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Johdanto.
Muutaman perheen lapset olivat tottuneet

kuulemaan vanhempainsa joutohetkinä kertovan
jotakin satua tai miellyttävää kertomusta. Tottu-
muksensa tyydykkeeksi pyysi kerran tämän perheen
kolmitoista vuotias poika isäänsä kertomaan Don
Quixoten historiaa, jota hän oli kuullut erään
vanhemman toverinsa kehuvan hyvin miellyt-
täväksi.

»Hyvin mielelläni kertoisin,® vastasi isä,
»mutta se vaatii aikaa liika paljon, sillä Don
Quixoten kirja on jotensakin lavea. Eikä niin
syväkäsitteinen kertomus ole sinun ikäisellesi oi-
kein sopivakaan. Vieläpä semmoisen kertoelman
käsittämiseen tarvitaan enemmän historiallistakin
tietoa kuin sinun ikäisesi koulupoika on ehtinyt
saavuttaa.

»Sepä on ikävää, rakas isäni. Taidanpa saada
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odottaa vuosikausia, ennen kuin pääsen merkilli-
seksi kehutun Don Qufxoten tuttavuuteen, jonka
seikkailuja sanotaan niin huvittaviksi. Ja ainoas-

taan minulle huvia valmistaakseen ei voi isäni
menettää kallista aikaansa niin paljoa, kun sem-
moinen kertomus tulisi vaatimaan.*

Hetkisen mietittyään otti isä asian uudestaan
puheeksi ja sanoi:

»Nyt minä jo keksin keinon, miten sinä saat
toivosi toteutumaan niin, ettei minun tarvitse sii-
hen menettää aikaani, etkä sinäkään tarvitse käyt-
tää tavallisia keinoja tullaksesi kykeneväksi ym-
märtämään semmoista kirjateosta, kun Michael
Cervanteen Don Quixote on.«

»Kiitoksia, hyvä isäni! Miten se olisi mah-
Jollista?«

»Näetkös poikani, minulla on tuttava, joka
työskentelee ahkerasti arvollisten kirjain kääntä-
misessä, mutta jolla nykyisin ei ole sanottavia kii-
reitä. Ja koska hän harrastaa nousevan polven
sivistystä, niin siihen ja ystävyyteemme luottaen
luulen hänen taipuvan pyyntööni, että hän ensi
tilassa laatii supistetun ja nuorisolle sopivan kään-
nöksen Don Quixotesta johon tulee liitettäväksi
historiallisia tosiasioita sen verran, mikä sanotun



5

ritarin historian käsittämiseen on välttämätöntä.
Silloin en tarvitse menettää aikaani sen kertoilemi-

seen, vaan sinä saat sen lukea setäsi käsikirjoi-
tuksena. Ehkäpä sitte joku kirjankustantaja pai-
nattaa sen kirjaksi ja siten saattaa tuhannet lap-
set tilaisuuteen, että voivat sen lukemisella ja
siten omalla työllään laventaa ajatuspiiriänsä.«

»Oi, sehän nyt vasta on iloista, se, hyvä
isäni! Milloin aiotte puhutella sitä herraa siitä
asiasta?*

»Jo huomenna aion puhutella.*
Noin kuukauden kuluttua antoi isä pojallensa

kirjoitetun vihkon, joka sisälsi seuraavaa:

Valmistavia tietoja.
Sinä aikakautena, jonaSkandinavian viikingit

tekivät hirveitä hävitys- ja ryöstöretkiänsä Etelä-
Euroopan rantamille, eli ja hallitsi jalo ja lempeä
ruhtinas Kaarle Suuri. Niistä maista, jotka kuu-
luivat hänen valtikkansa alle, oli merkillinen Rans-
kan maa yksi. Tähänkin maahan levittivät vii-
kingit kauhuaan, mutta Kaarle Suuren verraton
nero teki siitä sillä kertaa lopun. Hänen heikko-
jen jälkeläistensä aikana jäi kuitenkin Ranskakin
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tarpeellisen puolustuksen puutteeseen, mistä oli
seurauksena, että viikingit anastivat osan Ranskan
maata, jota he hallitsivat Normandian herttua-
kunnan nimellä.

Kaarle Suuren valtakunta oli vähitellen jakau-
tunut äärettömän moneksi eri alueeksi, joiden
omistajat herttuat, kreivit ja muut vasallit pitivät
vähäpätöisenä päämääränä kuninkaan ja valtakun-
nan yleisen turvallisuuden puolustuksen. Oman rik-
kauden ja arvon etsiminen oli heillä pää-asiana. He
rakensivat linnojaan korkeiden kallioiden äyräille.
Niihin he sulkeutuivat raakoine sotamiehineen ja
alhaisine palvelijoineen, vastustivat Normanneja
ja osoittivat tottelemattomuutta itsensä kuninkaan-
kin käskyille. Se yksinkertainen, sivistyneen elä-
män kotoinen rauha, jonka Kaarle Suuri oli ho-
viinsa istuttanut, oli näiden ylpeäin herrain lin-
noista kaukana. Aikaa vietettiin osaksi jahdeilla
ja enimmittäin taisteluilla. Raakuuden ja ylelli-
sen elämän kiehuttama veri kiihoitti näitä ylimyk-
siä heidän uaapureitansa vastaan alituiseen ja hir-
muiseen sotaan. He osoittivat voitetuilleen enem-
män julman pedon, kuin ihmisen kohtelua. Ei
ollut sillä hyvä, että ryöstettiin naapurin omaisuus
ja otettiin häneltä henkikin, mutta useinpa joutui-
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vat tappiolle jääneen vaimo ja lapset joko muuten
rääkättäväksi tai voittajan orjiksi. Jopa alettiin
seurata viikinkienkin esimerkkiä siten, että hyökät-
tiin kauppiaihin ja muihin maantiellä matkustaviin
kiinni ja vietiin heidät linnoihin vangiksi, joista
vapaaksi päästäkseen tarvitsivat paljon rahoja.

Näin alhaiseksi oli silloisen aateliston ihmi-
syys vaipunut. Mutta tämmöisessäkin maailmaa
täyttävässä pimeydessä pilkoitti vielä muutamia
valon kipinöitä muinaisten urhojen jälkeläisissä,
jotka huomasivat korkeaksi kutsumuksekseen ru-
veta pelastamaan ja jälleen henkiin saattamaan
aateliston jaloutta ja kunniaa ansaiten sille siten
aikalaistensa ja jälkimaailman kunnioitusta. He
päättivät pyhittää elämänsä väärille vainoksi ja
heikoille turvaksi ja yhdistyivät erityisiksi ritaris-
toiksi, joiden ankarat säännöt velvoittivat jäseniään
muun muassa puolustamaan erittäinkin kristinop-
pia, ruhtinasta ja kunniassa pitämään naissukua.

Tänä aikakautena oli ratsastamiseen yksin-
omainen oikeus aatelismiehillä. Siitä on johtunut
nimitys ritari, jokatietää ratsastajaa, niille miehille,
jotka pyhittivät elämänsä ihmiskunnan puolustuk-
selle. Siitä muodostui sittemmin koko järjestelmän
nimeksi ritaristo eli ritari-laitos. Syntyperältänsä
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aatelinen poika pantiin jo pienestä pitäen kasva-
tettavaksi jonkun ritarin eli korkean herran luo,
missä häntä totutettiin säädylliseen käytökseen ja
missä hän sai palvella hovin rouvaa ja herraa pa-
gena eli hovipoikana. Hänen toimensa oli hoitaa
herransa aseita ja pukua, auttaa herraansa tämän
pukeutuessa ja riisuutuessa. Sen ohessa sai hän
totuttautua aseiden käyttämiseen, vaivojen ja vas-
tusten kärsimiseen. Hovirouva koki häneen istut-
taa naissuvun suureksi arvaamisen tuntoa. Nel-
jäntoista vuotiaana ylennettiin poika aseenkanta-
jaksi ja ensimäisenkolmatta vuotensa täytettyä an-
nettiin hänelle ritarilyönti, joka sisälsi koko joukon
kuvannollisia ja uskonnollisia temppuja. Rukoil-
tuaan kokonaisen yön linnan kirkossa, jossa hänen
aseensa olivat sillaikaa alttarilla, piti nuorukaisen
seuraavana aamuna valkoisiin vaatteisiin puettuna
langeta polvilleen jonkun ritarin eteen Tämä an-
toi hänelle ritarilyönnin, joka sisälsi keveän korva-
puustin ja kolme lyömää olkapäähän miekan lap-
peella. Näillä lyönneillä huomautettiin, että rita-
rin piti tyytyväisenä ja urhoollisena kärsiä kaikkia
elämän koetuksia, ennen kuin luopua siitä valasta,
joka hänen tässä tilaisuudessa piti tehdä Toimi-
tus päättyi sillä, että ritarin hevonen tuotiin esille.
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Raskaaseen pukuunsa puettuna olivat ritarit
yöt ja päivät liikkeellä rauhan ja hyvän järjestyk-
sen saavuttamisen toimessa. Kun kotiseudulla ei
milloin ilmestynyt epäjärjestystä, niin silloin ritarit
ratsastivat varsin vaivaloisia retkiä tiettömien met-
sien ja korpien läpitse toisiinkin maakuntiin ja
valtioihin raugaisten ryöväreitä ja auttaen sorre-
tulta. Väliaikoina antautuivat he osaksi hartaisiin
rukouksiin ja osaksi urheuden ja hyveiden osoi-
tuksiin sille naiselle, jota mielittelivät morsiamek-
seen, siten voittaakseen asianomaisen suosiota ja
kunnioitusta. Alinomaisten matkustustansa tähden
sanottiin heitä matkustaviksi ritareiksi. Erityisesti
pyhän, vaikka epäviisaasti ajatellun vaikutussuun-
nan sai ritarista niin nimitetyillä ristiretkillä, joista
yleinen historia kertoelee.

Jaloilla harrastuksillaan voitti ritarista siten
yleistä kunnioitusta ja ihmettelyä kolmena vuosi-
satana. Esimerkillänsä ja alituisilla ponnistuksil-
lansa pakoitti se julmia hallitsijoita rauhan ja hy-
vän järjestyksen noudattamiseen. Kun sittemmin
ritariston apua alettiin vähemmän tarvita, alkoi
se turmeltua ja vähitellen hajota, ja nimitys ritari
jäi paljaaksi aatelisten arvonimeksi, joka annettiin
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myöhemmin myöskin aatelittomille sotaurhouden
j. m. s. palkinnoksi.

Myöhemmin alkoivat runoilijat syyllä ylistää
lauluissaan etevimpäin ritarien todellisuuteen pe-
rustuvaa historiaa; mutta hetipä ilmestyi erityisiä
runoilijoita, joiden kuvitusvoima sai siitä kiihot-
tavaa yllykettä. Alettiin kertoa ritarien töinä mah-
dottomia seikkoja, paljaita runoilijain mielikuvi-
tuksen luomia jättiläis- ja velhosatuja. Kieli, jota
näissä kirjateoksissa käytettiin, oli sen aikaista
ranskaa eli romanilaista kieltä. Siitäpä semmoisia
kirjoja alettiin nimittää romaneiksi. Näiden kum-
mallisten kirjateosten seassa oli enimmän tunnettu:
„Pyöreän pöydän ritarit' 1

. Muun muassa kerro-
taan siinä Meriin eli Merlinus nimisestä kuului-
sasta velhosta, joka oli laatinut varsin kummalli-
sen pöydän ja joukontuolia sen ympärille. Näille
istuimille otettiin ainoastaan mainioimpia ritaria.
Kun joku sija jäi kuoleman kautta avonaiseksi,
niin siihen pyrkijän urhoollisuus täytyi välttämät-
tömästi olla suurempi hänen edeltäjänsä urhoolli-
suutta, muutoin näkymätön voima sysäsi hänet
armotta istuimelta pois. Täydellisesti kelvollisen
saattoi kuningas hänen sijalleen, jolloin saatiin
kuulla taivaallista musiikkia; ja ilmakin täyttyi
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silloin suloisimmalla lemulla. Hänen tuolissaankin
tapahtui nyt ihmeitä. Siinä ilmestyi uuden omis-
tajansa nimi palavina kirjaimina. Iso määrä tuli
päivän valoon tuommoista mielettömyyden luomaa
kirjallisuutta, ja sitä luettiin sellaisella mielihalulla
ja innolla, että se on jäljemmässä maailmassa he-
rättänyt ihmettelyä.

Tuommoisen hullun ja moitteenalaisen kirjal-
suuden vastapainoksi kirjoitti Michael Cervantes
Don Quixote de la Manchan historian, joka on
naurunalaisten ritariromanien paljas ivakuvaus. Tä-
män kirjailijan elämä on hyvin mutkikas. Hän oli
syntyisin köyhää aatelissukua. Hänen olisi siis
pitänyt työllä ja ahkeruudella perustaa tulevaisuu-
tensa. Mutta vastukselliseen elämään ja opettajien
ja professorien kylmiin ja yksitoikkoisiin opetuk-
siin tuskauneena käänsi hän koululle selkänsä ja
antautui matkustuksille, joilla kirjoitteli runoja ja
ilvenäytelmiä. Sittemmin antautui hän sotilaaksi
ja turkkilaisia vastaan taistellessaan menetti oikean
kätensä. Se laiva jolla hän sotaretkeltään palasi,
joutui merirosvojen käsiin, jotka möivät hänen
seuralaisineen algiriläisille orjaksi.

Viisi vaotta ankaraa orjuutta kärsittyään huo-
masi heistä eräs puutarhatyössä oltaessa maanalai-



sen käytävän, joka ulottui mereen asti. Cervantes
rupesi nyt seuralle johtajaksi, ja jo oltiin espanja-
laiseen laivaan pääsemässä, kun heidät huomattiin
ja vietiin jälleen orjuuteen.

Vihdoinkin sai Cervantes vapautensa siten,
että hänen sisarensa onnistui koota rahoja mel-
koisen summan, jota raakalaiset vaativat lunastus-
hinnaksi. Kotimaahansa Espanjaan tultuaan an-
tautui Cervantes yksinomaan runoilijaksi. Hänen
teoksistansa, joita myöhempinä aikoina on kiitetty,
oltiin silloin jotensakin välinpitämättömiä. Hän
kuoli köyhänä ja senaikaisen maailman tuntemat-
tomana.

12
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Kuuluisan Don Quixote de la Manchan

luonne ja tavalliset ajanvietot.

Eräässä kylässä Espanjan La Mancha nimi-
sessä maakunnassa eli muinoin köyhä aatelismies.
Hänen talouteensa kuului, paitse häntä itseä, vel-
jensä nuori tytär, vanha emännöitsijä ja renki.
Hän oli jo viidenkymmenen paikoilla. Hänellä
oli ylevä ja ponteva, vaikka laiha ruumiinraken-
nus. Nuorukaisen innolla harrasti hän jahtiretkiä,
eikä ollenkaan arastellut askareita, jotka vaativat
ruumiin liikuntoa. Mutta myöhempinä vuosina
kiintyi hän enemmän ja enemmän lukemiseen ja
liikkumattomuuteen. Käytti vähintäänkin kolme
neljännestä vuorokaudesta paljaaseen lukemiseen;
ei siinä olisi vielä ollut mitään vaaraa tarjona,
ellei hän olisi antautunut yksinomaisesti ritariro-
manien lukemiseen. Kiihkonsa yltyi vihdoin niin
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äärettömäksi, että möi maastansa kappaleen toi-
sensa perästä saadakseen siten rahoja mahtavan
kirjaston kokoamiseen, noita romanikirjoja, joilla
voisi tyydyttää lukuhaluaan. Yöt ja päivät unetto-
min silmin luettuansa, tulivat miesparan aivot niin
häiriölle, ettei voinut arvostella mitään asiaa oi-
kealta kannalta. Tuota pikaa tuli hän niin mie-
lettömäksi, että tuskin voipi ajatella naurettavam-
paa. Hän luulotteli tulevansa kunniallisemmaksi
ja isänmaalleen hyödyllisemmäksi mieheksi, jos
voisi jälleen henkiin saattaa »matkustelevan rita-
riston«. Hän päätti olla itse esimerkkinä ja mui-
naisten ritarien tavalla aseisiin puettuna ratsastella
seikkailusta toiseen, puolustaa viattomia, auttaa
sorretuita, rangaista rikoksellisia, ja niin saavuttaa
kauniita voittoja.

Tämmöisistä toiveista juopuneena päätti hän
viipymättä ryhtyä toimeen. Ensi työkseen hän
etsi käsiinsä homeisen sotapuvun ynnä siihen
kuuluvat ruosteiset aseet, jotka olivat olleet ros-
kaläjässä siitä saakka, kuin hänen isänsä isän-isä
niitä oli käyttänyt. Vaivojansa säästämättä puh-
disti hän nyt tuota vanhaa sotapukua jakoki sitä
mukauttaa pitkänhoiskeaan vartaloonsa miten ku-
ten sopivaksi. Siitä oli jo osia joutunut teille
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tietymättömille. Mutta aatteellisesti innostunut
mies ei siitä säikähtänyt. Hän muodosti, esimer-
kiksi, kun kypäriä ei löytynyt lainkaan, paperista
esineen, joka oli siihen vivahtava ja sillä tuli puute
poistetuksi. Nyt hän riensi talliin hevosensa luo
ja luuloitteli tuota luurangoksi laihtunutta eläin-
raukkaa ylevimmäksi ja voimallisimmaksi hevo-
seksi. Sille piti nyt antaa mukaisensa nimi. Hä-
nen kekseliäs henkensä muodosteli äärettömän
joukon uuden uusia nimiä ja hylkäili niitä. Vih-
doinkin, eli kokonaista neljä vuorokautta mietit-
tyään, löysi hän tuon kauneimman, taiteellisimman
ja ylevimmän nimen Rosinante, jonka hän, kek-
sinnöstänsä kopeiden omisti hevoselleen. Mutta
vielä ilmestyi pula. Omakin nimensä tuntui vielä
hyvin vähän ritarilliselta. Kahdeksan päiväisen
sielullisen ponnistuksen tuotteena hyväksyi hän
nimen Don Quixote, ja kun huomasi römaniritarien
käyttävän nimensä yhteydessä kotopaikkansa ni-
meä, niin hänkin tahtoi nimittää itseään Don
Quixote de la Manchaksi. Nyt hän oli jo päässyt
koko askeleen eteenpäin; miehellä sekä hevosel-
laan aivan uudenuutukaiset nimet ja vieläpä itsel-
lään oman mahtipontisuutensa vanhasta uudeksi
muodostama ratsupuku. Olihan niissä syytä iloit-
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semiseen. Mutta nyt vasta ilmestyi vajavuus,
joka oli edellisiäkin huolehcluttavampi. Miesru-
kalla ei ollutkaan rakastettavaa. Aärettömäin mie-
tintöjensä tuotteena hyväksyi hän sydämensä val-
loittajattareksi Aldonza Lorenzo nimisen talonpoi-
kaisen tytön Toboson kylästä. Tätäkin tahtoi hän
nimittää ylevämpi kaikuisella nimellä, ja Dulcinea
di Toboso oli hänen mielestään siihen sopiva.
Siten liittyi lemmittynsäkin nimen loppuosaan
asuntopaikan nimi.

11.

Don Quixoten lähtö kotoa.

Tärkeimmät seikat tarkasteltuansa ja puutteet
poistettuansa ei hän tahtonut olla niitä miehiä,
jotka viivyttelivät asiainsa toimeenpanoa. Hän
tiesi varmaan olevansa vastuunalainen niistä pa-
heista, joita hänen joutilaana ollessaan, jos sitä
pitkittyisi, voisi maailmassa tapahtua. Eräänä
aamuna päivän koittaessa pukeutui hän mahtavaan
pukuunsa, hyppäsi Rosinantensa selkään ja alkoi
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ratsastaa pitkin tietä. Miehellä oli nyt täysi syy
iloita, kun ei niin mahtavan yrityksen alkajaisissa
ilmestynyt sen isompia vastuksia. Mutta vieläkin
pistäysi hänen ajatuksiinsa seikka, joka oli miltei
taukouttaa koko yrityksen. Vasta nyt huomasi
hän puuttuvansa tavallista ritarilyöntiä. Ja ritari-
laitoksen pyhien lakien mukaan hänellä ei ollut-
kaan oikeutta antautua taisteluihin ilman että oli
tullut siihen vihityksi. Tämmöiset mietteet painoi-
vat häntä hetkisen hirmuisella voimalla. Onneksi
huomasi kuitenkin heti pelastuksen. Hän päätti
lyöttää itsensä ritariksi ensimäisellä ritarilla, jonka
vaan tapaa, tämmöiset seikat hänelle olivat päivän-
selkeitä ritarihistoriain lukemisesta. Ratsastaessaan
kulutti hän aikaansa puhellen jotensakin selkeästi
kuultavalla äänellä, siten muka taivuttautuakseen
kirjoissa kerrottujen ritarien kaltaiseksi.

»Oi, prinsessa Dulcinea!* niin kuultiin
hänen sanovan »sinä nöyrän ja aina innostu-
neen sydämeni rajoittamaton haltija-impi! ... Nä-
mä vastukseni ja kovat kohtaloni olkoot sinulle
täysin kelvollinen uhri voittaakseni sinun suosio-
tasi.* Melkein kokonaisen päivän matkusti hän
saamatta sankaruudellensa vakavaa toimitettavaa.
Sekä itse että hevosensa päivän matkustuksesta

2
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peräti väsyneenä, tapautui hän pieneen kylään,
jossa sinne tänne silmäiltyään huomasi kapakan
kyltin.

Don Quixote, jonka mielikuvituksessa kiehui
kirjoistansa saatuja hulluuksia, luuli kapakkaa
nostosilloilla ja juoksuhaudoilla varustetuksi neli-
torniseksi ritarin linnaksi. Siihen luulopalatsiin
oli siis nyt meneminen saamaan ritarilyöntiä. Lä-
hetessään odotteli hän linnan palvelijaa tavan mu-
kaan torven toitahduksella ilmoittamaan ritarin
tuloa huomatuksi. Mutta kun moista ei näkynyt
eikä kuulunut, niin hän ratsasti kapakan portille,
jossa seisoi pari talonpoikaista nuorta vaimoa.
Hän luuli näitä ylhäisimmiksi ryökkynöiksi, jotka
olivat muka isänsä linnan edustalla nauttimassa
ilman viileyttä. Juuri siinä silmänräpäyksessä
sattui sikojen paimen, laumansa kokoamistoimessa,
Riitauttamaan torveensa. »Ahaa, jopas huomattiin
ritarin tulo,« tuumasi Don Quixote ja katseli hä-
nen kummallisesta näöstään ja naurunalaisista ko-
ristuksistaan ällistyneitä vaimoja ja puheli heille:

»Rauhoittakaa mieltänne, armolliset ryökky-
nät! ... Ei ole pelkoon syytä. Minä olen sitou-
tunut ritarilakien ankarimmaksi noudattajaksi, enkä
siis lonkkaa ketään. Päinvastoin tarjoon minä
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palvelustani erittäinkin niin kunnianarvoisille ryök-
kynöille, kuin Te olette!*

Miehen kummallinen näkö ja sitäkin kummal-
lisemmat puheet koskettelivat naisten nauruher-
moja melkein vastustamattomalla voimalla. On-
neksi sattui siihen tulemaan kapakoitsijakin. Omi-
tuisesti varustetun miehen näkö ihmetytti häntä-
kin, että oli nauruun purskahtaa. Mutta peläten
oudon miehen siitä loukkautuvan tekeytyi hän
niin vakavaksi, kuin mahdollista ja sanoi:

»Jalo ritari, jos teidän armonne etsii yösijaa,
niin meillä on kaikkea, mitä tarvitsee, paitsi sän-
kyä, jota meiltä usein puuttuu.*

Niin kohteliaaseen tarjoukseen oli Don Quixote
hyvin tyytyväinen ja jouduttausi vastaamaan:

»Korkea linnan-kreivi, minä en vaadi niin-
kään paljoa; aseet ovat kaunistukseni ja taistelut
leponi.*

Isäntä hämmästyi jonkun verran kreivi-nimi-
tyksestä, mutta koki kuitenkin olla vakavana ja
sanoi:

»Koska uni ei tule kysymykseen, niin, Teidän
Armonne on tilaisuudessa täällä viettää yötänsä mu-
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kavammasti, kuin missään muualla. Sen voin
pyhästi vakuuttaa.»

Sen sanottuaan talutti hän ritarin Rosinanten
talliin.

111.

Don Quixoten varsin sukkela ja mukava
ritariksi lyönti.

Ilta-aterian syötyään kutsutti Don Quixote
isännän luokseen, lankesi polvilleen hänen eteensä
ja lausui:

»Hyvin kuuluisa ritari! Jalouteenne luottaen
rohkenen rukouksella sulkeutua armoonne, että Te
näkisitte hyväksi huomen aamuna päivän koittaissa
lyödä minut ritariksi.»

Jo ensi silmäyksessä huomasi ravintolan isäntä
Don Quixoten kadottaneen muutamia ruuvia ai-
voistaan, eikä siis epäillyt enää vähintäkään mie-
hen olevan hourupäisen. Nähtyään tilaisuuden
sopivaksi ilvehtiä hänen kanssaan, tuumasi hän:

»Armollinen herra, jalo pyyntönne on ylevän
henkenne mukainen. Palvelukseenne velvollisena,
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toteutan toivonne huomenaamuna kaikkine siihen
kuuluvine juhlallisuuksineen.« Ainoa yö erotti
enää Don Quixoten siitä onnen hetkestä, jolloin
oli saapa ritarilyönnin, mutta yön pituus kauhis-
tutti häntä niin, että tuskan hiki kihisi hänen rita-
rillisilla ajatuksilla täytetystä otsastaan. Hän nouti
kartanolta keihään ja kilven jakäveli edestakaisin
niiden saapuvilla, omistaen yhtä levollisen, kuin
ylpeän muodon. Seuraavan aamun hämärissä oli
jo ravintolan isäntä liikkeellä. Hän otti talous-
kirjansa, ainoan kirjan, mikä hänellä olikin, kä-
teensä ja vaati pienen pojan kynttilä kädessä ynnä
mainitut vaimot seuraansa ja meni Don Quixoten
luo, jota huomautti lankeemaan polvilleen. Mai-
nitusta kirjasta lukea höpäteltyään rukousta muka,
kohotti kätensä ja antoi Don Quixotea niskaan
aika tuuppauksen ja toisessa kädessään olevan
miekan lappeella oiva lyönnin. Toinen vaimoista
sitoi miekan tämän vyölle ja toinen heistä kiinnitti
hänelle kannukset. Seremoniian tärkeimmät tem-
put tulivat täytetyiksi. Uusi ritari, joka himoitsi
joutua seikkailuihin, jouduttuusi satuloimaan he-
vostaan. Vasta hevoselleen selkään hypättyään
muisti hän kiitollisuusvelkansa isännälle tämän ta-
vattomasta avuliaisuudesta. Kiitokseksi lahjoitti
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hän nyt tälle lämpymän suutelon ja joukon mah-
tavia sanoja, joita emme edes uskalla kertoakaan,
kun olivat niin äärettömän mahtavia.

IV.
Uuden ritarin ensimäiset seikkailut

kapakasta lähdettyään.

