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Lukijalle.

M i ole wielä crin pitkää aitaa kulunut siitätnm tämän
kcrtomukscu tekijä, Nouwa FrvllruKKll Sllllrluttll

Runeberg wcti wiimciscu hcngähdylscusä. lMc Suo-
malaiset tiedämme loikki, mitä häncu puolisonsaRunokunin-
kaanmie luhllua Ludwiikli Runeberg ou meidän kansallemme
waiknttanut, mc tiedämmc millnincu henki hänessä asui.
Sen hciMn läheisyydessä ci marinaankaan mitään heitto
henki woinut tulla toimeen. Tämä kertomuskin todistaa
scu. Niwicu wälissä saatamme lukea Juhana Nuucbcra/in
sielua, maikka en sillä tahdo sanoa, cttä hän olisi, muka,
tätä tcosta tehnyt. Sanon sen waan scntähocn, ctt'en pa-
rempaa kiitosta tälle kirjalle taida autoa, ja tuskin se pa-
rempaa kaiwanueekaau.

Mitä sm suomalnisecu puluuu tulee, on sc heikko,
niinkuiu alottclijau ainakin, mutta minä olen warma siitä,
cttä hywä tarkoitukseni peittää heikkouteni wiat.

Snomclitai»,



Mfihdoiu oli kauwau säilyttämäni toiwo käynyt toteen-
-1 minä olin nähnyt Kyrön tohiseman putouksen ja No-

kian jylhän kosken, tämän, »valkealla paltetun mustan
murhewaatteen, keskellä luonnon iloista kcsäpnkua. Kan-
gasalan, Imulan jnHnttelmnlan harjut oliwat minulle lewittä-
neet ihmecu ihania kumiansa. Kuka on se Suomalainen, jon-
ka sydän ci tyli taajempaan njatellessnankin näitä maamme
kauniin pnwun helmiä? Ia nyt, wietettyäni kesän tällä
luonnon-ihanuuksista rikkaalla seudulla, joista harwojcn
nimikään lie ylcisennnin tunnettu, woisiko olla innostn-
matta kaikkea tätä kauneutta muistellessaan.

Minä olin wicttänyt päiwän Tampereella. Sittekuin
olimme nähneet tämän pienen kaupungin tehtaat ja laitokset,
kutsuttiin minua ottamaan osaa huwi-retkeen kaupungin
lähellä olewaan Hatanpään kartanoon. Minä suostuin
mielelläni chdoituksccn, sillä minä olin kuullut kiitettäwän sen
kaunista puistoa Pyhäjärwen rannalla. Jopa ehdimme mat-
kamme päähän. Wanhantapaisessarakennuksessa picuiuc akkuna-
ruutuiuccu ja korkeine, taiteltuine kattoineen oli minusta jota-
kin muinaisnikuista, aristokraatillistä muotoa, ja muinaisuu-
denkunnioituksesta entiselleen jätetytkummalliset koristeet puu-
tarhassa micllyttiwät minua suuresti.") Käwely,awaraa jär-

') Näin oli kumminkin w. 183 N alussa; tekijä ei tiedä josko
kaikesta tästä muinaisimdesla enää» on mitään jäljellä.
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wcn rannalle laitettua puistoa pitkin oli tarpeeksi pitkä, että kut-
sumus tulla taloon lemahtamaan tuntuisi tcrwctullcelle, waikka
näytti siltä kuin tulisi ehtoo minulle, oudolle ja tuntematto-
malle pitkäksi, kuu talon emäntä wicrannwaraiscsti pyysi
meitä jäämään ehtoolliselle. Seuralaiseni, jotta usein oliwat
olleet tilaisuudessa käydä Hatanftäälln, pysähtyiwät wicrashuo-
nccscn, jossa eräällä pöydällä oli korillinen hcrtkuisia mansi-
koita, mutta minä lähdin, erään wauhau tutuu naisen
kanssa, joka nyt asui täällä, katsomaan muita huoneita, ja
pakinoimaan hetken hänen kanssansa kahden kesken.

Minun huomioni kiintyi muutamaan owilautann, jolle
oli maalattu tilwellä ja kypärillä »varustettu nuori neito,
jonka päällä keijui iso hämmähätki seikissäusci. Kysymykseeni
wnstasi seuralaiseni, että löytyi taru miksi tämä taulu oli
maalattu, jota aina oli sywästi »vaikuttanut häneen; ja
salaisella pöyristykscllä asui hän samassa huoneessa, jonne
tämä owi wci, ja jossa nuori Sesilia Boije, tauluu alku-
kuwll, muinoin oli asunut. Juuri scntähden oli tässä
huoneessa hänestä jotakin wiehättäwää.

Minä Pyysin häntä kertomaan minulle tämän taruu.
„Hm," wastasi hän hymyillen, „se ou liian pitkä. Se on
minua niin miellyttänyt, että minä olen koonnut ja järjes-
tänyt sen wcihän, mitä siitä olen saanut tietää, ja pelkäänpä,
etten taida sitä sinulle muutamin sanoin kertoa, juuri sen-
tähden, että minä olen sitä niin paljon mietiskellyt."

„lota pitempi, sitä parempi," waötnsin minä. Ilta
tnlcc kyllä pitkäksi, joo ci meillä muuta tehtäwää ole, kuin
tnrhin juoruclln. Istukaamme tämän awuimcn akkunan eteen,
juuri tässä huoneessa, ja kerro sinä minulle kcrrottawasi,
siitä saamme hauskuutta kumpikin."

„No, jos sinulla on kärsimystä knnnnclla, niin kerron
sen miclclläuikiu; oikeinpa halusta päästän ilmoihin sen tu-
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wa», jonka olen itselleni koonnut. Mutta korkca-sclkäiucn
nojatuoli miuuu wälttämättä pitää tuoda itselleni, muuten
cu millään muotoa löydä sen ajan puhe-tapan, josta
kertomukseni on kotoisin. Kas niin, luwittcle uyt miuua
joksikin isäsi isän äidiksi !2mucu Kaarlen ajoilta, "arran-
sjeeraa" itseäsi „attangdccraamaan" sitä „frnnsyskaa", joka
niinkuin yks' „fleuve des muts" sinun turwiasi „angbins-
secraamann" tulee."

„UH, herkeä, noinhan sinä tulet tuskallisen juhlalliseksi.
Suomenna kaikin mokomin nroittcsi ja nrotartcsi kieli ny-
kyiseen puhe- ja ajalnc-tapnamme, muuten minä pian lnulen
olewani puettuna pönklä-hamcescn ja "robronnun!"

„No niin, löyhän se laatuun, mutta kaikki kirjoitukset,
joihin sinun täytyy tyytyä alkuperäisinä, tckcwnt silloin
murroksen, ja saawat pian sinnn luulemaan, ctteiwät ne
otetaan samojen henkilöjen kirjoittamin, jojta sillä wäliu olet
oppinut tuulemaan wähän nytyiscnncttyinä."

„Ei woi anttaa, kärsikäämme sitten se epäkohta."
Istuen korkea-seltäisessä nojatuolissansa, alkoi hän

kertomuksensa. Waikla peliäänkin, että Boijen ja Lcjouau-
tarin perheet snnwnt kiittää kertojaa useasta perhccn-jäse-
nestä, joita niillä ei ennen ollut, annan kuitenkin kertomuk-
sen lukijalle semmoisena knin se» tuulin.

„Wielä tahdon muistuttaa," sanoi kertojani, „cttei
tämän tolon mmi ollut Hutanpää wielä silloin, kuin ininnn
kertomntscni on tapahtunut; sen nimen sai se wasta myö-
hemmin „hattu:puoluccn" piiäpesäuä Tuoinessa.
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Mli pilwiuen ja kolkko ilta kcwäällä w. 1712. Kello nak-
sutti 'wiittä minuuttia mailla kuusi sen komean herra-

stalon salissa, jonka herrana oli ollut pöyhkeä Parooni
Drjö Ooijc, ja jota uyt omisti häueu leskensä, rouwa Kata-
riina Boijc. Samassa kuului kcllou-soimiucu kutsuwau talon-
wäteä kokoon illa-rukoulsccn. Salin alapäähän kokoontui hil-
jaisilla askeleilla koko wäki ääneti odottamaan. Nyt löi sei-
näkello kuusi, ja samassa astui huouccscn juhlallisin askelin
Katariina rouwa, jota seurasi wauhcmpi tyttärensä Margareet-
ta ja kamari-neitsyensä Maiju, joka tyynysella kantoi raa-
matun. Hän laski sen pöydälle, jonka taakse, kultaisilla
koristeilla ja pnrpura-scimetilla peitetylle nojatuolille Kata-
riina rouwa istuikse. Pikainen katse, jonka hän lähetti pit-
kin huonetta, huomautti häntä, ettei hänen nuorempi tyttä-
rensä wiclä ollut saapunut.

Ihmetellen ja »vähän le»vuttomana »viittasi Katariina
rouiva Maijulle, jota hiljaisin astelin salin poikki hiipi
nniutamallc owellc, joka samassa aukeni, ja josta kaiwattu
astui häutn wastaan. Nuoren tytön posket oliwat »vaaleat
ja hänen kätensä »vapisi, kun hänen, äitiänsä nöyrästi tcr-
»vchdittyä ja istuttuansa hänen silmillensä, piti kääntelemä»!
»virsi-kirjansa lehtiä löytääksensä »vcisattcuvcm »virttä.

Äiti käänsi häncei» huolestuneen katseen; mntta kun
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nuori tyttö selwällä Maitta »värisemällä äänellä »vanhem-
man sisarensa kanssa alkoi kauniin »virren: "Meidän lin-
nani' un Jumal' tuimaasi'," yhtyi Katariina rouwa wci-
sunn ja lauloi korkealla ja lujalla äänellä, hartaasti »virren
loppuun. Mntta weisattaissn sanoja: "he mcilt' puis tem-
paamat Hengen ja tawarat," »varistivat neitojen äänet tun-
tuwammin, ja nais-juukusta, joka seisoi yhdessä salin toi-
sella puolella, kuului joku tukchutcttu nyyhkytys.

Kun »virsi oli »veisattu, luki Katariina rouwa ääneen
luwun raamatusta. Lopuksi laskeuiwat nuoret tytöt pol-
willeen äitiusä tuolin wiercen; samaten nottistiwat kaikki
palkollisetkin polivcnsa, ja Katariina rouwa luki korkealla
äänellä "Isä meidän" rukouksen ja Herrau siunauksen. Sit-
ten lähtiwät kaikki läsnäolijat hiljaa pois ensin illalliselle ja
sitten leivolle. Katariina rouwa palasi huonccscnsa, ja
häntä scm-nsiwnt molemmat tyttärensä ja Maiju neitsy.

"Tyttäreni," sanoi nyt Katariina ronwa istuttuansa
korkeasclkäisccn noja-tnoliin huoneen yläpäässä, kääntyen nuo-
remman tyttärensä Tesilian puoleen, "taswosi omat kclmcät
ja tullessasi äsken myöhään rukoukseen, osoitti näkösi pel-
jästystä. Mitä se on? mitä on tapahtunut? Oletko tuul-
lut rakkaista poissaolemista, taikka »vihollisista jotain, joka
ei »vielä ole minun korwiini ehtinyt?"

"En, Jumalan kiitos!" wastasi Scsilia matalalla,
nöyrällä äänellä, luoden silmänsä maahan, "en, äitini! sittc-
tuin Vintti toi meille tuskallisen tiedon, että wihollinm
marssii tänncpnin, cn ole mitään uutta kuullut."

"Mikä sitteu sni kaswosi wnalcnemann ja kätesi wa-
piscmnan?"

"Ätini, minä häpeän sitä sanoa."
"Ei Scsilia Voisen pidä milloinkaan päästämän sen-

laista tunuctta sydämeensä, jota hän ci kehtaa äidillensä
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tunnustaa. Mutta jos häu un tehnyt jotakin wäärin, täytyy
hänen, »vaikka häwcten, äidillensä tunnustaa pahantekonsa."

"Älkää luulko, äitini, että se on tärkeätä, se on ehkä
pelkkä lapsellisuus, mutta lapsellisuus, jota en minä »voita;
'ja kun toden totta on kyllin surun ja pclwon syytä, sitä
ctsimättätiu, niin minä juuri sentähdcn häpeän sitä sanoa.
No niin, äiti hywnni, koko lcwottomnutcni tnli siitä, että
niinä, kun minun piti ottaman »virsikirjani, huoneessani
näin hämmähäkin. Hädässäni kiirehdin minä huutamaan
jonkun sitä »viemään pois, mutta kaikki oliwnt jo menneet

rukoukseen. Tnascu juoksin minä huonccseni katsomaan tuo-
ta hirwiötä, mutta nyt se oli kadonnut, eukä miuä tiedä
missä paikassa se piilee. Äh, äitini, kamalaa on ajatella, että
tuo hirwiö on kätkössä minun pienessä, rakkaassa huonees-
sani, ja knkll tietää kosla se pistäyy esiin. Minä, joka
niin tarkoin olen koettanut estää sitä, olen nyt kuitenkin
saanut tuommoisen kcimmottnwan hnonccscni. Äiti hywä
sallikaa minun yöllä maata keltaisessa kamarissa Marga-
reetan kanssa, minä en uskalla maata samassa huoneessa,
jossa hämmähäkli on, minä luulisin yhä, että se kutoisi
»verkkoansa minun sydämeni ympäri."

"Scsilia, sinä olet kuudentoista »vuotias, sinä olet
kaswanut aikana, jolloin sota on levittänyt tuhoansa ja
tuskaansa koko tähän maahan. Su'omi on häwitetlynä, on
»vähällä »vuodattaa kaiken »verensä. Sen kanpune,it owat
häwitctyt, ponvarit kerjäläisinä; scn talot autiot taikka aino-
asti »vaiinujen ja lapsien asumina. Kurjuutta on kaikkialla
ja pian ehkä annetaan tämä maa »viholliselle, joka jo kaik-
kialla »vallitsee. Ehkä jo muutamien päiwicn perästä on
kotitalostasi pelkkä tuhkaläju jäljellä, ja omaisesi owat hau-
datut seu raunioihin, taikka ehkä säästetyt wielä towempia
tuskia kärsimään. Scsilia, ja sinä »vaalenet hämmähäkin
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nähdessäsi! Outo nyt aika mainionkaan mietoutta osoittaa.
Voimaa on hänellä olema yhtä hywin kuiu miehellä."

Scsilia kätki päänsä käsiinsä ikäänkuin kauhistuen Ka-
tariina rouman kertomuksesta, mutta hän nosti scu taasen
pian ja sanoi: "oi, ätiui, kukapa hetkeksikään unhottaisi näi-
tä hirmu-aikoja! Mutta ah, minähän olen wnan nuori tyt-
tö, mitäpä minä woin? Minun mielestäni on oma kohta-
loni aina hämmähätin tnwaincn, jota unessani kutoi mcrt-
koansa sydämeni ympärille. Minä olen koettanut »voit-
taa tätä wastcnmiclisyyttä, mutta turhaan. Antakaa mi-
nulle anteeksi, äitini, ja sallikaa minun ensi yö maata keltai-
sessa kamarissa; niinhän minä olen lähempänä omaisiani,
ja minua peloittaa olla uiistä kaukana tulemana yönä."

"Scsilia," sanoi Katariina ronwa towaöti, "minua ih-
metyttää, että wielä uudistat pyyntösi. Minkä tähden sinä
huonetta waihtaisit hämmähätinku tähden? Siuä et euään
ole lapsi, sinun pitää opetella itseäsi ettet ole niituiu
horjutun ruoko, jonka mitä tuulen puuska hywänsä taiwut-
taa asemastansa. Joka pysymästä järjestyksestä antaa jo-
kaisen sattuman itsensä siirtää, sillä ei pian ole mitään
järjestystä. Katso, mann useimmat aateliset, lähes kaikki
sen wirtamiehet, mähimmätkin, jotta wnan Moiwat, ownt
paenneet tuhoa Ruotsiin; mutta sinun äitisi ci ole tahtouut
jättää lastensa perintö-osaa turmiou-alaisetsi wihollisen pel-
mosta; ja sinä, sinä tahdot mnuttaa seutähdcn, että pelkäät
hämmähättiä."

Samassa kuului hcmoscn juoksua pihalla. „Mcnc
tnulcmaan, Maiju," sanoi Katariina romua, "outo se talon-
wouti, jota ou palannut takaisin. Jos se on hän, niin
käske häncn tulla tekemään matkaltansa tili, jahka hän on
siinä tilassa."
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Hetki kului äänettömyydessä, mutta pian astui ta-
lunwonti hnonecscu ja pysähtyi nöyrästi owellc.

~Pnhecna olcwa partio-joukko tullee tännepäin," alkoi
hän Katariina rouwnu lchoitnkscsta puhumaan, „tänä yuuä
he pitäwät lcpua ainonsti penikulman päässä täältä. Jos
teidän armonne tahtoisi sallin meidän koettaa, emmekö taa-
sen, niinkuin kolme wuotta sitten, saisi heitä pysymään loi-
tommalla täältä, niin mc olisimme walmiit sitä tekemään;
mntta minä luulen että siitä tuskin nyt on apua."

„Ei," sauoi Katariina rouwa wataasti, „ajat owat
muuttuneet, nyt ci woioa mitään tehdä,"

„Sauotaan," jatkoi wouti puheitansa, „että Galilsin
ruhtinas pitää sotamiehiä towassa tnrissa, siksi, että hän jo
pitää maamme Wcnäjän wnllcm alaisena ja sentähden kohte-
lee sitä ihmiscmmästi. Kuitenkin on hän määrännyt, että
kului, jota suojelee ja kätkee luonansa ruotsalaista sotamies-
tä taikka ketään maasta paennutta aatelista, hänen omai-
suutensa hnwitetään ja hän itse wiedään waimoincnsa lap-
sinensa Siperiaan. Paeuucitteu aatelisten kartanot jätetään
tnrmion omiksi. Onpa ollut ikäänkuin taiwcmn lahja, että
tämä talo on säästynyt tähän saakka, mutta uyt puhutaan
peloittawin kertomuksia siitä joukosta, jota nyt marssii tän-
nepäin, ja wastarinta näyttää turhalta, suletuin toto maa
on wiholliscn mallassa. Mutta ehkä olisi parasta, että ar-
mollinen ronwa ja ncidet lähtisiwät täältä, sitsi tuin ne o-
wat kulkeneet tästä ohitse."

„Mc jäämme tänne Inmalan huoman»," sanoi Kata-
riina rouwa päättäwästi. „Meidän täytyy tehdä se itsem-
me tähden, nic olemme scn wclkaa alammaisillcni. Ia to-
dellakin, pato ulisi meille nyt wnarallisempaa lnin jääminen.
Mitä meitä tohtaatin, nieillc ei tnpahdn pahempaa, kuin
Herra hywätsi näkee. Wouti! kutsukaa huomenna aitaisin
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koko talou »väki ja alustalaiset kokoon ja painakaa heidän
mieleensä jo ennenkin antamani käsky, cttciwät he sna ru-
meta mihinkään mustarintaan, ciwnt he kuitenkaan mi-
tään ylilvoimnlle woi. Minä tiedän, ettei heitä hillitse
muu kuiu loma kielto, mutta itsckiu mahtawat ymmärtää,
ettei »vastarinnasta nyt ole muuta kuiu turha micshukta ja
Millin »vihollisen yllytetty linkku seurauksena."

Sittenkuin illallinen oli äänettömyyden mnllitcssa syöty,
palasi Katariina rouwa huouccsensa, jonne molemmat tyt-
tärensä scurasiwat häntä. „Ia nyt, lapseni, hymää yötä.
Se päiwä, joka huomcnua »valkenee ou ehkä koetuksen Päi-
mä."

Nuoret tytöt suutelimat äitinsä kättä, jonka hän siu-
naten laski heidän päänsä päälle ja lähtiwät kumpikin pois,
Margareetta lepäämään keltaiseen kamariin, joka oli Kata-
riina rouwan huouccn wicrcssä ja jossa häucu oli tnpnun
maata saattaaksensa olla lähellä jos äitinsä häutä yöllä
kutsuisi luoksensa, ja Scsilia omaan huonecsensa.

Tärkeämpi mcmra oli nyt hetkeksi poistanut hämmn-
häkki-ajntukset, ja Scsilia, »vielä hetkisen Jumalalta rukoil-
tuansa »varjelusta itsellensä sn omaisillensa, etsi nyt nnta,
jota ei hänen nuoret silmänsä wielä olleet turhaan odotta-
neet. Mutta nyt, nyt sitä ei kuitenkaan tullut. Niin piau
kuin hän silmänsä snlki, luuli hän milloin kuulemansa etäi-
siä laukauksia, milloin luuli hän hämmähäkiu pitkine koipi-
ncnsa liikkuman hänen kasinoillansa, milloin näki hän parta-
suun kasakan irmistäwän hänelle, ja kauhistuen nwnsi hän
aina silmänsä, sitcu karloittaalseusa noita tnmmottnmia hir-
mukuwia. Wihdoin nonsi hau ylös, puki wähän waattcita
päällensä, iotui akkunan ctccu ja, pyyhäistcn kädellänsä hien
ajan tawan mukaau korttelin suuruisista aktuunruutnistci, koti
häu katsella pimeään yöhön. Kaikki oli hiljaista ja pimeätä.
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Aiuoasti puutarhurin huoueukscsta loisti yksinäinen Malo.
Nyt sekin sammui, ja saman huoucukscu takana luuli häu
metsää mnstnnn näkemänsä jonkun Marjon liikkuman pois
päiu; mutta pimeä esti hauen eroittamasta mitä se oli.

Kuitenkin nuot öiset marjot tulimnt nuorelle Ecsili-
alle tärkeämmiksi, kuin hän taisi nawistaakcinu.

Metsän rinnettä myöten kulki kolme pyssyllä »varus-
tettua miestä. Ne olimat puutarhuri ja kaksi kartanon torp-
paria. Riwnkkaiu askelin lähcniwät he muuanta kartanon
alle kuulumaa taloa, jossa heitä tuli mustaan talon isäntä
Jaakko, joka ihmetellen sanoi heille: "noo, mitä uyt ajatte-
lette kun tähän aikaan muorotaudcsta kuljette Pyssyt muka-
na? Mitä marpusia te nyt nimottc ampua?"

„ÄH," wastasi toinen miehistä, „mc menemme susia
ampumaan ja otamme sinun mutaan, etpä sinäkään mataa
tänä yönä."

„No, kencllcpä nyt uni maittaisi, kun kasakat liikku-
wat seudulla?"

„Ne ownt lähempänä kuin tuuletkaan," sanoi puutar-
huri. „Minä olin wllkoilcmassa heitä ja sain tietää, että
yhden osan pitäisi tuleman tännepäin partio-kululle. Ne
me nuijaamme."

„Mutta," sanoi Jaakko, raappicn körwansa taustaa,
„cttckö muista, että rouwa on kieltänyt meitä tarttumasta
useihin?"

„Hm," tuumi puutarhuri ramistncn päätänsä, „akka-
wäcn tuumin. Pitäisikö meidän päästämän ryssät aloil-
lemme, tappamatta edes muutamia heistä, sitä en milloin-
kaan kärsi. Jos emme niitä wiime kerralla »lisi kurittaneet,
olisiwat he jo aika Päiwici olleet täällä, niinkuin he koko
maassa jo kicrtelcmät; mutta nyt he owat jo unhotta-
neet sen läksytyksen jn kaipaamat uutta. Tosin meitä
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silloin oli pari sataa, niin että woimme pysyttää heitä koko
näiltä seuduilta, joissa heillä ei ollut juuri mitään teke-
mistä."

„Niin, mutta," sanoi Jaakko tunmailcwasti, „olemme-
han mekin yhtä kaikki saaneet maksaa heille maksoja."

„Tosi," ivastasi puutarhuri, „scpä suuri ontin akka-
wäen toimia, maksaa sotawcroa ja wicläpä laittaa wiholli-
scllc hewusiakin muutamien miesten käskystä, joita olisi käy-
nyt nuijnta niinkuin korsia. Eikä useampia ole yht'ailaa
täällä päiu täyuytkään. Mutta sitä en nyt kcmwcmpaa
kärsi. Etkö muista kuinka kuningas on kehoittanut snuma-
laisia tarttumaan aseihin ja asettua wihollista ivastaan?
ityllä kuningas tietää, kuinka hän tekee, eikä hän olekaan
mitään kaljahousn, eipä niinkään. Nyt on meitä neljä, ja
jos wiclä saamme Antin ja Tuhka-Jaakon lisäksemme, niin
totta kumminkin parikymmentä heistä kääntäwät töppösensä
taiwasta kohden, ennenkuin meidän tarwitsec hyökätä käpä-
lämäkeen. Sitten ei heillä mahda olla niin erinomaista
halua toista kertaa tääntää nenäänsä tänne. Kuulkaapas
nyt, mitä olen ajatellut. Juuri siellä, jossa tie poilkce tän-
nepäin, muistatteko kuluta se käy järwcn ja harjun harjal-
la olewan santa-kuopan weilitsc, josta ei tukann ihminen
taida kawuta ylös, sillä santa wie hnncn aina mukanansa
alas. Siellä ylhäällä asetumme tuon korkean aidan suo-
jaan ja saatamme sieltä ampua taitti, jotka kääntywät meil-
le wiewällc tielle, niiden woimattn meille tehdä mitään.
Mutta kaikki, jotta mcucwät ohitse toiselle puolelle päin,
olkoot rauhassa. la," lisäsi hän naurahtaen, „minä luulen
että he kadottalvat halun toisten tulla tännepäin."

Jaakko rnllppi oikealla kädellänsä oikean korwansa
taustaa ja tuuppasi lattiansa wascmmalle. Sitten teki hän
saman tempun wascunnnlla kädellänsä wasemmmi korwansa
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takana ja tuumi taasen, mutta ci hän mihinkään päätökseen
joutunut.

Tämnn tapahtuessa istui kuitenkin Scsilia yhä akku-
nansa wicrcssä, siksi kun hän äkkiä hypähti siitä, että joku
koski owceu. Hän rauhoittui kuitenkin heti, kun hän ystäwnl-
lisestä äänestä tunsi sisarensa, joka sisälle tullessansa sanoi:
„käs, olethan ylhäällä Scsilia, minä en woinut nukkua, kun
ajattelin sinua. Nyt hiiwin hiljaa pikku-owcsta ulos keltai-
sesta kamarista katsomaan, jos sinä makaisit, että itsekin
saisin rauhallisesti nukkua; mutta «yt minun on mahdo-
tonta heti palata, koska olet ylhäällä. Tnlc Scsiliascui, tu-
le makaamaan; minä istun wuoteellasi siksi tuin nukut."

„Hywä Marnarcetta, aina sinä olet hywä ja kiltti
minua kohtaan; mntta minä pelkään, etten kuitenkaan woi
nukkua. Ia sinä itse, saatatko sinä tänä yönä maata?
Uskaltaisitko istna hetkisen minun kanssani! yo tuntuisi
paljua heppoisemmalle, jos sitä saisin sinnn kanssasi wict-
tää."

»Äitimme makaa, taikka jos ci hän makaakaan, niin
ei hän kuitenkaan tahdo osoittaa, cttä mikään lewottomnus
häiritsee häncn untansa; mutta minä luulen kuitenkin, että
hän makaa, sillä ihmctcltäwaä on, miten hän itseänsä »vallit-
see. Sentähdcn hän meiltä raukoiltakin niin paljon waatii.
No," jatkoi hän heikosti hymyillen, „kyllä sinä minunkin
mielestäni teet itsellesi turhia huolia; mutta kun cmme
milloinkaan kuule muusta puhuttaman kun pelkästä kurjuu-
desta, min totta wiimcin tulemme niin peljästyneiksi, että
kaikessa näemme kauheuksia. Ah, kuinka rauha mahtaa ol-
la hauskaa!"

„Nim, kyllä nuoruuden ilosta puhutaan, mutta sitä
cmme ainakaan mc ole saaneet nauttia. Ah, jos jo tulisi
rauha! Mutta onhan nyt jo nila ollnt paljon parempi,
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kuin silloin, kun minä olin lapsena ja sotamäki oli maassa
sotimassa ryssiä wnstann. Ei semmmsiota hirmn-asioiöta
nyt cnään kuulu mitään."

„AH, Sesilia," wastasi Margareetta, "se on surullista
rauhan: luolon rauhaa, sanoo äiti, scntähdcn, että maa on
lannistunut ylimoimau alle."

„Kuolou rauha! luuletko sitä niin waikeaksi, Marga-
reetta? Ehkä se maalle on niin, mutta tiedätkö, sisar,
minä luulen kuuleman oleman ihanaa."

..Päästäksesi hämmähätkiä näkemästä, esimerkiksi," sa-
noi Margareetta hymyillen.

„Niinpä niinkin. Näetkö Margareetta, sinä olet ruot-
salainen. Äitimme on todellinen ruotsalainen, wnikka hän,
niinkuin tiedät, heti Suomeen tultuansa, hartaasti opetteli
alustalaistensa kieltä. Isämmetin oli puoleksi ruotsalainen,
niinkuin melkein kaikki herrasmiehet maassa. Mutta minä
olen todellinen suomalainen. Näetkö, wanha Wappu, joka oli
minun imettäjäni, hän oli perin juurin suomalainen waimo.
Sinä tunnet ainonsti hänen kylmän ja tylseän ulkomuoton-
sa, hänen wähä-puhcliaisuutensa, hänen inhonsa sopertaa
ruotsin sanaa; mutta niinä tunnen hänen lämpeän uskollisuu-
tensa, hänen sieluusa tummasti palawau, satumaisen sywyyden,
hänen laulujensa melteiu kauhistaman lumouswoimau. U-
sein tuntuu minusta kuin hän tuutisi ja tietäisi eucmmän
kuin muut ihmiset. Niin, minä pelkään joskus itseänikin;
minusta on, kuin olisin häneltä saanut itselleni käsittämät-
tömän lahjan aawistaa nykyisyyden ulkopuolella olemia
asioita."

„Huh, kuiuka sinä puhut, älä nyt taasen hanheksi,
Sesilia."

„En tiedä jos se on haawcksimista; mutta, Marga-
reetta, minä pelkään, että meitä kohtaa onnettomuus. To-
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sin owat »venäläiset cuucn kulkeneet lähelläkin tästä ohitse,
onpa jokunen partiomies käynyt talossakin; »nntta ei meillä
minun muistaakseni ole ollu! mitään »valitcttawaa, etenkin
jos muistetaan, että yhä olemme olleet innokkaita ruotsa-
laisia. Alaminaistemmckin mielet owat olleet sangen »vi-
hollisia »venäläisiä kohtaan, niin että waiwoiu ou heitä
»voitu hillitä tarpeettomista sotatoimista, jotta ainoasti
sacnvat onnettomuutta mattaau."

„No, ja nyt sinä siis luulet aikojen laywän pahem-
miksi?"

„Niin, sitä minä pelkää». Muistathan uuen, jonka
näin yöllä ennen elämäni merkillisintä päuvää. Sentähden
oli uuikin sitä merkillisempi. Minä näin hämmähnkin, joka
sydämeni ympärille kutoi »verkkoansa yhä iirecmpääu, silsi
ettei se euään selittämättömissä tuskissaan »voinut tylliä,
siksi kun se »vihdoin tulehtui. Margareetta, minä pelkään,
että se hämmähätki, jota tänään on tunkeutunut huouecscui,
ennustaa että onucttomuudcn »verkkoa kudotaan sydämeni
ympäri. Se syltiikin tänään niin oudon raskaasti. Si-
sar, rakas sisar, suojele minun hämmähäkiltä; mutta sitä
et »voi, ah, sinä et sitä wui."

Tawallista lalpcampaun seisoi Ecsilia keskellä laat-
tiaa. Knu oli jo noussut ja heitti »valoansa haaweksiwaan
tyttöön. Margareetta sulki hänen syliinsä sanoen: .Me-
sillä, sisar, Jumala»» tähden, älä minua niin peloita. Mit-
kä pimeät woimat sinua niiu »vallitscivat? Nuroilkaammc,
Scsilia!"

Hermotonna »vaipui nuori tyttö Margareetan syliin,
joka »varolvnsti kantoi hänen wuotccllcusa. Wuotcen wie-
rccn »vaipui »vanhempi sisar poNuillensa hartaasti rukoile-
maan ja Scsiliakiu laski kätensä ristiin ja hänen »vaaleat
huulensa liiktuiwat ottamaan osaa sisaren rukoukseen. Wih-

-2
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doin nukkui hän; huulillcusa palaawa puna ja tasainen
hengenwcto osoitti, että hän uyt nntkui nuoren lcwollista,
suloista uuta.

Nyt hiipi Margareetta hiljaa takaisin huouecsensa
saman pienen owen kautta, josta hän oli tullutkin.
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H NIINI in rupesi »valkenemaan, kun Margareetta, juuri
astuessaan eräästä rnoka-lomerosta leipä-kori kädes-

sänsä, luuli kunlcwansa lankaulscu. Häu »vaaleni wN-
häiscu ja kiirehti »viemään toria pöydälle siihen huoncesen,
jossa pallolliset söiwät suurusta. In nyt ehti häueu tur-
»viiusn »vielä toisen laukauksen ääni, ja siiwellisin aoleiiu
riensi häu Scsiliau luo, joka kauhistuneena tuli huoneensa
owella häntä »vastaan. Mutta »yt paukkui useampi lau-
kaus yht'aitaa, ja molemmat tytöt liitlyiwät yhä lähem-
mäksi toisiansa.

Pian tuli taasen hiljaisuus. »Sesilia, menkäämme
äidin luo?"

„Kcllo ci wielä ole 7; tokkohan uskallamme?"
Mutta samassa tulikin Katariina ronwa nlos. juh-

lallisesti wiitaten tyttärillensä seuraamaan itseänsä, weläyi
hän takaisin ja sanoi: „uiidcu kolvien koclns-ivuosicu kulu-
essa, jotka tätä maata owat kohdanneet, on Herra armolli-
sesti nähnyt hywälsi »varjella meidän huonettamme ja koko
tätä seutua kaikista »vaikeimmista rangaistiitsiota. Rukoil-
kaamme, lapseni, että hänen mnhtawa suojeluksensa yhä ime-
läkin lepäisi meidän päällämme, niin ci meidän tarlvitse
»vihollista peljätä. Kaikki »vastustclcmincn, jokainen pcl-
won näköinenkin seikka, taikka kaitli ponnistnkset kohtalom-
me wätttämisctsi, tekisi sen wnnn pahemmaksi. Muuta em-
me saata, kuin uskoa itsemme Herran huomaan."
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Äidin jn tyttärien rukouksia keskeytti hewoötcn juoksu,
laukaukset ja hurjat ääuet. Itkien syleiliwätmolemmat ty-
töt äitiänsä, joka sinnatcn lasti kätensä heidän päänsä
päälle, sanoen: „Herra, armahda näitä. Pysytä heitä puhta-
udessa. Herra, jos niin on siuuu tahtosi, niin ota heidät
pois. Jos sinä olet päättänyt, että heidän maallinen ilon-
sa katoisi, niin tapahtukoon, Herra, sinun tahtosi; säästä
heille »vanu heidän tniwaallincn perintöosansa. Amen."

Sitteluin hän oli saattanut tyttärensä erääscu huo-
neescn, johon saattoi päästö ainoaSti salnowcn lautta muu-
tamasta siwuhuuncesta ja jouka wähäpätuisen ulkonäön hän
toiwoi olcwan tyllälsi siitä siwntse ohjaamaan itsekntsutut
wieraat, lähti hän itse ulos heidän luoksensa, waan tapa-
sikin tuou hurjan lauman jo portailla.

„Mitä tahdotte, mikä teidän aikomuksenne on?" kysyi
hän lcwulliscsti ja lujalla äänellä suomen kielellä sisään
tnukewilta sotamiehillä.

Silmänräpäyksen ajan näytti siltä luin olisi hänen
lewollinen ja suora käytöksensä »vaikuttanut sotamichiin ja
hälwentänyt heidän meluansa. Mi heistä »vastasikin jo-
tenkin sciwyscsti murtcwalla suomen kielellä: tänne
ruokaa ja olutta." Mutta tämä hetkclliucn kunnioituksen
tunne katosi taasen heti, jo kiroten ja meluten karknsiwat
kasakat uhleisiu huoncisin. Talonwäelle laitetun suuruksen
kimppuun töytäsiwät he hulmiwan nälkäisinä; enemmän ruo-
kaa ja juoman »vaadittiin, ja enemmän tuotiinkin Katarii-
na rouwan käskystä. Hän toiwoi wielä suopeisundellansa
hillitsewäu rajuja soturia, »vaikka he raiwostunciltakin näyt-
tiwät, mutta kauhistuen alkoi hän nyt heidän murtoisista
sanoistansa, uhkautsistnnsa ja liikkeistänsä huomata, että
heitä oli ahdistettu ja että he luuliwat peljätyn partiomie-
hen Löfwinczin oleskelewan täällä. Eitteluiu he oliwat
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ensimmäisestä nälästänsci päässeet, tnwiwät hc yhtä suurella
kiireellä,, kuin halullisuudella käsiksi kaikkiin semmoisiin kalui-
hin, joilla oli jotakin arwoa ja jota helposti saattoi mu-
kanansa wicdä, häwittäcu sitä tchdcösänsä kaikkea mitä tiel-
lä oli. Wihdoin, tnn ei cnääu löytynyt mitään, jota supi
wicdä pois, alkoi kauhistuksen ja häwiöu kohtaus, jota
lauhcnsi ainoasti Katariina rouwan ternaus antaa esiin u-
scita arwollisia esineitä kätköistä, joista eiwät kasakat itse-

kään olisi niitä löytäneet.
Ihmeellistä kyllä. Keskellä roswoamiscn hurjan melua,

wailutti hänen kurkea lcwollisuuteusn hurjiin soturcihin,
ja mitä hän oli arwannut tapahtnitin, että nimittäin ka-
sakat, haluten sitä arwolliöta saalista, jota heille tarjottiin,
uncchtiwat tarkkaan tutkia niitä huoneita, jotka näyttiwät
wähemmin saalista lupaamilta; tämän lautta jäi tyttöjen
kätköpaikka keksimättä.

„Hei, miehet, ei meillä nyt ole aikaa kauwcmmin
wiipyä," huusi päällikkö wenäjän kielellä, "sytyttäkää nyt
tämä pesä, jossa tuo kirottu Löfwiug on ollut suojassa.
Mutta olkaa wnroillanuc. Ehkä se p—le itsekin ryömii
csille,kun tuli rupeaa hänen mekkoansa lärwcutämään. Kyl-
lähän minä näin että osa niistä knnaljoiöta, jotka ampuiwat
meitä, katosi jonnekin tännepäin; mutta en miun kuiten-
kaan tiedä oliko hän niiden joukossa.,,

Katariina rouwa kauhistui, nähdcssänsä kuinka kasakat
nauraen kantoiwat särettyjä huonekaluja keskelle lnattiaa
ja kuinka hc niitä sytyttiwut palamaan, mutta hänen ylpcä
sielunsa ci tahtonut tuhlata ainoatakaan rukousta siihen
missä hän sen tiesi olcwan turhan. Aiuoasti kuolon tapai-
nen kalpeus hänen kaswuillansa, ja hänen käsiensä snoncn-
wcdon tapainen »väriseminen osoitti hänen sielunsa taistelun,
lnn hän nyt, käyttäen hetkeä, jolloin kaikki wihollisct oliwat
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sytyttämiseu puuhassa, hiljaa hiipi huoueesen, jossa mo-
lemmat tytöt uliwat kätkössä. Jo kaukaa tnnsimnt hc
äitinsä askeleet ja rientäen häutä wastnan, ticrsimät he
fäsimartcnsa hänen kaulaansa niinpian kuin häu oli huouee-sen ehtinyt. Nyt murtui Katariina ronmciukin ylpeä rohkeus,
ja maluwiu kyynelin nutui hän äkkiä tyttärillensä kauhis-

tuttaman tiedon murhapoltosta.
Kalpenmaincn puna lemisi Tesilian maaleille kasmoillc.

„sinolknamme, äitini, menkäämme rukoillen tulen liekissä
yhtymään lumalau kanssa,"

Mutta nyt oli itntariina rouwa so woittnuut sen
hcitkonden, joka hetkeksi oli sanuut hauen maltaansa ja hän
sanoi nyt matamalla äänellä: wiclä nstoku, että
Herra on meidät uuhottauut, ionitta emme me näe hänen
teitänsä. Nyt on miunstn tuin ulisi ollut parempi olla
teitä kätkemättä; silloin ci kuitenkaan ollut syytä ajatella
tämmöistä menoa. Mntta kokelaamme odottaa hetki wielä,
ciwätpä suinkaan liekit niin pinn lcwiä tännepäin, ja ehta
he poistumat kuu huomaamat että heidän työnsä on täy-
tetty."

Mara,arcctta oli lähestynyt ntknnaa ja katseli tarkkaa-
Maiscoti ympärillensä. Äkkiä sanoi hän nyt: „äitiui, täällä
päiu ei näy ketään. Wiclä he saattamat olla niin hirmu-
töihinsä kiintyneinä, ettei kukaan huomaa meitä. Hiipikääm-
me ulos tämän pienen salatien kautta puistoon päin,
sillä wälin luin äitimme kokee heidän ahneutensa kautta
nukuttaa hcidäu wnrowaisuuttansa. Kas tässä, äitini," hän
nwasi kanlawitjnnsn lukosta sn otti muutamia sormuksia
surmistansa, „tässä on wiclä jotakin,"

Katariina rouiva hywätsyi chdoitukseu tehdä tämä toe
ja otti kalleudet mastaau. Nyt otti hän hameensa tnolnsta
muutamia tulaatti-rnllia, joita hän jakoi tyttärillensä
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sanoen: „nämät rahat olcu säästänyt hntämaraksi. Ne owat
jo kauwan olleet erillänsä tämän kaltaista tilaisuutta Mar-

ten. Kätkekää uc, ettei Katariina Boijcn tyttärien aina-
kaan tnrwitse kerjätä." Siunatcu pusersi hän tyttärensä
rintaansa masten, ja kyynel mieri hänen silmästänsä. Kun
hän lähti huoneesta, sulkimat sisarukset toiueu toisensa syliin-
sä, sitten sanoi Margareetta: „Scsilia, uyt meucmme
tämän pikku komeron kautta. Minä astun edellä ja sinä
jäät silmänräpäykseksi jälkeen. Jos huomaat ettei kukaan
ole hawainnut minua, niin hiimit sinä perässä, mutta jos
kukaau rupeaa minua ajamaan takan, niin lähden minä
juoksemaan toista suuntaa ja toiwou siten wctäwäni huo-
mion täältä. Jos silloin huomaat mahdolliseksi päästä
täältä pois kenenkään sinua näkemättä, niin hiimi sitten
puutarhurin työkaluhuoucescn jakättcy sinne niin hywin tuin
woit. Tiedäthän, että minä juoksen nopeasti, ja Pääsen
siis kyllä patoon."

Scsilia tahtoi estää häntä, mutta Margareetta oli jo
mennyt owcstn ulos. Hiipien kumartui häu muutamien
pensaitten taakse ja aikoi kiertää puutarhurin asunnon takaa;
mutta kun häu lähestyi sitä, leimahti tuli sen akkunoista ja
katosta, ja kiljuen ja huutaeu hyökkäsi häutä wastaau
kaksi kasakkaa wicocu Malissansa merta muutamaa puutar-
huria.

„NH, maliuti djcwushta," huusi toincu kasakka ja
jättäen puutarhurin toisen haltuuu, lähti hän juoksemaan
linnun tawnlla pakeneman tytön jäljessä.

Toiwocn siten paraiten pääscwänsä »vainoojastansa
kääntyi Margareetta metsään päin. .ltnsalau asu esti
häntä juoksemasta criu nopeasti; hätä siiwitti Margareetan
askeleita.

Kiwicu ja ojien ylitse kiiti hau tuulen puuskana, ja
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kasntka tuli mohkuen hänen perässänsä. Mutta pian nnot
pienet jalat mäsyimät, ja hän päästi huudahduksen, sillä
hän tiliisi että jokn tarttui hänen hamcescnsa. Se oli kui-
tenkin Maan tarttunut kiinni erääsen katajapcnsansen ja
heltyi samassa jättäen ninoasli pienen mnatc kaistaleen
jälkeensä. Kahden kimcn mällin jäi hänen toinen kenkänsä.
Pclttä sukka jalassansa jatkoi hän patoansa osaksi wiclä
lumen peittämällä maalla. Hän hnawoitti jalkansa, siitä
muoti wcrta, mutta wielä hän pakeui. Mutta yhä läheni-
mäksi ehti hänen mninoojnnsa. Nyt, nyt ojentaa hän
kätensä tarttuntscusa häneen, mutta tuskissaan määntyi tyttö
hänen käsistänsä. Samassa lantce isku kasakan ojennetulle
kädelle, mielä yksi, mainooja sortnu maahan, ja paon ja
wainon innon kestäessä huomaamatta jäänyt pelastaja nos-
taa nuoren tytön kemcästi kuin lapsen lnsimarrclleusu ja
menee nopein askelin metsään.

Ahnaasti tarttniwat hämittäwät liekit ympärillensä,
tanssien kicrtyimät he akkunoista ja rähstäitä pitkin ja
hcittäyimät paitasta toiseen. Hurjasti kiljuen sitoimat
kasakat puutarhurin paulalla erääfen heidän hewosccnsa,
sillä mäliu kun talon hcwoset talutettiin ulos mutaan mie-
täwitsi. Nyt ei ollut armoa toiwomistakaan sittcluin kasa-
kat oliwat puutarhurin tunteneet yhdeksi niistä, jotka tien-
haarassa tctimät Päällckarknuksen. Inssi ja Tuhka-Jankko-

kin saatiin kiinni; mutta liiau hanwoitcttnina muulla tamal-
la kuljettaa, heitettiin he muutamaan rekeen. Toisen re'eu
ajoi eräs kasakka esille. Kuolon tuska sydämessänsä sei-
soi Katariina ruuma etäällä ja loi tutkimia katseita ym-
pärillensä nähdäksensä edes »vilahdukselta tyttäriänsä. Hän
unohti, että hänen edessänsä paloi hänen kotonsa ja tawa-
ransa.Hän rnpcsi jo toiwomnan että neidot oliwat maltta-
neet waaran, ja kasakoistakin istuimat jo muutamat hcmos-
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tcnsa seljassa. Nyt aötni yksi Päällikön luo ja ilmoitti,
cttä hän oli scurnnnnt kaiwntnn kninppanin jälkiä ja
löytänyt häncn ruumiinsa metsässä. Hurjia kirouksia kuu-
lui siinä melussa, joka uousi kasakka-pcmucssa.

Päällikkö meni Katariina runwan luo ja lausui:
nä olen säästänyt tcitä niin lnuwnn luin mahdollista,
mutta tämä on todellakin liikaa. Nyt ei teille muuta
ncuwona, tuin että istutte tuohon rekeen yhtä säwyisästi
kuin muutenkin olette läyttäyncet." Taasen waalcni Kata-
riina rouwnn poski, mutta hänen äänensä ci selittänyt hä-
nen tuskaansa, luu häu lausui ainoan sanan: „minnc?"
Eucmpää hän ei woinnt wirtata. „Ensin Turkuun sitten
minne ruhtinas hywätsi näkee/'

Samassa hawaittiin Scstlia. Hän ci ennen ollut
nähnyt mahdolliseksi päästä pakoon; mutta uyt kun liekit
rupcsiwnt saawuttamann häntä, ci hänkään saattanut wiipyä
kauwemnnn ja hän toiwoi mahdolliseksi kenenkään huomaa-
matta pääsewänsä puutarhaan. Eräs kasakkani päästämä
huuto ilmoitti että häu oli keksitty. Waalctcn waipui tuo
hentoinen maahan. Katariina rouwa riensi tuskaisena hä-
neen Päin; mutta päällikön wiittaukscstn hcitti eräs kasatta
hänen kowakcmrnisesti rekeen. Itse nosti hän tainnottu-
mau tytön äidin wiercen, ja niin, lyhyen komentosanan
lausuttuansa nousi hau hcniosensa selkään, ja koto parwi
lähti liikkeelle.

Huikean kylinä tuuli herätti Scsilian tunnoilleen. Kun
hän oli ohmissa waatteissa, tarttui pakkanen hänen hienoihin
hermoihinsa, waikka äiti millä »aatteilla, joita hän saattoi
olla paitsi, toki suojella häntä. Nuori tyttö wapisi yhtä
paljon tnstnsta tuin »vilustakin. Katariina rowa likisti
hänen syliinsä ja koki lämmittää häntä rintaansa wasten.



2«

„Missä on Margareetta," kysyi Sesilia nwatcn sil-
mänsä, „outo hän pelastunut?"

„Minn toiwon sen, lapseni," wastasiKatariina rouwF,
wniktei hänellä itseltänsä ollut mitään toiwon. Jos Mar-
gareetan olisi onnistuuutliu päästä kasakoista oli hän kuiten-
kin turwnton, koditon pakolainen. Äiti kätki wnrowasti
Scsilialta tuskansa ja koki autaa hauelle rohkeutta.

„ÄH, äitini, kuinka hywä te olette minulle," kuiskasi
Sesilia, „jotain hywää iuiteukiu onucttomuudcstakin saa;
unin hywästi en milloitnnn ennen ole saanut teidän sylis-
sänne lcwätä."
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Maiden seikkojen tapahtuessa oli Margareetan pelastaja
wicuyt häntä pois, eikä hän Margareetta ensin-

kään tietänyt mitä hänelle tapahtui, ja wastn ison ajan
perästä alkoi häu herätä hcrmottomuudcsta, jossa hän Fli.
Hnn tunsi nyt että jokn kantoi häntä. Kauhistuen teki hän
äkkinäisen liitteen ja nivasi silmänsä, mutta häu näkikin
kaswot, joita ei hän ensinkään osannut edes anwistankaan
näkemänsä, jonka tnhdcn hän myös ensimmäisessä hämmäs-
tytsessänsä tirlisteli niihin siksi kun häu luonnollisen kaino-
nde» tunteella koki eroittna kantajastansa.

,Mtää minua peljätkö, armollinen neiti, ja antakaa
minulle anteeksi että olen rohjennut pidellä teitä mintuin
pieutä lasta, mntta äskeu ci ollut kursnstclemiscu aitaa.
Minä en uskaltanut seisahtaa, edes hankkiakseni teille wir-
woitnsta."

„Hywä kersantti Malm, laskekaa minua nyt kaikella
muotoa omille jnloilleui," sanoi Margareetta hämiotä tuli-
pnulliscna, "minun ou jo warsin hywä olla."

Sittekuiu Margareetan pelastaja oli warowasti las-
kenut häucu maahan, tahdouiuic mc, paremmin tutustuak-
semme hauen kanssansa, luoda katseen muutamiin lehtiin
hänen omista päiwäkirja-muistclmistcmsa, joista myöskin
löydämme kertomuksen Margareetan kohtaloista hänen pa-
konsa ajalla.
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Muuna M«lm'm muistelmista.^
Sittenkuin Pähkinälinna oli Wenäläisiltä otetuksi tullut

ja Keip rin sanottiin »vamistcnvau itseänsä suurella woi-
malla maahan sisään karkaamaan, ilman huolimatta, että
hän kasakoilla ja kalmukkeilla sotawäkcä lisäsi, sillä lailla jo
alusta antaen maan unille »villeille laumoille alttiiksi, uiin
ci minun isä »vainaani pitänyt olemastansa rajan »vierei-
sessä kappalaisen puustellissa wnrmaua, crinomnttain scn
»vuoksi, että hän erinomaisella innolla wcnäjän uskolaisissa
oli tehnyt siihen ai>kaan päälle seisomaa kääntymys-työtä
puhtaaseen Lutherin oppiin; ja koska tätä tehtaissa monta
kertaa käytettiin ci suinkaan nrmiaampia keinoja, josta nä-
mät, totista oppia »vaötaan-seisownisct oliivat wihaisina,
miu pelkäsi hän, että rupeisiwnt yhtä pitämään »vihollisen
kanssa, ja haki sentähocn, sekä sai myöskin, awonaiscn lin-
nan papin »viran Nycnskansissa, koska hän luuli linvan
woiwnn »vihollista »vastaan seisoa.

Mutta tuli Muin Sotamnrski Sjcrcmcticiu 2N,00N
miehen kanssa sanottua linnaa »vastaan jn scn ympäri pii-
ritti, ja että kaikki apu ja yhteys Ruotsin kanssa estetyksi
tulisi, purjehti Keisari, jota silloin pommittajakaptcenina o-
massa »väessänsä palweli, seitsemän pataljoonan kanssa o-
mista kaartistansa l!0 »venheellä ja meni taupuugin ohitse
wirrnn snuta »valtaansa ottamaan. Ia sittekuin hän mel-
kein puolet wäcötnusä sinne jättänyt oli, palasi hän takaisin
jälleen.

Sillä ajalla jatkoi »viholliucu 29 kanuunasta ja 12
mörsäristä kaupunkia ampua ja »viimeisenä päiwänä Aprili

*) Näissä muistelmissa o» alt'u!eokse«fa säilytelly Malmin omaa
wauhanaikuista tir>oit»stapaa, jonka lähde» niiden suomalainen piitn-
kin on toetel!» nniodostaa alkuleoksen mukaan,

Suom, inuist.
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kuuta ehtoolla alkoi kauhistawainen ampuminen ja bombar-
deeraaminen, jonga minä wielä hywin muistan, ja sitä kes-
ti koko se yo, niin että sen heiton wäcstön toisena namuun
itsensä antaa täytyi.

Komeutnntti sekä upseerit ja sotamiehet saiwat lu-
pauksen wapaaötn pois-mcnosta, mutta täytyi heidän pisättää
Ncwan rannalle paalnitulsien wiereen. Ehtoota wastaan
samana päiwäuä tuli kaksi ruotsalaista sotalniwna Haminan
snulle ja heittiwcit siihen ankkurin, ja tnliwat tunnus-am-
pumisen kautta linnasta Petetyiksi nskomaan että se ruotsa-
laisten hallussa wielä oli, ja otettiin ne sitte surkeasti toi-
sena päiwnnä Keisarilta ja hänen kaartiltansa, jotka »ven-
heillä laiwoillc tuliwat.

Wastll sen jälkeen sai wäcstö lnwnn lähteä Viipuriin
menemään, ja seurasi sitä minun isäni ja minä sillä surke-
alla matkalla. In sallei itseänsä Keisari wenäjäläisellä An-
dreean tähdistöllä pommittajalapteenina palkita, knin myös
pommittnjaluutnnntin, ruhtinas Mcusjikowin. Kaksi wuot-
ta sen jälkeen tuli Keisari Viipurin edustalle, mutta pää-
simme me sillä kertaa paljaalla Peljästyksellä. Mntta neljä
wuotta myöhemmin, alkoiwot wcnäjäläiset undcstausa Vii-
puria piirittää; mutta nyt oli linnaa parcmmasti edesau-
tettu kuin ensimmäisellä terralla, niin suuremmalla mieslu-
wulla, kuin myös moninaisilla tarpeilla piirityksen takaisin-
lyömiseksi, ja oliwat asukkaat nyt, edellisen piirityksen hy-
wästä lopusta mielissänsä, yksimieliset ja lupaawniset »vi-
hollista wastaan seisomaan. Ia waikla kaupunki kowan
pommittamisen tähden kolme kertaa syttyi palamaan, on-
nesti aina walkcan enempää uloslewiämistä estetyksi saada;
ja kärseiwät ryssät, jotka jäästä ja lumesta tehdyissä ko-
juissa asuiwat, suurta wilua jo sairautta sillä ajalla, ja niin
oli meillä aina wielä hywä toiwo, waikka wihollisct 20
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kauuuunsta ja 2l> mörsäristä, kowalla ampumisella joka
päiwä, heittiwät pommia ja tuliknulia, jotka paljon peltoa
kansassa ja paljon wahinkoa huoneissa mattaan saatioiwat.
Ia seisoimme mc lukiolaiset riwissä sotamiehicn kanssa,
ensimmäisinä Wallilla, ja ei ole lukiota sen perästä wielä
käymään paunntsi tullut.

Tapahtui sitten eräänä päiwänä piirityksen alla että
minä ja yksi kumppani olimme kiiwennect linnautoruin katolle,
että paremmin olisimme »vihollisen leirin ja sen piirityslai-
toksct nähneet. Tuli sittcu pommi, joka otti mukaausa
tornin koko huipun luin myöskin hengen minnn tomeriltani,
mntta minä tulin onnellisesti pihaan alas tornin katolta,
ja menin, wnitka minä siitä nopeasta ratsastamisesta olin
wähän hämmästynyt tomcntantin tykö, joka oli ewesti
Stjernstrnlc, ja joka seisoi wähän mattaa siitä, raporttia
antamaan kaikesta siitä jota minä olin näkemää» tullut.

„Malm," sanoi cwcsti minulle, „scpä oli nopea kul-
ku ilmassa."

