn nähtyänsä, hyltäsilvät he
saaliinsa ja soutimat meidän luo niin tulista »vauhtia,
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että fregatti uli tuokio» perästä piiritettynä, Tälmn-
ac-tinen »voittaja joutui uyt koivaau ahdistntsce»», sillä
»väli»» kuiu e>»glantilaifct tauppalai»vat uostiioat kaikki
purjeensa ja pake»»i»vat tiirnimmiten Thames'iiu.

Nyt alkoi galercista niin kiiivas kiwäärituli fre-
gattia »vastaa»», ett'ei sen miehistöä ollnt pian ainoa-
takaan enää yläkannella uäkymissä. Silloin komen-
nettiin »uiifikolmatta sotamiestä euträämää» fregattia.
Eitä ollutkaan heidän waikea nousta »vihollisen lai-
»uaau, siellä knn ei ollut ketään »vastustamassa, Mntta
yläkannella kohtasi heitä ankara »vastarinta. Upseerit
oliwat wetäyneet peräkastclliin ja ampniwat sieltii,
ialkoueteiota (pienistä tykeistä) rautapalnsilla sotamie-
hiä, Lunkkuse» suosana oli »vnhwat rautaristikot, sa
näitten läwitse amplii fregatin mäki meidän fotamie-
hiä ja pisteli heitä piikeillä, jalkoihin, heidän yrit-
täessään tunkeutua fregatin fifäosiin. Pian täytyi sota-
miesten tyhjin toimin palata galereilleen takaisin. Hei-
dän sijaansa komennettiin uusi osasto, ja »vaikka salko-
netit sa piikit haawoittiwat sa tappoiwat monta miestä,
onnistui tämän osaston kumminkin rautatangoilla mur-
taa luukut anti. Heille lähetettiiu runsaasti lifäiväkeä,
jn niin he «ihdoinkin faimat, maikka suurilla tappioilla,
peräkastellin »valtaansa sa upseerit »vangiksi. Nyt
ei ollnt jäljellä mnitn kuin kapteeni, joka oli linuoit-
tantunut kajuttamifa sa ampui sieltä ampumistaan ki-
»vääreillä ja pistoteillä, soita hänellä oli koko joukko.
Häntä kehoitettiin antnntumaan, mntta halweksien hyl-
käsi hän »»öiset tarjoukset, Häueu upseerinsa, jotka oli
tuotu meidän galcrille, tiesiivät kertoa hänen oleivan
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huimnpäisen miehen, jokn ei suinkaan autnudu, mnan
mielunmmin räjäyttää fregnttinsn ilnman, minkä hän
helposti saattaa tehdäkin, hän tnn pääsee tajutastaau
truutiknmariin, johon hänellä yksin un awain.

Suuri säikäys maltasi meidät, sillä tuollaisessa
sotalanuassa on 400:kin tynnyriä kruutia. Ia jos hän
räjäyttää laiwnnsn, ilmaan, niin hukassa ownt silloin
taitki kuusi gnleriakin miehistöineen, joita yhteensä on
läheo 3,000 henkeä, Silloiu päätti de Langeron ryh-
tyä wiimeisiin keinoihin jn snndn hänet käsiinsä elä-
mänä tni kuolleena. Hän komensi kersnntin kahden-
toista miehen kanssa särkemään kajutan o>ven ja otta-
maan hänet Wangiksi, Omi oli kyllä pian murrettu
auki, mutta se oli uiin pieni, että ainoastaan yksi
mies kerrassaan mahtui owestn sisääu. Kersantti tun-
keutui ensimmäisenä tajuttaan, mutta kapteeni nmpui
hänet plliknlln kuolijaksi. Muut juoksiwntpnkoon, huu-
taen, että siinähän hän tappaa heidät joka miehen, yh-
den erältään. Ei auttanut muu kuin ruweta hywälln
taiwuttnmaau raiwoisnta kapteenia. Häntä Kuvattiin
kohdella mitä parhaimmalla taivalla, jos hän antautuisi.

Tarkoituksena uljaan kapteenin pitkällisellä wasta-
rinnalln ei ilmeisestikään ollut umu kuin sanon pidä-
tetyksi gnlereitn äärellään niin knuan, että knuppnlni-
wasto ennättäisi sillä wälin laskea Thames'iin. Nyt
lienee hän kasutan akkunoista huomannut, että laiwat,
lyhdyistä päättäen, oliwat onnellisesti päässeet perille.
Hän oli snnwuttnnut tnrtoituksensa. Wnrmennnnksi
makuudeksi tahtoi hän wieläkiu woittaa aikaa ja il-
moitti autawnusa miekkansa ainonstnnn gnlerien ko-
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mendantille, jonka siis oli tultnwn fregatille. Tehtiin
aselepo, jn de Langeron lähetti lnutnanttinsa sanomaan
kapteenille, ett'ei komendantti san taistelussa lähteä
lniwnstnnsa mihinkään. Fregatin kapteeni oli nyt wa-
waknutettu kauppnlnimnston pelnstumisestn. Hän nn-
tautui ja tuotiin meidän gnlerille de Langeron'in lnokse.
Tämä hämmästyi kowin, nähdessään edessänsä pienen,
muotopuulisen miehen, joka jätti hänelle miekkansa seu-
raamilla sanoilla:

Fregattiin menettämisestä en ole huolissani,
sillä olin so ennakolta päättänyt pnnnn sen alttiiksi,
pelastaakseni wann minun snujeltnwikseni uskotut lni-
wnt, Lniwnstaui ette löydä mitään aarteita, jonkun
määrän kruutin waan sn lyijyä. Jos nyt saan teidän
puoleltanne osakseni sellaisen kohtelun kuin kunnialliselle
miehelle ja upseerille tulewn ou, niin ilmestynee en-
nemmin tai myöhemmin tilaisuus, soitoin minä tni
soku mnanmiehistäni palkitsee sen teille.

Tämä ylensi ja miehekäs puhe liikntti de Lan-
gerun'in. Hän antoi hänelle miekan takaisin, sanoen:

Ottakaa miekkanne jälleen, hywä herra: Te
olette ansainneet sen kannettawaksenne jn olette main
nimellisesti minun sotuwantini.

Pinu kummiukin täytyi hänen melkein katua tätä
menettelyänsä, sillä tuskin oli Englantilainen astunut
tajuttaan' ja huomannut siellä kapteeni Smith'in, jonka
hän heti tunsi, niin jo weti miekkansa ja oli hänet
läwistämnisillään, hnutaen:

Ahnn,petturi! Nyt sant kuoleman minuu kädes-
täni, wnikk'ei Lontoon pyöweli ole päässytkään kimppuusi!
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De Langeron'illa oli täysi työ ja tekeminen, es-
täessään häntä murhaamasta Smithiä. Häu tarttui
raimostnnecsen kapteeniin takaa päin sa mei hänet
ulos, englantilaisen makuutcllcssa, että tuo» konnan
tappaminen olisi ollut hänelle mieluisempaa kuin kaik-
kien kuuden qalerin walloittaminen.

kapteeni Smith närkästyi kounn tästä kohtauk-
sesta ja huomautti de Lana,eron'ille, ett'ci tuon (s,ig-
lantilaiseu solui millään muotoa olla samalla laiwalla
kuin häu. De Langeron wnstasi siihen kylmäkiskoisesti,
että Englantilainen on luinen sotamankinsa sa jääpi hä-
nen lainnilteen. Jos kapteeni Smith ei katso monoansa
olla samalla galerilla hänen kanssaan, niin sopii siir-
tyä mnille, Smith siirtyikin, ja niin pääsimme hänestä.

slosk'emme enää sen koomnnu Smith'iä nähneet,
niin lienee tässä paikoillaan kertoa hänen myöhemmät
maiheensa ja kamala loppunsa.

?>hä edelleen toi Smith kaikin toivoin näkynnlle
ja kuuliuuille sammnmattoman wihansn maanmiehiään
i>i protestantteja kohtaan. Saamaan knulla, että joku
srauskalainen merirosmu oli saannt maltoihinsa eng-
lantilaisen lniman, niinkuin lisein tapahtui, meni
Smith Mantiloihin, joissa walloitetnn laiwan niichis-
töä pidettiin, ja sadatteli heitä jos milläkin lailla,
Antoipa hän mahtimestnreille ja nnirtijoille rahnakin,
jotta n>aan piteleisiwät wankeja hynun armottomasti
eiivätkä meisi heille lanpcudenlahjoja, Ia iamoin oli
hän meidänkin aalerilla usein yllyttänyt de Langero-
nia pieksättämään meitä protestantteja joka päimä.
Siihen ci de Langeron knmminkaan koskaan suostunut.
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)>öt, painuit mietiskeli Tmith, millä keinoin
hän parhaiten möisi isänmaatansa wahingoittaa, Tit-
tcnknin hänen ennen ehdottamansa retki Harwich'iä
n>aotaa>t oli rauennut sikseen, keksi hän nudeu suuuui-
tclmatt, sonta hän aikoi panna toimeen, jos häueu ko-
mennettmvakseen aiuiettaisiin kaksi Dnnkerqnc'n sata-
massa olemaa sotalaimaa, toinen 4«»n! j'a toinen, pieni
fregatti, -24n> tykin kantainen, Howi hytväksyi hänen
ehdotuksensa, mntta autoi hänen hoitoonsa ainoastaan
pienemmän fregatin, määräten toisen päälliköksi erään
gnlerinkapteenin, s onka kumminkin tnli toimia yksissä
ueumoiu Smithin kanssa.

Lokakuussa laskiwat laiivat Thamesin kohti,
mutta huomasimat kummakseusa sen suulla 7«-tykkisen
sotalaiwau, Sotancumostossa päätettiin nyt, että kap-
teeni 2mith lähtee pieueuitnällä ja keweämmällä aluk-
sellaan tarkastelemaan englantilaista, lähenemättä sitä
kumminkaan tykintantaman päähän, >a palajan sitten
takaisin tahi kutsuu merkeillä toisen lniwau mvukseen,
Hillittömässä wihnssaan laski Sulith kunuuiukiu Eug-
lantilaista liian lähelle ja alkoi mielettömän roh-
keana ampua sitä. Mutta mihollinen «astasi niin an-
karalla ja hytuin tähdätyllä yhteislalikauksella, että
Tinitlsin fregatti menetti kaikki kolme mastoansa sa säi
hplkynä kellumaan, woimattn liikkua sa kykenemättä
taistelemaan. Englantilainen »vaati miehistöä antau-
tumaan; muussa tapanksessa ampuu se fregatin upok-
siin. Mutta Smith tahtoi kernaammin kuolla oman
knin pyöwelin käden kantta, sn kuu uyt matrosit sa
upseeristo uhkasiwat wiskuta hauet mereeu, ellei hän

Wniiwjc» ailnnn >0
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nntandu, sieppasi häu palawau tuliluutnu, piiloitti sen
hihaansa ja astui alas kruutikamariin, räjäyttääkseen
lainnin ilmaan. Kruutisäiliuu wnhti arwnsi kummiu-

kin hänen aikeensa, tarttui häueeu tiiuui ja huusi innt-
roseitte, että Smith aikoo räjäyttää koko lniwnu. kaikki
rieusinnit saapumille, sitoiwat kounnn jäljellä olemaan
mastontynkään ja ilmoittiwat Englantilaiselle tahto-
mansa antautua. Vihollinen lähetti fregatin luo hy-
miu warustetun slnupin, upseerin johdolla. Kowin
hännnästyi upseeri, nähdessään S>nith'in sidottuun
mastoou ja kapula suussa. Hän wietiiu kohta nndol-
lisen lniwaau, ja siellä nousi sunri ilo siitä, että tämä
kuuluisa petturi, jouka päästä oli lumottu 1000 puu-
unn (25 tuhanueu markan) palkinto, oli Minneinkin
joutunut kuuni. Ilolnukaus nmniuttiiu kaikista ty-
keistä yhtä hanwan.

Hän wietiin Loutuuseu, ja wnikka hän siellä pel-
kurinmisesti tarjoutui kääntymään jälleen protestantiksi,
tuomittiin hän kumminkin manuknwalluksesta kuole-
maan. Ia hirweä oli tämä rangaistus mihen aikaan)
Englannissa: pyömeli leikkaa pahantekijän rinnan auki,
ottaa ulos sydämen jn lyö häntä tällä wicln wäräjä-
wällä sydämellä kolmasti kaswoihiu. Seujälkeen pa-
loitellaan ruumis ueljääu usaau ja pnlnt pistetään
rautaisten pylwäitten päähäu.

Tultunui muonna 171'! Luutooseu, näin omiu
silmin Thnmes'iu warrella nno pylwänt jääuuotsinecu.

Nyt palaja» jälleen kertomukseeni.



Kuudes lutu.

parempia aikoja.

Kolme päimää tappelun sälkeen uljaan Englanti-
laisen kanssa palasi meidän gnleri wiheliäisessä kun-
nossa Dunkerque'en. Puolikuolleina wedettiin uieidät
haawoitetnt yksi toisensa sälkeen wätipyörillä laiwnn-
ruomasta ylös, aiwan kuin ruumiit. Sensälkeen wic-
tiin meidät sairaalaan, Galeriorsnt erotettiin nieri-
miehistä sa sijoitettiin kahteen huoneesen, joissa oli 40
wuodetta kummassakin, ja waitkn me olimme niin heik-
koja, että tuskin jaksoimme liikkua, kyttettiiu meidät
kumminkin huolellisesti kahleilla Muoteeu jaluksiiu.

Kello 1 päiwällä saapui ylilääkäri, mnkannan
kaikki galerien wälskärit, tarkastamaan meitä ja sito-
maan hnawosamme. Tälle ylilääkärille oli miunt sno-
sitettu, sn miten se oli tapahtunut, seu otau tässä ker-
toakseni, maikka siirrynkin hinkan taammns asassa.

Jouduttuani Dunkerquen galereille, olitunt suku-
laiseni Bordeaur'issc> suositelleet nunna eräälle rikkaalle
sn armossa pidetylle pankkiirille, nimeltä Piecourt, solla
oli o:na talo Duukerque'ssä, Hän oli Bordeaux'ista
kotoisiu, syuuyuuältään sekä mielis teiltään protestantti,
niutta oli pelmosta nuvcnuut oai,!rilaiseksi. Hän oli
lnnmn rikas ja antelias kuiuruhtinas: hänen kukkaronsa
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oli aina awoi suurille herroille, ja scnwnuksi nämä
imartelimatkin häntä. Joko pcltäM hymäutahtoisuu-
desta tahi minun suusittajicni korkeaan arwoon näh-
den, oli hän pnhunut pnolestani kapteeni de Langero-
nille, jonka kanssa he oliwat hywiä ystäwiä, ja ystä-
wänsä miclihynnksi teki kapteeni oloni wähäu helpom-
maksi. Mutta ei siinä kyllin, Eräänä päimänä —se
oli juuri jouluaatto pyysi herra Piceourt kaptee-
uilta, että minun sallittaisiin tulla hänen luoksensa
hnomennn kellu puoli kahdeksan aamulla. Hän oli wa-
linnut sellaisen ajan, jolloin hänen romuansa, kiihkeä
katolilainen, ei ollnt korona, maan oli sinä amnnna wii-
pywä kirkossa puoli kahteentoista. Kapteeni tuli gale-
rille niinkuin ennen olen kertonut, asumat kaptee-
nit ja upseerit tnlwclla kaupungissa ja käski pru-
fossin saattamaan minnt huomenna ilman kahleita
herra Pieeonrt'in lilokse ja odottamaan minua kadulla
tai pihalla sill'aikaa kuin olen hänen pnheillaan.

Hcrrn Piecourt otti minut ystäwällisesti nmstaan
jn mei omaan huoneesensa, sanoen palwelijnllcen, ctt'ei
hän nyt ota ketään puheilleen. Siinä hän kertoi mi-
nulle keksineensä keinon, jolla minä pääsisin mapaaksi,
jo? ivaan tahdon siihen ryhtyä. Minä kiitin häntä
hänen hywyydestään, sanoen tahtomani mielelläni tehdä
kaikki, mitä omatuntoni sallii.

No, se omatunto, arwcli hän se tässä
kyllä sna hiukan tekemistä, mntta »iin wähäu, että te,
sos olette lewotou, kyllä saatte sen Hollannissa rau-
hoitetuksi. Kuulkaa nyt, jatkoi hän, minä olen
protestantti, niinkuin telin, mutta minun täytyy tees-



149

keuuellä maailma» edessä, sillä muutoin menettäisin
kaiten omaisuuteni. En luule silti tckewäui tässä kowin
määrin, sillä sydämessäni riipuu yhä edelleen kiinni
oikeassa nskunnossa. Meriministeri Pontchnrtrniu, ou
minnn ystäwäni eikä hylkää milloinkaan pyyntöäni.
Allekirjoittakaa nyt sellainen paperi, jossa te lupaatte,
mapaaksi päästymme ja mihin maahan hywänsä jou-
onttunune, elää ja kuolla kuunou katolilaisena. Minä
waknntau, ett'ei siitä kukaan saa tietää, eikä siis yt-
sikään teidän uokouwcljistäuuc ole teihin pahenema,
Suostumuskirjan lähetän minä ministerille, eikä kulu
kahta unikkoakaan, niin olette mapan; siitä saatte olla
warma, Senjalleen sitoudu» minä saattamaan teidät
täydessä tnrwassa Hollantiin, Kas »iin, mitäs sa-
notte tähän?

Muin sanon siihen, arwoisa herra, mas-
tnsin niinä, että niinä ole» pettynyt, Mäessäni teitä
hymänä protestanttina. Protestantti lienette kyllä,
mutta, suokaa anteeksi rohkeuteni, hywä protestantti
ette ole. Luuletteko Jumalan oleman kuuron sa su-
kean? Waikka tuo teidän ehdottamanne lupaus pysyi-
sikin ihmisiltä salassa, eikö lumnln sitä kumminkin
tietäisi, ja eikö se symästi pahoittaisi Hänen mieltään?
Sitä paitsi ei minuu tnrwitsisi muuta knin antaa sn-
mallaiuen lupaus meidäil laimapapille, niin pääsisin
heti irti, Älkää pettäkö itseänne, hywä herra! Tei-
dän omat mielipiteenne totuudesta tuomitsemat teitä,
sillä tiedättehän te yhtä hywin tuin minä, sopa paljoa
paremminkin kuin minä, että, ellei Herralle sydä-
messä annettua lupausta wnhmistetn suunkin tuu-
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nnotnksclla ja työssä ja toimessa, niin un senkaltainen
uokontnnnustus pelkkää teeskentelyä ja rikosta.

Hiukan häwetcn koetti hän nyt muutamilla pe-
rusteilla lieweutää cwangeliumin waatimnstcn anka-
ruutta, mutta miitä knmosin ne, uskoni ja omantuntoni
mukaan.

Enkä ininä sitä paitsi luule sanoin hänelle
mihdoin, että minnn sukulaiseni, snositcllessaan mi-
nua teille, suinkaan owat pyytäneet teitä hankkimaan
minnlle wapautta sellaisella tawalla, joka sotii minun
omaatuntoani mestaan.

Ei, sanoi hän kyynelsilmin, ei millään
muotoa, enkä minä ulisi mistään hinnasta suonnt hei-
dän sellaista Pyytäwänkään,

Hän syleili minua sn toiwotti minulle Jumalan
armoa, pysymään edelleen lujana totuuden tunnusta-
miseosa.

En enää, sanoi hän, rakasta teitä sn-
kulaistcnne suosituksen tähdeu, waau kunnioitukselta
teidän mielipiteitänne kohtaan.

Senjälkeen tarjosi hän minulle rahaa minkä »ver-
ran maan tahtoisin, josta minä kumminkin kiittäen
kieltäydyin, Tauoin sitten jäähywäiset ja palasin pa-
terilleni.

Tiitä pitäin känn Pieoourt nsein lnonani sn koetti
kaikin tmvoin olla minnlle nwnllinen.

Ännltuaan nyt meidän galeriu saapuneen tais-
telun jälkeen satamaan, tuli Piceonrt laiwnlle sa sai
tietää, että minut oli pahasti haawoitettuun wiety
hospitaliin. Hän tiirnhti heti ylilääkärin luo, sota oli
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hänen ystämäusä, ia sulki miuut mitä hnrtaiinmiteu
häneu suosioousa, uiiuknin oliuu häueu oma poikausa.
Alilääkäri, tullessaan uyt ensi kertaa meidän luoksem-
me, wcti taskustaau uuiistitaulunsa ja tiedusteli, kuka
täällä on nimeltä Jean Marteilhe, Hän tuli sitteu
miuuu wuoteeni ääreen, sanoi herra Piceonrt'in pu-
huneen hänelle hywää minnsta ja tarkasti haawosani.
Vaarallisin hnaiua oli minulla olkapäässä; se oli tu-
lehtnnnt, niinkuin muntkin. Nähtyään, että haawani
oli sidottu ainoastaan >uiinaan kastetnlla riewlllln, kut-
sui hän heti meidän galerin >uälskärin, uuhteli häutä
ankarasti hänen huolimattomnutensa tähdeu sa sanoi:

Jos tämä mies kuolee, niinkuin luultawa
unkin, niin olette te hänet mnrhnnnnt.

Wälskäri pnolnstelihc niin hywin kuiu taisi sa
pyysi saada pauna siteet miuuu haawalleni, unitta yli-
lääkäri sanoi pitämänsä minua omaua potilaanansa sa
aikoinansa itse sitoa minun haawani. Hän hoitikin
minua niin huolellisesti, että hengestäni saau kiittää
lähiunä Jumalaa jnuri häutä, sillä ainakiu kolme
ucliänucstä meidän haawoitetuista kuoli hospitaliin,
nulikka suurimmalla osalla heisiä oli pienemmät haa-
mat kuiu miuulln.

Tämä suuri kuolcwaisuus saattoi ihmiset luule-
maan Englantilaisten myrkyttäneen luotinsa, Miuuu
luullakseni oli moiucu puhe pelkkää parjausta sn
syntynyt »vihasta Englantilaisia koh-
taan, ylilääkärikin lausui kerran, että tykit oli enim-
mästä päästä lndattn likaisella sa ruosteisella romu-
raudalla, joka repi rnmniisen hirweitä haaiuosn sa sai
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niissä aikaan tulehdukseu. Paljon pahaa oli »oaikutta-
nut wälstärien huolimattomuuskin.

Haawani paraniwat kahden kuukauden kuluttua,
mnttn ylilääkärin määräyksestä sain mielä olla koko-
naisen runkanden hospitalissa, päästäkseni entisiin »voi-
miini. Kolmen knnkauden kuluttua olinkin lihoma sa
pullea kuin hywäkiu munkki; käteni maan oli uiiu her-
woton, että tuskin jaksoin nostaa sillä suulleni. Seu-
jälteeu päästi ylilääkäri minut hospitalista, autacu
mukaani kirjallisen todistuksen siitä, ett'en euää haa-
wojeni tähden kykene soutamaan. Miilut lähetettiin
kumminkin takaisin galerilleui ja tyttettiiu jälleen
teljoon.

Huhtikuussa 1709 nnirustettiiu qalerit jällceu
kesäkuntoon, 3liiukuin edellä usein ou mainittu, ou
sokn airossa 6 soutajan. Ensimmäiseksi soutajaksi, ai-
ron äärimmäiseen päähän, wnlitann aina lujin mies,
sillä hänellä on raskain työ suoritettawaua, kaikki
nämä ensimmäiset miehet luetaan ensimmäiseen luok-
kaan, heidäu wicreisensä toiseen s, n, e, kuudenteen
luokkaan, laitimmaisiin miehiin, soilla on helpoin tch-
täwä, tnulnwat kiwnlloisimmat sa heikoimmat joukosta.
Ennen hnannnttumistani olin minä ensimmäisen luo-
tan miehiä.

Waikka päällysmies joko huoniaamattonniu-
desta tai »niistä syistä oli jättäuyt niinun nimeni
luettelossaan yhä edelleen samaan luotkaan, nienii!
ininä omin päin kuudenteen, kostan hermottomalta kä-
deltäni >ooiunt jiniri ollenkaan soutaa, Mntta sinne
käytyäni uhkasi minua se maara, että sonduu Hoetut-
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sen" alaiseksi. Tämä kocms ou >otaiu nnirsiu kamalan.
Jos kcwäällä, galerie» lähtiessä liikkeelle, joku ivanki
sanoo olemansa niin heikko, ctt'ci jatsn sontnn, nlknn
päällysmies piestä häntä rnosknllnnn, pnkottnnkseen
miehen pnnemnnn nuimeisetkit >ooimnt liikkeelle, knn-
nes hän pllolikuolleenn nääntyy mnnhnu. Täten tah-
too päällysmies saada selmille, onko mies todellakin
työhön kykenemätön, mai teeskenteleekö hän, päästäk-
seen pois raskaasta soutamisen työstä.

Lähdettiin liikkeelle ensi tertan tänä tenniänä,
Z)lipäällysmies, joka aina pysyttelekse kokassa, kunnes
ou tultu ulapalle, kämi ensiksi tarkastainann, oliko kai-
killa teljoilla miehet oikein luokitettu, Niiuä oli» kuu-
dennella teljolla perästä lukien, Alotettunnu tarkas-
tuksensa koktapnolesta ja tehtyään jo nseanipia koetuk-
sin", oli häu, miuua lähestyessään, >o koko lailla kii-
hoittuuut. Tuska sydämessä odotin maan, milloin
minä mnorostani tulisin hänen rääkättäwäkseen.

Wihdoin hän saapni nieidän tel>on kohdalle, py-
sähtyi, käski tylysti ulommaisen miehen lakata souta-
mastn sn huusi munille:

Tule tänne, siuä hu^cuottikoira!
Niinä en osannut luulla muuta kuin että hän

kntsui minnt luokseen, saadakseen >oaan sitä paremmin
lyödä minun, Aiinä nousin mamisten sa lähestyiu
häntä, kahlettani laahaten sa nöyrässä kumarassa, lakki
kuurassa.

Knka sini!» käski sontaa? tiuskaisi hiin.
Niinä selittämään, että niinä olen raajarikko hna-

moseni tähden, niinkuin hän kyliä näkee ali» näet
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Myötäisiä myöten alasti, kuten ainakin soutaessa, ja
kosk'en woi käyttää kniu toista kättäni, niin luulin
sillä tekemäni parhaan palweluksen, auttamalla oman
teljon miehiä.

Siitä minä wähät, ärjäisi hän. Minä
kysy», kuta sinut käski suutnmnan?

Welwollisuuteni, sanoin minä,
Mnttn minä, wastasi hän min'en

tahdo, että sinä soudat, sillä ellei taistelussa haawoi-
tettu>n lain mukaan päästetä wapaiksi, niin en ininä
ainakaan tahdo, että he soutaisiwnt.

Tämän hän sanoi, jott'eiwät muut galeriorjat
luulisi hänen suosiman protestantteja, (Laki säätää ni-
mittäin, että sotainen taistelussa wihollistn wnstaan
hamuoitettu galeriorjn on pcuistettäwä wapaaksi, lie-
neekö sitten tarkoitus palkita häntä sillä tawalla, wai
säästää kuninkaalta turhin kulusa raihnaisen ja työhön
kykenemättömän iväen elättämiseksi, en tiedä, Refor-
milaisiin tämä sääntö ei ulotu: heidän täytyy joka ta-
pauksessa Pysyä kahleissa yhä edelleen,)

Nämä hänen sanansa soimat törmissäni kuin olisi
tnimnan enkeli hanstellnt. Heti senjälkeen kutsui hän
profossin.

Päästä tuo koira irti kahleista, käski hän,
sa pistä se senkin raajarikko warnstokammioon.

Profossi irroitti minnt tuosta koroon onnen tel-
josta, jossa olin seitsemän ajast'nikaa snonut hikoilla,
ja mci minut loiwnrnoman warnstokammioon.