Tielle lähdettyään oli Don Quixote vihdoin-
kin saavuttamastaan ritarilyönnistä niin ihastuk-
sissaan, että tuon tuostakin hypähteli kohona sa-
tulassaan. Saadakseen yritystään vieläkin täydel-
lisemmäksi, päätti hän hankkia itselleen aseenkan-
tajan, ja niissä miettein ohjasi suuntansa kotikylää
kohti. Vähäsen matkaa ratsastettuaan tuli häntä
vastaan ratsastaen iso kauppamatkue. Muttaritari-
mietteissä hourailevan miehen silmissä ne eivät
näyttäneet kauppiailta. Hän luuli niitä matkusta-
viksi ritareiksi. Ja kun hän päätti panna lavean
kirjatietonsa kerrassaan käytäntöön, koki hän api-
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noida ritarimaisuutta sen laveimmassa muodossa.
Hän kiinnitti kilpeään sivulleen, puristi lujasti
keihästään ja huusi jyrisevällä äänellä:

»Seisattukaa ja tunnustakaa, ettei ketään kau-
notarta koko maailmassa voi verrata La Manchan
keisarinnaan verrattomaan Dulcinea di Tobosoonk

Miehen omituinen varustus ja outo puhe häm-
mästytti kauppiaita, niin että heidän täytyi seisat-
tua. Mutta pian kuitenkin tointuivat, ja kuu huo-
masivat tilaisuuden sopivaksi ilvehtiä hänen kans-
saan, niin eräs heistä, seuralle huviksi, puheli
hänelle:

»Armollinen herra ritari! Joukossamme ei
ole niin onnellista, jolla olisi kunnia tuntea sitä
naista, josta puhelette. Olkaa niin laupias, että
suotte meidän häntä nähdä. Ja jos hän on niin
kaunis, kun väitätte, niin empimättä myönnämme
sen.«

»Mitä hittoa,« .keskeytti Don Quixote. »Jos
saisitte hänet nähdä, mitä arvoa olisi silloin tun-
nustuksellanne. Teidän on se myöntäminen häntä
näkemättä. Ei! Teidän on vannominen. Ja jos
te sen uppiniskaiset ja tyhmänrohkeat veitikat
ette tee niin, niin valmistautukaa taisteluun, joko
niin, että mies tulee yksitellen, kuten jalon ritari-
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laitoksen lait säätävät, miestä vastaan, tahi tulkaa
vaikka koko joukko minua yhtä vastaan. Minä
voin puolustaa yksinänikin laillisuuteen perustuvaa
asiaani.*

Kun kauppiaat osoittivat vastahakoisuutta hä-
nen vaatimuksilleen, niin hän alkoi huutaa, kohti-
kurkkuaan:

»Puolustakaa itseänne, kirotut räivät. Heti
saatte palkita hävyttömän käytöksenne!*

Tätä lausuessaan kohensi hän keihäänsä pisto-
asentoon ja kannusti Rosinantea, joka hyppäsi tu-
lisen laukan kauppiaita kohti. Jos Rosinante ei
olisi sattunut kompastumaan, niin siinähän olisi
tuhoa tapahtunut. Mutta Rosinante maata keijotti
nyt kylellään ja hänen omistajansa aseineen ja
kannustimineen hihnoihin niin pahasti sekautu-
neena, että auttajatta irti pääseminen oli aivan
mahdoton. Turhaan ponnistellessaan kirkui hän:

»Seis !... odottakaapas arkamaiset kurjat!
heti saatte rangaistuksenne!* Eräs hiukan liiaksi
tuittupäinen aasin kuljettaja suuttui silmittömäksi
Don Quixoten hulluista uhkauksista. Hän juoksi
satulansa alla uhkailevan ritarin luo, sieppasi hä-
neltä keihään, reuhasi sen pieniksi pirpaleiksi ja
pisimmällä kappaleella kylvetteli ritaria hyvän
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kylläiseksi, jommoisena jätti hänet hänen oman
onnensa nojaan.

Don Quixote raukka ponnisteli yli voimiensa
itseään irroittaakseen, mutta turhaan. Pulassaan
alkoi hän pinnistellä muistivoimaansa, eikö hänen
verraton kirjatietonsa sisältäisi jotakinritariseikkaa,
jolla olisi yhtäläisyyttä hänen nykyiselle pulalleen.
Ja hätäkös niin mainiosta romanikallosta oli sem-
moista löytääkään. Aivan tuota pikaa pöllähtikin
miehen muistikomeroista esille ritariseikka, jota
piti aivan samanmoisena kuin nykyistäkin tilaansa.
Epäilyksen tuska pakoitti hänen vierimään pitkin
maata, jolloin vaikeroitsi, romanista muistiinsa tul-
lutta, voitetulle ritarille sovitettua lausetta:

»Missä olet sinä sydämeni suosion voittanut
impi? Niinkö vähän minun kärsimiseni sinua lii-
kuttavat? Ehkäpä et tunne tilaisuuttani, vai lienet
muutoin petollinen!«

Hänen puheensa keskeytti tulollaan hänen
kotikylästään kotoisin oleva talonpoika, joka rat-

sastaen saapui nyt paikalle. Kun talonpoika näki
onnettoman miehen hänen kamalassa kohtalossaan,
riensi hän tämän luokse, nosti kypäriä hänen pääs-
tään, valeli lätäköstä vettä hänen tahrautuneille
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kasvoilleen ja suureksi ihmeekseen tunsi hänet,
ja huusi:

»Taivas nähköön, armollinen herra! . . . kuka
ihme teidät on ryvettänyt tuommoiseksi!

Mutta saiko talonpoika vastausta kysymyk-
selleen? Mitä vielä. Don Quixote lasketteli vaan
kummallisia romani]uttujaan. Talonpoika jatkoi
kyselyjään, mutta kaikki turhaan; kummalliset ro-
maniseikat virtasivat vaan katkeamatta mielien
huulilta. Kun talonpoika huomasi selityksen saa-
misen mahdottomaksi, avasi hän hurjistuneen her-
ran sotapukua, katsoakseen olisiko hänessä haavoja,
mutta niiden sijasta löysi hän ainoastaan mustel-
mia. Nyt mies hilasi herran pystyyn ja lahjoitti
hänelle oman aasinsa, toimittaen siten loukkau-
neelle herralle tasaisempaa kulkua, kuin hevosen
selässä, auttoi häntä satulaan, ja ohjasi sekä
aasiansa että Rosinantea kotikylää kohti. Matkus-
taminen kävi hänelle varsin ikäväksi kuullessaan
Don Quixoten loruavan paljasta hulluutta, josta ei
ymmärtänyt sanaakaan. Sääliväinen talonpoika
tahtoi estää kylän aatelismiestä joutumasta kylä-
läisille naurun aineeksi. Sentähden odotteli hän
pimeän tuloa, ennenkuin vei hänet kotiin. Siellä
oltiin suruun nääntymässä isännän äkkiä katoami-
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sesta. Kirkkoherra ja parranajaja, mestari Niklas;
jotka olivat Don Quixoten parhaimmat ystävät,
olivat saapuneet sinne ja kokivat lohdutella vel-
jentytärtä ja emännöitsijää, jotka kokonaisen päivän
itkusta olivat tukehtumaisillaan. Emännöitsijä lau-
sui nyt kiivaasti:

»Vieköön itse syvimmän pimeyden ilkein hal-
tija nuo kirotut ritariromanit, jotka ovat villinneet
parhaimmat aivot näissä tienoin.« Ja pappi
lisäsi juhlallisella vakavuudella:

»Jaa, minä vannon, että ennen kuin huomeisen
päivän aurinko ennättää laskeutua, olen minä polt-
tanut joka-ikisen noita riivatuita renttnkirjoja,
jotka saattoivat onnettomuuteen parhaimman ystä-
väni !«

Juuri siinä silmänräpäyksessä oli talonpoika-
kin saapunut ritarinensa huoneen ovelle ja kopu-
tuksellaan keskeyttänyt papin puheen.

Kun oven avattua tunnettiin siinä tulevan
vesissä silmin kaivattu herra, niin hyökättiin häntä
innokkaasti tervehtimään. Mutta Don Quixote
luovuttausi heistä kylmästi ja huusi kopeasti:

»Eritkää minusta te vihkimättömät! ...Teh-
kää vuoteeni; minä tarvitsen lepoa, sillä minä sain
kovan kolahduksen. Häijynkuristen jättiläisten
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kanssa tulisimmasti taistellessani lankesi Rosinan-
teni, vieden minut mukanaan. Kyllähän ne hiiden
käskyläiset olivat ilkeintä laatua, mitä koskaan on
nähty, mutta minullehan siitä voitto olisi kallistu-
nut, se on varma, jos vaan Rosinanteni ei olisi
sattunut kompastumaan.*

Seuraavana aamuna, väsyneen herran vielä
sikeintä untansa nukkuessa, kiirehtivät paikalle
pappi ja parranajaja. He pyysivät emännöitsijältä
kirjaston avainta ja ottivat sieltä kaikki ritariro-
manit, kantoivat ne ulos pihalle ja toimittivat
niistä koko komean kokon.

Neljäntoista päivän kuluessa näytti Don
Quixote olevan niin levollisella mielellä, ettei ke-
nelläkään ollut syytä luulla hänen ainehtivan uusia
vehkeitä. Mutta hän toimi asioitansa hiljaisuudessa,
eikä huolinut niistä muille lörpötellä. Hän kei-
notteli muiden huomaamatta erään kunniallisen
vaikka typeränpuoleisen talonpojan itselleen aseen-
kantajaksi. Turhaan esitti Don Quixote monta

lupausta, joilla hän houkutteli yksitoikkoista talon-
poikaa. Mutta kun ritari kuvasi lopuksi aseen-
kantajan toimen kauneimmaksi kutsumukseksi,
jonka palkinnoksi tämä tuota pikaa saavuttaisi
linnan isännyyden jollakin hedelmällisellä saarella,
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niin teki kevytuskoinen talonpoika, jonka nimi oli
Sancho Panza, ritarin kanssa salaisen liiton, jonka
mukaan hänen piti jättää vaimonsa ja lapsensa ja
lähteä muhkeata linnan isännyyttä ansaitsemaan.
Siten sai ritari aseenkantajan. Rahoista ja muista
matkavarustuksista oli hänen nyt huolehdittava.
Hän paransi tappamiseksi muokkautuneen paperi-
kypärinsä ja laittoi Sancholle matkalaukun. Mutta
kun Sancho tuumasi ottaa ajojuhdakseen omaa
aasiansa, jota hän väitti oivalliseksi eläimeksi, niin
siitäkös nyt vasta ritarille ajattelemista pöyhtyi.
Hän kiusasi tavattomasti muistiaan, mutta ei sit-
tenkään muistanut minkään kuuluisan aseenkanta-
jan käyttäneen semmoista ratsueläintä. Vihdoin
viimeinkin pisti mutka mieleensä. Hän huomasi
sopivaksi antaa Sanchon alottaa matkan tämän
omalla aasilla, kirjoittaakseen hänelle sittemmin
ensimäiseltä ritarilta valloittamansa hevosen.

Matkavarusteet kuntoon saatuaan lähti ritari
aseenkantajineen eräänä yönä matkalle keneltä-
kään jäähyväisiä ottamatta, ja hätäpäissään piirti-
vät pitkin tietä aika pöläkässä, niin etteivät päi-
vän tullessa enää tarvinneet peljätä, että kenkään
heidät saavuttaisi.



Don Quixoten hirmuinen taistelu tuuli-
myllyjen kanssa.

Tuskin oli päivä koittanut, ennen kuin Don

Quixote huomasi kolme- tai neljäkymmentä tuuli-
myllyä. Silloin hän heitti aseenkantajaansa pikai-
sen ja ankaran silmäyksen ja huusi iloisesti:

»Ystäväni, näetkös noita hirmuisia jättiläisiä?
Niitä on enemmän kuin kolmekymmentä; mutta
yhden tekevä; ei poika pelkää hituistakaan käy-
dessään noiden Jumalan ja ihmisten vihollisten
kimppuun.*

»Mitä jättiläisiä?* kysyi Sancho.
»Noita, jotka tuolla kieputtavat vähintäänkin

puolen peninkulman pituisia käsivarsiaan.«
»Hyvä herrani, katsokaas vähäsen tarkemmin;

eiväthän ne ole kuin pelkkiä tuulimyllyjä, joiden
siipiä Te luulette käsivarsiksi.*

»Ahaa, ystävä rankkani! kylläpä sinä näyt
olevan peräti tottumaton ritarillisiin seikkailuihin.
Ne ovat kerrassaan jättiläisiä, sanon minä. Pa-
remminhan minä asian ymmärrän. Jos sinä olet pel-
kuri niin mene vaan syrjään ja rukoile rukouksiasi,
siksi kunnes minä olen taistellut heidän kanssaan.*

30
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Sitä sanoessaan kannusti hän hevostaan, kuu-
lematta säikähtyneen Sanchon hätähuutoa, vaikka
Sancho kirkui kurkkunsa täydeltä, etteiväthän ne
ole kuin aivan tavallisia tuulimyllyjä.

»Odottakaapas,* huusi hurjistunut, »odotta-
kaapas hurja, kirottu ryövärijoukko! Nyt tapaatte
kerrankin ritarin, joka ei kipristäydy yksinäänkään
kimppuunne käydessään.*

Siinä silmänräpäyksessä puhalsi tuulen puuska
myllyjen siivet liikkeeseen.

»Katsos noita kurjia, kiepukaa vaan, ei sillä
ole mitään arvoa,« tuumasi Don Quixote, »vaikka
panisitte käsivarsia huiskimaan vieläkin enemmän,
kuin itse jättiläinen Briareus, niin sittenkin on
minulle helppo asia yksinäni rangaista teidät
kaikki.«

Turvautuen Dulcineansa varjelukseen, hyök-
käsi hän äkisti sotakeihäineen lähimmän tuulimyllyn
siipeen, joka tempasi hänet hevosineen päivineen il-
maan ja viskasi heidät toisistaan eroitettuina, vähin-
täänkin parikymmentä askelta. Sanoho riensi autta-
maan semmoisella kiiruulla, minkä hänen nopea
aasinsa osasi laukata. Hän sai ponnistella tositoi-
mella auttaessaan pystyyn ritaria, jonka ihmeellinen
onni sattutti putoamaan olkipieleksen jäännökselle.
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»Minä kysyn kaikkein pyhäin nimessä mitä

aiotte? sanoi Saneho. »Enkös minä päästänyt
Teille korvaan edes tuhat kirkaisua, että eiväthän
ne ole, kuin tuulimyllyjä. Aivanhan Te olette
hassuna, kun ette näe niin olevan.«

»Hiljaa, hiljaa! kuiskasi sankari, »juuri soti-
laan toimessahan meillä oh tilaisuus tutustua onnen
juonikin, erittäinkin kun on vihollisena tuo hirveä
noita Fresto. Aivan hän se oli, joka varasti kir-
jastoakin, ja nyt hän vasta teki tepposensa, kun
muutti jättiläiset tuulimyllyiksi, ja ryösti kuin ryös-
tikin minulta sen kunnian, minkä koko maailma
olisi antanut minulle nuo mokomat pimeyden pei-
kot voitettuani. Mutta kärsimystä vaan! miekkani
riistää vielä kerran ilkiöltä voiton!«

»Suokoon Jumala!« keskeytti Saneko, auttaes-
saan herraansa jaloille. Sitte hän meni osoitta-
maan samallaista palvelusta Rosinantelle, jollenka
se olikin oikein tarpeeseen, silläRosinanteraukalta
nyrjähtyi ruhjauksessa lapaluu sijoiltaan.

3
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VI.

Harvinainen seikkailu.

Edellisen tapauksen jälkeisenä päivänä rat-
sasti ritari aseenkantajansa kerällä ja piti hänen
kanssaan vilkasta keskustelua, jolloin hän huomasi
pari munkkia ratsastaen tulevan heitä kohti.
Munkkia seurasi heidän palvelijansa. Vähän jä-
lempänä heistä ajoi kattovaunuissa eräs Biskaija-
lainen rouva, Joka matkusti Sevillaan tavatakseen
Indiaan matkustusaikeissa olevaa miestään. Mun-
kit eivät olleet rouvan matkuetta, mutta tapautui-
vat samaan suuntaan. Niinpian kuin Don Quixote
huomasi yhteen sattuneet matkueet, sanoi hän
Sancholie:

»Jos en peräti erehtyne, niin meillä on nyt
tarjona seikkailu, jota eivät ole nähneet pojat puo-
letkaan. Pari vastaamme tulijoista näkyvät olevan
mustapukuisia haamuja, jotka tiettävästi ovat vel-
hoja. Ne ovat varmaankin ryövänneet jonkunprin-
sessan, jota kuljettavat tuossa vaunussa. Ja hy-
vinhän sen tiedät, ystäväni, ettei minun sovi antaa
tapahtua semmoista vallattomuutta.«

Sen sanottuaan kannusti hän Rosinanteaan,
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joka kiiti tulista laukkaa munkkien luo, ja hän
huusi:

»Te paholaisen henkivartijat, vapauttakaa heti
tuo ylhäinen prinsessa, jonka olette ryövänneet,
tahi valmistautukaa kärsimään raakamaisen roh-
keutenne rankaisua.*

Munkit seisattuivat äärettömästi säikähtyneinä,
ja toinen heistä sanoi:

»Emme ole likipitäinkään semmoisia, kuin sa-
notte. Me olemme Benediktiläisiä munkkia, jotka
matkustamme säädyllemme kuuluvissa asioissa.*

»Luuletteko minua pettävänne muutamilla lie-
hakoivilla sanoilla?* keskeytti Don Quixote.

»Aivan hyvästi tunnen teidät kirottu joukkio!«
Samalla hyökkäsi hän sotakeihäineen kohti

toista munkkiraukkaa, joka hädin tuskin vältti
vaaran satulastaan pois suistamalla. Toinen munkki
ja heidän palvelijansa piirtivät pakoon, minkä en-
nättivät.

Don Quixote, nähtyään heidän pakenevan,
juoksi nopeasti vaunun luo, kurkotti sen ovelle ja
sanoi kohteliaisuutta osoittavalla äänellä :

»Hyvä rouva, Teidän kauneutenne voipi nyt
käyttäytyä miten tahtoo. Minä valmistin Teille
vapautenne jarankaisin Teidän vihoiksenne. Luul-
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tavasti tahdotte tietää vapauttajanne nimeä, niin
minä syvimmässä alammaisuudessa ilmoitan, että
minä olen Don Quixote de la Mancha, matkus-
tava ritari ja kauniin Dulcinea di Toboson nöyrin
orja. Palkakseni vaadin Teiltä, että Te näkisitte
hyväksi mennä Toboson kylään, tuon kuuluisan
ryökkynän Dulcinea di Toboson luo japuhua tuolle
vallan kauniille ryökkynälle, miten minä olen Teille
toimittanut vapautenne jälleen.«

Tämän kauniin puheen kuulijana oli eräs vau-
nua seuraava Biskaijalainen ratsastaja. Ei hän
siitä kuitenkaan tullut hullua hurskaammaksi. Mutta
kun huomasi ritarin estävän rouvaa matkansa jat-
kamisesta ja pakoittavan kuskia ohjaamaan vaunua
sille suunnalle, missä mainittu ryökkynä olisi ta-
vattavissa, niin hän riensi ritarin luo, puristi kei-
hästään ja huusi kotiseutunsa karkealla Espanjan
kielellä:

»Siirrytkös, sinä kirottu maanjuoksija! isiin
totta, kuin Jumala minun on luonut, lyödä heläy-
tän sinut kuoliaaksi, ellet vaan laske vaunua irti!
. . . Sen lupaan niin totta kuin olen kunniallinen
Biskaijalainen!«

Sitä sanoessaan kouristi hän miekkaansa. I)on

Quixote seurasi hänen esimerkkiään ja huusi:
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»Oi Dulcinea, verraton kauneuden kukka,
sydämeni haltijaimpi, auta nyt ritariasi tässä uh-
kaavassa vaarassa!«

Nyt kohentausi hän jalustimiensa varaan, pu-
risti kummallakin kädellä miekkaansa ja huimasi
sillä vihollistaan päähän. Lyönti oli niin vaikut-
tava, että heti virtasi verta pitkin Biskaijalaisen
nenää ja kasvoja. Sankari ei olisi säästänyt vim-
massaan tämän henkeäkään, mutta vaunuissa ole-
vat naiset, jotka kauhistuivat tuommoista kahak-
kaa nähdessään, hyppäsivät voittajan luo, lankesi-
vat polvilleen hänen eteensä ja rukoilivat häntä
säästämään heidän ratsupalvelijansa henkeä. Don
Quixote vastasi heidän rukoustaan juhlallisesti
sointuvalla äänellä:

»Kuuluisat prinsessat, minä myönnän mitä
toivotte, mutta sillä välipuheella, että tämän ritarin
on välttämättömästi meneminen kauniin Dulcinean
di Toboson luo. Hän tulee olemaan tämän mie-
hen onnen määrää]änä.«

Ei kukaan heistä uskaltanut tarkemmin kysyä,
kuka tuo verraton Dulcinea olisi, mutta myönsivät
kuitenkin Biskaijalaisen nimessä kaikkiin ritarin
vaatimuksiin, mistä ihastuneena tämä lahjoitti mie-
helle elämän jatkoa.
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VII.
Merkillisin seikka, mitä Don Quixote on

milloinkaan kokenut.

Sancho katseli syrjästä edellä kerrottua tais-
telua, jolloin hän oikein hengen totuudessa rukoili
Jumalaa herransa puolesta. Kun näki ritarin pää-
sevän voitolle, niin hän riensi hänen eteensä, suu-
teli hänen kättään ja lausui kunnioittavalla äänellä:

»Jalo ritarini, jos Teidän Armoanne miellyt-
tää lahjoittaa minulle nyt sitä saarta, jonka voititte,
niin siitä saatte olla varma, että minä hallitsen
sitä tavalla, joka Teitä tulee täysin miellyttämään.*

Siihen vastasi Don Quixote:
»Oi, rakas ystäväni! Äskeisellä taistelullamme

emme saavuttaneet mitään saaria. Se oli ainoas-
taan pieni ottelu, jommoisen palkinnoksi on kyllin
riittävä halkilyöty kallo, tahi sitäkin vähempi.
Mutta odota vaan kärsiväisenä; en usko kovin-
kaan kaukana olevan tilaisuuden, joka tuottaa si-
nulle toivomasi linnan herruuden.*

Sancho kiitti nöyrimmästi herraansa, suuteli
vieläkin kerran hänen kättään ja auttoi häntä hä-
nen satulaansa. Nyt ohjattiin ratsut tielle ja jat-
kettiin matkaa hiljaisella hölkkäravilla.
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Seuraayina päivinä sattui Don Quixote usei-
hin sotaisiin kamppauksiin; mutta niistä ei lähte-
nyt toivottuja hedelmiä. Päinvastoin joutui Don
Quixote ja vieläpä tuo muutoin niin varovainen
Sanchokin muutamana iltana eräässä kapakassa
semmoiseen näppikisaan, että sekä itse herra että
hänen palvelijansa kiittivät onneaan kun pääsivät
siitä hengissä, iho täynnä kummallakin mustelmia
ja naamoissa veripiirteitä varsin tiheässä. Sitä seu-
raavana päivänä otti Sancho puheeksi ja sanoi;

»Herra ritari, suokaa minun virkkaa muuta-
malla sanalla, että jos me matkustelemme yhä vaan
seikkailuja etsien, niin meidän ei ole työläs tulla
lopuksi semmoiselle veräjälle, että henkemmekin
on liian pieni sen täytteeksi.*

»Elä sure joutavia,* tiuskasi ritari, »tuota pi-
kaa kääntyy onnemme paremmalle radalle, sillä
minä aion ruveta etsimään Mambrinon taikaky-
päriä ja jotakin merkillistä miekkaa, jokaon samaa
laatua, kuin mitä Amadis Gallialaisella oli, ja
jolla voimme murtaa ja tehdä voimattomaksi hir-
veimpäinkin noitain juonet.*

Näin pitkälle ennättivät he keskustelussaan,
kun Don Quixote huomasi jonkun matkan päässä
ison tomupilven.
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»Sancho,« huusi ritari, »viimeinkin on käsis-
sämme onnen päivä, jonka kaikkivaltiaan laupias
huolenpito on meille aikonut, tämä kaunis päivä,
jona urhoollisuuteni tuottaa minulle iankaikkisen
kunnian. Etkös näe tuota ääretöntä tomupilveä?
Se on kaikista maailman kansoista kootun sota-
lauman vaikuttama.*

»No, jos se on sotalauma, niin ei se yhdellä
olekaan hyvä, mutta niitä on vielä toinenkin kaupan-
tekijäisiksi, sillä näkyyhän tuolta toinenkin tömu-
pilvi.«

Don Quixote silmäsi asiaa tarkemmin ja ihas-
tui silmittömäksi, nähtyään Sanchon olevan oi-
keassa. Saneko kun ei luullut niitä sotilaiksi,
niin Don Quixote vakuutteli häntä oikein mie-
hen sanoilla ja sanoi niitä olevan kaksi sotalaumaa
jotka marssivat toisiansa vastaan. Asia oli toden-
teolla niin, että ne olivat isoja lammasparvia, jotka
mukaisella kankaalla kisaillessaan peittyivät tomu-

pilviin, ettei niitä voinut tuntea kuin likeltä kat-
soessa.

Mutta sankari, joka oli vallan ihastuksissaan,
osoitteli uskonsa varmuutta semmoisella innolla,
että Sanchokin rupesi luulemaan asian niin olevan
ja virkkoi hänelle:
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»Jospa niinkin lienee, armollinen herra, niin
mitä meillä olisi niiden kanssa tekemistä?*

»Mitäkö meillä olisi tekemistä?* huudahti ri-
tari iloissaan, kun huomasi Sanchonkin olevan
myöntymään päin, »jaa, sangen paljon. Meidän on
liityttävä siihen joukkoon, jolla on oikeus puolel-
laan. Niin mutta - eläpä huoli. Minun
täytyy kumminkin ensin selittää sinulle, mikä tässä
oikeastaan on kysymyksessä. Niin, kuules nyt
ystäväni! Nuo, jotka tulevat meitä kohti, ovat
suuren keisarin Alifanfaron joukkoa; päinvastai-
selta suunnalta tulijat ovat hänen vihollisiaan, voi-
mallisen kuninkaan Pentapolinin sotilaita.*

»Asia on se,« jatkoi Don Quixote, että tuo
Alifanfaro, joka on koko riivattu loitsimisessa,
vehkeilee saada puolisokseen Pentapolinin tytärtä,
joka on nuori, kaunis ja vieläpä kristitty päälle
päätteeksi. Jokos nyt käsität asian, ettei Penta-
polinia miellytä hyvinkään, antaa tytärtään muha-
mettiläiselle kuninkaalle. Hänen on siis vaadittava,
että Alifanfaron täytyy sitä ennen antaa kastaa
itsensä.«

»Hiisi vieköön, onpa kuin onkin Pentapollnilla
oikeus puolellaan,« sanoi Saneko, »ja minä olen
valmis auttamaan häntä niin paljon, kuin nahkani
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sietää. Ainoa, mikä minua ikävystyttää on aasini.
Tuommoisella ratsulla minä en voi mennä noiden yl-
peäin sotahevosten joukkoon.Ehkäpä on parasta, että
minä jätän koko köhnikkään johonkin sopivaan
paikkaan, josta sen saan kahakan päätyttyä.