„Niin," wastasin minä, „ei suinkaan sen raportin uiin
kiirutta olla mahtanut, kuiu wenäjäläisct näyttiwät tykö-
nänsä luuleman, kosta hc minulle niin hywän lyydin antoi-
wat."

„Sinä olet aina raski poika," sanoi silloin nauraen
cwesti.

Sittenkuin kaupunki kolmetoista wiikkon oli wihollista
wastaan seisonut, täytyi sen kuitenkin wiimeintiu ylösnutaa
itsensä tyydyttäwillä ehdoilla; mutta uiinftiankuin linnoitus
heidän waltnausa tullut oli, rilkoiwat he lupauksensa, ja tn-
liwat niin sekä linnan wäki että myös iso osn kaupungin
asukkaista faugcutcen wcnäjän maalle wiedyksi, ja ainonsti
pieni luku wnllan wanhoja ja sairaita saiwat maahan jäl-
jelle jäädä, niissä myöskin minun isäni, joka wuotecn o-
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maun oli ja tuli hämitctty kaupunki wenäjäläisillä talonpo-
jilla asutetuksi.

Sen muun wäcn kanssa täytyi minnn siis Pietariin
tawcllä, ja mailta minä saamuin sinne nlos-mäsynccnä mar-
sista jn maiwnloisuutsistll luin myöskin surusta, uiiu cu
minä muuta taitanut kuin suurella ihmettelemisellä katsella,
kuinka täällä nyt sunri kaupunki seisoi, jossa seitsemän
muotta sitten suo oli ollut.

Oli sunnuntai, Päimällistcn aikana, kuin me tulimme
Pietariin, ja yhdellä Wallilla liehui iso keltainen lippu,
jossa Wenäjnn kotka sisälle neulottu oli, wiedcu silmissän-
sä ja kynsissänsä neljä merta. Mc mcnimmc yhden pitkän
puusillan ylitse, jossa kaksi wipusiltaa oli, linuanportille,
jota myöskin puusta tehty oli, ja sen päällä oli puusta
wcistctty tuma kaksi isoa awainta kädessänsä, joka sanottiin
mertitsewän apostoli Pietaria, ja yhdellä plättiplootulla hä-
nen jalwoissausa oli kirjoitettu wuosiluku loska kaupunki
perustetuksi tullut oli. Sillan wasemmalla puolen seisoi
iso juoma-tupa, jossa kaksitoista musikanttia tonnilla ja
rummuilla iloa tckiwät ja jossa minä sitten sain tuulla, et-
tä Keisarin oli tapana juhlapäiwinä scuransa kanssa sinne
tulla, ja toisien läsnci-olcwicn kanssa sillä kerralla-korkeasta
armostansa huolimatta, lasiu tyhjentää.

Täällä tulin miuä nyt ja snuri osa muistakin Wan-
geista rakennustyöhön käytetyksi, ja tulin minä, tässä työssä
mallan taitnmatonna, hantlnugaiitsi luin lrcimi Oolomti-
nin linnaa tehtiin. Pakoitcttiin minua siis, kuin myös
monta muuta, Nyeuskansista pois-tuoda kiwiä, joita tähän
rakennukseen, kuin myös moneen munhnn käytettiin, sitten-
kuin Keisari tämän linnan tykkänään häwittää oli antanut.

Wcnkeitn ja raskaita minulle neet kuukaudet olit, joita
minä täällä mietin, ja jos ci Herra olisi minulle armoa
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snonnt ja antanut minulle mapauttn criuomnisicn teittensä
tantta, niin cttu ylsi tnlonpojau maimo kotomaastani osasi
Keisarin mieltä pehmittää, niin en minä knuwaa siellä olisi
olla jaksanut; waikka ci täällä uyt cnään niin wailenta olla
ollut kuiil uiinä ensimmäisinä wnosina, kuin tuhansin itse
ryssistä, ja niin paljon enemmän sitten ncct wniwaisct fau-
nit eiwät saaneet kattoa päällensä, waan makasiwat sillä
soisclla maalla samoissa wanttcissa, joidenka liepeissä he
monta kertaa päimässä, kuin ci heillä ollut sopimin aseita,
kantaa saiwat santaa ja multaa sen suou täyttämiseksi, jol-
lcnka kaupunki rakennettaman piti. Mutta nyt oli täällä
kirkkokin, jossa suomalaiset ja ruotsalaiset jumalan-palwclusta
pitiwät ja siellä saarnasi kaksi myöskin fangcndessa olemaa
sotapappia; unitta justiiu kirkon Micrcssä oli tatarien kaup-
papuoti jossa turkit, kalmukit ja muut senkaltaiset niinkuin
pedot suurta melua pidit ja jossa he kahdessa riwissa
puotia trnasumnrkliuoitansa toimittimat ja niin emme sitä
iloa puhtaana nauttia saaneet.

Tulin minä sitten tuttnwnutcen yhden talonpojan
waimon kanssa kotoinaastani, jota erinomaisilla teillä met-
sien ja erämaille» halli itsensä Pietariin saanut oli, että
hän siellä miehensä näkisi, joka myös fangcntcen sinne tuotu
oli. Ia onnistui hänen erinomaisen rohkeuden ja röykkey-
dcn tauttn Keisaria wastaan, kuin häu ylitse katsomaan
fangicn töitä tuli, tämän konstitkaan herran niin pehmeäksi
tehdä, että häu, scu sijaan että hän häntä ja miestänsä ko-
wasti ranlmitsisi, ci ainoasti miestä irti päästänyt, wacm
myöskin heille tulewaisundcn tähden rauhapassiu autoi, ja
myöskin minun päästi wllpaatsi koska waimo minna hänelle
kiittänyt oli sanodcn, että minä hänelle tässä wicraassa
kaupungissa suurena apuna ja lohdutuksena ollut olin.

Sain minä siis Suomecu takaisin tulla ja elin lopun
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wuotta isäni tykönä, joka tällä aikaa taudistansa parantu-
nut oli. Ia koska hän leski oli, oli hän taasen yhden käy-
päläisen wiran saanut, kosla hän oli luwannut edelläkä-
wijäusä lesken konscrweernta (naida). Mutta koska pappi-
en puustelleista lnitti työnscct krnuuun puolcsta oliwat
myydyiksi tnllcet, ci kukaan pappi taitanut maatansa hoitaa,
ja kosla ei talonpojilla ollut mitään, jolla papin palkan mak-
saa taitaisiwat, niin ci höncllä minullc juuri muuta aunct-
tawaa ollut kuiu katon pänni päällc.

Miellclläni olisi» minä tämän joutilaisuuden sillä ta-
walla käyttänyt, että olisin mennyt Turkuun koettamaan jos
olisin woinut studentti-cksanmin lnpitsc-käydä; siellä ci nyt
ollut ci huoneita eikä kirjoja, sillä tanpuugi oli juuri hä-
witctty ja kaikki kirjat bibliotcctista Pictnriiu wiety; jakos-
ka ci kaupungissa juuri ollenkaan cnään wäkeä ollnt, jotka
sitä puolustauect olisiwat, ei myöskään selkäänsä muut ol-
leet saaucct luin muutamat wauhat akat. Tieteistä ci siis
tullut mitään.

Lähetettiin sitte krciwi Nieroth, joka oli suomalainen
ja kunnon mics ottamaan korkeinta päällikkyyttä maassa.
Mntta kuiu ci hauella rahaa, wäkeä eikä prowinnttia ollut,
niin säädettiin että joka miehen maassa, ei kukaan saanut
itseänsä wetää Pois, täytyi itsensä pyssyllä ja kahden kuu-
kauden prowiantilla »varustan. Minä olin tosin wiclä
nuori poika, mutta suuri ja.wuimakns, ja scntnhden tulin
minäkin ascwcllollisctsi; mutta tällä kertaa en minä wielä
kuitenkaan sodan eteen tnllut.

Kim sitten Kunink. Majesteetin armollinen käsky tuli,
jossa uudcstausa kehoitettiin pappia, wirkamichiä ja muita
säätyhcnkilöita Ruotsiin ylitse muuttamaan, jota käskyä sillä
taivalla noudatettiin että semmoisista ci montaa maahan
jäljelle jäänyt, silloin muutti myös minun isäni Ruotsiin.

3
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Mutta kuin minun mieleni aina oli sotamiehen Mirkaan
päin scisonnt, ja minä siihen nilaan olin tullut tuntemaan
sen rcimnn Löfwingin, joka minnn myös päätöksessäni wah-
wisti, niin menin minä »vapaehtoisena sotapalwclukseeu, ja
marssimme mc sitten ylös Pälkäneelle, mutta sicllä oliwat
mcikäläisct jo häwinneet tappelun.

Pohjanmaalla wiclä wäkcä oli ja tykö-tarjosiwnt he
itseänsä kaikin miehissä sotapalwclnsta tekemään. Mutta
kuin päällysmichct !.elläsiwät ctteiwät he näillä tottumatto-
milla joukoilla mitään tehdä taitaisi, ja sentähden eiwät
heistä huolia tahtoneet, fanoiwnt Pohjalaiset wastatcn heil-
le: „ci teillä ennenkään aatelismiehiä Suomen puolustuk-
seksi ollut ole, waan kyllä ne maan omia lapsia olleet owat,
ja ci pohjalaisia koslaan manu roStajoutlona pidetty ole,
ja emme me sen enemmin kuin ennenkään uskollisuuttamme
kuningasta kohtaan unohtaneet ole. Niin kauwan tnin
meillä runmiissa wcrta on, tahdomme me seisoa maan edestä,
kodon ja mainion ja lapsien edestä. Jos ei kruunulla
meille ruokaa antaa ole, niin kyllä me sitä itse meillcmmc
hankkia mahdamme. Jos emme hyödyksi olla taida, kuin
emme äkseerata osaa, no, antakaa upseerien sitä meille opet-
taa; mc lupaamme, että niin pian kuin suinkin sitä oppia
koetamme."

Kenraali Armfelt tnrwitsi mielellänsä wätcn, ja sen
tähden ylös-otti hän pohjalaisten tykö-tarjomukscn sn mo-
niin pitäjiin hän upseeria lähetti, heille wälttnmättömimpiä
sotatemppuja opettamaan, ja niin tulin minä Maalnhtecn
lähetctylsi ynnä Luntunntti Grönstrand. Ia rupesin minä
siellä paljon hywää pitämään lappalaisen tyttärestä, Liisa
Kreetasta, ja luulin minä, etten ketään koskaan ennen niin
rakastanut ollut. Tulin kuitenkin yhtäkkiä pois-komcnnctuk-
si, ja itkimme me molemmin erostamme kelpolailla.
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Tain kuitenkin pian muutakin ajattelemista, sillä koska
minä, ynnä yhden joukon kanssa talonpojiota, jonka kanssa
miuu marssin, Isoonlyröön tullut oliu, jossa meidän armei-
ja silloin seisoi, hain minä ylös yhden nuoren pojan, jola

Kenraali Nrmfeltin pallvclutsessa oli ja häneltä käytettiin
kaikenlaisiin, »vaikkei hän minua paljon wanhcmpi ollut ja
jonka kanssa minä jo lukiossa ystäwälsi tullut olin, ja joka.
»vaikka siellä armcijasja paljon nuorukaisia ja pilttiä oli
kuiteillaan ei niistä lulno. pitänyt, niitä »vaan lapsina pitä-
en, joita ne totisesti myös olilvat, wnikka näinä niloina
nuorien poikien riwissä seistä täytyi niinkuin »vanhojen
miesten. Kaatui myöskin tämä sama Meurlingen sitten
täällä Isossa Kyrössä, mutta sitä cu miuä tietää saanut,
cuucnkuiu mouta wuotta sen jälkeen.

Tämä nuori Mcurlingeu sanoi nyt minulle.- "no
Mauno, sos osaat pitää suus' kiinni luin ennenkin, annan
minä sinnn uusia tietää."

„No mitä?" sanoin minä.
„luu, että me saamme tapella ryssän kanssa jos ken-

raalin tahto my edes. He owat kirjoittaneet Nuotsista
täune, että kenraalit täällä nahkaansa säästää tahtowat että
niiden nyt itseänsä »vihollista ivastaan pitämän pitäisi, kosla
heillä nyt »väliä oli, sittcknin totu maa oli ylöslutsuttu
menemään „mics miehestä miekoilla, keihäillä ja pyssyillä,"
niinkuin sanotaan, itseänsä ja perhettänsä puolustamaan, ja
nyt on kenraali kinkuissaan."

„Hywä," sanoin minä, „pllrcmpaa uutista et olisi mi-
nulle antaa woinut." „Muttn," sanoi hän edespäin, „pa-
haatin minä sinulle ilmoitan. Kenraali lähetti eilen mäkeä
hcwosella sn sulfilla matoilcmaan, mutta he tuliwat kaikin
wihollisilta otetuiksi."

„No, ja kenraali ci saannt nntään tietää?" kysyin minn.
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„Ei, se» sinä ymmärtää mahdat."
En ollnt siitä sitte tietäwänäni; mntta ehtoolla sanoin

minä muutamille Maalahtilaisille ja ja Isokyröläisille, joita
miuä olin tullut tnutcmaan: „pojat, mennään partiolle, et-
tä saamme tuoda uutisia kenraalille wiholliscsta." Otin sit-
ten oitis talanftojcm tatin Ylleni, ja lähdimme sitten muiden
tietämättä matkalle. Tämä tapahtui yöllä Hclmctuuu Is:sta
päiwää wastaan ja pakkainen puri kownsti. Mutta minun
micheui ttcsiwät kaikki tiet, ja niin tulimme me ryssien
hengen päälle, ennenkuin he meistä mitään tietää taisiwat.
Mutta kuin mc yhden pienen niityn ylitse hiipiä koitimme,
juuri heidän etnwahtiusa tatitse, tuli yksi mahtimies meitä
huomanneeksi, huusi meille ja antoi meille tulta. Me an-
noimme tulta takaisin, mutta nyt ryssän leirissä rymäkta
nousi. He mahtoiwat luulla että toto meidän armeija hei-
dän niskaansa tullut oli, semmoista melua ja rymäktää joka
puolella nousi; mutta me tehimmc jälkiä niin pian kuin
pääsimme, ja tulimme sitten tähden miehen häwiöllä takaisin
kotiin jälleen.

Nyt en minä itse. Mikcnraalille menun uskaltanut,
koska minä rangaistusta pelkäsin kuin minä ilman käskyä
tointa tehnyt olin, wacm lähetin yhden talonpojan raporttia
wiemään; mutta sai kenraali pian tietää mitä minä tehnyt
olin ja antoi hän minua luoksensa kutsun snnoden sitten
minulle: „ctkö paremmin tiedä mitä sinulla lupaa tehdä on,
wai mikä sinä olla mahdat?"

Wastasin minä: „Teidän Ilhäisyytenne, hywin tie-
dän minä itseni tarwitscwan herrani ja kuninkaani edestä
hcngeni ylös-uhrata. Jos minä nyt hcngeni menettämisellä
rangaista mahdetaan, niin ci kukaan sitä kiitosta minulta
ottaa mahda, ettll minä minun kuninkaani edestä kuollut
olen."



37

Kcuraali hymyili sanoden: "no, sitten sinä rangaistaan
sillä tawnlln, että sinä et tällä kertaa sitä kiitosta itsestäsi
san. Mutta wnro itseäsi toisen kerran, tapahtua mahtaa
että et niin hywällä kaupalla pääse."

Miuä tiitiu nöyrästi kenraalin, ja lupasin toisten
itseäni nmrowaisemmasti käyttää. „Niiu," sanoi kenraali,"
semmoisia Suomalaiset owut; kukiu oman päänsä jälkeen
tehdä tahtoo, ja jokainen tahtoo lakkinsa puolesta mies olla,
maitta se sitten kutun karmoista wanutcttu olisi."

Kuitenkin wahmistui meidän raporttimme kautta ken-
raalin itse tykönänsä se päätös että ruweta wiholliscn kans-
sa tappelemaan, ja antoi hän kutsua upseerit pappilaan,
sotancuwottelull pitämään.

Ilma oli erinomaisen kylmä, ja Mnki wniwnttiin lo-
wasti pakkaiscltn; mutta kuin he kuulla sniwnt, että nyt tap-
pelusta kysymys oli, silloin tuli ilo yleiseksi ja heittiwät mo-
net hattunsa ilmaan ja ne taasen waötacm pajunetillansa
ottiwat.

Ilikeuraali waati tappelua, ja wnikta ne toiset wastaan
oliwat, täytyi heidän kumminkin perää autan; mutta niillä
jotka alusta wastaan olleet oliwnt, ei ollut sitä hywää tah-
toa taistelun puolesta, kuin jos he itse scu puulta pitäucet
olisiwat, eiwätkä seutähdcu sen ouuistumiscsta mitään lukua
Pitää tahtoneet. Tämä riitaisuus tuli sitten koko maalle
kalliiksi.

Ilos-asetettiin uyt jalkawäki kahteen ritoiin kummallekin
Puolelle Kyröujokea, joka jäähän meunyt oli, ja puolet hc-
wois-wäcstä myös molcmmin puolin jokea, mutta takana
oli koski, jota se kowa pntkaiucn ci jäähän saada jaksanut,
waan sc uli auki. Kolme wuorotautta me sillä tnwnlla
seisoimme, odottaen wcuäjäläisiä, täydessä sota-järjestyksessä.
Että me emme siinä kownssa paktaiscssa itsiämme kelwotto-
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mitsi paleltaneet, oli ytsi Jumalan ihme, mntta laitti pnloi-
mat iunosta tapella saada ja niin ei kukaan ajatellut luiukn
pattaineu nipisteli.

Wihdointiu uäimmc wihulliscn täydcssä niarssissa jäällä
mcitä Ivostaan tuleman. Miteuraali ajoi joukkojen tykö ja
ylöstchoitti mälcä tytö-luottamaau Inmalau amun päällc
ja isänniann cdestä miehuullisesti taistelemaan.

Koksi laukausta tappelun aluksi merkin antoi. Miuun
sydämeni löi kownsti kniu kanuunat peliänsä nltoiwat
sillä hywällä meneslytsellä, että ryssien taksi kertaa käpälä
mäkeen lähteä täytyi niin kiiruusti, cttciwät edes tanuuni-
ansa pelastaa ehtineet. Pian taisimme näillä heidän ka-
nunnillllusa omiamme säestää, ja tnitki täydellistä woittoa lu-
paaman näytti. Nyt lensi Meurlingen uiiukuiu tuulen puus-
ka ratsuwäkeä kohden Kenraali-Majuri dc la Varren tykö,
wicden unsia käskyjä cteen päin hyökätä. Mutta uämät
kirotut hcwois-huijarit istniwat luin pölkyt kaalticnsa sel-
jassa, ja ninoasti puolet Turun läänin hcmuismäeStä
hyöttnsiwät muutaman kcrrau edes takaisin; kaitti sill'ailaa
luiu oikea ja loput mascmmastci siimestä liiklumattomaua
scisoimat taistelua päältä katsellen.

Tätä etua ci ruhtinas Galitsin itsellensä kahta kertaa
näyttää antanut, waan käski hän neljä rykmenttiä raluunia
astua alas, ja meidän selkäämme hyökätä, juuri tuin mc jo
Moitosta riemuitsemaan rupesimme. Samassa silmänräpä-
yksessä komensi Armfelt oikeahan, ja ojennetuilla pajuuctcil-
lcnumc me niitä eteenpäin tuutcmia ratuuuia iloisesti mastaan
otimme. Mutta nyt kokoontui hnjoitettu »vihollinen jaltn-
wäki meidän taaksemme ja mc seisoimme wihollisilta yinpä-
röittynä niinkuin mato munruhais-pcsässä, niin monta heitä
meitä wastnau oli. Voittoa ei cuääu sopinut ajatellakaan,
nielkeiu laitti meidän upseerimme taatnimat kuolleina maa-
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hau; mutta de la Barrc oli hywäosä ajassa itsensä pois
laittanut.

Wihdoiu täytyi myös kenraali Armfeltin sotatanner
jättää, mutta silloin oliwat jo kaikki tiet wihollisilta sulje-
tuiksi tulleet, että hän ainoasti suurella wnikeudella taisi pois
päästä. Kuitenkin ulin miuä niin harhatielle tullut, etten
minä omaa wälcä euään kiinni saada taitanut. Kooten
takana oli lnitcnkin awnroita soita, sn tuin ne oliwat jää-
tyneet, taisin minä niiden ylilse käydä. Ia olin minä
kolme päiwää ilman rnokaa ja tnrseiu paljon niistä haa-
woista, joita minä saanut olin; sillä waitka ne suuria ci-
wät olleet, miu ne kuitenkin pakkasen tähden särliwät. Tuliu
minä myöskin monta kertaa Paikoille, jotta ennen asntuita
oliwat olleet, mutta jotka nyt autioina seisomat; löysin
kuitenkin lopuksi yhdessä talossa yhdcu wauhnn ämmän, joka
minun kanssani siitä wähästä tnwarnsta jakoi, jota hänellä
jäljellä oli, ja wiiwyin minä sitten hänen tykönänsä ja au-
toin häntä sillä lailla että miuä hauelle puita hakkasin,
mettä kannoin ja muuta sen kultaista tchin, jonka edestä
hän miuullc ruokaa autoi, siksi kuin minä niin paljon
paranin, että luulin itseni woiwnu eteenpäin käwelemääu
ruweta. Se ci luiteukanu ollut helppoa, koska wiholliucu
oli maata hirmuisesti häwittänyt, ja kaiken wäen pois-wie-
uyt niistä pitäjistä, jossa miehet heitä Ivastaan oliwnt
useihin tarttuneet, ja en minä tietänyt minnekä paras
kääntyä olisi, wnan nmpimälMän minä pohjoiseen päin kä-
welemääu rupesin. Jumala luiteukin armollisesti minnn
askeliani uiiu johti, että Biuä wihdoiu pieucu joukon mei-
dän wäcstä tapasin, joka Kajaaniin marssilla oli. Ia yh-
dyin minä heidän kanssansa, ja ei se seutu wiela ollut uiin
kowasti häwitctty luiu piirityksen jälleen, jolloin koto lää-
niosa ainoasti wiisi huonetta jäljellä oli.
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Tulin sitten cmrnisuunissa seisomaan, joka ei juuri
minun mieleni mutaan ollut. Mutta luin sota kaikissa
paikoissa »veltosti käwi, sain minä tämän laiskan elämän
kanssa tyytywäinen olla.

Olin minä niin Kajaanin linnassa, joka oli »viimei-
nen linnoitcttn paikka, joka meillä koko maassa oli. Koko
»väestö oli 100 miestä. Mntta junri kuin me emme koko
sendnlla mitään »vihollista olleen tietäneet, ja 59 miestä
parasta »väkeä pois oli lähctetctty, niin että ainoaoti 5!)

miestä, pnrnnsta päästä imvnliidia, scisoiwat fästuiugissn
jäljellä, tuli ryssä meitä piirittämään. Wiisi tukonaiota
»viiltoa seisoimme mc »vastaan, mutta nyt oli kaikki pro-
»viantti loppunut, ja sanoi komentantti, Majuri Fieant mi-
nulle: "Malin," sauoi hän, „mitä mcillä nyt muuta ncuwoa
un, kuin lyödä »valkceta siihen kruntiin, tuin mcillä »vielä
jäljellä on, ja itsemme pamauksen kauösa pois autan?"

„Niin, herra komcutantti," sanoin minä, „niin hywä
ennen knin jälkeenpäin, sillä apua ci meidän cnään odottaa
tarivitse, ja ei meillä cnänu ainoata haawoittnmatonta mies-
tä ole." Ia oli tomcntantti jo knitli »valmiiksi laittnnnt,
että linna ilmaan pamautetuksi tulisi, mutta meni hän niin
»vaimonsa tykö, joka istui pieni tytär sylissänsä, jonka hän
piirityksen aikana synnyttänyt oli, jn oli hänellä jo tämän
sodan aitana paljun snrna ollut, tuin hauen ensimmäinen
herransa kaatunut oli. Nyt sanoi Majuri Fiennt: „rukoile
»vielä rukous meidän ja tuon lapsen edestä, sillä knitki on
lopussa nyt."

Mutta nyt rupesi hän niin rukoilemaan sen Pikkuisen
lapsen ja kaikkien niiden ihmisparkojen edestä, jotta linnaan
suojelusta saamaan tulleet oliwnt; ja niin pehmeni hänen
sydämensä lopuksi, että hän rupesi pakto-sowiiinosta »vi-
hollisen kanssa tcotustekmaan ja ylös-tchtiin se wiclä sa-
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maun päiwänä sillä tnwalla, että mc lichuwilla lipuilla ja
kaikuwnlla soitolla koko wäcstön kanssa ulosmarssia saisim-
me ja että kaupungin wäestöllc wapans annettiin, että
kunne tahansa mcunä saiwat. Siitä kailuwasta soitosta ei
kuitenkaan mitään tullut, ja olisi hän mielellänsä, jos ei
sotatapa sitä waatinnt olisi, semmoista saanut nutaa tinki-
mättä olla, luin ci meillä musikanttia ollut, uiiu, ci edes
kissaakaan, jota riwin cdcssä olisi muikun taitanut.

Kello !0 edellä puolen päiwän lähdimme me liuunöta.
Ensiu piti linnn-wäcn uloöinarssiman. Edellä kulki ylpeillä
nskclcilla linnan päällikkö, lähinnä hänen Perässänsä tuli
häncu romuansa, sylissänsä pientä lastansa kantani, joka
huusi ja parkui täyttä kurkkua, ollen sillä tawnlla meidän
kaituwa suittommc, ja wiimclsi tulin minä meidän lippu-
amme laittaen. Sitten tuli trossi meidän haciwuitetun
wäkemme kanssa, Pahimmin haawoitctut rattailla, muut it-
seänsä niin hywin luin taisiwcit jalwoillansa eteenpäin kul-
jettaen.

Kuin wcuäjäläiucu päällikkö, kenraali Tchckiu, tämän
meidän ictkcmmc näki, tuli hän niin »vihaiseksi tuin hän
huomasi millä pienellä joukolla me häntä wastaan seisoneet
olimme, että hän antoi käskyn meitä kaikkia oitis nlashak-
kaamaan. Mntta silloin cdcsastui cwesti Mannstein hänen
tykönsä, heitti miekkansa hänen jalkojensa eteen ja sanoi,
että ci hän konsanaan pnlwelisi yhdessä semmoisci! miehen
kanssa, jota sillä lailla walat ja lupanksct rikkois. Malttoi
sitten kenraali niin paljon mieltänsä, että mc kaikki wnötoin
sopimusta Venäjälle fangentccn wietiin, jonncka minä
tällä tawnlla, niin myös tomeutantti itse, toisen kerran
wietiin. Tällä kertaa wictiin mcitä kuitenkin pitkälle Venä-
jän sisälle, penikulmaa Moötowan toiselle puolen, ja
oli meillä siellä suurta kurjuutta, ettei meillä mitään muuta
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ollnt, josta elää taisimme, luin mitä me meidän kättemmc
työllä ansaitsimme, ja opimme mc Majurin rouwnlta suk-
kia jn tumppuja kutomaau, josta meillä suurin hyöty oli.
Tuli meille kuitenkin aika sillä tawnlla koroin pitkäksi, ja
»vaikka mc kuulleet olimme, kuinka monet meidän wäistä
kiinni otetuiksi ja raudoilla ja kauhealla fnugcudella ran-
gaistuksi tulleet oliwnt luiu hc paolla oliwcit koettaneet poi-
jcs päästä, niin emme mc luitcukann woiucct sitä houku-
tusta wastnnn seisoa, että onneamme koittaa mahtaisimme,
pitäen toiwomme Herrassa kiinni, että hän mcitä armol-
lisesti tästä kurjuudesta ja faugcndcsta pelastaa tahtoisi.

Laitoimme mc asiamme nyt niiu, cttä mc kaikkia »vä-
hitellen taloupoikicn tauösn wnihetimmc, jotka kaupunkiin
tuliwnt, ja saimme tumppujamme »vastaan, jotta me kau-
niilla wärcillä uloskoristimme, milloin kappaleen kangasta,
milloin hameen, milloin truijyn ja niiu edespäin, waitka tä-
män »uarowaiscsti ja »vähitellen tapahtuman piti; ettei se
huomiota herättää mahtaisi. Sitten suwitti ja laittoi Ma-
jurin romua, että kaikki mcillc sopimaan tnli, ja saimme
mc »vähitellen täyden puwun, Majnri niinkuin weunjäläiucn
talonpoika, frouwa uiiutuiu scu »vniino ja minä niinkuin
yksi pittallaiucu moukka-piika, jonka lasta kantaman ja hoi-
taman piti.

Eittckuiu me myös cwäspussilla itsemme ulos-warus-
taucct olimme, onnistui meidän karluuu päästä yhtenä päi-
wäuä, kuin sen seudun kausa prasuikkaa") piti, ja puhuim-
me mc jo kaikin wcuäjnn tieltä niin, että me itsemme
monesta pulasta edesautoimme, ja käwi kaikki hywin niin
kauwan tuin mc pittn teillä cdes-tulkca taisimme. Mutta

') P«imtta. pminik 0!, wiiiäjä» tielinja jlihla.
Suomi »uiist.
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nyt piti meidän yhden joen ylitscnkulkea, ja siellä oli mo-
nen peniknlmau päässä ninonsti yksi silta, ja sm sillni:
päällä seisoi yksi »rahti. Toiwoimme mc kuitenkin tämän
mahtimiehen ohitse päästä, ja astuimme rohkeasti päälle,
meinaten itseämme nyt kuin myös ennenkin asiasta sclwit-
tää. Hunsi hän kuitenkin meitä hänen tygöusä tulemaan,
kysyen kusta me tulcmmc ja luhnnla nic menemme, ja
näytti, hän epäilystä meidän päällemme Mctäwäu. Almoin
minä sitten itseäni koukistella, ja itseäni niin asettaa kuin
tahtoisin niinä hänen huomionsa minun puoleeni wetää, ja
kuin minä huomasin että hän rupesi leikkiä minulle puhu-
maan luullen minun torccn neidon oleman, niin wedin
minä itseäni »vähitellen nina litemmäksi Fieanttia. kuin
olisin minä tahtonut tehdä itscäui tykö, ja pitää itseäui
hauestansa pois; ja tuin hän seurasi minnn Perässäni ja
ojensi nlos kätensä että hän minua kiinni ottanut olisi, ku-
marsin minä itseäni alas niinkuin minä hänestä Päästä oli-
sin tahtonut, mntta tnrtnintin hänen sääriinsä luin minä
huusin: "Majnri, auttakaa minun tästä armastclijasta!"
Ia niin nappasimme me hänen molemmin ennenkuin hän
mitään huomannut oli, ja yhdessä heitossa työnsimme hä-
nen täsipnnn ylitse wirtann, ja rumeten sitten juoksemaan
kuin olisi "ryssä takanamme ollut", Pääsimme me sillä la-
malla siitä maarasta. Pääsimme mc moskin lopuksi kotiu
jälleen. Ia mcuimme me niin Nnotsiin kuin ei meillä mi-
tään rauhaa kotona ollut, sittenkuin nyt ryssä koko maas-
sa turmiota lcwitti, ja tahtoi Majuri saada Manhan »vir-
tansa, mntta se oli pois annettu, ja sanoi kuninkaallinen
Majesteetti ja meidän armollinen herramme silloin, että kyllä
sopi fatsikin majuria samaan rykmenttiin palwclemnan pan-
na, ja sillä lailla tulitin tehtyä sen tunnollisen Fieantin
tähden.
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Päälle-senraamana kewäänä tapasin minä Löfwiugin.
"No, Mauuo," sanoi hän, "minä menen kotio Suomccn
katsomaan mitä ryssillä cdcs-ou, tahdotkos mukaan tulla?"

"Niin," sanoin minä wastaten hänelle, "paljoa ci tai-
da tchtäwänä olla, kuin maa kokonansa wiholliscn mallassa
on, luutta miuä tahdon kuitenkin mukana olla!"

Seurasin minä niin Löfmingiä, joka kaikki tiet ja
polut maassa tunsi, niin että luin terran mcrcn ylitse tul-
leet olimme, hän kyllä meidän edes mci. Oli nyt kuiten-
kin kaikki kansa niin pelwoissnnsa lutakanu ruotsalaista
wakuujaa huonecsensa ottamaan, sittcnkuiu ryssä uiin kowia
kieltoja sitä wnötaan oli ulus-mennä antanut, cttä usein
oli eriuomaiscn waitcata saada majaa, mutta Lömingi oli
kaikenlaisia ylös-läytämyksiä niin täynnänsä, cttä mc kui-
tenkin itsemme hywin edes-auttaa taisimme. In olin minä
niin hänen kanssansa monessa hassussa tempauksessa, jossa
ryssät aina slliwat Malissa istua, mutta pääsimme me aiua
ehcillä unhoilla pois. Tulimme mc myös sen kerran Tuk-
holmiin onnellisesti takaisin jälleen, tuoden myös mukanamme
kaikenlaisia tärkeitä tietämyksiä oloista ja wcnäjäläisten
woimasta maassa.

Olin minä sitten lopun tästä talwesta Tukholmissa
ja olisi siellä ollut hywä olla. Taussnta sn itseänsä humi-
tcllll sai siellä. Näin minä siellä myös monta kaunista
fronwas-ihmistä, mutta ci kukan» minun mnwnlleni niin
langennut kuin Maija Stiina Hermolin, ja olin minä yh-
den ajan häueen myös rakastunut; mutta kuin en minä
mitään tietämyksiä Suomesta saannt, ci minulla mitään
rauhaa ollut, maan paloi, miunn halnni siihen rntknasen
maahan.

Kcwäällä, sittenkuin Löfwiugi, kuin tumallista oli,
taaskin omin ucnwoiu itsensä nlosmarustanut oli, hautciu
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minä itselleni wcuhecn ja palkkasin myös kolme miestä, ja
kuljin ylitse Suomeen partioita ryssien keskellä tekemään,
mutta pidin itseni cncmmästänsä saaristossa Turun edessä
ja nappasin kiinni, kuin tilaisuutta oli, yhden ja toisen
wenäjälnisen aluksen, jonka minä michinensa, lastillensa
päiwinensä Tukholmiin wcin. Myöskin onnistui minun
poikkilcikata ankkuri-touwin yhdestä kaleerista, niin että
tuuli scu karille »vei, ja se suureen tuskaa» tuli, ja oli sc
minulle erinomaisen mieluista, luin minä sillä tawallll sain
kostoa ottaa yhdestä niistä kaleerista, jotka niin kownöti
Ehrcnsköldiä ahdistit, ja tahdoin minä mielelläni tämän
maanmiehen ja urhoollisen sotnrin puolesta kostaa. Sitä
oli nyt noin pari wnotta sittenkuin hän otetuksi tullut oli,
kuin hän oli Schoutbyuacktina ja komensi kanuuuaproomill
Elcphauttia, jota kuuden kaleerin konssa seisoi isoa rys-
sciläistä kaleerilaiwastoa »vastaan, jolla myös keisari itse
oli. Sittenkuin melkein kaikki »väki Elcphantista kaatunut
oli, paniwat wenäjälniset laiwansa siihen kiinni ja ryn-
täsnvät siihen. Tapahtui sitten että Ehrcnsköld, joka wielä
palaneilla »vaatteilla ja monella haawalla itseänsä puolusti,
»vihdoin kaatui kahdesta uudesta hnawasta ja kaatuen lai-
,wcm partaan ylitse köysiin kiinni otti, josta hän hcrivotunna
ryösiltä poijcs otettiin.

Itse keisarikin suuteli hänen »veristä otsaansa ja sitä
urhoollista miestä kiitti, mutta Wangina »venäjällä on hän
yhä »vielä, joka semmoiseen reunaan merimicheen ja Kunik.
Majesteetin uskolliseen pnlwclijaau kustantaa mahtaa. Nyt
sain minä siis antaa muiston yhdelle niistä kalcijoista,
jotka häntä pahimmin ahdistanut oli.

Toin minä myös Ruotsiin kaikenlaisia tietoja maasta
ja »vihollisesta, ja oli minulle Herra Jumala min armol-
linen että hän minun kaikista waaroista »varjeli, että minä
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niua onnellisesti itseni pelastin ja kaikcllaista »vahinkoa
»viholliselle matkaansaattaa taisin, Tuliu miuä tuiteulin
pian taasen takaisin Suomeen jn alwoin wauhaa »virkaani
tehdä.

Mcniu wihdoiu myös pois meren rannoilta ja sisä-
maahan, jossa minä yhdessä pienessä kahakassa myös yhden
haawan sain, ja täytyi minun jäädä Kangasalan pappilaan,
jossa papin romua minua niinkuin omaa lastansa hoiti, ja
uloö-autoi miunn sisarensa pojaksi. Ia oli se minulle, sitten-
kin knin minä parantunut olin, mnhdotointa poijcs-tulla,
waan täytyi minnn siellä koto talwcn '.viipyä, ja autoin
minä pastoria semmoisissa hänen wirknnsn toimissa, joita
minncn tehdä sopi. Oli myös tarpeellista että häu jongun
nwun sai, sillä koko pitäjässä ci mnnta pappia ollut, kuin
hän. Mutta sittenkuin prownsti Rictz, joka Tnrussa pis-
pan Mirkaa hoiti, ruhtinas Galitsinilta oli ylös-kehoitutscn
saaunt, että, niin paljon kuiu mahdollista oli, maaseu-
duille pappia laittaa, oli hän niihin ammatteihin monta tei-
niä määrännyt, sillä mnita ci ollut, sittcu kuin kaikki lu-
kemiset ja studccracunisct maassa niin kauwnn lakanneina
olleet oliwllt, ja niin tuli yksi poika tännekin apupapiksi.

Tällä wäliu olin minä pastorin nuorenpncm tyttä-
reen, Leena Liisaan, rakastunut, mutta knin se nuori pappi
tuli, tahtoi hän minulta etn-oikeuden poiS-riistää, ja oli
tästä rupecmaisillnnfa paha riita ylösnousta. Tapahtui
sitten, että yhtenä päiwänä pappilaan wcnäjäläiStä majoi-
tusivätcä tuli, ja että minä kaikenlaisia kysymyksiä minun
persoonastani wälttää mahtaisin, Päätettiin että minä joksi-
kin ajaksi pois-lähtisin, ja olin minä jo ennenkin ajatellut
mattaa tauwcmmaksi ylöspäin tehdä, että minä saisin tietää
minkälaista mieltä kansalla siellä päin oli. Ia löysin mi-
nä heidän siellä tuin myös muuallakin sydämessänsä Ruot-
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sille uskollisct olcNmn, »vaikka niiden itsensä »vihollisille
alllmmnisiksi näyttää täytyi, sillä mitä he muuta tehdä
woilvat. Sitä paitsi oli nyt, niinkuin myös kaikkina ai-
koina semmoisia, jotka möiwät kunnian ja isänmaan, knin
lvann itse ctnja sauvat.

Tulin sitten yhtenä chtoona myöhäiseen Mikko Kas-
kisen tykö, ja istui siellä monta miestä pöydän ympärillä.
Sanoi yksi: "tule tänne, niin saat oltta," sillä minn olin
talonpojan »vaatteisiin puettuna ja ulos-anuoiu itseni Kan-
gasalan pappilan rengiksi. Sanoin minä wnstnten heille:
"ohoh, onko teillä tässä pitäjässä oltta, eikö ryssä sitä
löytänyt ole?" Wastasi hän sauodcn: "paremmin olmi nyt
tynnyrissä Pysyy, tuin ryssä on meidän herramme, kuin
koska hän meidän wihollisemmc oli ja ci kukaan meidän
ystäwämme." Tästä herjauksesta kiehui minun mieleni
niin ylitse, että minä hänen päähänsä ollvihaaritan heitin.
Lensi hau siitä sitten ylös ja tuli minua pnnlla lyömään,
mutta otin minä sitten häneen kiinni ja häntä seinää was-
tann litistin sanodcn: "totisesti minulla kaksi pistoolia tak-
kini alla on, mntta en minä sinulle mitään pahaa tehdä
tahdo; mutta se tcistä, jotka täällä sisällä olcttc, joka liik-
kuu cttä häu minun likellcni tulisi, scn cunmnn minä, ja
tämän miehen cusin." Ei minulla mitään pistoolia ollut,
mutta jotakin minun sanoman piti, cttä michct hiljaisina
pysyä mahtaisiwat. Sitten alivoin minä nuhdclla häntä
hänen sopimattomista puheistansa ja edespitnä hänelle
sitä uskollisuutta, jonga hän krnunntullc herrallensa ja tu-
niugaallensa welkaa oli, ja sanoin minä myös hänelle, että
jahka meidän urhoollinen kuninkaamme »vaan saisi aitaa
Suomea takaisin »valloittaa, silloin ne, jotka kapinallista pu-
hetta pitäneet oliwat, toista nähdä saisiivat; ja tuli hän
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lopuksi niin pehmeäksi että hän minulta anteeksi pyysi, ja
jäiu unuä sitten siksi yöksi siunc.

Mntta tuli sitten seuraamana aamuun muutamia
kasakoita ja kerroin miuä heille jutun, että he tnkasta yh-
teen tuliwat, sillä miuä eu nyt millään muulla lailla hei-
dän kimppuunsa tulla taitanut. Mutta wihdoiu he huo-
masiwat että miuä heidän pettänyt olin jn rupesiwat epäi-
lemään' miuua herrasmieheksi, ja sitteu piti heidän miuua
kiinni ottaman. Pääsin minä kuitenkin, Jumalan kiitos,
yhdellä heidän omilla hewuisillansa pakoou, waikka minä
kylkecui haamau saauut oliu, niin että minun, kuin miuä
pari penikulmaa, ehtinyt olin, yhteen torppaan pisättää täy-
tyi. Tämä torppa oli Hatanpään talon alle kuuluma, ja
kuiu hcrraöwäki siellä, siitä hcmmoitctusta matlamiehcstä
kuulla sai, joka heidän torpparinsa tykönä sairaana makasi
lähcttimät he minulle ruokaa ja lääkkeitä, ja tuli sitten
rouwa itse yunä wnnhcmman tyttärensä kanssa minna kat-
somaan. Kysyi minulta rouwa, kuiuka minä haawoitetuksi
tullut olin ja sanoin minä wastaten hänelle: "kahakassa
ryssien kanssa.,. Sanoi hän: „mitä auttaa ponnistaa
mnötaan, siitä wanu paha pahemmaksi tulee." Vastasin
minä hänelle sanoden: "mutta kermu sen loppnman pitää;
ja jos ei kukaan Ruosiu puolta maassa ylös-pidä, niin se
häwiööu tulee. Huokasi häu ja meni pois, mutta tuli sitten
joka päiwä yksi tyttäristä, yuuä yhden piian kanssa, minua
katsomaan kuin myös minulle ruokaa tuomaan.

Miuä en ollut snuonut kuta miuä olin, mutta kui-
tenkaan ei minun wahma snrlatakkini minna suojella woinut
siltä rakkaudelta, sonta se wnnhempi tytär, Margareetta,
minun tykönäni ylös-hcrättäuyt oli. Waikla minä joka
päiwn itselleni sauoiu kuiuka turhaa oli,
rakastin, niin en minä sille tunteelleni mitään tehdä woi-
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nut, wacm otti tämä rakkaus aina maan sywcmmäu juureu.
Eu minä myöskään itseäni wallan salata taitanut, wann
huomasi hän, etten minä mikääu talonpojan renki ollut, ja
kysyi kuka miuä olla mahdoin, ja täytyi minun se lopuksi
sauon, waitka sitten käwi, niinkuin minä myös pelkäsin
ettei hnu cnääu torppaan tullut.

Täytyi minnn myös pian sen jälkeen itseni poijes
laittaa. Terwc olin minä jo taulan ollut, waikka miuä
itseni sairaaksi tein, että minä häntä nähdä saanut olisin,-
mutta uyt kuiu hän ei cnään tullut, heitin miuä sen pakon
poijes, ja etten minä alttiiksi antaisi niitä, jotka minua
suojanneet oliwat, menin minä pois, mutta huomasin etten
minä wallan warmana ollut, wann menin minä oikoiseen
maan läpitse Waafaan, saiu pienen »venheen itselleni, jolla
miuä muutamia päiwiä kalastamassa käwin, myin kalat rys-
sille kaupungissa, laitoin itselleni sitten pienen purjeen wcu-
hccseeni, wnrtosin hywää tuulta, ja menin Merenkurkun
ylitse Ruotsiin, kunne minä myös Inmalan awnlla onnel-
lisesti saawniu. Pyysin sitten siellä myös wirlaa; aimoin
palwellll itseni ylös kuulukaan silmien edessä että sitten
Margareettaa kosia taitaisin; mutta ciwät he minulle muuta
autan tahtoneet tuiu alaupseerin arwou yhdessä linnamäessä,
ja minä sanoin „ci", ja pujahdin taasen Suomeen, sillä mi-
nun sydämessäni paloi halu saada nähdä sitä, jota minä
rakastin.

Olen minä nyt lauman tässä seudussa edestakaisin
kuljeksinut, enkä, ole häntä nähdä saanut. Tosin minulla
ou jotenkin warma asumapaikta saman minuu pelastajani
tykönä minun ensimmäisestä fmiFendcstnni, mutta siitä ei
paljoa ole, kuiu en minä Margareettaa nähdä saanut ole.
Minä hänen totiansa wartioitscn niinkuin lintu pesäänsä.

4
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sillä minä olen kaikenlaista kuullut, joka minun lewotto-
maksi tehnyt on, kuin minä tässä seudussa kuljeskellut olen.

Olin niinä niin Pietarin aikuisien ystäwieni Pekan
ja Ellin luona itseäni ylöspitäuyt, ilma» minkäänlaisiin par-
tioihin rnpeematta, lnin he sitä minulta wälttämättömästi
waatincct oliwat, jos minä heidän luonansa asua saisin ja
lcwollisena siellä oleskella heidän paperinsa nojassa, jonka he
keisarilta saaneet oliwat, nilaani wiettäen ajattelemisella
Margareetan päälle, ynnä kuiuka minä häntä nähdä ja ta-
wata saisin. Käydä hänen luonansa minä en kuitenkaan
tahtonnt, koska minä, jota en aatelia ollnt, siltä ylhäiseltä
suwnlta happamalta mielellä wastaanotctulsi tullut olisin,
eukä myöskään tahtonut minä hänen huoneensa päälle mi-
tään waaraa wctää, koska helposti olisi tietää saatu, että
minä siellä käynyt olin, jolloin ryssät, jos he sitä olisiwat
kuulla sanueet, helposti olisiwat sillä tekosyyllä heiltä, jotka
rikasta hcrrnswäkeä oliwat, kummiukin rahoja kiristäneet,
jos ci wielä pahempaakin. Kuitenkaan ci minun onnistunut
häntä nähdä eikä tnwatn.

Alkoi nyt huhuja kuulua, kuinka ryssiä tännepäin
marssi, ja kuiuka he kaikellaista hurjuutta hnrjoittiwat, ja
sanottiin että he tämän kerran itsensä Hatanpäälle ailoiwnt,
koska he kuulleet oliwat että Löfwing sielläpäin oleskeli, jota
mahtoi sekoitus minuu kanssani olla. Niin en minä kaikkea
tahtonut hnnningoille mennä nntan, wann pidin itseni niin pal-
jonkuin mahdollista niillä seuduilla. Olin minä nyt itseni met-
sään kätkenyt, ei knutaua talosta, kuiu minä uäin sauwun
ylösnousewcm ja,rientäen sinucpäiu, huomasin sen Hatanpääu
talosta tulcwau. Samassa nähden minun rakkaan Mar-
gareettani yhden kasakan edellä pakenemassa, joka kättänsä
ojensi häneen tarttuakscnsa, otin minä häneltä mnutamalla
iskulla halnn sen korean saaliin perään. Oli Margareetta
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jo kuitenkin pcljästyksestä pyörtynyt, jonka jälkeen minä
hänen syliini otin jn metsän lnpitse hänen pois kannoin,
enkä minä uskaltanut seisahtua, että miuä hauelle edes wir-
woitusta hankkinut olisin. Heräsi hän myös pian itsestänsä
jn tirkistcli peljästyneenä minuun, ei tietäen mitä tapahtu-
nut oli. Mutta älliä puhastucn ja ihanniscsti kainona,
koitti hän itseänsä irti tempaista eikä hän myös itsellensä
mitään rauhaa antanut cnncnknin hän omille jalwoillensa
tullut oli. Täytyi minun niin häntä maahan laskea pääl-
lc-tiiruhtacn meidän kaivelemistamme, koska ne toiset kasakat
tuin he sen tuolleen kumppaninsa läytäisiwät, tietysti sitä
tntna ajamaan rupcisiwat, joka hänen tappanut oli, että he
hänen kostetuksi saisiwat.

Äänettömillä kamelimme mc sitten toistemme rinnalla
aiuoasti eteenpäin kiiruhtaen, siksi knin me yhdelle autiolle
talolle ehdeimme, johonka minä hewoseni jättänyt olin.
Täällä ei meidän wiipyä sopinut, knin siellä snwella ruo-
hon knswannt oli tupaan, jossa ei kattoa ollnt, ja nokkoset
muuriu päällä kaswupaikan ottaneet oliwnt lapsien sijasta'
jotka jo kait kurjuuteen hukkuneet oliwnt. Tämäkin paikka
oli ennen wnrnlns talo ollut, mutta täällä oli käynyt niin-
knin useimmissa muissakin paikoissa, että sittenkuin kaikki
miehet, jotka rutou perästä jäljelle jääneet oliwnt, oliwnt
sotajoukon lisäksi nloskirjoitetuiksi tulleet, niin oli wnimojcn
ja lapsien täytynyt jättää talo, luin eiwnt he millään ta-
ivalla taitaneet yhtccn-loota rahoja kruunuuwcrou maksa-
miseksi, jota kirecsti ylöskaunettiin, waikta Hänen Majes-
teettinsa, meidän armollinen herramme, Vendcristä saakka
kirjoittanut oli, että kansan Mstettämim piti niin paljon
kuin mahdollista oli.

Nyt rupesi wähiw pyryttämään, jo iloiten siitä että
meidän jälkcmmc tämän kautta takan-njnjiltnmmc paremmin
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peitetyiksi tuliwat, Pyysin minä Margareettaa rekeen istu-
maan, luwnten hänelle wnrman suojapaikan hankkia,' siksi
kuin minä tietoja hänelle ehtisin saada, koska hän kotio
mennä taitaisi, kuin ci hän sinne oitis mennä tahtonut,
koska hän ei äitinsä ja sisarensa kohtalosta niitäkään tietänyt.
Lupasin minä hänelle niin heistä tietoja hankkia, knn hän
ei itse sen asian edestä mitään tehdä taitanut, waan aino-
asti itsensä suurelle määrälle alttiiksi autaa. Tahdoin minä
nyt häntä yhteen paikkaan wiedä, jossa hänellä warma suo-
japaikka oli, ja jossa myös minäkin nyt oleskelin, sitä
lupausta »vastaan, etten minä ryssille mitään Pahaa teh-
däkseni cdesottaisi, jonga suostumuksen minä kuitenkin tänä
päiwänä rikkonut olin, jota en kuitenkaan anttaa woinnt, että
niin,käydä täytyi.

Tulimme sitten Piijalcian, jossa Pekka ja Elli itsel-
lensä talon ostaneet olmat, ja seisoi Elli rapulla meitä
wnstann ottamassa sauoden: „ohhoh, känniinpä reissu-kump-
panin on kersantti rumaan rekeensä saanut. Missä ker-
santti nyt partiolla on käynyt, tuin niin korean saaliin
saanut on?" Sanoin minä wastaten hänelle, „niin, näet-
tekös, Ellimuori, kyllä saalis korea on, mutta niinpä teidän
pitääkin sitä sen mukaan hoitaman. Ottakaa uyt Pärnulla
lamalla tämä uuori fröökynä »vastaan; Ryssät owat tänä-
paiwänä hänen kotonsa polttaneet." Sanoi hän waStateu
hänelle: „nuuri fröökynä parka, jos hän tahtoo meidän tu-
paamme tyytyä, totisesti minä koitan kaikkia hänen hywäk-
sensä laittaa.,,

Sillä aikaa kuin Elli nyt kaikella lailla tätä har-
winaista wierasta ylös-lämmittää ja kestittää koitti, lä-
hetin minä miehen Hatcmpäälle, ja sai Elli wiimeinkin
Margareetan lcwolle menemään siihen toiseen kamariin.
Kuin hän nyt toisena aamuna ylösnousi eikä itsellensä mi-
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tään rauhan antanut, ennenkuin hän kotiousa mennä saisi,
täytyi minun hänelle ilmoittamaan ruweta, ettei hänellä
mitään totoa ollut, wnan että paras ulisi, että hän täune
jäisi, jossa hän hywässä turwassa olisi, koska isäntäwäellä
Keisarilta turwatirja oli, jolloin hän näytti semmoiselta,
luin ei hän juuri parasta tahtoisi niistä uskoa, joilla pa-
pereita ja kirjoja Keisarilta oli. Sanoin minä hänelle sit-
ten, että meidän emäntämme semmoinen urotar oli, joka
Vapauttanut oli kaksi Maulla itse isou-ryssän käsistä, ja
päälliseksi päätteeksi häneltä itseltänsä wiclä turwapnssin saa-
nut oli; mutta näytti Margareetta sitä ci Paljon lunlewau,
waan kysyi hän yhä enemmän omaisistansa, niin että hänen
lopuksi tietää täytyi saada, että hänen äitinsä jo sisarensa
pois-wicdyiisi tulleet oliwnt, ja oli minun surkiata nähdä
kuinka hän tämän onncttomunden kowasti sydämcllensä
laski. Koitin minä, niin paljon luin minä taisin, lohdnttna
häntä ja hänelle tietää antaa, että ruhtinas Oalitsinia
tunnon herraksi sanottiin, että hän omaisensa taasen pian
takaisin saisi. Vihdoin täytyi hänen ymmärtää, ettei hän
mitää munta tehdä taitanut, tuiu uiinknin minä sanoin,
tänne jäädä, johonka myös Pekka jn Elli suostuiwat.

Meni sitten Pekka taasen tietoja hankkimaan ja tuli
nyt iloisemmalla untifclla takaisin, sanoden, että yksi ylhäi-
nen herra oli tiellä niitä poiswictyjä naisin wastann tullut,
antanut heidän hänen omaan releensä islna ja suurella
kohteliaisuudella heitä kohdellut; ja tuli Margareetta nyt
wähän lewollisemmatsi, ja näytti nyt wnhän paremmin
kohtaloonsa tyytywän, ollen Elli niinkuin tawnlliscsti iloi-
nen ja sydämcstäusä hywäätartoittawa emäntä. Ia neuloi
nyt itsellensä Margareetta waatteita kankaasta, jota hän
Ellin hienoista kutomista itsellensä ostanut oli, ja oli hän
aina wälillä Elliä hänen askareissansa auttamassa, ja tehin
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minä sillä aikaa Pekan kanssa yhtä ja toista pnnsepäu työ-
tä. Ia oli tämä aika ecinomaiseu snloincn ja myös hert-
tainen. Ia näytti myös Margareetta tyytywäiscltä, jn
itsekin hän sitä ihmetteli kuinka se iytö-tnlla mahtoi. Mut-
ta iloitsi minuu sydämeni monta kertaa suurella toiivo-
misclla.

Oli Pyhä, sn Elli ynnä Pekka oliwat kirkkoon men-
neet, jossa nyt ensimmäisen kerran kuuden wuodcu perästä
jumalan palwelusta pidettiin. Me toiset pidimme puoli-
päiwä-saarnammc kotona, lukien Margareetta ewcuikelinmia
minulle ja isäntäwäeu kahdelle »vanhemmalle lapselle yuun
niille kahdelle piijnlle, ja sitten »venasimme Margareetta ja
minä yhdessä »virren »virsikirjasta. Mutta Piijnt, joilla ci
kirjaa ollut, weisnsiwat muistostausa, ja ,liitin »niuä Ju-
malaa, että me niin ihanaisesti tämän Jumalan palweluk-
scu pitää snimmc. Tuliwnt sittcu Pekka ja Elli kotio ja
»veisasiivat myös, siksi kuin wiisi loppui, ja kysyi sitten
Margareetta kuinka kirkkomatka talvi.

Wastasi Elli sanodcn: „hy!vin, tosin on pappi nuori,
mutta jospa hän kuka hywänsä ollut olisi, uiiu olisi hänen
luullut Herran cngcliksi, niin loimuttiin täällä pappia.
Waikka kyllä tarwittaisiin semmoista, sola mies olisi, sillä
se on oikein hirmullista, kuinka kansa näinä pahoina aitoina
«n unhottanut lnikcu kauuiiu jn hywän, niin itse meidän
Herramme ja Jumalamme he unhottaneet ownt."