Wnrastokammion esimies, jonka käskettäwäksi nyt
jouduin, oli nuori, noin neljänkolmattn wuoden wanhci,
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salskea poika, joka oli tnoinittu qalercillc enemmän
nuoruuden hnimnndcssa tehdyn kepposen knin warsi-
naisen rikoksen tähden, Hänen nimensä oli Goujon,
Mc olimme olleet jo kauan aikaa »itämiä, ja kumin
iloissaan hän oli, nähtyään minnn päässeen irti tel-
josta, Nyt olimme alinomaa yhdessä, ja lialerin kii-
delleoni eteenpäin ilman minnn apuani, oli hänellä
monasti tilaisuutta haastella maihcistausa.

Kerron ne täosä lyhykäisesti.

Goujou'i>l historia.

Gouiun uli ylhäisten sn warakkoiden wanhcmpain
puita ja astni, kuten useimmat muutkin hänen suku-
laisistaan, sotapalwclnksecn. Hänen isänsä tahtoi hank-
kia hänelle korkeamman wirka-aseman ja antoi hänelle
runsaasti rahoja, jotta poika saisi elää reimasti. Hä-
nen rykmeuttinsä sisoitettiiu neljän peninkulman pää-
hän Dunkerquc'stä, Gravcliues uimiseen pikku kaupun-
kiin, Goujou oli nuori, kaunis mies, hywin kaswa-
tcttn, älykäs, aina somasti puettuna, ja sai piau ryk-
meuttinsä kaikkien upseerien ystäwyyden ja kmmioituk-
sen puoleensa. Kauniimmassa snklipuolessa oli hän
myöskin samvuttanut suosiota, jn ennen pitkää syttyi
hänessä lempi erääscn kauuiisen, hcnkennuin, hyniin rik-
kaascn nuoreen neitoon, jonka isä oli wanhn, wirasta
eronnut upseeri, summattomien maatilain omistaja.
Nuoret rakastuvat toisiansa palawasti sa lnpasiwot
solmia keskenänsä awioliiton, Goujon kun oli mieles-
tään warma siitä, että ukko oli ilomielin antama ha-
uelle tyttärensä. Tässä toinwssa hän kosi, mntta isä
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pani jyrkästi mastaan, »vieläpä ties mistä svystä
kiclsi hönct käyiuästä talossa jn uhkasi pnnnn tyt-

tärensä luostariin, jos tämä wielä uskaltaa seurustella
lemmittynsä kanssa, Nuorct päätti»vät silloin karata
ja »vihittää itscnsä jossakin »vieraassa paikkakunnassa.

hankki sitä »varten postiheivoset ja teki
inieluiettyusä kanssa sellaisen suostumuksen, että he
yöllä kohtaamat toisiansa eräällä muurin aukolla.
Siellä ou tosin sotamies wartijnna, mntta Goujon toi-
nnu saamansa hänet lahjoneeksi, sotamiehet kun yleensä
rakastuvat häntä, Mnttn pahaksi onneksi oli sillä ker-
taa »vartijaksi pantu wnstapestattn mies, joka ci otta-
nut järkähtääkseen tehtäwästään. Hän ei huolinut
juomarahasta, waau käski Goujon'in meuemään pois,
mntta kun tämä siitä huolimatta main astui edelleen,
nosti sotamies kimäärinsä ja lankaisi. Luoti meni
harhaan, unitta samassa tarkasi Oioujou mimmoissaan
sotnmieheen kiinni ja heitti hänet alas wallihautaan,
sossa ci ollnt n>että. Sotamies, joka oli saanut siellä
helponlaisen »vamma»», rupesi nyt kohti tuikkuansa huu-
tamaan apua.

Läheisessä kronnnssn kuulee tuon himdon jontto
tullimiehiä. Heti he syuksewät paikalle, aseilla ivarus-
tettilina ja huutaen: „Ku»inkaan anniksi!" (>wujon
käskee neitosensa pakenemaan kiiruimman kaupassa, sa
tämän onnistuukin päästä' pois, kenenkään huomaa-
matta. Tullimiehet, joita ei ollut wähempää kuiu
kaksitoista miestä, hyukkääwät Gonjon'in päälle, mutta
hän pistää neljä heistä kuolijaitsi, haannnttaa toiset
neljä, mntta saa itsekin Hannuni, Sillä «alin on lin-
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nlie hälytetty hätään, ja wihdoin »viedään Gonjun kau-
punginsairaalaa».

«''ionjoii ia pelastaakseen lykkäsi rykmeiltin upsee-
risto miehissä koko nsian tullimiesten syyksi, maatien
heille cdeswastausta siitä, että oliwat hyökänneet ku-
ninkaalliscn upseerin päälle, Wallihautaa» uuskatusta
sotmniehestä ci ftnhnttu sanaakaan, Ia moinen asia,
että kaksitoista porwarismieslä ahdistaa upseeria, oli
ensinmainituille todellakin marsin raskas syytös. Sota-
oikeus otti asian tutkittawccksecu ja julisti hätäpikaa
tuomionsa. Siinä kiitetään Goujou'ia, että häu oli
tappanut neljä miestä niistä kahdestatoista porwarista,
jotka olimat hänci: henkeään nhanncet; niuista kahdek-
sasta tnllimiehcstä tlioinitaan neljä armnn jälkeen
hirtettämitsi jn toiset neljä eliu-ajakseen galcreille.

pormaristo nosti nyt tällaista tuomiota
unistaan mclnn, Pormestari meni maaherran lno ja
pani »vastalauseensa, jonka johdosta maaherra siirsi
tuomion toimeenpanon kuukautta tuonneininns. Por-
mestari ilmoitti asian howiiu eikä suinkaan jättänyt
mainitsematta martijamiehen unskaamista ojaan. Sa-
moin tnli toteennäytetyksi, että tullimiehet, ennenkuin
uliwat käsiknhakkaan ryhtyneet, oliwat kuniuknau ni-
messä kehuittaneet Goujun'in heittämään pois aseensa,
johon Goujun oli wastaunut: „ Menköön kuninqas hii-
teen perheineen päiwineen!" Tämä mieletön tinskans
kä>oi koivin kalliiksi, sillä kuninaas, jolle
asia oli juurta jaksain kerrottu, ei antanut mointa louk-
kausta anteeksi, Nnninkaalliscn käskyn johdosta jnlisti
ho,vi tullimiehet wavaiksi ja tuomitsi bnmjonlu hirtet-
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täwäksi, myöntäen kumminkin sen lierucnnyksen, että
hän, säätyynsä katsoen, nmmutnnu hirsipuun juurelln.

Rykmentissä nonsi snnonwton hämmästys. Erään
öwerstilnutnantin, Goujon'in sedän, onnistui wihduin,
monen yrityksen perästä, saada hänelle armahdus ma-
dame de Mnintenon'in wälityksellä, Goujon tuomittiiu
kumminkin elin-njntseen gnlereille ja tuotiin Dnnker-
que'en meidän alukselle, Profossi riisti hänen yltään
kultntnlunnisen puwun ja pani hänen päälleen punai-
sen mekon, Senjalleen leikattiin hänen tukkansa, tuo
kaunis tukka, jonka wertnistn en ole milloinkaan näh-
nyt, ja mies kytkettiin teljoon. Usenmpnin suositusten
johdosta käski kapteeni kumminkin asettaa hänet wn-
rastohuoneesen, nmnkien ja lairoawäen ruoknwnrnin
jakajaksi. Hän sai nyt olla ilman kahleita, mnttn or-
juutensa merkiksi piti hänen kumminkin tantan rauta-
rengasta jalassa. Meistä tuli pian tuttawat ja ystä-
wät, hän kun oli älykäs, nuori mies jn osasi kertoa
«nrsin miellyttävästi. Usein käwi niyös hänen luo-
naan upseereita jn sotamiehiä, sillä sntnmnssn on jo-
kniselln wnpna pääsy galereille.

Goujon'in isä, arwokas wnnhus, teti wielä wii-
meisen yrityksen, saadakseen pojalleen armahdusta. Hän
lankesi kahden poikansa kanssa kuninkaan jalkoihin,
mnttn turhaan; kuningas oli armoton. Goujon'illa
ei siis ollut muuta neuwoa kuin paeta, ellei tahtonut
koko ikäänsä palwella gnlereilln.

Kerran tuli hänen lnoksecn niuunn kersantti hä-
nen rykmentistään ja tarjoutui neljän nninn sotamie-
hen kanssa hänen käytettäwäkseen, sanoen heidän ole-
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>unn walmiita pelastamaan hänet henkensäkin nhalla.
Siitä pitäen ei Gunjon'illn ollnt kuin yksi ainoa aja-
tus, nimittäin pako. Hän käwi nsein kaupnnqilla os-
telemassa ruokatarpeita laiwaa», mutta oli silloiu aina
kytkettynä kahleilla yhteen erään turkkilaisen mnngin
kanssa, mahdin seuratessa mukana, Päiwäs-aikaau oli
kadulta mahdoton lähteä karkuuu, mutta wäl,itelleu sai
häu wartijausa suostumaan siiheu, että he, tosin mas-
toin kieltoa, Harma se kerta poikkesiwnt pieneen tron-
wiin. Wnokrasipa Gonjon siellä itselleen wihdoin eri
huoneenkin, annettuaan sitä ennen tietysti runsaita lah-
joja sekä wartijnlle että trouwin emännälle, sillä wii-
meksi mainittuakin uhkasi suuret sakot, joo tulisi ilmi,
että häu, mastoin ankaran kieltoa, on päästänyt gnleri-
orjin krouwiiusa. Tästä puolin poikkesi Goujou joka
kerta seuralaisiueeu troriwiin, syömään ja juomaan.

Wihdoin oli häueu suuuuitelniansa kypsynyt toi-
mcenpnntawnksi. Hän sanoi minulle jäähymäiset.

Rukoile edestäni, ystäwä, lisäsi hän kyynel-
silmin, Tänään ratkaistaan, pääsenkö »vapaaksi wai
kuolenko/ sillä ellei aikeeni onnistu, niiu tnolen niinä
joko puolustautuessani tni pyöwelin käden knuttn.

Hän läksi.
Kersantin kanssa oli sowittu niin, että Goujon,

kulkiessnau kello yhdeksän aikaan raatihuoneen ohitse,
antaa nenäliinallaan kersantille merkin, että hänen
puolestaan on kaikki walmiina, Senjalleen meni hän
tawallisten senranjainsn kanssa trouwiin suurukselle.

Tunnin tulnttun kulkee kaksi kersantin miehistä
rensselit seljassa kronwin ohi, solloin toinen sanoa:
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zlmnppali, tnnles! Eiköhän poiketa sisään
ottamaan nankkna?

He istahtaivat kuistille, >uune einäntä knntan
heille miinaa,

3iiuä kysäisee toinen sotamies toiseltaan, eikö
hän tiedä, missä se kersantti wiipyy. Toinen ei sano
tietämänsä miehestä mitään, sohon toinen tokaisee!

Menkööt hiiteen kersantit sa b)ousou'it sa kaikki!
Wiipymät taas niin kauan, ett'ei suuöu tästä oikeaan
aikaan kasarmiinkaan.

Emäutä, kuultuaan heidän pnhele>vau
uista, kysäisee utcliaisluidcssaau, mitä he hauesta.
Silloiu tietä>uät sotaniiehct kertoa, että Goujon, soka
on tnomittn erään kunniaseitan tähdcu Valereille, ou
nyt saanut aruuihdnkseu, ja kersantin toimena on ollut
saattaa armahduskirja komcndaut>lle, mutta Gunjon'ia
ei ole tawattn laiioalta eikä ruotataumraiu asiamie-
henkään luota, ja uyt juoksentelee kersantti ympäri
kaupunkia, miedäkseeu hänelle iloiset wiestit.

Emäntä uskoi koko jutuu ja rieusi sisään, ilmoit-
tamaan Gonjon'ille knnlcmiansa. Kaikki tuo näytti
uiiu todenmukaiselta, että se meui u'artisaauk!u, sa

äärettömäu iloisena muka, kysäisi, joko ne sota-
miehet owat lähteueet pois. Ei, wiclä ne oliwat tliulln
kuistilla, sa sieltä ue kutsuttiin sisääu, keuenkääu mi-
tääu pahaa aawistamatta. Sotamiehet tuliwat ja ou-
uittcliwnt Goujou'ia, >a sitten juotiin monta maljan
hauen termeydctseusä. Pian tliliwat toisetkin kaksi sota-
miestä, kumppalcitaau hakemaau, >a wiimciu toiwat
he siuue kersantiukiu.
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3tyt ei ollut einiä muita kuin piika, sota olisi
woiinit huudollansa tärwellä koko asian, mutta Gonjun
kntsni sotamichctkin aainiaisclle ja lähetti piian kau-

hakemaan ostereita. Emännän piti myöskin
juoda malja wapaan miehen onneksi, mutta juuri kuin
hän oli nostamaisillaan pikaria huulilleen, antoi Gou-
jon merkin, ja samassa hyöktäsiwät sotamiehet, miekat
kädessä, emännän, martijan ja Turkkilaisen eteen sa
nhkasimat hakata heidät palasiksi siihen paikkaan, jos
mähääkään tekisimät luastarintaa tai hiiskahtaisimat-
kaan. Emäntä pyörtyi, Tlirkkilaiuen kömpi pöydän
alle, ja »vartija lankesi polioilleen, rukoillen säästämään
hänen henkeänsä. Sotamiehet ottimat rensselistään
täydellisen pmouu sa pienen alaisimen sekä wasaron ja
taltan. Goujon päästettiin kahleesta irti, pukeutui
upseeriksi ja lähti kersantin ja kahden sotamiehen kera
koreasti pois. Toiset kaksi jäimät wielä hetkiseksi tu-
paan, Kotwascn kuluttua sanoiwat he lähtewänsä
noutamaan miinaa, mannocn nicnnessään, että jos
täältä wähiutäkään melun tuulnu, niin tulemat he
heti takaisin ja pistämät heidät kuolijaiksi jok'ikisen.
He läksimät sitä tietään.

Piika palasi ostcreineen ja, nähtyään inunt tu-
massa-olijat kalman kalpeina, kysäisi, niitä uli tapah-
tunut, ihmetellen samalla, ctt'ei taiassa ole yhtään
rist'sielua enää. Wartija, tietäen ankaran edesmas-
taukscnsn, pötki silloin tiehensä ja riensi Nicupooniiu
ja pakeni sieltä kapnsinimuntkien luostariin, K omii:
hän hämmästyi, huomatessaan siellä entisen mankinsa
Goujon'in sekä kersantin sotamiehineen, sotka liekin

Waimiieu aikumi, !!
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oliwat päättäneet hywäksensä käyttää luostarin suoje-
lus-oikeutta.

Sillä wälin olin ininä kowin rauhaton, hywiu
tietäessäni, kuinka usein joku aiwcm mitätön asian-
haara saattaa tehdä tuollaiset yritykset kerrassaan tyh-
jiksi. Tuskallisessa odotuksessa katsnhtelin tuon tuos-
takin rantaan päin, kunnes wihdoin näin Goujon'in
turkkilais-towerin tuleman takaisin, kahleet olallaan.

Missä Goujon on? kysyi profossi heti
kohta.

Hui hni! wastasi Turkkilainen, Se mies
meni sitä silkoista tietään. Kas kun otti sn tuli wiisi-
satcici sotamiestä, sn tms niitä olla enemmänkin, sn
niillä oli tykit sn pommit mnknnn, ja nehän ne hänet
sitten wei mennessään.

Turkkilais-parka oli säikähdyksestä tullut mielipuo-
leksi, sa sellaisena hän pysyi elämänsä loppuun asti,
Profossi, joka pelkäsi joutumansa Goujon'in karkaami-
sen tähden sotaoikeuden eteen, pakeni hänkin Nieu-
poort'in kapusinien luokse, jn sieltä he sitten miehissä
lähettiwät armon-anomuksen howiin. Munkkien taat-
tuihin etuoikeuksiin nähden saiwatkin kaikki armon,
paitsi Goujon, jota kuningas ei tahtonut armah-
taa. Hän pääsi kummiukin walepuwussn karkaamaan
Brugge'en, josta sain häneltä kirjeitä. Sittemmin en
enää kuullut hänestä mitään, wnikka koetin tiedustella
moneltakin haaralta.

Minun epäiltiin tietäneen Gouson'in pako-aikeista,
jo. ellen minä olisi ollut kopteenin suosiossa, olisi mi-
nulle ehdottomasti annettu bastonnadi. Sellainen on
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nimittäin laki galereilla, että jos soutumies karkaa, niin
snnwat hänen tcljokumppnlinsa sa kahdeu läheisen tel-
jon miehet bastonnadi-rnngaistnksen. Tämä on uäp-
pärästi keksitty keino, sillä se pauee miehet pitämään
huolellisesti toisiaan silmällä. Se on kyllä kaikkein
useimmissa tapauksissa wääryyttä, mutta eihän galcri-
orjnau nähden oikeamielisyyttä nondntcta ensinkään
tahi marsin mähän. (Siitä kertoi munille muuau
mauhn Turkkilainen meidän anlerilla seuraaman esi-
merkin. Kerran oli hän ollut mukana taistelemansa
espanjalaisia gnlereitn wnstnau, jolloin Franskalaiset
oliwnt jontumaisillnnn alnkyuteeu. Silloin annettiin
kuntin teljon miehille korillinen kimiä ja käskettiin
niillä wiskomann wihollistn. Jos woitetnnn, niin
päästetnäu heidät wapaiksi, se lupaus annettiin.
Moisella kimisateclln saatiin sitten wiholliuen peräyty-
mään, mutta galeriorjille annettu sana syutiiu kuiu
syötiinkin. Siinä käwi, niinkuin itnlialaiueu snuan-
laskn sanoo: „MBBato il pLiioulo, Ftlddtltn il Bttuto",
s. o. wnarnsta päästyä pyhimyksille nauretaan.)

Kerron edelleen omista «aiheistani,
Snmnnn päiwänä kuin pääsin irti soututeljosta,

tekiwät galerit retken Kannliin ja palasiwat sälleen
Dunkerque'en, Heti kuin ankkuri oli laskettu ja teltta
pystytetty, kutsutti ylipäällysmies minut luokseeu.
Minä menin s a tapasin hänet lamallansa loikomasta.

Te olette nähnyt, mitenkä minä olen koetta-
nut helpottaa teidän päiwiänne, sanoi hän,
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Minua ilahduttaa, wuidessani osoittaa teille, kuinka
suuressa armossa miuä pidän teitä ja teidän uskolai-
simme, sillä te ette ole kelienkään tehnyt mitään pahaa.
Jos te tuomitaan uskontonne tähden, uiin saatte siitä
luullakseni tarpeeksi kärsiä toisessa maailmassa.

Minä kiitin sydämeni pohjasta häntä hänen hy-
Myydestänsä.

Anttnisin minä teitä enemmänkin, sanoi
hän, mutta minun täytyy waroo, ett'en saa lniwa-
pappia niskaani, sillä jos hän huomaa minun suosi-
man hugenotteja, niin hullusti miuuu käy! Mutta
eräs seikka on tässä johtunut mielecui. Kapteeuin kir-
juri on kuollut; minä esitän teidät sijaan, ja luulta-
wasti hän ottaakin teidät. Menkää nyt alas; kyllä-
pähän teidät käsketään sitten esille.

Päällysmies meni todellakin kapteenin luu,
Minulla on triolla kuudennella teljolla mies,

kertoi hän jolla ei tee yhtään mitään. Sanoo
olemansa raajarikko, ja maikka minä panin hänet koe-
tukselle ja armoin wahwasti selkään tämähän, nim-
kniu edellä olen kertonut, ei ollut totta, uiin ei
hänestä soutajaksi ole, Senwnoksi otatin hänet irti,
sillä muitteu tiellä hän siellä waau on, Ihtä hywin
siellä saisi olla pässi.

Mitenkä hänestä on tullut raajarikko? —ky-
syi kapteeni,

Hän haawuitettiin kowasti silloin kuin otim-
me englantilaisen fregatin,

No mutta! kummasteli kapteeni, miks'ei
hän ole päässyt wnpaaksi, niinkuin muutkin haawoitetut?
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Siksi, että hän on hugenotti, ivastasi
päällysmies, Mnttn lisäsi hän hänellä on
kauuis käsiala, ja on hän mnntoinkin siiwo poika,
Minnn luullakseni woisittc te käyttää häntä kirjuri-
nanne.

Tulkoon tänne! sanoi kapteeni.
Minut kastettiin heti kohta hänen luokseen. Kuul-

tuaan nimeni, kysyi kapteeni heti, tunnenko minä erästä
herra Pieeourt'ia, Myönnettyäni sen, sanoi hän:

Hywä on; ininä otan sinut kirjurikseni.
Ia niin kurotettiin minnt soutuorjasta kapteenin

kirjuriksi. Tictäessäni hänen pancwan anvoa siistiin
ulkoasuni!, teetin itselleni lyhyen pnnaiseu tnkiii (mnun
marista pukua ci iuaugilln san olla) sn sanioiii ioähäii
parempia alnswaatteita, Sain lnwaii päästää tuk-
kani kaswamaan, ja ostin itselleni tulipunaisen lakin.
Tämmöisessä, jotenkin siistissä asussa astuin komen-
dantin eteen, Hän oli mielissään, nähdessään minnt
tässä punnissa, jonka olin teettänyt omilla rahoillani.
Hän käski howimestarinsa antaa minulle joka päiwä
yhden ruokalajin ja pullon wiiuiä omalta pöydältään,
niinkuin purjehduskautena 1709 joka päiwä tapahtui-
tiu. Minulta ei uiiuä aikoiun puuttunut mitään nnmtn
kuin mapaus. Olin yöt painuit ilman kahleita, rengas
main jalassa. Minulla oli hywä wuode, ja sain le-
wätä, muitten soutaessa. Wälistä saiu tosin kirjoi-
tella hywintiu paljon, niin että täytyi öitäkin panna
lisäksi, «aitin tnwoin koetin aina suorittaa työni kap-
teenin mieliksi ja saada ne wnlmiiksi aikaisemminkin
kuin määrätty oli. Siitä syystä oli hän minun» wae-
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sm tyytywäincn, in upseeristo ja laiwmväki pitiiuät
miuua myöskin kluiuiaosa ja anuuoso,

Julkisen kirjuriir-annnatin ohella oli minulla, ja
oli jo kauan aikaa sitten ollut, eräs toinenkin, salainen
toimi. Minun hoidossani olimnt nimittäin ne rahat,
soita uskunweljcmmc aika ajoin lähettiwät Hollauuista,
saettawiksi galereilln olemille protestanteille. Muuan
sukulaiseni, kirkonwanhin Amsterdamissa, oli tahtonut
antaa minulle kunniakkaan toimen, uskoessaan näitten
wnrain wastaan-utun minulle. Mutta kowiu »vaaral-
lista tämä anunatti on, sillä jesuittaiu yllytysten kautta
oli howista käynyt nukani sääntö, ett'ei protestanteille
galereilla millään ehdoin saa lähettää rahoja. Kaup-
piaita ja pankkiireja, jotka tällaisia rahalähetytsiä »vä-
littämät, uhattiin ruumiinrangaistutsclla. Jos minut
olisi tmvattu kiinni sellaisten rnhnin säilyttämisestä tni
jakelemisesta, ulisi minulla ollut »ualittmvnua- joku
antaa asianomainen »välittäjä ilmi ja saattaa hänet
siten perikatoon tahi antautua piestäwäksi ja kuolla
raippoihin, uiinkuin käwi myöhemmin eräälle Sabn-
ticr nimiselle reformilaiselle Marsci.lle'ssa,

Pitkät ajat sain minä knmminkin hoitoa tätä
tointa, joutumatta milloinkaan kiinui, ja siitä tulee
minuu lähiuuä lilinalau armoa kiittää turkkilaisten
galcriurjain uskollisuutta. Asianlaita oli nimittäin seu-
raama.

Siihen aitaan kuin toimekseni tuli wastnan-ottan
jn jataa noita nstonweljien lähettämiä rahoja, jottem-
me tuolisi uälkääu (sillä kruunu» huonolla lciwällä ja
tolmellatymmcncllä paivulla päiwässä oli mahdotou
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tulla toimeen), siihen aitaan ulin mielä teljooni kyt-
kettynä, eikä minulla, reformilaisena, ollut edes sitä-
kään oikeutta, että ulisi» joskus päässyt kaupungille,
suorittamalla profossillc irti-päästämisestä ja takai-
sin kytkemisestä yhden son'n (5 penniä) jn wartija-
miehelle saman werran. Kuinka minun oli mcne-
teltinvä, saadakseni ne rahat, jotka edellä mainittn
pankkiiri Pieeourt oli määrätty toiinittainaan meille?
Pari kertaa oli häu lähettänyt ne luokseni kirjurinsa
kautta, mutta siitä pitäiu tuiu eutistä ankarampi
kielto rahain antamisesta protestanteille oli julis-
tettu, ei häu enää uskaltanut sitä tehdä, maan pyysi
minua lähettämään häueu tykönsä jonkun, jolle hän
saattaisi rahat jättää, Waikk'en siihen aikaan tnnte-
uutkaau turktilaisteu galeriorjaiu rehellisyyttä ja us-
kollisuutta meitä kohtaan, puhelin minä asiasta mei-
dän teljon Turkkilaiselle ja kysäisin häneltä, tietäisikö
hän ketään, jota ulisi halnkas minua auttamaa». Hän
snnui heti ulemansa walmis itse rupeamaan apulai-
sekseni, uusti kätensä turoauiiiisa uäin tekemät he
rukuillessaan ja kiitti hartaasti Jumalaa, juka suu-
reita armastansa sallii hänen usoittan laupeutta ln-
hnnmäiselle. Ia toimeensa hän ryhtyi, hywiu tietäen
tekemänsä sitä henkensä knnpalla.

Uskollisesti pnlweli niiniin tämä Turkkilainen
pitkät ajat, täsmällisesti aina tnuden herra Piceourt'ilta
nnnnlle rahat yimä kuitin, jouka minä alletirioitin ja
lähetin hänelle takaisin. Palkintaa tarjosin hänelle
usein, mutta hän ei milloinkaan ottanut wastaan, sa-
noen hywäu työnsä sillä keinoin tuleman armottomaksi.



168

Junnila ci salli, sanoi hän, että hymää tehdään mak-
sun edestä. Tämä Turkkilainen oli se sama -lussiis,
sota, kuten edellä olen kertonut, sai snrmausa meri-
tappelussa Thames'in suulla, Koniin huolissani olin
senjälkeen, kelle tnon toimen tästä pnolin nskoisin.
Sitä snurcinpi oli hämmästykseni, knn kerran, tilai-
suuden sattuessa, useampia turkkilaisia .qaleriorjia tuli
luokseni, hartaasti pyytäen sota mies saada toimckscen
tuou määrällisen tehtämän: siinä oli siis nseampia
hakijoita niinkuiu hywinkin edulliseen nnrkaan, Olin
kyllä pyytämällä Pyytänyt Inssnf'in pitämään asiata
aiwan salassa,^mntta sen sain tietää wasta hänen
kuolemansa Perästä uskontonsa määräysten unikaan
oli hänen täytynyt ilmoittaa se papillensa, ja sitä tietä
oliwnt mnntkin saaneet siitä tiedon. Tarjotessaan pal-
weluksiausa minulle, osoittiwat nämä hywät ihmiset
niin suurella ilolla tahtomansa Palmella meitä, protes-
tanttesn, joita he snnoiwnt weljiksensä Herrassa, että
minnllc kiertyimät kyynelet silmiin. Minä »valitsin
heistä yhden, nimeltä Ali, joka tuosta ihastui iki hy-
mäksi jn palweli minua werrattonmlla innolla ja uh-
rantumaisnndella toto sen ajan knin olin Tuuker-
que'ssa, s, o, 4 muottn, Häu oli köyhä mies, ja nsein
minä koetin saada hänet wastnau-ottamaan nmniaan
markan, selittäen hänelle, kuiuka nieidäu ystämiemme
tarkoitus juuri on se, että nekin, jotta owat nieille
annillisia, saisiwnt osnusa meille lähetetyistä rahoista,
Mutta lm» ci hlioliuut niistä; wnknnttelihan wann,
että kättä häneltä polttaisi sellainen raha, Kerran sa-
noin hänelle, että, ellei hän ota palkkiota unistaan,
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minä käännyn jonknn toisen pnolecn, Tilloin jon-
tni Ali parka melkein epätoiwoon jn rukoili mi-
nua kädet ristissä, ctt'cn toki snltisi häneltä tietä tai-
lvnasen.