»Elä nyt, ystäväni sure joutavia aasisi takai-
sin saamisesta! jos sen saat takaisin tahi et, se on
yhtä kaikki. Taistelun päätyttyä on meillä val-
loitettuja hevosia semmoinen lauma, että arvostelu-
kykymme on kiusassa niistä parhaimpia valites-
samme, jopa itse Kosinantenikin keikkuu silloin
arpapalikalla ja, ikävä seikka, jos uskollinen pal-
velijani tulisi hyljätyksi. Mutta minun täytyy ni-
mitellä sinulle arvokkaimpia ritaria, jotka ovat
mahtavimpana voimana noissa erityisissä sotalau-
moissa. Mennäänpäs tuonne kukkulalle, jostavoim-
me heitä silmäillä.®

Nyt mentiin kunnahalle, josta aivan selkeästi
olisi voinut eroittaa lampaat, jos tomupilvet eivät
olisi estäneet. Don Quixote, joka näki kaikkea,
mitä vaan osasi kuvitella, nimitteli nyt enemmän
kuin sata erityistä ritaria kummankin puolisessa
sotalaumassa. Näillä hän luuli näkevänsä erityisiä
sotapukuja, aseita ja muita merkkiä. Sancho raukka
kuunteli sangen tarkkaavaisena puhetta ja heitti
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silmäyksiä sinne tänne nähdäkseen ainoankaan
niistä, joita herransa osoittein Mutta aivan tur-

haan näköaistiaan kiusattuaan tuskautui hän ja
puhkesi kiukkuisiin sanoihin:

»Jos milloinkaan on vääryyttä tehty maail-
massa, niin tottakai minä olen tehnyt suurimman
rikoksen siinä, että olen rohjennut nauttia elämää
niin kunnottomana, etten voi nähdä ainoatakaan
ritaria, jättiläistä tai hevosta, joita Teidän Armonne
luettelee. Mutta uskallan kuitenkin luulla, että
noidat ovat nyt ampuneet mahtavimman nuolensa,
joko minuun itseeni tahi herraani.*

»Mitä vielä,» virkkoi Don Quixote, »etkös
kuule hevosten hirnuntaa, rumpujen jyryä ja tor-
vien toitotusta?*

»Enhän minä kuule tuon taivaallista muuta,
kuin lampaiden määkinää.«

»Jaa, paljas säikähdys ja pelko näkyy sinua
nyt pyörryttävän. Koska sinä olet niin arkamai-
nen, niin ota semmoista lipettiä pakosalle, ettet
ole ennen ottanut. Epäilemättä seuraa sittenkin
onni taistelussa sitä puoluetta, jolle minä lahjoitan
yksityisen neroni.«

Sitä sanoessaan kannusti hän Rosiuanteansa,
joka laukkasi alasmäkeä, minkä ennätti. Mutta
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silloin sattui tuulen puhallus tomupilveä himmen-
tämään, niin että Sancho näki lampaat vielä tar-
kemmin, jolloin hän alkoi kirkua:

»Malttakaa mieltänne herra ritari!... Tuhan-
nen tulimaista, tulkaa takaisin kuulettekos? Lampai-
tahan ne ovat! eihän siellä ole jättiläisiäeikä piruja-
kaan! ...Tulkaa Herran nimessä pois!... Voi mi-
nua onnetonta ihmistä! . . . Mitä kummallisia hän
nyt aikonee!«

Sanehon kielto ei tehnyt ritariin mitään vai-
kutusta. Hän kiiti vaan alamäkeä ja huusi:

»Rohkaiskaa mieltänne, te urhoolliset ritarit,
jotka taistelette pelkäämättömän Pentapolinin aseil-
la ! Seuratkaa minua jatietäkää, että minä pelastan
hänen, tuon röyhkeän Alifanfaron kostosta!«

Sitä sanoessaan karkasi hän lammaslaumaan
ja alkoi hirmuiselta vimmalla pistää lampaita kuo-
liaaksi, toisen toisensa perästä. Paimenet riensi-
vät haikeata hätähuutoa päästäen paikalle ja pisti-
vät linkoihinsakiviä, joiden antoivat pyyhkiäritarin
korvallisia; mutta kaikki oli turhaa. Sankari ei
ollut kivistä milläänkään. Hän jatkoi vaan veri-
kylpyään ja sitä tehden huusi:

»Missä piilottelet sinä, Alifanfaro kurja?
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Uskallatkos tulla näkyviin? Yksinäinen ritari toh-
tii vaatia sinua!

Jopa pomahti nyrkin kokoinen kivi ritarin
reiteen paimenten lingosta. Sitä seuraava hirmui-
nen tuska teki hevosen selässä olon ritarille mah-
dottomaksi. Hän vaipui maahan. Paimenet säi-
kähtyivät tehneensä murhatyön ja pötkivät pako-
salle, minkä ennättivät. Sancho katseli vaan mäen
kunnaalta herransa verityötä ja katui tuommoisen
hullun matkaan lähtöään niin kovin että siitä har-
mistuneena kiskoi partansa miltei juuria myöten.
Kun näki herransa makaavan maassa ja paimen-
ten pakenevan, niin riensi hän häntä auttamaan,
jolloin puheli hyvin murtuneella äänellä:

»Sanoinhan minä teille, paras herra, että tei-
dän luulemanne sotajoukot eivät ole kuin lammas-
laumoja. Syyttäkää nyt itseänne, kun ette usko
ymmärtäväisen miehen puhetta!«

»Minäkö olisin erehtynyt? En hitustakaan,»
tuumasi Don Quixote, »mutta se kirottu noita,
joka minua vainoo joka askeleella, taaskin teki
tekosensa, kun muutti sotilaat lampaiksi ja siten
ryösti .minulta kunnian, jonka olisin saanut heidät
voitettuani. Mutta, ystäväni Sancho, teepäs nyt
kumminkin pyyntöni mukaan, nousemalla-aasillesi
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selkään ja menemällä heidän perässään siksi, kun-
nes heidät saavutat; silloin sinä saat omilla sih
milläsi nähdä sen ihmeen, että ne jonkun matkan
päässä ottavat oikean haamunsa.*

»Tärkeämpi tehtävä näkyy olevan se, että
sidon haavanne, sillä suunnekin on verta täynnä,*
sanoi Sancho, ja samalla sai ystävälliseltä vatsal-
taan muistutuksen, että ottaisi laukkunsa esille,
mutta herranen aika sitä sielun ja ruumiin kipua,
mikä nyt saavutti Sancho raukkaa. Vasta nyt
huomasi, että laukku olikin jäänyt edellisenä iltana
kapakkaan, hiukan liiaksi kiireellisessä lähdön
kahakassa sieltä. Tämä vastoinkäyminen tuskautti
kovin muutoinkin jo murheellista aseenkantajaa.
Hän kiroili ja tuhmitteli itseään, kun oli ruvennut
houkkapäiselle narriksi ja lähtenyt hänen matka-
toverikseen. Teki lujan päätöksen palata kotiinsa
ja heittää saaren herruuden toiveet semmoisikseen,
sillä saari näytti hänen mielestään tulevan liian
kalliiksi. Mutta Don Quixote, joka olisi hyljännyt
koko maailman, ennen kuin luopunut uskollisesta
Jäanchostaan, alkoi häntä lohdutella seuraavalla
puheella:

»Ymmärtäväinen ystäväni, näistä vastuksista
ja kovan onnen kohtauksista juuri näemme, että
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onnen hetki lähestyy. Pahalla, niin hyvin kuin
hyvälläkin täytyy olla rajansa. Ei minkäänlainen
äärimäisyys voi kestää kauvan. Nyt olemme lau-
kutta ja niin myös leivättä, aivan neuvottomina;
mutta olkoon niin! Heittäytykäämme kaikkival-
tiaan varjelukseen. Jumala pitää huolen hytty-
sestä, joka leijailee ilmassa, madosta, joka matelee
maassa ja sammakosta, jokakätkeytyy likalätäkköön.
Voisiko hän meidät, joilla on viattomat sydämet,
hyljätä, hän koko maailman kaikkivaltias hallitsija,
joka antaa aurinkonsa paistaa niin hyvin pahoille
kuin hyvillekin, ja joka antaa sateen taivaasta niin
väärille kuin vanhurskaillekin ?«

»Taivaan Jumala!« sanoi Sanho, joka tuom-
moisen saarnan vaikutuksesta tuli hyvin heltyneeksi,
»totta tosiaankin, Te olisitte parempi pappina, kun
matkustavana ritarina. Te näytte pian tutustuvan
vaikka mihin toimeen.«

»Nykyinen taimenihan se juuri kysyykin
miestä, jokaon lahjoitettu monenpuolisilla kyvyillä.
Tosiaankin äskeistä puhettani, vaikka se on mat-
kustavan ritarin sattumaltansa pitämä, voipi kau-
neutensa ja käsitteensä syvyyden puolesta ver-
rata niihin puheisiin, joita joskus saadaan kuulla
yliopistoissa. Urhoollisuus ei ole viisaudelle es-
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teenä, eikä viisauskaan urhoollisuudelle. Niin kuule
nyt neuvoani! Nouse aasillesi selkään, sillä mei-
dän täytyy etsiä jotakin majaa, jossa voisimme
viettää yömme.«

VII.
Mambrinon kypärin valloittaminen.

Vähän matkaa ratsastettuaan huomasivat he
tulevan vastaansa ratsastajan, jollaoli päässä esine,
joka etäältä katsottaessa välkkyi kullalta.

»Sancho!« huusi Don Quixote, vallan ihastu-
neena, »näetkös tuota täplikkäällä hevosella vas-
taamme tulevaa ritaria, jollaon päässään kultainen
kypäri ?«

»Näkyyhän tuolla mies ratsastavan harmaalla
aasilla, samallaisella kuin minäkin ja miehellä nä-
kyy olevan päässään välkkyvä esine.«

»Hyvä!»! sanoi Don Quixote, »niin tiedä nyt,
että se esine on juuri Mambrinon kypäri, jota olen
aikonut valloittaa, enkä huolikaan aikaani menet-

tää joutaviin loruihin. Sinun pitää heti näkemän,
miten sukkelasti minä valloitan omakseni tuon
kalliin kypärin.
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Lukijalle on sanottava, mikä tuo ritariksi ar-
vattu hevosineen ja kypärineen todellisesti oli.
Näillä tienoin oli pari pientä kylää, joilla oli yh-
teinen parranajaja, joka nyt sattui virkamatkoilleen,
ja kun sadepilvi peloitti tulollaan, niin hän pisti
kuparisen ajeluvadin päähänsä, estääkseen siten
uutta hattuaan sateen turmiosta. Ratsuna hänellä
oli harmaa aasi, niinkuin Sancho oli sanonutkin.
Näin oli asian laita, joka Don Quixoten mieliku-
vituksessa muuttui vallan toiseksi.

Niinpian, kuin parranajajaraukka läheni ritaria,
hyökkäsi tämä hänen luokseen sotakeihäineen.
Kun mies näki tuommoisen aaveen tapaisen haa-
mun lähenevän itseään semmoisella innolla, hy-

pähti hän pois satulastaan ja pakeni metsään sem-
moista vilakkaa, että partavatikin putosi hänen
päästään maantielle.

»Sancho!« huusi Don Quixote hengästyneenä,
»joudu paikalla ottamaan maasta tuota kallisar-
voista kypäriä.*

»Totta tosiaankin, vaikkei tuo malja ole edes
uusi, voipi se olla tutun kaupoissa vähintäänkin
kahdeksan realin arvoinen,* sanoi aseenkantaja ja
ojensi vadin herralleen, joka sen tuppasi kiireesti
päähänsä ja pyöritteli sitä sinne ja tänne kallol-

4
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laan, mutta kun se ei tuntunut mukautuvan sille,
huusi hän hämmästyneenä:

»Kylläpä sillä pakanalla, jollenka tämä kypäri
alkujaan on taottu, on ollut hirmuisen iso pää. Ja
sitäpaitsi huomaan surukseni, että tästä on varsin
arvoisa osa poissa.*

Sancholla oli täysi työ hillitä purskahtamasta
kurkkunsa täyteiseen nauruun.

»Mikä sinua vaivaa?* kysäsi Don Quixote
tuskaisena.

»Eipä juuri mikään,« vastasi Sancho; »oikein
hirvittää, kun ajattelen tuon kypärin alkuperäisen
omistajan päämöhkyä. Minusta näyttää tuolla ky-
pärillä ja partavadilla olevan aika laillayhtäläisyyttä
keskenään.*

»Onhan tuossa puheessasi vähäsen perää,
mutta nähtävästi on tämä lumottu kypäri joutunut
jollekin oppimattomalle omistajalle, joka ei ole
tietänyt aavistaakaan sen tavattoman suurta arvoa,
ja niin asiaa hoksaamatonna lienee hän siitä puo-
let' sulattanut muiksi tarpeiksi ja puolesta muo-
dostanut tämän kypärin, jollaon, sitä ei voi kieltää,
hiukan partavadin yhtäläisyyttä. Mutta mitäpäs minä
siitä huolin! . . . Kyllä huomaan, mitä tämän kanssa
on tehtävä. Minä annan sen muodostaa uudestaan
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ja siten siitä tulee paljoa parempi sitä kypäriä,
jonka Vulkanus-jumala takoi sotajumalalle. Siihen
saakka pidän tätä päässäni semmoisena kuin on.«

Nyt jatkettiin matkaa äänettöminä. Rosinante
sai juosta hölkkäistä mielensä mukaan ja aasi seu-
rasi sitä, niin kuin ystävä ystäväänsä ainakin.
Hetkisen kuluttua sanoi Sancho herralleen:

»Suokaa anteeksi, herra ritari, minä rukoilen
nöyrimmästi, saadakseni vähäsen puhella kans-
sanne!«

»Puhu vaan vapaasti, rakas Sanchoni,« vastasi
Don Quixote.

»Kiitoksia luvastanne, herra ritari! Viime
aikoina on minun päähäni iskeytynyt ajatus, että tei-
dän saamanne voitot ja toimittamanne urosteot
menevät aivan, tuntemattomiin täällä harvasti asu-
tussa seudussa, jossa tuskin kukaan on niiden nä-
kijänä tai kuulijana. Siten teidän urheutenne ka-
toaa, kuin tina tuhkaan, eikä saavuta sitä mainetta,
jonka se todellakin ansaitseisi. Minä luulisin mei-
dän pitävän mennä palvelukseen semmoiselle kei-
sarille, tai ainakin ruhtinalle, joka sotii naapuriansa
vastaan. Sehän on selvä, että siten teidän tavaton
urheutenne, luonnoton voimanne ja verraton vii-
sautenne tulisivat päivän valoon, ja niin ehdotto-
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masti tuottaisivat meille ansaitsemamme palkkion.
Silloinpa olisi urostekojemme näkijöinä historiankin
kirjoittajia, jotka niitä saattaisivat jälkimaailmankin
ihaeltaviksi.«

»Rakas Sanchoni, sinä puhelet, kuin ymmär-
täväinen mies ainakin, mutta ennen kuin me voim-
me antautua semmoisiin yrityksiin, täytyy meidän
sitä ennen vähäsen tutustua maailmaan ja tehdä
kokeita pienemmissä yrityksissä ja niillä ansaita
sotaista mainetta ja kunniaa. Kuulepas, kun sa-
non, miten kohdellaan ritaria, jonka nimi on tullut
kuuluisaksi. Kun joku mainio ritari menee jonkun
valtijaan hoviin, niin kaikki ihmiset, jopa pienet
lapsetkin, tulevat pääkaupungin portille ja terveh-
tävät häntä huudolla: »Tämä on auringon, käär-
meen tahi jonkun muun vertauskuvan ritari, jolle
hänen urheutensa tuottaa kunniaa. Hänpä se kak-
sintaistelussa voitti jättiläisen Brocabrunus Teräk-
sisen ja vapautti noituuden ikeestä persialaisen
Mamelun, joka oli yhdeksän sataa vuotta noita-
mielien vankina. Tämmöinen huuto lentää suusta

suuhun kuninkaaseen saakka, joka katselee ritarin
tuloa palatsinsa akkunasta ja hänet nähtyään huu-
taa kiireesti palvelijoilleen: »Kaikki palvelijani
ja ritarini, käykää pikaisesti vastaanottamaan tuota
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ritarisuuden kukkaa! Käskyä noudatetaan salaman
nopeudella, ja kuningas itsekin menee tulijaa vas-
taan puoliväliin linnansa portaita ja ojentaa rita-
rille kätensä, suutelee häntä ja johtaa hänet ku-
ningattaren huoneeseen. Sielläpä hän saa terveh-
tää kuninkaan tytärtäkin, joka on maailman kau-
niimpia prinsessoja. Sitten viedään ritari loistoi-
saan asuntoon, jossa häneltä riisutaan sota-aseet
ja hänet puetaan tulipunaiseen pukuun. Tosin on
hän kaunis omassakin teräsasussaan, mutta verrat-
tomasti kauniimmalta hän nyt näyttää uudessa
purppuraviitassaan. Kaiken muun hyvän päälli-
seksi saapi hän olla iltaruoalla' kuninkaan, ku-
ningattaren ja prinsessan kanssa yhdessä. Ja
mikä parasta, kuninkaalla on juuri parhaallaan
sota voimallista naapurivaltiota vastaan. Pari päi-
vää kuninkaan luona vierailtuaan tarjoutuu ritari
kuninkaalle palvelukseen, hänen sotaväkeensä, min-
kä kuningas myöntääkin ihastuksissaan. Eitari liit-
täytyy armeijaan, taistelee urhoollisesti useissa ka-
hakoissa ja valloittaa useita linnoja ja kaupunkia;
ja kaikki nämä tapahtuu aivan lyhyessä ajassa.
Hän palajaa jälleen hoviin ja rukoilee prinsessan
kättä urheutensa palkinnoksi. Ensi aluksi kuningas
kieltää sen, kun hän näet ei tunne ritarin synty-
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perää; muttakun ritari huomataankaukaisen, varsin
voimallisen valtakunnan, jota tosin ei ole vielä
satuttu ottamaan millekään kartalle, kuninkaan po-
jaksi, niin appi-isä on sillä tyydytetty ja prinsessa
on tuota pikaa ritarin puolisona. Asiain luonnol-
liseen järjestöön kuuluu, että kuningas kuolee ja
hänen tyttärensä perii valtakunnan, ja ykskaks,
ritari on kuninkaana. Nytpä hänellä on tilaisuus
palkita uskollista aseenkantajaansa, joka saapi
odottamansa saaren, ja arvaatkos minkä hän saapi
sitäkin etuisamman? Hänelle putoaa prinsessan
etevin kamarineitsyt puolisoksi.®

»Kas se sopii!« huusi Sancho, »puheenne
loppu-osa oli kuitenkin kaunein ja enempää minä
en voi toivoakaan, kuin mitä siinä luvattiin. Kun-
niasanallani, armollinen herra, olen nyt varma, että
nämä tulevat tapahtumaan teille.®

»Siitä ei epäilemistäkään ystäväni; sillä kaikki,
mitä olen tässä kertonut, on aivan täsmälleen ta-

pahtunut jokaiselle matkustavalle ritarille. Ainoa,
mikä minua vähäsen ajatteluttaa, on se, että miten

minä voin todistaa olevani sukua kuninkaalliselle
verelle. Mutta jos se tulisi asialle, esteeksi, niin
paras keino on, että ryöstämme prinsessan ja jos
hänen isänsä viha ei lauhtuisi ennemmin, niin täy-
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kuolema tempaa hänet pois.«

»Te olette vallan oikeassa, armollinen herra,
mutta minä luulisin parhaaksi alkaakin ryöstöllä.
Mitä minuun tulee, niin te, armollinen herra, voitte
olla varma siitä, että ruhtinaallinen viitta sovel-
tuu minulle varsin hyvin. Luostarikirkon suntiona
ollessani näytin minä levättiviitassani niin muh-
kealta, että kaikki ihmiset kehoittivat minua ru-
peamaan lukkariksi. Johan siitä huomaatte armol-
linen herra, että kultakankaasta tehty, puhtaimmilla
helmillä koristettu puku ja minun kaunis ulkomuo-
toni liittyvät hyvästi toisiinsa.*

»Varmaankin,« sanoi Don Q.uixote, »mutta
minun täytyy muistuttaa sinua, että niissä oloissa
on sinun ajeltava partaasi hieman useammin.*

»Luonnollistahan tuo on,« sanoi Sancho,
»mutta minäpä varustankin sitten paranajajan ai-
van omaan lukuuni. Hänen asiansa on pitää leu-
kaani sileänä.«

55
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IX.

Don Quixote vapauttaa joukon „onnettomia“.

Niin pitkälle he olivat ennättäneet puheessaan,
kun huomasivat eräässä tien mutkassa kokonaisen
tusinan miehiä, joita oli yhteen kiedottu käsirau-
doilla ja pitkällä rautavitjalla. Heidän kulettaji-
naan oli pari ratsupyssyillä varustettua ratsumiestä
ja toinen pari keihäillä varustetulta sotilaita.

»Herra ritari,* sanoi Sancho, »nytpäs tapaam-
me orjia, joita kuljetetaan soutumiehiksi kunin-
kaan soutu- eli kaleerilaivoihin.*

»Mitä ihmeitä!. . . kaleriorjiako?! .. .« huusi
Don Quixote! »olisiko mahdollista, että kuningas
panisi omia alamaisiaan soutuorjiksi ?«

»Tosi on kun onkin,« väitti aseenkantaja,
»että nuot onnettomat ihmiset ovat rikoksillansa
ansainneet tuomion mennä kaleeriorjiksi.«

»He eivät siis ole vapaatahtoisia ?«

»Eikös mitä, eivät ole,«

»Hyvä, hyvä! ...enempää en tarvitsekaan
tietää. Velvollisuuteni pakoittaa minua, ja minusta
olkoon kaukana vitkastelevaisuus asioissa, jotka
nimenomaisesti minulle kuuluvat.«

Don Quixote ratsasti vankien kuljettajain luo
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ja pyysi hyvin nöyrästi, että he hyväntahtoisesti
selittäisivät hänelle syyn, miksi sillä tapaa miehiä
kuljettivat. Toinen ratsastaja vastasi:

»Tosin on meillä mukanamme näiden rank-
kain tuomio, jonka voimme näyttää, jos tahdotte;
mutta jos Teidän armoanne haluttaa kysellä heiltä
itseltäänkin asialle selitystä, niin minä luulen, että
mielellään sanovat totuuden.*

Ritari ihastui tästä esityksestä niin, että sala-
man tavoin kiepsahti vankien luo ja kyseli heiltä
toiselta toisensa perästä, miksi heitä vankina kul-
jetettiin, ja kun ei ainoakaan heistä myöntänyt
olevansa rikoksellinen, niin Don Quixote piti suu-
rimpana vääryytenä, että heitä kuljetettiin rauta-
kahleisiin kytkettyinä. Ritarillisten velvollisuuksien
elävä tunto pakoitti häntä siis kiireimmittäin van-
kien vapauttamiseen, joissa aikeissaan ollen huusi:

»Koska te, veljeni, vakuutatte, että teitä kul-
jetetaan vastoin tahtoanne kaleriorjiksi, niin tämä
koskettelee varsin kovasti minun ritarillista hellä-
tuntoisuuttani, ja kun ritarisuuden pyhät lait vel-
voittavat minua auttamaan kaikkia sorretulta, niin
en siis voi jättää vapauttamatta teitäkään.*

Tämän puhuttuaan siirtyi hän vartijani luo ja
rukoili hyvin nöyrästi heitä, että riisuisivat onnet-
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tomat heidän kahleistaan ja antaisivat heidän men-
nä matkoihinsa.

»Olettepa te, armollinen herra, koko kekseliäs
leikinlaskija, vastasi nauraen eräs vankien kuljet-
taja. »Vai olisiko teillä täysi tosi, että meidän
pitäisi vapauttaa kaleriorjia.s

»Kaukana on minusta leikki tämmöisissä asi-
oissa,® sanoi ritari vakavasti.

»Vai niin, hyvä herra,« jatkoi vankien kuljet-
taja, »jopa on sitten parasta, että koetatte valua
näkyvistäni parhaan taitonne mukaan, ja pudotta-
kaa pois tuo partavati, joka on viisaan päänne
koristeena, elkääkä tunkeutuko asioihin, jotka eivät
teihin koske!«

»Kurja räivä, kuinka sinä onneton uskallat
niin puhua,« kiljahti Don Quixote, ja samalla sysäsi
keihäällään mieheen niin tulisen piston, että tämä
puuskahti tantereeseen ratsupyssyineen.

Tämmöinen käytös hämmästytti jonkun verran

toisia Vankien kuljettajia, mutta siitä huolimatta
hyökkäsivät he kumminhin sankarin kanssa tais-
telemaan. Mutta civätpä vangitkaan olleet myö-
häisiä tilaisuutta hyväkseen käyttäessään. He mur-
sivat kahleensa ja valmistivat pienistä kivistä var-
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lijoillensa semmoisen kuulasateen, että nämä sai-
vat kiittää onneaan kun pääsivät hengissä pakoon.

Voitto oli varsin loistava ja Don Quixote
luuli taaskin saaneensa äärettömän kunnian lisäyk-
sen. Hän kokosi vangit ympärilleen, silmäili heitä
varsin tyytyväisenä ja sanoi:

»Hyvät herrat, kun onni soi teille vapautenne
minun avullani, niin tehkää pyyntöni mukaan ja
sitoutukaa jälleen niihin kahleisiin, jotka minä
teiltä riisuin ja menkää semmoisina Toboson kau-
punkiin, jossa esittelette itsenne ylevälle ryökky-
nälle Dulcinealle. Puhukaa hänelle että hänen
kauneutensa nöyrin orja, Surullisen Muodon ri-
tari, ■) harrastaa sulkeutua hänen suosiollisimpaan
muistiinsa. Muistakaa kaikin mokomin kertoa hä-
nelle, miten minä mursin kahleenne. Sitten olette
vapaat menemään, minne mielenne pitää.«

Tuskin sai Don Quixote puhettaan loppuun,
ennen kuin kaleriorjat, jotka eivät liioin niin sy-
väaatteista viisautta käsittäneet, siirtyivät hänestä
muutamia askelia ja valmistivat hänelle semmoisen
kivisateen, että sysäsivät onnettoman ritarin hevo-
sen selästä maahan. Sen lisäksi hyökkäsi roisto-

*) Tämän nimityksen oli hän todellakin omista-
nut itselleen.
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joukko ritariin käsin ja onnettomuuden lisäksi
ryösti häneltä päällysvaatteen. Niinikään täytyi
Sanchonkin luopua nutustaan ja muista pienistä
kapineistaan. Saaliinensa kiitivät roistot kukin
omalle tielleen, haluten paljoa mieluummin oikeu-
den kynsistä, kuin neiti Dulcineaa tervehtimään.
Don Quixote ja Rosinante makasivat vieretysten
maantiellä vallan pahasti runneltuina. Saneho-
raukka oli niin hädissään, että kyykistyi aasinsa
jalkojen väliin, ja aasikin painoi päätään maahan ja
räpisteli korviaan, kun luuli vieläkin kivien il-
massa lentelevän.

Kun Don Quixote huomasi tulleensa näin
huonosti palkituksi, niin hänen tavaton jaloutensa
yritti menemään murskaksi, ja hän voivotteli:

»Rakas Sanchoni, aivan on tosi, miten olen
kuullut ihmisten sanovankin, ettei maksa vaivaa
auttaa kunnottomia ihmisiä. Minä olen joskus
hyljännyt sinun neuvojasi, mutta tästäpuoleen käy-
tän itseäni viisaammasta

»Tekö käyttäisitte itseänne viisaammasti? Jo-
han silloin kuukin yhtä helposti voipi muuttua
viheriäksi juustoksi, kuin tekin käyttäytyä älylli-
semmästi. Teitä näkyy harmi kouristelevan siitä,
että olette neuvojani pitäneet vähäpätöisinä, mutta
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vähänpä taitaa harmittelu asiassa auttaa. Muista-
kaa siis tästä puoleen noudattaa neuvojani pa-
remmin. Mutta piikittä puheitta, meidän täytyy
paeta tästä paikasta, sillä mokoman veitikkajoukon
irti päästäminen on semmoinen teko, että jos siitä
joudumme lain kouriin,, niin eipä tarvitse kauvan
odottaa, ennen kuin roikumme hirressä kumpikin.«

»Rakas Sancho, kovin sinä olet arkamainen!
Mutta sanopas, olenko minä milloinkaan osoittanut
tuommoista jäniksen luontoa? Jos äännät sanaa-

kaan sinnepäin, niin se on valhe isointa laatua.«
»Enhän minä toki rakas herrani voi virkkaa

hiventäkään siihen suuntaan. Mutta vieläkin minä
pyydän teitä nousemaan sukkelasti Rosinantenne
selkään ja seuraamaan minua minkä ennätätte.*

Don Quixote osoitti kuuliaisuutta ja Saneko,
jokaratsasti edellä, poikkesi äkisti syrjätielle, joka
heidät johti synkkään metsään, missä kuljeksivat
lepopaikan puutteessa aamupuoleen yötä. Vih-
doinkin joutuivat he korkean kallion sivulle, joka
tarjosi väsyneille matkalaisille rauhallisempaa oloa
tuulisessa yössä. Siinä antautuivat unen valtaan,
kumminkin siten, että istuivat ratsujensa selässä.
Don Quixote laski keihäänsä ponnen maahan ja
nojasi itsensä sitä vastaan, ja Sancho laski kätensä
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ristiin vatsalleen, jommoisessa asennossa tapasi
heidät unetar, ja painoi varovasti molempain leu-
vat rintoja vastaan ja otti heidät kokonaan hellään
hoitoonsa.