Ia nuori tämä pappi myös oli, sillä hän oli aiuoasti
teini, mutta sittenkuin melkecn kaikki papit Ruotsiin paen-
neet oliwat, täytyi semmoisillekin niitä »virtoja antaa. Alut-
ta Elli rupesi «yt puhmnaau että Fliuki jotatiu puhunut
oli, jolla ci hywää merkitsemistä ollut. Enuoiu miuä:
~liitkuuto se Fliuti nyt taas?" snuoi hä» »vastaten: „niin
hänestä on tehty »vallesmanni kuin se culiueu puntiin »von-
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diksi. Kyllä nyt tähän aikaan näyttää helppoa olcwnn
kenenkä hywänsä wirkoja saada." Oli hän Ellille kirkon
mäellä sanonut: „Älä sinä Piijalan muori liian paljon
plnkaatiisi luota. Ei se kaikille katoksi ulotu, jotka meidän nr-
mollisimpaa keisariamme wastaan konnan-juonia seppiwät."
Sanoin minä: „kylln minä sei: Flinli-lurjukscn tunnen.
Onni kumminkin, että hän semmoinen lulkuuen on ettei hän
suutansa soukcmmallll pitää taida. Nyt täytyy minun pois
itseni laittaa, sillä muutoiu te kaikki itäwyyksiin minun täh-
teni tulette."

- Niittasi nyt Elli miuua itseäusä seuraamaan, jota
miuä myös tehin. Ia kuin mc artitupaan tulimme, sanoi
hän, ettei hän sitä Mnrgarcctta-parkaa niin suurella pahal-
la pcluittna tahtonut, mutta että Fliuti myös jotakin mu-
missut oli „fiiilistä fröötynöistä, joiden ci tnrwitsc itseänsä
niin raaritsi tehdä". Käwi tämä hänen Pahaneltciuen pu-
hccnsa niin minun sapelleni, että minä wihnsta kirosin niin,
rttä Elli peljästyksissään takaisin päin astui. Kaduin käy-
töstäni kuitenkin oitis ja käskin Ellin laitlia kuntoon laitta-
maan, että minä ättipikaisesti Maraarcctan pois-wicdä
taitaisin, ja piti Pekan määrätylle paikalle mcitille lisää
uutisia ja tietoja Flinkin tytö-tctemisistä laittaman.

Pitkää nikna ajattelemisiin ci ollut, ja Margareetta
pienien tawaroittcnsa kanssa rekeen pinu sisälle-pntattu oli,
ja hän sillä tawalla taas ylsi» minun hoitamulsceni jätetyksi
tuli.

Keli oli jo huonoa, mutta maitia pellot mclkecu pal-
jaina matasiwat, ci uäinä aitoina niitään wihcnrää orasia
lumen mälistä esiin itseänsä pistänyt, Maan laswoi kussa-
kin paikassa orjantappuroita ja ohdakkeita, jossa ennen mil-
jawainioita ollnt oli. Näimme me luitcntiu yhdessä pai-
kassa kolme lammasta, jolta seisoimnt päät lcrpnllnau, »iin-
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tnin he olisiivnt tietää mahtaneet, että kasaktain hcwosct
heidän heinänsä ylös-syöneet oliwat. Mutta sitten ci nä-
kynyt ihmisiä eitä myös eluloitakaan, »vaan oli kaikki auti-
ota ja häwitcttyä, siksi kuin inc Mäkylääu choimmc, jounc
mc Pckan tulcmaan käskcncct otimme; ja olimme me mo-
lemmin talonpojan tawalla itsemme pnlencet, ja pyysin minä
että minä täällä sisareni kanssa lcwätä saisin ja myös hc-
woistamme syöttää.

„Milsci," sanoi yks »vaimo, jolla oli lapsi sylissänsä,
kuin hän istui ja kehräsi, ,MM täällä on tilaa tuwassa,
ja tallissa myös hewoscllc, niin, »vaikka kollncllc." Tämän
sanoi hän kosta ci talossa ennän Heinoista ollut, ei myös-
kään heiniä, waan söuvät hänen lehmänsä pelkkiä peluja ja
sammalia. Oli meillä kuitenkin heiniä muassamme, mutta
oli Margareetta pahoilla mielin, ja rupesi hän waimon
kanssa puhumaan ja kysyi kuinka hän niin ylsin oli. Vas-
tasi waimo hänelle sanoden: „cn minä muuten uäin yksin
ole, mutta ownt lapset mcuuect polttopuita kokoomaan ja
kaksi etsimään wähän koiwun oksia lampaille." Ia oli ylsi
mennyt muutaman penilnlman päähän, koittamaan, jos
mahdollista olisi, saada ostaa muutaman lusikallisen suolaa
yhden pikkuisen hopearahan edestä, jonga he yhdeltä up-
seerilta saaneet oliwnt. Hänen miehensä oli muutamia »vuo-
sia sitten kaatunut ryssiä »vastaan, sittenkuin talon kaikki
miehet ruttoon ja Puolan sotaan kuulleet oliwat, ja se pik-
kuinen lapsi oli pnolcn »vuotta isän kuoleman jälleen syn-
tynyt.

Sanoi Margareetta »vastaten hänelle: "mntta kniu-
knstas te maatanne »viljellä taidatte?" Wastasi »vaimo, ettei
se muulla lailla ole »viljellyksi tullut luin että hän ia lapset
oliwat halanneet »vähän maata pehmeäksi ja siihen wiskan-
ncct muutaman jywäu, josta aina join jywä tullut oli, että
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sitä pcttuuu sekoittaa taisi, ja oli hänellä myös lehmä ollut,
joka wiimeisestä ulos-mittankscstn jäljelle jäänyt oli, luin
ei ketään ollut, joka maata wiljclisi ja nlostcot maksaisi.
"Mutta," sauui hän lopuksi, "kyllä kaikki Jumalan awulla
paremmaksi tulee, luin waan lapset snawat kaswan ylös
eikä sota cnään syty". Sanoin minä: "totta sodan tulla
täytyy, muutoin ci tämä kurjuus loskaan lopu."

Margareetta tuli nina lewottomammntsi, peljäten, että
hänen täällä täytyisi yönsä wiettää. Tulipa Pekka wiimciu-
kin. "En minä ole ennen päässyt," sanoi hän, "Flinki
on siellä teitä »vahtaamassa. Me olemme kuitenkin ketuu
pcttäuyt niin että minci itseni tänne salaa kuljetetuksi saada
taisin. Hänellä oli tnumn myös fröökynänkin wnngita, ja
hänen sitten Turlnun lähettää, sen hän minulle kaikessa
salaisuudessa uskoi."

Minun sydäntäni särki, kuin minä näin Margareetan
surun ja murheen siitä mitä ne pedot oliwat mahtaneet
hänen äidillensä ja sisarellensa tehdä, kosta itsellensä teti-
wät waiwaa myös häntäkin etsiä. Vaikeroitsi hän myös
siitäkin, ettei hänellä mitään suojelusta ollut.

"Ei," sauoiu minä, "ette te wnllan tur,vaton ole.
Warmaa turmaa en minä teille tosin tarjota taida, mutta ci
teitä mitään paha niinkään helposti kohtaa, niinkauwnn
tuin te sallitte minun teitänne suojella. Jo kanwan on
minun sydämeni palanut saadakseni osoittaa teille, kuinka
kallis te minulle olette, mntta liian ylpeä minä ollut olen
että minä tahtoisin teille rakkautta näyttää, jouka te mah-
datte ylönkatsoa. Mutta nyt, Margareetta, kuin te tus-
kallisena ympärillenne katsotte, että te joulun töytäisitte, jol-
le te itsenne uskoa tallaisitte, nyt rukoilen miuä, luottakaa
minuun, sallikaa minun teitä koittaa snojelln. Herran hu-
malan ja minun rakkauteni pyhyyden nimessä, rukoilen mi-
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na teitä, cttctte te minun tykötarjumustani poishylkää.
Te ehta pidätte minna mähcmmän sopimana olemaan teidän
niiwa snojclijannc, jnnri nyt kuin niinä olen scmonnt sen
tnin niinä sanonut olen, mutta älkää niin lnnlko, Marga-
reetta. Minun rakkauteni teihin tekee teidän Pyhäksi minuu
edessäni. Margareetta, antakaa minulle ainoa sana mus-
taukseksi, rumetkaa minnu morsicunmckscni, antakaa mi-
nulle oikeus, että minä teitä marjclla saan. Älkää scntään,
ei nyt. Nyt luwattaa maan itsenne minulle ustoa, ja toi-
momutsclla tahdon minä tnlcwaisnutta odottaa."

Wielä hetkcn seisoi Margareetta waiti, ja näytti hän
uyt sellaiselta knin ci hän koslaan olisi ajatella taitnnnt,
että minä häntä totisella rakkaudella rakastaisin; mutta wii-
mciu lasti hän kätensä minun käteeni sanodcn, "en minä
tiedä jos minä nyt oikein tehen, mutta koska minä tällä la-
malla itseni suojelluksi lnnlen, niin minä itseni teidän tur-
maanne jätän."

Kiittäen Margareettaa suuurclla ilolla hänen luotta-
mnkscstansa minuun, sanoin ininä hänelle nyt, kuinka minä
olin kultuchdoitukscn ineillc molcmmillc tehnyt. Siis minä
nyt aluksi Pekkaa suostntta koitin meille Heinostansa myy-
mään, sota ainoastansa hänen hymältä sydämeltänsä tui-
woa sopi, kosta hän ci toista hemaista sen sijaan saada
taitanut, tuin ei enäun koto maassa monta hewoista ollut.
Tosin tämä tuntuwasti meidän rcisntassaamme wähcntäisi,
mutta se ei nyt kysymyytseen tulla saanut. Helpompi oli
myös näin meidän jälsillemme päästä; mntta matka oli
liian pitta Margareetalle jalkaisin itsensä edesauttaa, jaettä
jostakin talosta tien »vieressä edes penikulman matkaksi he-
moista saisi lainata, ci ollut ajattelemistakaan, toska talon-
pojilla hcwosia ci ollut. Sitten meidän saaristoon kulke-
man piti, jonnc minä kolme mnotta sitten pnrjemeneeni
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jättänyt olin, ja piti meidän siellä lymyttää itsemme siksi
knin jäät auki mcnisiwät, joka ci kanwau kestää woinut ja
piti minnn itselleni yhden miehen purjeita hoitamaan hankkia
ja sitten iloisesti pienellä laiwallnni Ruotsiin ylitse purjeh-
timan, jättäen ryssät jälkccmme katsella tollottamaan. Saisin
minä sitten Margareetan hänen ylpeälle suwnllcnsa jättää
siksi kuin minä itselleni warman wirau olisin hankkia ehti-
nyt, ja sitten häntä vaimokseni Pyytää, jos hän silloin
woisi arwonsa ja rikkautensa jättää; jos niin tapahtua tai-
taisi, cu minä kohtalon meidän armollisen kuninkaamme
kanssa hänen autiolla wnltnistuimellansn wnihcttnn tnhtoisi.
Oli kuitenkin kaukana minusta että minä häntä tahtoisin
hänen onnettomnndcssansa annetnlla lupnuksclln sitoa, jonka
hän sitten onnessansa ehta katuen täyttää tahtoisi.

Otti sitten Pekka ja Elli koitta akscnsa, jos mahdol-
lista olisi, Katariina rouwalle hänen alustalaistensa kantta
tietoa antaa, että Margareetta oli patoon päässyt ja toiwoi
kaikki wanrat wälttää woiwansa.

Lähdimme niin matkaan ja näytti Margareetta hy-
wällä mielellä olewan. Mntta emme mc tänä ehtooun
edemmäksi ennättää woincet, kuin yhtccn huonoon taloon,
jossa jo muutamat kasakat oliwat kortteerinsa ottaneet. Eteen-
päin lahteä oli kuitenkin mahdotonta, kosta ci kahden pe-
nikulman matkalla mitään asuttua paikkaa ollut. Wciu
minä sitten Margareetan, jota turkkiinsa hywin peitetty oli,
yhteen saunaan, joka siwullapäin pihaa oli, ja tein ylös
walkcen lieteen ja tulosin kaikenlaisin risnja ja rostia, että
minä niillä walkenta ylläpitää taisin, ja menin sitten ryosiä
silmällä Pitämään. Kosta minä en ennen tupaan tullut,
kuin he jo tlisyiwät kuka se waimo oli, jonka niinä muas-
sani tuonut olin, wastasin minä hänen olcwau niinuu »van-
han, sairaan äitini ja että hän oli erinomaisen taitawa
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noita ja tahtoi wähän wiiuaa, josta häu lääkettä itselleusä
keittäisi. Nauroiwat sitten ryssät ja sauoiwat: "ci, durak
(lurjus), ei minun putcllistnni mitään ämmä juoda saa,
loista sitten, jos hän nuori olisi."

Mcmn minä sitten sisälle pöydän wicreen istuman»,
kuitenkin niin että minä luukusta saunan owcn nähdä tai-
sin, ja rupesin minä äitini noitumisista kertomaan juttuja,
toinen toistansa hassumman, ja luultcliwat kasakat päälle,
kuiu he ehtoollistansa söiwät, niin hywiu kuin he snomea
ymmärtää taisiwat. Inuri tuin niinä parhaimmillani jut-
telin, sattui Margareetta katajia tulelle heittämään uiin
että säkenet siitä huonosta lorstciniöta niinkuin luuta ulos-
scisoiwat, ja huusin minä sitten: "kas, kas kninka hän syl-

käisee; hän on warmaan kiuknissansn kuin minä uiin lau-
man wiiwyn."

Akat tnwassa sinnasiwat itseänsä, ja kasakat tirosi-
wat, mutta sitten pyysin minä cmnnunn minulle muutamia
munia antamaan, koska minä lanoja tuwassn näin, ja sit-
ten wähän maitoa ja leipää, luwaten Pyytää hänen luke-
maan ,hywän lnwnn kanojen jn lehmien ylitse. Toi myös
emäntä pian sen kuin minä pyytänyt olin. Totisesti oli pal-
jon pettua lciwässn, mnlta luin ei parempaa ollut, täytyi
siihen tyytyä. Wciu miuä kaiken tämän Margareetalle, jota
saunassa istni wilustn ja pelwosta yhtä pnljou wapistcn.
Rupesin sitten kokoomaan mitä käsiini sain, että minä sijan
lawolle tehdyksi sain. Mutta kuin miunn Päähäni keinu
pisti, menin minä takaisin tupaan, sanoden: "las niin,
akta jo rauhoittumaan rupean ja lupaa yöllä kanoille hy-
wää onnen lukua lukea. Mutta walkuiseu raidiu ja lelta-
ruusuiscn ryysyn hän tarwitsec, jouka päällä hän lukee, jos
onnistua taitaa, Sanoi emäntä wastaten minulle: "minä
ihmettelen kellä nyt tähän aikaan raitia ja ryyjyjä on?"
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Sanoi sitten hänen äitinsä, joka wanhaim ja kituliaana
sängyssä makasi: "anna hänelle kumminkin ryyjy ja se raiti,
joka ylhäällä luhtin kistussa on, ja pyydä hänen luke-
maan luku että tämä leini minun wanhcista rnmniistani
poijcs-mcnisi." Huomaten että emäntä wiclä kahdella pääl-
lä oli, tulin minä iloiseksi luin taasen yksi luuta säkeniä
sannan korstcinista ulos-tuli, ja kiiruusti meni hän nyt
minulle pyydetyltä kaluja tuomaan. Laitoin minä niin Mar-
gareetalle jotenkin hywän sijan, olkia yhdestä nurkasta alle
ja meidän turtkimme päälle, ja itse minä tumassa häucu
turmaksensa walwoa päätin. Ia tuli Margareetan minua
sääli kuin minun hänen tähtensä Malwoa täytyi, jota minä
hänelle kuitenkin sydämestäni tehdä tahdoin.

Sanoin minä nyt tuin minä tupaan takaisin tulin,
"piru akan tykönä olkoon, luin hän noitnmisissansa häärii,
se helposti saattaisi niskani maksaa". Olin minä myös
pian nukkumanani, mutta katsoin kuitenkin tarkasti perään,
ettei kukaan huoneesta poijcs mennyt, ja nousin minä seu-

raamana aamuna ylös, cnncnkuin kukaan wielä herännyt
oli, ja hiljaa Margareetan ömelle naputtaen käskin minä hä-
nen itseänsä walmiiksi laittamaan, että oitis lähteä saisim-
me. Waljnstin sitten hewosen reen eteen ja olimme mc
pian tästä määrällisestä paikasta poissa.

Samana päiwänä ehtoolla tulimme yhtccu taloon,
jonne ci mitään lietä käynyt; mutta knin meidän hcwoscm-

mc siitä huonosta telistä oli wnllnn ulos-wäsytctyksi tullut,
täytyi meidän tässä hetki lewätä. Täällä oli kaikki häwi-
tcttyä ja autiota, ja ainonsti lahdella huoneella katto join-
kin jäljellä oli. Muutamia puoleksi alas-mädäuncitä huo-
nekaluja huoneissa oli, jalaudoista, jotka minä ulkoseinästä
rcwcin, helposti walkca toimeen saatiin. Ruokaa meillä
Ellin ewäspussissa oli, ja päätimme mc cttä täällä turwcll-
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lisin ja paras paikka oli, jossa meidän toiseksi Päimäksi le-
Mätä sopi.

Istuimme me täällä yhdessä tässä autiossa huonees-
sa, enemmän iloiset ja tyytywäiset sydämissämme kuin
monet, joilla kaikkea rauhassa ja lcwossa oli, ja ihmetteli
Margareetta, että hän niin lcwollinen olla taisi, kuin ei
hän äidin ja sisarcn kohtaloista mitään tietänyt jn itse suu-
relle määrälle altisua oli, ja sauoi hän luulemansa, että
onnettomuus oli hänen sydämensä komentanut. Sanoin mi-
nä hänelle, että hänen pikemmin piti sanoman, että ihminen
onnettomuudessa oppii rohkeudella Hcrrau päälle luotta-
maan, jota maarasta anttaa. Sanoi hän, että minä hänen
parempana pidin tuin hän ansaitsi, sillä ci sc pclttää luot-
tamusta ollut, maan oli hän uscin ja crinomattain tänä il-
tana oikccn iloinen.

Tulin minä sydämessäni erinomaisen iloiseksi, ja sa-
noin minä hänelle, etten minä nyt surusta ja maarasta tie-
tänyt, kuiu hän minulla täällä oli ja kuin minä niin hänen
pnhuwan kuulin.

Sittenkuin Margareetta 'sisähuonecsen maata pannut
oli, tchin minä sammalista itselleni sijan joita minä yhdestä
nurkasta löytänyt olin, uiin ettei kukaan woiuut hauen ka-
marinsa owcllc tulla minuun koskematta; ja makasin minä
nyt tämän yön hywin, ja seuraamana aamuna mc mat-
kaamme jatkoimme.

Otimme mc ctccmmc tien saaristoon päin, ia tiesin
minä lM'in missä ryssiä oli, ja wältin niin Paljon tuin
mahdollista oli senkaltaisia seutuja. Siis me usein ylitse
niittyjen ja järwieu kuljimme, joissa wahma jää oli, maitta
ei siinä tietä käynyt ja kuljimme mc halukkaimmin siellä,
jossa cmtioita taloja teiden wicrcssä oli, koska me sillä tu-
malla helpommin löytämyksiltä tnrwassn olimme. Mutta
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monet olijat »varsin poltetut, ettei niissä seinää eitä kattoa
jäljellä ollut, miu ettemme me siinä majaa saada taitaneet.

Nyt oli meillä ninonsti kolme penikulmaa saaristoon
ja siihen taloon, jossa minun wenhccni oli, mutta oli myös
tämä osa matkasta kaikista waarnllisiu, luin täällä ryssiä
joka taholla liikkui.

Tulimme me sitten pappilaan, jossa minä wäcn tun-
sin. Edellinen wiran haltija oli ryssiltä fangitutsi ja pois-
wicdyksi tullut, ja sitten sai yksi nuori mies sen haltuunsa,
koska hän lupasi lesken mainioksensa ottaa, jota muuten ci
kukaan tehdäksensä ottaa tahtonut niidcu muuien lapsipuolien
tähden. Kntnen sitten olisi hän tahtonut koko Mirnu jättää,
päästäksensä waimosta; mutta tämä piti hänestä kiinni, ja
siellä hän istnu nyt. Hauen tykönänsä piti meidän nyt
muuroknusi lepäämän ja tarkempia tietoja hankkiman.

Seisoi pastori rapuilla, kuin me pihaan ajoimme, ja
menin minä hänen tykönsä pyytäen, että minä ynnä minun
morsiammcni saisimme erikseen hänen kanssansa puhua.

Ihmetellen katsoi hän minunn kysyen kuka minä olin.
Olin minä sitten erinomaisesti ihmeissäni oleminani, kuin ci
hän minua tuntenut, snuodcn: „totiscsti olen minä se, joka
menneenä mnouna mauhemman pappilan tyttären kanssa
tanssnsin naapuritalon häissä; mutta kas pastorilla on kait
niin monia ajatuksia päässänsä, ettei hän minua muistaa
mahda. Mutta minne mc nyt puheille pääsemme?,,

Pastori wei mcitin pieneen huoneescnsa porstuwan
wieressä, ja kuin mc sinne tulleet olimme, silitin minä pit-
kän tukkani silmiltäni ja otin oikean ääneni ja sanoi sitten
pastori: „fns, sinähän se oletkin, sen huimapää," liittäen
kuitenkin äkkiä hämmästyen: „Mitä Herran nimessä sinä
ajatella mahdat, joka setä sinnn itsesi että muutkin panet
Maarnllc alttiiksi, kuin sinä näinä aikoina täällä matkustat."



- 6l

Sanoin minä: „totiscsti minä ajattelen kumminkin pe-
lastaa tämän nuoren tytön, jouka miuä olen lnwannnt Ruot-
situ wicdä suojaan ryssien waiuoomisista, ja pitää siuun
nyt meitä hyysäämän ja edespäin auttaman." Ia kuin hän
erinomaisen hämmästyneeltä ja pilwistä pudonneelta näytti,
sanoin minä hänelle, että hänen ei muuta sanoa tarwinnut
kuin että mc häneltä kuulutus-kirjaa uloö-ottamaan tulleet
olimme, mutta että hän itseänsä wclwolliscna piti meille
ensin uskonopin pääknppalcissa wähän ncuwomusta antaa,
koska hiin meillä niissä asioissa »vaillinaista tietoa hawain-
nut oli.

Sanoi hän: „kukin hywin tietää, ettei meidän aikoi-
namme niin tarkkaan saa uskonopin tnitmnukseen katsoa."
Sanoin minä waötnten hänelle: „no syytä sitten mitä tah-
dot, waikiapa itse pirua; mutta tämä nuori tyttö pitää
sinun waiuoomisista »varjeleman; minusta ci sinun lukua
pitää tarwitse, koska minä kuitenkin oitis niwon puis-lähteä,
parasta tietä mcillcmme ulostutiimaan."

Astui myös Margareetta eteenpäin ja Pyysi että hän
mnntamnksi tunniksi tänne jäädä saisi, ja pastori, jollakaiketi
wähän epäilcmytsiä oli ollut siitä mikä persoona se oikeastaan
oli, joka minua tällä tawalla seurasi, tuli nähtnwnsti lep-
pcämmäksi, kuin hän hänen itse puhnwnn luuli, ja sauoi »vii-
meinkin: „no niin, älköön meidän Herramme tätä minun
perään-antamustani minun ja minun umnisieni päälle lan-
gettaa mahtako. Jääkää tänne, nuori tyttöparla, minä koe-
tan teille suojaa antaa."

Pastori käski nyt sisälle Maijan, wanhcmman tytär-
puolensa, ia käski hänen olla Margareetalle awnllisna, ja
hankin minä sitten itselleni pussin, cdes-antcien sitten, jossa
minulta waan sitä kysyttiin, että minä kaupunkiin mennä
aimoin suolaa lapsien ja perheen tarpeeksi ostamaan.
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Tuli kuitenkin ilo Margareetalle lyhyeksi, sillä sittenkuin
minä hywin olin pois-lähteä ehtinyt, tuli pastorin runwa ko-
tiin ja sanoi, ettei Margareetta saanut siune jäädä; „sillä,"
sanoi hän, „yhden miehen olen minä kadottanut scntähdcn että
hän Ruotsalaisten kanssa yhteyttä piti, mutta kas eipä se,
kuolemaksenikaan, toista kertaa tapahdu," Ia kuin Maija
pyysi, ettei hän fröökynää poijcs-ajaisi, sanoi hän: „fruöly-
nä taikka prinsessa, niin en minä hänen tähtensä huonettani
onnettomuudelle alttiiksi antaa tahdo;" ja sitte sanoi hän
että Maijan sopi wicdä hänet yhteen autioon torppaan
metsässä minua odottamaan!

Sanoi tyttö, että siellä oli niin antiota ja kylmää,
mutta sätti taasen äiti, että ryösät tckisiwät heidän kotonsa
kuumaksi, jos he meitä suojaisiwat. Waan nähdessään kninka
Margareetta hiljalleen owellc päin horjumaan rupesi, tuli
hän äkkiä liikutetuksi ja sanoi: „mcnkää Jumalan kanssa,
fröökynä, hän teitä suojelkoon. Kyllä te minna kowana
pidätte, mutta muistakaa, että minulla yksitoista lasta ym-
pärilläni on."

Maya saattoi Margareetan metsätorppaa», ja luin
hän suurella waiwalla muutamia risuja häwinnccssä takassa
palamaan saanut oli, täytyi hänen takaisin jälleen lähteä.
Margareetta jäi yksin autioon metsään ilman mitään muu-
ta seuraa kuin sudet, jotka suurissa Pärnussa tähän aitaan
kaikissa paikoissa ympäri-knltiwat. Multa ci pitkääkään
aikaa kulunut ennenkuin Maija takaisin tuli, wnaleann ja
peljästyneenä, sanoden, että yksi upseeri ja laisi kasakkaa
pappilaan Margareettaa hakemaan tullut oli. Maija oli
salaa täuue pujahtamaan päässyt, ja kaksi hänen sisaristansa
oli wahdissn minua waroittaakseusa, jos minä lähelle tuli-
sin, ja tahtoi hän Margareetalle kaikki tiedoksi antaa, ettei

5
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hän pclmosta lähtisi torpasta pois pappilaan ihmisiä ylös-
hakemaan.

Suuresti surullisiin ja murhcellisua ajatteli Marga-
reetta kuitenkin minua, ja laski Maijan kotiin mennä pa-
remmin minusta Maaria pitämään, kuin hänen nuorempiin
sisariinsa taisi lnottaa, ja jäi hän niin taasen yksin. Kui-
tenkin mahmisti häntä nöyrä ja lnottnmcnnen rukous Her-
ralle Jumalalle, joka hänelle taasen lepoa ja rauhallisuutta
antoi tässä suuressa kurjuudessa ja »vastuksessa.

Tulin minä sitten pappilaan mennäkseni, mutta sanoi
Maija jo kaukana tiellä, mitä määrällisin wieraita siellä oli,
ja minulle tien torppaan näytti, jo tuntui minussa niin-
kuin olisi Margareetta suuresta maarasta pelastetuksi tullut,
kuin minä taas hänen näin. En minä nyt itseäni kauwcm-
min hillitä taitcmnt, maan suljin minä hänen syliini ja
puhuin rakkaasti hauelle ja käskin hänen tänä katkerana ja
myös tänä autuaallisena hetkenä sanoa minulle jos hän
minua rakasti. Ia hiljaisella, mutta selwällci ääuellä, wastasi
häu minulle: „rakastnn, Mauno, minä rakastan sinua." Ia
olisin minä riemusta raiwota ja myrskytä tahtonut, mutta
siihen ei nyt aikaa ollut, »vanu täytyi meidän kiiruhtaa puis,
entä minä edes hcwoistaui pappilasta saada taitanut, waan
olisin minä sylissäni häiltä kantaa tahtonut, mutta ei hän
sitä sallinut, jn alwoimme me niin sen maiwalloiscn ka-
ivelemisen.

Iö oli erinomaisen pimeä, mutta tulimme mc pian
polulta lcwcämmälle tielle, joka nyt Mtymäisillänsä oli,
sittenkuin se koko pmwän oli niinkuin pohjattomana ollut.
Margareetta tahtoi niin kiireesti astua, että minun häntä
hillitsemän piti, sillä kyllä woimia wiclä tarwittaisiin. Kuin
päiwä nonsi olimme me jo ison matkaa ehtineet.

Hywin näin minä että Margareetta wäsymään rupesi.
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mutta ci häu sila tunnustaa tnhtonnt, ja kuin me hcmosen
juoksna etäältä kuulla saimme otin minä hänen äkkiä syliini
jakannoin häntä metsään päin, laskien hänen siellä heiniin
yhdessä ladossa, ja käskien häntä täällä lepäämään, sillä
koska hcinät olimat jäljellä, niin ci kukaan »vihollinen tänne
löytänyt ollut. Lupasin minä sillä mäliu alas laaksoon yh-
teen taloon mennä, sieltä meille ruokaa hankkimaan.

Ia pelkäsi Margareetta enemmän minnn kuin omasta
puolestansa, kusia hän tuumi, että miuä saattaisin ryssiä
tamata. Itse en minä niitä peljännyt, koska minä kyllä
heidän kanssansa limcrtclemnän tottuuut olin, mailla minä
nyt, aina siitä tuin minä tähän mattaan Margareetan
kanssa tullut olin, niin hiljaiseksi ja leppeäksi tnllnt olin,
etten ininä enään mitään hullutuksia keksinyt, ja sniwat
myös ryssät minun kiusa uksittani rauhassa olla, kuiu he
waau myöö minnn rauhaan jättimät.

Wähäiscn tllinppu-lcipää ja woita minä ainoasti woin
tällä kertaa Margareetalle hankkia syötäwätsi, mntta hän
otti ne ystäwälliscsti wastann ja arwcli että niitä kyllä
syödä saattoi; oli myös oitis »valmis taas meidän matkaam-
me alkamaan, luin minnn nyt suurella surulla sydämes-
säni hänelle sanoa täytyi että meidän wielä käwclemän sa-
mana päiwänä täytyi saarelle, joka meidän matkamme mää-
ränä oli, koska jää oli niin heikko, ettei siihen enään seu-
raamana päiwänä luottamista ollut.

Me emme olleet laumaksi astuneet, kuin mc meren
rantaan ehdimme, ja minä Margareetalle sen mustan pis-
teen näytin, jota muutamalla taholla pitkän matkan päässä
näkyi. Se oli sinne, tuin meidän pyrkimän piti, ja tunsin
minä että wcreni minun kasmoistaui tätä ajatellessani poi-
jes meni; mutta siinä samassa, ja niinkuin mc siitä suostu-
neet olisimme, painoi Margareetta kätensä ristiin, ja minä
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pääni paljastin, ja seitsoimmc me niin hetken rukoillen, ja
sen äärettömän jäälnkeuden ylitse haudan hiljaisuus wallit-
si. Sittcu minä Margareetan käteen tartuin ja sanaakaan
sanomatta mc astumaan rupesimme.

Niinkuin kirkas peili oli edessämme meri. Wesi, joka
jään päälle oli kokoontunut, oli nyt sen alle »vaipunut.
Päiwci oli kylmä, eikä aurinko ollut jaksauut yöllä tytö-
tullutta jäätikköä ylössulottaa, joka meidän onnemme oli,
Maikka sangen waiwalloista tällä iljanteella kulkea oli, ja
kylmä merituuli meidäu ohkoisien maatcttcmmc läpitsc tuuti,
koska meidän turktimmc pappilaan jääneet oliwat.

Puolen penikulman paikoilla me niin kulkeneet olim-
me, kuin me kaukana jäällä mäkeä uäimmc, jotka saarelta
tuliwat; eikä se pikkuinen mielihywä ollut kuin me näimme
että jää tuulla kaukana mielii testi, sillä sen oli sanottu
siellä heikomman oleman, mutta siinä jossa me nyt käwel-
leet olimme, oli minun neuwojani nrmcllut, h ero osillakin
ajaa Moitawan. Näytti myös Margareettakin iloiseksi tu-
leman, kuin hän Mäkeä näki; ci hän kuitenkaan ennenkään
ollut ollenkaan waileroinnut, Maikka minä hywin nähnyt
olin kuinka hänen silmänsä yhtä mittaa mattaa saareen
mitannut oli.

Astuimme mc niin toisiamme wastcmn, ja tunsin mi-
nä pian että yksi niistä, joita me tällä taivalla maötaan
tulimme, ylsi pitäjän papeista oli. Tulin minä tästä iloi-
seksi, koska se hopeanwalko-hiwuksincn ukko oli kunnon mies,
uskollinen paimen, joka ei, niinkuin useimmat muut, hädän
tullessa, ainoasi! omaa turmaansa ajatellen, karjaansa ylön-
antanut. Uskollisesti oli hän seurakuntansa kanssa iloa
ja murhetta jakanut. Näin minä nyt myös että hän sai-
raan-ripitykseltä saarelta tuli lukkarin kanssa, joka kalkkia
kantoi, ynnä myös yksi waimo seurassa, joka tien-näyttäjä-
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na oli. Terwchdin minä häntä sitten: „lumalan ranha,
herra pastori." Sanoi hän ystäwälliscsti: „uiin Jumala
rauhan antakoon, ja kiitos tcrwehtämytsestä." Sanoin mi-
nä: „onku tie warmaa, herra pastori?" Wastasi hän sn-
nuden: „on kyllä, ehkä se hewoscnkin kannattaisi. Mutta
minne aiwot sinä, nuori mies ja myös tämä nuori waimo?
Mitä teillä tuolla saarella tekemista olla mahtaa?" Sa-
noin miuä: „eitö herra pastori minua tunne?" Sanoi hän
wästatcn: „cn, nuori mies, mahdollista olla taitaa, että
minun wanhat silmäni siuuu nähneet owat, mutta muisto
ou heikko; kukasta sinä sitten olet?"

Asetin minä itseni niin, että minä ukkoon päin seiso-
maan tnlin, selkä niihin molempiin muihin päin, jatuuppasin
pitkän tukkani kaswoiltaui pois, ottaen niin minun oikean
muotoni jälleen, jonka jälkeen minä taasen kysyin: „citö
pastori minua nytkään tuntea mahda?"

Astuen hämmästyneenä askeleen takaisin päin, sanoi
wanhns, sittenkuin hän wähän tointunut oli: „ai, ai, miu-
kätähdcn te tänne kotomaahan tulette? Niinkuin asiat nyt
owat, ei se muuta luin pahaa mattaan saada taida, sillä
jos he teistä tiedon snawat, niin uc jotka teitä suojelleet
owat, seu maksaa sllawllt. Kaikki käy nyt joinkin tasaista
kulkuansa, kuin ei waan mikään ärsytä. Ia mitä te ulos-
toimittna taidatte? Paras on Herran tahtoa totella, hän
odottaa aitaansa, kuin hän omiansa pelastamaan tulee."

Sanoin minä: „Ylitsc minä meinaankin mennä, jahka
sula »vesi tulee, ja tämän nuoren naisen myös mukanani
wiedä." Sanoi hän: „tuinka sinne päästä mahdollista olla
taitaa?" Sanoin minä: „mc olemme ajatelleet saarelle
jäädä siksi kuin jäät merestä menewät. Eihän siellä, tie-
dammä, ryssiä ole, eikä tullakaan mahda lnin jäät niin
heikkoja owat. Wäet siellä minä hywin tunnen. Wieras-
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waraisia he ownt, ja oikealle csiwallalleusa myös uskolliset,
ja mahtawat he meitä auttaa niin paljon kuin mahdollista
on." Sauoi hän: „te ette suintaanu isoon aikaan heistä mi-
tään kuullut ole?" Sanoin minä: „tulce picm kolme wuot-
ta, sutatuin minä täällä olin." Sanoi hän: „ah, ci nyt
ole niinkuin silloin. Komia kohtaloita on Herra hywäksi
nähnyt antaa niiden ylitse-mennä. Nyt talwesta kolmatta
wuotta sitten meni ryssiä sinne hewosia etsimään. Vii-
meisestä uloskirjoitukscsta oli wiclä muutamissa taloissa
mies jäljellä, niin että kaikkiaan kuusi miestä saarella löytyi.
He yhtyiwät ja tappoiwat kaikki ryssät niin että ainonsti
yksi patoon pääsi. Tnli sitten uusi joukko kostamaan, polt-
ti kaikki tumat ja löi ja kiusasi kuoliaaksi kaikki mitä cläwää
oli, paitsi mauhan torppa-Kaisan ja hänen sisarensa. Ia
ciwät nyt näniät wnnhat waimut isiensä totoa jättää tah-
toneet ole, waan ylsiuänsä häwitctyllä saarella asmicct owat.
Näyttää nyt myös Herra heidän rukoustansa kuuleman ja
molempia yhtä-aikaa tykönsä kutsuwau, molemmat kun nyt
makaamat wapauttamistausa odottaen, sittenkuin minä heil-
le »viimeisen lohdutuksen antanut olen. Te ette siis siellä
ketään teidän awutsenne löydä, mitä te muuta tehdä tai-
datte tuin palata takaisin?"

Mutta takaisin palcijamiucn ci meille nyt mahdollista
ollut. Saarelle meidän tulla täytyi, mitä meille siellä sit-
ten kohdata mahtaisitin. Puhuin minä sitten tästä asiasta
Margareetalle, j,a oli hänellä myös sama toiwo kuin mi-
nullaliu, että hau miuun lailliseksi mainiokseni tulisi, tuin
meidän nyt kaikista ihmisistä erooman piti, täällä ehkä yh-
dessä kuolemaan menemään. Ia Pyysin minä sitten pasto-
rin meitä tässä yhtcen-wihkimääu, ettemme me synnin
kiusaukseen johdatetuiksi tulisi.

Ei hän sitä kuitenkaan millään muotoa tehdä tahto-
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nut, sanoden että täinkaltaincn mihlimys, ilman kuulutusta
ja naimamiehen suostumusta sekä luwaton, laiton ja myös
pysymätön ulisi.

Sanoin minä: „emme me tätä ihmisten tähden pyy-
dä, wacm on se Jumalan ja meidän omantuntomme täh-
den, ia jos se niin on, että teille tämän lautta joln haitta
taikka wastus tulla inahtaa, niin älkää meille mitään to-
distusta antako ja älkää meistä mitään teidän kiitonkirjoi-
hinne kirjoittako."

Wastasi hän sanodcn: ..kirkonkirjoja ei meidän scura-
knnnassa ole ollenkaan, sittenkuin ne kolme wuotta sitten
meidän kirkkomme kanssa poltetuiksi tuliwat, ja olen minä
uinoasti muutamia yksityisiä muistoja ylös-pannut. Auta
Jumala, lailliucn järjestys on totisesti tässä maassa hä-
witetty ja siwulle pantu, kuitenkaan en minä tahdo olla se
joka lakia rikon. Jos ei olisi aatelista neitoa aatelittoman
miehen kanssa yhtccn-wihittäwänä, niin taitaisi se helpom-
min laatuun käydä, mutta nyt se, joka semmoista tehnyt
on, epäilemättä kappansa kadottaisi. Eihän ole pitkä aika
tuluuut siitätuin tämmöinen asia hengen asia oli."

Nähden suurella murheella, ettemme me mitenkään
hänen suostumustaan saada taitaneet, rupesimme me siihen
autioon saareen päin käwclcmään, mutta tuli hän kuitenkin
niin liikutetuksi, kuin hän meidän menemän näti, että hän
sanoi: ..antakoon Herra minulle anteeksi, jos minä wäärin
tchen. Tehcn ininä kuitenkin niin kuin minun mielestäni
yksinkertaisesti Jumalan edessä oikein oleman näyttää, waikka
laki ja asetukset sen määräksi sanowat. Jos joku minua
päällctantna tahtoo, niin minä Herran wirau kadotan;
mutta minä tahdon toiwoa että minnn wanha pääni on
lepoon ehtinyt, ennenkuiu se tapahtua ehtii. Laki on nyt
heikko side tässä maassa."
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Viitaten niin lukkarille, joka jäälle kankaan leivitti,
jossa hän talkkia kantanut oli, otti hän kirjan lukkarin kä-
destä, ja inc itsemme häueu eteensä asetimme. Ia oli «kon
kaswot niinkuin enkelin, kuin hän seisoi ja juhlallisestiylös-
luki uc ihanat wihtimys-sanat, ja hänen walkoiset hiuksensa
niinkuin siiwet tnnlcssa liikkuiwat; ja ci kuulunut, paitsi
hänen ääntänsä, muuta kuin meren aaltojcn hiljainen kuohu
Mtä wastaau kaukana poissa. Otin minä sormestani äi-
tini sormuksen, jonka minä aina kantanut olin; mutta nyt
alkoi jäällä ajamista kaukaa tunlna, ja tuli se yhä lähem-
mäksi. Sittenkuin' siunaus luettu oli, ylös-otctiin yksi wir-
rcn wärsy ja wcisasimmc me kaikin myös. Ia nnkyiwät
nyt tulewaisct aina likcmpäuä, yksi reki, jossa yksi upseeri
oli ja kaksi kasatkaa hcwoscn seljassa. Margareetta wanlc-
ni enemmän ja enemmän mntta weisasi kumminkin maa-
leilla huulilla. Näin minä myös hywiu keitä tuli, mutta
tiesin minä myös ettei tässä mitään pakoon pääsemystä
ollnt.

Siis olin minä uyt tämän sydämellisen toiwomukscni
täytetyksi saanut, että Margareetta minun »vaimokseni tullut
oli, jossa taas Herran Jumalan suuri, minulle aina niin
erinomaisesti oscitettu armo sclwästi näkyi. Oli myös re-
ki ja hewoismiehct meidän tykömme ehtineet, ennenkuin wirsi
loppunut oli, ja nousi upseeri reestä, ja nostaen ensin, kä-
tensä lakkiinsa, teli hän rintaansa ristin merkin ja seisoi
sitten liiltumatonna siksi tuin wirsi loppuun lauletuksi tuli.
Astui hän sitten Margareetan tykö, antaen hänelle kirjeen
ja sanoocn murretulla ruotsin kielellä että hän luuli kirjeen
oikealle persoonalle antaneensa.

Katsoi Margareetta kirjeen päälle ja huusi lujaa pel-
kästä ilosta, tuin hän äitinsä siuctin ja kirjoituksen tunsi.
Ia oli se kirjoitettu senraawaiselln tawalla.
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Margareetta, miuiui korkeasti rakastettu tyttäreni!
Sittenkuin meidän Herramme wiisnudessausa niin

on hywätsi nähnyt, että minä niin onnettomasti sinnn, mi-
nun rakas tyttäreni, poiskadottanut olen, ilman tietoa mis-
sä sinä, siinä suuressa hädässä ja kurjuudessa, joka meidän
ylitsemme käynyt on, itseäsi kätkenyt olet, ja minä sinun
r. sisaresi Scsilian kanssa kaikesta waarnöta erinomaisesti
pelastetuksi tullut olen, niin että mc itsemme kaikessa tur-
massa löydämme; niin minä kaikkein tärkeimpänä huolen-
pitona pitää annnn, että myös sinä, r. t., kaikesta lisästä
lewottomuudcsta meidän suhteemme pelastetuksi tulisit.
Mutta kuin sinun nuori sisaresi, jolla, niinkuin siuä hywin
tietää mahdat, heikko ruumiin rakennus on, nyt kaiken lti-
pitsekäydyn pcljästyksen tähden niin liikutetuksi tullut on,
ettei hänen tcrweytensä hywällä kannalla ole; siis hän ci
nyt jaksan taida täältä poijcs lähteä, enkä myös minä hän-
tä yksin jättää, waan on ruhtinas Valitsin, joka rehellinen
ja knnnioitettawa herra on, luwannut luotettmvia henkilöi-
tä lähettää, joiden kaikella taivalla ylöshakcman pitää, missä
sinä mahdollisesti olla taidat, ja sinulle tämä kirje an-
taa, että sinä sitten taitaa mahtaisit tarpeellisia toimia eteesi
ottaa, oitis tänne tullaksesi. Niinkuiu miuä arwnan, tai-
dat sinä ehkä Maiju-neidon mukaasi palwelukseksesi ottaa, ja
taidat siuä woudin käskeä sumasi kyyditsemään, että minä
sitten tilaisuutta saada taitaisin hauelle minun käskyjäni
antaa: ja tulee häucu niistä hiljan ylöslanuctuista rahois-
ta, joista ei wielä tiliä ole tehty, kuin hänen hullussansa
on, sinun tännetnlosi tarpeeksi taytettäwätsi antaa.

Jos, jota minä en kuitenkaan ajatella taida, sinä
kauweinmatsi meidän autioksi tehdystä kodostamme tullut olet,
tuin että sinä helposti mainittuja henkilöitä sinun palwc-
lukseesi ottaa taidat, niin jätän miuä sinun omanu ar-
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weluusi ia mieleesi, sopimalla tawalla tännetulcmustasi jär-
jestää, tuin cu minä täällä määrätä woi mitä sinulle so-
piwinta olla taitaisi. Mahda sinä ainoasti suurimmalla
kiiruulla kaikkea toimeen laittaa, että minun sydämeni lcwot-
tomuus liewcnnctyksi ja lohdutetuksi tulisi. Kuitenkin pitää
sinun mieleesi paneman, että niiden persoonien, jotka sinä
turwakscsi ja palwclijaksesi otat, pitää semmoisia oleman,
kuin yhden fröölynä Boijcn arwolle sopii. Waikka se ehkä
sinun mielesi mukaan wähcmmäu miellyttäwältä tuutua mah-
taa, pitää sinun kuitenkin sallia niiden sota-persoonien, jot-
ta ruhtinas lähettänyt on, sumasi matkalla seuraamaan,
sillä se kuitenkin turwallisiuta ou.

Toiwolla että minä sinun pian täällä syliini sulkea
saan, miuä sinulle nyt ainoasti siunaukseui annan, ja lähem-
mät ynnä tarkemmat kertomiset jätän, siksi knin me Jumalan
nwulla Pian taasen toisemme tawata saamme. Minun
hellästi rakastettu tyttäreni,

Sinun armias ja hywäsuosiollinen Äitisi
Katariina Boije.

Kuin Margareetta moncnkaltaisia miclenliikutuksia
kestää oli saanut sn hymin tarwitsi lepoon päästä, nostin
minä hänen rekeen, hänen tarkasti mällyillä peitin ja alwoin
aiM pappilaan päin, kunne kaitli muut tnmcllen perässä
scurasiniat. Mutta kuin me niin yhden matkan kulkeneet
olimme, puhui se mencijäläinen upseeri äkkiä hiljaisuudessa
minulle, scmoden, ettei hän niin tarkoin minua täällä ulkona
jäällä katsellut ollut, ci myöskään ollut hänen wätcnsä
mitään epäilemystä minun päälleni wetänyt. Kuitenkin hän
minua neuwoi ettei miuun huolia turwitsisi hcidäu lähem-
pää tuttawuuttansa tehdä, maan ensimmäisessä sopimassa
tilassa poijcs pötkiä. Ia kuiu pastori minulle kädellä ja
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snnlla lnvasi minnn rakasta Margareettaani suojella, ja
ehkä wiclä Turtuunkili saattaa, kunne hänen seurakunnan
asioiden tähden pinu matkustaa täytyi, niin kosta minä
hänelle ninoasti pahaa, enkä hywäci tehdä taitanut, otimme
mc pian Mhywäisct toisiltamme, sittenkuin me pappilaan
ehtineet uliinmc, ja lupasiu minä häntä ennen pitkää Tu-

russa taasen nähdä; ja hiiwin minä sitten toisen kautta
tnkaowesta ulos, jättäen kasakat, ilmau että minä heitä lyy-
distä kiittää huulin.

Kului kuitenkin aikaa pation ennenkuin minä kaiken-
laisilla koukku-teillä Turkuun ehdin, criuomattaiu kuin en
minä Pekan hewosta tähän hämmennykseen jättöä tahtonut,
wacm noudin miuä sen ja sen kotio wcin, tällä pienellä pal-
weluksclln saaden heitä mielellänsä minua toisten takaisin-
auttamaan.
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AHartaasti haastellen Sota-Ililcntsija Krouomakus Ste-
Przybytowilsin ja parin ylyäiscn npscerin kanssa

kameli Ruhtinas Valitsin milkknasti edes takaisin eräässä
hnuneessa Turun linnassa, jossa ruhtinas silloin pääpaik-

kaansa piti, kun uuman hänen ajutanteistnnsa ilmoitti, että
pnrooni Juho Bruce pyysi päästä hänen puheillensa.

"Ah, onko hän tullut kotiin," sanoi ruhtinas wilk-
knasti, "käskekää hänen tulla sisälle. "No, Juho Petrowits,"
lausui ruhtinas hnonecscn tulleelle, "tcrwetuloa takaisin!
Mitä tiedät kertoa? Älä waan liian paljon walitus-wirsiä
tuo! Minä en enääu tahtoisi semmoisin kuulla, sitteluiu
taidamme sanoa, että meillä lamallansa on rauha. Mutta
sinähän näytät marsin murheelliselta. Sinä Maadit liikoja,
ei tämä niiu helposti käy. Sinun rakkaat kansalaisesi omat-
kin yksinäistä kansaa, jotka ciwät tahdo totella heidän omaksi
hywäksensä tehtyjä säätölsia, ja ainoasti sentähden että me
uiitä säädämme, eikä muutamat ruotsalaiset aatelismiehet,
jotka ciwät kuitenkaan heistä huoli enempää kuin »vasi-
koistansa."

"Teidän Jaloutenne," wastasi Juho, "semmoisia haa-
woja, jommoisiöta Suomen werta nyt muotaa, ei niin hel-
posti paranneta."

"No, ratas pahaa-uskojani, mitä sinä olet toimitta-
nut? Koska meillä nyt on kuuniau-arwoincn ylikaitsijam-
mc täällä, niin anna meidän ensin tietää, kuinka opetus-
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toimen laita ou, jota hän niin innokkaasti tuettaa edistää.
Kuinka Hämccnliuuan koulun käy?,,

"Wielä ei sitä olc saatu toimeen. Totuuden-mukai-
nen on kirkkoherran selitys, että se ei olc mahdollista. Kan-
sa ei jaksa vähintäkään ottaa osaa sen kustannuksiin, ja jos-
pa wielä kaikki annettaisiin wapaastitin, ei ole ketään,
joka sitä taitaisi hywäkscnsä käyttää. Lapsien täytyy auttaa
waimoja pellon hoidossa ettei kaikki nälkään kuolisi. Pa-
pisto koettaa tehdä mitä se itänäkin woi; kas tässä aapi-
nen jota on leikattu puuhun ja sillä tawalla painettu! Ah,
wähän on woitu tchdn, ettei Suomen tnusa ole aiwan
raakalllis-tilaan joutunnt. Tässä on kirjoituksia, jotka sitä
asiaa koskewat."

"Ia sotamiehistä:! käytös?"
"On semmoista, kuin teidän jaloutenne pelkäsi sen

oleman; erinomaisen tuskallista tälle maa-raukalle. Minulla
on ollut kunnia wiedä teidän Jaloutenne tätä asiaa koske-
mat käskyt näillä paikoilla olemille upseereille. Nämä kir-
joitukset olen niistä asioista tehnyt. Mntta ennenkuin mi-
nä tarkemmin lähetykscstäni rupean tiliä tekemään, salli-
nee teidän Jaloutenne minnn kertoa ikäwän-lnatuisen asian.
Minulla on nimittäin ilmoitcttawllua tuuleteltu kapinan
koetus, josta taksi jaloa naista ja muutamia heidän palkol-
lisistansa on wangittu."

„No, rutto ja kuolema, eikö teidän suomalaisenne ole
kummallista kausaa, jotka eimät taida rauhaa kärsiä, jos sen
sitten maikka omien kurlkujensa uhalla rikkomat. Eikö teil-
lä ole siinä kyllä että teiden pnppiune owat kapinallisia,
wieläkö naisienkin Pitää siihen puuttuman? Ketkä nämät
urottaret nyt sitten owat?"

"Teidän Jaloutenne, toinen on lesti erään, maan
antelis-michcn jälleen, rouwa Katariina Boije, nainen, tosin
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syntyänsä ja sydäntänsä ruotsalainen, mutta liian ylcwä-
mielincn osoittamaan ruotsalaisuuttansa antamalla muuta-
mien renkien käydä joittenkuittcn kasakoitten kimppuun aika-
na, jolloin semmoinen käytös on ainoasti nanrcttnwaa mie-
len osoittamista. Toinen on hänen tyttärensä, nuori tyttö,
kaswanut sodau ajalla, niintuiu joku niitä lempeitä, pieniä
siuikukkia, joita te mielihyvällä katselitte kiivien »vieressä
Halliksen kuohumassa koskessa, lempeä ja »viaton niinkuin
nekin, ja yhtä paljon kuin nekin ottamatta osaa heidän
ympärillänsä rcmvonwaan taisteluun."

Hymyillen »vastasi ruhtinas: "Juho, minälnulcn, että
tuo kukka kuitenkin on taitanut sinun kietoa pauloihinsa.
Kuinka kauwci» sinä olet ollut tuttu näiden henkilöidenkans-
sa, jotka sinä niin hywin tunnet?"

Juho punehtui »vähäisen ja sanoi: "ainoasti sitten
tämän matkailun, jossa olin niin onnellinen, että edes taisin
»vapauttaa heidät niidcu kasakoiden rääkkäämisestä, jotka jo
oliwat roswonneet ja polttaneet heidän talonsa, lyöneet
pari heidän alustalaisistansa kuoliaaksi ja nyt kuljettuvat
näitä unisia mukanansa, marsin ohueihiu wnattcihin puettui-
na talwipaikascssa."

Wielä muutamien kysymysten perästä jatkoi ruhtinas:
"minä tahdon heti nähdä näitä naisin. Jos heitä on »vää-
ryydellä kohdeltu, pitää heiltä niin Pian kuin sninkin lewot-
tomuus poistettaman. Ehkct sinä, Juho, pidä waiwana
saattaa heitä siniseen huonecscn, jossa minä tahdon ottaa
heidät »vastaan."

Tullaksensa siniseen hnonecscn kulki ruhtinas erään
käytäwän läwitse, jossa kaksi naista oli odottamassa, jotka
»vahdilta oliwnt saaneet luwan siinä olla wartoomassa siitä
ohi kulkelvaa ruhtinasta saadatscnsa puhutella häntä.
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He astniwat nyt molemmat esiin pyytäen, että "he uudes-
tansa kastettaisiin ja otettaisiin Wenäjän uskoon,"

"Hm, tämä on arwoisan Stefnnukscn asia," sanoi
ruhtiuas käänlycu häntä scuraawan sota-ylilaitsijan puo-
leen. "Parasta on, että teidän arwoisuutenne ottaa tämän
asian tutkiatscnsa."

"No," kysyi ylikaitsija, "oletteko oikein asiata tuumi-
neet; minkätähden tahdotte uskontonne toiseksi muuttaa?"

"Niin," wastasi toinen nainen, "kyllähän sekin hywä
saattaa olla; mutta, näettekö, korkean arwoiuen herra, asian
laita on niin, että meillä molemmilla on sotamiehiä kosi-
joina, ja nyt owat meidän tuttnwamme sanoneet, että oli-
si Parempi jos rupcaisimme Wcnäjän uskoon."

Naimojen nimittämiä sotamiehiä lähetettiin nouta-
maan; waimot saiwat käskyn odottaa.

Knttariina rouwa ja hänen tyttärensä wictiiu sini-seen huoncescn. Katariina rouwa kumarsi juhlallisesti, Sc-
silia hiipi puoleksi hänen taaksensa. Ruhtinas wiittasi naisia
istumaan, mutta Katariina rouwa kumarsi noudattamatta
tarjousta.

"Hywä rmiwa, erinomaisen harmilliset seikat owat
waikuttaucet, että teiltä on riistetty teidän henkilöllinen
wapautcnnckiu. On henkilöitä, jotta tahtoivat teidän pa-
rastanne, he wäittäwät teidän wääryyitä kärsineen. Olkaa
hywä, rouwnni, sn sallikaa niinun tehdä teille muutamia
kysymyksiä. Olettehan purooni Irjö Boijcn leski?"

"Olen."
"Onko teillä muita lapsia, kuin tämä nuori nainen?"
"Poika ja tytär."
"Missä he olcskclcwat?"
Ponnistaen itseänsä lewolliselta näyttämään wastasi

Katariina rouwa: "tyttäreni pakeni tmwattomcma niistä
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wäkiwaltaisuuksista, jotka uhkasiwat häntä, eikä hänellä cnään
ole totoa, jonne hän taitaisi palata. Jos, ja missä hän
on suojaa saanut, eu minä tiedä. Poikani palwclee kuniu-
gastansa."

"Minä miehenä?"
"Luutnanttina yhdessä niistä rykmenteistä, jotka tur-

haan tokiwnt Suomea puolustaa."
"Milloin hänen wiimeifeksi näitte?"
"Kolme wnotta sitten, wiidcntoista wnotiscna poi-

kana.
"Oletteko kirjcwaihdossa hänen kanssansa?"