Tällaisin owat ne miehet, joita kristityt sanomat
bnrbarciksi eli raakalaisiksi. Koko elämällään ja tuimil-
laan he useinkin saattamat häpeään ne, jotka kristityn
nimeä kantamat.

Näinä Turkkilaiset.onnit tarkoin erotettamnt toi-
sista, samaan nskoon knnlnwista jn samaa kansnlli-
suusnimeä kantannsta, nimittäin Marokon, Algerian
jn Tunis'in Turkkilaisista, Wiimcksi »uiinitut umnt
heknmoimna, konnamnistn, jlilmnn, walapattoista ja
kaikkiin häpeällisiin töihin taipnwaistn roskajoukkoa,
sota mc nimi tarkoin mnroimme, Aasian ja Enropan
Turkkilaiset sitä mastoin, ja uimenoniaa ne, jotka
ownt kotoisin Konstantinopolista ja lähiseuduilta, owat
miellyttäwiä ulkomuodolleeu, usein ivnlko-ihoisin, tntka
Mnnlea. He täyttäytywät nnhteettoinasti, noudatta-
mat tarkoin uskontonsa määräyksiä, owat kaupanteossa
rehellisiä ja Ninrsintin hywissä töissä alttiita, Tiina
he meuewät wälistä liiankin pitkälle. Minä olen näh-
nyt sellaisia, jotka onnit kaikki snurclla waiwalla an-
saitsemansa rahat antaneet kiinni-sandustn limuista,
päästääkseen sen jälleen irti, Aterioidessnan kutsumat
he jokaisen ohi kulkeman, yksin merimiholliscusakin, pöy-
täänsä ja pitämät suurena loukkauksena, jos ken heidän
kutsunsa hylkää. Wiiniä he eiwät juo milloinkaan
eimätkä syö sianlihaa, se kun heidän uskontonsa Mil-
kaan on kiellettyä, Afrikan Turkkilaiset, joita myös
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Maureiksi sanotaan, jnooumnt usein eläimellisesti. Sii-
täpä syystä Aasian Turkkilaiset, joita sanotaan ./hie-
noiksi Turkkilaisiksi", wihamuatkiu heitä, ciwätkä mil-
loinkaan seurustele heidän kuussaan.

Papit oliwat sillä wäliu saaneet unhiä, että meille
tuon tustakin tulee rahalähetyksiä. Heidän toimestaan
nimettiin seuwuoksi useiu paucmaan toimeen tarkas-
tuksia, He saimat näet aikaan sellaisen määräyksen,
että samassa kuin pmumlerilla launistaau tykki, sa-
massa hyökkääwät yli- ja alipäällysmiehct protestant-
tien kimppuun, tarkastamat heidät perinpohjin ja ei
suinkaan ilman rnuskan-iskuja ottamat heiltä pois
rahat, hartauskirjat, kirjeet, samilla sanoen kaikki, mitä
wnau käsiinsä saannit. Eusi alussa yllätettiin meitä
monasti tällä tamoin, mutta siitä pitäiu knin meli
Ba»eilhon'ista oli ttillnt kapteenin marastokammion
hoitaja ja suositti, antoi kapteeni hänelle aina enna-
kolta tiedou tarkastuksesta uäillä sanoilla:

Z)stämä Baueilhou! Jo kiekahti kukko,

Baueilhon ilmoitti asian heti maille, ja me jä-
tinime kaikki, niitä meillä sattui olemaan, Turkkilaisten
huumaan. Siten eimät nieiltä enää milloinkaan mi-
tään löytäneet.

Kauan aitaa mälitin minä, uskollisen Alini annilla,
apurahaiu jakamista, lähetellen häntä tlion tuostakin
herra Pieeonrt'iu luokse, sillä Ali, kuten muuttin Turk-
kilaiset, saiwat liitkua kaupungilla ilman martijaa.
Mutta äkkiä kämi »iin, että Pieeolirt joutui mararik-
koon, jonka jälteen ystännimme Amsterdamissa altoinmt
lähettää apurahoja eräälle toiselle kauppiaalle Duuter-
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qne'ssä, nimeltä Peuetrau, Tämä mies oli »vähällä
syöstä minut turmioon, uiiukuiu seuraamasta uäkee.

Ennen sitä on minnn kumminkin mainitseminen,
että meidän laimapapin kuoltua ci kapteeni de Lau-
gerou rnwennut odottamaan, kuuues jesuittaiu toi-
mesta uusi pappi olisi uimitetty sijaan, ivaan otti
»väliaikaiseksi papiksi erään dominikani-munkin. Ensi
alussa kohteli tämäkin meitä uiiu pahoin kuin suinkin
mahdollista, mutta sitä mutaa kuiu kapteeni alkoi
käydä suosiollisemmaksi meitä ja marsinkin minna, sih-
teeriänsä, kohtaan, muuttui papiukiu käytös ystmväl-
lisemmätsi. Ennen pitkää pistäysi hän melkein joka
päiwä miuliu luouani, ja silloin tcsknstcltiin uskon-
uollisista asioista tunti, mitäpä parikin. Hän oli op-
piuut mies ja hymä saaruaaja. Amvistellessnan mei-
dän saanmn ulkoapäin kirjoja ja rahoja, kysyi hän mi-
nulta kerran, lähetetäänkö täuue protestanteille rahoja
Hollannista, ja tahtoisinko minä lainata hänelle muu-
tamia protestanttien kirjoittamia saarnoja. Minä kat-
soin parhaaksi wastata edelliseen kysymykseen tieltä-
wästi, jota mastoin empimättä laiuasiu hauelle nidok-
sen 2auriu'in saarnoja, Tnotuaan ue määräaikana
takaisin, sai hän minulta yhä nseammin kirjoja, muun
muassa myöskin lurieu'u teoksen! „ oikeutetut ennakko-
luulot paa>uilaisuutta ivastaan". Tätä miestä, joka
kohteli meitä »iin kerrassaan toisin knin muut papit,
ou miuuu kiittäminen siitä, ett'en herra Penctrau'»
kautta joutunut surmau suuhlin.

Herra Penetrn» sai eräänä päimänä Amster-
damista määräyksen maksaa minulle sata talarin,
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mutta hänellä tnu oli huonot asiat ja tahtoi sen sa-
lata kirjeemoaihtajnltaan koetti hän
jollakin tekosyyllä päästä suorittamasta minulle- tuota
summaa. Hywiu kyllä tietäen saattamansa minnt hir-
muisen bnstonnndin alaiseksi, nicui häu kumminkin
laiwapapin luo ilmoittamaan saaneensa Hollannista
määräyksen maksaa minulle sata talaria, mutta tahto-
mansa ensin papilta saada luumu siiheu, tosta tiesi
seu oleunni »vastoin kolvia määräyksiä. Hän luuli
papin nuirmaankin jyrkästi kieltämän häntä antamasta
uinnille mitään, jolloin hän toistaiseksi olisi päässyt
rahapulastaan, jätcttyään minut »vaaraan, Mntta
pappi, joka heti näki, mitä senrantsia minulle tästä
olisi, loi häneen kiinteän katseen jn sanoii

Minua kummastuttaa, hywä herra, että te
jnuri miunltn tulette lnpan kysymään. Minä olen
makuutettu, ctt'ette te ensi kertoa suorittele tällaisia
matsnsa ilman lnpaa, (s'imätkä kirjeennnnhtajaiuie Hol-
lannissa suinkaan olisi teidän huoleksenne tätä tchtä-
mää antaneet, ,ellein'ät he olisi olleet makuutettuina
siitä, että te ansaitsette heidän luottamuksensa. Mutta
koska te uyt minulta pyydätte lnpaa, niin saatte sen
kernaasti. Maksakaa ivaan.

Pcnetran oli tuin piimistä pudonnnt, tuultu-
ansa tällaisen odottamattomau nnistautseu. Haiuillaan
sanoi hän sitten, ctt'ei papin lupa nuelä yksistään
häntä rauhoita, Ivaan että hauen täytyy.mennä pyy-
tämää» lupaa kapteeniltakin. Tämä lonkkasi sywästi
mnuttia, Hän rämähti pystyyn ja sanoi ankaralla
äänellä^
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Mitenkä? Ensin te sanotte minun lupani
teille riittämän jn nyt julkentte ilmoittnn minulle ai-
komanne mielä kääntyä kapteenin puoleen! Menkää
mnnn, menkää omnlln uhnllnnue, mutta tietäkää, että
miuun käteui ou teidät wielä saawuttnwn, jn silloin
tohtnn teitä rangaistus.

Tämä ci ollut tyhjää uhkausta, sen muin ma-
kuuttaa, sillä domanikanien muukkikunta oli saamut-
tanut howissn tawattoman mallan. Niinpä esimerkiksi,
jos joku kuninkaallinen upseeri sattui joutumaau uäit-

teu innnkkiei: epäsuosioon, niin hankkimat he ennen
pitkää kuniukaalliscn kirjeen, joka pani tnuu upseeriu
Miralta pois. Kaikkien täytyi taipua tämäu mahta-
man mcljesknnnan alle.

Penetrau'n ei anttanut niuutn kuin häpeällä tun-
nustaa olemansa tällä hamuaa rahapulassa, mutta
lupasi suorittaa nmksettawansa 14 päimän kuluttua
sillä ehdolla, ctt'en minä ilmoita asiaa Hollantiin,

Se on hymä, sanoi pappi että te tun-
nustatte suuraan, sa minä annan teille sopimattoman
käytöksenne anteeksi. Mutta koska minulla pitää olla
täysi warmuus asiassa, niin kirjoittakaa minulle 14
päiwän wekseli 100 talarille. Minä annan rahat asian-
omaiselle sn lupaan teille sanallani, ctt'ei Amsterda-
missa kutnnu saa tietää tästä mitään,

Ilomielin kirjoitti Penetran wekselin s a antoi
hauelle samalla erään minulle tulleeu kirjeen,

Samana päiwänä tuli pappi galenlle ja kutsui
miuut pääkaduttaan, Siune mennessäni en mielä tien-
nyt koko asiasta mitään.
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Mi»»na knmmnstnttna, sanoi hän, että
totuuden tunnustaja uskaltaa »valehdella minnlle.

Minä »vastasin, ctt'cn minä tiedä, mitä hän tar-
koittaa,

Sanoillehan te minulle, ett'ei teille milloin-
kaan ole tnllut rahoja Hollannista eikä muualtakaan.

Myttäeu samalla Penctrau'n »vekselin, kertoi hän
minulle koko tapauksen. Minä tnnnnstin salnunccin
häneltä totnndcn, mutta rohkenin sen ohella sanoa hä-
nelle, että tuskin hänen on siihen »vähemmän syytä
kuin minnnkann, hän knn oli kysynyt minnlta sellaista,
josta hän tiesi, ctt'cn minä saisi sitä ilmaista. Siten
oli hän pakottanut minut »valehtelemaan. Hän myönsi
olewani oikeassa jn ystäwnlliscsti lupasi tnodn minnlle
rahat 14 päiwän knlnttna. Sen hän sitten tekikin ja
sanoi samalla:

Kirjoittakaa »Mamillenne Hollannissa, että he
saawat osottaa rnhnlähctykse»»sä minulle, ja minä olen
täsmällisesti toimittmva ne teille, siitä saatte olla wnr-
ma. Sillä tnwoin »vältätte kaikki »vaarat.

Minä lansnin hänelle hartaat kiitokseni, mntta
en kumminkaan uskaltanut käyttää hänen hywäntah-
tuistn lnpanstnnn hyödykseni. Olimme silti edelleen-
kin hywiä ystnwiä, Mnntoinkin teti tämä oikeamie-
linen sn Jumalaa peltääwäinen mnnkki minnlle ja
muille neljälle protestantille meidän galerilln monta
mielihywää.

Ennen pitkää huomasiwat tumminkin muitteu
lniwnin papit jn jesuitat hänen kohteleman protestant-
teja iuhimillisemmiu jn kristilliscmmin kuin he itse.
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Tuosta he suuttniwnt sn lähettimät s)pern'in piispalle
kirjelmän, jossa häntä syytettiin kerettiläisyydestä ja
siitä, että hän suosii protestantteja eikä cusiutään koeta
kääntää heitä katoliseen uskoon, Piispaj kutsutti hä-
net luoksensa, näytti hänelle syytöskirjecn jn waati hä-
neltä lausuntoa,

Monseinneur! sanoi mnnkki rohkeasti,
Jos teidän korken-arwoisuutenne käsky ou, että minun
pitäisi ahkerasti kehoittaa wankcja taipmnnan katolisen
kirkon-opin totuuksiin, niin wastaan minä, että sitä
olen tehnyt joka päiwä, eikä kukaan woi minnn wns-
tann siinä todistaa. Mutta jos waaditaan, että mi-
nuu pitäisi noita poloisia kaikilla tmooin rasittaa jn
rääkätä, niinkuiu muut laiwapapit tekemät, niin olen
walmis hnomispäiioänä lähtemään puis tästä luos-
tarista.

Piispa ei lainkaan loukknutunnt hänen puhees-
tansa, waan päinwastoin hywätsyi hänen menettelynsä
jakehoitti hälytä edelleenkin toimimaan samalla taivalla.
Muille papeille autoi hän sen sijaan ankarat nnhtcet.

Siitä näkee, tninkn katolisenkin kirkon setä alein-
massa että korkeimmassa papistossa on rehellisiä, oi-
keamielisiä miehiä.



Teitsemäs liitu.

Hn a 5 Kärsimyksiä

Wuouua 17t2 teki, niinkuin jokainen tietää, Eng-
lannin knuingatar Franstan kanssa ranhail, jossa mmm
muassa päätettiin, että Englanti saa hnltuuusa Dnn-
terque'n tnnpungin ja häwittän sen sataman. Sen
johdusta tuli shyskuussa Du>lkcrque'eu 4—5 tuhatta
miestä englantilaista sutawäkeä, junka «altaan frans-
kalainen liuuuc jätti sikäläisen linnan.

Knnintaalliscssa rahastossa oli siihen aikaan niin
niukalti waroja, ett'ei galereita >uuitn warustan meri-
kuutoou, Sennuioksi tehtiin Englannin knningattaren
kauosa sellainen sopimns, että galerit miehistöineen ja
wankeineen snisiwat olla satamassa kuku talwen, kusk'ci
satamaa kumminkaan ulisi woinut ruweta häwittäniään
ennenkuin ivasta kesällä.

Tuskin oliwat Englantilaiset miehittäneet kau-
pungin ja linnan, niin alkoi heitä jonkottnin käydä
galereilla, he tn» ciwät sellaisia ennen olleet nähneet.
Mmm mnassa känn siellä monta upseeria ja heidän
joukossaan franskalaisia pakolaisia, jotka oliwat saaneet
knnlla, että knksikolmatta protestauttia oli siellä, tuu-
mittuina liskonsa tähden. Nähdessään meidän kahleem-
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me ja turjan tilamme, syleilimät he incitä, kyyneleitä
wuodattaen. He miippiwät useampia tunteja luonam-
me, mähääkään wälittämättä epämnkawista istuimista,
syöpäläisistä ja pahasta hajusta: piti>vätpä mielä kun-
nian-asiana kohdella meitä galeriupsecrien nähden rak-
kaina »neljinänsä, lohduttaa meitä ja kehoittaa kestä-
wyytecn ivaiwuissammc, Sotamiehiäkiutuli sinne suu-
rin parwin ja nämä sotamiehen tapaan intoansa
ilmimoden wannoiwat, että kyllä he meidät miekka
kädessä wapanttamat, ellei meitä hywällä irti päästetä.
Tämä taas suututti laimapappeja, jotka selittiwät tap-
teeui de Langeron'ille, että senkaltaisen pahennuksen
Maittamiseksi olisi pääsy galereille kokonaan tiellettämä,
Eenjälkcen koetettiin kohteliaalla taivalla estää englan-
tilaisia sotamiehiä tnlemnsta aluksiin, mntta uämä las-
kiirat kätensä miekankahmaan ja saiwiiuat olemansa
nyt kaupungin ja sataman herroja ja samoin myös
galerieukin herroja, ja ellei muu auta, niin mäkipatulla
he galereihin nonsemat. Täytyi kuin täytyikin antaa
rantalandan olla jokaisen käytettämissä.

Tämä Englantilaisten myötätuntoisnus tuotti
meille kummiukiu uusia kärsimyksiä, paljoa suurempia
kuiu mhän-astiset. Siitä käyn nyt kertomaan.

Paitsi muita, käwi luonani myöskin muuan eug-
lantilaiuen owersti, joka kehoitti minua lähettämään
kaikkien galereilln oleioain protestanttien nimessä Dun-
tcrgue'n englantilaiselle maaherralle, lordi Hill'ille, kir-
selmän, sossa häntä pyydetään hakemaan Englannin
kuningattaren wälitystä meidän »vapnuttamisekseinuie.
Minä sepitin tuuu kirselmän niin hywin kuin osasin,

Wainnj»!! aitnmi 12
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sn uwersti lupasi toimittaa sen maaherralle. Pian
senjälkeen lähetti lordi Hill sihteerinsä minun luotsein
sanomaan, että hän on minuu kirjoitukseni saannt ja
antanut siitä kuningattarelle tiedon. Neljäntoista päi-
wän kuluttua toiwoo hän saamansa suosiollisen mas-
tanksen. Tämän snnoinan ilmoitin uskonweljilleni, ja
kaikissa meissä heräsi toiwo, että ennen pitkää pää-
semme wapaiksi.

Mntta toisin käwi.
Lieneekö lordi Hill ensinkään kirjoittanut meistä

kuningattarelle, sitä en tiedä, mutta wnrmnn on, että
hän näitten neljäntoista päiwän kuluessa tuli komen-
dantin, kapteeni de Lang?ron'in kanssa tnttamaksi.
Tälle hän eräänä päiwänä huomautti, kuiuka epäwii-
sansti Frnnskan howi oli tehnyt siinä, ett'ci se jo en-
nen Englantilaisten tnlun ollut lähettäuyt meitä Dun-
kerque'stä pois, sillä pitihän holville olla tunnettua
Englantilaisten suuri myötntuntoisuus galereille tuo-
mittuja protestantteja kohtaan,

Minä en ensinkään tiedä, jatkoi hän,
tokko minun onnistuu saada sotmnieheni pysymään le-
wollisinn. Nytkin he uhkailemat käyttää wäkiwaltaa,
ellei noita wnnkeja päästetä wapaiksi. Pian tässä
saattaa tapahtna yhtä ja toista sellaista, jota olisi
meille kummallekin warsin wastenmielistä.

De Lnngeron myönsi tuon, mntta sailoi samalla
tietämänsä ihan warmnnn, Franskan kuningas
milloinkaan suostu päästämään meitä wapaiksi. Hän
pyysi lordi Hill'iltä neuwon, mitä tehdä tässä tlika-
lassa asemassa. Lordi Hill kehoitti häntä silloin hank-
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timaan hoivista lupaa sandn nnedä protestantit kai-
kessa hilsaisnndessa sa salaa Duukerque'stä pois. Hän
puolestaan tarjoutui olemaan siinä awullisena.

Iluinielin noudatti de Langeron tätä neuwoa ja
saikin pian käskyn lähettää meidät, yksissä hankkein
lordi Hill'in kanssa, Duukerquc'stä pois. Se tapah-
tui seuraamalla tawalla.

Loknknnn ensimmäisenä päiwänn huomasimme me
meidän galerin laidassa erään kalnsoiman, jonka sa-
nottiin jontunecn kiinni salakuljetuksesta. Tuon jutun
uskoi joka mies. Illalla soitettiin tawnllisuuden mu-
kaan iltasoitto, jn joka mies pani maata. Äkkiä he-
rään minä kammiossani siitä, että meidän majori kah-
den sotamiehen kanssa seisoo wuoteeni wiercssä, tähtää
minua pistolillnan jn uhkan minut nmvnn, jos hiu-
kankaan hnudnn.

Mitäs minä olen tehnyt, herra majori?
kysyin minä hädissäni.

Et ole tehnyt mitään, eikä siuullcknan tehdä
mitään, sos wcmn olet ääneti, wnstasi hän.

Senjalleen käski hän minun astun alns knlasui-
mnnn, ilmnu melua jn niwnn hiljan, tietysti, jott'ei
englantilaiset »vartijat läheisessä linnassa mitään huo-
maisi. Soimassa oliwat so ennalta muut 21 nskon-
weljeäni. Meidän kastettiin käydä soiman ruuman
pohjalle seljallemme, ja siellä meidät kaikessa hiljaisuu-
dessa lyötiiu knhleisin, sotamiesten uhatessa meitä pis-
timillään. Sitten kuulimme soiman lähtemän purjeh-
timaan. Sen täytyi kulkea erään englantilaisen sota-
Iniwnn ohitse, joka oli wnrtioimnssn sataman snulla.
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Soinnnl omistaja, muuau Englantilainen, uäytti sota-
laiwan päällikölle lordi Hill'in alletirjuittanuni pope-
riu, jossa luki: „Päästcttäkuöu tämä soima knlkcmaan;
se lähtee kalalle minuu taloani marten." Soima pääsi
jatkamaan matkaansa, ja pian olimme ulapalla. Sen
arwasimme alutseu komnsta teitkumisesta. Nähdä me
cnnne moiueet mitääu, ruomassa km: oli pilkkosen pi-
meä. Sotamiehet sulkiwat luukut, jotka wiemät kau-
nelta ruumaan, jonka jälkeen me asetuimme wähän
mukamampaau asentoon, allamme pohjalastin hiekka.
Koska merelle lähtiessä aina otetaan mukaau ruoka-
tarpeita, ellei muuta, miu kumminkin leipää ja »vettä,
mutta me emme soimalla uähueet mitääu marustutsin,
niin jo rupesimme luulemaan, että »aikomuksena on,
ulommas tultua, upottaa meidät soiminemme painu-
nemme meren pohjaan; sotamiehet sen sijaan pääsewät
soimau sluupilla maihin.

Saattaa arwnta meidäu hätämme ia tuskamme,
mutta uuclö suuremmaksi se nousi tuossa täydellisessä
pimeydessä, kuu muutamat, kastuueiua pohjaweoeslä,
rupesiwat huutainaau:

Veljet! Vettä tulee aluksccu! Nyt huku-
taan!

Mitä tmsimme »ie muuta kuiu palamissa rukouk-
sissa jättää henkemme Jumalan huomaan! Mutta
mieleeni muistuu mielä, kuiuka miuun, kesken kamalaa
titaanikin, melkein täytyi naurahtaa eräälle towereis-
taui, Vieressäni oli muun» ?0-wuotins wanhns, joka
nioinwuotisista kärsimyksiltä lienee ollut hicnuiu heikko
päästään. Kuultuaan muiden huutaman, että wettä
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tnnkeutnn soiniaan, alkoi hän kopeloida ympärilleen
kaikille haavoin, .häirittynä rukouksessani kysäisin minä,
mitä hän tahtoo,

Niin, ivastasi hän, naulaahan minä
tässä haeskelen, niihin rcussclin ripustaisin, sott'ci
wnatteet kostn,

Voi, meli hywä! sanoin miiiä, Ajat-
tele toki ennemmin sielusi osiota, sillä jos mc hukiimme,
iiiiii mitäpäs sinä waatteilla teet!

Te on totta, se, mirkkoi hän, rauhoittiien,
Nutonksioso mietimme töniä» pitkän, hinoeän

yön, Aminin moljetessa nivottiin liilikku, Minä kuu
sntliin olcinnon suuri seii kohdalla, uousiii scisoiuilleui,
niin että nlotnin näkeillään kannelle. Ensiminäisenn
huoiiinsiii meidän mnhtimestarin, jonka kanssa meillä
oli hywät ioälit, ja jolle niwan äskettäin olin pate-
rilla tehnyt pienen palwelnksen,

>tas, tekö siinä, herra Praire? wirkoin
minä. -

Niin, ystäwä hyniä, ivastasi häil, Ette
inahtaneet komin hyniin nukkua tänä yönä,

Minnes te wictte meitä?
Äotsotaa, sanoi hän, »viitaten rantaan päin,

niistä sokn olito kanpuiiki häämöitti. Tiiolla on Ca-
lais. Siellä lasketaan teidät maihin ja sitten saatte
jatkaa matkan jalkaisin.

Mnttn kuinkas, t»säisiii ininä, kuinkas
moiwat heität »vanhukset, raajarikot ja sairaat, niinkuin
niinä, minussa oli silloin rcknrrenttituunie astua
salan?
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kuningas, joka ci milloinkaan wnadi mah-
dottomia, sallii heikkojen kulkea rattailla. Tässä an
marssimääräys: siinä näette, itse hän ei osannut
lnkea unko siihen merkitty mnnta tnin yhdet rat-
taat kahlewnrastoa ja knormastoa warten.

Minä otin paperi:: ja silmäsin pikaisesti sen läpi,
nähdäkseni, mikä meidän määräpaikkamme on, ja lnin
lopulla: „Haorc de Siellä wiiwyttäköun,
kunnes intendentti toisin määrää."

Laskimmc niin muodoin Calais'»'»» satamaan.
Meidät wietiiu »vautihuonecsen, ja sitteuknin meidät
oli kahlittu, saimme rekruttieu ruokn-minoksen. Seu-
raamana päiwänä kytki profossi meidät parittain yh-
teen, toisesta jalasta kunkin, ja pujotti »vielä pitkän
ketjun niitten reuknitten lämitse, joilla me olimme yh-
teen kiinnitetyt, niin että kaikki yksitoista paria oliwat
yhteisissä kahleissa. Mutta meidän joukossamme oli
sellaisiakin, jotka joku »vanhuuttansa tai sairauden täh-
de»! oliwat »»iin heikkoja, ett'eiwät olisi neljännestä-
kään tuutia jaksaneet kaivella, maikk'ei heillä olisi ollut
kahleitakaan knnnettawinnan, Ia tnskin olimme puolen
tunnu» perästä saapnneet eräälle kukknlalle, niin jo
»»ääntyi neljä henkeä »»mahan. Silloin emme me muut-
taa,» päässeet kulkemaan, yhteeu kun olimme kytkettyi-
nä, cmmekä taas jaksaneet heitä kantaakaan. Minä
kutsui,» »vahtimestarin, joka sotamiehinee» oli käynyt
kokonaan ymmälle, ja sanoin i

Sallitan minun antaa teille kaksi ncnwon, ja
niistä saatte noudattaa, minkä itse parhaimmaksi näette,
Ammuttakaa meidät kuolijoiksi joko mies tahi hnuk-
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kikan rattaita, joilla päästään eteenpäin. (Ntchän
pane pahaksi, jos huomautan, että te olette palwcllnt
yksinomaa merellä ettekä siis tiedä, miten on mene-
teltmvä, kun kuningas käskee maitse marssimaan. Ase-
tuksista, sotka kuningas un antmnit sotamiesten, rek-
ruttien ja »vankien kuljetuksesta, käy nnvnn selwäksi,
että, ellei knlsctettawat »voi astua, kulsettajain pitää
hankkia heille rattaita, joita he kuninkaan käskyn no-
jalla ottamat kylistä, kauppaloista ja kanpnngeistn.
Lähettäkää muutamia sotamiehiä lähimpään kylään, ja
tnokoot he sieltä niin paljon rattaita kuin tarwe wnn-
tii. Mc maksamme teille 6 livreä (markkaa) päiwässä
jokaisiota rattaista, ja koska teillä on oikens saada ne
knninkaan nimessä ilmaiseksi, niin ansaitsette sillä ta-
paa nätin snmman.

Muutamat sotamiehet todistiwat puheeni oikeaksi,
ja silloin tilasi »vahtimestari kahdet rattaat tästä paikka-

kunnasta ja niin yhä edelleen aina Havre de Grnee'en
aon.