Mutta onnettomuus, joka asettausi uhantakaa
seuraamaan heitä, oli valveilla heidän maatessaan-
kin ja kuljetti samaan metsään erään noita äsken
vapautuneita orjia, joka monenmoisia rikoksiaan
paeten käveli kissan varpailla, välttääkseen oikeu-
den kynsiin joutumista. Kävellessään sattui hän
sikeimmässä unessaan uinailevain matkustajain luo,
ja jo ensi näkemässä tunsi heidät. Onnettoman
miehen mieleen ei herännyt kiitollisuusvelka Don
Quixotelle, mutta nytpä vasta hänen tunnottomuu-
tensa nousikin korkeimmilleen. Veitikan päähän
pisti ei vähempi kepponen, kuin että varastaa
Sanchon aasi, joka häntä miellytti enemmän, kun
Rosinante. Ja olipas konna aika sukkela keksies-
sään keinoa, jolla sai raakamaisen aikeensa onnis-
tumaan. Hän pystytti näet maahan, aasin viereen,
neljä yhtä pitkää seivästä, joiden nenään nosti
Sanchon ja Sanchon satulan niin varovasti, ettei
tämän sikeä uni häiriytynyt. Ja niin vei ilkiö
Sanchon rakkaimman omaisuuden. Tuskin ennätti
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aamurusko lähettää ensimäisiä enteitään, kun jo
Sancho heräsi ja haukotellessaan ojensi kyttyrään
painunutta vartaloaan. Liikkeellään häiritsi hän
tasapainoa, joka häntä pysytti seipäiden nenässä.
Sancho raukka suistui suin päin maahan, jolloin
alkoi etsiä silmin ja käsin nelijalkaista seuralais-
taan. Niin pian, kuin huomasi aasinsa olevan
poissa, päästi hän surkean, itkun sekaisen voivo-
tuksen. Ensimäisestä hämmästyksestä hiukan sel-
vittyään, puhkesi hän seuraavaan valitushuutoon:

»Oi minun uskollinen ystäväni, oi minun sy-
dämeni lemmikki! .. . sinä synnyit huoneessani, olit
lasteni mieluinen leikkitoveri, vaimoni paras huvi-
tus, naapurein! kateuden aine, murheissani suloisin
lohdutus! ... Oi minun aasini, minun hellästi ra-
kastettu aasini! . . . Sinutta on elämäni aivan arvo-
ton; oi suloinen kuolema, korjaa nyt minut luok-
sesi! .

. .«

Don Quixote, joka heräsi Sanchon valituksiin,
lohdutteli häntä parhaan kykynsä mukaan ja piti
hänelle sangen kauniin siveysopillisen puheen on-
nen monimutkaisuudesta tässä elossa. Mutta kun
ei näyttänyt mikään voivan seisauttaa Sanchon
kyyneltulvaa ja ritari halusi saada kaikin moko-
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min häntä lohdutetuksi, niin hän lupasi Sancholle
vahingon korvaukseksi ei sen vähempää, kuin
kolme aasinvarsaa. Se teki toivotun vaikutuksen.

X.

Urhoollinen Don Quixote tulee ritari
Hiidenkauniin *) vertaiseksi.

Aseenkantaja sai vihdoinkin itkua purkavan
sydämmensä asettumaan, kiitti nöyrästi herraansa
lahjojen annosta ja alkoi seurata häntä jalkapati-
kassa. Kävellessään järsi hän peräti kuivanutta
leipäpalaa, ainoaa ruokaainetta, mikä heillä enää
olikaan säästössä. Don Quixote antoi ratsunsa
kävellä hitaasti, ja siten vaipuivat he etemmä'ja
etemmä erämaan hiljaisuuteen. Täällä ympäröitsi-
vät heitä pelkät vuoret ja korkeat kalliot, mikä
seikka juuri nosti Don Quixoten ilon ylimmilleen.

*) Le beau Tenebreux, eli Beltenebros. Häntä
nimitettiin muinoin myöskin Leijonaritariksi; tässä
ylempänä mainittiin häntä oikealla nimellään Amadis
Gallialaiseksi.
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Hän muisteli ihastuksissaan niitä seikkailuja, joita
ritariromanit kertovat tapahtuneen usealle ritarille
tämmöisillä salomailla. Aatteellisuus valloitti mie-
hen niin, että hänen ulkomuodostaankin loisti ri-
tarillinen vakavuus, jolloin muistutti Sanchoakin,
ettei tämä puheillaan häiritsisi hänen ajatustensa
juoksua.

Hyväsen aikaa sanatonna mietittyään, taittoi
hän itse äänettömyyden ja sanoi seuraajalleen:

»Sinä et saa luulla minun tarkoituksetta tun-

keutuvan! tänne erämaan hiljaisuuteen. Minulla
on aikomus alkaa korkea-aatteista yritystä. Tu-
lepas likemmä, niin minä selitän sinulle asian
juonen. Sinä tiedät luultavasti, rakas Sanchoni,

että Amadis Gallialainen oli kukaties etevin ritari.
Kun hänelle sattui kerran onnettomuus, että lonk-
kasi kaunista Orianaa, niin hän pakeni niin nimi-
tetyn »Vaivaiskallion« luo, missä vietti kauvan
aikaa yksinäistä katumuselämää, ja missä omisti
tuon loistoisan Hiiden kauniin nimen. Tämä pa-
konsa oli kieltämättä hänen arvollisia tekonsa,
joka nostaa hänen urheutensa ja jaloutensa niiden
isoimpaan loistoon. Minun järkähtämätön päätök-
seni on seurata hänen esimerkkiään ja tehdä ni-
meni yhtä kuuluisaksi kuin hänenkin. Mutta mi-

5
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mille on paljoa helpompi jäljitellä Amadista katu-
misessa, kuin hänen tavallaan lyödä jättiläisiä kah-
deksi ja ajaa sotajoukkoja pakosalle. Minun aiko-
mukseni on siis käyttää hyväkseni sitä onnen sat-

tumista, joka minut johti tänne autioon seutuun.*
»Minä en oikein käsitä puhettanne!* keskeytti

Sancho, »olisko Teidän Armonne sattunut jotenkin
loukkaaman ryökkynä Dulcineaa.*

»En toki ystäväni! ja siinäpä se juuri onkin
temppu, joka ylentää palvelukseni arvoa, jonka
tulen hänelle osoittamaan. Jos ritari tulee hul-
luksi tietyistä syistä, niin hänen lemmittynsä ei
pidä sitä tapausta minkään arvoisena, mutta aivan
tietymättömistä syistä hulluksi tuleminen on Dul-
einealle aivan odottamaton tapaus, joka on sitä
ilahduttavampi ja arvokkaampi hänelle kuin se
pakbittaa häntä minulta suuria sopivassa tilassa
odottamaan. Ja huomaathan sen, ystäväni, että
hän pitää hulluksi tulemiseni syynä toisistamme
kaukana olemisen. Ja kun sanottu, niin tehty,
rakas Sanchoni, minä olen hulluna ja pysyn sem-
moisena siksi kunnes saan vastauksen kirjeestä,
jota lähetän sinun viemään Duleinealle. Jos vas-
taus tulee ansioitteni mukainen, niin minä rupean
jälleen viisaaksi, että sitten voin paremmin arvos-
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telia autuuttani; mutta jos hän sattuisi olemaan
niin julma, että halveksisi minua, niin on parempi
pysyä hulluna, sillä siten näet halveksimisesta
seuraava suru ei tunnu niin raskaalta. Johan nyt
käsität päätökseni hulluna olemisesta niin oivalli-
seksi, että molemmissa tapauksissa on siitä mi-
nulle onnea.«

Tämän kummallisen keskustelun kestäessä
pääsivät he korkean vuoren juuressa olevalle nii-
tylle, jota kostutteli mutkitteleva joki. Seudun
ihanuus viehätti Don Quixotea niin, että hän py-
hitti sen katumustensa harjoitus paikaksi. Ympä-
ristölleen heitti hän vilkkaita silmäyksiä ja huusi
ihastuksissaan;

>Täällä löysin minä vapaan paikan, jossa su-
runi ja tuskani tuottamat huokaukset saavat ko-
hoilla häiritsemättä! Oi Dulcinea di Toboso, sinä
öinen valoni, sinä sydämeni vetovoima, sinä kaukana
samoavain harharetkieni tuikkiva johtotähti! Kat-
sahda hyväntahtoisesti minun hirmuiseen tilaisuu-
teeni, johon olen syösty sinun etäisyytesi tähden!
... ja sinäkin kunniani loistokkaiden päivien ai-
nainen todistaja ja alati uskollinen aseenkantajani,
kiinnitä tarkimpaan muistiisi minun nykyinen on-
nettomuuteni, että voit siitä antaa täydellisen ku-
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vauksen hänelle, jokaon siihen johtona. Sen tähden
on sinun viipyminen luonani vieläkolme päivää, jolla
ajalla ennätät paremmin tutustua hulluuteeni ja
nähdä mitä kaikkea saan aikaan, kun kerran heit-
täyn valloilleni, kertoaksesi siitä sitten sitä parem-
min Duleinealle.«

»No, no, rakas herrani, eihän tuo liene toki
mahdollista, että minulle vielä enemmän näytätte,
kuin näyttäneet olette.

»Vai niin, epäiletkö sinä aikomukseni toteu-
tumista. Heti saat nähdä, mitä tapahtuu. Minä
aion aluksi repiä vaatteeni siekaleiksi, viskata
aseeni sinne ja tänne, rynnätä pääkalloineni kal-
lioon j. n. e. Niin, siitä kirjeestähän minun on
vielä puhuminen. Oikeata kirjepaperia minulla
ei ole, mutta kirjoitan taskukirjani lehteen. En-
simaiseen kylään päästyäsi täytyy sinun kirjoitut-
taa se puhtaaksi joko lukkarilla tahi koulumesta-
rilla. Siinä tapauksessa ei tosin tule olemaan kirje
minun käsialaani, mutta se ei ole asialle haitaksi,
sillä minä en ole varma siitä, että Dulcinea tun-
teekaan kirjoitusta ja siitä olen hyvinkin sel-
villä, ettei hän tunne minun kirjoitustani. Kak-
sitoista vuotta olen häntä pitänyt rakkaampana
taivaan valoa ja sillä ajalla en ole häntä nähnyt,
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kuin pari kertaa, enkä silloinkaan tohtinut, us-
kallan väittää, luoda häneen ainoatakaan silmäystä.
Tämmöisen kainouden vaikutti minussa hänen tuiki
jalo käytöksensä, jonka isänsä Laurentio Corchuela
ja äitinsä Aldonza Nogales hänessä kasvattivat.®

»Mitä kummallisia minä kuulen, armollinen
herra? .. . Onko todellakin ryökkynä Dulcinea
sama ihminen, kuin Aldonza Lorenzo, Laurentio
Corchuelin tytär ?«

»Aivan niin! Hän juuri on se.«
»Vai niin; hän on siis minulle hyvin tuttu

tyttö. Se tuhannen kummitus on niin kovakourai-
nen, että voipi olla nyrkkisillä vaikka mimmoisen
matkustavan ritarin kanssa tahansa. Jopa minä olin
koko eläin, kun luulin ryökkynä Dnlcineaa korkea-
arvoiseksi prinsessaksi, joka jalkainsa juuressa olisi
otollinen näkemään Biskaijalaisen ratsastajan ja
kaikki muutkin, jotka olette voittaneet. Voipa
minun päiviäni, jos ne narrit ovat menneet hänen
luokseen armon-etsinnälle, niin kuin te, armollinen
herra olette heitä pahoitelleet, niin onpa voinut
sattua, että hän on ollut riihellä, tahi liinoja lou-
kuttamassa, ja Aldonza Lorenzo on saanut nauraa
kyllikseen heidän hulluudellansa.®

»Sancho,« keskeytti Don Quixote hiljaisella
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ja vakavalla äänellä, »sinun tavallasi ihmisistä hal-
ventavien päätöksien lausuminen ei ole miehen
tekoa. Sinun pitäisi tietämän kauneuden ja hy-
vyyden olevan semmoisia kohtia, joita tässä maa-
ilmassa täytyy enimmin silmällä pitää, ja Duleinea
on saanut osansa näistä ominaisuuksista etevim-
mällä mitalla; vähät hänen sukupuolestaan ja sää-
dystään !

. . . Minä kunnioitan häntä, minä rakastan
häntä yhtä hellästi, kuin olisi hän maailman ylhäi-
sin prinsessa.*

»Puheenne osoittaa jalointa järkeä, ja minun
täytyy myöntää, että minä teihin verraten olen
oikea aasi. Oih, Jumala armahtakoon! Kun ajat-
telemattomuudessani sana aasi vierähti huuliltani,
niin sepä ponnisti sydämeni pohjukasta hartaan
huokauksen. Siellä näette heräsi muisto uskolli-
sesta ystävästäni, jonka korvaukseksi te, armolli-
nen herra, lupasitte kolme aasin varsaa.«

Vastaamatta Sanchon puheeseen siirtyi Don

Quixote muutamia askelia etemmäksi ja kirjoitti
seuraavan kirjeen:

Korkeasukuinen, suurvaltainen Eyökkynä!
Allekirjoittaja kuihtuu Teistä kaukana olemi-

sen tähden, hän, jonka sydän kärsii, mutta siunaa
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tuskiansa, toivoa Teille, suloinen Dulcinea, rauhaa,
joka hänestä on paennut. Jos Teidän Kauneu-
tenne halveksii minua ja jos Teidän Ylhäisyytenne
hyljää minun, niin se on minulle kuoleman isku!
Verrattomani tuskain olosijana ei kestä kauvan
niinkään jalo sielu, kuin- minun. Sen täytyy nään-
tyä. Sancho, uskollinen aseenkantajani, selittää
tarkemmin Teille, minun ijäti jumaloitavalle vi-
holliselleni, tästä hirmuisesta asemasta, johon olen
syösty. Surulliset päiväni ovat käsissänne, ainoa
sananne pysyttää minut niissä ja ainoa sananne
voipi myöskin minut vapauttaa niistä. Tehkää
mielitekonne mukaan. Minä tunnen ihastusta saa-
dessani tyydyttää julmuuttanne!

kuolemaan saakka vaalea, uskollinen orjanne
Surullisen Muodon ritari.

»Pyhäin nimessä, enpä ikinä ole kuullut niin
jaloa, kuin minkä kynänne piirti tuohon paperiin,*
huusi Sancho, »Te olette, sanon minä, kerrassaan
mainio asioissa, joissa viisautta kysytään! Mutta
armollinen herra, tehkääpäs hyvin ja kirjoittakaa
toiseen lehteen velkakirja niistä aasinyarsoista,
jotka ovat minulle luvassa; kirjoituksen kauneus
siinä ei tule kysymykseen, mutta sitä enemmän
selkeys.*
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Don Quixote täytti Sanchon vaatimuksen.
Sen lisäksi Sancho pyysi ja saikin herraltaan siu-
nauksen aiotulle matkalleen, jolloin hän nousi
Rosinantelle selkään ja ohjasi sen tielle.

XI.

Jatkoa
Sanchon lähdettyä jäi Don Quixote erämaan

yksinäisyyteen, nousi vuorelle ja pinnisti ajatus-
voimaansa asiassa, jossa häntä epäilys vaivasi.

»Miettikäämme tarkoin,» sanoi hän itselleen.
»Olisiko minun rupeaminen niin raivohurjaksi,
kuin Roland? vai niin surullisesti hulluksi, kuin
Amadis? Molemmat ovat yhtä kauniita esimerk-
kiä seurattavaksi. Amadis, joka oli ainakin yhtä
kuuluisa, kuin Roland, vetäysi »Vaivaiskallion»
luo, jossa itki useita vuosia koska Orianan lempi
oli häntä kohtaan kuihtunut. Jaa, eläköön suuri

Amadis? Tunkeutukoot sieluni läpitse tämän ja-
lon ritarin liikuttavaiset ja syvämietteiset teot.
Don Quixote valitsee esikuvakseen hänet!»
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Nyt laskeusi hän vuorelta alas, ja kun hän
muisti Amadisen ahkerasti kirjoittaneen rukousta,
niinpä hänkin työskenteli, katkoksen tavan mu-
kaan, vallan kiivaasti rukousnauhansa kanssa. Lo-
ma-ajat käytti niityllä kävelyyn jarunoiluihin, joita
kirjoitteli puihin ja joen rantahiekkaan. Isoin osa
hänen runoistansa, vahinko kyllä, on kadonnut
elävien ilmoilta.

Sillä aikaa, kuin ritari vietti tämmöistä erak-
koelämää, lemmittynsä mielessään ja ruokanaan
villit marjat ja juuret, jatkoi Sancho matkaansa
kotia kohden. Eräänä päivänä päivällisten aikana
tapautui hän muutaman ravintolan luo, jossa aikoi
saada jotakin nälkäiseen oloonsa. Niissä mielin meni
hän ravintolahuoneeseen, jolloin parin siellä ole-
van miehen tarkkaavaisuus kiintyi häneen ja heistä
toinen sanoi toiselle:

»Eikös tuo mies ole Sancho Pantza, jonka
emännöitsijä väittää olevan hurjistuneen ystäväm-
me seuralaisena?*

»Aivan niin, Saneko Pantzahan tuo näkyy
olevan ja tuonenhan minä ainakin Don Quixoten
hevosen, joka hänellä näkyy olevan ratsuna!«

Mainitut kaksi miestä olivat kirkkoherra ja
parranajaja, joista edellinen sanoi:
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»Ystäväni Sancho, missä sinun herrasi on?«
»Kunnian pastori,« vastasi Sancho, »herrani

kiintyi tavattoman ahkeraan rukousten harjoituk-
seen tuollå etäisessä vuoriseudussa, ja minä mat-
kustan hänen lähettiläänänsä, kirjeen vienti-asialla
Laurentio Corchuelon tyttärelle, ryökkynälle Dul-
cinea di Tobosolle, jonka hän on valinnut ajatus-
tensa johtotähdeksi.«

Mestari Niklas ja kirkkoherra ällistyivät oiva-
lailla näistä uutisista ja pyysi kirjettä nähdäkseen.
Sancho laskeusi satulastaan ja pisti kätensä povel-
leen, ottaakseen taskupaperia käsille. Levottoma-
na, melkein puolihulluna käänteli jokaista taskuaan
nurin ja oikein, kopeloi joka paikan vaatteistansa
ja repäsi molemmin kourin partaansa, vetäysi kyt-
tyrään ja sipasi viisi tahi kuusi nyrkkipaukkua
poskelleen, mitä tehden mölähteli oudolla äänellä:

»Minä onneton! muutamassa silmänräpäyk-
sessä olen kadottanut kolme niin oivallista aasin-
varsaa, että kukin niistä oli pienen talon arvoi-
nen !«

»Mitenkä niin?« keskeytti parranajaja, »oliko
todellakin taskussanne aasinvarsoja?«

»Oli varmaan! Niistä oli minulla velkakirja,
herrani aatelimerkillä ja allekirjoituksella vahvis-
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tettu ja osoitettu hänen veljensä tyttärelle, että
tämän pitäisi antaman minulle kolme aasinvarsaa,
niistä neljästä tai viidestä, jotka herrani kotona
ovat. Näin kallisarvoinen velkakirja, ynnä kirje
ryökkynälle Dulcinealle olivat taskussani, jotka
paperit minä viheliäinen olen nyt pudottanut!«

Kirkkoherra tarjousi Sanchoa lohduttamaan
ja vakuutteli häntä, että Don Quixote mielellään
uudistaisi velkakirjan aivan ensi näkemässä. Aseen-
kantaja raukka tuli siitä levollisemmaksi ja selitti
kirjeen katoamisen vähäpätöiseksi asiaksi koska-
pahan muisti kirjeen sisällön ulkoa. Parranajaja
kehoitti Sanchoa laususkelemaan kadonneen kir-
jeen sisältöä, että kirkkoherra saisi kirjoittaa sen
paperille. Sancho alkoi kynsiä korvallistaan, va-
rasi seistessään vuoroin toiselle, vuoroin toiselle
jalalleen, pureksi kynsiään ja ällisteli milloin tai-
vasta milloin maata kohti, ja kirkasi lopulta:

»Tämä on itsensä paholaisen tekoa! minä olen
totta tosiaankin nyt niin kykenemätön, etten muista
kuin ensimäisen sanan koko kirjeestä ja se oli
näin; Korkeasukuineu, Kaikkivaltias Ryökkynä!«

»Elkääpäs,« sanoi parranajaja, »luultavasti
tarkoitatte sanaa: suurivaltias.«

»Kas niin, mikäs sen teidän päähänne len-
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nätti, niinhän se oli, nyt muistan sen aivan tark-
kaan. Sitte kirjoitti ritari: Hän, jolla on haa-
voitettu sydän, toivoo Teille, ijäti jumaloittavalle
viholliselleen, yhtä hirmuisia suruja, kuin hänellä
itselläänkin on. Ja sitte siinä oli surullisista päi-
vistä ja oli siinä vielä joku sana ja taisipa olla
vieläkin muutama sana. Päätössanat kuuluivat
näin: Uskollinen kuolemaan saakka, vaalea or-
janne Surullisen muodon Ritari. Niin oli kir-
jeen sisältö, tahi likipitäin niin,«

Pappi ja parranajaja toivottivat Sancholle on-

nea, että tämä voisi vielä kauvan säilyttää niin

oivallista muistia, ja antoivat hänen pari, kolme ker-
taa lausua kirjeen sisältöä, minkä Saneko teki,
jokaisella eri kerralla aina eri tavalla. Sitten
Saneko puheli herrallaan olevan aikomuksen antau-
tua jollekin keisarille palvelukseen. Itsestään lau-

sui hän päätöksen, että niin pian kuin joutuisi
leskeksi, minkä luuli hyvinkin likellä olevan, hän

menisi naimisiin keisarinnan hovxneitsyen kanssa,
jonka myötäjäisinä saisi omakseen muhkean hert-
tuakunnan, sillä saaren toiveet sanoi hän kokonaan

hyljänneensä. Tätä puhellessaan osoitti hän sem-

moista varmuutta ja mielenmalttia, että pappi ja

parranajaja näkivät turhaksi tuhlata järkeä hänen
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kanssaan puheluun ja pitivät häntä yhtä hulluna
kuin herraansakin.

Aseenkantajan heistä erottua rupesi pappi
miettimään keinoa, miten olisi mahdollinen saada
Don Quixote ihmisten ilmoihin. Hän luuli sen
käyvän päinsä siten, että vaatetettiin nuori nainen
sotilaspukuun ja mestari Niklas tehtiin tälle nais-
sotilaalle aseenkantajaksi. Heidän pitäisi mennä
Don Quixoten luo, langeta maahan hänen eteensä
ja pyytää häneltä suosiota. Tämän myönnytyksen
saatua pitäisi naissotilaan tekeytyä varsin murheel-
liseen muotoon ja pyytää ritarin lahjoittamaan suo-
siollista apuansa erään peräti petollisen ja julman
ritarin sortoa vastaan. Pappi luotti varmuudella
Don Quixoten avuliaisuuteentämmöisissä seikoissa,
ja sitte luuli hän olevan mahdollisen saada ritaria
tämän kotitienoolle, jossa sopisi tehdä kokeita hä-
nen omituisen hulluutensa parantamiseksi.

XII.

Sankarimme loitsitaan.

Papin keksinnön mukaan tekeysi eräs nuori
nainen afrikalaiseksi kuningattareksi ja meni San-
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ehon seurassa salolle Don Quixoten luo, lankesi
hänen jalkainsa juureen ja rukoili hänen apuaan
erästä ilkiötä vastaan, joka hänet oli kavalasti
karkoittanut hänen valtiostaan pois. Herkkäuskoi-
nen houkkio lupasi apunsa ensimäiseen sanaan ja
ylpeili aikalailla onnestaan, että urheutensa sai
tilaisuuden näyttäytyä niin merkillisessä seikkai-
lussa. Ennenkuin lähti aiotulle retkelleen, pyysi
hän Sanchoa hieman syrjään ja kehoitti häntä
tilin tekoon hänen lähetysretkestään, mistä syntyi
heidän kesken seuraava keskustelu.

»Missä toimissa oli tuo kauneuden kuningatar,
kun menit hänen luokseen? Tietenkin valmisteli
hän itselleen kalliita koristuksia, tahi kirjaili rita-
rilleen kaunista vyötä?

(Edellisestä tiedämme, miten Sanchon retki
Dulcinean luo estyi kirjeen katoamisen tähden.
Mutta hätäkös Sanchon oli pulastaan päästessä,
kun hänellä oli varalla niin tuottelias kuvituskyky,
että se pisti hänen kielelleen sopivia vastauksia
Don Quixoten kysymyksiin. Niinpä vastasi hän
häikäilemättä tälläkin erää:)

»Ei, armollinen herra, hän oli aitan parvessa
jyviä pohtamassa.»
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»Oliko niin, mutta ruis jyvät muuttuivat kai-
kitekin hänen kauniissa käsissään jalokiviksi.
Suuteliko hän kirjettäni, vai painoiko sen sydäm-
melleen, kun sen annoit hänelle?»

»Eikös mitä, kun ojensin kirjeen hänelle, niin
oli niin kovin työssään kiiui, että sanoi minulle:
ystäväni, laske kirje tuonne säkille, minulla ei ole
aikaa sen lukemiseen, ennen kuin saan työni lop-
puun.»

»Oi, oi, sen teki hän varmaankin siinä tar-
koituksessa, että siten saisi tilaisuuden lukea sitä
yksinäisyydessä. Tietenkin teki hän joukon kysy-
myksiä minun persoonastani, urhoollisuudestani ja
myöskin surkeasta tilastani, johon olen antautunut
hänen tähtensä?»

»Ei, hyvä herra, hän ei kysellyt minulta niin
mitään. Mutta minä kerroin hänelle, miten te

olette antauneet hänen tähtensä niin kiinteään
katumuselämään, että olette omistaneet olosijak-
sennekin korkeiden kallioiden rotkon synkällä sa-
lolla, jossa vuoteenanne on pelkkä kallio ja miten
te ravitsette itseänne heinillä ja unhotatte ruu-
miinnekin hoidon niin, että partannekin jääpi puh-
distamatta ja miten te usein itkette ja kiroatte
onneanne.»
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»Voi pahanen päivä, sinäpä teit tuiki väärin,
kun sanoit minun kiroavan onneani! .

. . pitihän
sinun tietää, että minä päinvastoin siunaan sitä
ja sen teenkin hyvällä syyllä, koskapa minulla
on kunnia kärsiä niin korkean ryökkynän, kuin
Dulcinean tähden.»

»Aivan niin», lisäsi Sanchö, »pieni hän ei
suinkaan ole, sen tietää Jumalakin, sillä hän on
ainakin korttelia pitempi minua.»

Don Quixote henkäsi nyt hellän huokauksen
ja lausui:

»Hän on kasvulleen kookas, vartalonsa on
solakka ja näihin ominaisuuksiin liittyy suloa
isoimmassa mitassa!» mutta mitä virkkoi hän
kirjeeni luettuansa?»

»Hän ei sitä lukenut ollenkaan, ja siilien oli
syynä, ettei hän osaa lukea eikä kirjoittaa. Hän
repi kirjeen pieniksi palasiksi ettei kukaan ihmi-
nen saisi tietää hänen salaisuuksiaan. Hän ke-
hoitti minun ilmoittamaan Teidän Armollenne,
että oli hyvin mielissään katumisestanne ja lähetti
teille kunniaterveisiä, että jos teillä ei ole tär.
keämpiä tehtäviä, niin paras olisi tulla Tobosoon,
sillä hän ikävöitsi, hän sanoi, hyvin teitä nähdäk-
seen. Hän päästi koko hohonaurun, kun sai tietää
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teidän nimittävän itseänne »Surullisen Muodon
Ritariksi*.