Nuotfiu kanssa on kielletty."
"Te olette siis totellut sitä Mtöstä."
"Kaikkea ihmiscllistä järjestystä pitää totcltaman;

esiwalta on Jumalalta. Hän on sallinut wieraan wallau
hallita Suomessa; yksityisen ei sowi muuta kuin nöyrästi
seurata hänen tahtoansa, joka kyllä määrää päiwäu, jolloin
hän omansa wapauttaa."

"Onko teillä hiljan ollut yhteyttä tuon, maiuion Var-
tiomiehen Löfwingin kanssa?"

"Minun tietääkseni ei koskaan."
"Väitetään, että hän teidän.wäkeännc johti sen hyö-

kätessä niiden kasakoitten päälle, jotka sitten teidän talollen-
ne kostiwat."

Luulenpa uskaltamani wnkunttan, marsin mahdotto-
maksi, että asian laita olisi semmoinen. Talon alustalai-
sia on monta kertaa kchuitettu mallitscwaan aikaan tyyty-
mään, muistutuksella että tyhmänrohkeudella ja urhoollisuu-
della on erinomaisen snuri ero. Wielä tuon onnettoman
päimän aamuna annettiin uusi samanlainen »varoitus, mut-
ta silloin ei enään niistäkään löydetty niitä wiittä miestä
jotka oliwat syypäät ounettomnutccn, snuri scntähden, että
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he jo oliwnt lähteneet järjetöntä tekoansa tekemään. Nel-
jää heistä minä luulen wiidennen houkuttelemiksi, joka on
mies, jonka omituisuudet owat Mniluttnncet, että hän on
tottunut melkein nuhteetta omaa tietänsä kulkemaan."

"Ia knkll se mies un?"
"Kartanon manha puutarhuri. Ennen oli hän sota-

michcnä minun hcrra-wainajallani palwellut ja usean osoit-
tamansa palwelelnksen lautta ansainnut hänen hywäntnh-
toisuutcnsa, jota hän mclwoitti omaisicnsakin ukolle hänen
jäljellä olemalla elonsa ajalla osoittamaan. Huncn yksi?
päisyytensä kerran saaduissa tuumissa on totuttanut hunen
kumppaninsa ennemmin heti seuraamaan hänen tahtoansa
kuin alussakaan sotimaan sitä wastaan, sillä hänen yksi-
päisyyteusä sai heidän kuitenkin aina lopnlsi ukon mieleen
kääntymään."

"Juho, käske tuomaan puutarhuri ia molemmat mie-
het tänne ylös, ylsi erällänsä. Rouwaui, olkaa hywä ja
istukaa tyttärenne lanssa tänne, sillä aikaa kuin minä het-
keksi jätän teidät."

Käytäwässä odottiwat molemmat sinne kutsutut sota-
miehet ja molemmat wnimot. "Tunnetteko näitä naisia?"
kysyi ruhtinas.

„Tunncmme, teidän Jaloutenne."
»Tahdotteko ottaa heitä Maunoiksenne?,,
„Emme, teidän Jaloutenne."
„Menkää!" Sotamiehet meniwät.
Ruhtinas kääntyi sotamiehen puolen, joka oli tuo-

nut naiset sisälle ja sanoi: „anna heille selkään ja päästä
heidät menemään."

Nyt kääntyi hän puutarhuriin päin, joka tämän ta-
pahtuessa oli tuotu sisälle, ja nyt seisoi erinomaisen lewol-
lisena eikä näyttänyt huoliman koko maailmasta.

6
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~Kuka johti hyökkäystä minun sotamiesten! päälle?"

sanoi hänelle ruhtinas fowalla äänellä.
„loutawa kysymys! Kukapa uiistä nnhjulsiota olisi

rohjennut ryhtyä toto miaau, jos en minä olisi pannut hei-
dän jalkansa liikkeelle ja ajatellut kaikkea heidän puolestansa."

„Tämä tapahtui kai teidän emäntänne käskystä?"
„Piruja tanss', akat semmoisia ymmärtämät. Tois-

ta olisi ollut jos Herrassa edesmennyt kenraali olisi elänyt,
niin ci meidän olisi tnrwinnnt salakyttinä akkojen liepeiden
takana kontata, luwalla sanoen. Waitka kyllä armollinen
rouwa on hywä monessa suhteessa, ja tyttäretkin owat,

Jumala sen tietää, oikein oiwia; muita parempi on kuiten-
kin micswalta kuin akkamaita, niin on kaikkina aikoina ollut."

„Entäs Löfwing? Hän pänsi pakoon?"
..Mitä saakelia, Löfwingi. Onko hän taas tullut

tälle puolelle? No sitten on taasen kumminkin yksi kunnon
sielu maassa, jolla on sydän oikealla paikalla/'

„No, olihan Löfwing teidän kanssanne?"
~Eipci hän saakeli soikoon niin olisi laittanuttaan

asiaa, että meitä olisi wangittn; mutta minä olin tyhmä
pöllö, olinpa uiiukin."

„No, huomaatko nyt että olet saattanut onnettomuu-
den hcrrnswäellesii",

„Mitä? Minäkö sen tein? Kasakka-piruthan ne oli-
wat, enkä minä."

„Ia nyt saat tehdä huwinmtkan Siperiaan."

..Paremmatkin miehet owat ennen tehneet saman. Pi-
in nielkööu kun en minä saanut henkeä useammasta kirotusta
partasuu-p—lecstä, niin minä olisin taitanut lähteä teweäm-
mnllä omallatunnolla."

„Wieläto päälliseksi tahdot ansaita selkääsi sopimatto-
masta puheestasi.
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„Autakaa anteeksi, teidän armonne, niin, kas kun tu-
lin kironneeksi, se ei sowi kun korkeiden herrojen kanssa
puhutaan."

Miehen muoto oli koko puheen aikana ollnt sydämel-
lisen ystäwällincn, hän ei näyttänyt aawistawnnkaan, et-
tä hänen sanoissansa olisi mitään sopimatonta ollut, niin
että se ruhtinaan enemmän kuin yhden kerran oli hymyile-
mään saanut. Hän mieliin pois ja molemmat toiset mie-
het tuotiin sisälle. Heidän kuulustelemisensa oli pian lop-
punut, ja heidän selityksensä oliwat ihan samankaltaiset kuin
puutarhurinkin. Ruhtinas meni takaisin molempain odot-
tamien naisien luo.

„Kunnioitcttawat naiset," sanoi hän ystäwällisellä
kohteliaisuudella, „sodalla on monta surullista seurausta,
loukkanwimpia on, että salojen naisienkin pitää scntähdcu
kärsimän. Minä en taida tarjota teille minkäänlaista kor-
wnnsta siitä mitä te syyttömästi olette kärsineet. Kuitenkin
pyydän niinä teitä, ollaksenne ainakin tulewaisuudcksi semmoi-
sista onncttomunlsilta turwatut, suostumaan minnn ehdoituk-
seeni, että toistaiseksi jäätte Turkuun asumaan. Pitkällisestä
sodasta »villiintynyttä sotawäleä on joskus warsiu inahdoton
etenkin kaukaa, hillitä. Jos teillä muuten on jotakin toi-
woa, jonka täyttämistä minä taidan auttaa, niin se olisi
minulle mieluista."

"Huhu on aina ylistänyt ruhtinas Oalitsinin ialoa
nimeä, silloinkin kun hänessä nähtiin »vihollinen; minä olen
nyt oppinut, että huhukin taitaa totta puhua. Mutta sal-
likaa minun, sen jalon oikeuden lisäksi, sota minä olen saa-
nut nauttia, wiclä pyytää teiltä yhtä armon osoitusta:
minun palwclijoittcni henkeä ja wapautta."

"Nouwani, te rukoilette niiden puolesta, jotta totte-
lemattomuudellansa teitä kohtaan owat koko tämän onnet-
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tomuuden saaneet aikaan?" sanoi ruhtinas, jonka sielussa
silmänräpäyksen ajaksi nousi epäluulon ajatus.

"Niin, jos heidän tekonsa olisi minnn käskystäni ta-
pahtunut, niin minä tuotin olisin taitanut, wclwollisuuteni
mukaan, heidän asintansa ajan."

"Sen kuwan mukaan, jonka te olette yhdestä heistä
tehnyt, pelkään minä että te itse tulette kärsimään, jos mi-
nä suostun teidän pyyntöönne."

"Minä rukoilen imeläkin yhtä armoa, pyytäessäni
että leidän Jaloutenne sallii lähettää hänen Ruotsiin. Poi-
kani saisi siellä ottaa hänet hoitoonsa, ja satsinhan minä
samassa tilaisuuden lähettää tietoja rakkailleni siellä. Minä
toivoon, että teidän Jaloutenne pitää minun sanani tar-
peellisena waluutcna, etten minä käyttäisi teidän hywyyt-
tänne kiellettyjen tietojen lähettämiseen."

"No, rouwllni, te pyydätte paljon. Nämät miehet
owat tehneet kawalluksen minun keisariani wastaan; mutta
teillä on oikcns waatia paljon, tursimisienne korwaukseksi.
He päästetään ilki, ja puutarhuri saa passin. Ia nyt,
kunnioitettawat naiset, sallikaa minun pyytää teitä wieraina
jäämään minuu talooni, sillä aikaa kuin teille sapiwampaa
asuntoa hankitaan. Lisäksi pyydän minä saada olla teidän
rahanne hoitaja, siksi kun olette ehtineet asianne järjestää."

"Ei minun kiitollisuuteni sitä hywyyttä kohtaan, jonka
teidän jaloutenne on osoitanut meille, wahene siitä, ett'en
minä taida sitä käyttää. Jo tämä rappioincn pukukin"
(hän tarttui keweästi mustaan hnmecsensa) "ulisi sopima-
ton wieras ruhtinaan huoneessa. Ennen kaikkia waatii sy-
dämeni minua etsimään tytärtäni."

"Rouwa paroouitar, kartanossanne ei teillä ole asun-
toa, ja monta hankaluutta saattaa sitä paitsi kohdata teitä
siellä. Te itse ja ehkä mielii cnncmmän teidän nuori tyt-
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tärcnne, olette mielen-liikutuksista ja ponnistuksista paljon
kärsineet. Epäilemättä on neiti Boijc löytänyt turmapai-
kan jonkun teidän alustalaisenne, taikka ehkä teidän pappin-
ne luona. Minä annan ryhtyä toimeen että häntä etsi-
tään ja uskotaan jonkun henkilön huostaan, jonka te hy-
wäntcihtoisesti »valitsette häntä tänne seuraamaan. Juho
Pctrowits, sinun huolenasi olkoon hankkia näille naisille,
mitä he täskcwät. Sunilla on nyt kunnia olla ritarina
heidän palveluksessansa. Minä pyydän että naiset käyt-
tävät näitä huoueita niinkcmvan kuiu haluatte."

Ruhtinas kumarsi kohteliaasti, hymyili ystävällisesti
Juholle ja »vetäytyi sitte toisella puolcu täytäwää olemiin
hnonelhin.

Katariina rouwa kääntyi Juhon puoleen: "te meille
sanoitte, ettei meidän wähempäätarwinnut odottaa siltä mie-
heltä, jonka käsiin Jumala on tämäu maan kohtalon Pau-
nut. Mutta minä en taida käyttää hyväkseni hänen le-
hoitustansa jäädä tänne. Mahdotonta, mahdotonta! Jokai-
nen hetki, jota en täytä tyttäreni etsimiseen on minulle
sanomattoman raskas. Mutta Sesilia, lapseui, sinä vaa-
lenet, mikä sinua waiwaa?"

Scsilia oli ruhtinaan lähteissä wnipunut sohwallc.
Hänen heitto ruumiinsa ei jakasnnt kauwennin taistella
niitä mielculiikututsia ja ponnistuksia »vastaan, jotka »vii-
meisinä päiwinä oliwnt »vaihdelleet. Katariina rou»van
täytyi lopuksi tehdä päätös edes muutamiksi tunniksi jäädä
sinne, antaatscnsn hänelle toipumisen aitaa; mutta kylmet-
tyminen ja miclcn-liilutus oliwnt »vaikuttaneet liian ko-
wasti, jättäälscnsä uhrinsa niin pian. Scsilia sairastui lo-
ivasti.

Vapaaksi Pääsemisensä ilossa läksi puutarhuri Jaa-
kon ja Jussin kanssa ryypylle, sittetuin Juho oli heille an-
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tanut rahoja matkansa waraksi. Eipä kuitenkaan kestänyt
kauwan, ennenkuin hän, joka ei taitanut olla sanoilla ja
liikkeillä hammastelcmatta ja näykkimättä kaikkia »venäläi-
siä, joita hän tapasi, tuli uuteen tappeluun, joka päättyi
siten, että hän, tuntia myöhemmin, usean onnettomuuden
tomerin kanssa, oli matkalla Wcnäjään.
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Ä cwottomuudelln oli Katariina rouwa lukenut pmwät
siitä ajasta, jolloin hän luuli taitamansa Margareetta

odottaa. Mutta Scstlian sairaus oli wielä niin arwelut-
tawalla kannalla, ettei matkaa ollut ajattelemistakaan. Hän
oli nyt kuitenkin jo niin paljon parantunut, että Katariina
rouwa toiwoi piankin saawausa lähteä kadonnutta tytärtänsä
etsimään, kun tämä eräänä päiwänä äkkiä astui huoneesen
äitinsä luo, riensi esiin ja oli syöksyä hänen syliinsä.

Katariina rouwa nousi hämmästyen ylös, mutta ar-
mollisuudella, joka heti muistutti Margareettaa hillitsemään
intoansa, syleili häntä sitten juhlallisesti ja sauoi: "terwc-
tuloa, tyttäreni, kiitetty olkoon Herra, että minä olen sinun
jälleen saanut. Sinä olet wiiftyuyt lauman." Mutta jo
riippui Scsilia, käsiwarrct sisaren laulussa, ääneensä itkien
hänen rinnallansa; hän oli läheisestä huoneesta kuullut
Margareetan änncu ja juossut sinne, puoliwaatteissacm
niinkuin hän »vuoteeltansa oli noussut.

"Sesiliani," sanoi Katariina rouwa," unohdathan so-
pimattoman pulusi. Maateta itsesi, me tulemme sinun luok-
sesi."

Sesilia lähti huoneesta ia Katariina rouwa jatkoi
Margareettaan päin kääntyen: "murheella on sydämeni sur-
rut siuua. Mikä on ollut syynä siihen, että sinä olet »vii-
pynyt niin kauwan ja missä sinä olet oleskellut?"
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"Ihmeelliset seikat ja erehdykset owat »vaikuttaneet,
etten minä cunen saauut äitini kirjettä, ja missä minä,
paeten yhdestä paitasta toiseen olen saanut turmapaikkaa,
ftyydäu minä saada kertoa. Tämä nika ou ollut tärkeä
minulle, äitini, sallikaa minun selittää .

. . ."

"Margareetta, sinä olet »väsyksissä ja tarwitset lepoa.
Muotosi ou kuumeen tapainen ja se osoittaa outoa mielen
jäunitystä. Wnikka hartaasti toiwoutin suawani kuulla,
mitä siuulla ou sanomista, niin . .

.
Ah, mitkä ajat, kun

ci äiti ennestään tiedä tyttärensä tekemisiä, waan jälkeen
Päin kertomuksien kautta täytyy saada niistä tiedon; Mutta
en minä kuitenkaan nyt tahdo että sinä wielä enemmän it-
seäsi kiusaat ja ponnistat. Lepää nyt, lapseni, hywää yötä.
Huomenna pitää sinuu kertoa minulle kaikki."

"Ah ci, äitini," sanoi Margareetta innolla ja rukoi-
lemalla liikkeellä, "sallikaa minun puhua uyt. Miuusta on
kuin tekesin syutiä äitiäni wastnan jota hetki kuin olen hä-
nelle kertomatta, mitä minä hänen ncuwottausa ja suostu-
muksettansa olen tehnyt. Mikä tästä scurauneekin, en minä
ainakaan tahdo salata mitään."

"Margareetta, sinä »vapiset, olethan kowin liikutettu,
mitä tämä merkitsee?" ,

Margareetta painoi ristissä olewat kätensä sydäntänsä
wastacm ja loi katseen korkeuteen, ja sywä huokaus pääsi
hänen hunlitmisll. Sitten alkoi hän jotenkin walawalla ää-
nellä kertomuksen scikalliscsta retlestänsä.

Katariina rouwa istui tarkasti kuunnellen. Alussa
keskeytti hän joskus puhetta kysymällä jotakin, ja istui wii-
mein warsin äänettömänä; mutta yhä enemmän pimencwä
katse osoitti wuorottain lcwottomuutta, tyytymättömyyttä,
wihastunmsta ja surua. Kun Margareetta kertoi lupauk-
sensa olla Maunon omana, salomoi taasen wihastumisc»



89

liekki Katariina rouwan silmissä, ja kädellänsä mursi hän
raskaasti pienen, häncn edessänsä pöydällä oleman silkillä
päällystetyn paperisen korin, jonka Sesilia parantumisensa
ajalla oli tehnyt. Pian katsoi hän kuitcutiu lcwolliscna ja
ylewänä ylöspäin, niinkuin hän jo todellisuudessa olisi mur-
tanut tehdyn lupauksen samalla lailla luiu hän oli korintin
murtanut.

Margareetta waalcui waalcncmistaan, jota enemmän
hän läheni kertomuksensa loppua, kuinka he jäällä tapasiwat
wanhan papin ja häneltä saiwat tietoja saaresta. „Nyt,"
jatkoi hän, "ei meillä ollut niitäkään turwapaikkaa cnään.
Palata oli mahdotonta. Mitä minä muuta taisin aawistaa,
kuiu sen mikä oli luonnollisinta, joutua waiuoojicni käsiin,
saaliiksi willille wihollisille? Ennen täytyi minun walita
hänen kanssansa, joka tähän asti niin jalosti oli minua suo-
jellut, jakaa wicläpä nälänkiu kauhut, joihin hän ainoasti
minun tähteni oli antautunut, sillä helposti hän itse olisi
taitanut pelastua, jos ei hauen olisi tarwinnut minusta
huolta pitää. Mutta jätettynä yksin hänen kanssansa eh-
käpä kuukausia »viettämään, ehta siksi asti kuu jää uudestaan
tekisi järwcn ylitse sillan, ja hirmuisimmcm puutteen »val-
lassa, kuinka taisin miuä ymmärtää, jos en minä siten mi-

tannut waaroihin, joita en tietänyt wälttää? Tummina ja
epäselwinä liikkuiwnt tämän kaltaiset ajatukset mielessäni,
kun Mauno nojautcn minun puoleeni sanoi: "Margareetta,
anna tämän Jumalan miehen siunata yhdistyksemme, ru-
pee miuun waimotscni. Kun tämä heikko jääkuori, joka
nyt peittää järwcn meidän jallaimme alla, ehkä jo päiwän
perästä sulaa pois, olemme mc maailman edessä luulleet;
eläkäämme kuitenkin puhtaina Jumalan edessä, ja kuolkaam-
me yhdessä, jos hän seu waatii."

Maraarcetan taswoilla paistoi uyt hcloittawa puna;
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mntta Katariina romva sitä mastoin istui wnalcana, mel-
kein hengctönnä. Suoncnwedon-tapaisesti piti hän kiinni
tuolin settapielcstä, jolla hän istui; hän näytti olcwau
nouscmaisillansll, mutta wielä ei hauen kielensä sanaakaan
wirkannut, katseensa waan loi hän erinomaisen tarkasti
Margareettaan, joka jatkoi: "oi, äitini, mitäpä en olisi tah-
tonut antaa, jos tässä tilassa olisin teiltä ncuwoa saanut.
Aikaa ci ollut pitkään epnilcwäisyytcen. Kuitenkin Jumala
oli minun lähelläni, sen tuusiu nyt enemmän kuin milloin-
kaan ennen, lyhyt rukous antoi minulle taasen rohkeutta ja
päättciwäisyyttä, ja äitini, minä tulin pelastajani Maunoksi,
samalla tunnilla hänestä eroitakseni: sillä nyt wastn sain
minä teidän lähettiläänne tulon kautta tietää, että minua
oli etsitty ja seurattu ninoasti scntähden että minä teidän
kirjeenne saisin. Ia nyt, äitini, oi äitini, antakaa minulle
anteeksi ja siunatkaa minua."

Wiimcisiä sanoja sanoessaan oli Margareetta waipu-
nut polwillensa Kntnriina rouwcm eteen, joka mielä hetkisen
istui warsin liikkumattomana, mutta sitten nousi hnn ylös
ylewällä sn ylpcnllä ryhdillä. "Heikko, horjuma olento,"
ratkesi hän puhumaan, "niinkö Margareetta Voisen pitää
äitinsä edessä langeta polwillensa, Maitta hän tietää, että
hän heikkoudellansa on häwäissyt korkean snkunsa. Pitikö si-
nun alusta kohteleman nimetöntä ja suwutonta nuoru-
kaista wertaiscnasi, sitten askel askeleelta hänen pauloihinsa
joutuaksesi? Pitäisikö semmoisen miehen, jota neiti Boijcn
ei sopinut muuua pitää kuin palwclijana, pitäisikö hänen
saada olla sinun »vertaisenasi; sillä niin sywään langenneek-
si en taida sinua lnulla, että palwclijasi milloinkaan olisi
taitanut tulla siuullc Määrälliseksi? Eikö rinnassasi ollut
mitääu ääntä, joka olisi sinulle waroitnsta hnutauut jokai-
sella askeleella, jota astuit eteenpäin onnettomalla hnmäis-
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tyksen polulla? Kuitenkin mikä on tapahtunut, sitä ei enään
tapahtumllttomaksi san; mutta ei halpasukuinen milloinkaan
Margareetta Noijen puolisoksi tule. Tuska ja pcljästys oliwat
tuntosi sekoittaneet; mutta sillä tawalla tehty yhdistys taide-
taan rikkoa. Korkean arwoincn pispammc järjestää tämän asian
wcuchasta hywäntahtoisuudesta meidän perhettämme kohtaan,
maikka tosin arwokas wanhus, ehkä nyt paenneena hiippa-
kunnastansa muutenkin aina koettaa sen paraaksi waikuttaa
mitä mahdollisesti maan waikuttaa taidetaan. Nouse ylös,
Margareetta. Wasta sitte kuu tämä häpäisewä wihkimys
on tyhjäksi tehty, taidan minä taasen tyttärenäni sinna sy-
leillä, mutta en nyt, kun tuo häpeän pilkku sinun jaloa
nimeäsi tahraa."

"Ei, ei, äitini, Jumalan tähden," huudahti Margareet-
ta, "ei, ei! Jumala ou hänen minulle antanut puolisoksi;
hänen omansa minä olen, siksi kuin Jumala itse meidän
eroittaa. Hänen omansa minä olen, hänen «manansa minä
pysyn, meitä ciwät mitkään maailman woimat taida eroit-
taa. Kentiesi en cnään milloinkaan sna häntä nähdä, sitä
en tiedä; mutta hänen omanansa minä olen elämässä ja
kuolemassa, lähellä taikka kaukana, ilossa ja murheessa."

"Margareetta, siuä et enään tiedä mitä puhut, mene
lepäämään, että järkesi selwenisi."

Äkkiä nousi Margareetta nyt ja sanoi rukoillen: "äi-
tini, ajatelkaa mitä te'ettc ennenkuin semmoisen askeleen
otatte. Muistakaa, että, jos onnistutte, te samalla olette
murtanut tyttärenne sydämen."

"Margareetta mene," sanoi Katariina rouwa kowasti,
ja witkallisesti poistui hänen tyttärensä.

Kun Margareetta seuraamana aamuna tuli sisälle,
terwehti häntä Katariina rouwa 'niin, ettei kukaan »vieras
siinä mitään onton olisi huomannut, mutta Margareetta
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siinä selwästi huomasi »vieraantumista. "Maijn neitsy,
nosta tuoli nciti Margareetalle;" wirkkoi Katariina rouwa
pannen, Margareetalle helposti huomattaman, koron neiti-
sanalle. Sittc sanoi hän: "Margareetta, sinun pitää kiireim-
min laittaa itsellesi sopiwa puku äitisi luona läyttäälscsi.

Katso tuossa on kaksi hamekangasta. Sesilia ja etenkin
Maiju-ncitsy saamat sinua auttaa."

Margareetta kiitti nöyrästi äitiänsä hänen huolenpi-
dostansa ja rupesi heti toista kangasta leikkaamaan. Mo-
lemmat oliwat harmaan mariset. Työ maikutti, ettei niin
helposti huomattu ettei äiti ja tytär mitään keskenänsä
puhuneet.

Hetken penistä tuli Juho, jonka Katariina ronwa oli
kutsuttanut ja jonka hän esitti Margareetalle rakkaana su-
kulaisena. Sydämellisesti terivchti Margareetta häntä, sillä
Sesilia oli jo kertonut hänelle kuinka hän oli ollut hänen
ja Katariina rouwan suojelijana, ja että Katariina rouwa,
lähemmin tutkiessaan Inhon äidin sutun, oli ilolla huo-
mannut, että he oliwat sukulaisia. Sukulaisuus oli tosin
kaukainen, mutta wiclä siihen aikaan pidettiin heimolaisuutta,
jota waan saattoi lukea, paljoa enemmän yhdistämällä, kuin
nykyaikana lähimpäätään »verisidettä. Juhon palwclus we-
näläiscn päällikön lnona oli tosin Katariina ronwan silmissä
anteeksi antamaton mikä; mutta ci häu tytköuään taitanut
olla tunnustamatta, että juuri tämä wirka oli tehnyt mah-
dolliseksi, että hän taisi hänen ja hänen tyttärensä pelastaa.
Hänen lujat pcrus-ajatulsensa saiwat siis wähän helpontua
nuoren miehen hywätsi, joka, hänen ainoana miehisenä su-
kulaisenansa koko maassa, nyt jo pidemmän ajan oli ollut
hauelle kaikin puolin sopimana turmana useissa seikoissa.
Hän oli myös tottunut pitämään häntä snwun miehisenä
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edustajana. Nyt kutsui hän hänen toiseen huoncescn, sulki
owen ja alkoi »vakaasti:

"Tällä kerralla käännyn minä Juho weljen puoleen
erinomaisen tukalassa ja huolettamassa asiassa. Juho wcli
taitaa siitä nähdä kuinka paljon minä häneen luotan. Meidän
sukumme ainoana, tässä maassa asumana heimolaisena on
hänellä, minun ajatukseni mutaan, sekä oikeus saada tietää
perheen asiat, että wclwollisuus sen kunniaa hoitaa. On-
neton tyttäreni Margareetta (surulla kerron minä siitä hä-
peästä) on, tuskallisen paon waiwojen hurjistaman», lo-
puksi joutuneena jonkinlaiseen epätoiwoon, antanut wihitä
itsensä erään aatelittoman henkilön kanssa, semmoisen, jolla
ei ole nimeä, ei arwoa ja jota ei milloinkaan niilläkään
ehdoilla taideta neiti Voijcn puolisoksi omistaa. Tämä
wihtimiuen, joka on tapahtunut ilman hänen äitinsä taikka
sukulaistensa suostumuksetta on ja täytyy olla laiton ja
siis helppo kumota. Mutta älköön yksi laittomuus pallitko
toista. Arwokas pispammc itse, taikka, jos asian niin pit-
källe pitää menemän meidän armollinen kuninkaamme päät-
täköön tämän asian. Ei wieras »valtaaja eikä myöskään
konsistorin, joka nyt paremman puutteessa on määrätty, ettei
yleisön hengellistä hoitoa laiminlyötäisi, taida tämän kal-
taista asiaa tuomita. Kirjewaihtoon rupecmiseksi tässä asi-assa waaditaan ruhtinaan lupaa, eikä hän sitä luullakseni
Juho weljen pyytäessä taida kieltää. Itse toiwoisin sllawa-
ni olla sanelematta tästä asiasta."

Hetken mietittyänsä wastasi Juho: »uskallanko pyytää,
että sanoisitte sen miehen nimen, jolle Margareetta on kä-
tensä antanut?"

Mauno Malm."
"Tuo rohkea partiomis! Hän on siis todellakin wielä

uskaltanut tulla Suomeen, ja missä aikecssa? Wielä pyydän
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yhtä asiaa kysyä: haluanko Margareetta itse tämän awio-
liiton kumoomistn?"

„Tyttärellä ei saa olla muuta toiwoa kuin hänen
äidillänsä, silsi kun hänen äitinsä wapaehtoisesti luowuttaa
oikeutensa sille puolisolle, jonka hän hänelle »valitsee."

„Siis suostuu hän tähän eroon ainoasti kuuliaisuu-
desta?"

„Tänci pciiwänä en ole hänen kanssansa siitä puhunut
ja illalla oli hän niin liikutettu, etten minä taida pitää
hänen kiimasta kieltoansa muuna knin mielen tuhosta tulleena
mielen maltin puutteena,"

Juho nousi ylös sn käwcli hetkisen edes takaisin laat-
tialla. Wihdoin pysähtyi hän Katariina rouwau eteen ja
sanoi: „Salliiko armollinen tätini minun sanoa ajatukseni
tästä asiasta?"

„Minä toiwon saamani kuulla sen."
„On ruwcttu lunlcmaan, cttä tuo Malm on taasen

rohjennut Suomeen tulla, ja häntä wainotaan nyt. Kun
hän on järtewä ja tarkka, en minä cpäilekään, »että hän
wälttää kiinni ottamisen wacirat; mutta Suomi hänen täy-
tyy jättää nyt ja Vaikea on hänen pitkään aikaan takaisin
palata. Aika tuo mukanansa monta lääkettä. Parempihan
on että Margareetta wapaehtoiscsti suostuu tähän eroon,
kuin jos se tapahtuu wäkisin. Sitä paitsi on tämä Malm
semmoinen huimapää, ettei ole ensinkään wnrmaa, että
hän milloinkaan tulee takaisin Margareettaa »vaatimaan,
jos sotaa kestää. Ia jos taasen tulee rauha, jota nyt
näyttää olewau syytä toiwoa, niin taidetaan tämä asia toi-
mittaa paljoa »vähemmällä huomiolla ja mouiuaisuudella
kuin nyt. Ne harwat henkilöt, jotka tuutewnt täinäu asian,
taidetaan hclpoSti saada pitämään se takanansa, ja koko
toimitus taitaa sillä tawalla muuttua aivottomaksi, ja sen
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woima itsestänsä kadota, korkeintaan pispan ia konsistorion
helposti saadulla suoötumuksclla, jahka he rauhan pää-
tettyä owat ehtineet muuttaa kotiin. Tätä ikäwäa asiaa ci
sillä tawnlla tarwitse saatta koko maailman tiedoksi."

Katariina rouwa istui hetkisen miettien. Wihdoin
sanoi hän: „luho weli saattaa olla oikeassa. Minä uskon
että niin taitan tapahtua. Lcwottomuudcsta saattaa itawää
asiaa loppuun älköön pikaistuttako."

Katariina rouwa pyysi Juhoa nyt jättämään hänen
kahden Margareetan kanssa, jonka hän kutsui sisälle. .Mar-
gareetta," alkoi häu, „sinuu ajattelemattoman ja rikolselliscn
yhdistyksesi, on äitisi tahdon walta murtanut, ehkä seikat
maatuvat, että minun wielä pitää joku aika asiaa wii-
wyttäinän ennenkuin minä sille painan lain sinetin. Mutta
murrettu ja kumottu ou ikuiseksi ajaksi tämä side, jota et
sinä milläkään tawalla saa pitää sitomana; äläkä sinä minun
kowimman wihnni uhalla, pidä minkäänlaista yhteyttä
tämän miehen kanssa, wann pidä häntä aina wicraimpana
wicraann. Tämä on tahtoni, noudata sitä. Sywä salai-
suus peittäköön, että uiiu häpeällistä yhteyttä milloinkaan
on tehtykään. Eikä nyt cnään sanaakaan tästä, ennenkuin
on malttamatonta taasen koskea tähän iljettämään asiaan,
että tämä laittomasti sidottu yhdistys lain mukaisesti tulisi
rikotuksi."

Käden miittaus antoi Margareetalle merkin poistu-
maan. Hän meni horjuen toiseen hnoneescn ja heittäyi
itkien Sesilian syliin, huumaamatta Juhon läsnäoloa. Hän
läheni impeä ja sanoi matalalla äänellä: „nnna ajan kulua
ja toimo. Odotus-aikaliu on jo suuri woitto. Näetkö
kuinka minä, maikka olen näin wicras, tunkcun sinun luot-
tamukseesi, mutta Ecsilin on oikeuttanut miunu olla teidän
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weljenänne. län hywnsti nyt ja rauhoitu niin paljon kuin
mahdollista, hywä Margareetta."

Juho meni ja molemmat sisaret itkiwiit hetken yhdes-
sä, siksi tuin heitä kutsuttiin ajan tnwan mukaan kello
12 laitetulle päiwälliselle. Margareetan, joka ei uskal-
tanut jäädä pöydästä pois, täytyi ponnistaa woiniiausll
että hän näyttäisi lcwolliselta, ettei hän palwclijoille näyt-
täisi olewansa liikutettu. Katariina rouwa tuli sisälle le-
wollisena ja ylewänä niinkuin tawalliscsti, eikä hänessä
woitu huomata minkään mielen liikutuksen jätkiäkään.
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iMuutamm päiwiä myöhemmin, kuu Settlm jo oli ollut
ulkona raikasta ilmaa nauttimassa, tuli Juho eräänä

iltana ja ehdoitti, että hän saisi saattaa neitoja eräälle
kaupungin läheisyydessä olemalle «vuorelle sieltä, Maikka kau-
kaakin, katselemaan »venäläistä lanvastoa, jonka piti purjeh-
timan pois. Katariina ronwa piti tosin asian niin surul-
lisena, että hän tuskin olisi siihen suostunut, jos ei hän
olisi tietänyt mirwoitukscn molemmille tyttärillensä terwcel-
liseksi, ja sitä paitsi Juhon oleman hywän turman »viholli-
sista »vilisemässä kaupungissa. Päiwä oli erinomaisen kau-
nis ja lämmin. Eräälle »vuoren huipulle, josta oli paras
näköala joen suulle ja seu ulkopuolella olemalle linnan sel-
jalle, istuiwat kolme käwelijöä, samassa kuin yksi lniwa
toisensa perästä täysin purjein, heikon tuulen wieminä,
»vitkaan kulkimat liuuan niemen ohitse. Näytelmä oli kau-
nis, mutta ei kolme» uuurcn katseet kuitcukaan sitä seuran-
neet. Kukin ajatteli tärkcempiä asioita kuiu hetkcu, maik-
ka jokainen erilaisia.

"Kutsukaa," sanoi »vihdoin Scsilin, "kuinka kaunista
tuo on, katsokaa kuinka aallot kaunistnwat laskeuman auriU-
gon kullan sateista, ja kuitenkin ownt ne aaltoja, jotka
huuhtoivat Suomen rantoja, jotka täywät Suomen järwissä,
ja jotka,nyt kauuisteleiwat Suomen »vihollisen laiwoille.
Viitapa minä kumminkin sitä sinulle kerron, Juho? Sinä
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olet kummallinen ihminen, nscin tahtoisin luulla sinua hy-
wäksi ja lujaksi uiiukuiu kulta, ja scutähdcn puhuu sinulle
sydämeni Pohjasta; mutta sittcu muistau taasen mitä en
millään muotoa taida hywätsyä, ja silloiu oleu wähältä
ruweta itkemään kuiu et sinä ole semmoinen, jommoiscksi
minä tahtoisin woiwcmi ajatella sinua."

"Sesilia, ja minä tahtoisin kuitenkin niin mielelläni,
että sinä hywäksyisit minua. Minä olen heittänyt pois
kalliimman mitä miehen sopii tuumia, toiwon kerran sna-
wuttaa isänniaan rnkkanden! Mntta, Sesilia, en minä sit-
tenkään tahtoisi ettet sinä minua hywälsyisi."

"Taioanko muuta? Sinä, ruotsalainen, olet Wcnäjän
palwclukscssa!"

"Miuä olen suomalainen, en ruotsalainen ja wielä
wahcmmin wcnäläincn," wnötnsi Juho lämpimästi. "Suo-
mi on syntymämaani, Suomi, joka on melkein erämaaksi
muuttunut. Miksi suomalainen olisi ruotsalainen? Milloin
olet kuullut ruotsalaisen lukeman itseänsä samaksi kansaksi
kuin me? Pilkkaa ja halwetsimista owat he meille anta-
neet; sana suomalainen on heillä ollut melkein haukunta
nimenä."

"Minä olen waan tyttö," alkoi taasen Sesilia, "enkä
minä miesten tekoja paljoa ymmärrä; mutta, näetkös; ty-
tölläkin on joskus tuumansa, ja minä ajattelen että, jos
sinulla oukin oikein paheessasi, niin olet sinä kuitenkin rik-
konut uskollisuutesi luuiugastasi ja maatasi wastaau.
Mutta kuinka sinulla siiuä on oikein? Jo pienoisesta lap-
suudestani olen kuullut että Suomi, raakana Ruotsin woit-
tomaäna, otettiin »veljelliseen yhteyteen ruotsalaisten kanssa,
ja että Ruotsi jalomielisesti autoi Suomelle laiu, siwistyk-
sen, ja ennen kaikkia Jumalan tuntemisen."

"Sesilia, ei minun tarkoitukseni ollut Rnotsiu ja
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Suomen keskinäisestä wäliötä, minkälainen se sitten on ol-
lutkin, etsiä puolustus-syytä palweluksecui sen hnllitsijau
luona, joka nyt ainoasti »voittajana »vallitsee tätä maata.
Mutta ehkä pitäisit minua »vähcmmi syyllisenä, jos tietäisit
minuu syyni. Joskus kerron sinulle elämäni »vaihtelewai-
suudet, ehkä silloin on paljo» mielestäsi toisenlaista, kui»
nyt."

"Nyt, oi nyt, Juho hywä," sanoi Sesilia »vilkkaasti.
"Me olemme täällä hywässä rauhassa. Ilta on uiiu
kaunis."

"No, alkoo» mi»; ci minun elämiini satu ole pitkä.
Minä muistan sinulle kertoneeni, että äitini, jouduttuansa
köyhyyteen, muutti maalle sa tottui piau, »välttämällä
kaikkia tarpeettomia knlunlia tekemään pienen omaisuutemme
riittäwätsi »välttämättömimpiin menoihin. Minä olin wielä
wnrsiu peiui ja oliu onnelinen, sillä kuu miuulla oli hywä
äitini ja tarpeeksi ruokaa, ci minulta puuttunut mitään.
Mutta sitten pnhlesi tuo hirwcä kulkutauti, joka autioitti
meidän maamme menneen wuosi sadan lopulla, sittenkuin
kntowodct ja nälkä vluvat raiwonneet siihrn määräin, ettei
rutolla enääu mitään ottamista näyttänyt olewau. Äitini
joutui ruton uhriisi. Itkien lähdin minä matalasta majas-
tamme joltakin naapurilta anomaa» apua. Minä kaivelin
talosta taloon. Kuolleita taikka kuoleman kanssa kamppaa-
waisia oli »vastassani jota talossa, epätoiwon jäykkyys oli
tarttuunt hauvoihin jäljellä cläwiin, kurjuus oli liian suuri
että tukann olisi muista huolinut. Minä palasin wihdoin
ylsin, uemvotonna, ilman lohdotnsta jn apua, ja makasin
kaksi päiwää itkien äitini rnumiiu ääressä. Wihdoiu rupesi
uälla minua »vaiivnamaan. Wähäisen leipää, jota oli ollut
jäljellä, olin näinä päiwinä wähitcllen syönyt; lapsi ei
unohda nälkää surun tähden. Taasen meuiu ulos. Wähiin
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matkaa kodistani tuli wastaaui wanlen, laihtunut olento,
se oli lähimmän naapuritalon isäntä. Hänelle minä wali-
tin hätääni. "Poika," wastnsi hän minulle, "Jumala on
siuun minun tyköni lähettänyt. Taloni on autio, kaik-
ki owat kuolleet, miuä olen yksin jäljellä, tnle minun knus-
saui!"

'Hnn hoiti minua niinkuin isä, ja niin tulin minä,
aatelisen suwuu jälkeläinen, jota on maamme wanhimpia,
todelliseksi suomalaiseksi, kansan mieheksi, enkä ruotsalaiseksi
niinkuin meidän aatelimme yhä enemmän ja enemmän on
tahtonut olla. Mutta tämä suruton aita loppui pinn. To-
sin olimme kauwnu kuulleet kuiuka sota raiwosi maan toi-
sissa osissa, mutta meidän seuduillamme luutui raskaimmaöti
se sota, jota käytiin kaukaisissa maissa. Joku tnhat-lutu
miehiä sai meuuä Suomea puolustaman», samalla tuiu
ninoasti siitä seudusta maatamme muutamien wuosicn
kuluessa nostettiin puoli satoa tuhatta, ja lähetettiin wie-
raille maille. Heti sen jälkeen kuin rutto oli tuhojansa
tehnyt, määrättiin uusi sotawäen-otto. Nyt eiwät edes
talonisännät Päässeet wapcmksi. Kaswätus-isäni otettiin mo-
nen sadan talonomistajan kanssa sotnmichclsi, ja niin jäi
autioksi sekin talo, jossa minä olin inswannt, niinkuin ai-
nakin puolet koko maan taloista. Minä olin silloin kol-
mentoista wuotins, rawakka ja miehekäs poika. Minä olin
knuwan tuiwouut saada opintoja harjoittaa, mutta miuä
taisin olla apuna mnanwiljelyksessa, jossa puuttui käsiä.
Nyt olin päässyt siitä wapaatsi, mutta minulla ci ollut
toimeen-tulon neuwoa. Luottamusta ja rohkea sydäu mi-
nulla oli, ja niin lähdin astumaan Turkuun ilmoittamaan
itseäni koulunkäymiseen halulliseksi. Asunnon sain helposti.
Paljon taloja oli autioina, myytäwiksi kirjoitetut mak-
samatta jääneistä krnnnuu ulustcoista, mutta ostajia ei
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ollut. Tosin puhuttiin, että eräässä knninlaau kirjeessä oli
luwllttu »vähentää suomalaisten »veroa; mutta rahoja tar-
wittiiu, ja niin kiskottiin jokainen ropo, lupauksella että
sodan loputtua erinomaisesti auttaa Suomen »vaurastu-
mista,"

"Asunto minulla oli, niinkuin jo sanoin, rnokaa ker-
tasin itselleni ja nain nälkää wähän »väliltä, ja »nimin hy-
>vä sarkataltiani kesti kuluttaa kelpo ajan. Mutta sota
talvi yhä uhkanwammllksi. Sotaan kelpanlva miehistö oli
osaksi kuollut ruttoon, osaksi wicty maasta pois. Rahoja
ci ollut; kaikki mitä oli maan rahastoissa yleisiä kalleuksia,
ja mitä pyynnöillä oli saatu koloon, »vietiin Ruotsiin. Maa
oli enimmäkseen »viljelemätöntä eikä siitä siis saatu mitään.
Mutta Ruotsin senaatista tuli kehoitus Suomen kansalle
"yksimielisyydellä ja koottiin lvuiniiu osoittaa wanhna
uskollisuuttansa ja tehdä »vihollisille urhoollista »vasta-
rintaa."

"Tosin antoi kuningas käskyn, että sotawäkeä piti
tänne laitettamcm ja että jyiviä ja ruokawaroja niiden yllä-
pidoksi piti hankittaman, "koska rntto oli heidän omat mie-
hensä hukuttanut," niinkuin sanat lunluiwat, ja että talon-
pojille hankittaisiin aseita, joilla taitaisiwcit "wninota ryssiä
ja heitä häiritä ja ahdistaa joka tilaisuudessa, kun tahtoi-
wat roswota ja muita ilkitöitä tehdä;" mutta eipä kuulu-
nut että käskyn ensi osaa paljon olisi noudatettu. Mitä
jälkimmäiseen osaan tuli, niin toteltiin sitä täsmälleen, ja
suomalaiset nonsnvat »voimalla, jota ci niin häwitctyssä
maassa olisi taitnnnt odottaa. Wanhat ukotkin ja lapset
mcuiwät miehissä »vihollista »vastaan. Tuli täsly, että
ylioppilaita ja koululaisia piti sotatoimiin harjoitettaman ja
yliopiston Maroilla niille hankittaman aseita; mettä ylio-
pistolla ci ollullaan »varoja ja harwat »mahan jääneet pro-
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fessorit nurisiwat: "että jos opintoja harjoittama nuoriso
hävitetään, loppuu pian maan siwistys." Melkein kaikki
säätyhentilöt, ruotsalaisia syntynsä ja sydämensä puolesta,
uliwnt jättäneet isiensä maan onnensa nojaan ja pelastaneet
itsensä Ruotsiin, ja nyt piti tuswawnn siwistyksen oraatkin
häwitcttämciu, ja maa sillä tawalla taasen raakalais-tilnnn
lankeeman." Heidän walitutsiausa ci kuultu, käskyä piti
toteltamnu."

"Minä olin ylsi niitä, jotka marssiwat sotaan. Sar-
kntakkini oli jo jotenkin kulunut, eikä minulla kuitenkaan
muuta suojaa ollut palkasta ja rajuilmaa wnstacm. Mut-
ta sydämeni sykki sitä lämpeämmin sen alla, ja kukapa ajat-
telee huonoa wnrustustansa, kun hän innostuneena käy
sutimaan kuninkaansa ja maansa edestä? Ia minun neljän-
toista wuotinen intoni oli sunri, eitä ollut ylpcytcuitään
sitä pienempi. Mntta ei minun ylpeä rohkeuteni pititäl-
liscksi käynyt; miuä jouduin Wangiksi ja minua piti monen
muun kansalaisen kanssa wictämän Venäjän maalle."

"Zilloin oli taasen Jumalan täsi miiniu kanssani,
niinkuin nsein ennenkin, ja ruhtinas Valitsin kiinnitti huo-
miansa minuun, tun hän näki wnngit. Hän puhui ystä-
wälliscsti minulle, mutta miuä ulin wihoissani ja ivasta-

si» hänelle, niinlnin luulin, erinomaisen ylpeästi, maikka
minulla oli täysi tekeminen, ctteiwät kyynelet syöksyisi esiin.
Nnhtinas hymyili minulle, ja lapsia hellimänä, niinlniu
wenäläisct usein omat, silitti häu hywitctleu leukaani. Tä-
mä taasen loukkasi sotaista ylpeyttäni niin, että minä ojen-
sin »vartaloani ja koin näyttäytyä criuomaiseu miehcwnltä.
Ruhtinasta miellytti minun autarnutcni, hän kysyi uimcäui
ja näytti wiclä säälimän miuua enemmän sittenkuin hän oli

kuullut, että syntyni salli minulle toisenlaisen kohtalon, kuin
tähän saakka olin snnuut totea. Hän kasti wicdä minun
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crääu upseeri» huomaan. Minä olin jotenkin kauwau suos-
tumaton, mutta miunn täytyi »vähitellen oppia myöntywäi-
scmmäksi. Ruhtinas toimitti myös, että minä sniu oppia,
ja rupesi pinu täyttämään minua toimiin, jossa minä suo-
malaisena taisin olla hänelle suuremmaksi hyödyksi tuin
ulkomaalainen, mutta jossa minä myöskin taisin rakasta
syntymämaatani paraitcn hyödyttää. Sodan raiwotcssa on-
nistui minun nscin pclnstna ainakin yksityisiä Hentilöitä.
Ne oliwat tosin ninoasti helpoitutsen pisaroita tässä tur-
juudcn wnltamcrcssä, mutta tuitcutiu uc oliwat lohdullisia
minulle. Ia myöhemmin, tnn toto maa jo oli wnlloitcttu
ja wuoti werta tuhansista hnnwoista, silloin sain tilaisuutta
miu paljon kuin mahdollista »vaikuttaa, niidcu paranta-
miseksi taikka ainakin niiden liewcntäniisctsi."

"Paperit jn waltuuskirjat, jotka minulle useassa ti-
laisuudessa annettiin, oliwat sitä laatua, että minä olisin
helposti taitanut uiitä käyttää wääriu, mutta epäluuloa ci
ruhtinas ole milloinkaan minua kohtaan osoittanut,"

"No niin, niinä olen Nenäjän pnlwcluksessa, ja jos
onnistuu sitä rauhaa saada, jota nyt niin halnlliscsti odu-
tamme, niin olen minä halivetsittn hyllyri isieni maassa,
cutä minä milloinkaan wicraasta maasta itscllcni kotoa
ctsi. Mutta sinä, Sisilia, älä sinä minna luitcnkaan hal-
wctsi! Minä tarwitsen jonkun, joka minun ymmärtää, jontnn
jonka sydän syttii niinkuin minunkin maammo cdeotä. Kat-
so, Sesilia, tämän »vieraan walloittajan wnllan alla un kui-
tenkin jonkinlainen rauha ruwcunnt lewiämääu. Kansa un
ruwcnnnt tyytymään siihen, jota ci cnään taida muuttaa,
maahan tylwctään knmmintin wähän wiljaa taasen. Jäl-
jelle jääneet miehet uwnt taasen etsineet kutunsa ja rumen-
net wiljclemään ruuhoiltuueita sarkoja, jumalan palwelustn.
pidetään taasen kirkoissa, joissa hiljan wielä metsän linnut
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tekiwät pesänsä, wicläpä joku koulukin on alkanut »vaiku-
tuksensa; mutta ah, isäumaa-parka, milloin sinuun tawat ja
siwistys taaseu juurtumat? Sinun jalot ja siwistyneet poi-
kasi owat paenneet ja jättäneet sinun oman onnesi nojaan.
Talonpoikia ja kirjureita, usciu rehellisiä, mutta aiua tai-
tamattomia, pitää otettaman wirkamiehitsi. Teinit owat
seurakuntien sieluupaimcuin. Pitkällinen sota on häwittä-
nyt kansan tawat. Suomen kansan sydämessä asuu kuiten-

kin wielä woimn, kun wacm rauha saadaan, kohoaa se kyllä.
Mutta mikä rauha taitaa Suomelle tulla, Ruotsin ctu-
warustukselle, joksi sitä niin sopiwasti sanotaan? Tosin ei
Ruotsi tahdo' tätä etuwarustusta kaduttaa, eikä myöskään
päästää sitä niin rappiolle, ettei se ennän suojaksi kelpaa."

"Mutta weljiä? Jopa wielä! Katso jos hieno ruot-
salainen, kun hän sattuu tulemaan tälle puolelle, katso, jos
hän tahtoo tunnustaa meitä weljikscnsä, kun hän käwelee jayl-
häiscsti katsoo alas meidän köyhyyttämme, meidän huonosti
hoidettua maatamme, meidän siwistykscmme puutetta, sit-
tenkuin kansan paraat, sen suurimmat soturit, sen nerot,sen mehu ja rahat owat wedetyt Ruotsiin rauhan aikoina-
kin, jolloin aina kaikki ctewämmät miehet owat kiinnitetyt
sinne. Ia sittenkuin kaikki näin on meiltä otettu, sitten
sanotaan: puolustakaa itseänne ja meitä, lähettäkää maanne
jaloimmat, lähettäkää ne nuorukaiset, jotka owat teidän
toiwonne, teidän mahdollisuutenne wielä kerran nousta si-
wistynciden kansojen joukkoon, lähettäkää he wielä tenras-
tcttawitsi. Mitäpä siitä jos wiholliuen polttaa kotonne, kiusaa
lapsenne kuoliaaksi, kostaen siten tuota itsepintaista »vasta-
rintaa jota hän kohtaa kaikkialla, jossa wielä wacm on tnsi nos-
taa häntä wastann? Jos sitten suomalaiset taasen snawat
etuwarustukseusa autetuksi ja parempaan kuntoon, silloin
rupce Ruotsi taasen walmistamaan sotaa. Saatammehnn
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jotakin »voittaa tuumimat he, ja jos jotain kadotamme niin
on se korkeintaan joku kappale Suomesta. Ruotsi on
meillä kuitenkin nina eheänä. Haa, tulenhan katkeraksi,
mutta semmoiseksi halwetsittu pian tulee, ja ehkä tekee hän
joskus »väärinkin katkeruudessansa/'

Juho herkesi puhumasta ja Scsiliakin oli wiclä waiti.
Silloin alkoi Inho taasen micttimästi, melkein uneksien:
"milloinkahan se päiwä »valkenee, kun Suomi lewossa saa
parannella sywiä haawojansll ja sitten »vihdoinkin elää poi-
kiensa »vaurastumiseksi, rauhan toimissa, siwistyäkscnsa.
Kuka rohkenee toiwoa sitä aikaa, jolloin Suomi, jalon
Ruotsin armollisena »veljenä, saa käydä sen rinnalla »veljel-
lisessä yhteydessä totuuteen ja »valoon? Ollessansa kahden
mahtawan naapurin »välissä, on se riitaomena ja wanhaö-
taan määrätty tanner heidän taisteluillensa. Anna joku
aika wapantta ja rauhaa Suomelle, ja jos ei Suomen lap-
set silloin hcräjä, makaawat he huolettomuuden unta. Mnt-
ta älkäämine siksi nimittäkö tuotarastasta taiuuoksissa oloa,
joka joskus sattuu kausaau, joka »vuosisatoja on kamppaillut

raulenemistansa »vastaan. Kansat uivat yksityisen henkilön
kaltaiset, cpätoiwoista ponnistusta seuraa aiua »vclttoutumi-
uen. Mutta auua kelvon aikaa, ja »voimalla hcrwotonnousee näyttämään mitä hän »voi!" Nyt lopetti Juho äkkiä
ja hymyili. "Sesilia," lisäsi hän sitten, "näetkö kuinka into-
ni on minua »vietellyt kahdelle uuorclle tytölle lawcalta
kertomaan asioita, joita te ruktinne ääressä luulette waan
kummallisiksi »nielen kuiviksi."

Sesilia PYYhkäsi silmistänsä kyynelen ja sanoi: "In-
ho, älä kadehdi jos me tyttö-pnrat, joskus saamme kunlla
joitakuita lämpimiä ja ylcwiä sanoja. Kas, semmoisia nai-
sen sydän hnlnna. Me istumme rulkimmc, tankaamme
taikka neulomntsemmc äärcosä, himmeitä ajatuksia ja tuntci-
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ta seuraamat toisiansa mielessämme, ja sydänpnrka kuul-
telee ja taasen kuultelee, mutta ei se milloinko.au saa kuulla
sauoja jotka sclwittäisiwät sen nrwoitukset, sillä ei mies
milloinkaan luule meidän ylcmämmnötä huoliman, sentäh-
dcn ettemme milloinkaan uskalla paljastaa mitä sisälläm-
me on. Ia niiu me kuultelemme ja odotammc niin tan-
man, että kaikki nuo lämpcät ajatukset uuklumcit, ja me is-
tumme maan ahkerina kehrääjinä, kutojina, neulojina, joiden
mirkaa kyllä tctisimät mastaalunt metalliset ja puiset lalnt.
Niin, luntenpa warmacm, cttä wiela joskus keksitään puusta
taikka raudasta tehdä koneita, jotka neulomat, kchrääwät ja
kutomat yhtä hymin ja paremminkin kuin mc, ja mitä meillä
sittcn on tekemistä, sitä en minä tiedä. Mutta jos joskus
saamme kuulla sydämellisen.sanan . . . Ihden olen kuiten-
kin cnuen kultut puhuman yhtä lämpcästi kuin sinäkin,
mnitkei hän kuitenkaan kaikkia asioita samalla lamalla
ajatellut . . ."

Juho katsoi äkkiä ylös: "Scsilia, ja kuka tämä ai-
noa oli?"

Scsilia punastui kuwin in loi silmänsä alas, waö-
tatcosnan: "minä oliu lapsi silloin."

"Olctko häntä sittemmin nähnyt?"
ainoan lcrrnn. Mutta katso, Inho, nyt ci

laiwoja näy enään, mc olenimc nuipyncct kauwau. Vähtc-
täämme kotiin."

Marssarectta oli istuunt symiosä mietteissä hän loi

katseensa kaumas, näytti siltä kuin olisi hän etäältä etsinyt
jotakin esinettä. Nyt nousi hantin älliä ylös sanoen: "niin,
sinä olet oikeassa, lähtekäämme menemään."

Mntta nyt läheni nopeammilla askeleilla luin olisi hä-
nen kainalo-saumastansa päättäen taitanut odottaakaan ukko,
jonka toinen silmä näytti oleman poiosa tiiuui rypistetyu
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silmä-luomen takaa. Hän asettui Margareetan eteen niin,
että hän käänsi selkänsä toisiin päin, ja kuroitti hänelle
käärityn, tumallisen anomustirjnn tapaisen paperin. Mar-
gareetta ojensi kätensä sitä ottamaan ja katsoi samassa uk-
koon, ja uyt scisoiutin hau katsellen häntä kahdella, uskol-
lisen iloisella silmällä; kaikki rypyt olimat häneu lasmoistnu-
sa ladouueet, ja uiidcu sijassa loisti rnttoiueu rohteamicli-
syys jokaisessa taswopiirtcessä.