Wahtimeotari oli muutuin hyivä mies, waikt'ei
juuri mikään kruudinkeksijä, uiintllin sanotaan. Rat-
saotaeosaan eräänä päiwänä taas tapansa mnkaan niit-
ten rattaiden »vieressä, joiosa minä olin, rupesi hän
haastelemaan kaikenlaista. Minä kysäisin häneltä, min-
nekä hän meitä wie. Hän ei wastannnt mitääu, sillä
hänen oli lähtiessään täytynyt »valalla wannoa, ett'ei
hän määräpaikkaa ilnniise kelienkään.

Tiedänhän minä sen »vallan hywin, nur-
koin niinä wihdoin: Havre de Graee'enhan meitä
wiedään.
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3illoin hän sanoi, että minä olen joko noita tai
profctta,

Minnn täytyi nanraa hänelle,
- Olen liiaksi rehellinen, sanoin minä,

ollakseni noita, eikä minusta prosetaksikaan ole, sillä
siksi olen liian suuri syntinen.

Siitä pitäen oli hän näkcminään minussa jotain
salaperäistä, mntta yleensä kohteli hän meitä hymin ja
majapaikoissa antoi meille säännöllisesti rnokn-annok-
semme. Joksi sijoitti hän meidät, käskyjä noudattaen,
wankihuoneisin tai, missä niitä ei ollut, talleihin.

Niin saawnttiin mihdoin Hnvre'en,
Tässä kanpnmussa oli koko joukko niin sanottuja

koinoertiitejä, s, o, entisiä reformilaisia, jotka >väkin>al-
lalln oli pakotettu menemään tatoliu-uskoon. Heidän
joukkoonsa kunlni niouta kaupungin nmrakknimmista
kauppiaista. Näuiä herrat oliu>at saaneet tietää mei-
dän tulostamme ja olinnit enuakolta pyytäneet inten-
dentin antamaail käskyn, että meitä piti kohdella hy-
mni. He ottimat taatakseen, ett'ei meistä kukaan edes
yritäkään karkaamaan. Hän lupasi täyttää heidän
pyyntönsä, ja niinpä meidät majoitettiin nrsenaliin,
jossa meillä oli olkikasseja, matrasseja ja peitteitä käy-
tettäunnämme.

Pian tnliioat nnu herrat, intendentin seurassa,
meidän luoksemme ja termchtiwät meitä sydämellisesti,
kyynelet silmissä, Samaan aikaan saapui tullimiehiä-
kin, jotka pyysinuit intendentiltä lnpaa saada tartasiaa
meidät.
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Tarkastakaa ivaan, sanoi hän, olkapäitään
kohauttaen, mutta tuskiu te muuta löydätte kuin
syöpäläisiä.

In sauqcu wähän he löysiwätkin. Mutta wih-
doin hnomasiwat he erään arknn, jossa meillä oli har-
tauskirjoja,

Täss'ou (snluin'in kirjoja! hnusi yksi heistä,
Tnleen, tnlcen heti kohta!

Senkin lnrjus! kiljaisi hänelle samassa
intendentti. - Mitä sinulla on sen asian kanssa teke-
mistä? Tee tehtäwäs äläkä muuhun rnpca, taitkn
minä näytän sinulle, mitä olet majaa.

Tullimies pani arkun kannen kiinni jn meni tie-
hensä, Tenjälkeen päästettiin meidät irti isosta, yh-
teisestä ketjusta: jäljelle jätettiin maiu ne, mitkä yh-
distiivät meitä pnrittaiu yhteen. Intendentti kysyi
ystäwällisesti meiltä, olimmeko matkalla olleet tyyty-
wäisiä nnirtijoihinune. Me nnistasimme saaneennnc
heiltä niitä parhainta kohtelun osaksemme,

No niin, sanoi hän siihen, ei teitä pa-
hemmin kohdella täälläkään.

Tnmalla kasti häu lähettämään nieille leipää
omasta pöydästään sa salli edellä maiuittujeu herrain
nnirustaa meitä muilla ruokatarpeilla ja myös käydä
meitä tcrwehtimässä, Autoipa wielä käsky» wahti-
mestarille sallia meidäu niwnu wapaasti harjoittaa
hartauttamme.

Pinu alkoi luounmme käydä maiuittujeu herrain
uiukaua mnitakin kouwcrtiiteja, kaikeu-ikäisiä ja kum-
pnntin sukupuolta. Mc pidimme rukouksia nnmniu,
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illoin sa, lnettuamme mukanamme olemista.hyivistä
saarnakirjoista joutuu saarnan, weisasimmc »virsiä, uiin
että wnukihuouecmme oli pienen kirkon kaltni»»en. kuu-
lui »vaan itkua ja nyyhkytyksiä noilta hywiltä ihmi-
siltä, jotka tuskin hetkeksikään jättiwät meitä yksiksemmc.
Nähdessään meidän raskaita kahleitainme jn meidän
rohkeuttamme niitten kantamisessa, soimasiwnt he o»naa
heikkouttaan ja walittiwat, ett'eiwät he olleet jaksaneet
hamaan kuolemaan asti wastnauseison heidän päällensä
pantuja kärsimyksiä ja heidän eteensä asetettuja houku-
tuksia, waau oluvat luopuneet oikeasta uskosta.

Niin, saatailpa sanoa, että meidän kurjau tilam-
me näkeminen sa omantunnon soimaukset liikuttuvat
heitä wielä enemmän kuin meidän kchoitnksemme sll
saarnamnie, sillä näin ylcwmiu toi»nee»> ei meillä ol-
lut kutsumusta eikä kykyä. Heidän menettelynsä osoitti
selwään, tuiuka romalainen kirkko, Imlllessaan fan-
inansa ihmisiä käännetyiksi, tekee heistä maan teesken-
telijöitä.

alituinen »vieraitten käynti niillä saattoi kum-
minkin matkaan sen, ett'ei konwertiitcja enää käynyt
Havre'»» pääkirkossa ensinkään. Kummastellen tuota,
tuli kaupuu,qiu kirkkoherra meidän »vantihnoneesemme
ja hnomasi täällä tumau täydeltä uusin profelytejänsö,
jotka pelkäämättä sauoiwnt hauelle:

Katsokaas, kirkkoherra, uäitä kuuuou ihiuisiä
sa hyuuä kristityitä! heissä on ollut enemmän lu-
juutta ja rohkeutta kuin meissä!

Tämä tietysti pisti kirkkoherran »vihaksi, ja niinpä
hän juoksi kohta intendentin luokse »valittamaan mei-
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dän päällemme, mutta tämä mastosi kylmäkiskoisesti,
ctt'ci hän moi tehdä wäkiwaltaa ihmisten omille-tun-
noille. Hänen mielestään ansaitsee snltincn kerettiläi-
nen paljon enemmän kunnioitusta kuin walctaapuuu
puettu teeskentelijä,

ln sitä paitsi, lisäsi intendentti, tästä
tapauksesta ou teille se hyöty, että uyt osaatte erottaa,
ketkä teidän laumastanne ownt hywiä katolilaisia ketkä
huonoja.

Kirkkoherra ei kumminkaan tyytynyt näilnn scl-
wiin perusteihin, maan, kntcn lnyöhemmin saimme
tietää, ilmoitti howiin, että meidän oleskelumme Hav-
ressa oli aikaansaanut palsou pahennusta, ja ett'ci-
mät uudet konwertiitit sen johdosta enää hänen kir-
kossaan käykääu. Heti kohta tuli ministeriltä inten-
dentille käsky, että meidät oli lähetettäwä Parisiin,
mutta kaiken lewottomuuden maittamiseksi piti meidät
toimittaa matkaan niin salaisesti kuin mahdollista.
Tämä warowaisuus oli aiman tarpeeton, sillä Havre'n
protestanteilla ci ollut lainkaan aikomnsta käydä meitä
wäkiwaltalla »vapauttamaan. Meitä sniwat kuljettaa
kuin lampaita tenrashuoneesen.

Tässä olkoon mainittu, ctt'en »vieläkään tiedä,
miksikä meitä kuljetettiin Hnprc'en, sillä jos ministe-
rin tarkoitus oli liittää meidäl Pnrisista lähteivään
galerikctjunn, niiu miksikä hän lähetti meidät kierto-
teitse Havre'n kantta, s osta Parisiin on yhtä pitkä
matka kuin Dnnkcrqne'stäkin? Muutamat nrweliwat,
että meidät oli aikomus lähettää Ameriknan asti, sn
niin, minun luullakseni, howi ensi alussa oli aikonut
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tehdäkin, mutta sittemmin päättänyt toisin, kuultuaan,
mitä kaikkea pahennusta me olimme saaneet aikaan
Havrc'n katolilaisissa ja heidän kirkkoherrassaan,

!illli miten oli, meidät wietiin Haure'sta yhtä
salaperäisesti kuin Dunkcrque'stäkin, Tällöin sattui
muuau seikka, jota sai mcidäu umhtnnestnrin ihan lu-
jasti uskomnau sitä, ett'ei meidän laitamme ole ihan
niin kuin olla pitäisi, Viidentenätoista päiwänä siitä
lukien kuin olimme saapuneet Haore'en, kellu yhdeksän
tienoissa illalla, olimme juuri ruwcta illastamaan,
tun n>nukihuonecseu astui muuan neitonen, shaaliinsa
kietouueeua. Hän oli erään rikkaan pankkiirin tytär, jolle
muutamia päiwiä sitteu olin lninnuuut erään saarna-
kirjan. Suurimmassa kiireessä wirkkoi hän minulle:

Tässon, ratas weli, teidän kirjanne. Tänä
yönä kello 12 wiedään teidät pois täältä; neljät rat-
taat on tilattu, ja «altoincn portti jätetään yöksi snl-
temnttn. He wiemät teidät Pnrisiin, kamalaan Ln
Tonrnelle'» nmnkihuoneescn ja sieltä galcritetjussa
Marseilleen, Jumala auttakoon teitä näissä uusissa
waiw oissa!

Sen sanottuaan kiiruhti hän pois niin nopeasti,
ett'euoät wartijnt, jotta paraikaa oliwat illallisella, en-
nättäneet huomiltakaan häntä. Illallista syödessämme
ilmoitiu kumppaneilleni wasta kuulemani untisen, jn
niinpä me emme täuä iltana enää ryhtyneetkään teke-
mää:, tilojamme, maan aloimme panna kokoon wähiä
tnnmroitammc. Tuli tuossa taas mahtimestari ta-
pansa mukaan tnpnnn tupakoimaan ja haastelemaan.
Hämmästyneenä pysähtyi hän owclle ja kysäisi i
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Mitäs nyt meinataan?
Matkallehan tässä hankitaan, »vastasin

minä. Puoleu-yön aikana lähdetään, ja te lähdette
tietysti unikaan.

oletkos sinä mieltä »vailla? huudahti hän.
Mistä se päähäsi pälähti?

Uskokaa miuua, jatkoin minä, puolen-
yö»» aikana seisoo neljät rattaat »valmiina, ja »ne läh-
demme »los »valkoisesta portista. Te saatatte meidät
Parisiin ja jätätte meidät La Tournelle'n »vnnkilaan,
jossa sitten liitymme Marseilleen menewään galcri-
ketjunn.

Ia usko sinä minua, että sinä alet hupsu, ja
ett'ei sinun puheessasi ole peniä »vähääkään. Vast-
ikään kannu intendentin lnema käskyjä kiuileniassa, ja
hän ilmoitti miuullc, ett'ci mitään lnitta kuulu.

Tuskin oli hän puhunut uuu sanat, niin jo tuli
intendentin palwclija kutsuinaan »vahtimestaria heti
paikalla intendentin luo. Tuokion kuluttua palasi hän
takaisin aiwnn haltioissaan.

- Herrninen aika! sanoi hän miilulle.
Noitiakos te sittenkin olette »vai mitä, koska te tiedätte
kaikki jo ennakolta? Mutta tun te scutään olette niin
hymni ihmisiä, niin en minä usko, että piru huolisi
rumeta teitä auttamaan. Nyt justiin sanoi intendentti,
että minun pitää lähteä teidän kanssanne, ja kertoi
kaikki muutkin seikat ihan täsmälleen, niinkuin sinä.
Ia sanoi häu senkin »vielä, ett'ei koko kaupungissa ku-
kaan tiedä tästä mitään. Kyllä »vaiueutin itse Herra
Jumala on teidän kanssanne.
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Hymä ystäwä, sanoin niinä, emme ole
noitia emmekä profetoita, ja kaikki tapahtuu nimau
luonnollisella tamalla. Mutta toiumu minäkin, että
Jumala on meidän kanssamme.

Me jatkoimme matkalle hankkimista.
Mistä tuo neitonen oli salaisuuden perille pääs-

syt, sitä en olisi koskaan snnnnt tietää, ellei hänen
isänsä olisi käynyt lnonnmnic Nouen'issn, meille tno-
massa rahoja, jotka Haure'ssa oli meille kolehtilla
koottu. Häu kertoi tyttärensä oleman kihloissa inten-
dentin sihteerin kanssa, joka wastaan-ottaa ja aukaisee
kaikki howista ttilleet kirjeet, ennenkuin esittää ue in-
tendentille. Nähtyään meitä koskeman käskyn, oli hän
heti tullut kertoinaan siitä morsiamelleen, jonka hän
tiesi suosiman meitä. Mutta mitenkä tämä neitonen
oli päässyt Mantilaan, maikka portit jo oli suljettu, sitä
ei isä sanonnt tietämänsä eikä koskaan tiedustelleensa-
kacm sitä tyttäreltään.

Nmmellcen kello yöllä läksimme Haure'sta
neljillä rattailla, joista pyörärandnt oli otettu pois,
ett'ei kolina kuuluisi. Ei ollut lyhtyjäkään muknun,
ja hursti oli heitetty meidän ylitsemme. Niin kumin
oli peljätty metelin nouseman meidäu eduksemme,

Rouen'iin saakka ei tapahtunut mitään sanotta-
maa. Mutta Rouen'issa hämmästyimme komin, kun
kahdenkin wankilan wnhtimestarit, mastoin nimen-
omaista käskyä, kieltäytyiwät wnstann-ottnmast» meitä,
Wihdoin suljettiin meidät erääsen torniin, joka oli
määrätty ainoastaan kaikkein kuuluisimpia pahanteki-
jöitä warten. Sinnekin otettiin meidät marsin mas-
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tenmielisesti, ja tornin 'vahtimestari mci meidät kau-
heaan mnnkihuonecsen, jossa hän kuuden wartijan
annilla kytki meidät palkkeihin niin tiukalle, ettei moitu
ensinkään liikkua. Sen tehtyään meniwät he pois ja
lukitsiwnt owen perässään. Me jäimme pimeään, eikä
ollut meillä leiwänpalastnknan. Mutta meidän kuu
oli nälkä sekä jauo, niin hnnsimme me, minkä jak-
soimme, parin tnnuiu ajau, pyytäen edes maksua mus-
taan saada ruokaa, Wihdoin kuulimme joukun lähes-
tymän luukkua ja sanomani

Mutta frnnskaahan ne puhnmat, nuo miehet!
Päätimme siitä, että tässä oli joku määrinkäsitys

päässyt mallalle, ja huusimme yhä komemmi» tnomnnn
meille ruokaa rahan edestä, Wnnkilan wahtimemnri
tuli wihdoin sisään, mukanansa kuusi wcmginmartijaa,
ja kysyi, olemmeko me Franskalaisin, Me tietysti
myönsimme.

Mutta miksikä te, sanoi hän, miksikä
te sitten pirua pnlwelette? Pahemmiksihan hän teidät
tekee kuin itse onkaan!

Minä sanoin hänen marinaankin aikoman tehdä
pilan meistä,

Tekisitte paremmin, sos toisitte meille ruokaa
mntsua wnstann, lisäsin sitten ja annoin hänelle
lonisdorin (20 mk,),

Totta tosiaankin, wirkkoi hän, ette maar
te näy olemankaan niin pahaa mäkeä kuin teistä huu-
dettiin. Täällä ei ole wiitou päiwiin muusta ollut
puhettakaan tuin siitä, että jostain kaukaisesta maasta
pohjoisen puolelta saapuu tänne noitia, niin häjyä mä-
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keä, ett'ci niitä nuntli sliurin surmiukaau pitää Dnn-
kcrque'ssä, jonka innoksi heidät piti lähettää Marseil-
leen, Zanotnapas nyt snoraan, mitä mäkeä te oikein
olette.

Minä rupesin kertomaan hänelle waihcitmnmc,
sa samassa tuli sisääu meidäu nnihtimestarimmekin,
joka oli meitä saattanut tänne asti. Hän tuli katso-
maan, kuinka meidän laitamme oli,

Vankilan wahtimestari mcti hänet syrjään ia
tiedusti, millaista mäkeä me olemme.

stelpo miehiä kerrassaan, sanoi meidän
mnhtimestari, Minä ottaisin «iedäkseni heidät halki
koko Franskanmaan, Heissä ei ole muuta wikaa knin
että onnit hugenotteja,

Eikö muuta? huudahti wankilan isäntä,
Eihän nunna heidän uskontonsa miellytä, nuitta

miehet kyllä, sillä hcidäu joukossanu un niin siiwoa sa
kunnollista mäkeä, ett'ei paremmasta mihin.

Hän toi sitten »idille ruokaa sn irroittaa
meidät palkeista, jättäen ivaan taiualliset kahleet jal-
koihin, Poislähtiessään sanoi hän antauniusa meidän
nokoinoeljillemme tiedon meidän tänne-tnlosta sa lu-
pasi päästää heitä meitä terwehtimään,

päiwäilä oli meidän jotenkin tilawa
wankihuoneenune täynnä wieraita, Nämät roneni-
laiset ystätvämme pakottimat meidät wastaan-utta-
maan rahoja ja ruhkaisiwat meitä mitä liikuttannm-
malla tnwalln pysymään lnsina nskossamme. Knn sit-
ten senraanmna päin>änä läksimme edelleen, tahtoiwat
he tnlla saattamaan meitä hywän matkaa nlos knn-
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pumn'sta ja pyysiioöt saada kantaa meidän kahleitamme
hartioillansa, Sitä me emme kumminkaan sallineet,
osaksi kristillisestä nöyryydestä, osaksi siitäkin syystä,
että tahdoimme säästää heitä itämiltä seurauksilta.

Niin matkustimme sitteu rattailla Noueu'ista
Parisiin, enkä osaa kyllin kiittää sitä kohtelua, joka koko
matkalla mahtimestarin puolesta tuli osaksemme. Sii-
hen lienemät osaltaan kyllä waikuttancet ue runsaat
lahjot, joita hän oli sannnt ystäwiltänime Rouen'issa,
unitta wielä euemmäu oli siiheu syynä hänen warma
wakiuitnksensa, että me olemme Jumalan erityisessä
suosiossa olemaa ja profetallisilla lahjoilla marnstet-
tua mäkeä, Kuu esim, profossi tarkasteli meidän kah-
leitamme, oli hänellä tapana sanoa, että se on onvan
tarpeetonta, me kun mielisuosiolla menemme minne
maan kunimpis käskee,

la ellei, lisäsi hän, ellei niin olisi,
niin ei heitä pitäisi kahleet eikä mikään.

Tässä mielipiteessään hän pysyi lujasti kiinni,
huolimatta meidän selitytystämme.

Marraskuun 12 pmä 171-2 saaionttiin kello 3
iltapäi>oällä Parisiin, Astuimme rattailta alas La
Touruelle'u, entisen kuninkaallisen huwilinnan, edus-
talla. Nyttemmin säilytettiin sen maan-alaisissa Hol-
meissa wanteja, sotka rikoksista oli tliomittn galereille,
ja joitten täytyi odottaa siellä, knnues miesluku oli
täysi, niin että heitä sopi lähteä wiemään niin sano-
tussa isossa lialerikctjnssn Marseilleen,

Syystä on tämä linna joutunut Franskon hir-
weimpäin wankihuoneitten huutoon, i?lin kyllä tot-

Wmnuicu aitana 18
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tnnut kantamaan kahleita jn nähnyt wnnkiloitn jos
jonkinlaisin, mutta sittenkin hirwitti minun, nstncssnni
tähän linnaan,

Kuwnilkuou lukijn »nelissään sunnnnttomnn, ki-
wiscn Holmin, jonka lattialle on kolmen jalan (noin
metrin) päähän toisistaan asetettu erittäin lujin tammi-
palkkeja. Nämä ownt wain kahden jalan korkuisin jn
näyttämät ensi silmäyksellä lawitsoilta, stuhunkin palk-
kiin on kahden jnlau päähäti kiinnitetty puolentoista
jalan pituinen kahle, joita parittnin yhdistää rautai-
nen kalilarengas. Tänne saapuneet Wangit asetetnnn
ensin puoleksi mnknnwnnu asentoon, niin että pää jää
polkille. Senjalleen pnnnnnu heille rengas kaulaan,
jn niitntnnn se alnisimen päällä »vahwnsti tiinili, jol-
loiu wnlistä sattuu, että wnsnra lyö poloiseen han-
wnu, autnnpa wälistä kuolul-isknnkin. Ia näin tnt-
kettyiuä saattaa tässä suuressa holwissn olla 4, jopn
äckin sataa miestä yhtä hnawnn.

Tuskin snnttnn ajatella kamalampaa tuin näit-
ten wiheliäisten wankien kohtalo. Sellaisessa ase-
massa ei raukka woi oikaista itseänsä pitkäkseen, sillä
palkki, johon pää nojaa, on siksi liian korkea; istnn
hän ei santa myöskään, nousta seisomilleen wielä wä-
hemmin, kahle klm un liian lyhyt. 3)öt päiwät täytyy
hänen olla puoleksi mnknawnssa, puoleksi istumassa
asemassa, puoleksi kiwilattinlla sa puoleksi paltiu uo-
sassa, jonka särmä painaa jn wniivna häntä. Lisäksi
wielä lika ja syöpäläiset jn kauhea katkn, ei ole
tummakaan, ctt'ei tässä kamalassa pesässä kuule tuin
yhtämittaista »vaikeroimista ja sydäntä snrkewui huu-
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tojn. Mutta täuui ei liikuta petomaisin waugiumnrtt-
soitn wähääknän, Päiumnstoin syöksee tuou tuovtnkin
sn marsinkin öiseen niknnn unisi knnsi inntn pylnvelcitä
sisään, sn raiwokkninn he nrmottn lyönnit ruoskilla sn
seipäillä soknistn, sota nxihänkiu huutnn, woiwottnn tni
edes huoknilecknnn.

Olimme tottuneet kestämään yhtä sn toistn, mnttll
oltnnmme kolme päiwän sn kolme yötn tässä nuheliäi-
sessä tilassn, lnnlimme so wnruinnu miimeiseu het-
kemuie lyömän, Hinuein oli tuska meidäu wnuhuksilla,
sotka huusiwnt kamalasti, sanoen, ett'ei>vät enää jaksa
kestää tätä waiwan, wnnn tnolewnt tuohon pnikknan.

Pian saimme sentään sonkuu »verran helpotusta.
Muuan hywäutahtoinen protestantti sa rikas

kauppias Parisissa, uimeltä Girnrdot, oli saanut kuulla
meidän olewan La Tournelle'ssa sn kiiruhti linnanpääl-
liköu, ystäwänsä, luokse, pyytäeu päästä puheillemme,
Siiheu ei päällikkö suostuuut, mutta päästi häucu kat-
selemaan meitä linnanpihan puolelta holmiu-nukostn
kaksinkertaisen ristikon läpi.

(insi alussa ei häu pimeältä »voinut nähdä tuiu
»ihdei» meistä, sollc» oli puuainen wiitta yllään. Vä-
hitellen tottuiwat kumminkin hänen silmänsä, uiin että
hau osasi erottaa meidät sokaisen, mutta puhutella
meitä hän ei woinnt, sillä siksi oli »välimatka liian
pitkä. Sensnlkeen meni hän kysymääu liunaupänlli-
költä, eikö meille riittäisi pelkät saltnknhleet, niinkuin
hän oli nähnyt parilla muulla wnugilla oleman. Lin-
uaupäällikkö »vastasi, että nämä »vangit mnksawat siitä
helpotuksesta määrätyn sunimnu rahna, n»iukä herra
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Girardot heti ilinoitti suorittawausa meidäu puolcs-
tainme.

Seuraamana aamuna tnli liunnupäällitkö manki-
huouccsen ja kysyi, kuka meistä haitan kassaa, Minnt
ilmoitettiin yhteisten marain hoitajaksi, Hän astni
silloin luokseni, tiedustaen, tahtoisimmcku mc olla ai-
noastaan jalasta kahleissa, minkä minä tietysti myön-
sin. Siinä sowittiin sitten, että minä tästä helpotuk-
sesta maksoin hänelle 5!) talaria koko siltä ajalta, mikä
meidän täytyi La Tourncllc'ssa olla. Minä suoritin
hänelle mainitnn snmman meidän yhteisestä kassas-
tamme, jonka jälkeen hän heti otatti meiltä pois kaula-
renkaat, panettaen main kahden jalan pitnisct witjat
jalkaan, niin että nyt saatoimme istna, seista sekä
maata. Siitä oli meille koko juntto huojennusta. Ia
tässä tilassa saimme olla kokonaisen kuukauden,

Nnnsaasti saimme myös jotenkin hymää rmvintoa,
niin sanotut harmaat sisarukset, toimat meille

joka päiwä lientä, lihaa jn hymää leipää, jota he, luosta-
risääntöjensä mukaan, käwimät keräilemässä armeliailta
ihmisiltä kaupungissa. Lientä kämi jakamassa itse pää-
uunnn eli luostarin johtajatar,abotissa. Nsein hän wiipyi
luouani tuutia ja antoi minulle rawiuton
ruusaammiu knin ulisin tarwinnutkaau, jonka juhdosta
muut mmuiit leikillään useiu sailoiwat miinia abotissan
lemmikiksi. Kerran, ruokittuansa minut, sauoi hän:

Wahinku sentään, ett'ette te ulc tristityitä.
teille sellaista un puhumit, äiti hywä?

wastasin niinä. Olemmehan me Jumalan ar-
mosta tristityitä mekin.
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Niin, sanoi hän, kristityttä te olette
muka jn uskotte sittcutiu Mosesta.

No mutta, kummastelin minä, ettekö
te sitten usko, että Moses oli suuri profetta?

Wai niin! huudahti hän. Wai pitäisi
minuu uskoman tuota petturia, mokomaakin määrää
profcttna, joka wiekottcli Juutalaisia, samoin kuiu Mo-
hnmctti Turkkilaisia! Ei, lumnlau kiitos, ci sellainen
harhaoppi minuun pysty.

En woinnt muuta tuin myhähtää sa kohauttaa
olkapäitäni. Muorille sauoiu uniin, ett'ci tässä ole so-
pima aika eikä paikka mointen kysyniysteu pohtimiseen.

— Parasta olisi kumminkin, lisäsin, että
te kormnriuissä tunnustaisitte puheenne rippi-isällenne.
Hän o» lnteum teille synniksi sen, mitä olette sauouut
Moscksesta, se on wnrma.