»Mitä antoi hän sinulle jäähyväislahjaksi?
ritareilla ja heidän lemmikeillään on näet tapana
lahjoittaa aseenkantajalle, joka heille kirjeitä tuopi,
joku sormus tahi muu kallis kappale.*

»Sepä on tosiaankin verrattoman kaunis tapa,
mutta on tainnut tulla liian vanhaksi, sillä ainoa
hohtokivi, jonka häneltä sain, oli pala juustoa ja
pieni leipäkakkara.«

»Elä siitä ole milläsikään!... anteliaisuudessa
ei ole kukaan hänen vertaisensa. Minä olen var-
ma, että ennemmin tahi myöhemmin saat häneltä
oikein kalliin lahjan; mutta,« jatkoi Don Qui-
xote, »sanopas, mitä minun on tehtävä nykyisessä
asemassani? Sinä olet kuullut omilla korvillasi
että ryökkynä Dulcinea ikävöipi minua luokseen
ja sieluni sisimmässä osassa tunnen ankaran käs-
kyn noudattaa hänen pyyntöään, toiseksi olen van-
nonut mennä puolustamaan afrikalaista prinsessaa
hänen valtaistuimelleen, ja ritarilait velvoittavat
minua kaikin mokomin valani pitämiseen. Tässä
olen näet kahden tulen keskessä. Sieluni on ikään-
kuin jaettu kahteen osaan näiden velvollisuuksien
kesken.«

6
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»Minun täytyy sanoa totuus,* virkkoi Saneko,
»että miehen älyä kysytään tuommoisten asiain
ratkaisussa, mutta suokaa anteeksi, armollinen herra,
minua hiukan ihmetyttää, että otatte ollenkaan huo-
mioonne Dulcinean vaatimuksia silloin, kuin teille
on tarjona muhkea kuningaskunta, joka ikään kuin
tunkeutuu teille! Kaikin mokomin, armollinen
herra, olkaa varuillanne, ettei tämmöinen onni li-
vahtaisi läpi sormienne. Jos tahdotte noudattaa
järjen johtoa, niin solmitkaa kiireimmittäin naimis-
kauppa afrikalaisen prinsessan kanssa!*

»Helposti tajuan, miksi sinä niin toivottelet
minua naimisiin prinsessan kanssa, mutta ole vaan

levollisena! Jos minulle ei tulisikaan naimis-

kauppaa prinsessan kanssa, niin kumminkin vaadin,
että hänen pitää antaa minulle valtakunnastaan
osa, jonka minä sitten annan sinulle ja niin saan

täyttää velvollisuuteni sinua kohtaan, ilman etten
tarvitse siinä pakossa naimaliittoa rakentaa.*

»Kas niin, sehän vasta on jotakin!* huokasi
Sancho.

»Ja kuules ystäväni,« jatkoi Don Quixote,
»mietintöni on päättynyt niin, että minä menen

sotimaan prinsessan puolesta ja jätän sikseen Dul-
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cinean luona käynnin siksi, kunnes olen tämän
mainehikkaan sotaretken päättänyt.*

»Tuskin sai Don Quixote puhettaan lopulle,
ennen kuin he huomasivat miehen ratsastavan
aasilla heitä kohti. Sancho, joka oman aasinsa
kadotettua ei voinut nähdä saman sukuista eläintä
sydämen sykkimättä, raivostui nyt sitäkin enem-
män, kun jo ensi silmäyksessä tunsi oman har-
makkonsa ja myöskin sillä ratsastajan, joka oli
eräs niitä kaleriorjia, jotka hänen herransa vapautti.

»Ahaa, sinä räivä! ...Anna pois omaisuuteni!
Luovu pian aasistani, sinä kirottu ryöväri!*
Silmänräpäyksessä hyppäsi kaleriorja aasin

selästä ja vilisti juosta metsään sen minkä lienee
euimpänsä ennättänyt. Sancho hyppäsi kiireesti
aasiaan lempimään. Hän suuteli sitä ja sanoi
ylevän hellästi:

»Jumalan kiitos, että vielä kerran tapasimme
toisemme, minun näppärä, rakastettu Kiploni.
Kuinkas olet voinut sitte viime näkemän?*

Aasi katsoi hyväksi lemmittelyn, mutta oli
siksi ylpeä, ettei lausunut sanaakaan vastaukseksi.
Koko seurue iloitsi Sanchon onnesta ja ylisti hä-
nen hilpeätä luonnettaan. Matkustusta jatkettiin
ja seuraavaa yötä oltiin ylempänä mainitussa ra-
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vintolassa, jossa Don Quixote lepäsi varsia rau-
hallisena ja näki kauniita unia afrikalaisen valtion
valloittamisesta. Mutta suloinen uneksiminen muut-
tui surulliseksi valvonnaksi. Päivän koittaessa
herättivät ystävät hänen ja sulkivat rattaille ase-
tettuun umpinaiseen puuhäkkiin, jota vetämässä
oli härkäpari. Kun Don Quixote huomasi joutu-
neensa näin kurjaan vaunuun ja kurjimpien vetu-
rien vedettäväksi, tuumasi hän tämän väkivallan
olevan noitain tekoa. Nämä eivät muka suoneet
hänelle sitä onnea, joka hänelle oli tarjona afri-
kalaisesta sotaretkestä. Semmoisessa kyydissä vie-
tiin ritari kotiinsa. Sielläkin pysyi hänessä ajatus,
että oli joutunut noitain tahtomattomaksi orjaksi
ja oli sen vuoksi niin levollisena, että ulkomuo-
dosta päättäen sopi luulla hänen kadottaneen halun
seikkailujen jatkamiseen. Emännöitsijä ja veljen-
tytär iloitsivat siitä aikalailla ja alkoivat onnitella it-
seään, luullen hänen vielä painuvan ennalleen. Mutta
eipä Sanohon mielestä lähtenyt niin vähällä toiveet
sen saaren omistamisesta, jonka Don Quixote oli
hänelle luvannut. Hän pistäysi tuon tuostakin
Don Quixoten luo vieraisiin ja salaisesti kiihoit-
teli häntä seikkailujen jatkamiseen, mistä oli seu-
rauksena, että he eräänä kauniina päivänä katosivat.
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Don Quixoten kyläily Dulcinean luona

»Ystäväni,* sanoi Don Quixote uskolliselle
aseenkantajalleen, sitten kuin he olivat ennättäneet
jonkun matkan päähän kotoaan, »minulla on aiko-
mus seisattua Tobosossa kyläilemässä kauniin
Dulcinean luona, rukoilla häneltä siunausta ja hä-
nen jalkainsa juuressa saavuttaa uutta voimaa,
uutta urheutta. Joudu tulisen kiireesti johtamaan
minua hänen palatsiinsa.*

Kun Sancho ei ollut käynyt ikänään tuon
kuuluisan ryökkynän asunnolla, eikä edes tiennyt,
mikä tiekään sinne vetäisi, niin hän hämmästyi
herransa vaatimusta enemmän kuin olisi ollut otol-
listakaan. Mutta onnen sattumus ja hänen verra-

ton neroutensa pelastivat yksissä neuvoin hänet
tästäkin vaikeasta pulmasta. Hämmästyksen juuri
ylimmillään ollessa huomasi hän heitä kohti tule-
van kolme talonpoikaisnaista, jotka olivat ahtau-
neet yhden aasin selkään, ja siitäkös hänen aat-

teissaan kirkkaus leimahti, kirkkaus semmoinen
että päästi ilohuudon:

»Jalo herrani, huomaattekos, mikä verraton
onni meitä nyt kohtaa!
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Tuossa juuri tulee Hänen Armonsa, Dulcinea
omassa persoonassaan ja vieläpä on mukanaan hä-
nellä pari kammariryökkynääkin!*

»Oi Jumalani! . .
. mitä sinä rakas Sanchoni

puhelet? ... Varo vaan, ettet kiihoita sydäntäni
petollisesti tämmöisillä uutisilla! Sillä jos puheesi
on pilkantekoa, niin pilkka on niin hirmuista laa-
tua, että siitä täytyy sydämeni pakahtua!*

»Pilaa en tee millään muotoa, ja omilla sil-
millänne saatte nähdä puheeni perustuvan todelli-
suuteen. Oi, miten hän on kaunis, katsokaas
herrani, ja entäs nuo hänen vaatteensa, miten ne
ovat kalliit! ... Sekä itse että molemmat seura-
laisensa hohtavat puhtaasta kullasta, timanteista
ja parhaimmista kelmistä!*

Don Quixote tirkisteli tien suunnalle minkä
jaksoi ja lopuksi sanoi: »Ystäväni, minä en näe
siellä muuta, kuin kolme talonpoikaista naista,
jotka istuvat yhden aasin selässä.*

»Voi kummallista!* sanoi Saneko, »asiassa
on nyt kerrassaan ihmeellinen kierre, ja minä kä-
sitä mistä se johtuu. Teillä ei nyt ole oikeata
terveyttä, ja .. .ja .. . enkä huolikaan puhella sen
enempää.*
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»Jopa alkaa arveluttaa itseänikin, että minussa
on kummallinen sekasotku, sillä minä panen kun-
nianikin pantiksi, että olen* tarkastanut heitä, min-
kä olen voinut, ja tämä kaikki on mennyt niin
tyhjään, etten ole nähnyt muuta, kuin minkä olen
sanonut.*

»Hyvä,« sanoi Sancho, »älkää sitten enää pu-
helko koko asiasta. Minä sanon peittelemättä
suoran totuuden, että näkö-aistinne ovat nykyi-
sin syrjävaikutusten tahi oikeammin sanoen noitain
ampumamaalina. Mutta tämä ei tee tyhjäksi sitä

totuutta, että te voitte ja että teidän pitääkin osoit-
taa kunnioitusta tälle ylhäiselle naiselle.*

Tätä puhellessaan laskeusi Sancho satulastaan,
meni likemmä puheena olevia naisia, lankesi pol-
villeen ja puheli painavalla äänellä lähimpänä istu-
valle naiselle:

»Oi kuningatar, sinä kauneutesi suhteen koko
maailman kaunottarien ruhtinatar! ...minä rukoi-
len teidän Korkeuttanne, että te ottaisitte Armol-
liseen suosioonne ritarin Surullisessa Muodossa,
tämän naissuvun kunnioittamisessa suurimman
sankarin, jonka näette tuossa eteenne maahan lan-
genneena ja peräti kivettyneenä teidän loistavan
läsnäolonne tähden!«
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Aseenkantajansa esimerkkiä seuraten laskeusi
Don Qnixotekin polvilleen ja heitti rakkauden tu-

lesta säihkyviä silmäyksiä naiseen, jota huomasi
Sanchon nimittelevän kuningattareksi. Hän hieroi
kummallakin kädellään silmiään ja oli aikalailla
tuskissaan, kun ei sittenkään voinut häntä tuntea
muuksi, kuin kömpelöksi, lyhyenjäntteräksi, kiero-
silmäiseksi ja pystynokkaiseksi talonpoikaisnaiseksi.
Naisratsastajat olivat hyvin kiukuissaan näin ylen-
palttisesta ja aivan odottamattomasta kunnian saa-
misesta ja sanaakaan virkkamatta viskelivät toi-
siinsa kysyviä silmäyksiä. Se nainen, jolle San-
eko lorujansa lasketteli, sanoi lopuksi hyvin tuli-
sesti :

»Kuule mies, pois tieltä! . . . anna meidän
jatkaa matkaamme! . .

. meillä on tärkeämpiäkin
tehtäviä, kuin kuunnella tuhmuuksianne!»

»Ah prinsessa», vastasi aseenkantaja, »eikö
helly sydämenne sittenkään vaikka kaikkien mat-
kustavien ritarien peruspylväs tuossa eteenne maa-
han langenneena rukoilee teidän suosiotanne?»

»Pidä suusi kiini!» tiuskasi nainen, »tahi heti
saat nähdä, että minä osaan rangaista mokomia
pöllöpäitä! Hyväksyttekös semmoista kielevyyt-
tä?» jatkoi hän seuratovereillensa: »niillä lurjuk-
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silla näyttää olevan aikomus ratsastaa meidän mu-
kanamme! Mahtavat olla oikeita hölmöjä.

Don Quixote sanoi aseenkantajalleen; »San-
eko, poikani, nouse ylös, nouse paikalla ylös! . . .

selkeästi loistaa silmäini edessä, kuinka hirmuinen
on vihollisteni kiukku! ...ne konnat väijyvät ei
sen vähempää, kuin minun ritarillista henkeäni, ja
heidän pitää tulla tyydytetyiksi!» Sitten kääntyi
hän luulo-Dulcineaan päin ja lausui: »Oi sinä,
joka yksinäsi hallitset tätä surujen murtamaa sy-
däntä! ...oi sinä julmain noitain viaton uhri,
niiden, jotka minua rangaistuksensa ovat uskalta-
neet kätkeä sinun taivaallisen sulosi talonpoikaisen
naisen muotoon! . . . Tee minulle kunnia, että
luot edes yhden ainoan silmäyksen minuun! . . .

Ehkäpä murrat, minä toivon, noitain juonet niin,
että tunnet minut, ja jos ne kirotut ovat kasvo-
jeni muodon muuttaneet sinulle tuntemattomaksi,
niin huomaa, että sieluni on aina yhtä puhdas,
niin puhdas etteivät nuokaan hirmuiset velhot voi
sammuttaa sitä taukoamatonta, sitä ijankaikkista
tulta, joka siellä palaa sinua kohtaan!»

»Kuulkaa haljut», keskeytti Dulcinea, »syr-
jään vaan, antakaa meidän mennä !;>
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Sitä sanoessaan ohjasi hän aasiaan juok-
suun, ja niin nämä naisratsastajat menivät mat-
kojansa.

»Kas niin, miltä» näyttää?» sanoi Don Qui-
xote Sanohollensa, »jo ovat ennenkin minua kyllin
kiusanneet nuo kirotut .noidat, mutta nyt heidän
pakanallinen piruutensa yltyi niin, että muuttivat
minun Dulcineani talonpoikais-tytöksi. Kuulepas
Sancho, todellakin oli hän ruma! Ja kuitenkin
on päivänselkeää, että jos vihollistani kiukku ei
olisi niin katkera, kuin se nyt on, niin hän olisi
maailman etevin koristus. Tämän asian totuutta
ei tunne kenkään paremmin, kuin sinä, sinä kai-
kista onnellisin aseenkantaja, jolta nuo ilkiöt eivät
ole ehtineet ryöstää onnea katsella Dulcinean tai-
vaallista loistoa sen todellisessa olossa!»

»Aivan niin!» sanoi Sancho, »sillä minulla
on ollut kunnia katsoa hänen loistoaan sen peit-
telemättömänä ollessa ja siitäpä on näköni vielä-
kin hurmantnnnt.»
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Don Quixote tapaa jahtiretkellä olevan kau-
niin naisen.

Sankarit jatkoivat matkaansa ja pitivät kes-
kustelua, jolloin Don Quixote huomasi jahtiseu-
ran, jolla oli matkassa haukkoja, joita käytettiin
otusten kiini-ottajina. Seurassa huomasi Don

Quixote urhottaren puvussa nuoren herrasnaisen.
Ratsuna tällä oli valkea hevonen ja käsissänsä
hän piti haukkaa. Se nöyryyden ja kunnioituk-
sen kilpailu, jonka seura hänelle osoitti, todisti,
että hän kuului korkeaan säätyluokkaan ja että
hänelle kuului seuran komento.

»Sancho, poikani,» sanoi ritari, »mene pai-
kalla tuon kauniin naisen luo ja sano hänelle,
että ritari, jonka hän tässä huomaa, rukoilee nöyrim-
mästi saadakseen osoittaa uskollisuutta ja palve-
lusta Hänen Korkeudelleen.»

Sancho ei odottanut toista käskyä. Hän oh-
jasi aasinsa juoksuun ja meni urhottaren luo, las-
keusi satulastaan, lankesi polvilleen ja sanoi:

»Teidän Kaunein Armonne! nimeni on Sancho
Panza. Ja minä olen tuon jaloimman ritarin, Don
Quixoten, jonka näette tuolla vähän matkan päässä,
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aseenkantaja. Hän lähetti minun sanomaan teille,
että hänellä olisi suuri halu saada suudella jalko-
jänne ja pyhittää itsensä teidän ja haukkojenne
palvelijaksi.»

»Hyvin suosittava aseenkantaja,» sanoi rouva,
»nouse ylös ja mene sanomaan herrallesi, että
herttua, minun puolisoni, ja minä olemme hyvin
mielissämme, jos saamme hänet vieraaksi kotiimme,
joka on tässä aivan likellä.

Kun Sancho näki edessään naisen niin lois-
tavassa puvussa ja kun kuuli nimen herttua, niin
hän hämmästyi niin, ettei tohtinut jaloillensa nou-

semista ajatellakaan, sitä vähemmin yrittää, vaikka
herttuatar häntä siihen kehoittikin. Mutta tämä
ojensi hänelle nyt kätensä ja auttoi häntä jaloille
ja kysyi paremmaksi varmuudeksi, olisiko hänen
herransa todellakin se kuuluisa Don Quixote,
Dulcinea di Toboson ritari, jonka nykyisistä elä-
mänvaiheista herttuatar oli kuullut kertomuksia.

»Juuri hän se on», vastasi Sancho, »ja lie-
nette varmaankin, rouva herttuatar, kuullut kerto-
muksia myöskin hänen aseenkantajastaan. Se
olen minä, aivan oman itseni näette tässä.

»Minna ihastuttaa hyvin tämmöinen sattu-
mus», sanoi rouva, »ja olen sitäkin enemmän mie-
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lissäni, jos saan’ teidät ynnä herranne vieraiksi
kotiini!»

Sancho teki nöyrän kumarruksen ja ratsasti
kopeana jahtiseuran läpitse. Hän meni kertomaan
Don Quixotelle sitä äärettömästi ihastuttavaa vas-

tausta, minkä sai rouva herttuattarelta, jonka kau-

neutta hän kehui pilviin saakka ja jonkakohteliai-
suutta, erittäinkin häntä kohtaan, hän ei luullut
voivansa kyllin kiittää. Sanchon kertomusta kuul-
lessaan kohentausi ritari satulassaan ylevämpään
asentoon, kannusti Rosinantea, kimitti ohjaksia,
niin pahoittaen konkariakin omistamaan näin ar-
voisassa tilaisuudessa välttämätöntä ylevyyttä, ja
sitten ratsasti otsa korkeana ja kaikinpuolin juhla-
asennossa jahtiseuran luo.

Sillävälin meni herttuatar kertomaan puoli-
solleen saapuville tulleista sankareista. Heitä sa-
nomattomasti huvitti tutustua La Manchan san-
kariin. Päättivät mukautua kaikinpuolin tämän
kuuluisan ritarin kummallisten aatteiden ja hurjan
luonteen alaisiksi ja kohdella häntä todellisena
matkustavana ritarina.

Don Quixote läheni ylhäistä jahtiseuraa, las-
keusi satulastaan, koki muodostaa persoonallista
oloaan niin viehättäväksi kuin suinkin hänen ym-



märryksensä ja muut luonnonlahjansa siihen tilai-
suutta soivat ja aikoi langeta polvilleen herttuan
eteen, mutta tämän puoliso riensi häntä siitä estä-
mään ja sydämellisesti häntä syleilemään. Muu-
tamien tervehdyssanojen ja kohtelisuuden osoittei-
den vaihdettua sanoi herttua:

»Jos Surullisen Muodon ritari tekee meille
kunnian ja tulee vieraaksemme, niin meidän on

nyt meneminen linnaan.»
»Varmaan hän sen tekee», keskeytti Sancho

pÖyhkeästi, »ja minä myös!»
Don Quixote nousi hevosensa selkään ja

herttua niinikään. Herttuatar, joka ohjasi ratsunsa
ritarin ja herttuan keskeen, antoi merkin matkan
ulottamiseen. Muutamia askelia ratsastettua pyysi
hän Sanchon ratsastamaan likemmäksi saadakseen
keskustella hänen kanssaan matkaa tehtäessä.
Sancho, joka ei voinut odottaa sen parempaa tar-
jousta, ohjasi paikalla aasinsa ylhäisen seuran

sivulle ja koki kaikin mokomin estää keskustelun
taukoamista.

95
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XV.

Suuria tapauksia

Herttua kiirehti edellimmäisnä linnaan ja sinne

päästyään neuvoi linnan väkeä, miten heidän piti
kunnioittaa ritaria, tämän linnaan tullessa. Kun
ritari ennätti linnan edustalle, niin riensi pari talli-
renkiä hohtavissa vaatteissa häntä auttamaan he-
vosen selästä laskeutuessa. Joukko kauniita
ryökkynöitä sitoi hänen hartioilleen tulipunaisen
viitan. Etehiset ja portaat olivat täynnä joukkoa,
kaikki halusivat nähdä tuota niin kuuluisaa ritaria
jarintimäisinä seisovaiset pirskoittivat hänen pääl-
leen hurmaavimmin tuoksahtavaa hajuvettä,kuten
säädetty oli, ja huusivat siinä sivussa:

»Onnellisin päivä, jona saamme nähdä ritari-
suuden jaloimman sankarin!»

Don Quixote oli äärettömästi ihastuksissaan
niin loistavasta kunnioituksesta ja meni kumarte-
levan väkijoukon läpitse herttuattaren käsipuolessa
linnaan ja ajatuksissaan kiitteli taivasta, joka hä-
nelle kerrankaan soi kunnian, jommoista hänen
kirjansa olivat hokeneet monen matkustavan rita-
rin osaksi sattuneen.
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Ritarin tulijaiskunnioituksessa nousseen häli-
nän tauottua tuli tusina palvelijoita, hovimestari
ensimmäisenä ilmoittamaan päivällisen olevan
valmiina. Don Quixote vietiin loistavassa juhla-
kulussa ruokasaliin, jossa oli pöytä katettu ainoas-
taan neljälle hengelle, mutta ruokalajien lukuisuus
ja arvollisuus oli erinomainen. Ritari vastusteli
aikalailla astuessaan kunniapaikalle, joka hänelle
osoitettiin, mutta herttuan vakava pyyntö taivutti
hänen siihen menemään. Herttuatar istui oikealle
puolelle ritaria ja korkea-arvoinen rovasti, joka
myöskin oli vieraaksi kutsuttu, istui vastapäätä
heitä. Sancho katseli kummissaan sitä kiihkoa,
jolla Don Quixotea pakoiteltiin arvokkaimmalle
sijalle ja tunsi pitemmittä mutkitta olevansa vält-
tämättömästi velvollinen aloittamaan ja pitämään
vireillä pöytäkeskustelua.

Don Quixotea suututti Sanchon maatiaisköm-
pelyys ja tyhmä rohkeus niin, että jo sanoi hert-
tuattarelle: »Teidän Korkeutenne ääretön koh-
teliaisuus näkyy tuon miesrukau hurmanneen.
Häntä olisi kehoitettava siirtymään huoneesta.»

»Päinvastoin vaadin minä häntä, ettei hän
jättäisi minua silmänräpäykseksikään,» sanoi hert-
tuatar, »sillä mitä enemmän minä häntä silmäilen,

7
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sitä enemmän miellyn minä hänen hilpeään luon-
teeseensa.»

»Teidän Korkea Armonne, jos taivas suopi
että milloinkaan voisin olla rakastettavainen tässä
elossa, niin sitä toivon olevani ainoastaan Teidän
Korkean Armonne silmissä», sanoi Sancho köm-
pelömäisen tunteellisesti.

Herttuatar jatkoi keskustelua ja sanoi;

»Onko kauankin siitä, kuin La Manchan ri-
tari on saanut tietoja Dulcinealta ?

. .
. Oletteko

nykyisin lähettäneet hänen luokseen voittamianne
jättiläisiä ja muita sotasankareita?»

»Armollinen rouva», vastasi Don Quixote
»kysymyksillänne piirrätte syviä haavoja jo ilman-
kin heltyneeseen sydämeeni! Olenhan minä pa-
hoitellut oiva joukon jättiläisiä ja muita sotilaita
hänen luonaan käynnillä kunnioittamaan hänen
kauneuttaan, mutta turhaan. Hyvä rouva, he ei-
vät ole häntä löytäneet, Dulcinea on lumottu!
.

.
. Hän on muutettu rumaksi talonpoikaisnai

seksi!».
»Ei kuitenkaan kaikkien silmissä,» tiuskasi

Saneko äkäisesti, »sillä ainakin minä olen hänen
nähnyt hyvinkin kauniina, iloisena ja rivakkana
tyttönä. Minä voin vakuuttaa teille, rouva hert-
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tuatar, että hän hyppää aasille selkään paljoa ke-
peämmästi, kuin kissa pöydälle, jossa on maito-
pyttyjä!»

»Olettekos tekin hänen nähneet lumottuna?»
kysäsi herttua Sancholta.

»Minäkö olisin hänen nähnyt semmoisena? .

. . Teidän Armonne . . . niin, niin, mutta! . . .

tohtinenko sanoa . . . suokaa anteeksi! .
.

. mi-
nähän sen onnettoman lumousjutun näinkin ensim-
mäiseksi.»

Rovastikin taittoi nyt hengellistä vakavuutta
osoittavan äänettömyytensä ja kysäsi Sancholta:

»Onko teidän nimenne Sancho Panza? ja
onko herranne luvannut toimittaa teidän hoidetta-
vaksenne hallituksen jollakin saarella?»

»Aivan niin on, hyvä herra!» vastasi Sancho,
»ja minä toivon, Jumalan avulla, ettei siihen ole
kovinkaan kauvan, ennenkuin herrallani on valta-
kunta ja minulla saari, jota saan hallita.»

»Sitä vähemmän kuluu siihen pitkiä aikoja,»
sanoi herttua, »kuin minulla on ainakin yhdeksän
oikein kaunista saarta, ja minä, osoittaakseni ur-
hoolliselle Don Quixotelle pienen kunnian, annan
teille, rakas Sanchoni, kauniimman niistä.»
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»Sancho, huomaatkos!» huusi ritari avoissa
suin, »lankea paikalla Hänen Armonsa eteen pol-
villesi ja kanna nöyrimmät kiitoksesi Hänen Kor-
keutensa jalkain juuressa hänen ylenpalttisesta
armeliaisuudestaan!»

Sancho noudatti herransa käskyä. Ja sitten
lankesi hän herttuattarenkin eteen ja lausui:

»Kaikkein armollisin herttuatar, päätökseni
on valmis! . . . Koska teidän hyvyytenne minua
kohtaan on niin ääretön, että oikein rasitatte mi-
nua sillä, niin minäkin puolestani aion ruveta mat-
kustavaksi ritariksi voidakseni valita teidät ihan-
teekseni. Nykyisin olen minä aseenkantajaraukka
vaan, oikeastaan maanviljelijä; nimeni on Sancho
Panza, niinkuin olette kuulleet; minulla on sekä
vaimo että lapsia, mutta ne tulevat teidän pal-
velijoiksenne. Heitä saatte kohdella laillisesti saa-
tuna omaisuutenanne!»

Herttuatar oli tukehtua nauruun Sanchon pu-
hetta kuullessaan. Hän piti Sanchoa tosiaankin
paljoa iloisempana ja leikillisempänä miehenä, kuin
Don Quixotea Sanchon isäntää.

Ateria päättyi kauvan kestettyään. Don Qui-
xotea kehotettiin sohvalle levähtämään, mutta
tuskin ennätti hän siihen istuutua, ennenkuin hä-
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nen luokseen tuli neljä nuorta tyttöä. Eräällä
heistä oli hopeinen vesikannu kädessä ja toisella
pesuvati, niinikään hopeasta, kolmannella hyvin
soma pyyheliina ja neljännellä, jonka hihat olivat
kyynäspäihin käännetyt, oli erinomaisen hyvälle
lemuava saippua. Vatia kantava tyttö astui rita-
rin luo ja ojensi vadin, siroilla liikkeillä hänen
leukansa alle. Ritari silmäili sitä tekoa kummis-
saan, sanaakaan virkkamatta. Hänen mieleensä
vilahti, että tämmöinen kunnioitus hänen arvoisil-
leen vieraille täällä herttuan hovissa lienee hyvin-
kin tavallista ja niissä miettein kurotti hän lai-
hanlännän, suipistaneen leukansa tyttöjen pestä-
väksi. Toinen tyttö kaatoi vettä ritarin leuvan
alla olevaan maljaan ja kolmas heistä hieroi hä-
nen partansa, kasvonsa ja otsansakin saippualla
vaahdon valtaan.