Ainoa sano "Mauno" kuului iloisimmalla hämmästyk-
sellä hänen huuliltansa. Hän jäi liikkumattomana seiso-
maan ojennetuin käsin, ja waftisi.

"Anna anteeksi, rakkaani, että sinua peloitin, mutta
nyt ci ole meriitteihin aitaa. Jo rupesin epäilemään, jos
ollenkaan saisin riwini sinulle jättää, kuu tuolla alhaalla
kaupungissa huomasin sinun oleman täällä ja kiiruhdin tän-
ne." Sitten sanoi hän kääntyen luhou ja Sesiliau puo-
leen : "minä pyydän antcctsi että rohkenen pitää hcrrnswäkeä
molempia ystäwiuä; sen täytyy nyt Margareetan tähden
tapahtua. "Tule, Margareetta," jatkoi hän, »astukaamme
wähäisen alemmaksi, ettemme seiso tässä kaikkien katselta-
wiua, jotta wanu tahtowat luoda silmänsä tänne ylös.
Minua waiuotacm ja minun täytyy olla wilkas liitteissäni.
Ei, nlä ojenna minulle kättäsi, joku saattaisi sen nähdä ja
se herättäisi huomiota."

"Oi Jumalani, Mauno, enhän wiclä ole ehtinyt si-
nua nähdäkään."

"Nyt ou hätä käsissä, nyt ci kelpaa sinun kanssasi
iloita, wllitka mielelläni olisin käynyt tuleu läwitse, saadak-
seni edes »vilahdukselta nähdä silmiäsi. Nyt jää hywästi,
hywästi pitkäksi aikaa, Inmalan nwulla ci kuitenkaan ainai-
seksi. Tuo paperi ou kirje minulta, jossa minä ole» selit-
tänyt minne minä nyt aiwou, ja kuinka miuä uyt ajattelen.
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Margareetta, rukoile meidän puolestamme, että pian saam-
me toisemme ilossa laivata."

"Mauno, surullinen sana wielä! Äitiäni inhoittaa
meidän yhteytemme ja hän aikoo toimittaa sen rikkomista.
Hän on, welwollisuutena, käskenyt minun salata naimistam-
me, mutta scuhän itsekin olimme toistaiseksi aitoneet tehdä."

"Älä murehdi, rakkaani, jos sinä waan uskollisesti ra-
kastat minua, ci kukaan luolewaincn taida meitä croittaa.
Rukoile Jumalalta rauhaa maalle ja onnea minun aiko-
mutsilleni, niin tulen minä sinua omaisiltasi »vaatimaan, ja
haluaisinpa nähdä sen, joka sinun silloin minulta ottaisi,
sinä minun oma »vaimoni. Mutta nyt täytyy minun men-
nä Ruotsiin, ja ennenkuin saadan rauha, en taida ajatella-
kaan pallljcimistani. Ia nyt, »vielä kerran jää hywästi!
Tässä ei meitä nähdä enään, annahan minulle toki suu-
telo Mhywäiseksi, Margareetta, cthäu pelkää tcrjäläis-
pukuani?"

Ääneen itkien syöksyi Margareetta hänen syliinsä,
mutta croitti itsensä äkkiä ja sanoi: "Jumalani, miuä pi-
dätän sinua, jo jokainen minnntti lisää ehta »vaarnasi. Me-
ne, Mauno, mene!"

Nyt antoi Juho Maunolle paperin, jolle hän äkkiä
oli esille ottamallansa kynällä kirjoittanut muutauiau sanan
ja sanoi,- "lämä matkapassi sattui olla mukanani. Ruh-
tinas on tänäpäiwänä alletirjoittannt sen erästä nuorta
miestä »varten, joka on saanut lmocui mennä Ruotsiin opin-
toja harjoittamaan. Minun piti maan paneman nimen ja
osoituksen henkilöstä ja olen nyt tehnyt sen teitä warten.
Te näette nyt passista mikä teidän nimenne on jn muuta,
ja miuä luotan ettette te sitä käytä määrin, waan lähdette
heti Ruotsiin. Ruhtinas saa sitä paitsi tunnin pääotä tie-
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tää mitä minä olen tehnyt, ja minä toiwou saawaui hä-
neltä anteeksi."

"Kas sepä on kuuuon työ," mastasi Mauno, "toden
totta tunnollista. Eihän tästä maan teille mitään haittaa
taikka wastusta mahda tulla? Tässä on käteni makuutuk-
seksi, että minä suurimmalla tunnollisuudella käytän sitä,
niin että, jos mnnten muutama koirnujuoni olisikin jäähy-
mäisetsi tullut tehtyä, minä nyt todellakin knyttäyn niin
hiljaisesti ja siimusti, kuin nuoren ylioppilaan sopii."

"Manno, Mauno, passi ci suojele sinua, niin lauman
tuiu tuota pulua käytät. Kiiruhda! Mistä saat toisia
»vaatteita muuttaaksesi?"

"Wnattcita minä saan eräältä ystäwältäni kaupungis-
sa, tumiin kuluttua olen matkalla, tilaisuus pääsemään on
minulla myöskin."

Wiclci terran sulki hän Margareetan syliinsä, wci hä-
nen sitten Sesilian luo ja kiiruhti pois nilkuttaen kainalo-
sauwallnusa tultuansa tielle ihmisten näkymiin, ja katosi
pian nähtäwistä.

"Margareetta, toinnu jos on mahdollista, meidän
pitää nyt rientämän kotio," sanoi Juho ystäwälliscsti Mar-
gareetalle, joka ymmärtäen tämän malttamattomaksi woimal-
la hillitsi mielensä. "Juho," sanoi hän, "kuinka taidan
sinua tylliksi kiittää siitä mitä minun tähteni olet tehnyt?
Mntta ruhtinas?"

"On hywä kuin kulta ja antaa minulle anteeksi, kun
heti kerron hänelle kaikki, ainakin sinun tähtesi; sillä nyt
täytyy sinunkin suoda minulle anteeksi, että minuu täytyy
jutella sinun historiasi, joka tekeekin miehesi oleskelemisen
Suomessa ymmärrcttäwäksi, sillä eihän hänellä tällä kertaa
ole tarwiunut mitään «vaarallisempia siwutuumia olla."

Nopein askelin jatkoiwat käwelijämme matkaansa kotio



110

ja molemmat tytöt sauvat nyt Harmoin myönnetyn »vapau-
den olla poissa illallispäydästä, sen »väsymyksen tähden,
jonka sanoimat itseensä tulleen »vaiwalloisen »vuorella kapua-
misen jälkeen.

Eräänä aamuna wähän sen jälkccil kutsuttiin Juho
ruhtinaan luo. „luho Petrolvits," sanoi tämä, „sinnn
pitää taasen lähtemän matkalle. Saattaahan tapahtua,"
jatkoi hän hymyillen, „ettct nyt ole »varsin tyytywäiucn,
mutta en sitä taida auttaa. Huhu pian tulemasta rauhasta on,
niinkuin tawallisesti, aawiStnkseua käynyt todellisuuden edellä,
ja nyt näyttää itse Rautapääkin") suosturocnselta. Val-
tuutettuja Wcnäjältä ja Ruotsista yhtyivät Ahlvencninanlla;
mutta pahaksi onneksi ci niillä saarilla kuulu oleman ainoa-
takaan taloa eikä asukasta, sittenkuin meidän joukkomme
neljä muotta sitten olimat siellä häwittämässä. Olkoon se
seikka rauhan-tekijöille kummallakin pnolcn muistutuksena
olla sopuisia, että sodan kauhut loppuisimat. Siuun toi-
menasi on, tarpeelisella määrällä työwäkcä ja aineita, teet-
tää »väliaikaisia huoneutsia ja sitä paitsi koota muitakin
»välttämättömiä tarpeita. Koe laittaa kaikki niin hymin
kuin mahdollista on, etteiwät nuo hywät herrat joutuisi
huonolle tuulelle. Hywä ateria tekee mielen hymäksi ja niin
käymät keskustelut paremmin. Parooni Görts pitää paljon
hymästä ruoasta ja hymistä päiwistä. Mutta, leikki sik-
seen, tiedän hywin, ettei miuuu tarwitse sinua kehoittna,
jos tilaisuutta saat, »vaikuttaa rauhan hywätsi. Tämä
maaraukka joutukoon kenelle hyivänsä pian tapahtumassa
isossa-jaossa, niin on kuitenkin rauha sen ensimmäinen pe-
lastumisen ehto; sillä nykyisessä tilassa on laitti, mitä

*) Nautapääksi sanottiin luningas Kaarlo XII- tta.
Suom, muist
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taidetaan tehdä, ainonsti helpoitus- waan ci parannus-
lääkkeitä. Sywimmän salaperäisyyden pitää peittämän
koto tämän asian, eikä tämä suinkaan ole »varsin helppoa."

Matkan kiireiden »valmistuksien »välillä sai Juho kui-
tenkin pienen joutohetken, jolla hän ehti käydä Katariina
rouwan ja hänen tyttäriensä luona ilmoittamassa heille, että
hänen täytyi matkustaa pois. Katariina rouwnkin aikoi
parin päiwän perästä omaifinensa palata kotio, sittenkuin
hän nyt oli saannt tiedon että ne huoneet oliwat »valmiit,
jotka hän oli käskenyt sisustan eräässä pinessä rakcnuuk-
scssn, joka wielä oli pihalla jäljellä. Molemmat tytöt luu-
liwnt ilolla, että saiwat päästä kotio Turusta, joka paikka
nyt, Juhon lähdettyä, olisi tullut heille wicläkin ikäwäm-
mätsi.
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<Az>li ihana ja micno fewät-ilta, kun Katariina rouwa mo-
lempien tyttäriensä kanssa palasi hämitettyyn kotoonsa.

Talon harwat alustalaiset scisoimat juhlapuwuissa portilla
ja seurasiwat sitten hiljaisilla askeleilla herraswäkcänsä pie-
nelle, mähä-arwoiscn näköiselle huoneuksclle, jossa heidän
piti asuman. Kulteissaan entisen uhkea» herrcisrakeuuukseu
raunioiden ohitse, hillitsi Katariina rouwa waiwalla liiku-
tustansa, mutta molempain nuorten kyynelet waluiwat wir-
tana, ja Margareetta näytti wielä alnsllStucssaan ajoneu-
woista sangen liikutetulta. Sesilia tcrwehti iloiscinmin
ympärillä olemia ja hänellä oli niin paljon sanomista ja
kysymistä, että hän wasta »vähäistä myöhemmin tnli sisälle.
Hän tapasi jo Katariina rouman istumassa eräässä wan-
hauaikuiscssa nojatuolissa, joka, niinkuin muutkin huone-
kalut, joilla nämät pienet huoneet olimnt sisustetut, oli tuotu
samnu rakennuksen Minniltä, jossa ne uliwat halwcksittuum
olleet, siksi kuin ne nyt taasen, parempien puutteessa, otet-
tiin armoille Mirkaa toimittamaan.

„Katsokllllt, lapseni," sanoi Katariina rouwa, „näin
wähäarwoincn ja halpa on asunto, jossa minnn ja teidän
nyt pitää wiihtyinän. Pienellä raha-siunnmlla, jonka jo
wnosia sitten olin kätkenyt tämän kaltaista onnettomuutta
wnrtcn, luulen snnttnwani hankkia meille malttamattomim-
mat tarpeemme, mutta paljon mnkawuutta saamme wiclä
pitkän ajan olla ilman, sillä maikka meillä Maroja olisikin
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niin ci ole niitäkään ustettawaa. Kaikki kauppaliike on
laannut, ja jos joku wicras lniwa joskus ou kocttauntkin
tuoda tawnrnci täuue, niin ei ole ostajia ollut, kuiuka tar-
peellista tnwara olikin. Ei kenelläkään ole ollut waroja,
joilla ostaisi. Meidänkin täytyy puute rohkeasti kestää, sy-
dämellisesti hiipi Sesilia äitinsä siwulle, ja tarttuen Mar-
linrectau käteen sanoi hän: „katsokan, äitini, olemmehan
taasen kaikin tässä." Ia Margareetta liitti hiljaa: //puute-
kin saa aikaan iloa, kuin rakkaudessa yhdessä eletään."

„Niiu," sanoi Katariina rouwa, kiittäkäämme Juma-
laa, joka on meille osoittanut suuren armeliaisuuden, kun
hän tämän koetus-ajau pcräotä taasen sallii meidän olla
yhdessä täällä."

Hetkisen äänettömyyden perästä jatkoi hän: „minä
tiedän hywien kellarien kestäneen tulta wastcian; tyttäreni,
toimittakaa! wähäisen kestitystä mäelle,"

Nuoret tytöt ricusiwät tätä lnölyä noudattamaan.
Raunioista kaiwctuissa awaimissa oli kcllarin awainkin, ja
pian kuohui olut uusissa puu-haarikoissa, jotka kiersiwät
miehestä mieheen, sittckuin Katariina rouwa eusin itse oli
yhdestä juonut wäcu maljan sanoen: „hopcamaljaa minulla
ei ole, josta saattaisin juoda teidän maljanne, niinkuin
talon lapa ennen on ollut; mutta uiiukuin ennenkin terwch-
din teitä nyt teidän suosiollinen rouwaune ja emäntänne,
joka myötä- ja mastoin-käymisessä, niin pitkälle tnin Herra
sallii, on olcwn teidän tnrwanne ja tukenne, toiwoen teille
ja meille kaikille rauhaa ja Jumalan siunausta."

Nyt hajoni kansa, ja nuoret riensiwät puutarhaan,
jossa wanhau puutarhurin kättä jo taiwaltiin mutta jota
kuitenkin kesäksi oli wähäisen siiwottu. Margareetta asteli
unelmiinsa waipuncena, mutta Sesilia juoksenteli «vilkkaasti
tcrwehtimässä knittin mielipaikkojansa, etenkin kiiruhti hän

d
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rattoisasti lempipaikallensa, lehtimajaan ihan Pyhäjärwen
rannalla, jossa tnmmnn sinisen järwen aallot leMolliscsti
lainehtimat rannalle. Siellä istui jo Margareetta mcnpu-
necna ajatuksiinsa.

.Margareetta, älä ole niin surullinen, nythän olem-
me tnnsen tulleet kotiin. Ah, minä olen niin iloinen, niin
iloinen".

„Sinä olet kaltaisesi, Sesilia, sein murheessa että
ilossa. Sinun mielesi on niinkuin tuo lamca järwi tuossa,
pieninkin' säde, joka sen pinnalle lanlce, saa sen matosta
mälttymään, mutta pieninkin tuulen hengähdys rikkoo ja
hämmentää sen lepoa."

„Niin, mntta minun täytyy olla senlaiscn; minn en
taida olla mnnllll taivalla. Ia miksi en nyt olisi iloinen.
Sinulla on tapana pilkata minun lumituksiaui, joksi niitä
sanot, mutta näetkö Margareetta, niillä on kuitenkin se hy-
wä mnkannnsn, että minä ivähcmmin kaipaan sitä, jota
minulla olisi syytä kniwnta. Wnikka tuhannet penikulmat

»rroittaisiwat meitä, siclnni elää kuitenkin hänen luonansa,
häneu kanssansa. No, Margareetta, ethän nyt enään sano
niinkuin ennen, ettei tytön somi semmoista puhua, taikka
että minä haaweksin, taikka että minä olen lapsellinen, sen-
tähden täytyy minun sanoa sinulle enemmän. Tiedäpäs,
knn Inho puhun oikein hywin ja kauniisti, kuultelen minä
häntä ilolla ja ajattelen: noin, ihan noin Kaarlckin sanoisi,
jos hän olisi täällä, niin hän marinaankin ajattelee, ja sil-
loin se on minusta termehoys, onpa melkein niinkuin hän
itse olisi täällä. Näetkö, scutähdcn minä pidän niin poljon
Juhosta, sillä marsin semmoinen on Kaarle nyt marinaan-
kin miehenä, sen saatan niin helposti Kuvitella. Kahtena
päiwänä, kun hän täällä »viimeisen kerran oli, tuntui mi-
nusta tuin en olisi oikein taitanut tutustua hänen kanssansa,
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»iin uhkealta ja michemältä hau silloin näytti; ja kuitenkin
oli hän minulle sama, jota niin sydämestäni rakastan,
aina siitä kuin minä olin —, tosin Maan lapsi, ja hän poi-
ka ja nuornknincn."

„Sesilia, Scsilia, waro, ettet wanu liiaksi pidä Ju-
hosta, kukapa tietää kuinka Kaarle siihen olisi tyytymäiuen/'

Scsilia nauroi, „No, nythän olet oikein hupsnmainen,
luhohnu on jnnri tuin wcljcmme. Semmoistahan kyllä
saatan pitää hywänä ja kunnollisena; luin ci hän wnan
olisi Wcnäjän palwelnkfcssa. Mitäpä Kaarle siitä huolisi?
Euhän miuä ketään taida rakastaa niinkuin Kaarlen. Maik-
ka hän olisi rikokscllincntin, häntä täytyy minun rakastaa,
jos cu sitä tahtoisikaan, häntä, jota olen rakastanut aikoja
euncn kuin siitä itsekään tiesin, ja rakastanut niin sywästi,
sydämeni pohjasta, että hän on ollut ikäänkuin se peruste,
jolla ajatuksieni kaikki tumat owat csiiutyueet, jn samalla se
päiwä, joka kaikkia näitä kuwia on walaiösnt. Mntta Juho,
hän on wcljeni, opettajani, hän awaa eteeni kokonaisen
maailman uusia ajatuksia ja mielipiteitä, joita en omin
woimini milloinkaan olisi keksinyt. Nythän puhutaan rauhas-
ta, ja silloiu tulee Kaarle, ja silloin tnlec Jumalan muulla
kaikki hywäksi, sinullekin Margareetta, ja nythän olemme
totona! Olipa erinomaisen hanskaa päästä pois itämästä
Turusta, sen sotamishistä ja melusta. Huh?"

Nyt kutsuttiin Margareetta sisään, ja Katariina rouwn
lähti ninoasti hänm kanssansa, jolle oli annettu sytytetty
lyhty, alas sisimpään niistä kellareista, jotka, »valkealta
säilyneinä oliwat palaneen rakennuksen raunioiden alla.
Eräässä kulmassa tässä kellarissa oli rauta, niinkuin näytti
ninoasti tumallinen sidcrauta seinässä marsin samanlainen
tuin muissakin kulmissa; mutta kun Katariina rouwn omi-
tuisella tawnlla wäänsi sitä, erkani se timi-scinästä jo toi
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mukanansa pienen kiwcn. Tällä tawnlla mnodestettnnn
reikään pisti Katariina rouwa kätensä ja otti siellä pienen
rautarasian, ,Fas tässä," sanoi hän sowittacösacm kiwcn
taasen paikallensa, „tnmä on yksi harwoja kätköpaikkoja,
joita ei snaliinhimoincn »vihollinen löytänyt. Äärettömän
monet owat kätkeneet tawarnusa, mutta ownt taasen pakoi-
tetut niitä tuomaan esille. Kerran tuli tänuc eräs »van-
hoista tutuistani, joka oli elänyt hyivissä »varoissa, »uutta
nyt roswuamiseu kautta oli kaikkea »vailla ja jonka täytyi
kerjätä itsellensä ropoa niiltä hnrwoilta, joilla »vielä jactta-
»vaa oli. Silloin, hänen kohtalostansa »varoitettuna, kät-
kin minä tämän lippaan kultarahoja ja kalleuksia, että mi-
nulla kaikissa tapauksissa olisi edes jotakin. Helmiä ja kul-
taisia koristuksia ci nyt kuitenkaan moneen »vuoteen ole
käytetty. Nyt käytämme näitä ensimmäisiksi tarpeiksemme."

Seuraaman päimän käytti Katariina rouwa tehdäk-
sensä olojärjcstyksen joka päimällc, niin Manhan kaltaisen
kuin mahdollista, mntta mnutcttnna niissä tohdin, joita
pienemmän asumuksen ja muidenkin' seikkojen tähden ci nyt
saatettu pitää entisellänsä, ja autaaksensll jokaiselle hänen
tchtäwänsä.

Hiljaisuudessa kului näiden kolmen naisen kesä ja
syksy. Mä suuremmalla warmuudclln tiedettiin huhuta
pian tulemasta rauhasta, ja suloisilla toimcilla autnuimat
kaikki iloisesti sitä odottamaan. Niin oli joulu ehtinyt.
Tosin oli joulua suurella juhlallisuudella aina Hatanpäällä
wictetty, murhcisista ajoista huolimatta, "sillä," sanoi Kata-
riina roumn, "ei maallinen koetus, kuinka waikea se sitten
olleckin, saa estää meitä tätä juhlaa mieltämästä;" mutta
ciinocisti sywin Mnkawuus oli silloin saanut Mallita. Nyt
olimat kuitenkin molemmat tytöt saaneet aikaan, että talon
alustalaisten nuoriso saisi ehtoorukoukseu jälkeen tuman pah-
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noilla leikitä joulnlcitkcjä, ja yotäivällisesti latsclilvat mo-
lemmat sisaret iloisia temppuja, pitäen huolta siitä ettei
palnwia kynttilöitä eitä kestitystä punttunut. Sittenkuin
he hetkisen oliwat iloinneet iloa katsellcssansn, mcniwät he
sisälle Katariina ro»nvan luo, joka istui yksin, ainoasti
Maiju neitsy huoneessansa, joka taasen levottomuudella
odotti hetkeä jolloin hänkin pääsisi alas tupaan. Sinne läh-
tikin häu heti uciticn tultua sisälle, mutta jäi owelle seiso-
maan, kaswoillansll jo ulkona otettu ylpeän halwcksimiscn
näkö.

Sittenkuin Katariina ronwa oli jäänyt yksin tyttäri-
ensä kanssa, ehduitti hän että wieläkin wiettäisiwät juhlan
natto-iltaa »veisaamalla, wirren ja lukemalla luwun raama-
tusta. Sittenkuin tämä oli hartaudella tehty, meuiwät tytöt
kllttamanu ehtoollis-pöytää. Joululahjoista piloiuceu ja
hassutuksiuecn ei tiedettykään; mutta liwekala, puuro ja tuo
iso joulu-torttu oliwat pöydällä, »valmistetut niinkuin näytti
kolmeakymmentä eikä kolmea henkeä »varten. Sesilian piti
juuri rupeaman lukemaan ruoka-rukousta, kuin kaikki häin-
mästyiwät nähdcssänsä Juhon astnwcm sisälle.

Sesilia oli ilosta huudahtamaisillansa, mutta huomasisamassa että pilwi peitti Juhon silmän. "Kas, Juho wcli,"
snuoi Katariina rouwa, "meitä iloiltaa suuresti että weli
täuä pyhänä iltana kunnioittaa meitä tännc-tulollansa."
Sittenkuin terwehdytsct ja muutamia harwoja sanoja oli
»vaihdettu, jatkoi hän: "olipa hywä, että me tänä iltana,
poiketen tawallisestn säännöstä, syömme ateriamme myö-
hempään, niin saamme nähdä Juho weljcn kanssamme pöy-
dän ääressä. Alkakaamme nyt ateriamme; lämmin ruoka
sopii kylmän matkan perästä."

Scsilia luki nyt ruoka-rukouksen. Sittenkuin tutin
oli, ioiuuut pöydän wierceu, sauoi Juho: "tosiu ou epätoh-
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teltasta tulla näin myöhäiseen, mntta arwnamnttomat tiedot
sniwat aikaan etten päässyt lähtemään niin aikaisin kuin
aiwoin, entä kuitenkaan tahtonut jättää nauttimatta sitä
iloa, jonka juhlan-wictto täällä tarjoi minulle. Minä tui-
won kuitenkin saawnni anteeksi seka myöhäisestä tulostani
että siitäkin kun tulen kutsumatta."

Katariiua rouwa wnstasi ystäwälliscsti: "rakas wicras
on tcrwctullut wuorokaudeu kaikkina aitoina ja un aina
kutsuttu. Jos hän tuo mukanansa hywiä tietoja on hän
kaksin kerroin tcrwetullut."

Juhon katse synkistyi niin, että toisetkin naiset nä-
kiwät sen kolkon näön, jota Scsilia yksin tähän saakka oli
hnomannut.

"Inho weli, siuun katseesi ci eunusta riemullisia tie-
toja, niinkuin joulun aatto-iltana pitäisi. Mitä se onkaan,
anna sen lewätä, ettei ainakaan ruokapöydän pyhyyttä sen
kautta rikota."

Molempien nuorten tyttöjen sydämet sykkiwät lcwot-
tomina ja täydet astiat wictiin melkein koskematta pois.
AinoaSti Katariina rouwa näytti lewollisclta ja pitkitti pu-
hetta, jota muuten olisi helposti loppunut.

"Ia nyt, Juho wcli," sanoi Katariina rouwa, sitten-
kuin kaikki ruoalta päästyänsä oliwnt istuutuneet, "tosin
olisi sopiwinta ettei joulurauhaa uusilla murheilla rikottaisi,
mutta kosta kuitenkin aina on paras katsoa jokaista seikkaa
suoraan silmiin, niin ala. Mitä tietoja sinä tuot?"

"Walitettawasti surullisia maaraukallemme, suuria ja
tärkeitä. Kuningas Kaarle XII on kuollut, ou ammuttu Frc-
dritshall'in luona, ja rnuhan-keslnstelnt owat katkaistut.
Nnnhon toiwo ou kadouuut."

Syinä ja pitkä äänettömyys seurasi näitä sanoja, niin
että ainonsti silloin tällöin nuorien tyttöjen hiljainen itfti
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kuului. Wiiiuciu alkoi Katariiun rouwa juhlallisesti: "niin
muodoiu ei ole wielä se päiwä koittanut, jouka Herra o»
määrännyt wapnhtamaan townsti rasitetun maan »vihollisen
käsistä. Toiwokaannnc kuitenkin ettei hän ole hyljännyt
tämän maan asukkaita?"

"Ei, ci," huudahti Juho »vilkkaasti, "ei Jumala ole
kättänsä ottanut Suonicn kansasta. Se un kylwänyt tär-
siwäisyyttä, puutetta ja hurskautta, ja semmoisesta kylwöstä
torjutaan kerran siunausta, jos elo typsyyliu witkalleeu."

"Ia kuta nyt kantaa sitä kruunua, jonka kaatunut
lcijoua on jättänyt?" kysyi Katariina romua.

"Häucu sisarensa."
"Hänen sisarensa; No, Ulriikka Eleonora on nyt siis

meidän kaikteiu-armollisin Kuuiugctttnremme. Antakoon Herra
Hänelle siunauksensa. Hän ei tosi» ole niitä unisia, jotta
owat wahau kaltaisia, mutta näyttäköön hän nyt että teräs
on sekä norjaa että lujaa. Ou ylewätä nyt ruwcta Ruot-
sin Kuningattareksi, rohkeudella ja aikomuksella pelastaa
sitä."

"Jos häneu ajatntscusa owat uiin ylcwät, m tiedä;
tuskin se siltä näyttää/' wastasi Juho.

Nyt löi seinäkello yksitoista, jaKatariina rouwa nousi
ylös sanoen: "Juho wcljcn huone ou walmis, halpa, sem-
moinen, kuin nyt taidetaan saada aitaan. Palwelija odottaa
jo, joka saattaa wcljcn sinne."

Kun Juho cuuasi owcn, seisoi palwelija kynttilä kä-
dessä odottaen häutä käskyn mutaau kello yhdentoista lyö-
mällä. Hän saattoi nyt Juhon entiseen maito-huoneesen.

Tainalla kuin Inho meni pois tuli Maiju ueitsy
sisälle ja ciwasi owen siihcu altuwiin, jossa Katariina rou-
wan wuode oli, eri makuu-huoneen puutteessa. Saatuansa
äitinsä siuuautscu mcniwät molemmat tytöt pieneen, wierci-
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sceu huoneesensa, ja nyt knn owi suljettiin, lankcsiwat he
itkien toinen toisensa syliin. Margareetta toinini kuitenkin
äkkiä ja sanoi hiljaa ja nopeasti: "Sesilia, äitimme sunttnu,
jos hän knulee, että me olemme kauwan ylhäällä, rientäkääm-
me sentähden lcwolle" ja ketterästi mutta äänettä riisuiwat
nuoret tytöt »aatteensa, sammuttiwnt kynttilän ja laskc-
uiwat wuoteclle. Mutta uyt wasta löysiwät he sauoja
selittääkscnsä mitä heidän sydämcllänsä oli, ja kellon ääni,
joka soitti jonlun aamu-saarnaan kartanossa, kun ei sitä
nyt taidettu wiettää kirkossa, löysi heidät wielä nojnteu
päänsä yhteen hiljaa puhelemassa.

Toisena joulupäiwäuä päiwällistcn jälkeen, ennenkuin
aikainen hämy wiclä oli ehtinyt, lähtiwät nuoret täwelc-
mään Pyhäjärwen lawcalle, jäätyneelle pinnalle. Ilma oli
jotenkin raikas jn kylmä, lumi narisi käwelijöiden jalkojen
alla, talwi-aurinko sai maitoisen lumen säkenöimään, ja
matta elähytti nuoria kuwclijöitä. "stas," sanoi Sesilia,
"tuolla pienessä tuwassa, tuou korkean harjun juurella,
asuu wanha Wappuni. Kuinkahan cnkko nyt Pyhinä on jak-
sanut. Menkäämme sen kautta, niin minä poikkean katso-
maan häntä."

Ehdoitukseen suostuttiin. Sesilia meni ensin yksin
sisälle. Eukko istui tatkawaltean edessä, joka heleästi pais-
toi häneu päällensä. Muuten oli tulvassa jo melkein pi-
meä. Hän luki niin hartaasti wirsi-tirjaansa, ettei hän
huomannut Sesilicm tuloa cuncnkuiu hänen tyttärensä tytär,
pieni tyttö, joka cnlon kanssa kahden asui tuwassa, huusi:
"mummo, eikö mummo röötynää uäe?"

Eukko kutsui ylös, ja kun hän huomasi Scnliau, uäyt-
tiwät hauen rypistyneet knswousa willlhdutsclta ihanille
ja hiin sanoi: "luinnla sinuattoou sinna, neiti, joka annat
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joulu-ilon wnnhallc! Kiitos kaikesta siitäkin hywästä, jonka
sain pyhiisi."

Scsilia istui penkille ja kysyi ystäwälliscsti: "Kuiukci
Wappu nyt Pyhinä on woinut? Onko teillä mitä tarwit-
settc, ettei mitään puutu teiltä? Quko teillä maitoa? Kuin-
ka ruoka riittää lehmällenne?"

Eukon »viittauksesta nwnsi tyttö uwen crääscn nurk-
kataappiin, jossa oli kaksi astiaa maitoa. Nyt tuli Juho
ja Margareetta pieneen eteiseen ja Juho wirkkoi samassa
muutaman joutawan sanan. Mutta kun Wappu kuuli
wieranu ääneeu, kuulteli hän ja sanoi puoliääneen: "kuka
se oli? Mitä hän sanoi? Onko kuningas kuollut?"

Sesilia hämmästyi, sillä Juho ei nyt ollut sanaa-
kaan sanonut siitä; mutta kun hän oli tottunut Wapun
tämän kaltaisiin aawistuksiin, wastasi hän pian lcwollisesti:
"niin, kuninkaan sanotaan kuolleen."

"Olkoon Jumala hänen sielullensa armollinen," sanoi
eukko, "ja älköön panko rangaistukseksi hänen päällensä
kaikkea sitä kurjuutta, jota hän on maille ja kansoille saat-
tanut. Häu oli kuiteukin nöyrä, ja etsi turmaansa Juma-
lalta, ja scntähden oli hän suuri uros; häntä rakastettiin
elämässä jn häntä kaiwataan kuolemassa. Mutta paljun
werta wuoti ja paljon kurjuutta tuli hauen kauttansa maa-
ilmaan. Monet lesket ja isättömät uwat hänen tähtensä
kyyneliä wuodattanect; niinpä ittiwät muinoin minunkin
silmäni mutta ne owat nyt itkeneet itkunsa, ja minun sy-
dämeni on ainoasti rukoilewa, ettei minun omaisteni werta
lueta hänen syyksensä. Katso, minulla oli neljä rawakasta
poikaa, he wictiin kaikki wieraille maille kaatumaan; lopuksi
otettiin miehcnitin ja minä jäin snruineni yksin taloon
kahden nuorimman lapseni kanssa. Sitten tnliwat »venä-
läiset, polttiwat talon ja löiwät pienemmän lapseni kuo-
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linaksi. Isompi tyttö oli kntteynyt metsään. Minä etsin
ja löysin hänen sieltä ja pakenin hänen kanssansa. Kerjäten
talosta taloon kuljimme me yhä edemmäksi koton; mutta
maaösn oli katowuosi ja nnlnn-hätä; se jolla jotakin oli,
antoi, mutta hnrwoilln oli mitään nuucttnwna, jn me kär-
simme nälkää. Lopuksi tulimme tänne, jn täällä annettiin
suojaa kerjäläispnrallc elättämään suru-lnstnnsn, jonka Herra
oitis otti lnotscnsa. Silloin armahti kartanon mahtawa
rouwa minua ja otti minun hoitamaan omaa pientä las-
tansa. Ia tämä lapsi tulikin minnlle tnitken rakkaammaksi,
mutta sywällä sydämessä talwoi kuitenkin suru. Jumalalle
olkoon ylistys ja kiitos, eiköhän wanhan ja heikon loppu
jo lähene, koöka nuori ja mahtawnkin on taitanut kuolla."
Nyt huomasi häu Margareetan jn Juhon, jotka oliwat tul-
leet sisälle, herkesi heti puhumasta jn tcrwehti heitä nyö-
käyttäen päätänsä.

Margareetan ystäwällisccn kysymykseen kuinka hän
jaksoi, wnstasi hän ystäwälliscöti mutta lyhyesti:" wauha
ei sna raittiutta anoa." Juhokin sanoi muutaman sanan
eukolle, mutta ne ciwät sisältäneet mitään erityistä kysy-
mystä, eikä hän wnstannutlaan mitään.

Nuorien piti nyt kääntymän totiin ja lähtiwät owclle
samassa järjestyksessä luin oliwat tulleetkin, sillä liitoihin
kääntelemisiin ci ollut tilaa. Kuu Sesilicm niin piti wii-
meisclsi menemän ja knrotti wanhnkscllekätensä jäähywäisitsi,
tarttui tämä rypistyneellä kädellänsä Sesilicm hienoon, pieneen
käteen, ja sanoi: "neiti, tuulkaa miuuu sanojani. Älä kiin-
nity häneen tuolla, Maikka hänen silmänsä pcilawnt sinua
tohdin. Se tähkä kaatuu wihcmtana, cuncutuiu elou-nila
tulee, ja surna se saa, jota häntä rakastan."

"Huh, kuinka sinä puhut," sauoi Ecsilia.
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"Jumala suojelkoon sinua, neiti, ctteimät mitkään
surut siuun kirkkaita silmiäsi himmentäisi!"

Scsiliatin meni nyt tulvasta, mutta jonkinlainen tum-
muus oli lewinnyt hauen sieluunsa. Kuu paistoi heleästi
ja kirkkaasti maiseman Ylitse, cnncnrnin nuoret chtiwiit to-
tiin. Katariina romua istni odottamassa heitä, ja huoneissa
oliwat jo lyultilät sytytetyt.

"Juho wcli," snuoi Katariina rouwn, sittenkuin laitti
oliwat istuutuneet knussa-puhctta wartcn, "me olimme toi-
woucct taasen saada nähdä ja syleillä kaikkia rattaitamme
tuolla isänmaassamme, mutta sinun tcrtomulsiesi mukaan,
täytyy meidän wielä olla sitä iloa Paitsi. Wuosia ou ku-
lunut ja kuluu ehkä wicläkiu, cmicukuiu saan heistä kuulla.
Muutama wuosi sitten tuli tänne eräs heimolaisemme,
Kaarle Lejonanknr, nnori mies, joka on taswaiiut meidän
perheessämme, mutta sitten on muuttanut Ruotsiin. Nyt
oli hän palausmatkallll sinne, pohjoista tietä, käytyänsä
Pietarissa toimittamassa mnntamicn korkeampien »vankien
»vaihtamista. Kulteissansa ohitse poikkesi hän meille. Hän
ci taitanut wiipyä kuiu pari päiwää, mutta minä sain sil-
loin ticruja, »vaikkei »varsin tuoreita, pojastani ja muista
sukulaisistani; siitä pitäin en ole tunllut heistä mitään.
Minua waiwaa tietämättömyyteni heidän kohtaloistansa,
jotka tämänkaltaisina aitoina cpäilemättätin owat suurien muu-
toksien alaisina. Minä scntähden kirjoittaisin heille ja pyy-
dän nyt Juho »veljen Ruhtinaalta anomaan lupaa kirjeiden
lähettämiseen setä hänen lupaustansa sallia minulle lähettää
»vastaukset, millä taivalla hän sopiwimmatsi näkee."

Juho lupasi toimittaa tämän asian, cikä hän luullut
Katariina ronwan toiwon täyttämisc» kohtaaman mitään
maiteutta, mutta sauoi oleman malttamatonta, että hän scu-
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raawana namuna aikaisin lähtisi jontuatsensa määrätyllä
tunnilla takaisin Turtnun.

"No niin," sanoi Katariina rouwa, "jos Juho weli
suo tämän epäkohteliaisuuteni anteeksi, niin miuä jätän teidät
hetkiseksi ja meuen kirjoittamaan. En taida enkä tahdokaan
nyt jättää sitä tekemättä," Hän nousi ylös ja meni huo-
neesta. Margareettakin meni äkkiä pois tätkcäkscnsä sitä
kyyneltä joka nonsi hänen silinäänsi ajatellcösansa ettei saa-
nut kirjoittaa, eikä myöskään taitanut saada mitään tietoa
hänestä, joka oli hänelle rakkahin.

"Sesilia," sanoi Juho, "etkö sinäkin kirjoita?"
"Ehtoolla kirjoitan Irjö »veljelleni."
"Entäs Kaarle Lcjuuankar'ille? Eikös hän ollut tuo

ainoa joka on puhuuut Sesilicm sydämelle?"
Sesilia punastui ja oli ison aikaa waiti. Juhon sy-

dän sykki melkein luultawaöti, uiutta hänkin oli waiti. Vih-
doin sanoi Sesilia: "niin, Inho, hän st oli, siuulta en
tnhdo mitään salata."

"Ia nyt rakastaa Sesilia häntä ja on hänen mor-
siamensa?" sanoi Juho, tukehduttaen tunteensa ilmesty-
misen.

"No, ei juuri morsian, ci sitä wielä ole julkisesti
päätetty. Enhän minn ollut edes kuudentoista »vuotias kun
hän oli täällä; mutta kyllä asia sille kannalle kuitenkin jo
on äidin kanssa puhuttu." Juho nousi äkkiä ylös. "Viene
sinä kirjoittamaan Sesilia, minä tahdon wielä käwcllä
wähöisen."

Ia hän riensi ulos kylmään iltaan, jossa knn loi
waloansa kirkkaasti ja loistnwaöti kuoliupuknnn puetun luon-
non ylitse. Juho meni taajaan kuusimetsään, jonka pimeään
sisuutccn ei tuo kirkas walo jaksanut tunkeutua. Hän ka-
meli kauwan kapealla pulnlla ajattelematta minne päin.
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Wihdoin herätti hänen ajatuksiötansa kowa ääni, joka lanlaa
hyräcli runoa. Hän katsoi ympärillensä ja huomasi olewan-
sa lähellä wanhan Wnpnn tupaa. Wnikka oli jotenkin kowa
pakkanen, oli hänen polttawan tuuma, ja hän aikoi juuri
menua sisälle pyytämään wcttä juodaksensa, mutta luu hän
astui lähemmäksi ja jo tarttui owcu salpaan, kuuli häu,
kuiuka wauhus lakkasi laulamasta ja lyhyeu äänettömyyden
Perästä sanoi tytölle: „luuliupa kuulleeni askelia tuolla ulkona?"

„Kuiuka te mummo, joka kuulette niin huonosti, tai-
sitte niitä kuulla," wastasi tyttö.

„Tnidau kyllä, uc oliwat raskaita askelia, mutta ei-
wät ne sudcu askelia olleet. Eiwät ne luutuneet raskailta
murhasta, mutta ne tuutuiwat raskailta surusta. Ah, kc-
neutäfta askelet nyt taitaisiwat olla kewcät, kun Suomen kan-
sa taistelee kuolemaa wnstaan. Kuinka paljon se aikojen
kuluessa oukiu kärsinyt, näin lähellä olemattomuuttansa ci
se ole milloinkaan ollut, sillä nyt sammuwat jumalanpelko
ja hartaus, ja katso, se oli elämä. Mutta ci se wielci kuo-
le! Katso, hän kaatui, ne neljä kaatuiwat, ue ciwnt saaneet
kaatua omau maan puolustukseksi. Miuä, eksynyt wie-
ras isäini tnrpceöta, elän wieraan armoilla, mutta kui-
tcukiu miuä tahdon laulaa ylistyslauluu, sillä wielä on
Suomcu kansa elawä." Ia nyt alkoi hän laulan:

„Oi ukko, ylijumala,
Auttajani ninoiscui;" mutta keskeyttäen ässiä sauoi

hän: "Herra, ijnnkaitkinen Jumala, säilytä järkeni. Kas,
kuinka nämät wanhat, rakkaat laulut tulcwat kielelleni, ja
papit sanownt kuitenkin niiden olewnn pakanallisia. Minä
tulen uudestaan lapseksi, joka ci tiedä mitä hän tekee. Kas,
näin se oli!" Ia nyt alkoi hän laulan:

„Muu sielun, kiitä Herra."
Käymättä sisällä lähti Inho taasen kotio pain astn-
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maan. „Kiitos sinulle, wauha tietäjä," sanoi hän itseksensä,
„siuä herätit minun taasen siitä hurmauksestn, johon tuska
oli sydämeni saattanut. Hna! Ia mitä minä toiwoin, mitä
minä pyysin. Hänen rattanttnnsa, että minä hänen Pääl-
lensä saattaisin saman kohtalon, joka ennen pitkää murtaa
minut. Minä olen pyhittänyt itseni kuolemalle, sillä minä
olen itseni pyhittänyt sille, jota ei ole, Suomelle, syntymä-
maalleni, ja se on ja pysyy ehkä aina nuclmana, ja niuo-
asti todellisuus woi pystyssä pitää puoltajansa, unelmien
puoltajat kadotetaan. Ia kuitenkin on nuclma usein niin
kaunis, että ilolla saattaisi henkensä sen edestä antaa. Mnt-
ta hän, oliko minulla oikeutta toiwoakaan, että häneen kos-
kisi sama kohtalo, joka uhaten odottaa minna?Michen pitää
poikkeamatta kulkeman sitä tietä, jolle hän kerran on astu-
nut, horjumatta, wnikka se onkin waikea, maikkapa hän sillä
pnkoitcttnisiin mnrtnmnau oman sydämcnsäkin, ja minähän
walitsin wapanlla aikomuksella scu tien, jossa tiesiu saawnni

korjata pelkkiä ohdakkeita! Scsilia, ihana kukka, lukoista suo-
jassa, jonne ci myrsky niin helposti chdi: älköön knrjan
crakon tuska ja suru katkeroittako siuun onnellisuuttasi.
Onpa hywä että minuu jo huomenna täytyy lähteä, niin
taidan helpommin kamppailla ensimmäisen taistelun. Ehta
sitten käy paremmin, ja kun seuraaman kerran palajan, olen
jo oppinut rakastamaan pyytämättä »vastarakkautta. Ah,
sehän onkin kolo elämäni pimeyden nimi: rakastaa, waikkei
minua rakasteta. Kuinka olisikaan mahdollista, ettei minun
tuomioni toteutuisi sydämeni ihanimmnssa, riklaimmaösa
tunteessa?"

Kun Juho taasen tuli yhteiS-huonccsen, oli hauen
jotenkin ounistnnnt kaswoistausa haihdlittaa tnntcittensa
liikutuksen, kuitenkin olisi Sesilia luultawasti sen huoman-
nut, mutta nuori tyttö ci tänä päiwäuä katsonut häntä
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silmiin yhtä suoraan kuin ennen; hän oli wähän kaino tun-
nnstukscnsa tähden.

Sittenkuin Juho oli poissa, kului kolmen naisen aika
taasen tawnllista hiljaista kulkuansa. Hcrrnswäki ja pal-
kolliset kutomat ja kchräsiwät kahden »vertaisella kiireellä,
että saataisiin jotniu uutta niiden suurien warojen sijaan,
jotka oliwnt palaneet. Iloinen tapans oli se, kuin iso jouk-

ko kirjeitä tuli Ruotsista ystäwiltä ja tuttawilta. Oli
niissä yksi Kanrlcltatin Scsilinllc. Hänen ilonsa siitä oli
niin sydämellinen, hän oli niin onnclliucn, että Margareetan
täytyi kääntää silmänsä pois, ettei Ecsilia näkisi niissä
liiluwia kyyneleitä. Nyt oli Scsilicma jotakin häneltä, hän
taisi nähdä hänen sanansa, nähdä ne riwit, jotka hänen
kätensä oli kirjoittanut.

Sisilia oli kuluneella wuodella paljon muuttunut.
Ennen wnnlca, riutuwll tyttö oli »varttunut tosin hoikaksi,
mutta kukoistnwaksi ja tcrweeksi immeksi. Hän oli tällä
wuodella ensimmäisen kerran nähnyt toisen maailman kuin
kodin, ensimmäiseu kerran, siitä kuin hiin oli oikein oppinut
puhetta käsittämään, kuullut wirkattawan ajatuksia ja mieli-
piteitä, warsin toisenlaisia kuin hän oli kodossansa kuullut,
ensimmäisen kerran, siitä kuin hän oli lapsuuden ijän jät-
tänyt, oli hän tilaisuudessa seurustella muidenkin kanssa, luin
äitinsä ja sisarensa, ja oli oppinut tuntemaan nwarnmman
maailman kuin kotonsa, tätä kaikkia paraastaan Juhon kaut-
ta, jota heti eusi kohtaamisessa tuli hänen luoksensa sem-
moisessa tilassa, että hauen hento sieluusa kiinnittyi häneen
niinkuin johonkin turwann, niinkuin siihen, jota hänen ajci-
tutsillcnsa woisi antaa warmenpcia tolaa. Inho olikin tullut
hänelle johdattajaksi moneen, hänelle itsellekin tuntematto-
maan, sywyytecn hänen sydämessänsä. Mntta kuitenkin oli
hän wielätiu siewä, hanwcilcwa lapsonen, ja kaswanecua
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Kaarlen knwa sydämessänsä, oli hän itse kasmanut melkein
pelkäksi asunnoksi sille, ja hän kaunisti sitä kuwaa kaikilla
omaisuuksilla, joita häu rakkaudessaan luuli hänellä olewnn.
Hän oli nähnyt hänen jälleen taswanecna nuoreksi mieheksi,
joka michewään kauneuteen yhdisti miellyttämän ja uh-
kean käytöksen sekä, sen ajan »vaatimuksien mukaan, hienon
olotawan. Hänen lapsuutensa kodon, hänen yötäwicnsä
ja monien muiuoiu rakkaiden esineiden jälleen näkeminen
oli lisäksi saanut aikaan sydämellisyyden, joka waikutti että
Scsilia heti tuusi itsensä niin tntuksi häueu kanssansa, ilaän-
knin he cimät milloinkaan olisi olleet croitctut, ja ilolla
lupasi hän tulla Knarlcu omaisi, maikka Scsilia itse, ja
wiclä enmmiiu Katariina rouwa, hilomasi hänen liian nuo-
reksi semmoisen siteen tekemiseen. Mutta mnosin saattoi
kulua, ennenkuin saattoi jälleen tapaamista tuimoakaan;
ja kosla Kaarle Lejonanlnr oli se puoliso, jonka Katariiua

rouma ennen kaikkia olisi tyttärellensä suonut, suostui hän
asiaan, kuitenkin sillä ehdolla, että se mastaisctsi pidettäi-
siin salassa. Scsilia hnumasi pian, että Katariina rouwa
niin Mahan kuin suinkin tahtoi puhua sowitusta liitosta, ja
ettei häu pitänyt sitä sopimana ajatuksienkaan esineenä, miclä
mähemmin puhccn ainccnn, niin nuorelle tytölle. Marga-
reettakin näytti ninoasti warowaisnudella uuoren sisarensa
kanssa tahtoman koskea niin Määrälliseen puhccu-aiuccseu,
luin rakkaus, jonka nimeäkään hän, kahdeksantoista wuotias,
ei uskaltanut mainita.

Mutta tässäkin kohden oli paljon muuttunut. Sitten-
kuin Margareetta itsekin tnusi tllrwetta puhella Sesilian kans-
sa, oliwat molemmat tytöt, taasen tyttönään löytäneet toinen
toisensa, ja tuntuipa siltä, luin Scsilia nyt wasta olisi oi-
fcin ruwenuut omaa sydäntänsä ymmärtämään, sittenkuin
hän oli saanut rumeta sitä Margareetalle selittämään.
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-Armiini päiwänii tnli wondin muori ylös ja sanoi Mar-
garcetalle, että eräs talonpojan wnimo, joka sanoi ole-

wansa Piijalan Elli, Pyysi päästä ncideu Puheille. Mar-
gareetta tuli niin iloiseksi, että hän jo astni muutaman as-
kelen juostnlsensa nlaö woudin hnoucesen, sydämellisesti sy-
leilemään Elliä; mutta samassa hän Malttoi mielensä ja
käski woudin muorin käskemään waimoa ylös.

Sydämellisellä ilolla ja ystliwyydcllä tcrwehdittyään
häntä, käski Margareetta hänen pieneen huoucesensa, saat-
taaksensa oikein pulma hauen kanssansa.

Sittenkuin Elli, wähän kursailtuansa, oli istuutunut
ja hänen kertoessaan kuinka Pekka ja lapset jaksoiwat, ja

kninka hänen kodossansa toimeen tultiin, otti hän taskus-
tansa kirjeen, teki Margareetalle salaisuutta merkitsemän
liikkeen ja pani sitten kirjeen uutimicu taakse wuoteelle, jon-
ka »vieressä hän istui. Tämän tapahtuessa puhui häu sekä
pitkiä että lewcitä puheita, huolimatta Margareetan mielen-
liikutuksesta,' waikka häucu kaswojcnsll wäri oli muuttunut
tulipunaiseksi ja waikka hauen katseensa näytti niin omis-
sansa olcwan, että hän tuskin kuuli mitä Elli sanoi.

"Antakaa anteeksi, armollinen neiti," sanoi Elli »vih-
doin, "että minä rohkenin tulla, niulln minä tahdoin
niin halusta nähdä, että neiti todellakin tenvecnä ja
raittiina oli kotona, ja sitten otin minä tämän juuston mu-
kaani, koska minä tiedän nciden mielellänsä sitä syömän, ja

9
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sitten minä cuwoin pyytää, ettei neiti sitä kieltäisi ottaa,
ja että neiti wiclä lisäksi sanoisi jos se on oikeata laa-
tua". Sana "sanoisi," lnnsuttnna omitniselln pienellä korolla,
muistutti Margareettaa toipumaan ja sanomaan jotakin,

sekä scntähdcn ettei häu Ellille osoittaisi liiau suurta mic-
lenliikutusta, että sentin tähden ettei hänen äänettömyy-
tensä nostaisi Katariina ronwan epäluuloa, jota wierciscen
hnonccsen taisi luulla ainakin äänet, jos ci snuojn. Mutta
samassa tuli Maiju ncitsy sisälle. Omituisella, wähän tnt-
liwalla katseella käski hän Margareetan astumaan sisälle
Katariina ronwan luo, ja jäi itse Ellin luo.

"Kuka tuo wnimo on tuulla sisällä? kysyi Katariina
rouwa. "Se ou se talonpojan waimo, joka niin suurella
hywyydcllä antoi minulle kodon, luu minä pakolaisena tulin
hänen taloonsa."

Katariina rouwa rypisti wähän silmilulniiansa, mutta

huolimatta näyttää, että waotcnmiclisiä muistoja heräsi hä-
nen mielessänsä, sanoi hän: "sinä et ole ilmoittanut mi-
nulle hänen tännetnlonusn."

Margareetta wastasi snorann: "minä tnliu niin iloi-
seksi kun hänet näin, etten huomannut, että se ehkä olisi
ollut tarpeellista."

"Talonpoikais-akan täune-tulo un Margareetta Voi-
jellc niin suuri ilo, että häu scn tähden unohtaa sen huo-
mion, joka hänen pitäisi äidillensä osoittaa!. Todellakin,
Margareetta, sinun wastnukscsi oli kummallinen! Mitä tä-
mä waimo tahtoo? Tuleeko hän saamaan palkkiota siitä
ajasta, luin sinä hänen luonansa olit? Sepä huolimatto-
muus, kuu on laiminlyöty sitä hänelle antaa. Mutta minä
en ole mielelläni hetkeksikään kääntänyt ajatuksiani sinnepäin.
Kuitenkaan ci olisi saanut laiminlyödä hänen palkitsemis-
tansa."
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"Hänen asianansa oli tulla miuna näkemään ja tuoda
minulle mauttaan juuston, jonka hän osaa laittaa ja jota
hän tietää minun mielelläni syömän."

"Margareetta," sanoi Katariina rouwa, "anna »vai-
molle rahaa sekä sinun olostasi hänen luonansa, että juus-
tosta. Miuuu tyttärelleni ei sowi olla kiitollisuuden wclaösa
talonpoikais-atalle."

"Antakaa anteeksi, äitini, mutta miuä luulen cttä
tämmöinen tarjous loukkaisi häntä,"

Taasen pimeni Katariina ronwcm katse, mutta hnu
ei taitnnnt unohtaa, että Elli oli syytön siihen keskinäiseen
suhtann, jota Margareetan ja Maunon wälillä oli, ja että
hän ninoaSti hywäntllhtoisuudessa oli molemmille antanut
suojaa. Häu hillitsi fcutähdcn »vastenmielisyyttänsä «iin
paljon kuin mahdollista ja sanoi: "jos sinä käytökselläsi olet
hänen suhteensa joutunut semmoiseen tilnau, ettet siuä taida
hänelle tarjota rahaa, niin se on snnri Mika, mutta jota
ci nyt cuääu taida auttaa. Ei sinun kuitenkaan sowi ottaa
wastnan palwelusta ilman wasta-lahjaa. Kas tässä," hän
otti erään wääräjalkaiscn, messingillä heloitctun, saksan
Pähtinä-punsta tehdyn piirongin laatikosta erään riutaueu-
lau, "nuua tämä hauelle, hän taitaa täyttää sitä tirklo-
huiwinsa kiiuuittämiscksi."

Margareetta kiitti kumartaen, mutta ei taitanut sa-
naakaan »virkata. Hauen sydämensä oli niiu täyuuä, häntä
waiwasi se, että hau petti äitiänsä, tuin hän nyt »vapaalla
aikomuksella oli tottelematon häntä kohtaan, ottaen »vastaan
kirjeen ja nyt hänen wiclä piti lahjalla palkitseman kirjeen-
tuoja. Hän ci kuitenkaan taitanut hetkeäkään arwclla,
ottaisiko hän kirjeen, »vai ci.

Hän palasi nyt hnoneescnsa, jossa ci Elli milläkään
ehdolla tahtonut neulaa ottaa. "Ei, ei, hywä ncitini, kyllä
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minä tiedän tuommoisilla koruilla olewan nrwoa, mutta ci
minulle."

Maiju jätti owcu auki, kuu hän meni takaisiu Kata-
riina rouwan huoueescn. Margareetan täytyi siis, tarkasti
warotcn itseänsä, jatkaa puhetta, ja Elli heitti pian jää-
hywäisct, wicden mukanansa katkuja ja kaikenlaista hywäci
lapsille.

Pian hänen mentyänsä onnistui Margareetan salaa
saada kirje hameensa taskuun. Häucu oli komin maitca hilli-
tä lewottomuuttansa saada sitä lukea, mutta hänen täytyi
mäkisin pnkoittaa itseänsä, ettei hänen mielensä liikutusta
huomattaisi. Hän ei myöskään ustaltauut etsiä mitään te-
kosyytä, päästäksensä kirjettänsä lukemaan. Tuli ilta, eikä
wieläkään tilaisuutta. Scsilialtakiu hän tahtoi salata kir-
jeen. Hän ei tahtonut pnnua hänen omalletunnollensa tot-
telemattomuuttansa. "Mutta nh, euhciu taida tehdä toisin.
Olenhan minä Jumalan edessä hänen, croittamntta hänen;
hän on kalliisti minun ansainnut. Ia minnn, sittenkuin
hän pelastaaksensa minua on antaunut sanomattomille waa-
roillc alttiiksi, pitäisikö minun, knn en enään hänen apuansa
tarwitsc, häpeällisesti kieltää häutä. En koskaan, jos sen
taitaisinkin, jos en tuntisikaan että se on minulle mahdo-
tonta! Welwollisuuteni häntä kohtaan on yhtä kallis, kuiu
welmollisuutcui äitiänilin kohtaan."