Tästä näkee, kuinka alkuperäisellä uskonnollisella
kannalla nuo armaat nunnat owat.

kolmen unikon perästä tuli tieto, että galcriketsu
on nyt täysilukuinen sa lähtee liikkeelle kahdeksan päi-
wäu perästä, Siitä pitäen käwi meillä sokn päiioä
munan sesnittnnowisi umlmistaniassn galcriorsia ri-
pille sn P, Ehtoolliselle, Saarnaansa täytti hän aina
samaa tekstiä: „Tulkaat miuun tyköni kaikki, jotkn
työtä teette sn olette raskautetut, sa minä tahdon teitä
wirwoittnn". Siinä hän toi esiin nseampain kirkko-
isien lansnntoja, koettaen niitten »osalla saugeu ln-
weasti todistella Wapahtajau tahtoueen näillä sanoilla
opettaa, että ihminen tulee autuaaksi aiuuastnan korwa-
ripin kautta. Meitä kauhistutti nioiucn typeryys, mutta
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meillä ci ollut milloinkaan tilnisliutta puhella hänen
kanssaan, hän knn niin kowin kamuiosi yhteyttä mei-
dän, määrällisten hugenottien ja kerettiläisten kanssa,
että hän tullessaan ja lähtiessään tnurtain, kaartain
kulki. ohitseinme. Useammat jcsnittapapit uttiwat sit-
ten mantiparoilta ripin, sonta sälkceu he tnossa tns-
kallisessa asemassa pää palkilla wastaan-ottiwat
hostian (Kristuksen mnnttuneen rnlimiiit). Meidänkin
mielestä, jotka emme tuota mysteriota uskoneet, näytti
tämä menettely marsin sopimattomalta. Huomattuani,
että Wangeille annettiin hostian päälle mähän »viiniä""),
kysäisin onko heillä tapana antaa ehtoollista kumpai-
sessakin muodossa,

(ii, selitti pappi, tämä miini ci ole
pyhitettyä; sitä annetaan wnan hostian painikkeeksi.
Tätä warokeinoa on rumettn käyttämään siitä asti knin
muuan galcriwanki pidätti hostian snnssaan ja antoi
sen sitten pirnlle, jonka kanssa hän oli tehnyt liitot, jn
joka siitä hymästä katkoi hänen kahleensa ja päästi
hänet wapaaksi,

Teti mieleni kysäistä, mitä knmnnm pirn tuolla
hostialla teki, kusta se heidäu uskonsa mukaan todella
oli mnnttnnnt Kristuksen ruumiiksi ja wereksi, ja
Kristushan tuli maailmaan jnnri perkeleen töitä tyh-

"! katolisen o;n>l niutnnu sun rippiwicras oinonstanu
Kristuksen ruuniiin (hostinn», wonn ci ensintnnn merta ooiiniä),
jott'ei, selittämät he, pisnrninentnnn tuota mcretsi muuttunutta
wiiuiä sattuisi tivnhtantnn» maahan, Wiinin nanttii rippimie-
raitteu puolesta itse »Ippi-isä.

Suoni, muist.
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jaksi tekemääu. Natsoin kumminkin parhaaksi olla
maiti, mälttääkseni yhä cnenimän joutumasta jesuit-
taiu nuhan uhriksi.

Joulukuun ? päimänä, kellu 9 aamulla, mietiin
meidät ulos linnan awaraan pihaan. Meidät kytket-
tiin parittani toisiimme knularaudasta paksulla, 3 sa-
lan <1 metrin) pituisella ketjulla, jonka keskikohdalla
oli rengas. Meidät pantiin parittain seisomaan perä-
tysten ja pujotettiin pitkä, >uahma tetsu keskircnknitten
läpi, niin että nyt oli koko joukko kytkettynä yhteen.
Jono oli wnrsin pitkä, meitä kun oli lähes 400 hen-
keä. Nyt käskettiin meidät istumille maahan, odotta-
maan parlamentin yliprutnraaturia. Siinä saimme
ankarassa pakkasessa'ulln puoleen päimään asti, tun-
nes hän mihdoiu ttili kolmen oikeudenneuwoksen kanssa,
huusi meitä kutakin niineltämme, luki meille tuomiou
ja jätti meidät sitten wankic» johtajan, Laua,lade'u
huostaan. Sillä mäliu saapui siunc herra Girardot,
sokn oli saannt d'Argenson'ilta, peljätyltä poliisipäälli-
költä, lnman käydä meidä terioehtimässä ja suositta-
massa mantijonun johtajalle. <llipa d'?lrgenson an-
tanut häueu mukaansa kirjallisen määräyksenkin, jossa
johtajaa käsketään kohtelemaan meitä hymin ja palat-
tuansa takaisin Marseille'sta, tuomaau hänelle
allekirjoittamamme todistus siitä, että mc olemme ol-
leet häneen tyytywäisiä. Siitä huolimatta täytyi mei-
dän, niinkuin pian olen osoittama, kärsiä mitä kowim-
pia u>aimoja matkalla.

Girardot, tultuaan pihaan, terwehti yliprokuraa-
toria ja pyysi lupaa puhutella meitä, kahtakolmatta pro-
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testanttia ja faunilla keskustella johtajan kanssa. 'M-
prokuraatori nutoi siihen auliisti lnwau.

Johtaja sanoi hauelle täytäuuöllisiutä oleivau,
että >ue autaisiunue kaikki rahamme hänen hnltnnusa
sillä ensiunuäisessä majapaikassa tarkastctaa»» »vangit
kuuimiukin ja kaikki rahat otetaan heiltä pois, hnrar-
dot'in kehoituksesta jätinkin minä johtajan huostaan
koko mcidäu rnhawaramme, noin liorcä
(markkaa). Tämän jälkeen selitti johtaja, että koska
meidän jonkossn on heikkoja ja sairaita, niin täytyy
hänen omilla »varoillaan, s, o, siitä rahasta, minkä
»valtio hauelle maksan kuukiu »vangin kuljetuksesta
Mnrseille'eu, haukkin muutamia rattaita. Sitä hän
ei knmmiukaan sauouut saattawausa tehdä ennenknin
oli kepiu-iskuilln päässyt selloille, kuta todellakin on
»>ii»i heikko, ett'ei jaksa talvella, bnrardot y»»»märsi
heti, mitä tuo puhe tarkoitti, ja uiiu tehtiin johtaja»»
kanssa sellaiset kaupat, että häu san meiltä heti kohta
10N liureä, jota »vastaan hänen täytyy, rääkkäämättä
»»»eitä, hankkia nieille rattaita, milloin »vaa»» emme
jaksa astua jaltaisiu, 3cii>» »iiuodoiu oliivat »»ä»»ä

t<»«» liureä ainoastaan kepin-iskujen luunnita, Girar-
dot'ille hän antoi kuitin, jossa hän myös lnpantui »vie-
mään meidän kirjn-arkkumme Marseilleen ja tuomaan
meidä»! allekirjoittamamme todistukscu siitä, että »neitä
o»» kohdeltu sopimuksen mukaan.

Nyt oli kaikki walmiina, ja kello 3ni tienoissa
läksimme Ln Tonrnelle'sta Parisin halki Charentonlin,
johon asctnimmc ensin yöksi, Vlatkalla scnrasi meitä

koko joukko protestantteja, jotka, huolimatta mahtisota-
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mieoteu sysäyksistä, tunkcsiwat luoksemme (meitä oli
näet helppo tuntea punaisista lewäteistä) ja syleiliivät
meitä kyynelet silmissä, ja sitä paitsi olimme mc,
protestanttia, ketsun päässä. 3iämä rakkaat wclict,
soitten sontossa oli monta ylhäistäkin herraa, hnnsi-
mat meille kowalla äänellä: „Rohkeutta, te kalliit to-
tnudcn tunnustajat! Pysykää lujiun kärsimyksissänne
uokonne tähden! Vie emme lakkaa rukoilemalta Ju-
malaa edestänne, että Hän antaisi teille woimin kes-
tämään konnssn koettelemuksissa!" Mouta muutakin
lohdlituksen sanaa he meille puhuiwat, sa siitä oli
meille palju rohkaistusta.

Muitten palattua takaisin, jäi mielä jäljelle neljä
herraa, rikkaita kauppamiehiä Parisiota. He pyysimät
johtajaa, että hän sallisi heidän seurata meitä Charen-
tou'iiu asti. Siellä oli heidän aikomuksensa loalmis-
taa .ineille jossakin rannntolassa rnmitsewa illallinen,
jos hän suostuisi siksi aikaa päästämään meidät irti
kahleista.

>lello Nm tienoissa tulimme kuutamolla Charcn-
ton'iin. Äylmä oli silloin niin, että sieln jäätyi ruu-
miiscn, niinkuin sanotaan, mnttn wniktn olimme La
Tournelle'» pihalla saaneet kärsiä milna, oli tämä ra-
sittama marssi ja kahleittemmc summaton paino pan-
init meidät hikoilemaan niin, että olimme kuin uite-
tutta. Mutta millinen yömaja ja millinen lepo oli
meillä tarjona täällä! Meidät mieliin talliin ja kyt-
kettiin seiniin niin tiukalle, ctt'emmc woincet käydä
pittäkscmmc emmekä edes istua hcmosen pahnoihin tal-
lin permannolla. s?lkia ci allemmc annettu, sillä soh-
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tajn, jolle oli Kuvattu 20 liureä jokaisesta Marseilleen
saapuneesta miehestä, tahtoi säästää oljissa, ja niinpä
emme saaneet olkia ollemme koko matkalla.

Tässä tilassa saimme olla lähes kello 9m» saakka
illalla, jolloin meitä kohdeltiin tawalla semmoisella,
että pelkkä muistokin siitä minua hirwittää. Siihen
aikaan puhalsi erittäin kylmä pohjatuuli, uiin että maa
oli kowassa roudassa. Kirkkaalla kuutamolla päästet-
tiin ketjn irti jn meidät wictiin awarnan, muuriu ym-
päröimää» pihaan, jossa meidät aseteltiin riwiin, Sen-
jalleen pakottiwat wartijat, huimasti huitoen ruoskil-
laan, joka miehen riisumaan kaikki »vaatteet yltään ja
laskemaan ne maahan eteensä. Näin alastomina
piti meidän marssia pihan toiseen päähän, jossa saim-
me olla kolmatta tuutin jäätämässä pohjoistuulessa,
sill'aikaa kuiu sotamiehet tarkastimat »vaatteitamme,
nähdäkseen muka, olisiko meillä puukkoja, »viiloja, tai
muuta sellaista, millä »voisimme kahleita katkoa tai
»vääntää auki, Niinkuiu armata sopii, ottiwat he meiltä
pois kaikki, mikä heille sninkin kelposi, rahat, nenälii-
nat, nunskarasiat, aluswnattect y, »n. Ia jos ken us-
kalsi rukoilla, että hauelle edes jotain jätettäisiin, häntä
lyötiin ja rääkättiin julmalla taivalla.

Kun maateriekalccmme oli perinpohjin katseltu,
käskettiin meidän marssia takaisin sinne, niihin ivaat-
tect oli jätetty, unitta silloin uliwat soka miehen jäse-
net kylmästä jo uiin kohmcttnneita, ctt'cmme kyenneet
astumaan knhtakaan askelta, Silloin tans kepit paut-
kniwat sa ruoskat läiskiwät, unitta kun ei nämä lyön-
nitkään woineet kylmän puremia jäseniä saada liikkeelle,
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raastoiivat sotamiehet »vankeja kctiliistn perille, Tina
iltaila ja seuraamana aamuna knoli »uankien sonkusta
kahoeksailtoista miestä rääkkäyksen scunniksiin.

Meitä protestantteja ei kumminkaan lyöty, ja
siitä saamme lähinnä Jumalaa kiittää meidän sataa
livreämme, ToUnniehet oikein kantuiwat muutamia
meistä maatteittemme lnokse, Ilmeisenä Jumalan ih-
meenä täytyy miuun pitää sitä, ett'ei meistä ainuata-
kaan kuollut tällä matkalla, maikka samnllaiuen barba-
rincn tarkastus uudistui miclä kolme kerlna, mieläpä
koiuemmallakin pakkasella kllin Charenton issn.

neljä pnrisilaista herraa, jotka oliwat sen-
ranncet »neitä tälllie sankka, iläki»vät kaiken tuon lähei-
sen rawintolnn akkunasta ja hnusiwnt, käsiänsä »vään-
nellen, johtajalle, Pyytäen häntä saaliinaan meitä ja
»luistamaan, mitä oli Inwannnt, Mnttn siitä kun ei
apua ollut, huusiwat he nicille ja kehoittiwat iileitä
jättämääil henkemnie Inmalan haltnnn, sillä nuiilta
he ciwät osnnilcet odottaa, kliin että me kaikki kuolem-
me wiluun ja pahoinpitelyyn, He oliwat tilanneet
meille knhdellekolmatta hengelle rnnsaat illalliset, mutta
johtaja ei sallinut heidäil lähettää siitä meille mitään,
ei leipääkään, eikä päästänyt heitä edes puheillcmme-
kaan, Hä>l käoki »viedä meidät muitten mnkann tal-
liin, jossa meidät puksi kytkettiin seiniii», Sittc',! »vasta
sniliilne palascli leipää, jnnstua ja »vähän hliolioa wii-
iliä

! tnnlni silloin, niinll!!!! tnnlnn nytkin, niissä
muiZsa jolapäiwiiiscon niwintuon,

3>io>n, nniist.
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Helppo ou arwata, millä nuclcllä nuo uclsä her-
ran istuiwat runsaasti n>arustctussn illallispöydässä,
sohon ciunit saanect mcitä osallisiksi!

Mnutamieu meistä, muuu muassa minuu, on-
nistui nnhdoin peittäytyä kokonaan hewosten pahnoi-
hin, sotka edes soissain määrin lämmittiioät mcitä.
Tästä kcinosta, niin turso kuiu se olikanu, kiitimme
hartaasti humalaa, sa se se mcidöt pclasti wiluun
kuolemasta.

Scuraaivana aamuna lähdettiin edelleen. Muu-
tamat meistä protestanteista, manhnkset ja sairaat, jotka
ciwät kyenneet astnmaan, pantiin rattaille, Ainista
wmnieista ei yksikään saanut tätä huojcnnnsta osakseen,
ennenkliin oli käynyt „koetukscu", jota walitcttairaoti
jäi hywiu nionclta kestämättä , , , Illalla, majapaik-
kaan tultua, jätti sittcu johtaja ruumiit lähimmän ky-
läu papille, haudattanuksi, ja otti häneltä kuitin uiistä.

Nyt kysynee juku, miksikä sohtasa ci koettanut
säästää kulsctcttawiansa, hän tnn oli saapa jokaisesta
hengissä Mnrseillc'eu saapuucesta nningista 2U lioreä;
tiellä kuolleista hän ci saanut mitään. Syy on hel-
posti selitetty. Kulsctushiuuat kuu oliwat kalliita, niin
olisi sotaiset rattaat ynnä romiuto Ponsista Mar-
seillen maksanut hauelle enemmän kuin 20 liureä mie-
hestä, Niiu muodoin oli hänelle edullista, että niin
monta kuin snintiu knoli niistä, sotka ciwät sntsancct
astua jalkaisin,

Tcmouoksi hän ei ihmishenkiä säästänyt.
Niin marisimme me Ile dc Bourgog-

ue'u sa Macouuais'iu kautta Lyou'iu knupuilkiin, sou-
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tnen päiwässä 3—4 peninkulmaa. Ia tämä on warsin
paljo, kun ottaa lukuun raokaan kantamuksen, huonon
ruoan ja kehnot yömajat. Lisäksi wielä ankara talwi!
Jos tuli snoja-ilinoja, niin käwi kahta pahcninn», sillä
silloin täytyi meidän wälistä poluna myöte» kaalnta
syu'ässä liassa, munastikin rankkasateella. Paljon oli
meillä waimaa myös syöpäläisistä ja tällaisissa oloissa
»iin tawallisesta syyhystä. Smwi» „meillä", tarkoit-
taen yleensä rikoksista tuomituita mmikeja. Me 22 pro-
teota»ttia säilyimme, Junnila» kiitos, nii»k»iu ihmee»
kalitta, miimeksi maiuitusta taudista, nmikka matkalla
olimmekin mäliin kytkettyinä yhteen syyhyisten kanssa.

Lyon'issn meidät sijoitettiin siilirii», littcäpoh-
jaisii» alicksiin, joissa kuljimme Rhuue mirtaa alas
Aoilmoimin. Sieltä jatkcttiiu mattaa taas jalan Mar-
seilleen, jonne saamuttiiil 17 pmä tammikulita 1713.

Me kaikki 22 protestanttia olimme, lumalau
kiitos, wielä elossa ja werrattain tenreitn. Muista
oli liiatkalla monta tnollnt, ja Harmat ne perillekään
tullessaan oliwat terwcitä, Heistäkin knoli sitten uscain-
pia Marscille'n hospitalii».

Dn»kcrq»e'» sn Marseille'» Malisella matkalla,
nimittäin Parisista lähdettyä, olin kärsinyt enemmän
tnin niitten kahdentoista ajastajan kuluessa yhteeusä,
jotka tähän asti oli» galereilln mieltänyt.

Tästä lähtisi on minulla, Jumalan kiitos, ker-
rottamalla ainoastaan niistä tapauksista, jotka tawi-
loät mcidäu mapaaksi-pääsyn edellä ja »vihdoin sailoat
sen aitoin.



Knlidetsas luku.

Marseillen g atereil ta.

Me protestanttia pantiin „Snuri Kuninkaal-
linen" nimiselle aalerille, joka oli määrätty olopaitatsi
mnstn-tulleille kuin myös kiwulloisille kaikilta uiiltä
35:ltä gnlerilta, mitta silloin Marseillensa olinnit,
Nudet tulokkaat ownt siiuä waiu jonknn aikaa, jonka
jälkeen he hajoitetaan eri galereillc. Meitä ci tum-
minkaan erotettu toisistamme, sillä asianomaiset oliwat
hnrkiuncet niin, että Dnnkerque n mnntkin kuusi galeri-
orja-joutkon ennen pitkää saapnwat Marseilleen, jol-
loin meidät sopii sijoittaa entisille galereille.

„Suurella Kuninkaallisella'' tavasimme kolmatta-
kymmentä ustonmeljcä, sotka awosylin ottiwat meidät
wastaan, itkien ilon setä murheen kyyneleitä, edellisiä
kärsimysten tähden, soita olimme saaneet kokea, sn jäl-
kimmäisiä sentähdeu, että olimme pysyneet kestäwinä
sa nöyrtyneinä Jumalan wäkewäu käden alla. Ihdessä
ylistimme Jumalaa, soka oli meitä niin monessa lo-
massa koettelemuksessa suojellut jn tukenut.

Ln Tournelle'n Mantilassa, Parisissa, ollessam-
me, oli luonamme silloin tolloin käynyt Marseillen
lähetyssaarnaajani esimies, pater Garcin, koettaen kni-
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kenkaltaisilla maallisilla lupauksilla saada meitä kään-
tymään katolin-nskoon,

Minä takaan teille wapantsi-pääsyn ncljän-
kolmattn tuuuiu kuluessa, puheli hän silloin,
Ajatelkaa, millaiset waarat teitä uhkamvat matkalla,
Luultawn on, että kolme neljäs-osaa teistä knolcc kur-
jalla tnwalla talloen kylmiin, ennenkuin pääsette Mar-
seilleen, jn jos snnwuttctiu sinne, niin Marseillen ga-
lereilln täy teidän samoin kuiu muittenkin protcotant-
tien, jotka minnn käteni alla oivat lnupnnect uskos-
taan joka mies.

Me wastasimme silloin, ett'ei se koske meitä, mitä
muut oivat tehneet; sotainen pitäköön maan oniaota
sielustausn huolen.

Samainen pater Garein oli tällä wälin saapu-
nut Marseilleen sn tuli meidän luoksemme päiwää sen
säikeen kuin olimme saapuneet „Snnrellc Kuninkaalli-
selle", Hän kutsutti meidät laiwnu perälle ja laski
meidän lnkumme. Huomattuaan meitä yhä olewnn
kaksikolmnttn henkeä, wirtkoi hän:

Tepä merkillistä, että olette hengissä pääs-
seet tänne sota mies. Ettekö te jo ole saaneet »vai-
moista kyttäänne?

Te erehdytte suuresti, hywä herra, was-
tasiu minä, luullessnnne wninmin heitontawan us-
komnme, Päinwnstoin olennne kokeneet snmnn, josta
psalmista sanoo: mitä enemmän me kärsimme, sitä
enemmän mc Jumalaakin muistamme,

Lorua! sanoi hän.
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Ei suinkaan lorua, uiiukuin se, mitä te meille
Parisissa uskottelitte, mustasin minä, että kaikki
uokoinveljcmme Marseillessa oliwat muka teidän kä-
tenne alla luopuneet uskostansa. Ei ainoakaan ole
sitä tehnyt. In minä teidän sijassani häpcäisin ikäni
kaiten, souduttuaui sellaisesta malheevta kiinni,

Te olette miisastclisa, wirkkoi hän jyrkästi
sn läksi pois.

Pari kolme kuukautta kului, eikä meille mitään
erinomaista tapahtunut. Huhtikuun alussa nltonvat
lähetyssaarnaajat kahta suuremmalla inuolln pouuis-
tella käännytystyössään, Siihe,: oli heillä erityiset
syyt, niintnin perästäpäin saimme knulla.

Jo Ntrcchtlu kongressissa, joka oli kutsuttu ko-
koon (iurouau yleisen rauhan-asian tähden, oliniat
kaikki protestanttiset »vallat tehneet hartaita hliumau-
tuksin galereilla olemaiu prutestanttieu eduksi, Me
saimme siitä mähän »vihiä, ja tuiwoimme wapanksi-
pääsön> mutta kuniugns ei ottanut iloita huomautuk-
sia tuulemiin korwiinsnknan, eikä meitä rauhanteossa
edes mainittukaan, Aleilla ci niin muodoin ollut ih-
misillä enää nuua udotettnwnnn; ainoan turmamme
panimme Jumalaan sa antauduimme Hauen pyhän
tahtonsa alle.

Jonkun osan kuluttua ulimat sesuitat soilla
ou kaikista asioista selko sanueet wihiä siitä, että
Englannin knningatarta Aunaa oli useilta haaroin
pyydetty kääntämään hnumiotansa protestanttisten ga-
leriorsain asiaan, lesuitat tiesiivät, että sos knninga-
tar alkaa ahdiotaa kuningasta pyynnöillään
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meidäu irtipäästämisestämme, kuningas ci santa olla
suortumatta häncn pyyntöönsä, »valtiollisista syistä,
jotka cimät olleet salassa keltään. Ztyt alkuimat nämä
herrat miettiä, millä keiuoin he saisi>vat kliningattaren
aikeet raukeamaan tyhjiin, jn koska heille kelpaa kaikki
keinot, joilla maan tarkoitukseu perille pääsee, uiin
kctsiivät he senraamau juoueiu Jos he saisiwat meistä
edes muutamankaan kääutymääu katoliu-uskoon, niin
sopisi heidän esittää kuninkaalle, että protestantit gale-
reilla omat palanneet takaisin katolisen kirkon helmaa»,
ja silloinhan ei Englannin kuningattarella cnää ole
mitään syytä rnmetn meidän asiatamme ajamaan.

He alkoiwat nyt ahdistamistaan ahdistaa meitä
joo ionkin näköisillä maallisilla lupauksilla, sillä muulla
tamoin ci näitten herrain käännytystyö ounistu, unitta
knn inc pysyimme järkähtämättöminä, niin kcksiivät he
mihdoin kerrassaan pirullisen ivehkeen, päästäkseen
waan tarkoituksensa perille. Galereilla oli mnun muaosa
kaksi ivanlia, joista toinen oli tuomittu sinne markan-
dcsta ja toinen karkaamisen tähden sotapalmelnksesta.
lesuitat alkuimat nyt plihutella uäitä »vankeja ja sai-
wat heidät houkutelluiksi siihen, että he olisiwat ole-
minaan refurmilaisia ja nyt mnka aikomansa kääntyä
katolin-uskoon, jonka muoksi heidät lumottiin pääotää
irti. Tuota ei näille tomppeleille tarminnut kahta ker-
taa sanoa. Mc protestantit emme tienneet koko mch-
kccotä mitään, ja suuri oli scumuotsi meidäu hämmäs-
tistsemnie, kun eräänä sunnuntaina, messua pidettäessä,
nuo kaksi miestä cimät langenneetkaan poltoilleen muit-
ten katolisten kanssa, ivaan kictoutuiwat lewätteihiusä

Wiiinojcn aitaim 14
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ja laskentuiwat taljoilleen, Jos llckija sattuisi ihastu-
maan siitä, että meidän sallittiin tällä tapan osoittaa
olemamme osattomin messuun, niin kerron tässä »vä-
lillä, mitenkä niin pitkälle oli päästy,

Knn ensimmäiset protestantit nlkoiwat galercilla
käyttää tuota tapnn, olla polwillcen lankeamatta kato-
lisen messnn aikana, närkästyimät jcsnitat siitä kowasti
sa ehdottiwnt silloiselle qalericn kenraalnnasorillc, dc
Bombelle'lle, että knikillc rcfonnilnisillc nnnettnisiin
hastonadin siihen asti, kunnes suostumat polwistumann
messussa. Dc Bomdelle, protestanttien ankarimpia
wamoojin, suostui siihen mielellään >n täoti pcmnn
nsinn nlulle ensimmäisellä häncil sohtonsa alla olcnnsta
40:stn cmleristn sn sntknmnan seuraamana päinninn
toisella sn niin edespäin kaikilla mnilla, dnston-
nadi oli nnnettn kaikilla galercilla, piti taas nlknn en-
simmäisestä, kunnes kaikki protestantit wihdoinkin oli-
n>nt joko taipuneet tai piesty kuolijoiksi. Itse oli hän
tässä hirweässä toimitnkscssa läsnä, usein karjucu on-
nettomille marttyrcille: „Pol>oistn, sinä koira, so ru-
koile minusta nähden maikka pirna, sos et Jumalaa
tahdo rukoilla, samn se!" Protestantit kestiwät kum-
minkin nämä rääkkäykset Pyhällä lusundella, kesken tus-
kinnsakin Jumalaa ylistäen. Muutamat armeliaat ih-
miset ilmoittiwnt kummiukiu asiasta protestanttisten
maltain lähettiläille Fransknn howissa, sa nämä hno-
mnuttiwnt kuniukaalle, kuinka suuri mänryys se on,
että ihmisiä, sotka nstonsa tähden so muntoinkiil kärsi-
mät gnleriorjnutta, wielä rääkkäämällä pntutctnan ole-
maan osallisina rumalaiscn kirkon uskonnollisissa me-
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noiosa, sti»nngas inyönsi heidän puheensa oikeaksi,
sanoen, että tämä oli tapahtunut hänen tietämättään,
Tenjälkeen sallittiin rcformilaistcn olla messun aikana
pitkällään teljoillansa.

Palajan taas kertomaani.
Päällysmies huomasi heti nuo sesuittain lahjo-

mat miehet, ja kysyi, miks'eiwät he ota mcssunn osaa.
Walallann he waknuttiwat olemansa hugenotteja, niin-
kuin heidän wauhempausakiu. Päällysmies ilmoitti
asian laiwnpapille, joka heti saapui paikalle jn kehoitti
heitä palnjnmaan katolisen kirkon hclmnau. Tietysti
he oliwat ensi nlnssa paneniinann wnstaan, mutta wih-
doin he sanoiwat suostuwnusa. Julkisesti sa juhlal-
lisesti he sitteu tekiwättiu luoplimisnmlansa, Muntn-
mia päiwiä seujälkeen tuli howista armahduskirja, ja
miehet päästettiin juhlallisesti wavniksi.

Me tiesimme kyllä, että tämä oli pelkkää tees-
kentelyä, lähetyssaarnaajani toimeenpanemaa, mutta
emme heti kohta woineet käsittää, mitä sillä tarkoitet-
tiin. Ennen pitkää asia kumminkin selwisi.

Seurnnmnna päimänä tuli pater Garrin gale-
rille, mnkanaan eräs toinen lähetyssaarnaaja, sekä käski
profossin päästää meidät 40 protestanttia kahleista ja
tuoda hänen puheilleen peräkasnttaan, Ale mcuimme,

Lnusnttuann meille mnutnmia mielistelennä kohteliai-
suuksin, soita näitten herrain ei tnrwitse koskaan läh-
teä kylästä käymään, puhui pater Garein meille kuin
seuraa:

.

Hywät herrat! Te tiedätte, mitä waiwaa ja
murhetta me olemme nähneet, saadaksemme teitä kääu-
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tyinään oikeaan uskoon, mutta emme hamaan tähän
saakka ole hedelmää työstämme nähneet, Mntta koska
Inmaln sakan lahjojansa kelle itse tahtoo, niin on hän
nyt hywäksi nähnyt sallia, että kaksi teistä on kallista-
nut korwansn meitä kuuntelemaan; he owat ottaneet
totuuden wastaan ja suurella innolla lnopnnect erhc-
tyksistänsä. In koska me tiedämme, ett'ei hänen ma-
jesteetillensa mikään ole niin mieluista kuin hänen
alamaistensa kääntyminen, niin emme ole knniukaaltn
tahtoneet salata tätä hywää sanomaa, ja uyt saatte
kuulla, mitä häu ou käskenyt de Puntchartrain'in, mi-
nisterinsä, meille kirjoittamaan.