Herttualle ja herttuattarelle oli tämä aivan
odottamatonta juhlallisuutta, jota katselivat neuvot-
tomina, kun eivät tietäneet olisiko parasta lakkaut-

taa se, vai nauraako koko jutulle.
Pesijätyttö sai työnsä loppuun ja kuivasi Don

Quixoten parran sievästi pyyheliinalla. Lopuksi

nyökäyttivät tytöt syvän niijauksen ritarille ja

mennä hyöpsyttivät kunnioittavan näköisinä pois,
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eivätkä edes vähääkään vetäneet suutaan nauruun,

vaikka kuinkakin olis mieli tehnyt. Mutta hert-

tua arveli ritarin pitävän moista kunnioitusta epäi-
lyn alaisena ja sitä poistaakseen kutsui hän pe-
sijätytön luokseen ja pyysi tämän hyväntahtoisesti
osoittamaan hänelle yhtäläistä kunnioitusta, kuin

ritarillekin. Tyttö oivalsi heti, mitä herttua sillä
tarkoitti ja teki pyynnön mukaan.

Don Quixote jäi nyt häntä suosivan herttual-
lisen perheen seuraan ja puheli Dulcineastaan pit-
kiä juttuja, kuni riivattu konsanaankin, mutta kai-
kellaisista muista asioista terveesti punniten ja
tuomiten, aivan kuin järkimies ainakin. Herttua
kuunteli niitä avökorvaisena ja lopuksi kysyi rita-
rilta, luuksiko tämä aseenkantaja Sanchön voivan
kunnolla hallita sitä saarta, jonka hän aikoi tälle
lahjoittaa.

»Teidän korkeutenne,* vastasi ritari, »minä
olen velvollinen vastaamaan kysymyksiinne. San-
chon luonteeseen on sekoitettu kummallisia vas-
takkaisuuksia. Hän on yhtäaikaa rehellinen ja
salamielinen, avosydäminen ja juonikas, typerä ja
viekas. Mitä hänen sydämeensä tulee, niin siitä
voin Sanoa, että se on hyvä ja että hänen rehel-
lisyytensä on kerrassaan rajaton. Luonto on hä-
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nelle lahjoittanut hyvän päättämisvoiman ja hänen
typeryyteensä kätkey raitis ymmärrys. Ja kun sem-
moiset ominaisuudet liittyvät mieheen, niin minä
uskallan väittää, että Sancho on oiva hallitusmie-
hen alku. Minun varma uskoni on siis, että Sancho
onnistuu hallitustoimissa hyvästi, erittäinkin sitten
kun minä olen saanut antaa hänelle hyviä neuvoja.«

Puheen tauottua vetäysi ritari makuukam-
mioonsa ottaakseen pienen nukahduksen ja saa-
dakseen siten syvien tunnon liikutusten vallassa
aaltoilevan sydämensä hetkeksikään asettumaan ja
myöskin tuon ylellisen aterian siihen tottumatto-
maan vatsaansa mukautumaan. Ritarin nukkuessa
mietti herttua puolisoineen, miten olisi mahdolli-
nen saada toimeen Don Quixotelle kaunista ja
suuriaatteista seikkailua, joka loistollaan vetäisi
vertoja muinaisille ritaritoimille.

XVI.
Hankkeita Dulcinean lumouksista

vapauttamiseksi.

Seuraavana päivänä huvitteli herttuaallinen
perhe kunniavierastaan loistavalla jahtiretkellä,
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joka jatkui iltaan saakka. Juuri kun seura oli
päättänyt aloittaa palausmatkan linnaan, kuultiin
kaukaa rumpujen pärinää ja torvien toitotusta ja
muiden sotaisten soittoneuvojen räminää. Metsä-
kin täyttyi huikaisevasta valosta. Jahtiseuran jä-
senet tyrmistyivät; ei kenelläkään ollut rohkeutta
paikaltaan hievahtaa, katsoa tuijotettiin vaan toi-
siinsa ja kysyttiin, mistä semmoinen meteli piti
kuulua. Hirmua tuottavan musiikin voima lisäytyi
lisäytymistään; kimakat pillit ja voimalliset pa-
suunat liittyivät kamalaksi yhteissoinnuksi, joka
samalla tuntui lähenevän seuruetta. Itse urhoolli-
nen Don Quixotekin säikähtyi huokumattomaksi,
herttua oli levottomana muka ja herttuatar myös
tuskissaan olevinaan ja Sancho oikein värisi. Sen
lisäksi räjähti ympäristöllä, jokaiselta neljältä ilman
suunnalta hirmuinen pyssyjen pauke. Ilmeinen
totuus oli, että oli jouduttu tulisesti taistelevain
sotalaumojen keskipisteeseen. Jokainen seuran jä-
sen oli jo aivan kielettömänä. Kauhun lisäksi
huomattiin lähenevän outomuotoisen joukkion. Sii-
hen kuuluivat vaunut, joita veti neljä mustiin ver-
hoihin käärittyä härkää. Vaunujen keski-istuimella
oli päästäkantapäihin saakka mustaan pukuun puet-
tu liikkumaton haamu. Tämä todellinen manalan lä-
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hettiläs seisautti ajojuhtansa Don Quixoten luo ja
vetäysi siitä esille, nosti päänsä peitettä ja antoi
näkyä vaaleiden, pimeyden peikolle varsin sopi-
vain kasvojensa, jolloin puheli kumisevalla äänellä:

»Minä olen pahojen rankaisija ja sankarien
ystävä, kuuluisa noita Meriin. Se julma Malam-
brunus, joka on sekä minun että sinun vihollisesi,
on kadehtinut sinun urheuttasi niin, että on muut-
tanut prinsessa Dulcinean rumaksi talonpoikais-
tytöksi, mutta lupaa muuttaa tämän hänen alku-
peräiseen kauneuteensa niin pian, kuin joku kuu-
luisa ritari uskaltaa pyrkiä hänen kanssaan arvon
vertailuun, ja vieläpä sen lisäksi on Malambrunus
luvannut, että niin pian kuin semmoinen ritari
astuu esille, lahjoittaa hän tälle kuuluisan puu-
hevosen, jolla ajaa Pietari Provencelainen. Hepoa
ohjataan otsaan kiinnitetystä nappulasta. Se viiltää
matkojansa pilvien yläpuolella ajatusten nopeu-
della.*

»Tulkoon vaan,* huusi Don Quixöte, »minä
olen valmis!*

Heti läheni neljä haamua, jotka kantoivat ol-
kapäällään suunnattoman suurta puuhevosta, jonka
asettivat Don Quixoten viereen seisomaan ja eräs
heistä lausui:
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»Lrhoollinen Malambrunus vakuuttaa kun-
niansa sanalla, että, jos jollakin ritarilla on roh-
keutta tulla hänen kanssaan taisteluun, silloin
tulee käyttämään aseenaan ainoastaan miekkaa.
Sitte ritari saapi nousta tälle hevoselle selkään ja
hänen aseenkantajansa ottakoon sijansa hänen ta-
kanansa. Mutta jos he tahtovat välttää mielen se-
kautumista siellä yläilmoja vii käessään, niin heidän
täytyy välttämättömästi sitoa silmänsä ja hirmuista
vaaraa välttääkseen eivät he saa hievauttaakaan
silmiensä sidettä, ennen kuin hevonen hirnumisel-
laan ilmoittaa heidän päässeen matkan päähän.«

Tämän ilmoituksen puhuttuaan pakenivat haa-
mut pois ja Meriin jatkoi matkaansa.

Don Quixote kiehui polttavasta himosta saada
kokea niin harvinaista seikkailua ja tahtoi nousta
paikalla niin mainiolle juoksijalle selkään. Hän
vaati Sanchoa seuraansa, mutta Saneho vastasi:

»Ei kiitoksia, armollinen herra! minun pääni
on siksi kallis, ettei sitä sovi pistää niin ajattele-
matta vaaroihin; kunhan näen, miten hevolla aja-
minen onnistuu, niin sitte voin koettaa minäkin.
En ole mikään noita, minä, joka voisin lentää mo-

koman pahennuksen selässä! Minulla on nykyi-
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sissä seuroissa varsin mukava 010, enkä siis yri-
täkään pääni kaupalle mokomaan kyytiin!*

Herttuatar riensi taivuttamaan aseenkantajaa
siihen, ettei tämä luopuisi herrastaan. Sepä mursi
Sanchon sydämen. Hän huusi vesissä silmin ja
sanoi herttuattaren lempeän pyynnön käyvän läpi
sydämensä, jonka vuoksi hänen piti luopua edel-
lisestä päätöksestään. Don Quixote syleili San-
choaan kiitollisena ja pyysi herttuattaren sitomaan
heidän molempien silmät. Sen palveluksen saa-

tuaan hyppäsi hän tuon merkillisen ratsun selkään.
Vähin vieläkin mutkailtuaan nousi Sanchokin sii-
hen, hääräsi kätensä herransa vyötäisille ja pu-
risti kovasti.

»Tukeutathan sinä minut,« sai Don Quixote
älähtäneeksi, »anna minun edes vähäsen hengittää!
en käsitä, miksi sinä nyt olet niin peloissasi! ...
Jopa on tainnut jäädä virstoja jäljelle! Me olem-
me matkustaneet jo enemmän tuhatta peninkulmaa
jakuitenkin minusta tuntuu niin kuin emme olisi
paikaltamme liikahtaneet.*

»Niin minustakin,« sanoi aseenkantaja, »mutta
mitä mahtaneekaan todistaa tuo tuulen joka
korvissani vinkuu!«

Sanchon puhe olikin totta, sillä herttuaa ti-
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lanhoitaja oli toimittanut siihen joukon miehiä,
jotka puhalsivat isoilla palkeilla tuulta sankarien
korvallisiin. Kun Don Quixotekin sai tuulta naa-
maansa, lausui hän paikalla:

»Tosi on mitä sanoit, ystäväni. Me olemme
tulleet jo toiseen ilmakerrokseen, jossa lumi ja
rakeet muodostuvat, ja kun tätä vauhtia jatkamme,
niin heti tulemme tulikerrokseen, jossa salama ja
ukon jyry alkunsa ottavat.*

Tuota pikaa toimitettiin palkeet puhaltamaan
tulensekaista ilmaa.

»Oih, armollinen herra,* huusi Sancho, »jo
olemme siellä, aivan siinä siunatussa tulikerrassa;
kovin tuntuu kuumalta, jo on kärventynyt puoli
partaanikin!«

»Urheutta, Sancho, urheutta!« kiljui ritari,
»ehkäpä olemme heti matkamme perillä. Sinne
tultuamme pitää meidän iskeä vihellistämme, niin
kuin haukka saalistaan.*

»Tehdään vaan niin, rakas herra. Mutta hy-
väpä olisikin, jos sinne pääsisimme, sillä tämmöi-
nen ajopeli väsyttää minua hitosti ja kyllä sillä
Pietari Provencelaisen aseenkantajalla taitaa olla
kumman paksu nahka, koska voipi istua näin ko-
valanteisen ratsun selässä.*
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Tätä keskustelua kuunteli herttua puolisoineen
ynnä muun seuransa kanssa ja kuu saivat jo siitä
kylliksensä huvitusta, niin heittäysivät maaperään
ja teeskentelivät olevansa sikeässä unessa, jolla
aikaa sankarit sysättiin ratsuilleen maahan. Kai-
sun häntään pistettiin tuli ja kuu sen sisuksiin
oli pantu rakettia, niin kiitäjä lensi silmänräpäyk-
sessä kovalla paukauksella moneksi kappaleeksi
ja kappaleet ynnä raketit kirposivat suhisten ja
paukkuen eri suunnille.

tiin pian kuin sankarit tointuivat jaloilleen,
repäsivät he silmiltään siteet ja oudostuivat aika-
lailla, kun huomasivat olevansa yhdellä samalla
paikalla. Ympärillensä ällistellessään älysivät he
keihään, johon oli kääritty pergamenttia eli nahka-
paperia. Siinä oli näin kuuluva kirjoitus: »La
Manchau voittamaton ritari on kunnialla päättänyt
Toboson prinsessalle pyhitetyn vaarallisen seik-
kailun. Hänellä näkyi olevan kyllin rohkeutta
antautuakseen siihen. Malambrunus myöntää ole-
vansa voitettu ja Dulcinea on saanut alkuperäisen
muotonsa; mutta hän ei näyttäydy vapauttajalleen,
ennenkuin aseenkantaja Sancho ottaa selkäänsä
kolmetuhatta kolmesataa sivallusta.»

»Ainoastaanko kolmetuhatta kolmesataa lyön-
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tiä? .
.

. eiköhän enempää, vai kuinka? . . . Minä
en käsitä oikein, miksi minun selkänahkani pitäisi
olla herroille noitamiehille niin alttiina.» ,

I)on Quixote riemastui sydämensä pohjaa
myöten kirjeessä julistetusta voitosta, mutta sa-
malla murtui hänen mielensä, kun Sancho pon-
nisteli siinä lausuttua ehdotusta vastaan. Hänen
surunsa ärtyi heti vihan kiukuksi, joka saattoi
hänen lausumaan kuta kuinkin lemmettömiä sanoja:

»Sinä onnettomuuden lapsi! . . . sinä et tahdo
tehdä mitään minun autuudekseni! . . . vai niin!
Minä säästän sinua, että saat itse piiskata siimasi
ja sittenkin kehtaat, vastustaa; vai otanko minä ja
sidon sinun paikalla puuhun ja annan kaksi sen
vertaa, mitä oikeastaan olisit saapa.»

Herttuatarkin oli nyt unestaan heräävinään
ja lausui: »Sancho, ystäväni Saneko, muistakaa-?
pas herranne monilukuisia hyviä tekoja teitä koh-
taan !

.
..

puhukoon teidän hyvä sydämenne, onko
sillä mitään sanomista.»

»Suokaa anteeksi, armollinen rouva, sydämeni
sanoo piiskan sivaltelujen olevan kovin kirveleviä,

ja koska niin on, niin minulla ei ole niihin miel-
tymystä!»
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Herttuakin tuli vihdoin esille ja puheli aseen-
kantajalle: »Rakas Sancho, täytyy sanoani, että
minulla on epäilys, voinko antaakaan teille luvat-
tua saarta. Ajatella nyt maaherraa niin tunnot-
tomana ja kovasydämisenä, kuin te, se on mahdo-
tonta. Hän ei ole missään tapauksessa ansiolli-
nen hallitsemaan ihmisiä. Teillä on vapaus joko
hyljätä saari, taikka kantaa kärsiväisenä onnen
tuottama vitsaus.»

Sancho seisoi hetkisen allapäin, eikä kiirehti-
nyt vastaamaan.

»Kunnian Sancho,» puheli herttuatar vieläkin,
»elkää olko niin hajamielinen! Vähäinenkin kii-
tollisuutenne jaloa herraanne kohtaan tekisi teidät
paljoa kauniimmaksi minun silmissäni. Ainoa
myönnytyssana ei ole teille kovin raskas, ja kui-
tenkin tämä tekisi minut ja koko seuramme on-
nelliseksi!»

»Olkoon menneeksi, Herran nimessä!
minulla ei ole tarpeeksi voimia vastustaa teitä,
rouva herttuatar! Minä kylvettelen selkääni ne
3300 lyöntiä, että mailma saisi vielä kerran naut-
tia Dulcinean hurmaavaa kauneutta. Kuitenkin
minä esitän muutamia ehtoja, ja ne ovat: ensiksi,
että itse saan määrätä kärsimiseni ajan ja toiseksi,
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ettei minua pakotettaisi pieksämään minuani ve-
rille ja kolmanneksi, että jos joku lyömäni sat-
tuisi, noin ilman vahingossa vaan, ilmaan haiskah-
tamaan, niin sekin on täydestä lukuun otettava.
Ainoastaan näitä pieniä ehtoja tahdon minä asian
rajoitukseksi.»

Don Quixote riemastui silmittömäksi Sanchon
hurskaasta alttiiksi antavaisuudesta ja juoksi tä-
män niin uskollisen aseenkantajansa hellään sy-
liin. Ja muukin seurue oli mielissään ilveilyksen
onnellisesta päätöksestä. Aikakin oli jo kulunut
niin, että aamurusko kuroitti ensimäisen suudel-
mansa, jolla se muistutti seuruetta linnaan pala-
jamaan.

XVII.
Sancho saapi saaren ja hallitsee sitä.

Ilmaratsastuksen jälkeisenä päivänä sanoi
herttua Sancholle, että tämän pitäisi kiirehtiä
saartansa hallitsemaan, sillä hänen uudet alamai-
sensa odottivat häntä niinkuin kesäisen illan vii-
leyttä. Don Quixote, joka tahtoi antaa Sancholle

8
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tärkeitä ohjauksia hänen uuteen ammattiinsa, pyysi
herttualta erityistä huonetta, jossa saisi keskus-
tella kahden kesken hänen kanssaan. Sen hert-
tua heille myönsikin. Sinne mentyään ja oven
salpaan sulettuaan, murtui Don Quixote syvällis-
ten tunnon liikutusten valtaan, pakoitti Sanchoa
viereensä istumaan ja alkoi puhella hyvin helty-
neellä äänellä:

»Rakas Sancho, minä uskallan luulla, että
sinä näet ja tunnustat totuuden minun lupauksis-
sani. Onni kääräsi sinun suloiseen syliinsä en-
nenkuin sitä osasi toivoakaan. Niin paina nyt
muistiisi minun uudet neuvoni, joita aion sinulle
antaa. Pidä aina ja joka paikassa itsesi tuntemi-
nen vireillä, niin et tule sammakon laiseksi, joka
tahtoi tulla härän suuruiseksi. Muistele hyvin
usein itseksesi, että nuoruutesi toimena oli siko-
jen paimentaminen.»

»Eihän nyt toki», katkasi Sancho, »nuorukai-
sena minä en ollut sikojen paimenena, mutta sinä
olin ainoastaan pienenä poikana. Pääsinhän minä
isommaksi tultuani pukkien paimeneksi!»

»Yhden tekevä, ystäväni. Varo kaikinmoko-
min, ettet halvenna sukuperääsi. Ylpeyden mu-
kana seuraa monta pahetta; mutta nöyryys on
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hyveiden koriste. Ole kuuro rikkaiden lupauk-
sille ja ota korviisi vaivaisten itku, mutta noudata
oikeutta molempien kanssa.

Tiedä, että poloinen ihmissuku on luonnos-
taan pahuuteen taipuvainen. Myöntyväisyys ei
vahingoita ketään; muista että ainoastaan hyvei-
densä tähden Jumalaakin kiitetään. Pakene ah-
neutta; lähene säästäväisyyttä. Jos tulosi sietäisi-
vät sinun pitää kuusi palvelijaa, niin ota ainoas-
taan kolme ja hoida sen sijaan kolme vaivaista,
niin sinä kerran tapaat heidät taivaassa uskolli-
sina esirukoilijoinasi ja todellisina palvelijoinasi.
Seuraa neuvojani, rakas Sancho, niin elämäsi kul-
kee puhtaana ja tyynenä ja sinä saat pitkän ijän
ja perheellisen hoidon uskollisten ystäväin kes-
kellä; joka mies kunnioittaa ja siunaa sinua; ja
kun kerran silmäsi ummistat, niin sinun hautasi
partaat kostuvat rakkauden lämmittämistä kyy-
nelistä!»

Tässä keskeytyi ritarin puhe kun herttuan
perhe etsi Sanchoa koristaakseen häntä hänen uu-
den virkunsa arvomerkeillä.

Hänen yllensä pistettiin tnmmanvärinen maata-
vetävä nuttu ja sen päälle heleänvärinen, jotensa-
kin lyhyt viitta. Tämmöisessä puvussa vei hänet
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loistava joukkio ottamaan herttualta jäähyväisiä
ja niinikään hänen herraltaankin, joka vesissä sil-
min lausui hänelle siunauksensa. Tämäpä mursi
hyväluontoista Sanchoa niin, ettei hänkään voinut
hillitä kyyneleitään. Nyt lähti hän vaikutuspii-
riinsä ratsastamaan komealla muulilla. Sen jälessä
juoksi hänen oma, rakas aasinsa, jota herttua kau-
nisti loistavalla ratsuloimella. Uusi maaherra
käänsi tuon tuostakin päätänsä ja heitti lempeitä
silmäyksiä uskolliseen ystäväänsä. Siten mat-
kusti hän pääkaupunkiinsa ja oli kukatiesi enem-
män mielissään, kuin yksikään Caesarien jälkeläi-
nen on ollut astuessaan ensikertaa valtaistuimelle.

Pieni kauppala likipitäin sata taloa, kuului

herttuan alueisiin ja muodosti tämän muhkean
pääkaupungin. Siinä piti nyt Sanchon ryhtyä la-
kien laatijaksi. Sancholle sanottiin tätä saarta
nimitettävän Baratariaksi.

Kaupungin ylimykset riensivät Sanchoa vas-

taan kaupungin portille ja antoivat hänelle halli-
tusavaimet. Sitten vietiin hänet oikeussaliin, jossa
hänelle tarjottiin kunniakatoksen alla sametilla
pehmitetty istuin. Jopa esitettiin hänelle muuta-
mia oikeusasioitakin. Niitä tuomitessaan osoitti
hän harvinaista älyä ja sukkeluutta, jolla herätti
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kummastusta, erittäinkin jos häntä arvosteli yksin-
kertaiseen ulkomuotoonsa katsoen, jolloin ei voi-
nut häneltä semmoista odottaa.

Istunnon lopetettua vietiin Sancho ylellisellä
juhlallisuudella asuntopalatsiinsa. Jotensakin isoon
saliin oli siellä valmistettu pöytä erinomaisilla
raoilla. Heti maaherran saliin tultua heläytti
torvimusiikki ruokailusoiton. Samalla kantoi neljä
palvelijaa herra maaherran eteen kallisarvoisen
pesuvadin, jossa hän huuhtoi käsiään ja koetti
omistaa säädylleen kuuluvaa ylevyyttä, mutta
silmäyksensä vierivät väkisin niihin mahtaviin
liharuokiin, jotka häntä odottivat. Pöytä oli ka-
tettu ainoastaan yhdelle hengelle ja Sancho istui
nyt sille ainoalle tulille, joka sen vieressä oli ;

mutta hänen sivullensa siirtyi seisomaan mustassa

puvussa oleva pitkä, ankarasilmäyksinen mies,
jolla oli sauva kädessä. Sancho heitteli häneen
levottomia silmäyksiä ottaessaan kuta kuinkin pal-
jon ensimäistä ruokalajia. Mutta tuskin ennätti
hän saada palan suuhunsa, kun jo sanottu musta
haamio kolautti kepillään pöytään ja se vaikutti
niin, että silmänräpäyksessä siepattiin lautanen ja
vati pöydältä. Hovimestari pani siihen toista ruo-
kalajia, mutta nytkään ei käynyt paremmin. Kun
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Sancho yritti siitä ottamaan lautaselleen, niin jo

taaskin kolahti keppi kovasti pöytään ja kiireesti

otti palvelija tämänkin vadin pöydältä. Sancho
tuli hiukan tyytymättömäksi näin outomuotisesta

ruokailutavasta ja kysyi mitä semmoisella matkai-
lulla tarkoitettiin.

»Teidän Armonne», vastasi musta mies, »mi-
nulla on kunnia olla saaren maaherroilla henki-
lääkärini. Minä olen aina saapuvilla heidän ruo-
kaillessaan, valvomassa, etteivät ravitseisi itseänsä
sopimattomilla, terveydelle varsin vahingollisilla
ruokalajeilla. Ensimäinen ruokalaji, jota Teidän
Armonne tahtoi ottaa, oli kylmää hyytelömäistä
ä la Daube’a, joka Teidän vapasukuisuutenne
vatsassa tuskin olisi sulanut; toinen ruokalaji sitä-
vastoin oli tulikuumaa, ynnä sen ohella voimalli-
silla maustimilla sekoitettua kastinta, joka synnyt-
täisi hirmuista janoa ja siten ärryttäisi liijaksi
Teidän armonne sisälmyksiä.»

»Aivan oikein» huusi Sancho »mutta hiisi
ollen, tottahan ainakin pyypaisti ei ole turmiol-
lista !»

»On ehdottomasti! ja minä kiellän Teitä,
Armollinen maaherra, sitä maistamastakin!»

»Saanko kysyä, miksi ei sitäkään saisi ottaa?»
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»Aivan siitä yksinkertaisesta syystä, että suuri
mestarimme Hippokrates kieltää siitä.®

»Minulla ei ole kunnia tuntea sitä herraa,
mutta saanenhan Herran nimessä syödä parin vii-
paletta noista monista lihalajeista, jotka höyryä-
vät niin koreana tuolla , pöydän alapäässä! Se on
kerrassaan mahdotonta, ettei joku niistä olisi mi-
nulle sopiva! Hovimestari, kanna paikalla tänne
tuo vati!«

»Minä kiellän häntä päänsä menettämisen
uhalla! Taivaan Jumala, mitä ajattelee nyt
Teidän Armonne! ...ei mikään ole niin terveyden
syöpää, kuin juuri se!. .. Minä kehoitan Teidän
ottamaan pari keitettyä cathrinplommonia. Ne ovat
hyvin sulattavia; tahi vähäsen marjahillaa; ja jos
ne tuntuisivat liian vähältä, niin voittehan pureksia
pari pientä leivokasta päälliseksi.®

Tämmöistä lääkeopillista puhetta kuullessaan
viskausi Sancho selkänojaan tuolissaan, katseli toh-
toria tulisilla silmäyksillä päälaesta varpaisiin saak-
ka ja kiljahti:

»Hyvin oppinut herra, saanko kysyä, mikä on
nimenne ?«

»Niineni on Pedro Recio de Tirtea de Fuera,
palvelijanne!«
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»Hyvä, vai niin, herra tohtori Pedro Recio,«
huusi Sancho, heittäessään häneen vieläkin pari
kiukkuista silmäystä, ja jatkoi: »osaan minäkin
hiukan lääkkeitä järjestellä; suoriukaa ulos ja aivan
silmänräpäyksessä, tahi minä annan hirttää teidät
ja kaikki muutkin teidän vertaisenne tällä minun
saarellani! ... Tämmöisen lääkemääräyksen minä
järjestän ja luulen sen tekevänkin oivallisen vai-
kutuksen! . . . paikalla ulos, sinä kirottu juorukello?
sinä kaikkein maaherrain kiusanhenki! Ja sinä-
kin herra hovimestari, laita heti minulle kunnol-
lista ravintoa! .

.
. minä luulen puolipäivän edelli-

sellä istunnolla kyllin ansainneeni edes ruokaveron.«
Tohtori värisi pelosta ja alkoi lipua ulos, ja

Sancho, jonka ankara kiukku rupesi tyyntymään,
aikoi levollisena jatkaa ruokailua; mutta silloin
taaskin uusi häiriö. Salin avonaisen akkunan läpi
kuultiin täyttä laukkaa ottavan hevosen töminää,
ja samalla syöksi saliin hätäisenä ja muuten to-
muisena mies, joka lähätti lukitun kirjeen maa-
herralle. Tämä ei varsin hyvistä syistä koetta-
nutkaan lukea sitä, mutta ojensi sen vieressään
seisovalle kamaripalvelijalle ja sanoi:

»Lue pian kirje, jos sinäkään osaat, että mi-
näkin saisin tietää, mitä siinä sanotaan.*
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Kamaripalvelija alkoi lukea kirjettä ja se
kuului näin:

Arvoisa maaherra!
Aivan äsken sain tietää, että meidän yhteisillä

vihollisillamme on aikomus karata päällenne. Va-
rustautukaa siis heitä Vastustamaan parhaimman
mukaan! Sitä paitsi olen saanut vihiä uskollisten
vakoojaini avulla, että kaupunkiinne on tunkeu-
tunut valepuvuissa neljä murhaajaa, jotka väijyvät
henkeänne. Olkaa sentähden Varuillanne ympä-
rillänne olevan joukkion suhteen ja elkää nauttiko
palaakaan niitä ruokia, joita Teille esittävät. Luon-
nollisesti tulen minäkin avuksenne, mutta pää-
asiassa luotan Teidän viisauteenne ja urheuteenne.