Seuraamana aamuna, kun Margareetan lcwottomuus
ja kiihko oli noussut melkein kärsimättömäksi meni hän
ulos, tehden syyksi käwcly-matkan. Scsilia, jonka wiikku oli
tehdä talouden-hoito askareet, ei Päässyt hänen mukaansa,
ja niin oli hän wiimeinkin yksin. Hän riensi pitkin rantaa
puiston äärimmäiseen osaan, ja istuutui siellä muutamien
kuusien taakse eräälle penkille, jn hänen kätensä, innosta
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mamisten, jo mursiwat kirjeen sinetin. Hän luki seuraa-
man:

"Minun rakas Margareettani!
Vihdoinkin näen itseni tilaisuudessa, niinkuin toiwon,

taitaa muutamia riwiä sinulle, sydämeni rakastettu ,lähcttää.
Mahtakoot ne siuu» iloisena ja onnellisena löytää, kuitenkaan
ei liiau iloisena ja onnellisena, sillä sitä et sinä olla taida,
jos sinä minua rakkaudella muistelet. Mutta älköön mi-
tään muu sinua haitata mahtako. Sinuun on minun sy-
dämeni koko haln, ja tahtoo minun entinen iloni ja rattoi-
snuteni nsein minut jättää, kosta minä aiuonsti sinua aja-
tella taidan. Mutta ou minulla kuitenkin muutamin koh-
taloita ja seikkoja ollnt, sitten knin minä sydämeni suruksi
ja murheeksi sinusta erosin, ja koska minä hymin tiedän että
sinä ne tuta tahdot, niin tahdon minä kaikki sinulle kertoa.

Onnistui minuu hywin ja mukawnsti Ruotsiin ylitse
tulla; mutta kosla en minä enää» tyytywäiuen ollut sinne
tänne ilman mitään määrää heilua, maan tahdoin itselleni
oikean wiran hankkia, että minä itseni ylös-palwclla taitaisin,
niin päätin minä asian nopsasti toimittaa ja mennä kuninkaan,
meidän sittcmmiN autuaasti edesmenneen kaikkein armolli-
simman herramme luo, joka silloin Luudissa oli. Onnistui
tämä minulle miu hywin, että, sittenkuin minä kahtena
namupniwäuä katsellut olin, kuinka kuningas uusia trana-
tööriänsä tarkasti, Hänen MajcStectinsa minun huomasi,
ja yhdeltä herraltansa kysyi, mikä mies minä olla mahdoin.
Wastasi se, että hän minun yhdeksi niistä monista suoma-
laisista luuli, joita nyt ilman tointa ja leipää Nuotsiosa
oleskeli, mnttll että minä mahdoin olla yksi niistä, jotka

T/!»mkm on Mi!»no Malmin tiljo!!!ioi,ip>ia.
Ziiom, muiot.
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kauwimmin wihollista wastaan sotineet oliwnt. Antoi sit-
ten Hänen Mujcstcctinsa minua tykönsä kutsua ja kysyi
mikä minnn nimeni oli, ja sanoin minä sen, ja sanoi hän
sitten: "wai niin. Mc olemme teitä mainittawnn tuulleet.
No, miukä tähden nyt olette joutilas, ettekä palwclntsccn
mene?" Sauuiu miuä »vastaten hänelle: "Teidän Mnjcstce-
tinne, minun suurin haluni olisi saada palwelln, mutta
siellä, jossa itselleni tointa kuulustelin, wnötattiin minulle,
että paljon parempia miehiä oli tuin minä, jotta parempia
»virkoja tarwitsiwnt, niin että minä ainoasti »vänrikin pai-
kan jossakin linnuccssa olisin saada taitanut, ja »vastasin
minä: "onko täällä niin paljon niitä, jotka parempia owat,
niin täytyy minun itseni munalle hakeman, jossa myös huo-
nompiakin on, ja menin matkoihini."

"Mikä arwo teillä on ennen ollut?" kysyi kuningas.
"Minä olen ainoasti »Vapaehtoisena palwellnt, ja wiimei-
sinä wuosiua omin ncuwoin partioilla käynyt ja tehnyt
wcnäläisillc wahinloa, missä waan olen taitanut, sa aina
wälillä Tnkholmaan tictosa wihnllisista tuonut."

"No, mitä teillä ou palkkana ja asnstutsena ollut?"
kysyi tnnimms edelleen.

"Kerran sain l 0 riksiä kruutiin ja luoteihin, muuten
muin itse itseui kustantanut olen."

"No, sinä olet sotaa > käynyt omalla knstillasi, minä
huomaan, mutta jos minä nyt teen sinun luutnantiksi ja
sinuu Armfeltin tytö kansnlaisicsi kanssa palwclemnan
lähetän?"

"Niin ei Teidän Majcstcctinuc Jumalan awulla ku-
tataau alttiimpaa pnlwelijaa läytää taida."

"Tuimin kuluttua saatte waltuuskirjanue; olkaa silloin
walmisua matkaan."

Knu minä sen määrätyn tuuuiu perästä itseni pai-
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kalle löydytin, walmisua matkalle, sain minä tietää, että
minä Kenraali-Njntllntti Kreiwi Dohnaa, jonka knuiu-
kaau käskyjä Kenraali Armfcltillc wicmän piti, scurnamaau
käsketty oli.

Tulimme mc sitten, mouieu wastnlsicn perästä, on-
nellisesti sotajoukon lnu, ja iloitsi minuu sydämeni sunresti,
kuin kerran jälleen suomalaisia sotureita nähdä sain, erino-
mattnin, luin he nyt sekä paremmin puetuilta että ruoki-
tuilta näyttiwät. Mutta oliwat Norjalaiset nyt niin ylei-
sesti paenneet ja talot ja kartanot jättäneet, että armeija
wnikensti puutteen tähdcu taisi edespäin tulla, waiktn, niin-
kuin minä kuulin, kuuiugas oli lähettänyt sanoja ja käs-
kyjä, että meidän piti eteenpäin menua, maksakoon mitä
tahansa.

Minä olin Kattcini Längström'in komppaniaan ase-
tetuksi tullut, ja tulimme me nlos-lähctetyiksi tekemään tietä
wapanksi Stecne'n ja Stugnäs'in warustulsiiu asti. Tu-
limme me niin sisälle muoriin. Häiritsimät meitä norja-
laiset talonpojat yhtämittaa suurella miehuudella, jn luim-
me inc itsemme monta kertaa läpitse, mutta oliwat he lopuksi
meidän niin yhteen wuoren solaan piirittäneet, josta mei-
deu kulkeman piti, että meidän Katteinimmc ja koko hänen
komppaniansa kaatui niin että ainonsti minä ja ylsi toinen
hengissä, wnitta wähän runneltuina, pois pääsimme kenraa-
lille tätä surullista tapausta ilmuitlamaan.

Mutta täällä kohtasi meitä wielä surnlliscmpia tie-
toja. Tosin olin minä katteini LängströiMiä urheana so-
turina surrut, mutta nyt sain 'tietoja kuulla, jotka saiwat
miehen kaikkea muuta unhottamaan. Kuningas oli ammuttu
ja piti meidän tyhjin toimin takaisin palajaman,

Sittenkuin etuwäet oliwat lähteneet liikkeelle, rupe-
simme me mattaan. Kaikenlaisista hankalnnksista huolimatta,
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olimme me jotenkin cheina Ty-lanksoon tulleet. Nyt oli
meillä seitsemän pcnitulnmn matka tunturien ylitse, ennen-
kuin ensimmäiseen kylään Ruotsin puolella päästä taisimme.
Se oli joulupäiwän aamulla, kuin me alivoimme tämän tau-
histawaiseu retien, sittenkuin mc ensin olimme aamurukouk-
semme tehneet, joka monelle wiimcincn oli. Alussa oli il-
ma tosin kylmää mutta kuitenkin joksikin sclwää. Mc nou-
simme korkeuteen lumituturcita myöten ja awarnlta ympä-
rillämme näkyi ninoasti luuta jn jäätä. Ei ihmiscu asun-
toa, ci edes yksinäistä puuta nälyuyt. Ainoasti kaulana,
mustana ja autiona kohisi meri, ja sen päällä taiwas yhtä
mustana ja kolkkona näkyi. Mutta uyt nousi musta pil-
wisciuä korkeammalle, kiitäen lcnsiwat lumihöytcet ympä-
rillämme, ja euneu pitkää pauhasi myrsky, niinkuin nktoncn
ympärillämme, tuoden mukanansa lumipyryn, joka jokaisen
lähimmäistä nacipnriansakaan näkemästä esti. Minä en tiedä
mitä meidän oppaistamme tulla mahtoi, kukin pyrki niin
Paljun kuin häu taisi, eikä miehiltä melkein yhtään ääntä
kuulunut, wacm oliwat kaikki waiti ja ponnistuvat eteen-
päin. Joka wusyi, hän auttamattomasti lumeen ja pakka-
seen kadutetuksi tuli. Wiimcin tuli yö, kauhistuksen mielii
suuremmaksi tehden. Mutta aamulla hiljeni rajuilma, ja
uc, jotka ciwät edellisen päiwän »vaikeuksista menehtyneet,
koittiwnt huutojen lautta toisiansa löytää. Pakkanen oli
äärettömän tuwa, ja niin pitkälle luin silmä tuntureilla ja
uiidcu jyrkäuucillä eroitta taisi, ci ainoatakaan puuta näky-
nyt; mutta wiclä oli muutamilla aseensa jäljellä, myöskin
muutama reki löytyi, joka'ci miu lumen sisässä ollut, ettei
sitä uähdä olisi taitanut, ja jonka ajaja joko oli kuollut,
taikka, sittenkuin hcwonen ei enään jaksanut, oli koittanut
jalkaisin edespäin tulla. Kiwäärieu tukeista ja uäistä reistä
tehtiin wnltcita, missä niitä palamaan saada taidettiin, rot-
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kuissa taikka kinoksien takana. Wähäiscn lämmintä sillä ta-
ivalla saimmc, mutta cnemmän kuitenkin kuin ci mitään.
Mcidän täytyi taascn liikkeelle lähteä, »vihdoin saimme alas-
päin nstnmaan ruwcta. Ainoasti muutama sata meitä jäl-
jellä oli, kuin huomasimmc että yhdelle joelle olimme tul-
leet; mnttn missä mc olimme, taikka minnekä meidän mene-
män Piti, sitä ei helppoa tietää ollut.

Nyt rupesiwat muutamat »väittämään, että ylöspäin
wirtaa kuljimme ja niin muodoin ainoasti »ruoriin yhä
enemmän jouduimme. Otiu minä aktia miekkani, joka si-
lmilläni wielä oli ja alwoiu sillä hakkaamaan jäätä, ja aut-
toi minua kaksi muuta miestä saunakaan sanomatta. Saim-
me sitten pian nähdä kuta kohdeu wcsi juoksi, ja tulimme
niin »vihdoinkin ihmisiin taascn. Mntta monct tuhannet
mcidän urhoistnmmc makaamat kuolleina Wuorilla. Minulle
ei ollut pahempaa tapahtunut, tuin että kädet ja jalat »val-
koisiksi paleltuiwat, luin myös kaswot, jotta myöskin, Ju-
malan kiitos, nyt »varsin tenvcet jälleen oivat.

Kun mc ensimmäiseen taloon tulimme, tahdoin minä
jota olin »varsin woipunut japyörryksissä, oitis sisälle läm-
pöiseen rientää; mutta otti sitten »vanha sotamies, sola koko
marsin ajan minnu wiercösäui ollut oli, äkkiä minuun kiinni
ja sanoi: "ci, Luutunntti, ei askeltakaan. Saappaat pois, ja
sitten pian tänne kinokseen." Minä suutuin ja tahdoin hä-
nen pois työutää, sillä minä olin niin tyrmistynyt, etten
minä tietänyt mitä minä tein; mutta hän, jota oli oikein
aika mies, ei ollut siitä tictäwänään, ja sanaakaan sanomatta
pani hän minun pitkäkseni hangelle, joka erinomaisen mukawasti
läwi, sillä minulla ci yhtään woimaa enään jäljcllä ollut
waan pyörryin samassa. Ia sitten oli hän minun saap-
paani riisunut ja jalkani lumella hautonut ja hieronut, ja
heräsin minä kerran siitä luin jalkani ja käteni kuivasti
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kirmelimät, mutta pian jälleen hymästi nukuin. Ia kuin
minä monen tnunin unen perästä heräsin, löysin minä itse-
ni tumassa ja olin jotenkin tcrme.

Pahemmin yhden nuuren upseerin oli, jonka minä
tielläni kuolemaisillansa tapasin, tuin miuä joulupäiwäuä
ajellen tulin. Minä en silloin wiclä ollut niin paljoa kur-
juutta nähnyt, ja niin monen kuoleman, maan nousin minä
reestäni ja nostin hänen siihen, jn ajoin minä häntä sitten,
Mnoroon sen saman sotamiehen kanssa, sillä tumalla, että
me talutimme hcmoista ja autoimme sen tuin taisimme.
Monta kertaa oli hcmoncn jo wäsymykscstä 'kaatunut, ja
lopuksi täytyi meidän kuitenkin lamaljecrin joelle jättää, yhden
korkean rauta-äyrään suojaan. Mnttn meidän pyyntömme
päälle, oitis luin taluou ehtineet olimme, oli yksi talon-
mäestä häntä noutamani! mennyt, ja oli hän sitten myös
täällä, mutta cdcslinpäiu tninnuksissa. Sittcnkuiu mc knu-
mau hauen kanssansa niin menetellä koetimme tuin paraiten
taisimme, rupesi hän Meihän tointumaan, maikka häu hou-
ruili ja oli kuumeessa; mutta nyt olen minä kuullut mäeltä,
joka sieltä myöhemmin tnllnt on, että hän jo parantunut on
ja un talosta lähtenyt.

Täällä mc olemme nyt, se pieni jäännös Suomen
sutawäestä, muutamassa kylässä. Mitä meistä edespäin tulee,
eu miuä tietää taida. Mutta olen miuä kaikissa maarois-
sa ja maimoissn, Jumalaa rukoilemisen jälkeen, aina miuun
Margareettaani mielessäni pitänyt, ja jos kuningas ulisi
elää saanut niin kyllä kaikki hymiu käynyt ulisi. Kerran
kumminkin rauha ou tulema, että minä jälleen Suomeen saan
tulla: mutta jus siihen rnpec nila kowin pitkäksi tulemaan,
niin en minä tnida wnstnan seisua, maan tulen miuä sitten
ylitse sinne, että minä nähdä saan sinun, miunn sydämeni
rakastetun, maikka wieläliu pahemmin tämisi.
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Ifsi meidän miehistämme, niistä jotka uwat eronsa
sanueet, kusta he tunturien ylitsc-mcuou kautta satapalwc-
lutsccn kelwottomiksi tulleet owat, jn jolla ei täällä mitään
ole, josta hän elää taitaisi, ja joka ilman sitä haluaa
kotiin päästä, aikoo koettaa pohjan-lnhdcu ympäri wacltna;
ja koska hywiu näkyy että hän rnnjnrikkuiuen uu, wnitta ci
luodeilta ja miekoilta huonoksi tehty, niin luulen minä että
hnu pääsee edes, niin hywin luin hän jaksaa. Häncn tiensä
tny läheltä Piijalnn ohitse, ja on hän luwanunt Pekalle
täinäu kirjeen jättää. Elli on kyllä niin kekseliäs, että hän
tämän kirjeen taitaa sinun käsiisi laittaa. Kirjeen päälle en
minä päällekirjoitusta kirjoita, cu myöskään nimeä alle, ja
jos miuä toisen terran kirjoittaa saan, niin en minä tästä
kirjeestä mitään puhu, ettei siima mitään hnittn kohdata
mahtaisi, jos se määriin käsiin tulla mahtaisi.

Pahoin minä wiihdyn täällä yksinäisyydessä ja hil-
jaisuudessa jossa ci mitään tekemistä ole; mutta tässä jou-
tilaisuudessa minä aina koko päiwät sinua ajattelen. Jos
minä edes taitaisin saada terwchoykseu sinulta, mutta sitä
ei ajatellakaan tarwitsc, enkä minä mitään tiedä tulcwai-
suudetsi ajatella ja ylös-panna, mutta toiwon waan parasta.

Elä hywin, sinä minun sydämeni rakastettu, mahta-
koon Jumala sinulle kaikkea iloa ja onnca siunata ja ennen
kaikkia mahtakoon hän meille sen onnellisuuden suoda että
me pian yhtccn-tulla saisimme, ettemme enään erillämme elää
Ulahtaisi, niintuiu taksi, joilla ei toisillensa niitäkään rak-
kautta ole.

Sinun hamaan kuolemaan asti
rakastawninen puolisosi."

Melkein hcngctönnä tnokalliscsta säälistä oli Mar-
gareetta lukenut tämän kirjeen. Mutta hauen täytyi
toipua, hän ci uskaltanut wiipyä liian tanwan, ja hänen
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täytyi taasen näyttäytyä lcwullisclla katsannolla. Tuntuipa
tnin se malta, jota hän koki saada ulkonaisen olonsa Ylitse,
olisi waikuttnnnt hämen hywää sisälliscssälin suhteessa. 110
siitä, että Mauno, terwcenä ja raittiina, waaroista pelas-
tuneena, oli taitanut kirjoittaa hänelle, rupesi nyt maitta-
maan sitä lewottomuntta, jota hän tunsi kirjettä lukeissaan,
ja hän palasi kotiin lewon ja toimon tunne rinnassansa.

Muutamaa päiwää myöhemmin, kun Maijn ncitsy
neitien huoneessa Margareetan johdolla silitti Katariina
rouwan Päähincitten rimssuja, waroi hän tilaisuutta, kun ci
Sesilia ollut huoneessa ja otti niin murheellisen katsannon,
että Margareetta kysyi jos hän oli sairas.

"Ei, en minä sairas ole, mutta semmoiset uutiset,
joita nyt tuullaan, saattaa kyllä ihmisen murheelliseksi."

Margareetta wähäu hämmästyi, kuin hän oli tottunut
useinkin kuulemaan surusanomia; mutta samassa muistaen
Maijun tapaa tekeytyä mahtawalsi, rauhoittui hnn ja kysyi
ainoasti: "no, mitä nyt sitten kuuluu?"

Maiju neitsy rupesi taasen puhumaan: "niin, eilen,
kun olin kirkossa, tapasin kirkonmäellä nimismies Flinkin,
ja hän oli niin kohtelias, että hän tarjosi minulle pieuiä
rinkeliä ja wohwclia. Ia sitten jäin minä sinne hetkeksi
istumaan ja puhelin Ornwikin mamsellien kanssa, ja olipa
huomattaman, että wailka he owat hienoa herraswäleä muka
olemanansa, niin oli Flink paljoa kohteliaampi minulle kuin
heille. Mutta mitä piti kertomanikaan? Niin, nimismies
Flink oli tawauuut wauhnn sotamiehen, joka hiljan oli Ruot-
sista tullut, ja häu oli kertonut, kuinka kaikki sotawäti oli
paleltunut kuoliaaksi, ja sitten nimitti hän monta tuttuakin
ja niissä oli sitten tuo Luutnantti Malm, joka on ollut
näilläkiu seuduilla."

Margareetta huomasi että Maijun silmät seurasiwnt
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häntä. Hän teki sentähden sangen lewollisesti muntamia
kysymyksiä, mutta sauoi samalla, että tämä puhe tavalli-
suuden mukaan olisi liioitettua, ehkä osa siitä saattoi olla
totta, ja todellisuus surullista kyllä.

Maijulla olisi kyllä ollut halua wieläkiu puhella tästä,
mutta hän ci tajunnut, kuinka hänen uudestaan piti alka-
man puhetta. Sentähden, luin hän pian oli työnsä lopet-
tanut, nousi hän ylös ja wci päähineet Katariina rouwan
huoneesen, jossa hän huolellisesti järjesti ne crääscn kaap-
piin, miettien miten hänen sopisi emäntänsä kanssa rnweta
puhumaan. Tosin oli hän jo monta wuutta ollut suosittu
palwelijll, joka toimeusakin puolesta oli lähemmässä suh-
teessa emäutäusä kanssa, luin muut palwclijat, ja oli sekäsen puolesta, että myös ruotsalaisen syntynsä tähden aina
pitänyt itsensä muita palkollisia Parempana, mutta oiteiu
likeiseksi kamari-neitsyeetsi, salnneuwolscksi taikka uskotuksi ei
hänen milloinkaan onnistunut ylpeälle rouwallcnsa päästä,
mailla hän talon wäkeä koki luulotella, että asia oli niin.
. Hywä arwaamis-lyky ja hywät korwat oliwat autta-
neet häntä jotenkin saada tietää Margareetan salaisuuden,
wnikkci hän sitä kuitenkaan täydelleen tuntenut, ja nyt ha-
lusi häu erinomaisesti saada Katariina rouwalle kertoa nii-
tä huomioita, jotta häu oli tehnyt, osaksi sillä tawalla
päästäksensä lähempään tuttawnllisuntccnrouwausa kanssa, osak-
si myös tehdäksensä itseänsä wähäu mahtawnksi. Mutta kuin-
ka piti hänen tuoman sanottamaansa esiin, ettei hänen roh-
keutensa näyttäisi liian suurelta?

Katariina rouwa istui erään pulpctiu edessä, jonka
loiwaawa kansi oli nwattu, järjestäen ja tarkastaen useita
papereita. Nyt antoi hän Maijulle muutaman tyhjän ko-
telon, wietäwätsi rosknpapericn säiliöön, ja iloisena käyt-
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tncn tilaisuntta kysyi Maiju nöyrästi, jos hänen armonsa
oli saanut kirjettä Ruotsista.

"En," wastasi Katariina ronwa huoaten, "ci sitä iloa
meille niin usein snoda."

"Minä luulin wnau niin/' jatkoi Maiju, ikäänkuin
syyksi kysymykseensä, "kun näin teidän armonne lnkewan
kirjettä, ja kun huomasin Margareetta nciden tietäwän uuti-
sia Nnotsiista."

"Margareetanko?" kysyi Katariina rouwa kiiwaammin,
lnin hän ehkä olisi tahtonut.

"Niin, miuä kuulin kirkolla pnhuttawau, että eräs
sotamies oli sieltä tullut, ja hauen sanottiin sanoneen, että
armeija, joka oli Norjasta tullut, oli marsin häwitetty, ja
että moni tuttu täältäkin päin oli kaatuuut, Kattciui Lång-
ström ja moni muu, ja jotakin puhuttiin Luutuautti Mal-
mistakin. Miuä luulin hänenkin kuolleeksi, ja puhuiu miu
neidelle, mntta ci niin taitanut ollakaan, sillä hän oli, kuu-
lemma, yksi niistä, jotka paraiten pääsimät maarasta. Mi-
nä luuli» herraswäcn saaneen kirjeen ja kuulleen siitä en-,
ncn, kosla ci se ncitccu sen enempää koskenut/'

Mutta jos Maiju hännnästyttämisellä luuli »voit-
tamansa rouwansa salaisuuden, niin hän pettyi. Katariina
rouwaa ei käynyt helposti hämmästyttää. Ei hänen katseen-
sa nytkään osoittanut mitään tutkimalle kamari-ueitsyccllc,
ja ajatuksiinsa waipuncenn jäi hän ääuetumiä istuman pul-
pctiu eteen. Kun ei hän enempää Maijulle puhunut, ei sillä
ollut muuta tekemistä kuin, »vetäytyä takaisi».

Mutta cimätpä häucn sanansa olleet tyliönään Kata-
riina roumaan maitnttamatta. Huhuöta nrmcijau häwiöstä
ei hän ollut paljon millänsäkään, huhujahan tulli niin mo-
nia ristiin rastiin. Mutta Maijun miittantsen Marga-
reetasta hän selwästi huomasi oikeaksi. Saattoiko olla
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mahdollistn, että Margareetta uiin tykköuääu oli eroittannt
ajatuksensa Mannosta, ettei edes huhu hauen kuolemas-
tansa hänessä herättäisi niitäkään mielen liikutusta, taikka
oliko Maiju oikeassa, kuiu häu luuli hauen kirjeen taikka
aikaisemmin saamien tietojen mukaan tietämän hänen ker-
tomuksensa »vääräksi. Katariina rouwn ci niilläkään muo-
toa, tahtonut näyttää Margareetalle, että hän piti tottclc-
mnttomnutta koiralle käskyllensä edes mahdollisena, »uutta
»vielä »vähemmin tahtoi hän käyttää Maijnn »vakoilemia
filmiä, sanoaksensa tietoa asian oikeasta laadusta. Sem-
moista ci ollut ajatteleminenkaan. Hän päätti scntähden jät-
tää ajalle ja omalle »unarillisnudellensa näiden epäillytsieu
poistamisen.

Mutta Maiju ncitsy oli toista mieltä. Osaksi oli
hän itsc äärettömän utelias, osaksi toiwoi hau salaa, keksi-
mällänsä tämän asian perän, pääsewänsä parempaan tutta-
wuutccn rouwausa kanssa. Hän rupesi scntähdcn uiin pal-
jon kuin mahdollista »vakoilemaan kaikkia Margareetan
toimia. Usein tapahtni että hän joutawilln tekosyillä etsi
häntä lawclyillänsä, taikka jossakin lehtimajassa puistossa,
ja wähitellcn rupcsiwat nämät seikat Margareettaa waiwan-
maan, kun hän huomasi, cttn häntä »vakoiltiin. Kun tämä
ajatus hänessä kerran oli herännyt, rupesi häu tuntemaan,
että Katariina ronwakin omituisella taivalla piti hänestä
»vaaria. Margareettaa loukkasi suuresti se ajatus, että
hänen äitinsä täytti palkollista häntä urkkimaan. Tosin
hauen omatuntonsa moitti häntä siitä, ettei hän todella-
kaan ansainnut luottamusta, knin hän salaisuudessa oli
ottanut »vastaan puolisonsa kirjeen, mutta nyt tnntui hä-
nestä siltä tuin olisi hän tuntenut paljon suurcmpa halua
puhdistaa itsensä. Hän tiesi itsc, että jos Katariina rouwn
olisi häneltä kysynyt, ei hä» olisi kieltänyt kirjeen saamis-
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ta. Mutta tämä makaileminen, jonka hän tunsi ja huumasi
saamatta siitä kuitenkaan oikeata tolkkua, kiusasi ja katke-
roitti häntä, ja hänen käytöksensä, joka tähän saakka, totte-
lemattomuutensa tiedosta, oli ollut nöyrää ja alituisen an-
teeksi-pyynnön kaltaista, muuttui nyt, hänen tyytymättö-
myytcusä tähden, pakolliseksi ja kylmäksi, niin että äidin ja
tyttären wäli tuli yhä töykeämmäksi.

Ei Margareetta näitä uusinkaan huoliansa tahtonut
Sesilialle ilmaista, sillä ci hän tahtonut häucn siclnnnsa
kylmää tyytymättömyyden sicnicntä äitiänsä kohtaan. Mutta
Sesilia itse, hento ja tnnnokas heitoinmallckin liikutukselle
ja kosketukselle, tunsi piau lcmottomuudcu tunteen, jota hän
ei taitanut selittää. Hän huomasi, että jotakin oli tapah-
tunut, mutta hän ci tietänyt mitä se oli; ja kahta hcllem-
mästi ja suloisennnasti keijuen äitinsä ja sisarensa ympä-
rillä, koki han poistaa sitä kylmyyttä, jota hän tnnsi ym-
pärillänsä.

Kaikesta pahasta ci mikään ole niin wnikcata, kuin
puolinainen, epämääräinen, sc paha, jota ci oikein tiedä
kuinka siihen pitäisi tarttua, saadakscnsa sitä kiinni. Ei
myöskään löydy mitään, jota niin kuolettaisi perheen hy-
wän olon, kuin epämääräinen tyytymättömyys, toistensa
huomaaminen, kursaöteleininen, jossa jokainen koettaa wält-
tää loukata toista, juuri seutähden ettei ole tuota sydä-
men lämpcyttä ja hywäntahtoisuutta, jota waikuttaa, ettei
milloinkaan muistetnkaan loukkaamista peljätä.

Niin oli nyt Katariina rouwan ja hänen »vanhem-
man tyttärensä watilla mähitcllen syntynyt kursastelcwainen,
kohtelias ja tylmä snhta, tosin määrällään olon sijaan, joka
ennen heidän wälillänsä oli ollut, mutta se oli ollut mää-
räkäs sentähden, ctt'ci kumpikaan tahtonut sisällistä sydä-
mellisyyttänsä ja lempeyttänsä osoittaa. Nyt taasen oli



145

suhta kylmää scntähden, että tahdottiin sisällistä tyytymät-
tömyyttä salata. Tuskin ulkopuolinen tarkastaja kuiten-
kaan olisi mitään eroitusta huomannut.

!0
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sunnuntai ilta Elokuussa w, 1721. Wieuo tuulen
"

wiuhka ainuasti karehti uhkean Newan pintaa, jolla
kiiti loistawa riwi wcueitä, niin kutsuttuja bojia, joissa
Pietarin ylpeät ylimykset, toiset neljän, useat kahdcntin-
toista soutajan soutamina, ottiwat osaa Newan laiwastou
liikkeisin. Ensimmäisenä riwissä loisti amiraalin pursi,
jonka maston huipusta Päällys-lippu uhkcasti liehui. Ääne-
käs soitto kaikui useasta lähinnä seuraawasta purresta, ja
Newan wasenpuolisen rannan rakennuksista tcrwehtiwät lai-
wastoa monen monet laukaukset pienistä kanuunista ja nik-
hnloista. Aksi pursi kiiti, kuuden miehen soutamaan, mil-
loin edellä milloin muitten keskellä, eikä näyttänyt ottawan
osaa toisten liikkeisin, waan ainoasti tarkasti seurnawan
niitä, ja milloin moittien yhtä taikka liittäen toista, kiitä-
wän pitkin kaikkien tointa tarkastamassa. Tämä keweä,
nwoin alus kuljetti itse keisari Pietaria, waikka hauen yl-
häiset ylimytsensä, joita keisarillinen tahto esti Maunuil-
la kulkemasta howissa, kuitenliu saiwat käyttää katetuita
pursia.

Harwat aawistiwat, että kaikkiawallitsewa ruhtiuns
tarwitsi suuren osa» lannistamattoman tahtonsa woimaa,
woittaakscusa oinan »vastenmielisyytensä wettä kohtaan, kun
hän, waatien alnmmaisiltansn, että heidän piti tutustuman
meren kanssa, itse niin paljon wcsillä oleskeli.
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Nyt ehti laimasto »vastapäätä linnoitusta, päällys-
lippu laskettiin alas, eri soittokunnat puhnlsiwat mnutamia
mctclikkäitä toitotuksin, ja kolo loistnwa riwi hajosi ja sou-
tilvat kukiu, toisistansa huolimatta, kotiinpäin.

Rantojen wicrccu kokoontuneet »väkijoukot, jotka tähän
saakka innokkaasti ja tnrknöti oliwnt katselleet loistamaa näy-
telmää, hajosiwat, ja nopeilla airon-wcdoilla kiiti Keisarin
pursi Fontanlaan, keisarilliseen snwilinnaan. Mutta sa-
massa kuin Keisari nopein askelin riensi linnalle huomasi
häu tomuttuncen ratsastajan, joka hyppäsi hcwosensa sel-
jasta ja »vilkkaasti wirtkoi muutaman sanan tallirengeille,
jotka scisoiwat nopeasta ratsastamisesta menchtymäisillänsä
olcwan hcwosen ympärillä. Pietarin tcräwä katse oli jo
ennenkin huomannut hänen etäällä ratsastaman, nähtäwäöti
huolimatta loistamasta näytelmästä Ncmalln, ninoasti pon-
nistaen hewosen »viimeisiä »voimia pyrkiwän eteenpäin. Itse-
kin näytti tullut uiiu ponnistaunccltn, että hän melkein hor-
jui, kuu häu kääntyi, tallirengin ncuwosta, ricntääkscnsä
rantaan, knn slcisari samassa puhutteli häutä ja sanoi:
''mistä sinä tulet, ja mitä siuulla on sanomista?"

"Tartolta walla-tirjcitä, Teidän Viajcötcctinnc, ja
suullisiakin ilmoituksia Oalitsin ruhtinaalta, jos Teidän
Majcstcetinne sallii minnn tuoda niitä esille minuu-
tin perästä, joita tarwilsisin järjestääkseni tätä turmcl-
tnnutta puluani."

"loutnwia, mies on aina paraasti pncttnna wir-
kapuwussansa, ja tämä on nyt sinnn. Ratsastamisestasi
päättäen, näyttää asian olcwan kiire. Seuraa minua."

Askcu saapunut oli Juho Bruce. Hän seurasi Kei-
sarin, wailta hänen oli waikea päästä portoita ylös niin
nopeasti tuin hän, Harja ratsastus yöt pniwät oli hänen
niin heikontannt, että häntä pyörrytti, mutta ajntcllcs-



148

saan sen puheen tärkeyttä, joka uyt oli alkamassa lannisti
hän sieluusa koko woimalla sen heikkouden, joka oli hänen
ruumiKtausll maltaamaisillaan, ja seisoi, kun Keisari sisälle
tultuansa kääntyi häneen Päin, lujana ja makacma.

Keisari istui erää», paperilla ja piirustuksilla pei-
tetyn pöydän micrccn ja silmäili pikaisesti Juhon tuomia
paperia. Hauen katsceusa svntistyi, ja äkkiä kääntyen Ju-
hoon päin kysyi hciu nuhaisella ääucllä: "uo teillä ou suul-
lisiakin tietoja, antakaa kuullani."

Peljästymättä tästä katseesta, joka niin usein ennusti
kuolemaa ja kauhistusta sille, johou se koski kertoi Juho
uyt lyhyin mutta lujin sanoin Su onicn tilaa, jos nyt taa-
sen käsillä olemat rauhan keskustelut päättyisiwät millä eh-
doilla, joihin nyt wähitellen kummallakin pnolcn näyttiin
suostuman, ja kuinka tärkeätä häwitctylle Suomelle olisi,
että papereissa ehduitetut muutokset tehtäisiin.

"Ia antaakseni etuja wihollisclta jo walloitctulle maal-
le, mutta joka nyt menee hauelle takaisin, pitäisi minun
suostuman niiden etujen jättämiseen, joita minä rauhan-
teossa olen päättänyt waatia? "puhkesi Pietari sanomaan.
"Ehkä olisin taitanut suostua yhteen ja toiseen jos Kaarlo
weli olisi elänyt, mutta Ruotsin nykyinen lnrjuus inhoittaa
minua. Heillä ci edes ollut sydäntä uskoutua minulle
he tahtoimat keskustella he owat saaneet asian käymään
mieltänsä myöten minun ministeriin owat älykkäitä,
ne tuntemat kullan woiman." Pietari waikeui taascu
hetkiseksi, ikäänluiu hän hiljaa itseksensä olisi jatkanut näitä
katkonaisia lauseita, jotka näyttiwät sanotuiksi melkein tie-
tämättä. Iht-äkkici kääntyi hän taasen Juhoon päin. "Si-
nä olet ollut rohkea, mutta koska sinua sanotaan kelpo-
miehcksi ja tunnet nämät asiat, niin en minä sinulle mitään
pahaa tahdo."
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"Teidän Majestcctinue," sanoi Juho rukoilemalla ja
kysywällä äänellä.

"Mitä Suomi minulle on?"'keskeytti Pietari, "pitä-
köön Ruotsi scu eduista huolta."

"Pitääkö tämän, melkein »viimeisen »veripisaransa wuo-
tanceu maan, näin kurjana, silwottuua, niin, melkein kuo-
lcmaisillansa, joutuman takaisin entisiin oloihinsa, saamatta
tuolta mahtawalta jäähyväisiksi edes jotakin, jota auttaisi
sitä parantamaan niitä haawoja'. .."

"loita hän on lyönyt, auuoit sanoa. Sano waan,
Juho Petrowits!. Sinä olet rohkea, mutta minä pidän si-
nusta. Sinä näyt tictnwän, että suurien aikeiden täyttä-
miseksi kaikki Pienet arwelnt pitää poistettaman; niin, ei
ainoasti omaa henkeä, miljoonienkaan henkiä ei silloin saa
säästää." Taasen äkkinäisellä liikkeellä kääntyi hän Pöy-
tään päin, kirjoitti muutaman sanan eräälle paperille, sulki
sen sinetillä ja antoi Juholle sanoen: "kas tässä, ota tämä,
ja jos sinä ehdit sen antaa Kreiwi Östermanille, en-
nenkuin rauhan-sopimus on allekirjoitettu, miu luulen minä,
että osa sinun toiweistasi täytetään; mutta jos kaikki jo on
»valmiina, »imet kirjojen alla, niin ei saa lisää koukuitclla.
Jää hywästi, Juho Petrowits!"

Kolme päiwää myöhemmin kirjoitettiin Uudenkaupun-
gin rauhansopimuksen alle. Kun nimet oliwat kirjoitctnt,
uuusiwnt luuimantin »valtakunnan »valtuutetut, Krei»vit Vil-
jeustedt ja Österman, ylös ja ojcnsiivat toisillensa kätensä.
Samassa silmänräpäyksessä ilmoitettiin Paroni Juho Bru-
ecn tuloa, joka toi kirjeitä Keisarilta. Olvi awnttiin ja
uuori mies lähestyi horjuwin ja heitoin askelin Kreiwi
Osterinansa ja antoi hänelle Keisarin kirjeen. Samcwsa
töytäsi wcri-wirta hänen huuliltansa ja hän horjui, mutta
samassa tukesi häutä Kreiwi Liljenstcdt, jonka kasivoillc lc-
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wisi heikko Puna, knn hän tuusi nuoren tuttunsa rauhau-
kokuokscsta Ahwcuau-maalla. Ehta hänen sielussansa tänä
hetkenä heräsi ajatus, kuiuka tämä nuori, innokas mies,
wertaisi häntä nuorena ja "Suomen kunnian" kirjoitta-
jana, itseensä, sellaisena kuin hän nyt, nousucena waltion
korkeimpiin arwuihin, kirjoitti sen paperin alle, joka pa-
loitit saman Suomen. Jotakin tämän kaltaista lienee yhä
liikkunut hänen mielessänsä, sillä surullisen katkeruuden näkö
tuwnutui häncu hienosti muodostuneen suunsa ympärille,
hänen laskieosaan taintuneen eräälle sohwalle ja jättäessään
hänen parille herralle seurastansa hoidcttawalsi. Taasen
lähestyi Krciwi Österman, joka tämän tapahtuessa oli lu-
kenut Keisarin kirjeen ja nyt ojensi sitä hänelle, waiwalla
waltio-wiisaalla näöllänsä salaten wahingon-iloansa, wicläpä
iwaausa, kuin hän wirkkoi: "teille, herra Krciwi cn epäile
ilmoittaa tätä keisarini kirjeen sisältöä, maikka Mannaankin
mielipahalla huomaatte, että wiimytys tällä kertaa olisi
ollut teille edullisempi. Teiltä en pelkää niitäkään waro-
mnttomuutta tämän kirjeen suhteen, eikä siitä nyt ennän mi-
tään marsinaista wahinkoa taidakaan tulla, sittcutuiu mää-
rä-aika nyt jo o» mcuuyt ohitse."

Heloittawn puna hohti Liljcnstcdt'in kaswoilla hänen
lukeissansa; suonenwcdon-tapaisesti meni kätensä nyrkkiin ja
mursi kirjeen, mutta ci sanaakaan tullut hänen huuliltan-
sa, sotka samassa silmän räpäyksessä mnuttniwat lumi-
valkoisiksi. Äkkiä kääntyi hän pois, Krciwi Osterman'in
riemuitsemalla katseelta salatalscusa liikutusta, jolle hän
ei tahtonut, "että hän tulisi todistajaksi," setä laittoi yhtä
ja toista luhou mukanmuudcksi ja käski, että Ruhtinas
Galitsiu'illc piti laitcttamcm tieto hauen takaisin tulostansa
ja sairastumisestansa. Turussa ei ollut lääkäriä, eitä ap-
teekkia, mutta ruhtinaan oma lääkäri hoiti Juhoa erino-
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maisella huolella. Itse mietti ruhtinas usein aikaansa hä-
nen wuotcensa micressä, ja kuulteli huolella lääkärin toimot-
tomia wastautsia hänen parantumisestansa.

Hiljaisella ilolla tunsi Juho, ettei hänen enään tar-
wiuuut peljätä täytlnvänsä jättää rakkaan syntymämaansa
eikä myöskään että häntä siellä enään halwcksittaisiin ja
sieltä tarkoitettaisiin nyt muuttuneiden suhteitten tähden.
"Saanhan minä kuitenkin kuolla syntymämaani edestä/'
kirjoitti hän Sesilialle; "jos ei kuolemani, enempää kuin
elämäinkään, ole sille miksikään hyödyksi. Walkcneckohau
milloinkoan se ftäiwä, jolloin Suomen lapsilla on synty-
mämaa, wapaa, oma maa, jonka edestä taitamat elää
ja taitamat kuulla? Unet, nnet, milloinka te tosiksi muu-
tutte?"



10.

Ä<auhll, rauha" kuului koko maassa, ja "rauha" kaikui
meren toiseltakin puolelta. Uudestaan heränneillä

toiwoilla wnlmistiwat paluömatkaa kotomaahan pakolaiset,
jotka wielä oliwat jäljellä niistä laumoista, jotka oliwat
lähteneet talosta ja kodosta pelastunksensa »vihollisten hä-
witykscstä ja jotka oliwat etsineet itsellensä uuden kodon
meren toisella puolella, sittenkuin heidän omansa oli häwi-
tetty, ja jotka sunrimmalsi osaksi, kerjäten talosta taloon,
oliwat kuljettaneet kurjuuttansa ja kertomuksia kärsimisistä
ja turmioista kodissansa. Mutta useimmat hnrhailewista
pakolaisista oliwat löytäneet haudan ja muutamat, etenkin
wirkamihistä kodinkin Ruotsissa. Monet, jotka pitkän
poissa-olonsa tähden oliwat kadottaneet kaikki »vanhat ys-
täviänsä kotomaassa, jäiwätkiu nyt niiden uusien luo, joita
oliwat ehtineet itsellensä hankkia.

Useimmat kuitenkin, »vaikka hädän ja knrjnnden alai-
sina, ricnsiwät kotio, niinkuin "lu»vattuun maahan," ja ku-
witteliwat mielessänsä laillia kärsimisiänsä loppuneiksi ja
kaikkia »vanhoja oloja entisellensä, kuin Ninan pääsisiwnt
ralkllllscn kotoonsa. Huonoihin aluksiin tunki wäkcä täpö
täyteen. Heitä kohtasiwat syysmyrskyt, ja suuri osa niis-
tä, jotka wihdointin pääsiwät kaiwattnun kotomaahan, tu-
liwat sinne kurjina haaksirikkoisina, ja löysiwät entiset asun-
tonsa häwitettyinä. Kaupunkilaiset uäkiwät raunioisissa
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kaupungeissa, ainoastaan nni-harwat entisistä asukkaista,
jotka »viimeisinä wähän lewolliscmpinn wuosina oliwat koet-

taneet ruwcta jotakin liikettä ja tointa harjoittamaan, maa-
laiset eiwät enään löytäneet talojansa. Pellot oliwat muut-
tuneet erämaiksi, ja tuwista oli tuskin jäljellä palaneita
tiwiläjiäkään, jotka osoittiwat missä tulisijat ennen oli-
wat olleet. Jossa ci häwitys ollut niin suuri, oli toisia
talollisia asettunut, ja he pitiwät paikastansa niin kiinni,
ettei heitä ollut helppo karkoittaa siitä.

Mutta toisenkinlaisia mntknstawia tuli Ruotsista
Suomeen. Kymmenen ja wiiocntoistakin wuoden scisattu-
misen perästä oliwat maan kaikki julkiset wirastot, Ilio-
pistosta ruwetcn pieninpään oikcustoon saakka, lakkautetut.
Kaikkea piti järjestcttämäu, kaikkea lnotaman, ja hallitus
lähetti uskottuja miehiänsä, tekemään ensimmäisiä, tär-
keimpiä toimia. Niiden joukossa myös oli Kaarle Lejon-
ankar. Kun hän oli innokas hattu-puoluelainen, oli hän
sentähden lähetetty Snomeen, koska toiwottiin tästä muo-
dottomasta, melkeinpä elottomasta awaruudesta, saatawan
telwollista maata sille siemenelle, jota tahdottin kylwää, että
saataisiin maasta puolueen tahdon mukainen elo.

Hataupäällä rakennettiin luwaasti uutta huoneusta
wauhalle perustukselle. Suurella ihmeellä ja miclihywällä
uäkiwät työmiehet eräänä Päiwänä wanhan puutarhurin
tulewan käwcllen tietä pitkin. Ihtä kankeana ja yhtä
tanllkknanll muodoltansa kuin ennenkin, näytti hän siltä,
knin ci aika ensinkään saisi häntä maltaansa, Tcrwehtien
ja kysellen tokoontniwnt nyt kaikki hänen ympärillensä, mut-
ta ukko teki kysymyksistä äkkinäisen lopun sanoen ninoasti:
"no, ne salramenskatun pirut wciwät minun Wenäjälle, ja
tässä olen nyt, mitä siinä on töllötcltäwää." Sitten suori
ukko suoraa päätä puutarhaan, jossa hän pian rupesi jär-
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jestämään ja sowittamaau, wähä wäliltä pudistaen päätän-
sä epäjärjestykselle, jota hän siellä oli näkeminänsä. Eila
hän marsin määrässä ollutkaan, tuin hän piti itseänsä kai-
mnttuna puutarhassa, sillä Mcicn-puuttceu tähden jäimät
usein tärlcämmättin työt tekemättä, saatikka sitten ne, jotka
tarloittiwat ainonsti kaunistusta. Ei aikaakaan niin ukko
oli mielityössäusä kiinni. Suortua, niinkuin muurit, oli-
wat pensas-aidat Pian kunnossa penkereitten ympärillä, por-
tit ja tornit tckimät pniston miheriöitsewäksi linnoitukseksi,
ja aukeille paikoille uiideu Malissa, huomattiin ukon lnomin
lasin muodostaman kaikenlaisia kumioita, joidcu merkityk-
siä ci kukaan tajunnut, ja joista ei ukko mitään sclmitystä
antanut.

Neljä uhkeata kuusta, jotka kaöwoiwat uuden raken-
nuksen edessä, sai myöskiu tuntea ukon saksia. Sesilia, suka
aina oli paremmin kuin muut saanut ukkoa taipumaan, koki
saada häntä jättämään niitä rauhaan, mutta ylcwämmäu
tiedon katseella arweli ukko, että kaikki oli häucu ja hänen
tulcwnn puolisonsa kunniaksi; hänen piti waan wähän hil-
litsemän lewottomuuttansa.

Jotenkin nmpcen kaswanect käytäwät pitkin Pyhä-
järwcu kaunista rantaa raiwattiiu, wanhat tnrwe-istuimet
korjattiin, uusia tehtiin puuryhmien wäliin. löt päiwät
oli utto työssä ja näytti tuskin joutnwnn antaa pistäwää
sanaa, knin joku kertoi hänelle jostakin sotajoukosta, jota
oli pitäjän läwitsc marssinut taikka jostakin muusta, joka
toi hänen mieleensä itäisiä tuttujansa.

Nyt oli tullut kirje, joka edeltäpäin stcrtoi Nanrle
Lejonaukar'in tuloa seuraamana päimänä, Katariina rou-
wa kiitti Jumalaa, "että mihdoinkin se ftäiwä oli tullut,
kuin ei wihollisen wuima ja waltn euään estänyt jälleen
näkemästä sydämelle rakkaita henkilöitä, sn tuin rauha nyt
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salli hänen saada hartaimmnn toiwousa täytetyksi, scu
nimittäin, että hän sai sanoa Kaarle Lejoucmkar'ill po-
jaksensa."

Margareetta itki salaa kohtaloansa, joka esti hänen
waötanu ottamasta, puolisoansa nyt, kun niin monta muu-
ta seikkaa järjestettiin, ja Sesilia, niiu, hnn ci tietänyt
itsekään mitä hän ajatteli. Hänen sydämensä sykki no-
peammin ajatellcssansn, että hän nyt sai kiinnittyä häneen,
joka niin kauwau oli ollut hänen ajatuksiensa päu-määrä,
jonka muisto oli ollut se peruste, josta kaikki hänen tun-
tcensa ja tekonsa oliwat lähteneet, ja kuitenkin oli hän hä-
nelle niin wicras. Margarcctallc ci hän taitanut oikein il-
moittaa iloansa eitä pelkoansa. Hän tunsi, että hänen
ilonsa tuntuisi Margareetalle kipeältä, ja kuiuka suuresti
hän häutä rakastikin, ei hän kuitenkaan rohjennut näyttää
hänelle, että hänen rinnassansa asui muuta kuin riemua.

Illalla, tun molemmt sisaret jo oliwat wctäytyneet
pieneen huonccscnsa, ja Scsilian, juuri ojentaessaan kät-
tänsä sydämelliseksi hywän yön loimotukseksi Margareetalle,
piti laskeman päänsä pääu-alnisellc, huudahti häu kimakasti
ja hcittäyi wawistcn Margareetan syliin. Iso hämmähäkti
asteli hauen walkcata pään-nlustausa pitkin. Margareetta,
joka oli scurauuut hänen katseensa suuntaa, huomasi heti
tuou kutsumattomllu wicrnan, ja huolimatta omasta was-
tcnmielisyydcstäusä hämmäktiä kohtaau, tarttui hän äkkiä
siihen, juoksi heittämään scn ulos, ja tuli iloisena ja ys-
tävällisenä takaisin Sesilian luo. "Scsilia," sanoi hän
puoleksi nuhdellen, "wicläkin niin lapsekas! Etkö nähnyt
kninka helpooti sitä surua käwi liewcntnä. Älköön siuua
milloinkaan kohdatko tätä waikcampi."

Scsilia kätkeyi itkcin Margareetan syliin sanoessaan:
"Margareetta, tänä iltana, mitsi scn juuri tänä iltana piti
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tuleman? Mitä se ennustaa minulle? Tnnnetko kuinka lu-
jaa se sykkii, se on tuskaa, tuntuu samalta, luin silloin tun
hämmähätti sen unessa kutoi »verkkoonsa. Ah, enkä minä
kuitenkaan nyt tahtoisi kuolla! Ia kuitenkin löytyy kuoloa-
kin kauheampaa. Margareetta, hän ei ole nähnyt minua
pitkään aikaan, kuka tietää, kun hän nyt tulee, jos cnään
minua lempiitään. Hän, kaikesta niin rikas, ja minä, niin
yksinkertainen, niin köyhä, metsän kukkainen taswnuut sodan
ja hautojen keskellä."

"Entäs suin, Sesilia, oletko sinä warma siitä, että se
kuwll, jota muistosi on säilyttänyt, on sama Kaarle, jonka
sinä huomenna saat nähdä?"

"Huh, Margareetta, älä puhu niin, sehän kuitenkin
olisi kaikista pahin. Minkälainen hän onkin, niin täytyy
minnn häntä rakastaa taikka kuolla; cihäu sitten taida elää,
kuu sydän on laannut elämästä."

Nyt tuli kamaripiitll, terwcisillä rouwaltansa, kysy-
mään miksi Sesilia neiti äsken oli hnudahtlnntt, jos hän
oli peljästynyt taikka loukannut itseänsä? Sittenkuin hän
oli wicuyt rouwalle »vastauksen, tuli hän taasen sanomaan,
että Katariina rouwa toiwoi neidin oitis mcnewän lewolle,
eikä enempää huolia tästä joutamasta seikasta. Sesilia
kiiruhti siis käskyä uoudattnmaau, ensin kuitenkin tarkkaan
tutkittuansa pään-alutseu ja kaikki makuu-waattcct.

Katariina rouwa olisi tosin halunnut jonkinlaisella
juhlallisuudella ottaa tulcwaista wäwyäusä waötaan, mutta
hän älysi että hänen toteensa siinä suhteessa olisi cuennuän
näyttänyt uciurettawalta tuin juhlalliselta, hänen pienissä
arwottomissa huoneissansa. Odotetulle wieraalle oli eräs
huone laitettu kuntoon, seinät oliwnt taidokkaasti tehdyllä
pärcpalmikolla peitetyt ja attuunlautojen wäliin pani Sc-
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siliä nyt lehtiä ja kukkaisia, joita syksy oli säästänyt, niin
että kaikki näytti iloiselta ja ystäwälliscltä.

Ilta tuli, kynttilät paloiwllt korteissa jaloissansa, kun
jonkun kuultiin ajaman pihalle. Scsilicm sydän sykli melkein
tuultawllsti, ja heloittawa puna lemisi hänen kasinoillensa.
Samassa awattiin owct ja huonecsen astui sulaktamarta-
loineu, kauuis, nuori mies, ylhäisien wapaalla käytöksellä.
Nilkkaasti, mutta hienolla maltilla riensi hän Katariina rouwna
tcrwehtämään. Sitten kääntyi wicras heti Scsilian puoleen
ja syleili häutä, sanoen: "ja nyt, kaunis morsiameni saan
»vihdoinkin nähdä ja terwehtiä sinua." Hänen äänensä soi
puhtaasti ja kauniisti, tuolla Tukholmilaisen puheen soin-
nulla, jota mc pidämme niin miellyttämällä.

Ilta kului pian. Katariina roumcm sydän tykki äi-
dillisestä ylpeydestä ja riemusta tulemnisesta wäwystänsä.
Ei hän kuitenkaan sallinut, että tumallista lepo-aikaa kau-
emmin Molwottiin, joka ehkä muuten poikkeuksena näin rak-
kaan ja hnrminaislln wicraan tähden olisi saanut tapahtua:
mutta hän kunli Kaarlen oleman mäsynecn matkastansa,
jota tämä kuitenkin kohteliaalla hymyllä ilmoitti ereh-
dykseksi.

Scnraawana anmupäiwänä chdoiteltiin knwcly. Suu-
rimmalla mielihywällä seurasi Kaarle kaikkia Sesilian liik-
keitä. Hän näytti yhtn-mittaa hänessä keksiwän uusia su-
loisuuksia. Sesilia oli wielä niin nuori kun hän wiimeksi
hänen näki, että hänessä wasta myöhemmin oli kehittynyt
tuo hempeä hentoisnus, joka ehkä olisi näyttänyt liiankin
hcnuoltn, liian kasteiselta, ellei sitä olisi peittänyt leikil-
linen iloisuus. Sesilia uskalsi wielä tuskin katsontaan sul-
hoansa, mutta tuntui siltä, kuin hän ylpeästi olisi tahtonut
sanoa tutuille puille, järwillc ja koko seudulle: "katsokaa,
katsokaa, semmoinen hän on, niin herttainen ja niin" jalo!
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Ia taasen hän wapisi, hän ci tietänyt miksi, mutta hnucu
nöyryytensä tuistasi hänelle, että tno oli sentähdcn kuin
hän oli niin wähänrwoincn hänen rinnallansa.

Kaarle oli kyllä huomannut mitä hän oli nuoreen
morsiamcensa waiknttanut, ja waikka ci hänelle ollut outoa,
että häutä etsittiin ja ihailtiin, mielistytti se kuitenkin hän-
tä. Sitä suurempaa miclihywää osoittiwat seutähden hä-
nen silmänsä, kun hän katseli häntä, ja sitä sydämcllisem-
mästi ja luottnwammasti puheli Sesilia, jota tehdessä useiu-
kin maailman oppineen miehen huulille tuli hieno hymy,
semmoinen, jolla kuullaan miellyttämän lapsen siemää
papatusta, ja lapsellisia tuumia.

Scsilia mainitsi Juhon nimen, ja hänen silmänsä
kyyucltyiwnt, knn hiin liitti: "ah, Kaarle, wahinko, ettet
saanut häutä tuntea. Hänestä sinä oikein olisit pitänyt."

"Hm," wnstasi Kaarle, "wähän ihmetellen olen kuul-
lut, cttä tulcwaisen anoppini perheessä on oleskellut mitä
tuttawimpaua ystäwänä mies, joka oli Wcnäjäu palwcluk-
scssa. Mutta wielä enemmän minun ihmetyttää että pik-
ku Scsiliascui puhuu hänestä noin lämpeästi."

Sesilia puolusti nyt innokkaasti poismcnnyttä ys-
täwäänsä, siksi kunnes Kaarle hymyillen keskeytti häntä sa-
noen: "kaunis morsiameni puhuu erinomaisen lämpcällä
innolla tästä nuoresta miehestä."

"Miksi en sitä telisi? Hiili oli meille weljenä nyt jo
loppuneina aitoina; ja minusta tuntui nscin, luin siuä oli-
sit häncn tanttansa minulle puhuuut. Kun cn itse taita-
nut ajatuksiani selittää, ja hän ne puheillansa kirkkaasti
»valaisi, taikka kun hän opetti miimci näkemään elämän to-
tuuden ja ihanuuden, silloin ajattelin uscin, että oli ihan
kuin sinä olisit hänen minulle lähettänyt."