Scujälkeen luki häu meille ministeriu kirjelmän,
joukn pääsisällys oli tämä: Hänen majcstectinsa iloit-
see suuresti, kunltnaau, että kaksi huomattawinta Cal-
vinin harhaopin tunnustajan galereilla on lnopnnut
crhetyksistäusä, ja toiluoo hänen niajestcetinsa, että
muutkin, joita galcreilla >uielä on, pian noudattamat
heidäu hywää esimerkkiänsä, wartecu ottaeu häueu mn-
jesteetiusa siinä suhteessa antamia »uakuutuksia, Sa-
malla lupaa hänen majesteetinsa heille siinä tapauk-
sessa ei ninoastaau wapaaksi-pääsön, maan myöskin
armollisen suosionsa.

Pater Garein puhui uyt sulirella iuuolla edelleen,
huomnuttncn kinnnkaan hywyyttä, hän kuu ei ainoas-
taan tarkoita alamaistensa maallista parasta, wann
pitää myös huolta heidän siclujensn autuudesta, ja sitä
todistaa yltäkyllin tämä kirje, jonka hän on käskenyt
ministerinsä kirjoittaa, Zitten läksi hän hywiu la-
weasti puhumnau romalaisen kirkon hywyydcstä ja
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lempeydestä, seu samaisen kirkon, maailman Va-
pahtajan esimerkkiä noudattaen, tahtoo, että ihmiset ai-
noastaan sisällisestä wakuutuksestausa tnlisiumt tuute-
maan pyhän totuutta,

Ällääkö sanoko, huudahti arwoisa pater,
että mc nminoamme teitä, saattaaksemmc teitä ta-

kaisin kirkon helmaan! Kaukana on meistä kaikkinai-
nen wainonmisen njatns, nniikka te niin useiu meitä
siitä syytätte. Me julistamme, että me inhoamme wai-
Noamista, ja tunnustamme, ett'ci kukaau saa toistansa
mninota uskonnon tähden.

Menkäät siis itsehenne, jatkoi pater Gar-
rin ja wnstaan-ottaknat kuninkaan armo ja kätke-
känt sydämeenne NiaknnNls niistä suloisista totuuksista
kuin mc teille kaikesta sydämestämme ja teidän au-
tuuttanne nmlmocn teille julistaneet olemme.

Sittenkuin pater oli puheensa päättänyt, wastasi
hänelle yksi meistä, lausuen ensin meidän kiitollisuu-
temme kaikesta siitä hywästn, mitä hänen majestce-
tinsa on snwainnut meille ministerinsä kautta tarjota,

Me säilytämme, sanoi hän, yhä edel-
leen uskollisuuden ja alamaisuuden tunteet hänen ma-
jesteettiansa kohtaan, mntta miiä meidän pyhään us-

koomme tulee, olemme päättäneet tnunustan sitä, Ju-
nnilan awuila, loppuun asti.

Pater Garcin keskeytti hänet, huomauttamalla,
ett'eihän yksi snntn jullilnusunkaikkien mieltä, eikä hän,
pater Garcin, ylipäänsä heti paikalla wnstnusta wna-
dikaan, >oanu antaa meidän itsekunkin tarkoin punnita
kaikkea sitä, mitä hän meille on pnhnnnt.
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Meillä knu ei enää ollut mitään lisäämistä, läk-
simme kajntasta pois, lesuitat istui»vat siellä wielä
kotwascu, warmaaukiu udotellcu, eiköhän jokn meistä
palajaisi ilmoittamaan olemansa nyt malmis käänty-
mään, Prufossit rupesiivat kytkemään meitä tcljoi-
himme, mutta kuu meitä oli »viidettäkymmentä henkeä,
niin oli siihen kuluma rnnsas tuuti. Sillä wälin kä-
wi.n pakinoille kolmen protestantin kanssa, kunnes mei-
dän oli mnoru tulema.

Miuä sanoin heille, ctt'en minir enää »vui hillitä
sydäntäni purkautumasta; minä aion »vastata pater
Garein'illc, joka julkeuee »väittää, ett'ei uicitä muka
wainota. Toiset huomauttimat miiuillc, että pitäisihän
»ninun tuntea noitten armuisain isäin julinuus, ja että
meidän mastnwäittcemme, olkoot kninka sä,veitä ta-
hansa, tnotta»uat meille »vaan uusia kärsimyksiä.

Rakkaat »veljet! sanoin niinä, Mc olem-
me saaneet osaksemme niin paljon tylyyttä ja pahoin-
pitelyä, sonta kaiken sentään Jumalan armollisella
amulla olemme tähän saakka kestäneet, että, maikka nyt
Hänen asiansa tähden uusiakin koettelemuksia päällem-
me pantaisiin, kestämme Hänen armonsa annilla ue
edelleenkin, Senmuuksi Pyydän teitä lähtemään minun
kanssani takaisin tajuttaan, sotta saisin kuulumille tuoda
scu, mitä sydämessäni liikknn. Minä otan ollakseni
teidän puhcmiehcnänue sa lupaau, ctt'ei miunu puo-
leltani yksikään loukkaama saua ole antama heille ai-
hetta kohtelemaan meitä pahoin,

sa uiin palasimme tajuttaan, jossa
arwoisat isät yhä »vielä istuimat, Ilon ilme elähti
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heidän kaswoillaan, meidän astuttua sisään: hc luulimat
meidän tnlleen ilmoittamaan olemamme nyt »valmiita
luopumaan. He tcrwehtiwät meitä sangen ystäwälli-
sesti sn pyysiwät istumaan. Pater Garein kysyi sitten
minulta, olimmeko nyt miettineet hänen sauosnnsa ja
kuninkaan lupauksia. Minä »vastasin olemani hänen
mnjcsteetinsa »vilpittömästä hyiväntahtoisnudcsta täy-
sin makuutettu, Msi seikka maan meitä miclä arwe-
luttaa, ja siihen tulimme nyt pyytämään häneltä se-
litystä,

Siinä teitte oikein! huudahti pater Gnr-
cin ihastuen, Puhukaa maan, ja minä olen puis-
tama teidän picnimmänkin epäilyksenne.

Täytyy tnnnustaani, että minä nyt tahallani te-
keydyin sen näköiseksi kuiu olisimme me tulleet main
antautumisen ehdoista keskusteleman», Olin näet sy-
dänjuurioni myöten lonkkantnnut heidän »väitteestään,
ett'ci meitä uskomme tähden »vainuta. Siksi wiritin
kuin wiritiukin uoille patereille ansan, ja siihen he ine-

nimätkin. Minä »vastasin:
Minä kiitän Junnilan ja mauhempiani siitä,

että olen tarkoin oppinut tuntemaan refurmilaiscn us-
konnon perusteet. Jo minun täytyy tunnustaa saa-
neeni tähän saakka paljon lohdutusta siitä, että minua
on tämän uskoni tähden wainottu, sillä uiinhän Vapah-
tajaakin wainottiin, ja sanoihau Hän opetuslapsilleen,
että jokaisen, kuin Häntä seuraa, pitää waiuua kärsi-
män, Mnttn jos te nyt woisitte todistaa sen, mitä
äsken sanoitte, ett'ei meitä wainotaknan meidän uskom-
me tähden, niin olisimme me jo koko lailla selwemmällä.
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Se ou hyunu helppo osia, sauoi hän,sn scu miuä todistan teille heti paikalla. Tiedättekös
te, mitä waino on?

Woi, hywii pater! wastasin miini, Mi-
nun ja »veljieni' tila on kyllä opettanut meidät tietä-
mään, mitä se ou,

Joutumia! Tiimipä te juuri petpttekin:
te pidätte kuritusta wniuoua. Minä todistan seu heti
paikalla. Mistä syystä teidät on tuomittu gnlereille?

Minä selitin, että minä, »vainottuna isänmaas-
sani, tahdoin paeta waltnkuuunsta pois, Moidatseni
wnpansti ustoittoani tunnustaa, mutta miuut saatiin
rajalla kiiuni ja tuomittiin galcreille.

Enkös minä sanonut! huudahti pater (aar-
ein. Te ette uniinkaan tiedä, mitä maino on. Se
un wainoa, jos ihmistä tahdotaan rääkkäämällä pakot-
taa luopumaan tunnnstamnstansa uskonnosta, Mntta
teidän asianne kanssa ei uskonnolla ole mitään yh-
teyttä, Kuuiugas on kieltänyt kenenkään alamaisensa
lähtemästä häucu liimattansa maasta pois. Te olette
tnhtoueet lähteä maasta pois; siis teitä rangaistaan.
Tämä on maltakuunan pölisin asia, wann ei ensinkään
kirkon eikä uskonnon.

Sitten hän kääntyi tomeriini ja kysyi, niiksi hän
on .Pilailla,

Siksi, että rukoilin Inmalaa eräässä kokouk-
sessa.

Siinä jälleen kuuiukoan käskyn rikkomista,
Kuningas on tieltänpt kokoontumasta rukoilemaan mi-
hinkään niunhuu paikkaan kuin nialtakuunau kirkkoihin.



217

Te olette tehnyt toisin, jn tottelemattomuudesta ku-
ningasta »vastaan teitä rangaistaan, —.Entäs te?
kysyi hän kolmannelta,

Kerran makasin kownsti sairaana, selitti
tämä, Tilloin tuli pater tnntiwnuteeni ääreen sc>
kysyi, tahdonko minä elää ja kuolla protcstanttiscssa
»vai romalniskatolisessn uskossa. Minä pro-
testanttisessa. Kun olin uarantnnnt taudistani, otet-
tiin minut waugiksi sn lähetettiin galereille.

Siinähän se on taas! intoili pater
eiu, - Häiden inajesteetiusn tahtoo, että hänen ala-
maisensa eläisiwät ja tnolisiwat katolisessa uskossa. Te
ette ole totelleet; siis teitä rangaistaan. Niin muo-
doin, hywät herrat, jatkoi hän, te olette tutin
rikkuneet kuninkaan käskyjä ivastaan, Kirkolla ci ole
teidän asianne kanssa mitään tekemistä. Kirkko ci ole
siihen puuttunut, ei edes ticnnytkää» siitä.

Minä huomasin, kuiuta »vaikea on saada heitä
tunnustamaan, että meitä »vainotaan suuri listamme
tähden, Senwuoksi olin olcwinani wähän typerä >'a
sanoin'

En todellakaan ole wninoamista milloinkaan
tuolta kannalta käsittänyt, ja Mc kiitämme teitä hy-
mistä selityksistäune. Mutta yksi tysiuuys »vielä. Millä
ehdolla olisi meidän kenties mahdollista päästä »va-
paiksi jälleen?

s)hdellä ainoalla, »vastasi hän kiihkeästi,
sillä »vain, että juhlallisesti lnoivutte ustostauue.

Eiku millään uimilla?
Ei,
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Ia jos me niin tekisimme, tataatteko te, että
mc heti saamme lähteä galereilta tiehemme?

Ehdottomasti! Siinä tapauksessa sitoudun
minä papillisella sanallani hankkimaan teille täydelli-
sen wapahdnksen neljäntoista päiwnn kuluessa.

Silloin wastasin minä wakawastii
Hylvä herra! Tänään näen ilmeisesti totuu-

den woiman, joka saattaa taitnwimmankin 'valheen
häpeää». Te olette kaikenlaisilla fasismeilla koettanut
meille todistaa, ett'ei meitä uskomme tähden wninota,
sa nyt te minun kahteen sclwään kysymykseeni todel-
lakin wnstnatte, että me pääsemme »vapaiksi luopu-
malla uskostamme, wanu emme millään muulla eh-
dolla. Ettekö uyt uäe selwöän todistaneenne, että us-
konto se yksinomaa sittenkin on saattanut meidät ga-
lereille?

Olisin mielelläni puhunut wielä enemmänkin,
mutta pater Garein, huomattuaan takertuneensa omiin
sanoihinsa, joutui sellaiseen raimoun, että keskeytti pu-
heeni jyrkästi, sauoi meitä uppiniskaisiksi konniksi sa
kutsui profossin, käskien kytkeä meidät teljoihin takai-
sin ja kieltäen myöntämästä meille pienimpiäkään hel-
potuksia.



Mdctsäö luku.

Mapai K s i.

Ntrccht'in rauhanteko ci tuottanut meille mitään
helpotusta. Mutta löytyi tummiukin munan ylimys,
joka päätti tehdä wiclä miimcisen yrityksen meidän
edukscnime. Se oli mnnmi Sweitsiin paennut Frans-
kalainen, markiisi de Nochegnde. Hän hankki Ruotsin
kuninkaalta Kaarlo Xllilta suosituskirjan Englannin
knningattarcil tykö, sainoiu Tanskan j'a Preussin ku-
ninkailta ja muntainilta muilta protcstauttisilta ruh-
tinailta.

Senjälkeen matknoti hän Englantiin ja pääsi ku-
ningattaren puheille, iolloin kuningatar Inpnsi tuttia
hänen tnumansa kirjeet ja antaa hänelle wastankscn.
Knlni neljätoista päinuiä. Silloin sai markiisi eräänä
päiwänä karilla kuuingattaren aikuioan lähteä käiuclylle
St. Jamesin pnistuon. Hän meni sinne, esiintyäk-
sensä hänen nuijestetillensa, ja siinä hän onnistnikin.
Kuningatar huomasi hänet, kutsutti Luokseen ja sanoi:

Herra de Rochegnde! Minä pyydän teitä il-
moittamaan noille poloisille svranskan galcreilla, että
he piakkoin pääseivät »vapaiksi.
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Tätä suosiollista »vastausta ci täyuyt enää epäi-
leminen, Marliisi iluioitti tämän ilosanoman meille
Geneue'n kautta, >a toiioorikkaina mc ylistimnie hu-
malaa.

Piau tuli honnsta kirjelmä, jossa Marseillen in-
tendenttiä käsketään lähettämään Parisiin luettelo kai-
kista protestanteista cmlercilla. Lncttclo lähetettiin, sa
muutaman päiwäu perästä tuli käsky, että myutä-lii-
tettyyn listaan uierkityt 130 protestanttia on päästct-
täwä mapaiksi. Tietämätöntä on, miks'ei homi sillä
kertaa wnpauttauut kaikkia, sillä meitähän oli neljättä-
sataa. Muut päästettiin irti wasta nniotta myöhcmmiu.

Tänuin käskyn ilmoitti intendentti kohta lähetys-
saarnaajille, sesuttoille, sotka siitä närkästyiwät, sanoen,
että kuningasta oli petetty, sa että meidän wnpaiksi
laskeminen oli olema ikuiuen häpeä lomalaiselle kir-
kolle. He Pyysiwät intendenttiä siirtämään käskyn toi-
meen-panon neljäätoista päiwää tuonnemmas, ennät-
taakseen lähettää erityisen sanansaattajan howiin, sosta
he toiwoiwat peruutusta. Intendentin oli sill'aikaa
pitäminen asin salassa, kunnes uusi mastaus howista
saadaan. Intendentti suostui, mutta so seurnan>aua
päinninä antoi eräs intendentin palwclisn salan tiedon
wapauttnmiskäskystä. Samalla saimme tietää, ketkä
kaikki oli listalle merkitty.

Minä oli siihen aikaan hywin kiihkeässä mielen-
tilassa. Nimiluettelosta saimme näet tiedon wähin
erin, sa koska minnn nimeni oli ihan miimeisenä, niin
olin minä kolme pitkää päimää mitä tnstallisimmassa
leioottomuudcssn. Vihdoin sain lohdullisen »uarnniu-
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deu. Mutta asatclkaa niitten melsiemmc tilan, joitten
nimiä ci listalla ollut!

Vielä kolme unikkoa täytyi meidän, 136 protes-
tantin, elää alituisen toiwon ja peluuni waihcilla, sillä
samalta mieheltä, sota oli lähettänyt meille luettelon,
kuulimme myös jcsuittain kirjoittaneen howiin, saadak-
seen, sus mahdollista, käskyn peruutetuksi. Meillä oli
yltä kyllin kokemusta siitä, kuinka pitkälle noitten her-
rain kädet ulottumat, sa ctt'ci asimwmaisten ole helppo
kieltää heiltä mitään. Siinä tarpeeksi pelwon syytä,
ja se rasittikin meitä niin komin, ett'ei nuta tullut sil-
mään ci yöllä eikä päiwälln.

Icsnittain sanansaattaja palasi wihdoin Marseil-
leen, mutta tyhjin käsin. Herrat lähetyssaarnaajat häm-
mästyimät konnn, knn howistn ei tullut mitääu mas-
tnusta, ei hywää eikä pahaa. Siitä päätti intendentti
knnintaa» tahto>onn, että hänen käskynsä täytettäisiin.
Mutta jesuitat eimät lakanneet tuiwoinastn. He pyy-
siwät uneläkin kahdeksan päuuän piten-
nystä, odottaakseen toista sanansaattajaansa, jonka he
oliwat lähettäneet Parisiin ensimmäisen perään.

Z)htä äänetönnä palasi tämä toinenkin nirnt. «un
inc puolcstannne emme olleet malttaneet pitää salossa
sitä, että käsky 136 protestantin wapaoksi laskemisesta
oli meille tietty, tuliwat lähetyssaarnaajat meidän ty-
kömme lialcreille sn wnkuutteliwat olemamme kokonaan
erehdyksissä; se on ihan warma, sanoiwat he, ctt'ei
meitä päästetä irti. Toisen lähettinsä palattua takai-
si», >outuimnt jesuitat hämillc ja tiednstelinmt inten-
dentiltä, millä tawoin häil aikoo päästää meidät irti.
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saamat lähteä niiiinc waan mieli tekee,
wnstasi intendentti.

Tämä synnytti heissä kiimaan kiihkon. He wäitti-
nuit kin>en kowann, että jos moiset harhaoppiset pääs-
tetään hasanntumann ympäri nuiltaklmtna, niin saa-
mat he, nikoin pahennusta ei ainoastaan wasta-kään-
tyneissä, mutta hartaissakin katolisissa. He saiwat
wihdoin intendentin taipumaan siihen, että me pää-
semme wnpaitsi ainoastaan yhdellä ehdolla: meidän
täytyy heti paikalla lähteä meritse waltaknnnasta pois
emmekä enää, ikuiseu galeriwantcnden uhalla, saa sinne
salknnmmekaan panna.

Tämä oli taas marsin kamalasti ja ilkeästi har-
kittua, sillä kuinkasta me pääsisimme meritse läbtc-
määu? Satamassa ei ollut yhtään lniwna, jolla oli-
simme päässeet Hollantiin tai Euglautiin, Eikä mei-
dän olisi ollut mahdollista wnokratakaan laiwan niin
monelle hengelle, sillä se olisi maksanut hywin paljon,
mutta meiltä puuttui warojn. Tämän ticsiwät jesui-
tat warsin hynun, ja tahtoiwat siten kokonaan katkniota
lähtönnne.

Tapana un, että czaleriwangille ilmoitetaan wa-
paaksi-pääsö nniutnmia päiwiä ennen. Eräänä päi-
wänä saiwat galerien profossit intendentiltä käskyn
tuoda meidät 136 protestanttia Marseillen nrsennn-
liin. Intendentti hnnsi meitä kutakin nimeltä ja il-
moitti sitten, että kuuingas ou, Euglnnniu kuningnttn-
rcu suosituksesta, myöutänyt meille wapnhdukseu sillä
ehdolla, että me lähdemme meritse pois waltnkuuuasta.
Mc huomautimme intendentille, että sellaisen ehdou
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täyttäminen käy meille marsin »vaikeaksi, jopa mahdot-
tomaksikin, me kuu emme saksa wuokrata laiman.

Se on teidän asianne, sanoi hän, ku-
ningas ci ota teidän puolestanne suorittaakseen yhtään
sou'ta.

Jos niin on, armollinen herra, sanoimme
mc, niin sallinette meidän toti tiedustella lniwosa,
soilla pääsisimme lähtemään,

Se on kohtuullista, sanoi hän sn antoi
prososscillc heti käskyn päästöä meitä wnrtijnin saat-
tamina satamaan, knnlustcllaksemmc laiwan.

Sillä wälin oliwnt sesnitat keksineet uusia weh-
keitä meitä wnstanu. Tietäessään meillä kullakin ole-
wan sukulaisia muissa wnltnkunnissa, kellä Hollannissa,
kellä Swcitsissä, kellä urissakin, nmatiwat he meitä
sennnioksi ilmoittamaa», mihinkä kukin aikoo lähteä, jn
siinä oli heidän suonenansa tniuä: sos ken sanoo aiko-
mansa lähteä Hollantiin tai Englantiin, niin käyte-

tään hänen säädä odottamaan, tnnnes sotu englanti-
lainen tai hollantilainen laiwa poikkeaa Marseille'»
satamaan; ken tnns Sweitsiin tai b)eneoe'cn tahtoo,
hauen käsketään lähteä Italiaan, He luuliwnt, että
wiimeksi mninitnita olisi kaikkein loähimmän. Tämä
suoni, sosta me emme mitään tienneet, oli senlaatui-
nen, että meidän olisi ollut ratti mahdoton Pääotä
heidän kynsistään.

Jumalan sallimuksesta pcttyiwät scsllitat knm-
minkin aikeissaan, Mcidät wictiin arsenaaliin, jossa
meidän piti ilmoittaa, minne kilkin nitoo, mutta sitä
emme tienneet ennakolta ensinkään. Siellä käskettiin
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meidän nouota gallerialle, jouka toisessa pääosa oli
meritomissarin toimisto. Kaksi arwoisaa pateria istui
siellä komissarin wiercssä. Galleria tnu oli hynnn ka-
pea, täytyi meidän seista perätysten ja astua muoro-
tellen esiin, Onnellinen sattuma oli, että eusimmäi-
scllä miehellä riwin päässä oli sukulaisia Genevessä,
Kuu häneltä kysyttiin, miuue hän aikoo lähteä, was-
tasi hän: „Gencv,e'en," Hänen takanaan seisoma mies
lunli, että kaikkien uitää sanoa samalla tawalla, Hän
kääntyi takanansa seisomaan ja sanoi:

Pankaa sana käymään mieheotä mieheen, että
kaikkien pitää ilmoittaa lähtewänsä Gencue'en,

Niin käwikin,
Knnltunan i,o useamman ilinoittaneen

sanoi komissan:
kaikkihan ne näkyivät aitowau lähteä (»enev-

een,
Niin, hywä herra, Geneveen, wastasimme

knikti.
Komissari merkitsi sen kirjoihinsa ja julistimeille,

että meidän täytyy hanttia laiwa, jota wie meidät Ita-
liaan, Matta Marseille'sw Geneue'en Italian tantta
tekee tosin suuren muttan, mutta eihän meillä ollut
mnntatami tietä tarjona, sillä meritse ei Marseil-
le'sta Geneve'en pääse. Tuo sattuma, että kaikki sa-
noiwat „Geneoc'cn" teki kumminkin pääsömme inah-
dolliseksi, niinkliin pian saamme nähdä.

Nyt oli tchtämänämme saada sopima alno, jolla
pääotä Italiaan, mntta sellaista ci löytynyt, Olimme
jo hywin murheellisia, tunnes eräänä päiwänä muuan
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nimisen galerin lnotsi, nimeltä patrona
lowas, uli ullnt pakinoilla erään protestantin kanssa
meidän galerilta. Luotsilla oli tartaua niminen alus, jon-
kunlainen soima latinalaisilla purjeilla, niinkuin Väli-
merellä on tapana käyttää, ja siinä otti hän kernaasti
wiedäkseen meidät Villafrnnea'» satamaan Nizza'n krei-
wikunnassa. Se sijaitsee toisella puolella Franskan
rajaa, ja sieltä sopi meidän jatkaa mattaa Piemoinin
tantta Gencue'en„ Tämä ehdotus miellytti meitä, ja
niin tehtiin luotsin kanssa kaupat, jonka mukaan hän
wiepi meidät, 136 henkeä, 6 liuren (markan) maksusta
mieotä kohti meren yli ja antaa meille matkalla ra-
winnon. Me olimme hywin iloisia tästä, eikä tar-
nnnnnt patrona lowas'int'aan olla tyytymätön, sillä
hän oli ansaitsema marsin rnnsaan palkkion niin ly-
hpestä matkasta. »Villasranea ei ole kuin noin 50ni
meripeninkulman päässä Marseille'sta,)

Asiasta uli nyt tieto annettama intendentille,
yksi meistä läksi sitä hänelle wiemään, otettuaan pat-
ronan niukaansa. Intendentti oli marsin tyytynniinen
ja sanoi heti kohta toimittmvansa meille passit, Toi-
wuimme jo huomcuissa pääsevämme lähtemään, unitta
nno nnheliäiset lähetyssaarnaajat laittoimat jälleen un-
sia esteitä tiellemme, Änultuaan meidän jo tilanneen
alnksen Villasranen'an, mcninnit he intendentin luokse
ja selittiwät, että Billafranea on liian lähellä rajaa,
ja että me saattaisimme sieltä helposti puikahtaa Frans-
kaan takaisin, Tiitä syystä piti meidät kuljettaa Gc-
nuva'an tai Lioornoon tai Intendentti
huomasi, niiutliin kaikki uinutkin, että tämä uli uniin

Wninojm nitann 15
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meidän kiusaksemme keksittyjä »verukkeita, mutta jcsuit-
taiu edessä täytyi häueukin mnstustelemnttn tnipun,
Häu ilmoitti meille senwnoksi, ett'ei meidän kontrah-
timme patrona lowas'in kanssa moi pitää paikkaansa,
koska Billafranca on liian lähellä.

Lähtömme oli niin muodoin siirtynyt yhtä kauaksi
kuiu ensimmäisenäkin päimänä. Me ilmoitimme tä-
män iknwän nutisen patrona luN'ns'ille. Ukko rlipesi
meidän kuullen ankarasti sättimään lähetyssaarnaajia,
mutta neuwottomnksi hän ei jäänyt. Joku nuhasta je-
suittoja hywäntnhtoisuudesta meitä kohtaau taikka
pitäeu sittenkin oman etua silmällä, sanoi hän meille,
ettn knupnt pysywät kuin pysywätkin nunmnssa, ja In-
pnsi wiedä meidät entisestä hinnasta minne maan lä-
hetyssaarnaajat tahtomat, Maikka hamaan Arkipelagiin
asti. Snmnlla pyysi hän jonkun meistä tulemaau ha-
uen kerallaan intendentin lnoksc ilmoittamaan, millä
klfnnnlln asia nyt on.

Intendentti ihastui snnrcsti, saatuansa tietää läh-
töunne oleman wihdoinkin selwillä. Olimme so sitä
ennenkin kuulleet hänen sanoneen lähetyssaarnaajille,
että hänen oma henkensä riippuu enää himuskarmastn,
ellei hän noudata kuninkaan selwiä määräyksiä, so että
hänen warmaan käy huonosti, jos Englannin kunin-
gatar tekee walituksen wiiwyttelemisestä, Häu kehoitti
meitä senwnoksi lähtemään niin pinn knin mahdollista.

Aiutta jesnitnt,ninn wnlppninn wninoamaan meitä
ja yhä odotellen uusin käskyjä howista, keksimät nnelä
kerran kamalan suonen. He selittimät intendentille,
että patrona lowns'in tartana on niin pieni, ettei
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sen ruomnau mahdu 136 heukeä; suurin osn on sijoi-
tettawa kannelle, mutta silloinhan me saattaisimme mil-
loin hywänsä ottaa alnksen maltoihimme, miskata pat-
ronan jn hänen mäkensä mereen jn purjehtia uiinne
hnluttnn. He eiwät siis moi snostun tällniseen, pnt-
ronnn jn hänen mäkeusn sekä ruumiille että sielulle
turmiolliseeu yritykseeu, wnnu täytyy meitä kuljettnn
scllniselln nlukselln, joka möisi lukita meidät kaikki ruo-
mannsn.