Ystävänne
* * *n Herttua.

Kirjeen sisällön kuultuaan huusi Sancho:
»Ensimäiseksi työksemme täytyy meidän sulkea
tohtori Pedro Eecio kellariin lukon ja pönkän taa,
sillä jos kukaan väijyy henkeäni, niin se on hän.
Se tuli aivan selville, koska tuo ruoja tahtoi mi-
nua nälkään näännyttää.«

»Armollinen herra,« vastasi kamaripalvelija,
»saatu ilmoitus ansaitsee suurinta varovaisuutta
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tarkinta valppautta ja minä uskallan toivoa, ettei
Teidän Armonne maistaisi siruistakaan näistä pöy-
dällä olevista ruoista!«

»Niinhän se on,« sanoi Sancho surullisena, »että
nyt me saamme, Herran nimessä, kantaa takaisin
nuo kauniit Jumalan viljat. Niiden sijaan on tuo-
tava vähäsen ruisleipää ja pari naulaa joko rusi-
noita tahi viikunoita, koska nuo pirun sikiöt, jotka
väijyvät henkeäni, pakoiltavat minun tyytymään
niin laihaan ravintoon.«

XVIII.
Herttuattaren lähettämä hovipalvelija tulee

Sanchon vaimon luo.

Näiden tapausten ohessa lähetti herttuatar
erään hovipalvelijansa viemään kirjettä ja tavara-
myttyä Sancholta hänen emännälleen Theresa
Panzalle. Itsepuolestaankin lähetti herttuatar The-
resalle omakätisen kirjeen ja lahjaksi kalliit kulta-
vitjat. Sanchon kotitienoille päästyänsä huomasi
palvelija muutamia naisihmisiä erään joen rannalla
vaatteita karttuamassa. Näitä pyysi hän, että hy-
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väntahtoisesti neuvoisivat hänelle tien Theresa
Panzan, ritari Don Quixote de la Manchan aseen-
kantajan Sancho Pantzan vaimon luo.

»Arvoisa herra,* vastasi pieni ja kaunis neli-
toista vuotias tyttö, noustessaan työstänsä seisoal-
leen, »Sancho on minun isäni ja Theresa on mi-
nun äitini ja ritari, jota mainitsitte, on meidän
isäntämme.*

»Koska niin on, pieni ryökkynäni, niin vie-
kää minua hyvyytenne suomasta äitinne luo. Mi-
nulla on hänelle pari kirjettä ja muutamia lahjoja.*

Nuori Sanchette ihastui hyvin näistä uutisista
ja juoksi, kenkiänsäkään jalkoihinsa panematta,
äitinsä luo ja huusi jo hyvän matkan päästä hä-
nelle tätä ilosanomaa. Äiti meni tyttönsä huutoa
kuulostamaan, punoi kävellessään kiireesti värtti-
näänsä ja virkkoi:

»Tyttöseni, mitä sinä nyt niin huudat?.
ja mistä sinun mukanasi on niin hieno herra?*

Palvelija laskeusi satulastaan, riensi Theresan
luo, heittäysi polvilleen hänen eteensä ja puheli:

»Minä olen nöyrin palvelijanne ja rakoilen
saadakseni osoittaa kunnioitusta Teidän Armollen-
ne, te kun olette Baratarian maaherran Don Saneko
Pantzan laillinen puoliso.*
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Sitte antoi hän kirjeet Theresalle ja sitoi sen
loistavan kultavitjan hänen kaulaansa. Äiti ja
tytär hämmästyivät niin, etteivät olleet saada hen-
keään vedetyksi ja katselivat toisiinsa sanattomina.
Sanellette sai lopuksi äänettömyyden taitetuksi ja
huusi:

»Äiti, äiti! minä lyön vetoa, että isä on saa-
nut sen saaren, jonka isäntämme jo aikoja sitten
on hänelle luvannut!*

»Aivan niin, pieni ryökkynä,« sanoi palvelija,
»ja nämä kirjeet selittävät asian tarkemmin.«

»Voih, rakas herra, minä olen onneton!
minä en osaa lukea. Kyllähän minä voin kilpailla
tämän värttinäni kiertämisessä kenen kanssa hy-
vänsä, mutta lukea, kas sitä en voi!«

»Jos suotte minulle kunnian lukea teille her-
ran maaherran kirjettä, niin aivan mielelläni sen
teen.«

Theresa myönsi palvelijan tarjouksen, ja tämä
luki paikalla Sanchon kirjeen ja niinikään herttuat-
tarenkin lähettämän kirjoituksen, jokakuului näin:

Hyvä ystäväni!

Kunniallisen puolisosi oivalliset ominaisuudet
taivuttivat minua niin, että minä kehoitin puolisoni,
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herttuan, nimittämään hänet maaherraksi eräällä
meidän saaristamme. Tässä painavassa toimessa
on hän, niinkuin olen kuullut, voittanut alamais-
tensa kiinteimmän luottamuksen, ja jopa heidän
ihailunsakin. Sentähden ei sopinut minun myö-
hästellä sinulle tiedoksi- saattaessani näitä uutisia,
jotka ihastuttavat minuakin sanomattomasti. Tä-
män ohessa lähetän sinulle kaulavitjan, jota pyy-
dän sinun kantamaan minun muistokseni. Rakas
Theresa, minä toivon tilaisuutta, jolloin pääsemme
likempään tuttavuuteen, ja jolloin saan enemmän
todistaa ystävyyttäni. Pistä minun puolestani
hellä suukkonen pienelle Sanchettelle. Kirjoita
minulle heti, ja jos luulisit minun voivan olla jos-
sakin sinulle avuksi, niin se tuottaisi minulle ver-
ratonta iloa, jos näkisin sinun luottavan minuun.
Keskinäisten palvelustemme alkajaisiksi pyydän
sinun lähettämään minulle jonkuntusinan paikka-
kuntanne parhaimpia tammen siemeniä puutar-
haan istutettavaksi. Voi hyvin rakas Theresa.
Jumala olkoon kanssasi ja herättäköön sinussa
edes pikkuruisenkaan luottamusta minuun!

Uskollinen ystäväsi
* * *n Herttuatar.
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Tämän kuultuaan huusi Theresa: »Oi miten
hän on hyvä, se herttuatar, miten hän on suloinen!
... Onkos kuultu hänen vertaistaan ..

. herttua-
tarta . . . sehän nyt vasta on oikea herttuatar, joka
nimittelee minua ystäväkseen. Jaa, jaa, tammen
siemeniä pitää hänen saada! Minä lähetän hänelle
niitä kokonaisen kapallisen ja vieläpä valitsen
parhainta laatua!*

Sillaikaa kuin Sanchette valmisteli vieraalle
tarjottavia herkkuruokia, hyppäsi Theresa vimma-
tussa ilossa kylälle, enemmän tanssien kuin juos-
ten. Eusimäiseksi tapasi hän kirkkoherran ja par-
ranajajau.

»Hyvää päivää herrat,* huusi hän nauraen,
»eipäs se käynyt niinkään hullusti, kun luultiin!
Jumalalle kiitos! .. . meillä on nyt jo pieni maa-
herran lääni!*

»Mitä hulluuksia te mummo Theresa nyt las-

kettelette,« vastasi pappi, »ja mitä papereita on

käsissänne?*
»Eipä niinkään hulluuksia, herra pastori! Ja

nämä paperit eivät ole kuin pari kirjettä, toisen
sain eräältä maaherralta ja toisen muutamalta hert-
tuattarelta!«
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Kummastuksissaan Theresan puheesta, otti
pappi kirjeet ja alkoi niitä lukea kuuluvalla äänellä.
Parranajaja näki kirjeet papin kädessä ja kuuli,
mitä pappi niistä lausui, mutta tämäpä ajoi mies-
raukkaa pyörälle. Hän ei tiennyt, voisiko panna luot-
tamusta enemmän omiin silmiinsä, kuin korviinsa-
kaan. Sitte menivät he molemmat Theresan mukana
tämän kotiin ja löysivät siellä sanotun palvelijan
hevosta hoitamasta. Mutta Sanchette oli huo-
neuksessa ja paistoi pannumakeisia ja hyöri ja
pyöri muunkin ruokalaitoksen toimessa niin mieli-
vieraalle.

Papin ja parranajajan kummastus eneni yhä
korkeammalle, kun he näkivät siellä niin sivakan
herrasmiehen kalliissa puvussa. He tervehtivät
häntä kohteliaasti ja selittivät olevansa Don Qui-
xoten parhaimpia ystäviä ja sen vuoksi pyysivät
hänen selittämään tarkemmin, mitä kirjeet oikeas-
taan merkitsivät.

»Arvoisat herrat,* vastasi palvelija, »minä en
voi puhua asian selitykseksi sen enempää, kuin
mitä kirjeessä sanotaan, ainoastaan sen voin lisätä,
että niissä puhutaan puhtainta totuutta.*

»Se on tietty, se on tietty,* sanoi Theresa,
»ja enempi kysely onkin tarpeetonta ja sopima-



128

tontakiu, meillä kun nyt on tärkeämpiäkin tehtäviä.
Aivan jo tänä päivänä täytyy minun toimia itsel-
leni korea mekko ja huippu-myssy ja monta muuta
maaherran rouvalle kuuluvaa koristetta. Ja niinpä
luulen, ettei tarvitse mieheni hävetä ylhäisillekään
esitellessään minua omaksi puolisokseen! .. . minä
matkustan sinne kyytihevosilla ja komeilla vau-
nuilla, niin kuin muutkin äveriäät, ja jos juoru-
kellot saisivat siitä puheen ainetta, niin .. . yhden
tekevä! He saavat puhua sen mikä heitä miel-
lyttää.«

Hovipalvelijan aterioidessa toimi Theresa vas-
tauskirjeitä. Hän kutsui luokseen erään koulu-
pojan, jolle lupasi kirjoituspalkkioksi kymmenkun-
nan munaa. Poika suostui siihen ja kirjoitti The-
resen lausunnon mukaan.

XIX.

Hovipalvelijan palajaminen

Uusi maaherra työskenteli ahkerasti lain ja
hyvän järjestyksen puolustukseksi. Hän käveli
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kauppatorilla ja puodeissa, tarkasteli mittakapineita
ja muita kauppaliikkeesen kuuluvia seikkoja, ja
onneton se kauppias, jonka mitoissa ja muissa
toimissa hän pettuutta huomasi. Eivätpä ravinto-
lainkaan ja kapakkain isännät voineet välttää hä-
nen valppaita silmiään.' Kun hän jonkun heistä
huomasi sekoittavan vettä viiniin, niin tämän hän
rankaisi kuolemalla.

Jalkineiden ja muiden elämässä välttämättö-
mäin kauppatavarain hinnan määräsi hän huokeam-
maksi. Hän käski isäntien noudattaa tunnolli-
suutta ja kohtuutta palvelijain palkkaamisessa ja
kehoitti heitä arvaamaan palvelijoitaan ihmisiksi.
Kelvottomille katulaulajoille tuli koko saaresta
äkkilähtö. Vaivaishoitoa varten asetti hän eri-
tyisen miehen, jonka tuli pitää tarkalla silmällä
todellisia avuntarvitsijoita. Raittiin omantuntonsa
ja hyvän päänsä johdolla järjesti hän niin sopivia
lakia, että niistä on vielä tänäkin päivänä elävä
muisto siinä paikkakunnassa, ja niitä nimitetään
suuren kuvernöörin Sancho Panzan lakikokoel-
maksi.«

Näiden tapausten vieriessä vietti Don Q,ui-
xote herttaan linnassa joutilaisuutta, mutta jopa
taaskin leimahti miehessä ritarillisten velvollisuuk-

9
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sien tunne ilmi tuleen. Hän huomasi näet nykyi-
sen elämänsä velttouden ritarille sopimattomaksi,
minkä vuoksi päätti lähteä juttujensa jatkantoon.
Juuri hänen lähtöään varustellessaan, tuli tunnettu
lähettiläs ja toi herttuattarelle Theresan vastaus-
kirjeet ja muut lahjoitukset. Toisen kirjeen kuo-
ressa oli näin kuuluva osoite: Rouva Herttuat-
iarelle, jonka nimeä en tunne; ja toisessa oli
näin: Miehelleni Saneko Rämälle Baratarian
maaherralle, Jumala häntä varjelkoon!

Herttuatar avasi paikalla itselleen osoitetun
kirjeen ja luki sen puolisolleen kuuluvalla äänellä.
Se kuului näin :

Armollinen Rouva Herttuatar!
Kirje, jonka Teidän Korkeutenne suosiollisesti

lähetti minulle, herätti minussa sanomatonta iloa,
eikä ainoastaan minussa, mutta koko kylä iloitsee
nyt siitä kunniasta, jonka Te olette osoittaneet
miehelleni, koroittamalla hänet maaherraksi; mutta
on täällä kuitenkin muutamia epäuskoisia, joilla
ei ole halua uskoa meidän onneamme. Minä suon
aivan mielelläni heille sen nautinnon, jonka löytä-
vät onnemme kadehtimisesta. Kunhan minä vielä
kerran vedän esilleTeidän lähettämänne kultavitjat,
niin luulenpa kadehtijani silmäin käyvän suuriksi.
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Minä lähetän Teidän Armollenne puolen kap-
paa parhaimpia tammen siemeniä, mitä olen voi-
nut eaada; minä olisin toivonut niiden olevan
nälkäkuren munien kokoisia.

Jos Teidän Armoanne miellyttää kirjevaihdon
jatkaminen minun kanssani, niin sydämeni halusta
vastaan kysymyksiinne. Tyttäreni Sanchette ja
pieni poikani lähettävät paljon terveisiä Teidän
Armollenne ja minä vieläkin enemmän, minä, joka
pidän Rouva Herttuattaresta paljoakin enemmän,
kuin kirjeessäni voin sanoa.

Nöyrin palvelijanne
Theresa Panza.

Herttuatar oli hyvin mielissään Theresan
vastauksesta ja olisi mielellään lukenut Sancholle-
kin osoitetun kirjeen, mutta piti sopimattomana
avata sitä. Kun Don Q,uixote huomasi hänen
mielitekonsa ja myöskin liikanaisen herkkätuntoi-
suutensa, joka häntä esti kirjeen rikkomisesta,
niin hän mursi sinetin ja luki kirjeen, joka kuu-
lui näin:

Rakas Sanchoni!
Kirjeesi olen saanut, ja minun täytyy sanoa

pyhän valani vakuudella, että sen luettuani olin
tulla hulluksi paljaasta ilosta.
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Niin, Sinä olet nyt, entinen kilien paimen,
ylennyt maaherraksi hedelmälliselle saarelle. Etkös
nyt huomaa autuaan äitivainajani mielilauseen to-

tuutta, kun tämä usein lausui että: »mitä enem-
män elämme, sitä kummallisemmiksi asiat muo-

dostuvat.» Olkoon nyt meille onnea ja tapahtu-
koon paljon hyviä asioita. Erittäinkin tahdon
minä nähdä jonkun summan niistä rahoista, joita
luultavasti saaresi tuottaa!

Sanellette on edistynyt pitsinnypläämisessä
niin, että ansaitsee sillä työllä kahdeksan mara-
vediä päivässä, ja kun sinä tulit maaherraksi, niin
hänellä on tilaisuus lakata työn teosta ja säästä-
misestä. Tavaraa ja tietysti kosijoitakin ilmestyy
hänelle kosolta. Suuren torin kaivo on kuivillaan,
ja ukkonen löi alas kaakin puun, mikä ei ole
niinkään iso onnettomuus. Jumala olkoon kans-
sasi ja suokoon sinulle niin pitkän ijän, kuin
mahdollista! ja minulle vieläkin pitemmän!
. . . sillä se surettaisi minua kovin, jos minun
pitäisi jättää Sinut maailmaan ilman minua. Voi
hyvin! toivoo

Sinun oma vaimosi
Theresa Panza.
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Kirjeitä seurasivat myöskin nuo tammen sie-
menet ja oivallinen juusto, jotka Theresa lähetti
herttuattarelle.

XX.

Sanchon hallitustoimen surullinen loppu.

Seitsemän päivää oli kulunut siitä, kuin tämä
niin laveasti ylistetty maaherra otti hallitusohjat
käsiinsä, ja jo olikin hän enemmän kuin kylläs-
tynyt, ei tosin hyvään ruokaan, (sillä sitä tarjot-
tiin määrän perästä), mutta riitajuttuihin, asetus-
ten antoon, uusien lakien laadintaan ja yleensä
hyvän järjestyksen harrastamiseen. Monipuolisesti
maailmaan sekauneena ja siitä peräti väsyneenä
laskettiin hän levolle seitsemännen päivän iltana,
mutta tuskin ennättivät silmänsä umpeen vieräh-
tää, ennenkuin hänet herätti kamala rääkyminen
ja telme. Hän kohotti väsynyttä päätänsä, köhen-
siin vuoteellaan ja kuulosti kiinteällä tarkkaavai-
suudella. Yltä-yleensä kaupunkia kuului hirvit-
tävä jyry ja pauhina. Torvien, rumpujen ja mui-
den sotaisten soittoneuvojen ryske yhtyi vaarakel-
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lojen jyminään ja hätähuutojen parkuun ja tun-
keutui hänen korviinsa kamalana sekasointuna.
Hämmästyksestä tyrmistyneenä syöksyi hän ylös
sängystään, sukeusiin yökenkiinsä ja muita vaat-
teita päälleen panematta kiiruhti etuhuoneeseen
mennäkseen ulos. Siinä syöksi häntä vastaan
parikymmentä miestä, joilla jokaisella oli toisessa
kädessä miekka ja toisessa tulisoihtu, ja kirkuivat:

»Aseisiin! . . . aseisiin, herra maaherra!!
vihollisia on saarella! ...me olemme kadotetut
. . . ainoa toivomme perustuu teidän urheuteenne!
...Pian aseisiin, armollinen herra, muutoin olemme
kuoleman omat!»

»Minä en ole oikein tottunut aseiden käyttä-
miseen», sanoi Sanoko. »Sotaiset taistelut eivät
ole minun voimallisemmat puoleni!»

»Kuinka, mitenkä, uskallatteko niin puhua,
hen-a maaherra? . .

. Tehän juuri olette meidän
luonnollinen johtajamme ja sotapäällikkömme.

Tässä ovat aseenne ja varustuksenne! Ei
sovi hukata silmänräpäystäkään. Teidän on me-
neminen edellä ja me henkemme uhalla seuraamme
perässänne, sillä valtio ja Teidän korkea henkenne
vaativat nyt puolustusta!»
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»Tehkäämme niin, hyvät herrat! Pukekaa
siis minua sotapukuun, koska Se on niin pakol-
lista!»

Onnettoman maaherran paitasillaan olevaan
vartaloon asetettiin kaksi leveää ja polviin saakka
ulottuvaa kilpeä. Ne käinitettiin hihnoilla kovasti
toisiinsa, ainoastaan käsille jäi vapaus heilua ym-
päri, mutta jaloilla liikkuminen tuli niin mahdot-
tomaksi, että ensimäinen liikahdus vei Sancho-
raukan kumoon. Siinä hän sai piehtaroida, niin-
kuin kuoreensa vetäytynyt kilpikonna. Ja ne
halpamieliset veitikat, jotka hänen pukivat, eivät
olleet huomaavinaankaan hänen lankeamistaan.
He sammuttivat tulisoihdut ja kirkuivat hirmui-
sesti, juoksivat ulos ja sisään, kalskuttivat miek-
kojaan toisten miekkoihin, kilpiin ja kypäriin ja
hyppivät Sancho-raukan yli, jolloin tämä virui
tuskan kohottamassa hiessään, vetäysi kilvessään
kyttyrään ja antoi sekä sielunsa että ruumiinsa
Jumalan käsiin ja huokaili:

»Jos rakas ja hyvä Jumala olisi niin armol-
linen, että antaisi tämän saaren sen vihollistenkäsiin,
niin minä sydämeni pohjasta kiittäisin häntä siitä!»

Jo vihdoinkin huudettiin hänelle; »Viktoria!
. . meillä on voitto! . . . viholliset ovat jo pa-
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kosalla! Nouskaa ylös armollinen maaherra
Iloitkaa voitostanne!»

Töin tuskin sai Sancho siihen vastanneeksi
surkastuneella äänellä:

»Jos suotte minulle onnen vielä kerran kävellä
jaloillani, niin auttakaa minua ylös!»

Nyt autettiin häntä jaloille, irroitettiin häneltä
kilvet ja kannettiin hänet sänkyyn, jossa hetkisen
toinnutteli itseään. Hieman selvittyään kysyi
kuinka paljon kello oli. Siihen vastattiin aamu-

ruskon olevan alkamaisillaan.
Sen enempää ei hän nyt jatkanut puhelua,

mutta nousi nyt äänettömänä sängystään, pukeusi
hitaisesti omiin vaatteisiinsa ja astui suox-immit-
tain talliin. Sinne seurasi häntä uteliaana koko
hoviväki, nähdäkseen, mitä hän aikoi, sillä kysy-
myksiin ei Sancho huolinut nyt antaa vastauksia.
Siellä meni hän suoraa päätä aasinsa luo, pani
molemmat kätensä sen kaulaan ja suuteli sitä ot-
salle ja lausui syvällisellä liikutuksella:

»Sinä vanha uskollinen seuralaiseni! .. . sinä,
joka nurisematta otit osaa minun köyhyyteeni
niin kauvan kuin näit minun suosivan sinua!...
nyt minä tunnustan sinulle että minä, niin kauvan
kuin olin tyytyväinen onneeni ja pidin korkeim-
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pana arvonani hankkia itselleni ja sinulle kohtuul-
lista ravintoa, vietin iloisia päiviä ja elin onnel-
lisia vuosia, mutta että siitä saakka, kuin turhuus,
kohtuuton kunnian himo ja tyhmä kopeus saivat
asuntonsa sydämessäni, on ollut seurustelijoinani
murhe ja kalvava levottomuus.»

Aasilleen puheltuaan pani hän sille satulan
selkään ja nousi itse siihen, silmäili levollisesti
ympärillänsä seisovaa hoviväkeä ja lausui pon-
tevasti :

»Arvoisat, herrat, antakaa tietä! .
. . suokaa

minun palata kotiini, entiseen vapauteeni, yksin-
kertaiseen olentooni, jota paitsi ei ole minulla to-
dellista onnea. Minä ymmärrän paremmin kyntää
peltoani ja hoitaa viinimaatani, kuin järjestellä
suuria asioita ja komentaa pataljoonia. Todelli-
sen onnen saavuttaminen on mahdollista ainoas-
taan omassa vaikutuspiirissä ahkeralla työskente-
lyllä. Minä tunnen enemmän iloa syödessäni
omalla hielläni ansaittua karkeata ruisleipää kuin
odotellessani hävyttömän lääkärin määräyksiä, saa-
dakseni hiukankaan maistaa mahtavia] herkkuja.
Ja paljoakin ennemmin tahdon minä nukahtaa
rauhalliseen uneen paljaan taivaan alla, tammen
varjossa, kuin viettää unettomia öitä höyhenpat-
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joilla silkkiuutimessa. Vähiä vaativa toimeentulo,
rauha ja vapaus ovat tämän elämän todellisin
aarre. Voikaa hyvin kunnialliset herrat! Tyhjin
käsin tulin minä tänne ja tyhjin käsin myöskin
palajan. Ei ollut lanttiakaan taskussani, kun otin
hallitusohjat käsiini ja pennittömänä tahdon ne
jättääkin. Arvoisat herrat, antakaa minun mennä!
Voikaa hyvin!»

Entistä maaherraa kehoitettiin ottamaan mu-
kaansa matkaeväitä, mutta tuo siivoluontoinen
Sancho ei huolinut muuta, kuin vähäsen kauroja
aasilleen ja itselleen palan ruisleipää.

Herttuan linna ei ollut kaukana, ja heti oli
Sancho siellä. Linnan väestö hyppäsi hänen ym-
pärilleen, mutta hän tuskin heitä ollenkaan huo-
masi, astui vaan suoraa päätä herttuallisen parin
eteen, lankesi polvilleen, kiinnitti silmäyksensä en-
sin herttuaan ja lausui:

»Teidän Korkeutenne uskoi, ilman minun
ansioitani, Baratarian saaren hallinnon minulle.
Sitä vaivaloista virkaa olen hoitanut parhaimman
kykyni mukaan. Ne, jotka omilla silmillään ovat
nähneet hallitustoimeni, tuomitkoot sen semmoi-
seksi, kuin omatuntonsa perusteella parhaaksi nä-
kevät. Keskiyöllä karkasi vihollisia saarelle ; useat
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henkilöt ovat vakuuttaneet minun voittaneeni hei-
dät. Se saapi olla niin! Mutta minä puolestani
rukoilen Jumalaa, ettei heille tapahtuisi mitään
pahempaa, kuin mitä minä olen heille tuottanut.
Heitä lyödessäni jouduin minä mietteisiin maallista
korkeutta seuraavista haitoista ja raskaista vel-
vollisuuksista, ja huomasin niiden painavan liika
suurella voimalla heikkoja hartioitani. Tämän ha-
vaintoni seurannasta hylkäsin minä hallitustoimen
ennen kuin se ennätti hyljätä minut, ja minä luo-
vuin siitä yhtä köyhänä, kuin olin sitä saadessa-
nikin, sillä ainoa omaisuuteni on nytkin uskollinen
aasini.«

Sitten kääntyi hän herttuattareen näillä sa
noilla:

»Rouva herttuatar! ..
. Tässä näette jälleen

halvan maaherran jalkainne juuressa, jossa hän
liikutetulla sydämellä osoittaa teille viimeisen kun-
nioituksensa ja tunnustaa tehneensä perusteellisen
parannuksen siitä väärästä luulosta, että hän olisi
kelvollinen hallitusmieheksi. Minä olen kadottanut
halun siihen, mutta kiitän sittenkin teitä! Aivan
rehellisenä menen entisen isäntäni palvelukseen,
jossa tiedän saavani ainakin leipää, sovintoa ja
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ystävyyttä, vaikka silloin tällöin sattuisi pieniä
selkkauksiakin.*

Niin suora ja kunnianhimosta vapaa oli San-
chon puhe, ja tämän täytyi itsensä Don Quixoton-
kin katsoa hyväksi. Herttua oikein sydämellisesti
syleili entistä maaherraansa. Myöskin herttuatar
osoitti hänelle ystävyyttä ja käski hovimestarin
pitämään huolta Sanchosta parhaimman mukaan
Sanchon nyt viimehetkiä linnassa ollessa.

XXI.

Odottamaton tappio.

Sankarin riemutulva nousi sangen korkealle,
kun uskollinen Saneko vieläkin palasi hänen pal-
velukseensa. Hänen rautainen urheutensa hehkui
polttavasta himosta päästä sotaisiin melskeisiin.
Hän päätti lähteä viivyttelemättä toivorikkaiden
retkiensä jatkantoon. Useita päiviä oli hän viettä-
nyt joutilaisuutta herttuan linnassa, mutta siitäpä
valpas omatuntonsa joutuikin nuhteiden rangaista-
vaksi. Sentähden hän otti jotänä iltana jäähyväiset
herttualliselta parilta ja ilmoitti täytymyksen ole-
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van lähteä retkilleen seuraavana aamuna sangen
varhain. Näin äkillinen eron ilmoitus nostatti lin-
nan niin hilpeän seuraelämän taivaalle pimeän
pilven. Herttuatar antoi nyt Sancholle hänen vai-
moltaan tulleen kirjeen. Sitä ääneensä luettaessa
oli Sancho sulaa kyyneliinsä.