Nämät sanat ja kirkas winton katse, jolla Sesilia ne
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mirkkoi. sai taasen Kaarlen hnnlille tuon pikaisen hymyn,
ja hän sanoi: "mutta eikö hempeä morsiameni huoman,
että minulla olisi taitanut olla syytä mustasukkaisuuteen?"

"Siuä puhut kummallisesti, Kaarle. Eukö miuä
ollut sinu» kauwan cuneu kuiu tiesin Juhon maailmassa
olcwankaau ja eikö hän ollut mitä hän minulle oli, juuri
scutähdcn että hän sielussansa oli siuun kaltaisesi, semmoi-
nen tuin ininä muistin siuuu jo poikana olleen? Sama
palama jalouden ja totuuden iuto, sama rakkaus syn-
tymämaahan, jonka edestä Meri ja henki ja wicläkin kal-
liimmat edut ilolla uhrattaisiin. Mutta nyt olit sinä
poissa, mc olimme täällä pelkkiä naisin, ja me tarwitsim-
mc isää taikka weljeä. Sitten »vasta, kun miuä häueu
opiu tuntemaan, tuutni kuiu olisi siuuu tumasi sydämessä-
ni selwentynyt."

Kaarlc aikoi wastata, mutta samassa tuli poika juos-
tcu täyttä nelistä, että oli mahdotonta olla häntä huo-
maamatta, etenkin kun häu tulla räistytti keskellä muuta-
mia »vesilätäköitä, joita oli kokoontunut keskelle tietä, reu-
nojen ollessa kuiwllt. Kun hän huomasi häntä wastnnn
tulcwan hcrraswäcn, hiljensi hän wauhtinsa ja seisoi kat-
sellen heitä pitkän tukkansa alta, molemmin käsin uostacn
ylös walkoisia palttiua-housujausa, joiden ylipuoli oli lu-
men kaltaista, mutta joiden alapuolella oli märkä, sau-
taiueu rcuuus.

Margareetta oli tahallansa »vähitellen jäänyt Kaar-
lesta, ja Sesilillsta, hän tiesi että Kaarlen täälläolo nytkin
jäisi lyhyeksi, ja Harmoiksi ne hetket, joilla kihlatut saiwat

ranhnösa puhella: hän tahtoi scntnhdcu nyt antaa heille
tilaisuutta siihen. Kuu poika tuli häntä »vastaan hymyili
hän häpeillään jn kynsi korwallistansa, toisella jalallansa
rnappaisteu sciutaa, jonka tempun piti kumarrusta mertitse-
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wän. Sitten kääntyi hän katsomaan Kanrlca ja Ecsiliaa,
jotka jatkoiwat matkaansa eteenpäin taaksensa katsomatta,
ja sitten otti hän, tärkeän näköisenä, kirjeen taskustansa ja
antoi sen Margareetalle, joka jo oli tuntenut ja tenveh-
tinyt häntä.

Äkkiä uunastncn ja ilosta wawisten otti Margareetta
kirjeen; mutta ajatellen, että tuon rakkaan sanoman tuoja
tarwitsisi palkkiota, sauoi hän: "tule kartauoou lepäämään,
Pekkaseni, olethan sinä »väsyksissä. Mutta ethäu kotoa
saakka ole juossut tänie tätä tuomaan."

Pekka kurkisti tukkansa alta oikealle ja »vasemmalle,
ennenkuin hän wastasi; mutta rohkeni kuitenkin »vihdoin
sanoa: "en, minä pääsin enemmän kuin puoli matkaa isän
rattailla, joka meni Myllymäkeen. Äiti käski minun rien-
tää takaisin, niin pääsen hewosella takaisin taas, kun isä
palajaa tyhjillä kärryillä, jos wann cusiu sain tawata nei-
din ylsin."

Pieni sanansaattaja ci niilläkään muotoa snostuuut
tulemaan taloon, ja Margareetan kysyttyä kuinka isä, äiti
ja sisaret jntsoiwat, joihin poika siewästi ja nyt jo ujoile-
matta wastasi, otti Margareetta taskustansa pienen wnlkoi-
sen rahan, jonka hän antoi pojalle, joka onnellisena rikkau-
destansa täyttä larkna lähti rientämään takaisin maantietä
pitkin, huolimatta siitä kuinka hän lensi wieraan hcrraswäen
ohitse, jotka jo oliwat ehtineet melkoisen matkan päähän.

Kuu Margareetta näin oli jäänyt ylsin awasi hän
kirjeen ja silmäili, astuessaan tietä pitkin, muutamia riwiä
siellä täällä, mutta pisti seu pinu taas taskuunsa ja rupesi
astumaan »vilkkaammin, saawuttaakscnsa toiset ja samalla
muistuttaakscnsa heitä kääntymään takaisin, että ehtisiwät
kotiin päiwällis-tunnitsi. Pian sen jälteen luin he oliwat
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tulleet kotiin sni Margareetta tilaisuuden lukea kirjeensä,
toisen kahden »vuoden kuluessa!

"Margareetta, minun sydämeni »valittu ja elämäni
»vaimo!

Onko sinun rakkautesi »vielä luja ja oletko wielä sy-
dämessäsi niinuu omani? Niin, cu minä milloinkaan, edes
minun sisimmäisessä sielussani sinua petollisuudesta epäillä
taitanut ole, sillä luottamus sinuun on se wnlo ollut, joka
minun tässä Pimeydessä «valaissut, ja tässä murheellisessaerossa lohduttanut on, Tuhauuet terrat olen minä itseni
äkkiä »valmistanut, itseäni taasen Suomeen lnittaakscni, sinun
ihanan katsantoasi nähdä saadakseni, mutta on aina silloin
mieleeni sinun waroitukscsi tullnt ja sinun sanasi kuinka
suureksi sinun surusi tulisi, jos minä sinun tähtesi kuhiin-
kaan onnettomuuteen tulla mahtaisin, ja olen minä sitten
jälleen jäädä päättänyt, »vaikka Jumala sen tietää millisellä
sydämellä.' Ainoa lohdutus ou sinua ajatella ollut, ja koettaa
parempnau tilaan päästä, että minä itseni siuuu sukulai-
sillesi ilmoittaa taitaisin. Mutta kaikki on minulle »vastoin-
käynyt. On nyt kuitenkin taasen parempaa toiwoa. Kuu-
luu Suomessa unttn sotawäkeä yles-unntawan, ja on mi-
nulle kntteinin »virka luwnttu. Se paisti on totisesti laiha
tarjottmvatsi, mutta parempaa ci taida isoon nilaan tulla,
ja olen minä nähnyt, että sinä huonommallakin iloinen ja
tyytywmueu olla olet taitanut. Ajattelen minä scntähdcn:
jossa rakkaus asuu, laihakin ruoka kelpaa. Tahtoisin kui-
tenkin sinulle parempaa tarjota taitaa, kuitenkin on nyt,
Jumalan kiitos, se kallis rauha, ja minä taidan sinua nä-
kemään tulla, ja halajaa »niuuu sydämeni niin, ett'cn minä
pelkästä halusta minun toimiani oikein tehdä taida. Jos
sinä, minun sydämeni »valo ja elo, edes muutaman riwiu
siuuu kädestäsi minulle tulla taitaisit antaa, tulisi minun

li
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halnni mähän hiljennetyksi. Tosin tiedän minä sinusta että
sinä elät, mntta paljoa muuta en minä sinusta ole tiedok-
seni saanut.

Peljäten jotakin harmia sinulle tulewnn, en minä tä-
täkään kirjettä uskalla sinulle suoraan laittaa, wnan sna
Elli sen jälteenkin toimittaa. Mahtakoon se sinun terwee-
nä lamata.

Hywin tiedän minä, että minulla sinuu sukusi kanssa
kowa tamppaus cdcs-scisoo, mutta pahempia kuin kasakat ja
kalmukit ciwät he olla mahda, ja olen minä enemmän kuin
yhden kerran, kaikesta wnstustclemisesta huolimatta, lopuksi
kuitenkin Jumalan armosta woittanut. En minä kuitenkaan
enään sama hurjapää ole,- kuin cuncn, jota, paitsi Juma-
lasta, ei niistäkään huolinut, sillä tulin minä niin kuin toi-
seksi ihmiseksi siitä ajasta, kuiu minä sen suuren cdcswas-
taukscn ja onuen sain, että sinua, minun sydämeni rakastettu,
suojella ja puolustaa. Kuitenkin minä sen nähdä tahdon,
joka minun wnimoni minulta kieltää, ja wnstoiu miuuu
tahtoani minulta estää tahtoisi, jos se wiclä kuningas taikka
ruhtinas olla mahtaisi, ja pitää minun sinnn, Jumalan awulla
suorasti, ilman wilppiä ja kamaluutta »voittaman, toiwucn,
että Jumala minulle tässä asiassa woiton antaa mahtaa,
ilman että sinuu siitä mitään kärsiä tarwitscc."

Loppuosa kirjettä sisälsi lähempiä selityksiä hänen yle-
ncmistoiwcistnnsa ja arwcluja tulcwaisuudcstansa, kerto-
muksia taikcnlllisista tapauksista kuluneella wuooclla, ja lu-
pauksen parin kuukauden päästä tulla Suomeen.

Paiwän wiipyi Kaarle wiclä ja lähti sitten luwnten
tulla takaisin jouluksi. Sesilialle oli ero nyt waikcampllll,
kuin häu oli luullutkaan, hän, joka aina ennenkin oli elänyt
eroitcttuna ajatuksiensa esineestä; mutta nyt oli, tuin hän
nyt wasta olisi tuntenut tarpecu tuntea lemmittyänsä ja

,
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omistan hänet. Hän ci nyt cnään tyytynyt sydämcnsä
pelkkään uui-kuwaan.

Mutta joulu lähestyi ja sei! kanssa jätteen näkemisen
toiwo. Margareettakin luki Miikkoja ja päiwiä. Hän toiwoi
Maunonkin joulun aikana tulcwcm, ja että hänenkin kohta-
lonsa silloin määrättäisiin. Häntä waiwasi tämä epätietoi-
suuden tila, jossa hän cli, ja se waiti-olcwnisnus, jota hä-
nen äitiänsä kohtaan piti osoittaman. Jotakin nyt kuitenkin
Päätettäisiin, hän saisi ainakin käyttäidä rehellisesti ja suo-
rasti, kuinka sitten asia lchittyisitin. Alituinen salattn lc-
wottomuus, jota joskus wähäu uuwuttiwnt kirkkaammat
toiweet, joskus taasen eri muotoisena tnlwoi hänen sydän-
tänsä, mutta jota aina piti sulattaman, oli wähitellen hnntä
sortanut. Hänen knswousa oliwat waalistuucct, eiwätta
häneu askeleensa cnään olleet niin lcwcitä kuin ennen.
Usein istui hän uneksien, pää käden nojassa ja katseli ulos
akkunasta, ikäänkuin hän sangen tarkasti olisi katsellut mitä
siellä tapahtui, ja kuitenkaan ci hän semmoisina hetkinä tie-
tänyt, jos ulkona oli kesä kauncndcssansa, wai josko hän
katseli tnlweu yksitotkoista lnmi-putua. Mutta sittenkuin
hän oli saanut puolisonsa kirjeen ja sieltä ammentanut jäl-
lecunäkcmisen toiwon ja toiwon, että se kiusallinen tila
loppuisi, jossa hän oli elänyt, tuli hänen mielensä taasen
kcweämniäisi, ja toiminnon halu ja reipas mielentila alkoi
tarkoittaa sitä uupumusta, joka oli häneu mallannut.
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«Mli joulu-aatto, iltapäiwällä, kello ei wiclä ollut neljä,
mutta Pimeys peitti jo seuduu. Picui lumisadekin

pnolestansa esti ulkona oleman näkemästä eteensä, mutta
lumen wcilkeus walaisi luitentin wähän muuten sywäci
pimeyttä.

Erässä talonpoikaistalossa Hämeessä oli nuori mies
äsken tullut tupaan. Hänen ryhdistänsä saattoi nähdä, että
hän oli soturi. Hau oli juuri pudistanut lumen waattcis-
tansa ja awannut pieuen matka-lippaan, kuu toinen mat-
kustaja ajoi pihaan ja sitten tuli tupaan, Wiimeksi tullut
heitti hartioiltansa taktukarwaiset turkkinsa, itseksensä mu-
misten: „kas tämäpä pyry-ilmn!"

Ensin-tullut meni, kuultuansa toisen puheen, pari
askelta lähemmäksi; ja sittenkuin hän hetkisen oli toista kat-
sellut, sanoi hän: "niin todellakin, te olette warmaankin pe-
lastajani Norjan tuntureilla, Kattcini Malm? Ettekö tunne
minun, joka ilman teitä nyt tuskin olisin matkalla kutiin?"

"Ah te, nuori herra! Onpa hupaista nähdä teitä niin
tcrwecnä ja raittiina nyt. Ia todellakin, ilmakin tänä il-
tana muistuttaa tunturi-pyryä."

"Ei auta minkälainen ilma on, kun wihdoinkin on
toiwoa monen wnodcn perästä saada nähdä omaisiansa, ja
lisäksi wielä jouluaattona.,,
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"Hm," sanoi Mauno, "tosin minäkin aiwou tinkiä
itselleni hcwoista täältä, mutta kun ei kcskicwaria ole, .käy
matka »vitkalleen. Kuitenkin yritän minäkin eteenpäin, waikt'ci
minulla jouluaatoksi ole niin iloisia toimelta, tnin teillä.
Rakastettuni luo, jota eu kolmeen wnotcen ole nähnyt,
saattaisin tylln ehtiä, mntta minä en kuitenkaan sna häntä
nähdä, waan minä aion erääsen taloon, jossa tapaan ih-
misiä, joista minä pidän, waitt'cn ole niissäkään hcimotai-
suudeosa heidän kanssansa."

"No, mutta nytpä pistää päähäni wcrraton chdoitns,"
sanoi nuori mies kaataessaan mnttalippaastansa otetusta
pullosta wiiniä lasin Maunolle ja itsellensä. "Minun ko-
tooni on tästä waan kolme penikulmaa. Tehkää minulle
ilo, että tulette minnn kanssani ja wietättc joulun meillä.
Minä en ole tahtonut omaisilleni ilmoittaa, tninka pahasti
minun olisi käynyt, jos ette te olisi miuna pelastanut,
minä en tahtonut peloittaa heitä, wielä ollessani puissa.
Ajatelkaas mikä ilo nyt minulle ja heille knn samassa, kuu
kerron teidän nljasta tekomme, pelastan minnu henkeäni,
waitka omcmnckin helposti olisitte taitanut siinä menettää,
knn samalla saan heille esittää sen miehen, jota saamme
kiittää siitä että wielä saamme nähdä toisemme! Kas sepä
hywä, ctt'en ole tahtonut saada hcwoista, ja että niin
myöhäiseen tnlin tänne, muuten cu olisi saanut teitä tawata.
Eikö niin, myöuuyttehän rukoukseeni, tnlcttchan?"

Mauno hymyili nuoren miehen innokkaalle puheelle
jn sanoi: "euhän minä edes tiedä kuka ystäwällineu kut-
sujani onkaan, teidän pitää olla hywä ja sanoa minulle
nimenne, koska telin tiedätte minun nimeni."

"Wai niin, tc ettc edes tiedä kuka minä olen? Erin-
omaisen wiihän tc todellakin olette utelias, sittenkuin hen-
kenne wnaralla pelastitte minut! No, mahdollista oli myös,
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että harivat pelastuneista minnn tunsiwat. Tuskin minun
tarwitsee sanoakuan, että ensimmäinen kysymykseni, sitten-
kuin taisiu kysyä, ja kuultuani, että te olitte lähtenyt pois,
koski teidän nimemme. Teidän annenne oli kuitenkin, scl-
wemuiuä hetkinäni, niin »varmasti juurtunut mielecui, että
minä heti sen tunsin, jn teidän muotonne oli minulle niin
tarkasti kerrottu, ett'en minä peljännyt crehtywäni, jos
saisin teidät nähdä. Mutta nyt, koska ette tiedä miuun
nimeäni, niin enpä sitä sanotaan. Kas, siitäpä hanskaa
tulee. Teidän pitää tuleman mukaani, älkää ticltätötään.
Sauottehan, ctt'ci morsimncnne odotakaan teitä. Minä

roswocm teidät pimeässä ja Wien teidän omaisteni luo.
Paras ' kestitys on olla tcrwctullut, ja minä tiedän siksi
tulewau."

Mauno antoi hymyillen suostumuksensa seurata nuorta
miestä. Iloinen seikkailu sai Harmoin hänestä hitaan osan-
ottajan. Matkustajat istuiwat nyt molemmin samaan
rekeen, tnwarat nimitettiin toiseen, ja kuljettiin, mentiin iloi-
sesti puhellen tietä pitkin eteenpäin, tarwitscmatta enään
tehdä poikkeusta, sillä hcwosct oliwat tilatut wiemääu mat-
kailijoita perille saakka.

Matka joutui ilman mitään seikkailusta, waikka wä-
hän mittaankin symässä lumessa. Nyt ajettiin reki erääsen
taloon, josta lumisateenkin lämitse näkyi tulta.

"Tämä on minun kotoni," sanoi Malmin matkakump-
pani hänelle. "Tämänkin omat »venäläiset hämittäneet ja
polttaneet. Tnällä nousemme ylös, josta kynttilät loista-
mat. Kas niin, tnrtit pian pois, ja sitten sisälle. Tule,
tule, nyt sinun pitää tuleman oitis minun kanssani. Ei,
ei, ci tursastclemista waatetukscn puolesta, olethan siisti ja
hymä, sittenkuin sudesta konttasit. Tule nyt, minä odotan
lewuttoninsti heidän tapaamistansa."
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Olvi «»valliin ja heijasta»va walo tuli heitä »vastaan
monilta jonlu-lyuttilöistä. Katariina rouwa, jota istui
sisimpäuä huoneessa, nousi ylös ja astui askelen nuorta
miestä »vastaan, joka rientäen häntä wastaan sulki hauet
syliinsä. Scsiliakiu syleili samassa ilosta huudahtaen odo-
tettua, rakasta wierasta. Margareetta waau, joka oli näh-
nyt owcn wieressä seisoman Maunon, seisoi liikkumattoma-
na paikallansa, wawistcn ja wolmatta ottaa asteitakaan,
taikka sanaakaan »virkata. Äkkiä irtaantui nuori Drjö omai-
sicusa syleilystä sanoen: "katsokaa, äitini, iloissani en saa
Inimin-lyödä tehdä teitä tutntsi sen rattaan wiernan kanssa,
jonka minä olcu tuonut mukaunui, se un henkeni jolomic-
linen pelastaja, Kattcini Mauno Malm, jonka oikeutta ystä-
wyytccmmc ja liitollisnntcemme minä selitän, niinvicmlniu
olen ehtinyt terwehtiä Margareettaa. Kas, »vieraassa pai-
kassa olisin tuskin sinua tuntenut." Samassa tuin hänen
piti lcnvehtimä» sisartansa, huomasi hän riehuwnn mielen-
kiihotuksen, jota koko hänen muotonsa osoitti. Häu sulki
hänen sydämellisesti syliinsä sanoen: "Margareetta, olethan
towin liikutettu, toinnu, sisareni!"

Irjö ei ollut iloisessa innossansa huomannut sywää
wnalcuttn, jota oli lcwinnyt Katariina rouwan taswoille,
kuu hän mainitsi Ma!m'in nimeä. Hänen arwnamaton tu-
lonsa, teki Katariina rouwann ensin »vastenmielisen »vaiku-
tuksen. Kuitentiu, sittenkuin hän hetkisen oli saanut rau-
hoittua, huomasi hän, että hauen pitäisi sauon jotakin,
mutta wasteu tnwatlisnutta, hänen henkilönsä määrnnwäi-
syytcen katsoen, ei hän paruinkaan tahdoin löytänyt sopiman
alkusanaa.

Hänen mielestänsä oli tämä käynti »verratonta roh-
keutta, sittenkin jos tuo uskalias olisi tullut luopumaan läi-
kistä »vaatimuksista Margareetan snhteen. Multa täydclli-
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senä julkcutcna piti hän sitä, jos häu wielä tahtoi mitään
waatimutsia tehdä.

Mauno ensin tointui hämmästyksestään. "Armollinen
rouwa," sanoi hän, "en minä näin olisi tunkcuuut teidän
huoueescuue, ja wielä lisäksi näin pyhänä iltana, mutta
puolustus-syytsi täytyy minun ilmoittaa, ctt'eu miuä tietä-
nyt minue se nunna wei, jonka nyt wasta huomaan olewan
uuorcu herra ?)rjö Boijcn. Mutta koska minä nyt kerran
olen tullut, ehkä tosin »vähemmin sopiwalla tawalla, en taion
jäädä, mutta en myöskään lähteä, ennenkuin olen ilmoitta-
nut sen asian, jota kuitenkin muutaman päiwän perästä
olisin tullut tänne ajamaan. Minä olen nimittäin tullut
tälle seudulle, Margareettani sukulaisilta anomaan heidän
suustnmnstansa, wicdä kutiini häntä, joka jo monta wuotta
Herran siunauksen kautta, on ollut minun puolisoni."

Katariina rouwnn taswoilla muuttui sywin kalwcus
heloittawimmnksi punaksi kuu hän wastasi: "mitä suurimmalla
hämmästyksellä kuule» tätä puhetta mieheltä, jonka jo nitoja
sittcu olisi pitänyt älytä, ett'ei cusiukään sowi pitää lukua
tämmöisestä laittomasta seremoniasta, jonka nuori tyttö
salli tapahtua, sittenkuin peljästyö ja hämmästys niin oli
hänen mieltänsä häirinnyt niin, ett'ci hän tietänyt mitä
hän teki; että, sanon minä, semmoinen seremonia wanhcm-
pllin ja sukulaisten suostumuksetta, on niin laiton, ctt'ei se
sitoisi halwintakaan, wielä sitten neiti Boijca, henkilöön,
jolle hänen arwonsakaan puolesta ci sowi waimoisi meuuä.
Ainoaöti tämän seremonian täysi laittomuus ja »vähäpätöi-
syys on waiinttanut, että sen kumoamista on pidetty tar-
peettomana, wielä enemmän kun ei tiedetä, jos se ollenkaan on
tapahtnnutkacin, kun pappi, jonka sanotaan sen toimittaneen,
on kuollut, eikä, scu mnkaan kuin minä tiedän, mitään asia-
paperia löydy, joka sen todistaisi, Kaikissa tapauksissa
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saattc olla warma siitä, että, jos tämän näin ilmoitetun
»vihkimisen nojassa mitään waatimnksia teette, taitkn niin-
pinukuin joku wierns saa tiedon teidän »väitöksestänne että
semmoinen on tapahtunut, niin se myös laillisestikumotaan.
Niin tehdään myöskin, joö minun tyttäreni luulee oman-
tuntonsa sitä wnatiwan, ennenkuin hän rupce sen miehen
wnimoksi, jonka minä hänelle määrään."

Katariina romva waileni, waikka hän mielellänsä olisi
muistuttanut Maunoa lähtemään. Mutta hänen poikansa
oli tuonut hänen »vieraaksi, eikä hän tahtonut wieras-warai-
suudeu Pyhyyttä loukata. Hän toiwoi kuitenkin, että hän
nyt jo itse huomaisi »viipymisen sopimattomaksi.

Mauno loi Katariina roulvaau »vihaisen katseen, mutta
sanoi äkkiä: "ininä huoman», ett'ei nyt ole jatkamisesta.
Nyt on Pyhä ilta. Jahka ininä olen saanut kotini kuntoon,
on minulla kuuma wielä kerran kirjallisesti pyytää »vaimo-
ani, sitten tullakseni noutamaan häntä. Wielä minä rukoi-
len nöyrästi, niinkuin rukuilcwan sopii; minä pyydän pal-
jon, pyytäessäni tätä helmeä; en kuitenkaan syntyanvon
tähden, sillä todellakaan ei hänen ylhäisyytensä ole minulle
niistäkään arwostn."

Sitten kääntyen Margareettaan, otti hän hänen äkkiä
syliinsä, suuteli häntä ja sanoi: "elä onnilliscna, waimoni!
Sinun sydämeesi minä paraitm luotan, että tästä asiasta
hywällä suwitnan." Sitten pani hän Margareetan Katariina
ronwan syliin, joka oli rientänyt heidän tykönsä, kumarsi
läsnä-olewille, meni nopeilla askeleilla istumaan porttait-
tcn edellä »vielä olclvaan rekeen ja oli silmänräpäyksessä
kadonnut lumipyryyn.

Irjö Boijc seisoi wielä hetken pihalla, jonne hän oli
saattanut Maunoa, koettaen saada häntä jäämään; sitten
palasi hän huoneisin, meni Katariina ronwan eteen ja sa-



170

uni! "äitiin, ette ota poikanune ystämälliscsti mastaau mo-
nen wuodcn cron perästä, kun te ajatte talostanne sen mie-
hen, jota on tehnyt mahdolliseksi teille saada tätä paitaan-
ne takaisin. Jos ei hön, saattaen omaa henkeänsä mitä
suurimpaan »vaaraan, olisi pelastanut minua semmoisena
aikana, knn jokainen waan ajatteli itseänsä, niin minun
luuni nyt olisiwat Norjan tuntureilla maljentnmassa, niin-
kuin muucn muunkin. Ia Margareetankin on hän pelas-
tanut luulemankin kanhcammista waaroista, ja lanwan ikään-
kuin kaupitellut henkeänsä hänen pelaSluksekscnsa. Mitä ta-
hansa ajattelcttckin hänen wnatimuksistansa, kohteliaisuutta
ja hywäntahtoisuutta olisi hänen kuitenkin pitänyt saada
meidän perheessämme nauttia."

Katariina rouwnn katse synkistyi, ja ylpeällä ylcmyy-
dcllä wastasi hän: "eipä pojan sopisi tuommoista puhetta
äitiänsä kohtaan käyttää, mntta wielä wähennnin sopii Mjö
Boijcn pitää tuommoisen nimettömän, halpasukuisen miehen
puolta. Miuä wastnau teoistani; laita uiiu, että siuä tai-
dat wastata omistasi."

Kaarle, josta tämä kohtaus oli warsiu käsittämätöntä,
nstni nyt myöskin esille saamaan jonkinlaista sclwitystä
tästä kummallisesta asiasta.

Kntariiua romua kertoi muutamilla sanoilla Kaarlelle,
mitä hänen tarwitsi tietää, ja liitti sitten: "Kaarle, tuke-
manien rakas wäwykultaui, sinä jolta ci sotnclämän ran'at
tamat ja monenlaiset seurat ole hämittäncct oikeuden jn ja-
louden tunnetta, niinkuin minä wnliteltawasti huomaan ole-
man poikani Irjön laidan, sano, mitä sinä armclct että
minnn tulee tähdä tässä asiassa? Ei scutähdcn, että minä
hetkeäkään olisin kahden Maiheelln taikka ucuwou puutteessa,
mutta scutähdcu että tnmä taitamaton nuorukainen oppisi,
tuinta jalusutuiscu nuorukaisen tulee ajattelin."
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"Luunnolliscöti minulla tässä taitaa olla maan yksi
ajatus/" sanoi Kaarle tiiwaasti. "Moukkia kärsittäköön,
olkoot he meidän aseminamme, olkoon heillä leipänsä. Koh-
deltakoon heitä, jos niin tahdotaan, ystäwälliscstikin; mnlta
jos he tahtowat meidän joukkoomme tunteutna, jos he tah-
tomat tehdä itseänsä meidän »vertaisiksemme, jos uhalla tah-
towat pyrkiä ylös meihin, silloin saakoot kokea toista. En
minä ole Sesilia Voisen puolisokseni walinuut saadakseni
tuommoista langokseni. Enpä usealle jalosukuisellekaan an-
taisi semmoisia »vaatimuksia anteeksi, ja tämä junkkari ci
ensinkään tarwitse sääliwäisyyttä."

Sesilian sydäntä särki, kuu Kaarle sanoi uämät sanat
äänellä ja katseella, jota hän ei ennen ollut nähnyt. Nä-
kisin johtui unensa hänen mieleensä. Samassa nousi Mar-
gareetta ylös eräästä huoneen loukosta, jossa hän oli istu-
nut nojacmtuuecull erästä tuolin selkäpieltä wasteu. Nyt
oikaisi hän melkein ylpeästi »vartaloansa, sanoen: "Jumala
itse on laittanut uiin, että minä olen hänen »vihitty »vai-
monsa, eikä kukaan ihminen, olkoonpa tuta tahansa, »voi
eroittaa minun sydäntäni hänestä. Jos Herra Jumala ou
cmtllimt minun sylttyä säädyssä, joka maailman silmissä
nostaa minuu häntä korkeammalle, uiin on sama Inmala
»vihkimisessä pauuut miuuu olemaan hänelle nöyrä jakuuli-
ainen, ja noudatan minä sitä käskyä knolcmnani saakka; ja
siinä minua siunatkoon ja »varjelkoon taiwacm Herra suu-
resta armostansa täotälähiu, niinkuin tähänkin asti; minä
en mitään »voi." Sitten meni hän huoneesta oinaan ka-
mariinsa, jossa hän yksinäisyydessä, melkein yhtämittaa ru-
koillen, »vietti illan kenenkään kutsumatta häntä toisten luo.

Kun Margareetta oli mennyt pois, sanoi Katariina
romua: "nyt on pyhä joulu-aatou ilta, mc olemme sen
unohtnmaisillamnie omien, pienien asioittemme tähden, ja,
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poikaui, ininä olen wiclä tuskin terwehtiuytkääu siuun tcr-
wetulleetsi kotia. Olkoon täunc-tulosi siunattu ja ouucl-
lincn! Minä, olen käskenyt talonwäcn kokoontua ctu-huonee-
scu, että saawnt sinua terwchtiä. Minä knuleu liikettä sieltä,
lästyäui o» siis noudatettu. Tule, poikani." Samassa
nwattiin owi, ja moleiumnt astniwat odottaman wäcu luu,
jolle Katnriiua rouwa juhlallisesti esitteli poikansa, wäkc-

wän joulu-olweu kiertäessä wäcu seassa. Iykeämmät työ-
rengit raappiwat permantoa jaloillansa, piiat scisoiwat ha-
iuillansa, eiwättä kehdanneet edes yrittääkään terwchtiä; ja
pari siewcmpää "sisä-ncitsyttä" niiasiwat kewcästi. 6i ku-
kaan sanonut sanaakaan, paitsi puutarhuri, joka astui esiin
ja tirkisti nuorta hcrrna rohkeasti silmiin, wirkkacssaan:
"niin, tosin olette sama Irjö herra, kuin ennenkin, mutta
parempi olisi ollut, jos olisitte Pysynyt kotona ryssiä Hui-
jaamassa ja estämässä heitä taloa polttamasta. No, no,
terwetuloa kotiin! Hywn herra te aina olette ollut, ja isä-
wainajcmnc näköinen niinkuin lantti, jo Jumala teitä siu-
natkoon!"

Irjö kiitti ukkoa jaterwchti kaikkia ystäwällisesti. „Ia
nyt," sanoi Katariina rouwa, „on teille laitettu kehitystä
tuwassa. Huwitcltaa nyt itseäuuc wiclä pari tuutia lei-
keillä ja hauskuuksilla ja walmistntnat sitteu itseuuc Juma-
lan huoneessa mieltämään jouluftäiwän aamusaarnaa."

Owi awattiin ja joukko ricusi ulos, miehet raskailla,
tomisewillä askeleilla, ja naiset pistä u siwuu edellä owesta,
kaikin iloissansa siitä, että pääsiwät koko juhlallisuudcsta.

Katariina rouwa ei sallinut pyhinä ensinkään puhut-
taman jonluantcn tapauksesta. Mutta heti uuden loputtua,

kutsui hän Kenrlen ja Mjön huonceseusa erityiseen keskus-
telun», sulki owen ja puhui heille scuranwasti:
tulcwnincn wäwyni, ci minuu tnrwitsc sitä sanoa, ja si-
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nustalin, poikain Mrjö, tuiwon minä, että, nyt kun sinulla
on ollut arwelemisen aikaa, sinäkin huomaat, niinkuin mekin,
että tämä onneton liitto, johon Margareetta on mcuuyt,
on yhtä häpeällinen knin laitonkin. Minun hartain toiwoui
olisi siis, ettei kukaan saisi tietää sitä olleen olemassakaan.
Minä olcn scntähdcn, Margareetan sopimattomasta ja nis-
koittelewasta käytöksestä huolimatta, Paunut hauen »valitta-
maksensa joko juhlallisesti lnwata, ett'ei hän minkäänlaista
yhteyttä enään tämän miehen kanssa pidä, taikka joutua
maailman häwäistäwäksi sen kautta, että tämä laiton amio-
liitto julkisesti rikotaan. Murheellisella sydämellä täytyy
minun ilmoittaa että hän ytsipäisesti kieltää semmoista
lupausta nutnwansa. Kuitenkin minä pidän paranna, että
wieläkin miimytctään sitä tapausta, joka sukuamme häpäi-
sisi. Odottakaamme eusin, jos tuo halpa-sukuinen wielä
rohkenee waatimuksiausa tehdä, sittenkuin hän on nähnyt,
kuinka wähäisen woiton toiwoa hänellä on. Jos hnn niitä
kuitenkin tekee, koettakaamme tarjota hänelle rahoja ja ylen-
nystä Mirassansa, jota sinä, Kaarle poikani, warmaankin
saatat hänelle helposti hankkia, että saisimme hänen peruut-
tamaan wantimuksia, joilla hän ci kuitenkaan muuta woita,
kuin sen häpeän, jonka hän meille saattaa. Mitään muuta
eroa ci silloin kaiwattaisikaan, sillä Margareetta makuuttaa,
ctt'ci häu niissäkään tapauksessa rupea uuteen amioliittoon,
ja seuratkoon hän siinä kohden tahtoansa. Hänen nimensä
ei sillä tnmallll tule sumulle häpcäu-piltutsi. Niiu, ystä-
viäni, minä luulen ctt'ei teillä ole mitään muistutettawaa
puhettani wastaan."

"Minäkin," wastasi Kaarle, "olcn asiaa tuuminnut, ja
olen tullut siihen päätökseen, että ehta olisi parasta kokea
wnikuttaa mieheen Margareetan lautta. Tottahan hauen
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mielcttömyytcusä lnuuistuu. Aleista huomiota pitää euucn
kaikkia wältettämän."

Tässä keskeytti Kaarlen nais-ihmisen äänekäs itku
ctu-hnonccsta. "Katsohan, poikani," sanoi Katariina rouwa,
"mitä se merkitsee."

Irju awasi owen: "kas, wanha Maiju," sanoi hän
ihmetellen, "no, mitä ihmettä nyt on tapahtunut?"

"Nai niin, Flinkin waimo," sanoi Katariina rouwa.
"Jos hänellä on mitään puhuttamaa, niin istukoon siellä
ulkona niin kauwan. Minä kutsutan hänen pian sisälle."

Keskustelua äidin ja poikien kesken jatkettiin wielä het-
kinen, toisinaan Irjun puolesta kiiwaastitin. Hän tuumi,
että» tosin oli sanoen ilawää, että Margareetta oli mennyt
niin sopimattamaan naimiseen, mutta koska se nyt kerran
oli tapahtunut, oli hauen mielestänsä paras, ett'ei lisää
riidcltäisi, koska Malm oli kelpo mies eikä Margareettakaan
mistätään tottelemattomuudesta taikka uppiniskaisuudestaan,
omaistensa luwatta, tähän suostunut.

Katariina rouwa ei sallinut pitkää sanelemista tästä,
Maan piti keskustelun loppuneena. Wähäu sen jälteen kut-
suttiin sisälle "Flinkiska," entineu Maiju ncitsy, joka sy-
wään niiaten ja kowasti nyyhkyttäen pysähtyi owclle.

"No, Flinkin matamini, mikä onnettomuus teitä on
kohdannut?" kysyi Katariina rouwa sääliwästi.

Kyyuclwirta oli ensimmäinen »vastaus, mutta sitten
tuli yhtä kowa sanawirtll, jolla Maiju kertoi onnettomuut-
tansa. Flinki oli ottanut itsellensä rusthollin, sittenkuin
semmoinen määräys oli tullut, että jokainen, joka ottaisi
warustaakseusa ratsumiehen talosta, saisi ottaa omaksensa
hyljättyjä rusthollia. Niiu hän oli walinuut yhden ja otta-
nyt sen haltuunsa. "Mutta," jatkoi hän kertomustansa,
"juuri kun me keskiviikkoaamuna syömme suurustamme, sa-
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noi Flinki: tiedätkö tästä rnsthollistn tulee hymä, ja imuroi
kuinka mukawasti hän oli se» saanut. Niin, niin lylläse
saattaisi hywä olla, jos ei se olisi tämmöisessä suomalnis-
pitäjässä, sanoin minä. Ahtä kaikki, sanoi Flinki, kyllä sil-
läkin saattaa hywät puolensa olla, ja häu näytti niin salai-
selta, että minä juuri aimoin kysyä mitä hän tarkoitti,
Mutta samassa «mattiin omi ja kukas tuli sisälle? juuri
Majuri Ficant, häu joka ennen oli Kajaanin päällikkö ja
häncnpä tuo rustholli cunen oli ollutkin. Ia hänellä oli
kädessänsä suuri piiska, jolla häu oli ajanut, ja hän huusi
kuin kalcija, että meidän oitis piti korjaaman luumme hä-
nen talostansa. Mutta Flinki, joka tiesi oikeuden oleman
hänen puolellansa, hän kumarsi Mann ja nauroi ja käski
herra Majurin istumaan alas, mutta arwcli, että rustholli
nyt oli hänen. Mutta herra Jumala, silloin toista tuli.
Fieanti tuli niin walkoiseksi kuin riepu naamastansa, ja ei-
päs aikaakaan niin tarttui hän Flinkiiu yhdellä kädellänsä
ja renkiin toisella ja heitti ne pihalle, ja minä juoksin pa-
koon niin pian kuin itänäkin pääsin, hän meidän peräs-
sämme piiska ilmassa, siksi kuin me pääsimme tiluksilta pois.
Mntta reuki-tolwana jäi seisomaan.pihalle, eikä tullut isän-
täänsä auttamaan. Nyt ne owat ottaneet nimismiehen
Miran Minkiltä, eikä häu uyt tiedä mitä hauen pitää te-
kemä», kuiu Fieanti mastoin kaikkia lakia ja oikeutta otti
meiltä rusthollimme. Mc olemme nyt olleet täällä lähellä
Flinkin sisaren luoua, ja Fliuki lähti äsken katsomaan itsel-
lensä toista paikkaa, mutta minä en tiedä, minne minä sillä
aitaa pääsisin katon alle."

, "Aluksi taitaa Flinkiska jäädä tänne," sonoi Katarii-
na rouma," ehta teidän miehellcuue onnistuu snnda koto.
Täällä on paljon työtä, kehräämistä, kutomista ja neulo-
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mistä tyttäreni häiksi, ja jos te tahdotte auttaa, niin sopii-
han kaikki hywin.

Maiju niiasi ja suuteli Katariina?rouwnn hameen
liewcttä ja astui ulos mielistyneellä, sillä kyllä hän tiesi,
että Flinki oli puolensa pitänyt ja ctt'ci häutä mitään hätä
uhannut, mutta hänen mielestänsä oli hauska saada olla
häitten »valmistuksissa ja häissä, sillä aikaa kuin hän mie-
hensä oli toimi-matkoillansa, ja 'nyt oli hän tyyttywnincu,
kuin hänen temppunsa oli onnistunut.
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iloista onnea himmensi joskus pieni warjo. Hän
ei itsekään oikein tietänyt mitä se oli, mutta hän tunsi

epämääräisen lewottomuudcn, ja hän moitti sitä itse, luullen
sitä myötäkäymisestä pahantapaiseksi tulleen lapsen tyyty-
mättömyydeksi. Olihan hänellä kaikki mitä sydämensä taisi
toiwoa, ei hän edes uuissausalaau taitanut tumitclla Kaar-
len miellyttäwämmäksi ja hempeämmäksi, kuin hän oli; ja
kuitenkin, miksi toisinaan oli, niinkuin hän olisi wctäynyt
takaisin, ettei hänen olisi tnrwinnut jäähän koskea, kun hän
tnuli muutamia hänen sanojansa. Valtiollisissa asioissa
näytti hän joskns olcwan toista mieltä kuin Katariina rou-
wa, mutta hän wältti kuitenkin aina hienolla kohteliaisuu-
della, jokaista wastustamistn, ja muutti puheen sicwästi toi-
seen ninccsen, niin ettei Katariina rouwa sitä huomannut,
eikä Sesilialaau oileiu tietänyt mitä Kaarle tarkoitti, maikka
hän aina silloin tuusi jotakin mielipahaa. Usein oli niin-
kuin hän olisi tahtonut tutkia Kaarlen sicluu sywintä poh-
jaa, mutta hän sanoi sitten taasen itsellensä, että jos hänen
täytyikin olla sulhollensa ihan awoin ja selwä, ei hän kui-
tenkaan morsiamena saanut häneltä samaa maalia. Ia kui-
tenkin se kiusasi häntä, hän luuli joskus tuntemansa häntä
wähcmmin luiu milloinkaan, eikä hän tahtonnt itsellensä tun-
nustan, että hän pelkäsi häucu sielunsa tuntemattomissa

,2
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seuduissa läytöwänsä Pahoja pilkkuja, joita hän uyt ci näh-
nyt. Mutta harjaantunut maailman mies peitti ajatuk-
sensa, ja ninoasti hienoa hempeyttä ja kcwyttä Pilaa huo-
mattiin hänen puheissansa) semmoista, jota silloin pidettiin
hienouden ja somuuden kntkniscna. Meidän aikoinamme
semmoista tapaa pidettäisiin wnuhnn aikuisena, ehkäpä tur-
hamaisena ja naurettawannlin. Eräästä Kaarlen kirjoitta-
masta kirjeestä saatamme wähäu nähdä, mitä eiwät puheen-
sa osoittaneet. Se oli samaan aikaan kirjoitettu eräälle
Tukholmassa olemalle tnttnwallc.

"Ei, »veikkoni, niin eiwät naima-ajatukseni ole minua
valloittaneet, ettei minulla ulisi aikaa asioiden menesty-
mistä hoitaa, mutta tässä kurjassa maassa uu kaikki wielä
niin huonolla lannalla, ettei wielä ole mahdollista tästä
mitään erityistä sanoa ja kertoa. Mitä minä hallitushoi-
dou suhteen olen taitanut ehdoittcia, sen olen hiljan asiano-
maiseen paikkaan lähettänyt, ja minä luulen, että herra siel-
lä ne hywäksyy suuriakaan muutoksia tekemättä. Ehdoituk-
sissani on paljon semmoistakin, joka niin järjestettynä saattaa
olla meille hyödyksi. Minä arwaan tärkcämmätsikin sen woi-
ton, joka tästä menetyksestä santta tulla kuin ensi silmäi-
lyllä näyttäisi.

Pitälaätte waan siellä kotona wnralla, ettette päästä
tärkeimpiä asioita huonontumaan sillä wälin kuin mc kor-
jaamme ulkowarustnlsia. Ollant tarkat jo warowaisct; mi-
nusta näyttäisi kuin muutamat korkeudessa tahtoifiwat rau-
hasta wctää omaa hyötyä, mutta teidän pitää warowasti
laukaulsiannc tähtäämän, muistaen että kohtuus on aina
parasta. Idästä kotoisin olewn ja eteläinen näyttiwät wä-
hän erimielisiltä ennenkuin minä lähdin tänne, mutta se eri-
mielisyys ei nyt taitaisi olla warsin sopiwaa, maan taitaisi
olla parasta hoitaa asiaa warownsti, olla lewolliscn näköi-
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ncn ja antaa heidän pitää toinen toistansa tasapainossa,
niin tauwan kuin tämä käytöstapa kelpaa, mutta wnrownsti,
sillä ci ole juoksemista kahden jäniksen perässä, cikä ole pi-
tämistä suutansa uiiu ammollansa, cttä sinne tulee pelkkää
tnulta, waitka tosin asian hoitamiseksi pitää kaikkia tilai-
suuksia käyttää.

Pitätaät myöskin huolta ukosta siellä kulmassa, sillä
hänellä on wäliiu tuumansa, eitä siitä mitään wanhiukna
olisi, jos häntä huomautettaisiiu pitämään silmänsä auki,
mutta tämän pitää tapahtua erinomaisella taidolla ja koh-
teliaisuudella, ettei ukko rupeisi epäilemään, cttä koitetaan
häneen wailuttaa, sillä sitä hän ci snwnitic. Minä en nyt
tahdo erityisiä asian haaroja selittää; waan toiwon ettei
siitä mituäu wnhintoa tnle jos miuä tapaamaan saakka
annan sinun kirjoituksistani urkkia tietoja.

Herttuan sanotaan wiclätiu olewan »vihoissansa. Ei-
köhän tästä seikasta asian Voittamiseksi yhdeltä puolen hyö-
dyttäisi? Eihän olisi niin suuri häwiö, jos sodan sattuessa,
jota ci käwisi meidän eduksemme, täytyisi luonmttaa
tämä man; erämaanhan mc Manu siten kadotamme; tosin
tämä tilus wiclä on hyödyllinen, etenkin asemansa suhteen,
silla ei heidän pidä saaman lujaa jalan-alusta liian lähellä
Ruotsia. Mntta cuncn siitäkin luowuttakoou, kuin .

. .

mutta tästä ehdimme kyllä suullisestitin keskustella. Jahka
jäät wann lähtemät, tulen minä totiiu, eikä sitä ennen kui-
tenkaan mitään taideta tehdä. Tuicmaisclla anopillani on
palawa halu päästä howiin. Hän ci rauhoitu ennenkuin
hän on laskenut hartaan nöyryytensä mahtawuudcn jalkojen
juureen. No miu, minä seuraan häntä ja morsiantnui, pi-
tämään huolta, ettei tapahdu mitääu, jota sitten saisi mi-
nun pulaan. Erään morsiameni sisaren pitäisi myöskin tu-
leman >mutaan. Ei hän juuri mitään loistama kaunotar
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ole, mutta kaikissa tapauksissa jotenkin wälttäwä, eikä minua
ihmetyttäisi jos hän herättäisi huomiota. Ia minulla onkin
jo tuumia hauen suhteensa, jotka, jos ne läwisiwät toteen,
taitaisiwnt olla meille sangen tärkeitä.

Minulla ou syytä kaikin puolin olla naimiseeni tyy-
lywäiueu. Kun niinä ensin rupesin häntä ajattelemaan, oli
hän wähcmmön lupaaman näköinen lapsi, mutta oli niin
monta suhdetta, jotka puolnstiwat tätä liittoa, että minä,
toiwoen saattamani antaa hänelle edes jonkinlaista käytös-
taitoa, jos sitä häneltä tykköuääukin puuttuisi, kuitenkin
päätin tyytyä häneen. Tuskin tarwitscc sanonniknan, ettei
hänellä eikä hänen sukulaisillausalann mitään estettä ollut.
Mutta nyt olenkin woittauut enemmän kuin odotinkaan.
Hän on nyt muodostunut mitä ihanimmaksi kcijuisclsi, joka
warmaaukiu howissa saa ihastusta aitaan, juhla hän wann
ehtii päästä eräästä pienestä sotaisuuden näöstä; ja usko
pois, wcikkoni, ettei sinulla tule olemaan halua, niinkuin
lupasit, alkaa puhettasi hauen kanssansa sanoen: "Pörja
Wrnn bratll wenska reu." En olisi woiuut löytää hempe-
ämpää naista, jos rakkaudestakin olisin naimisiin mennyt.
Lisäksi tulee wieln, että hän jo lapsuudestansa oli wnlinnut
miunn picnieu, romautisieu tunteittensa ritariksi peur
et L3.HB reproelie" 5) Se hänelle antaa lapsellisen hentou-
den, joka on erinomaisen sicwää, ja luultawaa on, että hän
pääsee mielisuosioon sekä sen, että jumalanpelkonsa lautta,
joka nyt on niin muotikasta; tämä taitki saattaa olla hy-

wää, sillä ei ole paha, että jalat owat molemmin puolin
kynnystä."

Helppoa ou huomata, ettei Kaarlen "tuumat" Mar-
gareetan suhteen ensinkään puoltaneet hänen liittoansa Mau-

°) ilman pelotta ja ilman moitetta.
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non kanssa, Kuu hän kuitenkin hnomasi, ettei ollut paras
mennä rinnoittelemaan, wnan ennemmin loukkuteillä koettaa
päästä määrän päähän, niin oli hänen harjaantunut kat-
seensa pian Maijussa huomanuut sopiwau aseen. Häueu
saikin hän piau suostumnnu lupaamalla wirlaa hänen mie-
hellensä, jota lupausta ei ollut ensinkään waitea täyttää
tänä aikana, jolloinla tärteimpiälin wirkoja wälinpitämättö-
mästi asetettiin.

Tekemättä häntä entistä wiisacnnmalsi, ymmärsi itnar-
lc häneltä onkia mitä hän tiesi ja neuwoa hänelle mitä
hänen piti huomaaman. Katariina rouwallc ci hän tästä
ilmoittanut mitään, hän ei tnhtouut antaa hänen ajatuksi-
ensa ja hänen tahtonsa häiritä itseänsä, ja oli nyt wapaa
oman tahtonsa mukaan toimimaan. Ehkä hän aawistilin,
ettei Katariina ronwa ulisi tahtonut mitääu salateitä täyt-
tää.

Eräänä päimänä, luu Maiju, Katariina rouwan ta-
mari-piian kanssa, teli jotakin käsityötä etuhuoneessa, tuli
Scsilia "röötynöitten kamarista," mutta jäi wiclä lynnyk-
tclle seisomaan amoimesta owesta sanomaan muutaman sa-
nan Margareetalle. Maiju näki silloin, cttä Äiargnrcetta
iotui lähellä owea nojaten päätänsä erästä lorkeascllaistä
tuolia wastaan ja näytti körsiwäiseltä. Niinpiau kuin Sc-
silia oli mennyt huoneesta, a!koi Maiju, jatkaen puhetta
kumppaninsa kanssa ja koroittani ääntänsä niin, että Mar-
gapcctta tunti joka iannu.

"Niin, ystäwä tulta, mutta mitäs miehiin on luotta-
mista? Muistanpa juuri erään kersantin, taikka mikä häu
oli, joka makasi sairaana torppari Antin lnona sodan aikana.
Armollinen ronwa lähetti usein hänelle ruokaa jn piti hä-
nestä huolta, uiiu että minäkin usein hänen uäiu! No, en-
täs nyt? Nyt tnpasiu minä hänen juuri cunentuiu minä
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tulin täuuc, ja, eihän nyt kummempaa, hän ci häwcnuyt
ruwetn wauhaan lcpcrryksceusn, ja luu minä tiuSknsiu hä-
nelle sanoi hän: »o, no, armas ystäwä-kulta, älähän niin
arwoisclsi itseäsi tec, hienommillekin impyeille minä kelpaan.
Ia sitten sanoi hän, että hänen piti menemän naimisiin erään
ylhäisen ja rikkaan röölynäu kanssa, ja luu en minä tahto-
nut häntä uskoa sanoi hän: tosin minulla on ollut paljon
wniwna ja moutn temppua häutä saadakseni, mutta nyt on
hän niin minun perääni, että minä otan hänen waikla hä-
nen sukunsa mcinisi kuinka hywänsä. Ia näetkö, sanoi hän,
hän on rikaö ja ylhäinen, ja heidän pitää hänen tähtensä
auttaman minua ylöspäin, ja sentähdcn en miuä tahdo
häutä jättää, waikla hctarjowat minulle paljon rahaa; mutta
enemmän heidän täytyy autan, ennculuiu minä hänestä luo-
wuu, sillä miuä sann kuitenkin enemmän jos niinä otan
hänen."

Kun Margareetta kuuli, että Maiju sanoi hiljan ta-
wanueeusa Maunon heräsi hänen huomionsa, jo toiwocn
saawausa jotain tietoa hänestä kuulteli hän tarkasti puhetta
etuhuoneesta. Heleä pnna nousi hänen maaleille kaswoil-
lcnsa, kun hän kuuli unta Maiju sanoi, eikä hän ehtinyt
rauhoittua euucuknin hän oli kuuunellnt häntä kerrottuun
sankka. Mutta nyt nousi hän ylös harmista ja »vihasta
palawin tnSwoin sanoen itseksensä: "mitä kataluus! Sem-
moisellako tnwnlln minun koctctnnn häucötä croittna? Jos
miuuu uskoani häneen niin helposti saataisiin horjumaan,
eihän siitä sitten tnrwitsisi mitään lukua pitää."

Kewciu asteliu meui hän toiseen päähän huonetta,
jossa hän wnuteensa uutimien kätkössä ci enään taitanut
kuulla mitä Maiju snuoi, wniktn ctuhuouccssn wicla lau-
wnu puhutliiu Maunosta.

Pian hnomasi Mnrgnrccttn olcwansn watoilcmisen ja
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juoniwehteitteu esineenä, ja jos Kaarle olikin Pelin hie-
nosti jn älyttäästi laskennt, niin oli hnn kuitenkin siinä
kohden erehtynyt Maijun suhteen, että Maiju usein suuri-
snisuutensa tantta kömpelösti käyttäytyi ja toimitti pöl-
tömäiscsti hienosti ajatcllnn tchtäwän. Mutta Marga-
reetassa nousi halwau kohtelun tähden hänen jalo» mie-
lensä harmi, ja sitä päättäwäiscmpäuä knlki hän polkuansa.

Nyt olisi jo uituja sitten Mannalta pitänyt tulla tie-
toja ja säännöllinen pyyntö, jonka hän oli lnwannut lähet-
tää; mutta niistäkään senkaltaisesta ei Margareetta kuullut.
Oliko hän myyuyt hauen rahasta taikka wirasta? Kaarle
oli kiertäen ilmoittanut, että hän oli tehuyt miu, mutta
suoraan ci koto asiasta milloinlanu puhuttu. Maunoa ja
hänen waatimutsiansa ci loskaan mainittu, oli ikäänkuin
uiitä ci olisi olluttaan. Hänen uskonsa Mauuoon Pysyi
knitcutin lujana. Hän aawisti, että Mauuou kirjeitä sa-
lattiiu hauelta, että häutä roartioittiin niin, ettei Mau»o
saattanut hauelle mitään tietoja antaa, ja salaa itki hän
katkeria kyyneleitä mielipahasta ja snrusta, mntta toisten
nähden häu wäkisiukiu tekeyi lcwullisctsi.

Molempien sisarten wälillä oli warowaisuus, joka oli
sangen kiusalliueu molemmille, ja jota yhä waan lisäsi hei-
dän salaisia huoliansa. Scsilia ci tnhtonnt citä taitanut
ilmoittaa epämääräistä peltoansa Margareetalle, ja Mar-
gareetta taasen ci tahtonut katkeroittaa Scsiliau mieltä
Katariina rouwaa, ja wielä wähemmin Kaarlen kohtaan.

Irjön täytyi lähteä heti joutuu jälteen. Kaarle oli
myöskin useimmiten poissa, multa tuli tuiteutin justus
muutamaksi päiwälsi uuortn morsiatitnusa terwehtimääu.
lotu rastans näytti pniuawnn toto perhettä, ilnnrle wnau
oli tällaisensa, miellyttäwä, tohtclias, hicnoiu, tanuo-pnhe-
linin, jaloimman nätöinen mies. Aina tun hän oli Hatau-
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päällä, kokooutuiwat sinne lawcalta ympäri naapurit, jotka
palanneina Ruotsista, jonne sodan »vaaroista oliwat paen-
neet, nyt kotona sitoiwat uusia ystäwyyden liittoja. Kaarle
oli aina näiden scurojcu henki, ja kaikki ylistiwät Scsilian
onnea, monet kadehtiwnt häntä, ja häntä itseä kalwoi sa-
lainen lcwottomnuö, jota hnn ci taitanut eikä tahtonut
koettnakaan selittää, waan usein itseänsä moittien luki oman
tyytymättömyytensä syyksi.

Nuorien tyttöjen käwelyt ciwät olleet ulottuneet puis-
toa lanwemmatsi, lnmcn sulanmiscn ja kcwätlinn tähden,
joka teki kaikki pitemmät matkat hankaluiksi. Kaarlen ci
myöskään näyttänyt olcwan mieleen, että Sesilia saloja ja
mantereita käwcli. „Se on niin maalaista, ei Tukholman
naisen tarwitse osata käwcllä niinknin
sanoi hän kerran niin miellyttäwästi ja hienon leikillisesti
hymyillen, cttei kukaan taitanut arwata, että hänen sanois-
sansa oli rahtuakaan wnkawuutta. Mutta Sesilia tunsi
sydämessänsä, että ne oliwat aikomuksella sanotut, ja hän
luopni näistä käwelyistäusä. Ei Kaarle niistä milloinkaan
enään muistuttanutkaan. Margareettakin harwoiu tahtoi
mennä cdcmmäksi, sillä hän huomasi cttei sitä hy-
wäksytty ja että häntn pidettiin silmällä ja sentähocn hänkin
ennemmin jätti pitemmät käwelyt tekemättä.