Intendentti näki kyllä, kuinka mieletöntä heidän
maatumiksensa oli, mutta wastustnn bän ei wielätään
rohjennut. In niin käwi häneltä nusi käsky, jonka
mukaan meidän täytyy hankkia sellaiset laiwat, että me
kaikki mahdnmme ruomaau, lälleeu ilmoitettiin tämä
uusi este patrona lowas'ille, jn jälleen puhkesi hänen
wihansa lähetyssaarnaajin kohtaan kaikenlaisiin sadnt-
teluihin, tietysti kaikessa hiljaisuudessa, mutta mistä
ei ollut avun; uusin keiuojn oli keksittnwä. Pntrona,
yhä enemmäu innostuneena meidän nsinstnmme, ju-
listi juhlallisesti, ett'ei hnu nniln perää, ei, wnikk'ei
hän nnsnitsisi roponknnn ja maikka hänen täytyisi omas-
tnnnkin panna lisäksi. Siihen toiwoon hän meidät
jätti jn läksi miettimään, mitä olisi tehtäwä.

Jo seuraamana päiwänä toi hän meille sen iloi-
sen sanoman, että nyt on asin lukossa, ja tuskin enää
lähetyssanrnnnjillaknan, on mitään sanomista. Hän
oli omalla uhallaan wuokraunut kaksi soimaa, jotka
oliwat tilawampia kuin hänen omansa, jn joista kum-
paisenkin ruomaau mahtuu huoleti 50 miestä; loput
sijoitetaan hänen tartanaansa. Uudcstaau wietiiu tästä
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miestit iuteudeutille, joka nyt nmkoivasti päätti pääs-
tää meidät meneillään. lott'ciwnt kumminkaan jcsui-
tot enää millään werukkcelln möisi lähtoäniliie estää,
lähetti hän sihteerinsä tarkastamaan tartailoja, ollak-
sensa manna, että rnomissa on tilaa meille kaikille.
Me paikkasimme tarkastajan tasknt, ja hän antoikin
edullisen lausunnon.

Intendentti määräsi nyt, että 8« henkeä, sotka
mahtuiwnt patroua luwas'in tartanaan, lähtelvät mat-
kaan kahden päiwän tnlnttna, siis 17 kesäkunto 1713;
toinen soima lähtee kolmen ja kolmas taas kolmen
päiwän perästä siitä. Knn sesuitat nyt hnumasimot,
ett'ci heidän kanmluntcnsa enää yhtään anta, koetti-
wat he miimyttää lähtuäimne siten, että rnpcsiwat pe-
lottelemaan lniwnreita. Heidän toimestansa piti lai-
wtlricn allekirjoittaa sopimus, jossa he knkin omasta
ja toistensa puolesta sitonwat miemään meidät Oneg-
lia'an, tai mutta ei
ca'an; jos he tämän sopimuksen rikkomat, wetäwät he
sakkoa neljäsataa liureä, jota paitsi heidän soimansa
jontnwat tokaivarikkoon tai kärsimät he ruumiillisen
rmnmistutsen. Tätä eiwot lainnirit knmminkaan säi-
kähtäneet, waau allekirjoittiwat sopimnksen heti.

Senjalleen täytyi lähetyssaarnaajan! lakata koko-
naan »vainoamisistaan, sa heidän esimiehensä, pater
Gareiu, närkästyi meidän mapaaksi-pääsöstämme niin
koivin, että matkusti Marseille'sta puis, päästäkseen
katselemasta tnota tnskallista näytelmää.

Kesäkuun oli se päimä, jona Jumalan armo
meidän päällemme mnodatettiin. Silloin käskettiin
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arsenaaliin ne ;;u miestä, jotka oli määrätty lähtemään
patroua lo>vas'iu tartmialla, uiitteu joukossa millä,

Merikomissari luki meille kuninkaan kävkyn ja saniuin
mpoo patronn luwasln allekirjoittaman sopimukscil,
Seujälkcen käski komissari profossiu irroittaa meidät
kokonaan kahleista, mikä heti tapahtuikin. Sitten an-
toi hän kaikkien meidän passit patrona lowas'ille,
määräten hänet miemään meidät alnksellaan pow niin
pinn kuin mahdollista. Me läksimme nyt, »vapaina
kaikista siteistä, pntronau kaussn hänen tartanallcen
sn astuimme rnomaan, jossa ei ollut muuta tuiu
pohjalasti-hiekkaa.

Tunli oli niwau maolainen, ja meri käwi ko-
>uaoti, niin että nyt oli mahdoton lähteä satamasta.
Huomattuansa meidän olewan alttiina, sesuittain mää-
räyksen mukaan, suljcttamiksi rliomaan, sanoi patrona
lonms meille!

Pidättekö te, hywät herrat, minua yhtä nr-
»luttomnua tuin nuo lähetyssaaruaajat oivat, ja luulet-
teko te, että niinä rupeau panemaan teitä lukon taakse
knin niitä wankeja ikään, nnukka olette >oapaita? Me-
relle ei nyt ole yrittämistäkään, ennenkuin tulili kään-
tyy, ja Jumala ties, milloin kääntynee. Menkää te kau-
pungille sn hankkikaa itsellenne majapaikka, niissä on
hywät makuusijat, sillä minien osaa teille muita pal-
soja pistonwnta kuin hiekkaa wcinn aktiani pohjalla.
Ei minnn tarwitse peljätä teidän lähtemän karkuun,
Päinwastoin tnlettc te karttamaan, että minä aika kyy-
tiä pelastaisin teidät nnhamiestenne käsistä. Minä
olen tosin edcswastnutscssa teistä, mutta miuulln ci ole



230

initään pelkäämistä, kuuhan waan unen tcidiit sinne,
minne käsketty on. Menkää te waan kaupungille, enkä
minä edes tahto tietää sitäkään, minne te yösijan otatte.
Tarkastelkaa main tnnlta ja knn huomaatte sen kään-
tyneen, niin tulkaa lniwalle takaisin.

Me noudatimme hänen neuwonnsa sa asetuimme
eri majapaikkoihin yöksi. Olimme kunlniiukiu leiootto-
mia siitä, ett'emme wastatnnlen takia woineet sata-
masta lähteä; sillä yhä pelkäsimme jesuiitoin wicläkin
yrittäivän estää lähtöämme. Tcnwnoksi meilimme huo-
menissa kunniaterwcisille nicrikonnssarin lno pyytä-
mään, ctt'ei hän lnkisi luiiwyttclyänune meille syyksi,
koskapa ilma estää meitä täsmälleen nononttamnstn
kuniukaau käskyjä. Komissari otti meidät hywiu koh-
teliaasti wastnan, hyiuäksyi meidän menettelymme jn
sanoi meille ystälvällisestil

Eihän klnnngas ole päästänyt teitä wapaiksi,
pakottaakseen teitä hnkknmaan inercllä. Olkaa >uain
kaupungissa niin kanan kuiu ilma estää teitä lähte-
mästä. Älkää kumminkaan menkö kaupungin tulliport-
teja ulommas; sen nenwon minä teille annan. Kun
ilma asettnn, niin lähtekää purjehtimaan, >a sliokoon
Inmala teille onnea matkalle!

Tämä koinissari oli alkujaan protestantti hänkin.
Ilma pysyi kowana kolme päiwää yhtä niittaa.

Eitten tnuli kääntyi, niin että oli mahdollinen lähteä
satamasta, »vaikka myrsky yhä edelleen railoosi ja me-
rellä käwi konia aalto. Mc läksimme kumminkin Kii-
malle, jossa kohtasimme vntrona lowas'in. Hän sa-
noi, että satamasta kyllä päästään, mntta merellä tu-
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lee kowa ilma, Ale pyysimme päästä lähtemään, el-
leihän hän sitä komin »vaarallisena pidä, Sanoimme
mielnnmmin tahtonuimme langeta Jumalan käsiin tuiu
ihmisten,

Tiesinhän minä sen, pnhui patrona,
tiesinhän minä teidän tuleman karttamaan lähtöä; he-
taammat te olette minua seuraamaan kuin minä teitä
wiemääu. No käykää laiwaan, ja lähdetään sitten Ju-
malan nimeen!

Me otimme jonkun merran ruokawaruja mu-
taamme, ja ankkuri nostettiin. Mutta pian saimme
katua, ett'emme olleet, patronan nenmoa nondattaen,
jääneet odottamaan parempaa ilman! Meri pauhasi
ankarasti, jn wnikkn tuuli oli jotenkin suwclins, uiin
alkoi nlnksemme keikkua aalloilla niin hirmittämästi,
että joka hetki lnnlimme lopun ulennin käsissä. Lisäksi
käännyimme kaikki meritnutiin, joka marsinkin mnnhuk-
sia ivaiwasi niin komin, että he ylön-nntoimnt werta.
Patronan tuli lopulta meitä uiin sääli, että häu poik-
kesi Tonlonin snnrelte reitille, jotta saisimme edes wci-
hän lenuihtää.

Me luulimme täällä suurella reitillä olemamme
ulkopuolella kaikkia tiedusteluja, mutta se oli erehdystä,
Kello 5m tienoissa illalla tuli munan kersantti kahden
merisutamiehen kanssa stuupilla meidän laiwalle, ja
maatuvat patronaa lähtemään toisen sotamiehen kanssa
intendentin luokse ja antamaan siellä selitystä matkan
tarkoituksesta.

Mc tuosta wnpisemaan, sillä passeissa oli ni-
menoman sanuttn, että mc, elinkautisen nalcriwankeu-
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den uhalla, olemme mclkapäät lähtemään pois walta-
tnuuastn, milloinkaan sinne enää palajnmatta. Me
pelkäsimme, että intendeutn panettaa meidät kiinni, ja
ilmoittaa asiau Marseilleen, jonne Tonlon'ista ei ole
kuin tl» peninkulman matka, ja silloin syyttmvät jesni-
tat meitä kuninkaan käskyjen rikkomisesta, ja se saat-
taa meidät taas mitä tuskallisimpaau pulaan. Pat-
rona lo>vas oli hänkin nenwoton mitä tehdä, nintta

otti kumminkin meidän passit ja astni slnnpiin, läh-
teäksensä intendentin Puheille, Me pyysimme, että hän
sallisi mnutamain meistä tulla mukaau. Siihen hän
suostui. Minä oliu neljäntenä saattomiehenä.

Sataman kohti soudettaessa johtui mieleeni ohi-
tus, joka Jumalan annilla pelasti meidät hädästä.
Siihen aitaan rmwosi nitto Wälimeren itärannikoilla,
sn siitä syystä oli tapana, että kaikki, jotta Mnrseille'sta
läksiunit soko maitse tai meritse matkustamaan, nmro-
wnisunden rouoksi mntaansa tenoeystodis-
tnksen. Sellaisen oli patrona lon>askin ottanut, To-
distus oli kirjoitettu painetulle blantetille, mutta koska
siinä nimen »varalle on jätettynä ainoastaan muntamn
tyhjä riwi, niin oli tenoeystoimiston kirjuri, kosk'e.i
kaikkien meidän nimet olisi siihen kumminkaan sopi-
neet, merkinnyt lyhykäisesti waan näin: „Wapaa kulku
on sallittuna ,W:lle miehelle, jotka kumukaan taokyotii
matkustanuit Italiaan, oivat tenveitä j, u, e," Tähän
minä rakensin tnnmani. Minä sanoin näet patroualle,
että kenties ei mnuta todistusta tanvitsc näyttääkään,
Hän myönsi sein
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Tultuamme piille, kysyi inteudmtti yntroualtn,
mistä häu tnlcc, miuuc mnttn ja unta lnotiim,

mi minulla kimsiucliättä miestä, mon-
seigucur, ja täss'mi määräys, niaswsi häu, U'ctäci!
csillc tl)vu'cystodistukseu.

Intendentin mieleen iski heti kohta, että tämä
mahtaa olla joku homin lähettämä salainen retkikunta,
jonka tarkoitusta hänellä ei ole oikeutta tutkistella.
Hän sanoitin pntronnlle, ett'ei hän sen enempää tahdo
tietää mitään koko asiasta. Meidän puoleen kääntyen,
hän sanoi, että meidän sopii nyt lemahtaa ja miipyä
kaupungissa niin kauan kuin suinkin tahdomme. Hän
lupasi hankkia meille mapant asuuuotkin, jos haluamme.
Mc kiitimme nöyrimmästi ja takaisin,
marsin tyytywäisinä pienen sotajuonemme onnistumi-
sesta. Pyysimme sitten patronna päästämään meidät
kaikki maihin, saadaksemme rnnhasso maata ja toipnn
konnista meritmidista. Niin tapahtuikin, mutta seu-
raamana aamuna ani marahin palasimme tartauallc
ja läksimme edelleen.

Kolme päiwää purjehdittiii: sitten mitä ihauim-
inalla ilmalla ja saawnttiin mihduin Billafrnnen'n rei-
tille. Olen jo ennen sanonut, että Billofranea sijait-
see rajain ulkopuolella ja kuuluu
kreinnklintann, jonka herrana on Sardinian kuningas,
Käytyämme reitillä ankkuriin, kysyimme patronalm, sal-
lisiko hän meidän mennä maihin yöksi; namulla tuli-
simme hänen käskystään jälleen takaisin.

Ecu mielihywän niinä teille kernaasti slnu,,
hyivät herrat, sanoi hän, siinä toimossa, ctt'ette
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käytä hywyyttäni määrin, sillä maihin täällä pääs-
tyänne, on teidän mallassanne olla enää tulematta ta-
kaisin, mnttn jos sellaiset kepposet minulle tekisitte, niin
jontnisin pahempaan knin pulaan; tunnettchan te sopi-
muksen, miukä uleu allekirjoittanut.

Me lupasim»,c kunniasanalla noudattaa hauen
käskyjänsä sn lähteä taas merelle, milloiu hän Mann
määrää. Luottaen meihin, laski hän meidät umihiu.

Me otimme yösija» neljässä, wiidessä majatalossa
lähellä satamaa,

Seuraamana päiwänä se oli sunnnntai
samvuimme laiwalle, walmiina lähtemään edelleen,
mutta patrona sanoi tahtoioausa tau>ata erästä tuttua
Nizza'ssa, souue on wain wirstau werran matkaa, sn
jossa hä» aikoi samalla käydä messnssa. Sieltä tul-
tuansa nostattaa hän ankkurin, sa sitten lähdetään taas
merelle. Niinä pyrjiu häueu mukaansa, saadakseni kat-
sella Nizza'n kaupunkia. Hän otti kernaasti minut sn
kolme tomeriani, ja niiu läksinune wiiden mieheu Niz-
zakin, Sinne tultuaan sanoi hän menewänsä kirkkoon
ja olcnmusn tmvattanussa ensimmäisessä raiointolassa.

Astuimme leioeälle kadulle, jossa tuskin näkyi
yhtään ihmistä, sillä pyhäpäiwäuä oluoat puodit kiinni
ja talojen owet suljettuina. Mutta unihan ajon pe-
rästä näimme erään pienen miehen astnwan meitä
kohti, (s»si alussa emme kiinnittäneet häneen mitään
huomiota, mntta hän lähestyi meitä, termchti hywin
kohteliaasti sa pyysi, ett'cmme panisi pahaksi, jos hän
kysyy, mistä me tulemme,

Marseillc'sla, nnistasimme.
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Hän säpsähti, mutta ci kummiukaau uskaltanut
snorna päätä kysyä, tulemmeko galereilta, sillä sitä pi-
detään suurcun loukkaukseua, jos sanoo toisen olleen
galereilta, waikkapa nskonsakin tähden main.

Mntta, hywät herrat, jatkoi hän, sal-
likaa, oletteko te lähteneet kuninkaan käskystä?

Kyllä, wastattiin Meidän puolelta, me
tulemme galereilta,

Hywä Jumala! huudahti hän, kenties
olette junri niitä, jotka sieltä muutamia päiroiä sitten
pääsimät wapaiksi?

Kuultuaan niin oleman, ihastui hän sanomatto-
masti jn kutsui meitä tulemaan mukaansa. Me läk-
simme empimättä, Patrona tuli muknnn kanssa, sillä
hän pelkäsi jonknn ansan oleman wireillä, Italialaisiin
kun ei ole luottamista.

Pieni mies wei meidät taloon, sota pikemmin
nnytti ylhäisen herran palatsilta kuin kanppamiehen
asunnolta. Tuskin olimme tulleet sisään, ja owi pe-
rässämme suljettu, uiin laukesi hän meidän kaulaamme,
syleili meitä sa itki ilosta. Sitten kutsui hän mai-
nionsa ja lapsensa,

- Tnlkaa! sanoi hän heille, katsokaa ja
'syliinne sulkekaa näitä kalliita weljiä, sotka omat tul-

leet suuresta ahdistuksesta franskalaisilta galereilta,
Hänen romuansa, kaksi poikaansa ja kaksi tytär-

tänsä sylciliwät meitä ja kiittnoät Jumalaa meidän
wapahdnksestamme, Senjälkeen pyysi herra Bonijoli

se oli hänen nimensä meitä yhtymään rnkouk-
sccu. Me laukesimme polnnllcmme, patrona lowas
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myös, ja herra piti meidän nnipahdnksemme
johdosta rukouksen, hartnimmnn ja ylewimmän, mitä
milloinkaan olen kuullut. Me itkimme jok'ainoa, pat-
rona samoin tniu mnntkin, ja perästä päin luatuutti
hän meille luulleensa, että „nyt ollaan paratiisissa,"
Rukouksen jälkeen katettiin aamiaispöytä, jossa paljo
haasteltiin Jumala» suuresta arinasta, Hänen, jota
oli antanut meille woimaa järkähtämättä tunnusta-
maau hänen Pyhän ewanqeliuminsci totuutta. Wihdoin
kysyi herra Bonijoli, kuinka monta meistä oli päässyt
mnpaiksi.

Ktolmekymmentäkuusi, nnistattiiu,
Siis aiwau tuin kirjeessä sanotaau, mutta

missäs owat inunt?
Pillafranen'ssa, selitimme me.

Senjälkecn kerroimme kaikki nniihccmme ja sen-
tin, niitä sattuma meidät ali saattanut Nizza'au,

Mutta sanokaahnn nyt, alkaa hywä, pyy-
simme, kuka te olette, ja mistä te kadulla tunsitte
meidät?

Minä olen, kertoi hän, Mmes'istä ko-
toisin. Minä läksin, 3lantcs'in edittin peruuttamisen
jälkeen, pois syutymäkanpuna,istani so asetnin silloisen
Tmooijin herttnon, nykyjään Snrdininn kuninkaan,'
suojeluksen olle, Qlin asuntoni tähän kaupunkiin, jn
täällä ownt uiiuu» kanppatoimeni onnistuneet niin,
että olen Jumalan annilla saanut tooniksi melkoisen
omaisuuden, Uskontoni pnolcsta ole» saanut elää kai-
kin pnolin vanhassa, maikt'ei koko kaupungissa ole
muita protestantteja knin minä perheineni. Toisen
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t»s»mykscnne johdosta saan kertoa, että eräs asiatnt-
tinvani Alarscille'ssa kirjoitti minulle kirsecn smnana
väiwmiä kniil teidät päästettiin mapaiksi, ja pyysi sa-
malla olemaan teille kaikin tawoin awnllincn, sos sat-
tuisitte täältä kantta kulkemaan. Te näitte, millaisen
sattuman tai, paremmin sanoen, Jumalan salliman
tantta miuä kohtasin teidät kadulla, waikk'en muulloin
milloinkaan liiku sunnuntaina ulkoua.

Ihmeteltyämme Junnila» suurin tekosa kaikkialla,
aloimme miettiä, millä tnmoin meidän tulisi sotkaa
matkaa Geneoe'en, Snuria »vaikeuksia oli moitcttawina,

Patrona lowas näytti iäljennökscn siitä sopimuksesta,
miukä häu oli Marseillc'ssn allekirjoittanut, ja joka
kuwain rainmistnsten uhalla kielsi häntä laskemasta
meitä maihin Villafranea'ssa, Herra Nonijoli keksi
knmminkiu keinon.

lltrecht'in rauhanteon inntaan oli Franskan ku-
ningas luonuittanut Sawoijin herttualle Nizzn'n kau-
pungin ja kreinnkunnan, Kntsnttuaau sieltä sotawä-
kensä pois, oli kuningas asettanut sinne kumissnrin
»välittämään ja Torino'» howin wälisiä epä-
selunä asioita. Tämä komissari, ninieltä Carbunean,
oli franskalaincn ylimys, joka mielellään kä,vi kor-
keasta herrasta ja oli aina altis palwcleuman niitä,
jotta hän oli ystäwiksecn wnlinnut. Herra Bonijoli oli
yksi wnmetsi mainituita. Hän otti tuon sopimuskir-
jan ja läksi ulos, mntta palasi jo tunnin kuluttua, frans-
kalaineu koinissari mutnunau, Komissari rupesi kuu-
lnstclcniaan patrona lowas'ia, korkeasti ivirnllinen
ilme taswuillaan, Sittenkuin patroila lowas oli was-
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tannut kaikkiin hänen kysymyksiinsä, julisti tomissari
hänelle Frauskan kuninkaan nimessä tällaisen käskyn l
Patrona lowns'iu tnlee päästää maihin ne 36 hen-
keä kuin hänen laiwallaan owat sa tlioda heidät Niz-
zaan, sn sos hän tartmwllansa uskaltaa lähteä Villn-
franca'n satamasta ilman hänen, komissnrin, käskyä,
niin tulee hän tottelemattomuuden tähden edcswas-
tankseen wedetyksi kuin inyös rangaistuksi,

Patrona totteli, läksi heti kohta Villafranca'an sn
toi meidän muutkin weljet Nizza'nn, Herra Bonijoli
otti heidät herttaisesti wastaan sa toimitti heille omalla
kulungillaan asunnot useampiin majataloihin, käskien
heitä kestitä siellä hywin. Meidät neljä henkeä pidätti
hän kotonansa jn piti meitä erinomaisen hywin niinä
kolmena päiwänä, mitkä Nizzcrssa wiiwyimme. Koko
tämän ajan kuluessa kutsutti komissari meidät joka
aamu nsuutonsa edustalle. Siellä hän astui esiin
balkonille, aamunuttu yllään ja meidän nimiluettelo
kädessä, huusi meitä jokaista nimeltä, tiedusti peräti
tärkeän näköisenä, niistä me olemme kotoisin, mitkä
wanhempain nimet, kuinka wanhat he owat ynnä
muuta jonnijoutawna. Tämä tapahtui wain siksi, että
suuri joukko kaupunkilaisia, joita oli sinne keräytynyt
uteliaisuudesta, saisi nähdä, kuiuka mnhtawn persona
häu todella on. Saatuaan sitten jo ehdoltansa naut-
tia tätä. omaa suitsuttamaansa kunnioituksen uhrisamua,
käski hän kolmantena päiwnnä, noitten juhlallisten me-
nojen jälkeen, patrona lowas'in luoksensa, ojensi hä-
nelle paperin, käskien hänen lukea sen sekä sitten sa-
non, onko hän tyytywäinen siihen.
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Tämä ulkomuudollecnkiu sangen wirnllincu pa-
peri, kuninkaan mantunalla warnstettu ja otsakkeena
suurilla kirjaimilla: „Kuuiukaau nimessä", sisälsi seu-

raamaa: Sittenkuin hänelle, hänen kaikkein kristillis,,,i-
niän majesteetiusn finansikomissarille, oli ticttäwätsi
tehty, että uninan franskalninen tartana alus, sota,
kahdelta napolilaiselta meriroswolta hamaan Villnsran-
cn'n satamaan sankka «ainottnna, sanottuun satamaan
sisälle käynyt oli, niin hän, fiuansikomissari, oli Villn-
fra,,ea'an lähtenyt sa sanotun aluksen siellä löytänyt.
Tämä oli tullut Marseille'sta, lastattuna kundellanel-
jällä miehellä, sotka oliwat franskalaisilta galereilta
wapaiksi lasketut ja uyt nikoiwnt Italiaan matkustaa,

,svni oli aluksessa toimittanut wisitationin sa myös
lniwmväkeä tarkoin tutkistellut kuiu myös hawniuuut,
ett'ei aluksessa euää ollut miukääukaltaisia rnokau>a-
roja jn ett'ei se euää niitä itsellensä hankkiakaan moi-
nnt. Sitä paitsi oliwat nuo uapolilniset
wut yhä edelleen mäjymässä ulapalla Pillasrancn'n
näkyunssä, odotellen, milloin tartana taus satamalta
lähtee, jotta moisimat jälleen sen kimppuun hyökätä.
Siihen katsoen hän, jonka harrastuksena alati on ol-
lut walwoa Frnnsknn kansalaisten arwon ja ctna, oli
nähnyt syytä oleman nntan sanotnn tnrtanan päälli-
kölle, nimeltä lowas, senkaltaisen käskyn, että hänen
tulee lasken maihin edellä mainitnt kuusiueljnttä hen-
keä, jotta he täältä woisiwat heidän matkaansa Ge-
nelle'en jatkaa, joka myös heidäu määräpaikkausa ou.
Wihdoiil ei hän ole ummut mitään huomiota kiinnittää
niihin patronn lowasln mastnmäittcisiu, ett'ei hän,
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luwoo, erään hauelta ollekirioitctnu sopimuskirinu
wnotsi, ankaran rangaistuksen uhalla, uskaltaisi lasken
noita miehiä maihin Billafranea'ssa, waan on hän,
finousikomissari, hauet siihen nniatiuut sa pakottonllt,
sen wirkowallan nojalla, joko hänen majesteetiltansa
hänelle Nizzan kreiwiknnnossa uskottli ou j, u, e,

kysyi uyt, oliko potrono lowos tähän
asiakirjaan tyytywäiueu,

Wollon tyytyiväiueu, wastasi toinen,
No niin, puhni kumissnri, saat palata

Mnrscille'cn milloin tohdut, ja jus sinua siellä justaiu
alkamat ahdistaa, uiiu sysää kaikki syy minun päälleni,
sanoden, ettäs minnlto olet patutcttli minun köskyjätu
tottelemaan.

Helppo on arwata, kuinka tyytynuiinen patrona
luwos oli,

Hän palasikin Marseilleen, eitä häntä siellä tässä
osiossa enöö knkoon ahdistonlU,

Herra ryhtyi toimiinmaidon löhtönimeki»
worolto, Hnn nmokrasi omilln Maroillaan 36 nninlio
jo opponn soattnnnion meitä Torino'on,

Me läksimme Nizza'sta heinäkuun olkupäinnno,
Mouenloisio matknnwaiwojn nähden, kuljimme nseon
korkean unloren, muun muassa Cul di Teuda-nimiseu
yli. Sen korkea huippu on lumen peitossa. Tie ou
tuulla jyrkkärinteisellä wnorelln kumminkiu worsin mu-
kama, se kun kulkee mutkitellen. Sitten laskeusimme
alas Piemont'in tasangoille, sutta ownt miellyttmoim-
piä sn ihanimpia seutuja maailmassa. En ryhdy ku-
vailemaan kyliä, kauppaloita sa kaupunkeja, suitte»
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kalitta knljimme: se »veisi minut liian loitos kertomuk-
sessani. Mainitsen maan, että wihdoin saawnimme
Torino'un, Piemont'in pääkaupunkiin, sossa hätien sar-
dinialainen masesteetinsa pitää asuntoa. Me asetuimme
majataloihin, sonne heti senraa.vana aamuna tuli frans-
ralaisia protestantteja meitä terwchtimään, saamansa
herra Bonijoli'lta tiedou meidän tulostamme. He >oa-
rustiwnt meille ratsujuhtia, ctceupäin päästäksemnie, sa
pynsiwät Sardinian kuninkaalta meille passeja matkaa
»varten hänen »valtakuntansa kantta hamaan Gcneue'en
asti.