»Yoih, se tuntuu karvaalta,« vaikeroitsi hän.
»Ken olisi luullut eukkoraukkani ilon minun ylene-
misestäni päättyvän sillä, että tämä näkee minun
entisen isäntäni palvelijana retkeilevän vaaralli-
sissa seikoissa! Ihastuttavaa on kuitenkin se, että
Thereseni on lähettänyt rouvalle herttuatarelle
tammen siemeniä. Jos hän ei olisi niitä lähettänyt
niin tuskin voisin hänen tylyyttänsä anteeksi antaa,
sillä hyvinkin vähäpätöinen lahja annettuna puh-
taasta sydämestä, on sangen usein kykeneväinen
todistamaan suurta kiitollisuutta.*

Herttuatar, joka ei suinkaan ollut tunnoton
Sandien hyväsydämisyyttä jakiitollisuutta kohtaan,
otti häneltä hellät jäähyväiset ja pyysi hänen kai-
kinmokomin pitämään häntä hyvässä muistissa ja
vakuutti olevan apunsa alttiina hänelle ja hänen
perheelleen, jos ennemmin tahi myöhemmin tulisi-
vat sen tarpeesen. Sitten toivotti hän La Manchan
ritarille kaikkea mahdollista onnea ja kunniaa.
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Seuraavana aamuna ani varhain nähtiin Don

Quixote täysissä aseissa hevosineen linnan pihalla
ja hänen sivullaan aseenkantaja, jonka kasvoista
loisti ilon kirkkaus. Siihen olikin nyt erinomainen
syy, sillä linnan vouti oli, herttuattaren käskystä,
antanut Sancholle salaisesti kukkaron, jossa oli
pari sataa kultarahaa. Sancho pisti sen povelleen
painettuaan ensin siihen palavan suutelon. Kaikki
linnan asukkaat riensivät akkunoihin ja kävely-
parville, joissa huiskuttivat lippuja ja nenäliinoja
sankarien jäähyväisiksi. Herttuatar ja joukko
hovirouvia ja neitiä ojensivat kätensä linnan
isoilta portailta heitä kohti ja uudistivat useita
kertoja huudon: »Voikaa hyvin!«

Joku aika näiden tapausten jälkeen ratsasti
Don Quixote Sanchon ja parin uuden tuttavan
seurassa meren rannetta Barcelonan kaupungin
lähistöllä. Aivan odottamatta ratsasti heitä vas-
taan ylpeällä ratsulla päälaesta kantapäihin saakka
varustettu ritari. Hänen leveässä kilvessään loisti
täysi kuu ja hänen kasvonsa peittyivät kypärin
suojaan. Tämä tuntematon ritari ratsasti juoksu-
jalassa ja muutoin kopeassa asennossa Don Qui-
xoten luo ja lausui röyhkeällä äänellä:

»Hyvin kuuluisa sotilas, nyt näet edessäsi
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Loistavan Kuun ritarin! Varmaankin olet kuullut
huudon niistä sankariteoista, jotka liittyvät minun
nimeeni. Nyt tulin sinun kanssasi arvon vertai-
lulle. Erittäinkin on minun sanottava sinulle se
ilmeinen totuus, että minun sydämeni valloittaja
impi voittaa sinun kuulun Dulcineasi kauneudessa
ja suloudessa.*

Don Quixote vastasi siihen yhtä paljon kum-
mastuneena, kuin suuttuneenakin niin lopen sii-
vottomasta röyhkeydestä:

»Loistavan Kuun ritari! ... jo kuulen, että
sinä miesraukka et ole nähnyt Dulcineaa. Jos
olisit hänet nähnyt, niin ainoa säkene hänen sil-
mäyksistään olisi kylliksi todistanut sinulle, ettei
hänen kaltaistaan kaunotarta löydy koko luodussa
maailmassa. Sinun hullu epäilyksesi säälittää mi-
nua. Ole valmis puolustamaan puheitasi!*

Molemmat ritarit hyökkäsivät toisiaan vas-
taan. Tuntemattoman ritarin isompi ja voimalli-
sempi hevonen syöksi Rosinanten ynnä tämän ri-
tarin kymmenkunnan askelta taapäin. Voittajari-
tari juoksi maahan sortuneen Don Quixoten luo
ja asetti miekkansa kärjen hänen kypärinsä sil-
mikkoon ja kiljui:
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»Pääsi pistän puhki, jos et myönnä vaati-
mustani !«

Don Quixote, joka oli melkein pyörryksissä,
kokosi viimeiset voimansa ja sanoi voihkavasti:

»Ei vastukset eikä mitkään voi pakoittaa Dul-
cinean ritaria luopumaan siitä ajatuksesta, että
Dulcinea on maailman suurin kaunotar!* ja sitte
jatkoi hän karkeasti: »Tyydytä himosi ja ota
henkeni! Urhous ja kuolema sointuvat paremmin
toisiinsa, kuin elämä ja kadotettu kunnia!*

»Jumala varjelkoon minua,* vastasi tuntematon
ritari, »murhaamasta jalomielisintä ja lemmikilleen
uskollisinta ritaria! Olkoon Dulcineasi kaunis,
jääköön kunniansa loukkaamatta! Voittajasikin
kunnioittaa häntä. Ainoa lupaus, jonka voittajana
vaadin, on, että suuri Don Quixote yhteen vuo-
teen ei saa käyttää eikä kantaa aseita ja että hän
sinä aikana oleksii kotonaan.*

»Minä vannon sen ritarikuuniani uhalla!*
vastasi sankari »koska siinä valassa ei tule
Dulcinean kunnia loukatuksi!*

Sen kuultuansa ratsasti tuntematon ritari kau-
punkia kohti. Sancho auttoi sangen suruisena
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Don Quixotea ylös ja asetti hänet tilaisuutta var-
ten tehdyille paarille ja antoi viedä likimpään ra-
vintolaan.

XXII.
Kunniallinen Sancho vapauttaa Dulcinean

lumouksista.

Eräs edellä kerrotun taistelun näkijöistä ha-
lusi tietää, kuka tuo tuntematon ritari oikeastaan
oli. Siinä mielin seurasi hän häntä kaupunkiin
ja nähtyään hänen menevän erääseen taloon, meni
hänkin sinne. Siellä tapasi hän tämän ritarin
aseista ja varustuksista riisuutumassa. Tämä sa-
noi sisään tulijalle:

»Ehkäpä huomaan, miksi minua tänne seu-
rasitte. Luulen teidän tahtovan tietää minun ni-
meäni; sen voin teille sanoa pienellä välipuheella,
jonka saatte kuulla myöhemmin. Minä olen Sam-
son Carasca, tuon joku aika takaperin koko kylän
niin sydämellisesti kunnioittaman aatelismiehen
naapuri. Mutta jo kauvan sitten on hänen hul-
luutensa herättänyt minussa sääliä, ja useiden

10
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ystäväni kesken asiasta miettiessämme luulimme
kotoisen yksinäisyyden hänelle parhaaksi lääk-
keeksi, joka hänet saattaisi hänen entiseen ym-
märrykseensä. Minä pukeusin matkustavaksi rita-
riksi siinä mielin, että taisteleisin tuntemattomana
hänen kanssansa, voittaisin hänet ja pahoittaisin
häntä palaamaan kotiin. Minun täytyy siis ke-
hoittaa teitä pitämään tätä asiaa salaisuutena, sillä
jos tuo itseään Don Quixote de la Manchaksi
nimittävä naapurini saisi tietää, että hänen voit-
tajansa olin minä, niin silloin menisi tarkoitukseni
tuuleen ja te asiasta puhelullanne tulisitte estä-
mään paranemasta semmoisen miehen, joka hyvillä
luonnonlahjoillaan ja sievällä käytöksellään ansait-
see teidänkin kunnioitustanne.*

Sankari vietiin ravintolaan, jossa suruisena,
nolona ja häpeissään taistelun surkeasta onnesta

ja varsin pahaksi särkyneellä ruumiilla makasi
aivan vuoteen omana; mutta uskollinen Sancho
istui liikahtamatta hänen vuoteensa vieressä ja
piti hänelle lohdullisia puheita. Muun muassa
lausui hän:

»Hillitkää urheutenne liikanaista sortumista!
On muistettava, että päivä on otettava-vastaan
semmoisena, kuin se tulee ja että sattumusten
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valtaan antauminen tulee joskus täytymiseksi,
mutta ei silloinkaan ole tarvis luottaa lääkärien
apuun; ainakin minä luulen, ettette semmoista
tarvitsekaan. Te paranette heti. Sitte menemme
koreana kotiin, jossa vietämme ilon ja rauhan
hupaisia hetkiä, ja te saatte nähdä, minä lupaan,
että onnea voipi saavuttaa seikkailuja etsimättäkin.
Ja jos mietimme tarkemmin asiaa, rakas isäntäni,
niin kumpikohan meistä siinä tapauksessa tulisi
enemmän kadottamaan? Enköhän minä, jokasaan
pitää hyvänäni toivojeni tuuleen menemisen? Tosin
maaherrana 010 ei minusta hyvältä maistunut, mutta
ehkä ei olisi niinkään hullusti, jos kreiviksi olisin
tullut. Mutta kreiviksi tuleminen ei liene enää
mahdollista, kun te ette tule milloinkaan kunin-
kaaksi?*

»Taaskin sinä epäilet, rakas Sancho,* vastasi
Don Quixoto, »eihän kotona olomme tule kestä-
mään kuin yhden ainoan vuoden, ja sen kuluttua
ei mikään meitä estä, jos Jumala suopi, jatkamasta
jaloa tointamme, ja silloin saamme valita sekä
kuninkaan valtakuntia, että kreivikuntia.*

»Aivan oikein, armollinen herra! Sitä vähem-
min on siis teillä syytä murehtimiseen. »Tänä
päivänä minä, huomenna sinä,* kuuluu sananlasku
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Sotaisella tiellä ei tapaa mitään vakavuutta tahi
luotettavaa. Ken aamusella kärsii tappion, voipi
jo ikäpuoleen voittaa. Kaikki rupeaa käymään
hyvin, hyvä isäntäni. Parasta on siis, että eläm-
me toivossa, ja niinhän tuo sanoi autuas äitinikin
että »toivo on useinkin parempi todellisuutta.*

Aseenkantajan rohkaiseva keskustelu ja ra-
vintolaväen suopea kohtelu virkisti Don Quixotea
niin, että tämä kuudentena päivänä voi nousta
vuoteeltaan ja nauttia kävelyvirkistystä, ja seitse-
mäntenä päivänä jo lähteä matkoilleen. Tämä ta-

pahtui jotensakin mieltä painavalla tavalla. Tap-
piossa tehdyn sopimuksen mukaan täytyi hänen
matkustaa varustuksitta ja aseitta. Murhekuormaa
lisäsi Rosinantekin taistelussa tuiki pahaksi sär-
kyneen jalkansa liikkaamisella. Aasi kulki edellä
kantaen Don Quixoten varustuksia ja aseita ja
Saneko käveli jalkaisin uskollisen aasinsa sivulla.

Uta oli joltisenkin myterä, kun matkalaiset
saapuivat erääseen metsään, jossa aikoivat viettää
yönsä. He pureksivat muutaman puun juurella
laukustansa jotamitenkin kuivan iltasen. Tuskin
oli Saneko päättänyt ruokailunsa, kun hän jo aikoi
antautua unen valtaan. Mutta herransa esti hänet
siitä seuraavalla puheella:
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»Minun rakas poikani, ennen kuin sinä nukut,
täytyy minun muistuttaa sinua painavasta asiasta,
joka nyt on välttämättömästi toimeen saatava en-
nen kotiin menemistämme.«

»Mikähän tuo sitten olisi, armollinen herra?«
kysäsi Sancho.

»Oma sydämesi sanoo sinulle sen; vai oletko
unhottanut lupauksesi? Aiotko palata entiseen
säätyysi vapauttamatta onnetonta Dulcineaa lu-
mouksista? Sinä tiedät hyvin, kenestä tämä riip-
puu. Puheellani en tarkoita soimata enkä katke-
roittaa sinua; minä ainoastaan rukoilen ja tämä
nöyrä rukoukseni tapahtuu vanhan ystävyytemme
nimessä!«

» Voih, herra Jumala! .. . Kyllähän te osaatte
sananne latoa niin, että ne sattuvat sydämeni keski-
kohtaan, kyllä te tiedätte, miten minua voipi tai-
vuttaa vaikka mihin. Mutta tosiaankin miksi pi-
täisi minun vaivainen selkänahkani olla niin alt-
tiina ryökkynä Dulcinealle? Mikä kummallinen
sattumus minun yksin lieneekin määrännyt lääkä-
riksi tälle naiselle? Ja kaupantekijäisiksi ovat
tohtorit paljonkin onnellisemmat minua. Heille
maksetaan muhkea palkka silloinkin kuin ottavat
hengen sairaaltansa; mutta tässä kaupassa vaadi-
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taan minun parantamaan potilaani selkäni verille
pieksämisellä, ja kuitenkin tästä karvaasta lääke-
toimestani jään palkkiotta!*

»Voi minun poikani, miksi et ole siitä jo
ennen puhunut? Jos minä olisin luullut sinun
palkintoa vastaan paremmin taipuvan Hulcinean
vapauttamiseen, niin minä olisin tarjonnut sitä
sinulle jo aikoja sitten. Sinä tarvitset ainoastaan
määrätä palkinnon suuruuden ja sitte saat ottaa
sen jo edeltäkäsin säilössäsi olevista rahoista.
Mutta sitten on käytävä viipymättä toimeen
käsiksi.*

Nämät sanat tekivät Sanchossa erinomaisen
vaikutuksen. Hän käsitti ne yhtähyvin silmillään
kuin korvillaankin. Hän tiesi osaavansa lisätä
sitä sievää rahasummaa, jonka aikoi viedä eukol-
leen ja sentähden sysäsi hän epäilykset syrjään ja
päätti piiskata itseään oikein navakasti.

»Herra,« sanoi hän, »se on päätetty asia!
Tosiaankin minä leivon itseäni niin paljon, että
voidaan sanoa pienen rahasäästöni kadehtijoille:
»Kas siinä on mies, joka ei ole koonnut rahojaan
varkaan kädellä!* Asiain juoksu tulee tyydyttä-
mään teitä. Minä lupaan!«

»Oi, oi Sancho, minun Sanchoni, sinä sydä-
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meni ystävä! johan minä olen tyytyväinen nytkin.
Elämäni pelkään olevan liian lyhyen, että voisin
kylliksi kiittää sinua. Hyvä poikani, milloin
aijot ryhtyä toimeen?*

»Milloin, kysytte te? ... Jo tänä iltana, ym-
märrättehän! tahi mieluummin aivan paikalla.
Sitä ennemmin on se tehty!«

Nyt sovittiin tälle tärkeälle toimelle kohtuul-
linen hinta. Sitten päästi Sancho sekä Rosinan-
telta että aasilta marhaminnat, punoi niistä oival-
lisen patukan, siirtyi kymmenkunnan askelta etem-
mäksi ja karkasi luontoaan, ettei kärsimisen hirmu
pahoittaisi häntä päätöksensä muuttamiseen.

»Ystäväni,« sanoi Don Q,uixote, nähtyään
Sanchou niin päättävän näköisenä, »et sinä saa
itseäsi palasiksi pieksää. Minä pelkään sinun kiih-
kossasi tekevän kerrassaan ihmeitä. Sinä lyöt
ehkä useamman kerran, kuin tarvitseisitkaan. Sitä
estääkseni tahdon pitää letkauksista tarkan luvun,
että voin seisauttaa sinut luvun täydeksi tultua.«

»Lukekaa, lukekaa miten parhaiten voitte,
armollinen herra! vastasi aseenkantaja selkäänsä
paljastuessaan, »enhän minä aio lopettaa itseäni;
mutta en myös pane sormiani väliinkään.«
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Sitä sanoessaan sipasi hän selkäänsä kaksi
kunnon huimausta. Sepä päästi Sancholta kimeän
hätähuudon. Urhoollisesti jatkoi hän kuitenkin
tointansa, mutta ei sittenkään voinut kärsiä, kuin
korkeintaan viisi lyöntiä aina jaksoonsa.

»Voi, voi armollinen herra,» huusi hän työnsä
ohessa, »minä onneton tein hullun kaupan. Jokai-
nen‘isku olisi vähintäänkin puolen realin arvoinen.»

»Aivan niin, hyvä ystäväni, sinä saat sen-
kin!» vastasi sankari jalomielisesti.

Sancho näytti henkäilevän saadakseen uusia
voimia, mutta siinäpä oli toinen tarkoitus. Vei-
tikka hivui silloin likemmäksi takanaan olevaa
puuta ja antoi piiskan läiskiä siihen. Ja kun siitä
tunsi olevan koko lailla huoistusta selkänahkal-
leeu, niin alkoi hosua kiireimmän mukaan, ei pi-
tänyt silmänräpäystäkään lyönnin lomaa, mutta
löi ja löi, jolloin voihki ja voivotteli niin surkeasti,
kuin henki olisi ollut lähtemäisillään. Don Qui-
xote, jonka sydän särkyi tätä kuullessa, huusi
lopuksi:

»Poikani, rakas poikani, herkiä jo . . . kerkiä
Jumalan tähden pois! Siinä on kyllä kerraksi!

Minulla on jo luvussa enemmän tuhatta. Sinä
teet itsesi pyhimmäksi marttyyriksi tällä teolla!»



153

»Ei, ei!» vastasi aseenkantaja, »en voi
lakata ennenkuin on asia päätöksessä, ettei ken-
kään saisi syytä sanoa koonneeni rahoja ilveilijä
tietä!»

Yhä vaan enensi hän hurjaa telinettään, löi
vimmatusti ja pieksi kuorettomaksi sen onnetto-
man puun, joka hänen uhrikseen sattui. Lopuksi
sipasi hän hirmuisen sätkön, kirkui hirvittävällä
ääneellä ja viskausi voimattomana maahan.

Säikähdyksissään ja vesissä silmin juoksi
Don Quixote hänen luokseen tempasi ruoskan
hänen kädestään ja huusi:

»Hcitätkös! . . . minä kiellän sinua jatka-
masta!»

Sitten heitti sankari nuttunsa päältään ja
kääri sen huolellisesti tämän uskollisuutensa uh-
rina muka pyörryksissä makaavan aseenkantajan
ympärille ja istutti hänet selkänojaan puuta vas-
taan. Sancho teeskeli olevansa tainnuksissa niin-
kauvan kuin herransa oli saapuvilla, mutta vaipui,
niinpian kuin tämä siirtyi hevostaan hoitamaan,
varsin somasti unen helmaan.

Seuraavana aamuna, auringon noustua, läh-
dettiin taas matkalle. Don Quixote, jolla oli varma
usko Sanchon huonosta voinnista, tuskin uskalsi
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häneltä kysyä siitä mitään. Sancho taas puoles-
taan koki vältellä sen asian puheeksi tulemista,
kun näet oli vallan terve. Hän esitteli herralleen
ettei tulevaksikaan yöksi mentäisi mihinkään ta-

loon, sillä tahtoi saada kärsimisensä päätökseen
ja sen tahtoi tehdä vapaassa ilmassa, mieluummin
jossakin metsässä, missä puiden läsnä 010, kuten
sanoi, tuntui ikään kuin huojentavan hänen kipu-
jaan. Don Quixote myönsi hänelle sen ja sanoi
tuhansia kiitoksia hänen esityksestään. Illan tul-
tua seisatuttiin erääseen synkkään metsään, jossa
Sancho ei oman selkänsä, mutta puiden kustan-
nuksella sai vihdoinkin lopun Dulcinean lumouk-
sesta, jonka keksiä hän itse alkujaan oli ollutkin.

XXIII.

Don Quixote palajaa kotiinsa, sairastuu ja
kuolee.

Ihastuksissaan odotteli sankari aamun koita.
Sen ensimäisten säteitten valossa uskoi hän näke-
vänsä Dulcinean, mutta toivo petti! Heleä
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aamurusko luuli olevansa kyllin kaunis Dulcineaa
mukaansa ottamatta. Kummastuneena jatkoi Don
Quixote matkaansa. Hän heitteli levottomia sil-
mäyksiä ympärilleen, eikö Dulcinea vihdoinkin
ilmestyisi näkyville. Jokaista vastaan tulevaa
naista lähestyessä tykytti hänen sydämensä, mutta
vakavana, tuskin näitä huomatenkaan ja syviä
huokauksia henkäellen, meni hän vaan ohitse.
Parin päivää matkustettuaan saapuivat he erään
mäen harjulle, johon näkyi heidän kotitienoonsa.
Sen nähtyään laskeusi Saneko polvilleen ja huusi:

»Oi rakas isieni maa! . . . Sinä saat jälleen
hellään syliisi oman poikasi Sanchon, et hyvin
rikkaana, mutta pahanpäiväiseksi pieksettynä! . .

.

Ota hänet hoitoosi ynnä hänen isäntänsä, urhool-
linen Don Quixote, joka nyt palajaa tosin voitet-

tuna, mutta kuitenkin isänmaalleen kunniaa tuot-
tavana sankarina!»

Don Quixote käski Sanchon nousta ylös.
Matkustusta jatkettiin ja niin saavuttiin kotiky-
lään. Ensimäiseksi tapasivat he kirkkoherran ja
maisteri Carasco’n, jotka olivat kävelyretkellä.
Tuskin ennättivät he tuntea vanhaa ystäväänsä,
kuin jo juoksivat avossa sylin häntä vastaan.
Ritari laskeusi satulastaan, syleili heitä ja otti
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heidät molemmat käsipuoliinsa, viedäkseen heitä
kotiinsa. Seurueeseen liittyi iso parvi kylän poi-
kia, jotka huusivat:

»Täällä tulee Hänen Armonsa Don Quixote!
vieläpä kunniallinen Sancho Panzakin! ...

Tulkaa tänne mummo Theresa! Tulkaa!

Sanchon vaimo juoksi tyttöineen heitä vas-
taan. Mutta kun näki mieheltään puuttuvan maa-
herran arvon mukaisia koreuksia, niin huusi häm-
mästyneenä :

»Kuinka nyt asiat ovat, ukkoseni? Missä
vaunusi? missä monet palvelijasi? missä muut
arvosi mukaiset koreukset? . .

. Jumalani, minä en
uskonut tulevasi jalkaisin!»

»No, no mummoseni niin se on, mutta sinä
syleilet kuitenkin minua mielelläsi! Minä tuon

sinulle rahoja, ja ne ovat oikeudella ansaittuja,
siihen voit luottaa!»

»Oi ystäväni, hyvä ukkoseni, ihastuttavaa on
nähdä taaskin sinua! Voi miten sinä olet liho-
nut! Sanehette haluaisi suudella sinua. Hän
on hyvin ikävöinyt isäänsä. Tulepas tupaan.
Kyllä kai sitä nyt meillä puhetta jatkuu, luulen
minä!»
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Äiti ja tytär tarttuivat isän käsivarsiin vie-
däkseen häntä huoneeseen. Iloissaan seuraan
liittyi aasikin, joka myöskään ei tarvinnut surra
jääneensä tervehdys-hyväilyksittä.

Don Q,uixote joutui kotinsa portille. Veljen-
tytär ja emännöitsijä juoksivat häntä vastaan ja
osoittivat niin suurta iloa, että tämä liikutti rita-
ria syvästi. Tuskin pääsi hän ovesta sisälle, kuin
jo alkoi kertoa heille, miten tuli taistelussa tap-
piolle ja että hänen täytyi vannoa ollaksensa aseita
kantamatta kokonaisen vuoden. Turhaan lohdut-
telivat häntä pastori ja maisteri. Ei mikään ke-
ventänyt hänen syvää suruaan, jota kasvonsakin
todistivat; synkkämielisyytensä lisäytyi illan ku-
luessa ja seuraavina päivinä vieläkin enemmän.

Muutamat vuorokaudet kuluivat, joiden ku-
luessa Don Quixote ei näyttänyt kimittävän huo-
miotansa mihinkään; ruokahalu ja unikin olivat
poissa. Valittamatta ja osoittamatta pahaa miel-
tänsä, etsi hän yksinäisyyttä. Alinomaa näytti
hän olevan syvissä mietteissä ja kätki huolellisesti
kyyneleet, jotka hänen kasvojaan kostuttelivat.
Ainoa, joka häntä voi houkutella pieneenkään
nauruun, oli Sancho, joka kävi hänen luonaan pu-
helemassa yhtä ja toista, mutta naurahdus olikin
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ainoa vastaus, minkä hänkään enää kokkapuheil-
leen sai.

Pian kiihtyi tämmöinen hänen olonsa ja kuu-
den päivän kuluttua ilmoitti tohtorikin toivotto-
muutensa. Itsekin Don Quixote tuumasi elonsa
olevan ajatteluttavan. Sentähden sanoi sänkynsä
vieressä itkeville neideille:

»Hvvät neidit, kiittäkää kaikkivaltiasta Ju-J 7

malaa, joka näiksi hetkiksi äärettömästä armostaan
soi minulle suurimman lahjan, jota paitsi ei ku-
kaan ihminen täällä murheen laaksossa löydä to-
dellista iloa muistakaan lahjoistaan, ja vielä vä-
hemmin toivoa toisessa maailmassa saada vastaan-

ottaa Hänen armolupaustaan. Tämä kallis lahja
on järjen viljely; minä olin niinkuin tiedätte ka-
dottanut sen, käyttämällä runsaat joutoaikani mie-
lettömäin kirjain lukemiseen: Tämä lahja on mi-
nulle annettu takaisin, ja vaikka minä en enää
tule sitä kauvan nauttimaan, kiitän kuitenkin siitä
Jumalaa. Minä aion edes nämä viimeiset hetkeni
käyttää, niin paljon kuin voin, pitkällisten kairaus-
ten! parantamiseen. Sentähden pyydän teidän
kutsumaan ystäviäni kirkkoherraa, maisteri Sam-
sonia, mestari Nicolaita ja uskollista Sanchoani,
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jolta pyydän anteeksi, että olen narrannut häntä
osalliseksi hulluuksiini.»

Tuskin sai hän nämä sanat puhuneeksi, kuin
mainitut herrat jo tulivat sairashuoneeseen.

»Hyvät ystävät,» alkoi kuoleva heikolla, tus-
kin kuuluvalla äänellä, »minä olen toivonut teitä
tänne ja aikomukseni oli juuri lähettää teille kut-
sumus. Minä rukoilen nöyrimmästi anteeksi an-
toanne niiden pahentavien esimerkkien suhteen,
joihin ymmärrykseni kadotettua olen ehkä ollut
syypää. Tämä koskee erittäinkin niin nimitettyä
aseenkantajaani. Jaa, hyvä Sanchoni, unhoitta-
kaamme erhetyksemme, unhottamatta vanhaa ystä-
vyyttämme. Minä olen vieläkin ystäväsi, mutta
en enää Don Quixote, vaan Alonza Quixano, jolle
ennen annettiin lisänimi »Hyvä».

Saapuvilla olijat kuuntelivat hiljaisina puhetta
ja vähän väliä heittivät toisiinsa merkitseviä sil-
mäyksiä. Sancho, joka tähän saakka ei ollut us-
konut herransa tautia niin uhkaavaksi, lankesi pol-
villeen hänen sänkynsä ääreen ja purskahti itkuun.
Sairas ojensi hänelle ystävällisesti vaipuneen kä-
tensä, mutta kehoitti häntä samoin kuin muutakin
seuruetta jättämään häntä papin kanssa kahden
kesken. Eippinsä ei kestänyt kauvan, siihen kun
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ei löytynyt paljoa syytä. Ystäväin jälleen kutsut-
tua sisään, otti hän sakramentin hurskaan ylevää
hiljaisuutta muodostavalla hartaudella, mistä läsnä
olijatkin tunsivat mielen ylennystä. Illempana
saavutti hänet suuri heikkous ja yön alkaessa
henkäsi hän tyynesti ja levollisesti viimeisen huo-
kauksensa.
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