Hänen majestcetiusa, kuningas Bittor Amadeo,
halusi meitä uähdä, ja turisi meistä pääsi häneil pu-
heillensa, Wastnau-otossa, sota testi puoli tuittia, oli-
wat läsuä myöskin Hollaunin sn Englannin lähetti-
läät, Kuningoo otti meidät wastaau hy>vin arniolli-
sesti sn tiedusteli meiltä, tuinko konon me olimme ga-
lcreilln olleet, mistä syystä meidät oli siune tuomittu,
ja mitä kaikkea olimme saaneet siellä ollessamme kär-
siä, Vastattuamme lyhykäisesti kaikkiin häneu kysy-
myksiinsä, kääutyi hän lähettilöitten puoleen ja sanoi:

Se on julmaa, barbaarista,

Ilmoitettuamme tnnintoolle aitomutsemme ole-
umn lähteä jo huomenna unittaan, jos hän sen hy-
wäksi näkee, sauoi häu:

Niinpä lähtekää Jumalan nimeen!
Samalla häu käski sihtceriusä kirjoittaa meille

suosiolliset passit, jotka me saimmekin, ja joissa kuuiu-
gas käskee kaikkia alamaisiausa olemaan meille awul-
lisia kaikessa, mitä matkallamme santamme tarwita,

Vniiiejl:» nilana t(>
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Munan gcneueläinen, jokn oli liittynyt joukkoom-
me, seurasi meitä salan aina kahden päiwämntknn pää-
hän Geneue'stä. Silloin hän erosi meistä, sanoen läh-
tewänsä astnnumn salkapolkusa, soita myöten hän pää-
see Geueve'en päiwän ennen meitä. Niin hän saa-
puikin. Perille päästyään oli hän kertonut, että 36
frnnsknlaisilta galereilta wapaiksi päässyttä protes-
tanttia saapuu huomispäiwänä b>eneve'en, Änupun-
giu maistrntti, sen kuultuaan, oli kutsunut hänet
eteensä, saadakseen tietää, oliko asiassa todellakin perää.

Kaupunkia lähestyessämme huomasimme me suu-
ren kansanpaljouden mirtnawan tulliporteista ulos.
Kyytimiehemmc kummasteli tuota kowiu, sa yhä suu-
remmaksi kaswoi häueu hämmästyksensä, knn Plnin-
Pnlais'in tasangolla, neljänneksen peninkulmaa tällä
puoleu kaupuugin, uteitä tohti tuli kolmet waunut, per-
tuskankantajien ympäröiminä, sn kansan perässä kai-
ken-ikäistä, miestä sa naista.

Huomattuansa so kaukaa meidät, tuli muuan
maistratiu palwelisn meidän luoksemme sn käski mei-
dnu astua nlns rntsniltn, sottn woisimme nsinnmnkni-
selln kuunioitukselln terwehtiä Geneve'» eksellensejä,
sotkn uwnt lähteneet snnumaan meitä terwetulleiksi. Mc
tottelimme, Wnunusen snnwuttun paikalle, astui niistä
kustakin manhnu rnntimies sn pnppi, sn nämä ilukyyne-
leitä wuodattneu syleiliwät meitä, onnitellen sn ylis-
tellen meidän lusunttamme, sota oli suurempi kliin oli-
wat osanneet odottnnknnn. Me wnstnsimme, että lu-
inalalle yksin on ylistys tulema, sillä Hänen ar-
monsa on tukenut meitä kaikissa tuskissa. Tämän sy-
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dämellisen wnstaan-oton jälkeen sallimat ckscllensit kan-
san lähestyä meitä. Ia nyt alkoi liiknttawin näytel-
mä, mitä ajatella saattaa. Useilla gcnevcläisillä oli
näet sukulaisia ja omaisia galereilla, ja kosk'eimät he
tienneet, oliko meidän joukossamme niitä, joita he »vuosi-
kausia oliwnt hno'atcn kainmnnect, niin syntyi mieltä
kiinnittämä huntclu jn tiedustelu: „Poitnni, se ja se,
mieheni, wclicni, oletko sinä täällä?" Helppo on ku-
muilla mielessään, millä herttaisella tawalla nuo jäl-
leen löydetyt rakkaat olennot otettiin wastann, ja myös,
kuinka apea oli niitten mieli, jotka oliwnt touveissaan
pettyneet. Kilpaa tiiruhtiwat ihmiset meitä syleile-
mään, Jumalaa ylistäen kaikesta armosta, mitä hän
oli meille osoittanut,

Eksellensit kaskiwät meidän jälleen nousta ratsu-
jemme selkään ja tnlemnan saattokulussa kaupunkiin,
mutta tämä oli »varsin waikeatn, sillä tuskiu oli mei-
däu mahdollista päästä irti näistä hurskaista ihmi-
sistä, jotka ikäänkuin pelkäsimät kadottamansa meidät
jälleen, Wihdoin läksimme liikkeelle, seuraten ckscllen-
sejn, jotka ikäänkuin niissä riemukulussa santtoiwnt
meitä kaupunkiin.

Geneve'ssä oli äsköttäin mnlmistnnut komea rnten-
nuo, jontn tarkoituksena oli olewa snodn asuntoa sa yllä-
pitoa hätään joutuneille kaupunkilaisille. Siihen ei oltu
wielä ketään otettu, nmtta nyt oliwat eksellensit päät-
täueet mihkiä täuiän talon siten, että meidät majoi-
tettaisiin siihen ensimmäisinä. Meidät johdettiin niin
muodoin sinne, ja rakcunnksen isolla pihalla astuimme
alas ratsuilta, Koko kaupunki keräytyi saapumille.



244

Ne, joilla oli sukulaisia meidän joukossamme,
Pyysi>oät eksellenseiltä lupaa saada ottaa heidät kotei-
hinsa, mikä tietysti kernaasti myönnettiin. Herra Bous-
quct, yksi meistä, oli löytänyt Genevessä äitiusä sa
kaksi sisartansa. Me kuu olimme hywiä ystännä, pyysi
lian saada ottaa miuut mukaausa, johon myös suos-
tuttiiu, Näitten esimerkkiä noudattaeu alkoinmt nnmt-
km kaupunkilaiset Pyytää, cttä heidänkin sallittaisiin ot-
taa soku näistä rakkaista wieraista luoksensa. Täten
syntyi oikea kilpailu, Noska tnu lupa oli jo muntn-
inille myönnetty, alkoiwat toiset sanoa, että tokkopa
heitä uskollisina sa hyminä kansalaisina pidctäänkään,
kost'cimät saa sainallaista etna kuin muut. Eksellen-
sicn ei auttanut muu kuin myöntää sama lnpa kai-
kille, ja niin jäi tno komea „franskalainen maja" sillä
erää tyhjäksi.

Minä puolestani en pitkiä aikoja wiipynyi
neoe'ssä, Saatnnni knulla, että tilaisnus olisi saada
wnokratuitsi inatkanniunut, teimme me, minä ja kuusi
tomeriani, kaupat kyytimiehcn kanssa, joka otti »vie-
däkseen meidät Frankfurt am Maiu'iin, Gcncpe'n her-
rat oliwat niin auliita, että snorittimat meidän matka-
kulunkimme ja nntoiwat meille rahaa muita tarpeita
warten, Niin läksimme moniaan päimän perästä Ge-
neue'stä ja saanuiimme ilman sanuttanna seikkailuja
Franksnrt am Main'iii»,

En saata knmmiukaau olla mainitsematta sitä
kriitillistä ylen'ämiclisyyttä, mikä osaksemme tlili Bern'-
issä, jonne oliinme sitä ennen poikenneet, Bern'in
nniistrntti kasti sihtcrinsä lalisua meille terwetulijaiset
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ja kestitä meitä siellä olomme nikaun suureumoiscsti
sekä antaa meille lähtiessämme 20 talarin kullekin.
Me sanoimme sydämelliset kiitokset ystäwälliscllc Berit-
ille ja jatkoimme neljän päiwän perästä matkan Frank-
furtein, jonne sammumme elokuun nlussn.

Silloin oli juuri pyhän aatto, pyhälle Ehtoolli-
selle wnlmistnksen päiwä. Me otimme asuntoa herra
Snrrnsin'in luona, sokn oli knnppins sn reformilnincu,
lähellä knupunkin sisnitsewnn Nockcnheim'in kirkon nuin-

hin. Hauen luokseen oli meitä suositettu Geneuc'Ztä,

Pinn saapui sinne konsistori» jäseniä, sotka terwehti-
«ät meitä snnumnttomnlln ilolla ja saattoiwnt meidät
Bockcnheim'iin rippisanrnnn kuulemaan. He pyysiwät
meitä hartaasti tnlemnan huomenna heidän kanssaan
p. Ehtoolliselle, Me emme kumminkaan tunteneet ole-
mamme tarpeeksi walmistuneita, marsinkaan minä, jota
tilaisuuden puutteessa en wielä milloinkaan ollnt p.
Ehtoollisella käynyt. Kirkosta palasimme takaisin herra
Sarrasinm luokse, joka piti meitä wicrainnan suurella
nuliudella.

Hän osti meille kewcän aluksen, jossa oli teltta
perässä ja kaksi soutnmiestä. Siina oli ineidän määrä
lähteä ,Völn'iin, Hän toimitti myös ruokatarpeita we-
ueeseu sn käski soutuniiesteu pysyttelemään niin lähellä
Reinin oikeata rantaa knin mahdollista, koska wasem-
nuilla rannalla oli frauskalninen armeija, paraillann pii-
rittämässä Landmriu linnaa. Ennen lähtöämme saat-
toi herra Sarmsiu meidät raatihnoneesen, pyytääkseen
meille maistratilta passia, Mnistratin herrat (kaikki
tyyni lutherilmsin), osoittiwat meille sunrta ystäwälli-
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syyttä ja onnittcliwat meitä wapahdntsemme johdolta.
He meniwät niinkin pitkälle, että sanoiwat meitä maan
suolaksi. Tämä nöyryytti meitä tumminkin suuresti,
koskapa kylläkin tunsimme heikkoutemme, tietäen, mikä
suunnaton erotus oli lesuksen opetuslasten wälillä toi-
selta puolen, soille tuo nimi oli tulema, sn meidän ma-
tilla toiselta puolen, sotka olimme waan mihelimsiä
syntisiä. Siihen snnutaan wastasimmekin heille sn an-
noimme Jumalalle kunnian, sillä Hänen armonsa se
yksin oli tehnyt meidät lujiksi ja kuuliaisiksi Hänen py-
hälle tahdollensa. Heitä liikutti tämä wnstnuksemme
niin suuresti, että moni heistä purskahti itkemään,

Kehoitettuansa meitä edelleen kestäwyyteen ja jätettyänsä
meidät herra Sarrnsin'iu huostaan,, antuiwnt he meille
marsin suosiollisen passin, ottamalla siitä mitään mak-
sua. Lausuttuamme heille hartaat kiitokset, läksimme
herra Sarrasin'in seurassa wenheesemme, esiintuoden
hauelle symän kiitollisuutemme kaikesta siitä moninai-
sesta hywyydestä, jota hän oli meille osoittanut.

Matka Kuln'iiu kesti jotenkin kauan, sillä meidän
täytyi pysähtyä jokaisessa Saksan armeijan wartijapni-
kassa, näyttääksennne passiamme, Wälistä amplliwnt
meihin toiselta rannalta, tuottamatta
meille kumminkaan, Jumalan kiitos, muuta wahinkoa
kuin säitaystä.

Wihduin saawnttiin matkan päämäärään, Am-
sterdamein,

käwisiu kunmilemnan ystäwällistä wastann-
ottoa tässä suuressa kaupungissa, jota on ollut niin
harras suojelemaan pyhän uskomme totuuden tunuus-
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tajia, ei tulisi kertomuksestaui loppua lainkaan. Me
menimme yhdessä wallunilaiseu kirkuu korkea-nrwoi-
snau kousistoriiu, lausumaan kiitollisuuttamme siitä ali-
tuisesta hywäutahtoisuudesta, sota se ali niin monen
pitkän wuodeu kuluessa usoittauut, kannattaessaan meitä
komissa ahdistuksissammc. Kyynelsilmiit syleiliwät nä-
mä herrat meitä, kehoittaen meitä edelleenkin todista-
maan uskoamme nuhteettomalla »vaelluksella, niinkuin
Jumala armossansa oli sallinut meidän osoittaa sitä
gnleriorjuudessnkiu. Seujälkeeu päätti tämä arwoisa
uurasto antaa meille runsaan eläkkeen.

Kolme neljä unikkoa olimme nyt olleet matknja-
lalla sa kaikkialla uauttineet ihmisten ystäunillisyyttä
runsaissa määrni. Nyt aloiu wakaasti iniettiä, että
miuuukin olisi aika ryhtyminen sohonkiu hyödylliseen
toimintaan. Silloin sain konsistorilta kehoituksen liit-
tymään lähetyskuntaan, joka oli päätetty lähettää lHng-
lantiiu. Sillä oli olema kaksikin tarkoitusta l ensinnä-
kin kiittää hänen brittiläistä majesteettiinsa meille han-
kitusta »oapahduksestn ja toiseksi autan euemmän painoa
niille pijyunoille, joita hänen majesteetillensa oli tehty
wapahdukscu haukkimisesta wielä jäljellä olemille a,aleri-
orjille, lliwultaan noin kaksisataa. Minä suostuin tietysti
ilomielin ehdotukseen, ja niin tuli minusta jäsen siihen
lähetyskuntaan, jonka kaikki kolmetoista jäsentä oliwat
entisiä galeriorjia. Se lätsikin piakkoin Lontoosen.

Herrat de Miremont ja de Rochcande esittiwät
meidät kuniugattarellc, joka mnknntti olemansa iloinen
meidän nnipahdutsestamiue jo toiioowausa, että uinutkin
protestanttiset galcriorjnt piakkoin lasketaan wapaiksi.
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Rochegude'n markiisi, joka oli perehtynyt howi-
politikaan, katsoi soweliaaksi esittää meitä D'Aumont'iu
herttualle, Frnnskan silloiselle lähettiläälle Englannin
howissa, juuri samalle herralle, s onka wierailusta ker-
ran kapteeni de Langeron'in galerilla olen ennen ker-
tonut. Herttua otti meidät kohteliaasti wastann, an-
toi jokaiselle kättä ja onnitteli meitä wapniksi pääsemi-
semme johdosta. Me pyysimme puolestamme häntä
waikuttamann Iransknn howissa siihen suuntaan, että
muutkin protestantit galereilln pääsisiwät wapniksi. Ku-
ningas oli myöntänyt wapnnden kaikille, jotka uskonsa
tähden oli galereille tuomittu, mutta ainoastaan 136
oli päästetty, jota wastoin lähes 200 oli wielä jäl-
jellä. Herttua näytti hämmästyneeltä eikä sanonut
täsittäwänsä, mitenkä tämä on mahdollista; luulta-
wnsti oliwnt nuo jäljelle jääneet jostaiu muusta ri-
koksesta galereille tuomitulta. Minä kerroin silloin ly-
hyesti, minkä tähden minä olin yrittänyt paeta maasta:
kuiuka me, ystäwäni Daniel de Grns'in kanssa, olimme
yhdessä lähteneet, kuinka mc otettiin kiinni Marien-
burg'issa, ja tuomittiin eliu-njnksemme galereille. Koska
uyt minä pääsin wapaaksi, waan ystäwäni ei, niin to-
distaa se, ett'ei Frauskan howi ole rikoksia myöten la-
jitellut wapautettnwia. Lähettiläs pyysi minua anta-
maan hänelle asiasta kirjallisen ilmoituksen, minkä minä
sittemmin teinkin, Senjalleen oli hän ilmoittanut
markiisi de Ruchegude'lle olemansa warsin tyytywäinen
minun kirjoitukseeni ja kirjoittamansa Franskau howille
tästä wäärästä menettelystä.

la osoittaakseni teille, että todellakin aion
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niin tehdä, sanoi hän, pyydän saada »vailvatn
teitä huomenna tänne. Silloin luen Teidän kuulle»»
kirjeeni ministerille, lukitsen sei» teidän läsnäollessanne
sinetillä sa sätän sen teille, annettawaksi kurirille, -

Kääutyen sitten 'lähetystönsihtccrin, abotti Nadnl'in, puo-
leen, wirkkoi herttua:

katsokaas, herra aöotti, tuinta nämä kuuuon
ihmiset kesken nskonnollisia ennakkoluuloj ansakin osoit-
tamat ilmeistä »vilpittömyyttä sa rehellisyyttä, —Motti
ei mastannut mitään; päätänsä maan nyykäytti:

Seuraamana päimänä meni markiisi dc Noche-
gude lähettilään luokse mastann-ottnaksecn kirjettä,
mntta sielläpä hän huumasi, että nliatti Nadal oli saa-
nut herttuan muuttamaan päätöksensä. Sittemmin
makuutti herttua kyllä panneensa kirjeen menemään,
mutta sitä ei uskonut markiisi emmekä mekään. Wasta
wuotta myöhemmin pääsiwät nieliemnic »vapaiksi, (iug-
lnnnin knningattaren »välityksellä silloinkin.

Samainen abotti oli myös ärsyttänyt lähetys-
kunnan upseerit sellaiseen kiihkoon frnnskalaisia pako-
laisia wnstaan, että he lontkasimat nnimeksi maiuitnita
hnrwn se päiwä. Kerran olin itse läsnä eräässä ti-
laisuudessa asia tapahtui frmieais'issa, lähellä
Lontoon pörssiä solloin nnman herttuan upseereista
moitti meitä pakolaisia kaikenlaisista häpeällisiltä ri-
koksista, Mlinnn pakolaisista hnomautti häntä ole-
niaan hiukau warowaisempi puheissaan, koskapa mc,
Inmnlnn kiitos, olcmmc nyt »vapauden maassa sa
Iransknn »vainoamisilta tunvassa. Siihen tuo sulkea
sotaherra tinskasi sangen röyyteäoti:
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Uskokaa minua, hywät herrat: kunin-
kaalla on niin pitkä käsiwarsi, että se kyllä teidät scm-
wuttaa, olkaa nnnkka merten takana, sa sen saatte toi-
woatscni pian tutnkiu.

Tilloin tmvahti pystyyn mnuän lontoolainen
rohkeamielinen kauppias, nimeltä Banal, pakolainen
hänkin, sa paiskasi upseerille sellaisen korwapuustin,
ett'cn minä mointn wielä ole nähnyt, ja huusi:

Tämä käsiwarsi ei ole niin pitkä kuin sinuu
kuninkaallasi, mutta siuut se sittenkin wielä pikemmin
sanwnttan.

Upseeri yritti wetämään miekkansa, mutta kaikki
saapumilla olleet hyukkäsiwät hänen pääl-
lensä, luiwät häntä jn olisimnt »viskanneet hänet ikku-
nasta ulos,ellei kahwilan emäntä olisi ennättänhtmäliin.

Upseeri walitti asiasta herttualle, mutta tämä ei
rmoenuut häntä lainkaan puolustamaan, »vaan päin-
lvaotoin sanoi, että hän oli hywin ansaimnit sellaisen
kohtelun pakolaisten puolelta ja sen lisäksi wielä ran-
gaistuksen kuninkaalta.

Loppukoot nyt nämä muistelmani wuoteen 1713.
Sen koommin ei elämässäni enää tapnhtnnnt mitään,
mikä saattaisi lukijan ,mielenkiintoa puoleensa wetää.

Joulutulissa palasin Haag'»!» ja annoin kerto-
muksen käynnistämnie Lontoossa. Pastori Basnagc toi-
mitti Hollannin wnltiopmwiltä meille eläkkeen, jota
emme saata lnkea omaksi ansioksemme, waan heidän
kriitillisen hpnnintekcwäisyytensä hedelmäksi.

Herra palkitkoon sen heille sn antakoon alati run-
snsta siunnllsta heidän maallensa!
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kevassa kirjallisuudessamme. Toivottavasti se on auttava
monta parempaan selvyyteen tassa tiirkeassa asiassa, varsin-
kin sen kautta, etta tassa on hyvin harkittu ja perusteellinen
ohjelma toiminnalle. diakonian aikaansaamiseksi seurakun-
nissamme — —". „Diakonissa Laitoksesta".

„Tama „koe eraah kirkkomme elinkysymyksen rat-
kaisemiseksi" ansaitsee asiaa harrastavien piirien erityista
huomiota. Se selva, asiallinen ja seka tietopuoliseen etta
kaytolliseen asiantuntemukseen perustuva kasittely, jonka
kirkkomme diakoniakysymys past. Lillqvistin khjassa saa
osakseen, on omiaan selvittamaiia niita maaraavia nakokoh-
tia, joitten perusteella kysymyksen ratkaisu on tapahtuva".

Teolooginen Aik.-kirja X:o 6, 1900.

Onko Raamattu Jwmalan sanaa?
— Hinta 45 p —

Beskoiv, N. JEnemman valoa.
Kymmenen esitelmaa. Hinta 1 mk. — Kuuluisan ruotsa-

laisen saarnamiehen puheita.

zzzz: Kertomuksia Lilhetus-alalta. zzzz
Lalictyskiija uuorille tytoille. Hinta 1 mk.

Silmailee hauskalla tavalla lahetysta ja naisten tilaa
monessa pakanamaassa, Japanissa, Kiinassa, Intiassa, Afri-
kassa y. m.

Kertomuksia kasvavalte nuorisolk:
I. Kala-Ville. Hinta 85 p.

II. Elli-Sislco, kirj. Am. Ihlk. Suom. Hinta 50 p.
III. Taistelu ja voitto. Kertomus 8;lta vuosisadalta. Suo-

mennos. Hinta 85 p.
IV. Kolme kertomusta. Hinta 1 mk.
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a\h'a l^aaroatasta.
•■WWSr^^^^/S) 33 suurta kuvaa. J'oko sarjaii

hinta ainoastaan 3 mk.***
* Kiinnitettyna kartan tavoin pyorealle puulle

muodostaa tama

Xarjalan Xirjakaupan Raamatullinen kuvasarja
erinomaisen kaytannollisen ja tavattoman
halpahintaisen kaunistuksen Suoiiien kodeille
seka samalla tarkoituksen mukaisen havainto-
valikappaleen uskonnon opetusta varten py-
hii-, kierto- ja kansakouluissakin. Kuva-
pinta raamatunlauseineen on-29X45 cm.
Kuvat ovat taiteellisesti tehtyja, useat jal-

| jennoksiii snurten taiteilijain teoksista. Sar-
joittain ostettuna hinta 33 kuvasta ei tee
kymmentakaaii peanut kappaleelta.

Sarja sisaltaa 17 kuvaa vanhasta testamentista
ja 16 uudesta testamentista. Yksityisista kuvista
tulee pnitteisiin pantuna kauniita tauluja kodin ja
koulun kaunistukseksi.

Seminaarin liarjoituskoulun 3diopettaja A. Pie-
tihUneu lausuu:

„Taina sarfa k&sittaa 33 hyvin valittua tarkeimpain
kevtomusten ydinkohtia kuvaavia kuvia. Kuvat ovat selvia,
luonnollisia ja hyvin valaisevia. Hinta 3 markk-ia on var-
sin huokea. Suotava olisi, etta' kuvasarjaa tilattaisiin joka
kansa- ja kiertokouluun".



'feSS*" Kirkhobistoria.
235 s. Hinta kovissa kansissa 2: 75.

Toivottavasti uutta uraa raivaava Tcirja.
Arvosteluja:
n Tekija on onnistunut ainettaan niin esitta-maan, etta lukija sita jannityksella seuraa, saaden hyvan

yleiskatseen kristillisen kirkon vaiheista". „Pakanala-
hetyksen ja kristillisen hyvantekevaisyystoiminnan historia
on erityisella lammolla ja tarpeen laajasti kirjoitettu. Lam-
min harrastus aineesen ja raitis henki vallitsee teoksessa
kauttaaltaan". — — „Varsinkin oppikirjana seminaareissa
ja oppaana opinhaluisille kansalaisille on se kansantajuisuu-
tensa ja henkevyytensii vuoksi suositettava".

Satakunta, nimimerkki W.
«Kirja on kieltamatta erittain sopiva kirkko-

historian oppikirja seminaareille ja miksei oppikouluillekin.
Samoin on se kansakouluillemmekin oivallinen oppikirja
itsekseen opiskelua varten".

Kansakoulun lehti N:o 20, 1900.
~ Nimimerkki K.

„Kirjan ansioina mainittakoon monet hauskat kuvauk-
set ja kertomukset kuin myoskin se, etta Oman maamme
kirkolliset vaiheet ovat kudotut yleisen kirkkohistoriallisenkehityksen juoksuun ja etta pakanalahetyksen historiaa onlaveammin, kuin Corneliuksessa, ja lamminta harrastustaosoittavalla tavalla kerrottu".

Kasv. opill. Yhdistyksen aikalcauskirjassa
I. A. Maunu.

niin kansantajuisesti ja hauskasti,etta se sopii hyvin Suomen kodeissakin luettavaksi".
Karjalatar. Nimimerkki K. A. V.

Vaarasen kirkkohistoria on helpompi lukea ja
verrattoman paljoa hauskempi kuin Cornelius, jonka vuoksi
sen johdolla saavutetaan paljoa parempia tuloksia kuin Cor-neliuksen. Vaikka Vaarasen kirja on laajempi kuin Corne-
lius, voidaan se lapikayda ja oppia yhta lyhyessa, ehkapa
lyhyemmassakin ajassa kuin Corneliuksen oppikirja". —

„On toivottava, etta tama kirja tulee ahkerasti kaytetyksi
kouluissamme". — „Kirja on halpahintainen, sen ulkomuotomiellyttava' 1 .

Teol. Aikakauskirja N:o 10, 1900.
Georg Vaenerberg.

Taman kirjan ulkoasusta jakielesta sanoo YliopettajaK.
JSrvast: „Kirjan ulkoasu on miellyttava, sen paino parahinta
laatua. Kieli on myoskin hyvin selva, puhdas ja sujuva".



Karjalan Kirjakaupga-ja Kustannusliike
**#»»»*»*»»» perustettu 1899 *&***»»*»»**

kristillisen kirjallisuuden kustantamiseksi ja levittamiseksi,
toimii saman paamaaran' toteuttamiseksi kuin Sortavalan
Evankelinen Seura ja talitoo etupaassa ystavien valityksolla
levittaa kustantamiansa kirjoja, koska, niinkuin ulkomailla
saavutettu kokemus osoittaa, paras keino kristillisen kirjalli-
suuden levittamiseksi on ystavien liittyminen yhteiseen toi-
mintaan. Kansamme, Evankelinen kirkkomme ja kasvava
nuorisomme tarvitsee kirjallisuuden levittajia, jotka panevat
personansa alttiiksi levittaakseen johdonmukaisen ja kesta-
van yhteistoiminnan kautta taatusti hyvia kirjoja, jotka tuot-
tavat tosihyotya ja joita ei tarvitse peljiita antaa kenen ka-
teen tahansa.

.

Pyydetaan niita ystavia, jotka tahtovat auttaa Karja-
lan Kirjakaupan kustantamien kirjain levittamista, lahetta-
maan siita tieto osoitteella: Karjalan KlrjaJeauppa-fa
Kustannusliilce Sortavalassa.

Kasvatusopillinen Sieluoppi
Kirj. B. Boxstrom.

Hinta nid. 2: 75 ja kovissa kansissa 3 mk.
Auvosteluja : — „Tekija on onnistunut tekemaan esi-

tyksensa kauttaaltaan havainnolliseksi ja kaytannolliseksi.
Han on Baamatusta, Kalevalasta, Maammekirjasta y. m. va-
linnut kaikille tuttuja kohtia esitykf-ensa valaisemiseksi.
Kirja on sen kautta tullut niin helppotajuiseksi, etta mel-
kein kuka tahansa voi ryhtya sen avulla tutkimaan naita
vaikeina pidettyja aineita: sielu-ja kasvatusoppia".— Sata-
kunta. Nimimerkki S.

— „Nahdessamme sielutieteen-oppikirjan talla tavalla
varitettyna — olimme vahalla sanoa: kukitettuna — muis-
tuu ehdottomasti mieleen tuo vanha latinalainen sana: „Pitka
on tie maarityksien kautta, vaan lyhyt ja tenhoisa esimerk-
kien kautta". S. 7. N:o 38. 1900.

— „Kirja on tosin aijottu sieluopin opettajille j a kansa-
koulujemme, opettajille. Mutta runsasaineisen sisaltbnsa ja
yksinkertaisen seka selvan esityksensa tahden suosittelemme
sita muillekin, joille kasvatuksen tarkea toimi on uskottu.
Jokainen aiti ja isa saa siita hyvia viittauksia, joista hanella
tehtavassaan on suurta hyotya. Saakoon kirja siis suuren
lukijakunnan!"— Yartija' N:o 10, 1900.