Eräänä päiwänä houkutteli kuitenkin aurinko lämpe-
ästi, tytöt lähtiwät käsitysten menemään wanhaa Wappua
katsomaan.

Wappu oli istunut pienen tupansa eteen ja istui
katsellen lciweata wedeupintaa, kun molemmat tytöt tuliwat.
Hän ei huomanuut heitä. Hän laulan hyryttcli hiljaa it-
seksensä, liikuttaen itseänsä laulun tahdin mukaan. Sesilia
lähestyi ystäwällisesti ja koski eukon olkapäähän. Vanhuk-
sen katse kirkastui. „Kas, hywnä iltaa, neiti! Ia Kreeta
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neiti myöskin! Jumala siunatkoon tämän illan kaunista
aurinkoa! Sitten un monta wuotta, kuin minä olcu kcwät-
anrinloa nähnyt, ehkä tämä nyt on minulle wanhalle wii-
meinen. Huh, neiti," sanoi hän kuin Scsilia pani kätensä
hänen kädellensä, „ei sinun kätesi saa kylmetä, cnncnknin
sen, joka jo kaksikymmentä wuotta jähmettymistänsä on
odottanut. Nnorct tukat, älkäät antako minkään madon
sydäntänne kalwaa, ottakaat se puis »vaikkapa sitä seurasi
kappale sydämestänne, sillä jos se jää sinne niin se kalmaa
koko sydämenne. Sywälla, sywällä sydämessä, täällä sy-
dämen pohjassa puhuu ääni, hiljaa ja salaa. Kuunnelkaa
mitä se sanoo, niin te saatte tietää paljon mitä teillä on
tehtiiwää, ja te taidatte »välttää paljon pahaa tieltänne, jos
teillä maan on uskallusta."

Aurinko waipui kunnaitten taakse järwcn toisella puo-
lella; saaret ja niemet loiwat synkkiä marjoja sen peili-
pinnalle. Wappu katseli »vaieten wettä, hänen silmänsä seu-
rasimat waipnwaa aurinkoa. Rastas, kowiu raskas huo-
kaus kämi eukon huulilta, ja hän sanoi: „surullisci muistut
auringon iloisessa Ivalossa saiwat mieleni kummallisen ras-
kaaksi. Minä unohdin, että neidit ehkä tahtoivat juoda hy-
wästä lähteestäni. Mntta näenpä tytön menneen wettä
noutamaan."

Äänettöminä ja mietteissänsä lähtiwät tytöt kotio.
Kununallisina ja kammuttawiua uliwat eukon sanat soineet
Scsiliau korwissa, ikäänkuin waikcana enteenä; Margaree-
tasta ne uliwat kirkkaita ja onnea ennnstawia.
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HMuutaman wiikkua myöhemmin lähti Katariina rouwa
tulcwaisen wäwynsä ja molemftim tyttäriensä kanssa,

suurella, pcriupohjaisclla prameudella matkalle Tukholmaan,
ja ensin Turkuun, jossa piti wiiwyltämän siksi kuuues se
laiwa tulisi walmiiksi lähtemään, jolla oli tilattu sisua.
Margaretin oli alakuloinen, hän ci ollut Maunosta mita-
taan kuullut. Tosin ei hän epäillyt häntä, mutta päiwä
päiwältä tuliwat hänen huolensa yhä suuremmiksi, kuin ci
hän saanut kuulla hänestä mitään, eikä myöskään taitanut
itscstänsä hänelle mitään tietoa antaa.

Matkustajat asuiwnt eräässä talossa, jota häwityksen
jälkeen oli rumettu kunnostamaan. Kolkious wallitsi wielä
kaupungissa, ja takaisin tulleet asukkaat hiipuvat hiljaa ja
huolehtien surullisien rnunioittcn keskellä. Nyt rumettiin
kuitenkin jo rakentamaan ja parantelemaan.

Kaarle oli osaksi jo tuottanut Turkuun osaksi tilan-
nut Tukholmassa waimiina olemaan rikkaasti warustetnn
waattehistun morsiaincllcnsa, ja samassa suhtceöfa myöskin
pitänyt huolta hänen äidistänsä ja sisarestansa. Katariina
romva ei ollut hywillänsä näistä kalliista wnattenlsista,
"Kun tullaan maasta, jossa kansa wiclä hnrwojn wuosia
sitten piti onnena, jos se sai syödä muutaman jywän, jonka
wiholliscn hcwosct oliwat pudottaneet maahan, ja jolla ei
ollut edes suolan rippusta ripottnatsensn lympeälle ruoalle,
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jolla se koetti itseänsä clättä, sn jossa wiclä tänä päiwänä
ateria oikeata ruukaa,juhon ei hädän rnota-ciincita ole sekoi-
tettu, on juhlahcrkkli suuriminallc osalle sen kansasta, silloin
ci aatelin sowi pöyhkeillä kauniissa puwnissa, olkoonpa sit-
ten waikla kuninkaankin howissa." Katariina rouwa suos-
tui kuitenkin wihdoiu neitojen suhteen. „Muttn," sanoi
hän, „mitä minuun itseeni tulee, en minä milloinkaan täytä
muuta maatetusta kuiu yksinkertaista mnstaa hametta, jota
olen kantanut herrani ja micsuminajani kuolemasta saakka."

Tytöt tahtoiwat ostaa yhtä ja toista pientä tawarcm
Turusta, ja lähtiwät sentähdcu Kaarlen kanssa kaupungille.
Pian oliwnt käyneet Harmoissa, siihen aikaan niin kutsu-
tuissa „katu-puoocissa," joita Turussa oli, mutta niissä ci
ollut mitään, jota he olisiwat oötauect. Ei kukaan ollut
ajatellutkaan tuottaa minkäänlaista liiallis-tawaraa, kun
ci kaikista tärkcimmilletään tarpeille löytynyt ostajia. Mat-
kustajat rupcsiwnt menemään kotiopäiu, kun Margareetta
taascu muutamassa käänteessä huomasi erään henkilön,
jonka jo monta kertaa oli etäämmällä nähnyt. Iloinen
nawistus sydämcssä, katsoi hän wiclä kerran taaksensa,
mutta wieras oli kadonnut. Nyt alkoi näkyä paljon kansaa,
tailti rientäen samalle taholle. Kaarle kysyi cräältä ohitsc-
menewältä syytä tähän, ja sai wastaukscisi, että eräs laiwa
oli tullut, jolla oli muutama niistä professoreista jotka 10
wuotta sittcu pakeniwat Ruotsiin sekä että heidän limas-
sansa tuotiin takaisin useita yliopiston jäljellä olemista ta-
waroista. Syksyksi piti yliopisto nudcstnusn »vihittämän,
ja nyt kokoontui kansaa sillalle näkemään ja toiwottamaau
tcrwctulleiksi uudcn päiwäu cnnnstajia pimeyteen waipu-
uccllc maalle.

Kun Kaarlen ja molempien naisien Piti niencmän
kapean sillan ylitse, ali samalla joukko kruuuuu kuljetus-
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kuormia rumennnt menemään siitä ylitse, ja muutamat mie-
het, jotka, hcwosien puutteessa, käsirnttailla kuljcttiwat san-
taa ja kiwiä rakcunus-lliuciksi, jäiwät kurkistelemaan muun
tänne kokoontuneen lausuu kanssa, kuinka yliopiston kaluja
ruwettiiu lniwasta purkamaan. Tästä kaikesta nonsi ah-
dinko ja häiriö, joka sulki tien, niin että meidänkin kulti-
jaimmc täytyi pysähtyä, waikta Kaarle kyllä koetti tietä rai-
wata. Kowin sunttuuecua uähdeösäusä itsensä, ja etenkin
morsiamensa, tällä taivalla joutuneen kansan wäliiu, rupesi
hän korkealla ja wantiwalla äänellä jakelemaan kaskuja jota
taholle, kuinka pitäisi tehtämäu, että saataisiin tietä. Mutta
suomalaiset ciwät mielellänsä hätäile, ja kaikki tehtiin asian-
omaisella hitnisuudclla, Kaarlen suureksi harmiksi.

Nyt kuuli Margareetta takanansa äänen hiljaa lau-
suman hänen nimensä. Hän katsoi taaksensa, eikä paljoa
puuttunut, ettei, hän huudahtanut, kun hän lähellä taka-
nansa huomasi Maunon, mutta hänen huulillansa olcwa
sormensa muistutti häntä aikoinansa olemaan Maroillansa.
"Älä ole mitään huumanwinasi, käänny pois, että minä
saan puhutella sinna kenenkään huomaamatta," kuiskasi
Mauno kcrkeästi. Margareetta teki niin, ja tungoksen a-
mulla, saattoi Mauno nyt hiljaa sanoa lähellä hänen kar-
maansa: meidän kanssamme pidetään ilkeätä
peliä. Minulle ou tnrjutto paljun, että luopuisin sinusta.
Minulle on sanottu sen tapahtuman sumu omasta tahdos-
tasi, munille ou niiden puheiden wahmikkeetsi annettu monta
todistusta, jotka uöyttäwät luotcttawilta, mntta minä en
sittenkään taida niitä uskon. Minä olen kirjoittanut monta
kirjettä, eräs henkilö omista palkollisistanne on ottanut
wastaau mouta ja luwannnt wiedä ne sinulle, mntta osaksi
tuouut niitä nwaamaltomina takaisin, niinkuin hän sanoi,
sinnn käskystäsi, osaksi un hän wastnnnut minulle, että
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sinä omaamatta olet heittänyt toiset tuleen. Minä en
kuitenkaan usko mitään ennenkuin olen sen omasta suustasi
tuullut. Minulla on ollut mouta kujetta liikkeellä snadnk-
sen nähdä sinua mntta ei minun ole kertaakaan onnistu-
nut. Sano munille, Margareetta, ainoalla sanalla, että
wielä olet minun, siuuu tahtosi yksin moi meidän cruittaa."

„Sinun, sinun ijllnklliktiscsti," wastnsi Margareetta,
peljäten että häntä luultaisiiu. „No, Jumala siuua aina
siunatkoon tuosta herttaisesta sanasta," sanoi Mauno niin
korkealla ja iloisella äänellä, että Margareetta pelkäsi ym-
pärillä olemien melussakin sen kuuleman. Nyt harmein tun-
gos wähäisen, Kaarle kääntyi naisiin päin miedoksensa heitä
pois, ja huomasi heti oudon miehen puhutteleman Marga-
reettaa. Aamistacn kuka hän oli, ehkei hän taitanut tun-
tea häntä lemeäröytäism hatun ja ison päällystakin takan,
joita hän kantoi, tempasi Kaarle äkkiä Margareetan luok-
sensa ja mci hänen pois.

Useiden seikkailujen perästä wiikon puhjehtimisen ai-
kana, se oli tawallincn aika, joka silloin kului Tukholman
ja Turun wäliscllä matkalla, saapuiwat matkustajat ensin
mainittuun paikkaan. Katariina rouma waati, että mitä
pikcmmitcn anottaisiin, että he saisiwat käydä heidän Kunin-
kaallisien Majesteettinsa luona kunninlsilla, mutta Kaarle
ymmärsi wiclä wiimyttää sitä muutaman päiwän, että hä-
nen morsiamensa ehtisi »vähäisen tottua Tukholman elämän
käytös-somuuteen, ettei hän näyttäisi marsin hämmästy-
neeltä. Hänelle olisi kärsimätöntä jos joku hymyilisi hänen
morsinmcllensa, ja Marsin hcppohan olisi homin loista-
wuutecu tottumattoman erehtyä. Mutta jahka hän jonkun
kerran tottuisi näkemään suurempia seuroja, niin hän kyllä
pian taitaisi näyttäytyä mapanlla ja rohkealla ryhdillä.

Tukholmaan tulon jälkeisenä Päimcinä, tnli meidän
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matknstlljicmmc lno hieno, soma ja wilkaS-liikkeineu nai-
nen; se oli Nnustnu lähettilään rouwa. Hän jakoi Se-
silialle ylenmäärin kohteliaisuuksia ja ystäwyydcn todisteita,
ja hän oli tullut „tekemään itseänsä tntuksi sen kanssa, jota
oli tckcwä onnelliseksi häncu puolisonsa paraan ystäwäu
„maiiBieui'" Bejouautar'in. Hän oli ihastunut siitä, cttä
häu huomasi toiwcittensa niin käyneen toteen, että hän Se-
siliaSta sai semmoisen, jolle hän tässä »vieraassa maassa
taisi rumeta todelliseksi ja puhtaaksi' ystäwäksi y. m. y. m.

Scsilia, Marsin hämmästyuccnä tämän hienon rouwau
lipeästä kielestä ja uiiu crinomaiseu pinn syttyneestä ys-
täwyydcstä, tuli enemmän hämmästyneeksi kuin hywillcnsä.
Illalla toiwoi lähettilään rouwa saamansa nähdä armaan
Sesiliausa äitinsä ja sisarensa lanssa luonansa tanssiaisissa.
„Winä ylpcilen siitä," liitti hän, „että saan olla ensim-
mäinen, jonka luona tämä ästcu uouSsut aurinko loistaa."

Sisilian juuri pukeissaan itseänsä tanssiaisia warten,
pyysi solu PääStä hauen puheillensa. Hän meni saliin, jossa
nuori, hienopukuinen mies antoi hänelle kirjeen ja pienen
lippaan, jonka jälkeen hän meni pois. Ihmetellen ja ute-
liaana awasi hän kirjeen, ja näki yhä suuremmaksi ihmeek-
sensä sen alla krciwi Ostcnnan'in niinen, joka silloin oli
Wenäjän lähettiläänä Ruotsissa. ,Sc sisälsi pyynnön, että
hän kaunistaisi myötäscuraawaa koristusta, jonkun kerran
antamalla sen säkcnöitä hiuksiösausa. Häutä suretti, että se
perhe, joka oli ollut niin onnellinen, että se sai hänen luok-
sensa täksi illaksi, oli ehtinyt ennen häntä. Knitcnkin uskalsi
krciwi sulkeutua hänen suosiolliseen muistoonsa.

Scsilicm ihmetteleminen oli sanomattoman suuri. Kun
Kaarle tuli noutamaan naisia tanssiaisiin, meui Scsilia häntä
wastaan koristus kädessänsä, kysymään, mitä hauen sen
kanssa piti tekemän. Hän ci niilläkään muotoa tahtonut
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sitä pitää, mutta ci hiin myöskään tahtonut lähettää sitä
takaisin Kaarlen luulematta. Katsellen säkenuiwää koristus-
ta, sanoi Kaarle: "ryssä on luiteukiu aina älykäs mies:
hän tuntee asioiden hyödyn. No, no, kyllä toinenkin wielä
san oppia ajattelemaan muutakin kuiu lumihuttu-kohtcliai-
suutsia, jos hän edespäin tahtoo säilyttää puhcwaltaausa."
Nämät sanat oli hän sanonut puoliääneen itseksensä, Scsi-
linn mennessä pöydältä ottamaan koristuksen mutana tul-
lutta kirjettä. Nyt kääntyi hän mitä herttaisimmnlla koh-
teliaisuudella , Scsilian puoleen sanoen: "katsopas kuinka
kaikki jo tietämät kuka täst'edcs on Kaarle Lejouankar'in
käskijänä."

Sesilill wnstnsi huolellisena: "minä tulen Marsin pyö-
röpäälle tästä. Miukätähdcn minulle tämmöisiä lahjoja an-
netaan, miksi minulle kaikkia tätä kohteliaisuutta osoitetaau,
mitä se merkitsee?"

"Oh, älä siitä huoli, armas pikku-morsioui, ajattele
wcmn kuinka tämä koristus tänä iltana koroiltaa ihanuut-
tasi. Suuret asiat, jotka koslewnt waltioidcn keskinäistä
suhtaa mitä nnoret, kauniit naiset niistä huoliwnt. Jos
tämän ohella joku kukkanen kukoistaa edessäsi, uiin poimi se
waan, äläkä ensinkään huoli missä mannlaadussa se on kas-
wanut."

"Ei, Kaarle, nyt puhut niin, kuin en minä rakasta
luulla sinun pnhuwan. Olkoon suuressa taikka pienessä,
niin tahdon minä koettaa, paraan ymmärrykseni mukaan,
etsiä oikeata, ja katso," hän irroitti koristuksen hiuksiötansa,
jonne Kaarle oli sen sowittanut, ja pani sen lippcmscu,
"minä en tiedä, miuä en ymmärrä, mutta miuä anwistnn,
ettei tämän pidä kuuluman minulle, eikä se minun päässäni
milloinkaan ole, niin kcmwcm kuin minä sitä luulen."

"Niin ylpeä, niin korskea," sanoi Kaarle leikillisellä
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kohteliaisuudella wastnukscksi Sesilinn puhtaalle »vakawuu-
delle, joka taasen suretti häntä. Mutta hau jatkoi wielä
samalla wakanmudella: "Kaarle, wastaa miuulle oikein ja
todenmukaisesti, onko oikein, onko rehellistä ottaa mastcmn
tätä lahjaa? Enkö minä sna antaa sitä takaisin?"

"Hempeä morsiameni, ei sinun niin kaino tarwitse olla,
että sinä luulet naiden kalliiden kiwicn himmentämän silmiesi
loistoa. Minä toiwon ettet tee itseäsi nanrun ja moitteen
esineeksi, tekemällä sen epäkohteliaisuuden, että lähetät ko-
ristuksen takaisin."

Sesilia oli Maiti ja meni huoneesta ikäänkuin jat-
kaaksensa pukeumistansa: mutta kuluipa hetki ennenkuin hän
taasen taisi sitä rumeta tekemään. Hänen täytyi kuitenkin
ryhtyä siihen ja olikin pian walmis, tämän uuden säteile-
mä» ja hänelle, joka melkein sanan täydessä merkityksessä
oli erämaasta tnllut, oudon olon haihduttaessa hänen lc-
wottomia, kahdcnmaihcisill njatutsiansa.

Pellissä humcissa wietetyu kolmen väiwäu perästä,
futsuttiin Margareetta aamulla Katariina ruuman luo. Hän
istui korkeana ja ylcwcinä ikäänkuin tuomiolla, ja Marga-
reetta tuusi salaisen pelon, kun hän lähcötyi häntä. "Mar-
gareetta," sanoi äiti äänellä, jossa kuului wähän kowuutta
"wuosikausia oleu osoittanut mnlttawaisuutta sinun kohtaan,
ja pitänyt suopeita keinoja kowm parempana, saadakseni si-
nua taasen järjelliseksi, ja säästääkseni sinua maailman moit-
teelta, ehket sinä ole tätä hywyyttä ansainnut. No niin,
nyt on ilmaantunut tilaisuus tehdä kaikkea unohdetuksi ja

llutcetsi auuctuksi. Ouni, joka siuulle tarjotaan, on tosin
paljoa suurempi kuin nyt euiiän ansaitset, mutta sitä enem-
män riennä sitä ottamaan. Nuori lreimi H., ehkä uhkein
sulhasmics, joka meidän maassamme tätä nykyä on, tarjoo

sinulle kätcusä. Sinä olet nähnyt hänen, sinä olet itse mie-
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lihywällä puhunut hänen innokkaista puheistansa, jalou-
desta, jota hänen ryhtinsä osoittaa; hänen arwousa ja rik-
kautensa owat niin yleisesti tunnetut, ettei minun tarwitsc
niitä mainitakaan. No, mitä ajattelet?"

"Ajattelen saada jäädä mielilleni ja herralleni uskol-
liseksi. Onko minulla enempää kuin yksi täsi anncttawllksi
pois, jos tahtoisinkin?"

"Ennen neljäntoista Päiwän kuluttua olet croitcttu
siitä kurjasta halpasukuisesta miehestä."

"Ei milloinkaan, äitini! miksi kiusaatte minua? Euto
minä monena wuotena aina ole Pysynyt sanassani?"

"Mutta sinun Pitää, sinun täylyy totella, sillä nyt
minä olen ollut malttnwaineu ja kursiwäincn jo liian lan-
wau. Nyt on säwyisyydcu aita loppuuul, ja nyt mene
ja muista että miuun sanani on sanottu." Korkeana seisoi
Katariina rouwa tyttärensä edessä, nostaen kättänsä; Mar-
gareetta kumarsi nöyrästi ja meni huone.sensn.

Seuraama Päiwä oli se, jolloin Katariina rouwa ja
hänen tyttärensä piti esitcttämä» kuniiMttnrellc. Illalla
oli howissa naamiot, jota huwia siihen aitaan paljon har-
rastettiin. Matkustajamme oliwat myöskin kutsutut ja hei-
dän piti inlcman sinne Arkaadian paimentyttöinä kukkasilla
kiedotuilla saumoilla warustettuiua. Niin aitaisin aamulla
ettei nykyajan muotikkaat naiset wielä ole wuoteiltausatanu
ehtineet, ajoiwat äiti ja tyttäret howiin ja wietiin crääsen
saliin, siellä odottamaan lumalan-palwclukscn loppua, jota
sinä päiwänä sattuneista syistä pidettiin kuningattaren kn-
pinetissa aamnpäiwällä, jokaisena ehtoopäiwiinä tawalliscn
asemesta. LäSnäolewista naisista oliwat useat jo tunnctnita
toiset tarkastiwat peittelemättä ja jollakin pienellä ilwclkääl-
lä katseella "suomcttnrin." Katariina rouwn oli wiclälin

,Z
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ylpcäinmäu näköiucu, tuin tawnllisesti. Tytöt näyttiwät
olewan wähän kainoja ja hämillnnsä.

Kapiuetiu owct nwnttiin, jn Ulriikka Eleonora, pieni,
hoikka, mutta nerokkaan ja uskaliaan näköinen nainen, astui
saliin, scurassassnnsa pari unista. Häu astui heti, multa
tuli jollakin ylhäisellä näöllä Katariina rouwnu luo ja sa-
noi: "Vapaaherratar Äoijc, luulen? Meidän on mieluista
saada terwehtiä teitä täällä Tukholmassa." Hän puhui sit-
ten hetken sodasta ja sen onnettomuuksista, etenkin Katarii-
na rouwan suhteen, jn taäutyi sitten äkkiä neitojen pnolccn.
"Ncidct Boije? todellakin kaksi liian kaunista ruusua ku-
koistamaan kukoistuksensa Suomessa. Me saamme liittää
teitä, Katariina ronwa, ettette niitä kätkenyt sinue. Help-
poa on ennustaa teille, että nämät knlkasct pian istutetaan
uudcstanu knswamaau howin maahan, johon ci teillä, luulen,
ole mitään wastaan sanottawaa,"

Nöyrällä kunnioitiitscllll wnstnsi Katariina rouwa:
„Tcidäu Majnsteettiune, minun tyttäreni uwat jo molemmat
luwntnt pois."

"Ah, molemmat? Ehkei se ole mitään salaisuus. Onko
huhu oikeassa?" Näin sanoen kääntyi tuningatnr Sesilinan
päin, ja sittenkuin hän oli wnötannut kysymykseen sanoi
kuningatar taasen: "wai niin, me saamme siis pitää teitä
howiösammc. Minä toiwotnu teille ounca. Lemmittäwä
sulhanen! Entäs te, neitini, tahdotteko tctin yhtä wilpittö-
mästi sanoa kihlattunne nimen?" sanoi hän ystäwällisesti
kääntyen Margareetan puoleen.

Katariina romua astui esille ja oli wastaamaisillausa;
wutta wainnlla äänellä smioi Margareetta: ~Kattmii Mau-
no Malm."

Katariina rouwa kalwcui; mutta kttningatarkin astui
askeleen takaisin, ja heikko iwan hymy näkyi hänen edeni-
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pänä olemalla alahuulellansa, kun hän sanoi: „häu, partio-
rcttcläincn, tniuta? Ei ylpeyttä ainakaan."

Hennon hiljaisesti ja nöyrällä kunnioituksella mastasi
Margareetta: „sauotaau, että korkea ja jalo nainen antaa
mielellänsä kruununkin pois, rakastettunsa edestä."

Kuningatar katseli ystciwnllisesti nnorta tyttöä. Tämä
wiittaus häneen itseensä näytti miellyttämän häntä. Kata-
riina rouwa, jula uyt oli ehtinyt toipua häinmästykses-
tänsä, awnsi jo snunsa ruwctaksensa pnhnmann, kun Mar-
gareetta ättiä lasteni polwilleusn kuuiugnttnreu etecu ja
sanoi: „Kaitteii» armollisin kuningatar, suojelkaa armossa
minua raukkaa. Minä olen sanotulle miehelle enemmän
kuin morsian, minä olen hänen wihitty wnimousa. Paetes-
sani milliä kasakoita, suojeli hän ylsin minua, eitä minun
ollut mahdollista saada tietää äitini lahtea, tmi minä, ta-
pauksien pntoittamana, joiden laMca kertominen »vnnn »vä-
syttäisi Teidän Majesteettianne, pidin oikeimpana antaa
»vihitä itseäni awioliittuou hänen kaussaussa. Nyt tahdo-
taan minua croittaa hänestä ja pakoitta» menemään katsin-
näimiscen toisen kanssa. Teidän Mnjeoteettinne, ottakaa
minua teidän armolliseen suojelukseenne, ettei minua paloi-
teltaisi tekemään syntiä Jumalaa »vastaa»."

Kummastuneena oli kuningatar tuunncllnt Margaree-
tan sanoja. Wailta »vähän pahoillansa siitä, että häntä
otettiin »välittäjäksi näin tukalassa asiassa, kysyi hän kui-
tenkin Margaretalta lähemmin useita asian seikkoja. Sil-
loin astui Katariina rouwa esille ja sanoi: „sallikac>, Tei-
dän Majesteettinne, minun »viedä pois tämä eksynyt tyt-
tö, joka niin ajattelcmattomaoti on ilmoittanut häpeällisen
alentumisensa Teidän Majesteetillenne, ja Teidän Majcs-
tcettiune jalolle seuralle."

„Hiljaa, rouivaui, olkaa hywä, »viipykää wielä hetli-
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mu. Koska tämä nuori nainen on minulle uskouut asi-
ansa, niin sallikaa miuun sanon innutama puolustama
sana tyttärenne hywätsi. Ei naisen ainakaan pidä rikko-
man nwioliiton pyhyyttä, jos ei mies meidän aikomamme
niin tarkkaa lukua siitä pidäkään." Häneltä Pääsi hnokaus,
joka todisti, ettei miehen »vaihtclcwaisuutta enemmän sido
kruuuu, kuin halpa sydäntään yksin. „Snokna anteeksi että
minä tungen teidän asioihinne, mutta ainakin tyttäreltänne
olen saanut luwnn sitä tehdä. Minä käsitän kyllä, että
tämä chkn loukkaa teitä, mutta miuä rohkenen kuitenkin toi-
woa, etten saa kieltoa, kun minä rukoilen tyttärenne puo-
lesta."

Nämät wiimciset sanat, sanottuina kuningattaren ryh-
dillä ja Ulriikka Eleonorau lujuudella, nnyttiwät semmoi-
silta, ettei niitä wastaan taitanut sanoa. Katariina rou-

wassa asui wiclä wauha kunnioitus kuuninnaöta kohtaan
niin sywässä, että hän katseli nykyistä »voimatonta kuningas-
paria samoilla tuuteilla, kuin Kaarle leijonaakin, jonka rin-
nalla ei kenenkään muun tahtoa ollut olemassakaan. Mutta
kuitenkin ponnisti hänen ylpeytensä suuresti wastaan äu-
taumista, ja pari kertaa oli jo hänen huulillansa ylpeä
wllötaus. Mutta sywci. alammainen nöyryytensä sitoi kui-
tenkin hänen kielensä. Silloin sanoi kuningatar, tänä het-
kenä yhä enemmän »veljensä kaltaisena: „no, rouwcmi, te
näyttc arwelennn, taikka mitä teidän äänettömyytenne mer-

kitsee?"
Hänen katseensa näytti niin uhkaamalta, että se wiet-

tcli Katariina romuna toisteluun, kuitenkin sai kunnioitus
wieläkin »voiton, ja jotenkin näyrciöti, wnikka hillityllä wi-
halla, wastasi hän: „Teidän Mnjesteettinnc, sallitan mi-
nun ja tyttärieni »vetäytyä pois niistä monista mallisista
katseista, joita minä näen meihin kiinnitettäivän. Kuinka
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minä nyt, tänä hämmennyksen hetkenä, taitaisin käyttäytyä,
niinkuin minun pitäisi kuningattareni edessä. Sitä minä
ninonsti rukoilen, että teidän Vinsestccttinne olisi wntuu-
tettn siitä, että minä ninci käyttäyn sywimmällä alammai-
sen kunnioituksella ja nöyryydellä,"

Lisää wastausta odottamatta, kumartui .Katariina
rouwa sywään, ja meni pois, wicdcn tyttärensä mukanaan.
Awaroittcu pukujen tähden ajettiin kaksissa wauuuissn.
Margareetta Pääsi scntähdcn ajamasta äitinsä kanssa.

Kotiin tultaessa oli Kaarle odottamassa kuullaksensa
kuiuka käyuti oli käynyt. Kuu hauelle kerrottiin mitä siel-
lä oli tapahtunut, kalwcui hän wihaöta ja sanoi: „cttchäu
waan taipuneet hauen edessänsä, rakas anoppini? Nyt on
kirottu kuuiukaisuns kuollut, ja me olemme wapaita. Mutta
odottatant, Te siellä! Te ette wiclä ole kadottaneet toiwoa
saada wnltaa takaisin, sitä osoittawat tämmäisct itsewnltai-
suudcu yritykset. No, onpa hywä, että nähdään, minne
päin te aiwotte; tulematpa waltiopäiwät eusi wuouna."
Tämän lopuu sanoi hän uhkaamalla äänellä, ja ikäänkuin
itseksensä.

Katariina rouma mcui nyt huoneesta, ja Scsilia
kääntyi nyt rukoillen Kaarlen puoleen ja sanoi: „ah, Kaar-
le, älä nyt enään Margareetta rukkaa kiusan. Olethan
nähnyt hänen lujuutensa. Kuinka minä ihmettelen sitä us-
kallusta, jota hänellä tänään oli, kuu hän äitiäni
Mnstnan käytti samoja aseita, joilla tämä ehta luuli tele-
wäusä Margareetan mastnstelcmisct ihan mahdottomiksi.

kuitenkin hänellä tuotin muuta ncuwoa oli. Älkäät
nyt euääu kauwempaa myontymältömiä olko. Mitä siinäsen enempää on? Kristiina Orcnstjcrna oli ylhäistä lrei-
millistä snlua, ja maltio-ncumotsen tytär, ja eikö hän ou-
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nellisclsi pappinsa kanssa tullut! Mitä haittaa siitä per-
heelle oli?"

„Hm, minun siewn wälittäjäui, kas waan, kuinka
olet kaunis, tuolla näölläsi „su sauoi Kaar-
le, tawallisella kohteliaalla äänellänsä, joka oli ruwcuuut
yhä enemmän Scsiliaa kiusaamaan, scntähden, että siinä
oli jotakin kylmää, ja semmoista, jota lapsia kohtaan käy-
tetään, taikka melkein halwclsimista. „Mutta tiedätkö, ket-
kä omaisistasi pian istnwat ncuwostossa, ja tiedätkö sinä,
mitkä tärkeät asiat usein saattamat riippua tuommoisien pie-
nien, siewicn impien naimisesta, waiklciwät heidän pienet
henkilönsä ole asioiden tärkein osa? Mitä sinäkin kui-
tenkin taidat huomata, ou että naiminen krciwi Hui kanssa
olisi wähän loistnwnmpi liitto, tuin tuon junkkarin kanssa,
johon hän ykspäisyydcssänsä 'on hnllnuniuuut. Mutta
ehkei," jatkoi hän niitä wilkkaimmalla, hienoimman leikki-
sellä äänellä, „oma kaunis niorsiamcni tahtoisi nähdä sisar-
tansa arwoösa ja rikkaudessa häntä etcwmnpänn. Se oli
kuitenkin tarjoumus, jota ajattelin, ennenkuin edes uskalsin
toiwoa sitä; ja nyt tämä yksipäisyys, tämä julkinen uhka!"

Nyt tuli erns palwclija sanomaan, että päiwällinen
oli walmis. Scsilia ei uskaltanut muuta kuiu mcuuä ate-
rialle. Niinpianluin oli ruoalta päästy, meni hän kuiten-
kin Margareetan luo, joka heti kotiin tultuansa oli mennyt
huouccscusa, Kaarle seurasi häntä sinne ja puhui Marga-
reetalle uiiu, että Sesilinsta oli luin hämmähäkki taasen
olisi koskenut hänen sydämeensä, innokkaasti kutoen
werkkonnsa sen ympärille. Wihdoin tarttui hän Sesilian
käteen ja sanoi kylmästi: „tämän luona ei sinulla ole enem-
pää tekemistä." Pitemmittä mutkitta, wci häu hänen mu-

') niinkuin „infoilew>i cnkcli".
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kanansa; mntta sydämellisen rakkandcu ja huolen katse, jon-
ka sisar loi Margareettaan, osoitti että hän totteli.

Etuhuoneessa sanoi Kaarle sellaisella äänellä, kuin
ci mitään erinomaista olisi tapahtunut: „jc> nyt, Sc-
siliascni, täytyy sinun kiiruhtaa, että ehdit saada päällesi
kauuiiu, kukkasilla koristetun pukusi, cttci toisten paimen-
tyttöjen seurassanne tarwitse sinua odottaa."

„Nyt naamioihin? Hnh, mitä minä sicllä teki-
sin? Ei Kaarle, ei tänä iltana."

„Että irwihnmvaat saisiwat syytä ruwcta uskomaan,
sinun häpccwän itseäsi näyttää? Ei, kauuiimpaua, loista-
wampana kuin milloinkaan."

"Kaarle, miu'cn woi, sydämeni kärsii."
"Sydän! oh, kaunis niorsianicni, suuressa maailmassa

ei sydäntä läytctälään. Usko minua, sen pienen kaluu saa-
tat kernaasti jättää Suomeen. Sillä ci ole mitään täällä
tekemistä. Kas niin," jatkoi hän ripeästi ja teki hät'hätää
»valmistelematta pienen runon ajan maun mukaan:

VOB lAOUtOIIB VOUB 6N l)s1l!,llt,
VKUB VOB ilB ollLl'oll6nt ly tou,

„NH, liaarlc, et sinä ennen pitänyt sydäntä tuommoi-
sena liialliS-lalnna,"

„AH, kaunis Sesiliani, haawelsia ja olla rokossa, knm-
paakin pitää kerran koettaman, sanotaan. Minä olin lapsi
silloin, ja teidän järwcnne ja saarenne, ja teidän harjunne,
siunattuinc loppumattomille uätönloince», josta pyritään

'! No ny», paimcnctwrcm, leikkiin.
katielewat tcilä iiläälye»,

Hilniistännc ctsiwät he tulla.
Mmla löytyivät siellä wa>n> weltä.
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lukea mua kolmeenkymmeneen järwecn, ja teidän kohiscwat
koskenne, joiden micrcssä saattaa tnlla warsiu pyörälle,
semmoiset mcncwät Pojan päähän niinkuin wiini, mutta
wuodct kulumat, ja miehen pitää ajatella wähän »vankem-
min. Kun waltiot seisomat toisiansa mastaan, kun yksi
inahtawa waltioliitto kilpailee toisen kanssa ja tahtoo mar-
mata meidän waltio-michiämme omaksi hyödyksensä, silloin,
näetkö, kaunis morsiameni, silloin ei sowi leikkiä unien
kanssa, taikka kauniitten piikiwicn kanssa joen rannalla,
Maan silloin pitää oppiman mieheksi, ja katsoman asial-
lista, jos kauniimmalle sukupuolelle tuntuukin wähän ras-
kaalta, knn heidän ritarinsa uskaltamat muutakin ajatella
kuin heidän sulojansa."

„Mutta eikö sydäntä tarwita, että rakkaudella maa-
tansa kohtaan ja rehellisyydellä taidetaan puoltaa seu to-
tista hyötyä, muista eduista huolimatta?" kysyi Scsilia
lämpimästi.

„AH, mikä siewci waltio-ncro, joka koko rnuhau-kokouk-
sessa saisi hnmmcuuykscn aikaan!" leikits: Kaarle taasen,
„mutta meidän tässä maailman kohtaloita keskustellessamme
kuluukiu aika. Nyt tuskin cnäcin ennätät panna tuon sie-
wän paimen-hatun tarpeeksi minoon."

Sesilia ei tahtonut suostua pukeutumaan naamioita
warten, mutta silloin näki hän Kaarlen silmässä niin syn-
kän katseen, että hän hetken perästä oli walmis, luottaen
siihen, että naamio peittäisi hänen murheellisen näkönsä.
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Mian lähtiwät matkustajat lotomakalle. Katariina rouwa
piti Margareettaa niin paljon kuin mahdollista itses-

tänsä ja Sesilinsta eroitettuna, ja kotiin tultua annettiin
uppiniskaiselle tyttärelle asunnoksi erillänsä olewa huone,
jossa hän, melkein »vankina, sai oleskella croitettuua muusta
perheestä. Aiuoa mitä hän oli »voittanut oli lyhyt wiiwy-
tys, sillä Katariina rouwa ei pitänyt sopiwnna, niin pian
sen jälkeen kuin kuningatar oli Margareetan puolesta pu-
hunut, julkisesti wastustaa häucu tahtoansa. Mutta hil-
jaisuudessa tehtiin tarpeellisia »valmistuksia, että ratkaisema
isku »vihdoinkin lankeisi, jota nyt koetettiin kaikin tcnuoiu
kiiruhtaa, sittenkuin ei cnään ollut mahdollista estää Mar-
gareetan awioliiton tietoa lewiämästä.

Sesiliankin sydämen ympärillä kutoi" hänen harmaa
kohtalonsa yhä tiukempaan »verkkoansa, ja yhä »vaaleten,
niinkuin lakastuwa ruusu, käwi hän nyt jo ilotta lähene-
wiä häitänsä »vastaan. Tukholman matka oli saanut hä-
nelle sen selwäksi, jota hän enneu »vaan peljäten oli aawis-
tanut; hän ci taitanut kunnioittaa sitä miestä, jonkakanssa
hänen sydämensä rakkaudessa oli kaswanut yhteeu. Wiclä
hän uneksui usein kuinka kaikki muuttui toiseksi, kuiuka hän
itse rakkaudellansa »vetäisi Kaarlen siitä juonien Pyörteestä,
johon hän oli sekaantunut; mutta ah, hän tunsi aina sil-
loin, ettei hänellä muuta »voimaa ollut, kuiu se mikä hä-
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ncllä hänen kauttansa oli. Kuinka hän sitten olisi se, joka
häntä ohjaisi!

Hän oli nähnyt kuinka ylhäiset joka päiwä pitiwät
jumallln-plllwclustll kodissansa, ja hän rupesi tuiwomaan
uskonnon »välitystä. Mutta kuu hän huomasi kuinka mo-
net, juuri hartllimmista jumalau-palwclijoista, »verenhimoi-
sella kiihkolla »vainosilvnt »vihollisiansa, sammui setin toiwo.
Hän tunsi ettei hänen rattauttausa »vastattu, ei ymmär-
retty, sillä tämä kohteliaisuus, tämä miclihywä hänen tau-
ncudcstausa, tämä, olkoonpa niin, tämä rakkaus, jota Kaar-
le tuusi häntä kohtaan, oli niin paljon tuin mahdollista
eroama siitä sywästä, sydämellisestä tunteesta, jonka nimeä
se lainasi. Tämän tuusi hän selwäöti sydämessänsä, ja
nyt seisoi todellisuus hänen edessänsä paljaana ja kolttuna;
kuitti hac»vetu»vat ja harhaluulot oliwat siltä riiste-
tyt. Häu ei »valittanut, teuclle hän olisikaan »valittanut,
mutta hän kuihtui.

Katariina roulva näki lcwottomuudellll kuinka hänen
tyttärensä wnaleni ja surkastui. Häntä lohdutettiin wau-
halln jutulla „morsius-surustn." Kaarle pelkäsi joskus jo-
takin salaista pahoin-wointin, mutta kun hän huomasi,
kuinka hän »vielä sydämensä toto hellyydellä oli kiintynyt
häneen, joskus äkkiä säpsähti kuullessaan jonkun sanan taik-
ka huomatessaan jonkun katseen häneltä, wieläpä rupesi
itkeinöäuliu, silloin piti hän kaikki oitknina, eikä tosin ollut
niistä hywillään, mutta ci niitä sauuttcuvasti pcljäuuytlnäu.

Aamulla häitten edellisenä päiwäuä meni Scsilia Wa-
pnn lno. Hän ci ollut pitkään aikaan siellä käynyt, hän
oli luullut huumaamansa ettei Kaarle hyivätsyuyt hänen
käyntiänsä siellä, mutta nyt oli Wnppu sairas, ja hän me-
ni. Sesilia tapasi Wapnn iloisempana ja lcwollisempaun
tuin milloinkaan ennen. „Näcitö, neiti, Jumala on armol-
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lincn ja ottaa ininun pian täältä pois. Mutta, Herra
katso armollisesti mauhanu, sinunhan sydämesi, neiti, haluaa
enemmän lepoon tnin minun, ja sinun kätesi on tylmcnwi."

„Älköön Hcrra enään päiwiäni pidentäkö, mutta min-
kätähden asun surn sydämessä, jossa wncm häitten ja ilon
nyt pitäisi asuman. Katso, neiti, sinusta tulee ylhäinen ja
rikas rouwa, ajattele kurjia, ajattele niitä monia, jotta kär-
simät puutetta ja hätää. Minä olen nähnyt kauheita nä-
köjä, miuä olen nähnyt waimojen syömän lapsiensa ruu-
miita nälässcinsä, minä olen nähnyt rutou kaataman ihmi-
siä, niinkuin wiikate lantaa ruohon niityllä. Semmoisia
aikoja ci ole nyt, mutta jossa sinä näet köyhän maimon,
jolla ei ole maattcita merhotakscnsa niitä raukkoja, joita
hän on synnyttänyt, taikka jolla ei ole leiman palasta
snmmuttaalscnsa nälkäänsä, jossa hän makaa muoteettn,
silloin, rikas rouwa, jaa silloin Maroistasi Manhan Wapun
tähden, sen rakkauden tähden, jota hän on sinua kohtaan
tuntcuut, ja sinä saat iloa siitä. Sinä tarmitsct paljon
iloa, sinulla ci ole sitä ollenkaan, minä tunnen sen. Mutta
wiclä kerran on Wnppu sinun näkemä, se tapahtuu siuun
hääpäimäuäsi, neiti. Mutta mikä niin kummallisen pimeätä
ou. Totta miuä sinun sinä päimänä nähdä snau, mutta
kuinka uyt miu pimeä on? Jos se päiwä olisi wiimeiseni,
kuinka se niin pimeä olisi? Senhän pitäisi silloin oleman
kirkkaan. Niin, neiti, silloin minä mielä siunu näcn, sitten
jää hywästi."

Saman päiwän iltana piti oleman suuret huivit nuo-
risolla, „nan!uioillll ja tnikeulaisilla hauskuuksilla," muikuin
sanottiin. Kaarlo tahtoi Sesilicm ruwcta Miucrwaksi.
Waikka Sesilia mielestänsä oli niin ylen määrin hoikan ja
kurjan näköinen, ci hän tahtunnt Kaarlen maötustaa, luu
hiin min wähällä taisi tyydyttää häntä. Itse piti hänen
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kantaman sota-jumalan pukua. Ajan lempi-aatteita oli osoit-
taa ruhtinaallisia morsiusparia Mars'in ja Paltaan lumi-
ua, joka luultawasti oli syynä Kaarlcu pukujen walitsemi-
sccn.

Sitten kuin Scsilia oli tullut kotiin Wapun luota,
meni hän ylös suureen nnteen rakennukseen, jossa hän nyt

asui pienessä kapinctissa, maikka wasta illan juhlassa uusi
huoncus, kumeasti taitettuine kattoineeu, ja lukemattomine
pienine aklunaruutuincen, piti wihittämän. Nyt istui hän
pienessä huoneessaan työ käsissä, mutta nenla lepäsi, ja
hänen katseensa osoitti, ettciwät hänen ajatuksensa nyt ol-
leet työssänsä. Silloin tuli Kaarle sisälle ja hänen kätensä
alkoi koneellisesti silloin tällöin ompelemaan tikin.

„Kas tämäpä ahkeruutta, wielä täuäkiu päiwänä neu-
lot," sanoi Kaarle tllwallisclla hienolla kohteliaisuudellansa.
Sesilia hymyili heikosti. „Ne omat sinun sulhais-rannit-
kllllsi," sauoi hän, Kaarle katsoi niitä, ihmetteli ja ihaili
hienon, Pitsin tapaista työtä ja kiitti häntä edeltäpäin siitä
ilosta, jonka morsiamensa hänelle teki j. n. e. Mutta en-
nenkuin hän ehti lauseensa lopettaa, hypähti Sesilia ylös
ja huudahti. Mahdottoman sunri hämmähätki kurotti pit-
kiä koipiansa amonaiscsta akkunasta ja rupesi marssimaan
sisälle.

„No, mikä nyt on hätänä?" kysyi Kaarle laskien kii-
siwartensa Sesilian myötäisille pidättääksensä häntä.

„Hämmähäkki, hämmähäkti, älä, Jumalan tähden, pääs-
tä sitä minun huouccscni, minun ei sitten cnään ole täällä
hywä olla."

,Mähän nyt," leikki Kaarle wanhalla somalla lamal-
lansa, joka nyt oli Sesiliasta marsin unteloa „niin hem-
peillä Mankin en laskekaan hämmnhäkin tähden." Scsilia
pyrki oikein tuskalla päästä irti, mutta Kaarle, joka ei ym-
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märtänyt hänen pelkoansa, piti sen tceskcntclewäisyytenä eikä
laskenut häntä. Wihdoin päästi hän hänen wapaaksi, mutta
otti kutsumattoman wicraan peukalonsa ja etusormensa Ma-
liin ja sanoi: „mutta katsohan kerran Vihollistasi Sesilia.
Eihän se niin ruma ole. Näetkö kuinka se on kannis ja
pilkullinen?" Sitten pani hän sen niin korkealle seinään,
luin hän ulottui. Sesilia oli silmänräpäyksessä tnolilla,
lnrkoittaakscusa »vihollistansa, mutta se oli nyt peljästynyt
ja rientänyt kätkeytymään. Hän ei löytänyt sitä enään.

„Kaarlc, sinä olet julma," sauui Sesilia, tuskalla pi-
dättäen kyyneleitänsä.

„Anna anteeksi, minä en taitanut kieltää itseltäni hu-
wia wähäu ärsytcllä sinua, minä tahdoin nähdä miltä kau-
nis morsiameni suuttuneena näyttäisi. Mutta tule nyt ja
anna suuttumuksesi tuulille. Käykäämme puistoon katso-
maan mitä uiko siellä ou aikaan saanut. Kaikki näyttää
nyt oleman »valmiina."

Hiljaisesti ja tottuneena seuraamaan Kaarlen mieliä,
waitkeiwät ne useinkaan häntä huwittaneet, lahti hän hä-
nen kanssansa puistoon. Nyt oli puutarhuri ottauut pois
kaikki näköä estäwät olki peitteet ja puutelincet, ja »vasta-
päätä rakennusta irwisti taksi ruohopcnkereistä tehtyä jät-
tiläislcijonaa lahden samasta aineesta muodostetun ankku-
rin rinnalla, ja ikäänkuin mahtina scisoiwat niiden ympä-
rillä neljä uhkeata kuusta, saksittuina hattujen muotoon,
tnwllnmacm sitä »valtiollista puoluetta, johon Kaarlckin
tärkeänä jäsenenä kuului. Sillä waikkei hänen jalkansa ollut
neuwostossa, oli siellä kuitenkin hänen äänensä, jonka »vai-
tutin oli yksi ncmuoston mahtawimpia miehiä.

Tyytyneenä suur-työhönsä, jota oli eläwä onnentoi-
wotus, aötni wcniha puutarhuri esille hattu ködcssä ja mie-
lihywästä hymyillcu. Sittenkuin Scsilia ystäwällisesti oli



- 205 -

wnnhnstn kiittänyt, ja Kaarle oli antanut hauelle pienen
rahalahjan, ja molemmat hetken perästä oliwnt lähteneet
puistosta, wmmoi hän ettei hcrttnisempan lasta löytyisi
koko maailmassa, luin nuori morsian.

Kaarle saattoi Scsilian sisälle ja sanoo; „ja nyt, iha-
na jumalatar, toiwou minä pian saawani tcrwehtää Vci-
ncrwnnui täydessä asussa. Jo ascctonuakin niin määrälli-
senä, kukapa häntä aseellisena taitnisikacin wastustnn?"

Sefilia jäi yksin; hän rupesi hitaasti ja wastcmmic-
lisesti ottamaan pukuansa esille, ja laski sen wuoteellcusa.

„Miksi tätä narrin peliä," sanoi hän itseksensä, „tätä
howin ja ylhäisten scnrojcn leikkien apinoimista. Onpa
juuri uiin, tuin meitä puettaisiiu kulkusilla warnstcttnnn
narrin kaapuun."

„Scsilia kulta," sanoi Margareetta, joka nyt tuli si-
sälle, „sinä et wieln ole pukenut, ja wierant alkawat jo ko-
koontua. Nythän sinun pitäisi wiimciscn illan tyttönä leikitä;
mutta huomenna, kun wihtimys on aamupäiwälla toimitettu,
täytyy sinnn jo chtoopäiwältä käyttäytyä waknnsti niinkuin
rouwnn pitää. Mutta, Scsiliaui, älä uiin mnrhccllisclta
näytä. Ah, kyllä minä tiedän, ettei minun pilani taida
huwittaa, iloisen pilapnhccn pitää iloisesta sydämestä läh-
temän."

Margareetta tunsi Scsilian liian hywin, ettei hän
nrwaisi mikä hänen silmiänsä tnmmisti, mntta hän oli limit-
tänyt loukata häutä antamalla hänen hnomatn että hän
ymmärsi häntä. Sesilia nousi nyt ylös ja sanoi ystywälli-
sesti: „ticdätkö, Margareetta, minä olen ajatellut suunni-
telman. Jumala antakoon sen onnistua. Minä en ole si-
nulle tähäu asti paljoa puhunnt, kuinpa olisi huolinut mi-
nua, ymmärtämätöntä raukkaa kuunnella? Mutta huomenna,
huomenna pnhun sinun edestäsi, silloin sanwat sanani jon-
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kiuluista tärkeyttä, niin, minä luulcn ounistuwnui. Ah,
mutta nyt pitää minun tumminkin tuohon hulluun putuuu
pukeutuman. Tiedätkö kuinka se minun mielestäni on has-
sua. Mutta miksi eu telisi Kaarlen tahdon mutaan teissä
tyhjässä asiassa. Eipä olisi hullumpaa jos minä tuon asun
mnkana saisin wähän enemmän woimcm ja rohkeutta. Pa-
rasta ou,cttä niinpinnkuin kuin olen ottanut wicrnat was-
taau, saan riisua nämät rentun rnnknt yltäni, ja sitten on
sininen silkkihameeni kyllä hywä."

„Kas niin, lypäri päähän nyt waan ja sitten wic-
raittcn lno," sanoi Margareetta kiiruhtaen. Heti kun mo-
lemmat sisaret oliwnt lähteneet huoneesta, tuli Mauno
sinne nlvarnnn wiittnnn puettuna. Hän Pysähtyi sanoen:
„citä täälläkään? Aika kuluu turhaan, entä minä tänä päi-
wänä täältä tyhjin toimin lähde, waitka toko maailman
sukulaiset olisiwat minulle wastnrintnn tekemässä." Hän
katsoi ympärillensä ja jatkoi: „mntta hän tulee »varmaan-
kin tänne takaisin. Täällä on kaluja, jotka selwästi kiirees-
sä ownt jääneet esille, kyllä tumminkin toinen tänne pian
mahtaa tulla. Mutta, ahaa, kas tuopa pitkäsäärinen juutas,
joka tuolla katossa kiipec. Tämähän on Scsilian huone, ja
hänpä kuuluu towasti hämmähättiä pclkääwän! No, pal-
welus pittu-tälyllcui, tässä odottacssani, ei ole liiaksi."

Hän heitti wiitau hartioiltansa ja tarttui heikkoon,
sicwästi tehtyyn keihääscn, jonka Scsilia oli unohtanut ottaa
unitaansa. Mutta juuri luin hän nosti sitä kattoon päin,
ottaaksensa hämmähättiä alas, tuli Katariina rouwa sisälle
ja Pysähtyi hämmästyneenä. Mauno laski keihääu alas,
itääukuiu sotilastnnnioitutsecn, ja terwchti nöyrästi tnmnr-
tacu. Nyt puhkesi Katariina rouwa sanomaa»: „tc uotal-
latte »vieläkin tulla miuun huouccscui! Mitä teillä ou tääl-
lä tctemiotä? Mitä te tahdotte?"
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„Minä olen tullut waimonni noutamaau."
Wihll kiehui Katariina rouwau suonissa, unitta hau

sanoi mieltänsä malttaen: „hcrra, te olette upseeri, jos tah-
dotte solwausta wnlttää, niin menkää!"

„Margareetau äidin käskyjä olen minä aina walmis
mahdollisuuden mukaan noudattamaan, waimoani häu wnan
älköön minulta tieltäkö, ja häntä minä nyt olen nouta-
massa."

Näin sanoen pani Mauno keihään kädestänsä, kumarsi
nöyrästi Katariina rouwalle ja lahti pois. Kuu hän meni
huoneesta piti Katariina rouwa tarkasti silmällä että hän
meni talostakin pois; kuitenkin tuli hän wnlcpuwussa heti
takaisin toisten nanmioittnjen kanssa.

Kuu mieraat oliwat kokoontuneet, hiipi Sesilia hno-
necscnsa, jättäen Kaarlen huoleksi, joka, niinkuiu muutkin
tnlonmäct oli ilman naamiota maikka hän oli sotajumalan
puwussa, kohtclinisuudcllllnsll jo nerokkailla ilmeillänsä haus-
kuttaa seuraa. Tultuansa huonecseusci, istui hän erään pöy-
dän »viereen nojaten kasmojansa kättä wasten. „AH," sanoi
hän, hiljaa itseksensä, „Wappu, tällä kerralla et arwnunut
oikein. Eihän sitä matoa, joka sydäntäni kalwaa, taidakaan
ottaa pois, maikka antaisin palasen sydäntänikin sitä scuratn.
Minä näin kerran köynnöskaswin, se oli kierrellen kaswanut
erään nuoren, kauniin ja suoran wcscm ympärille. Minä
käwin niin mielelläni sitä paria katsomassa. Mntta köynnös
kuoli, ja se oli loppu. Wuosia oli sitteu kulunut ja minä
näin saman puuu madonsyömänä, wnäristyneenä ja sen
sydän oli rumennut mätäncmään; silloin minä iloitsin, että
köynnös kuoli puun wielä ollessa kauniina. Sehän oli laitin
pnolin kiintynyt puuhun ja olisi sitten maan elänyt mädän-
neen jo määristynecn kanssa. Ah, minun täytyy häntä
rakastaa, eikä kuitenkaan ole oikein, että minä tule» hänen
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waimokscnsa. Ah, minä en taida elää hänelle, niinkuin
minä tahtoisin hänen edestänsä kuolla, sillä »ninnn punni
sydän on ruwennut mätäncmään, ja kuinka ininä taidan sen
»vaimona olla, jota en taida nöyryydellä kunnioittaa? Oi
Jumala, wahwista minua, »valaise minua, sillä minä kuljen
pimeässä!"

Sesilia pani kätensä ristiin ja loi katseen ylöspäin,
silloin riippui seilissä iso, harmaa hämmälMi jnnri hänen
päällänsä ja laski laskemistansa alaspäin, ja tirkistäen ylös-
päin jäi Sesilin istumaan »voimatta liikkna taikka koettaa
paeta. Ia nyt putosi hämmähäM alaS ja tarttui kiinni
juuri häueu sydämcusä kohdalla. Kimakasti huutaen hy-
pähti Sesilia ylös ja waipui taiuuotonna maahan.

Eri haaroilta riensiwät Katariina rouiva ja Marga-
reetta Sesilinn huudosta huouecscn. .staulvan koetettiin kaikkia
keinuja turhaan. Vihdoinkin onnistui saada pyörtyneen
tunnoillensa; hän awasi silmänsä ja rupesi puhumaan, mutta
epäsclwään jo houraillen. »vastauksen ru-

koukseeni sain? Kohtaloni, harmaa, »välttämätön kohtaloni
»vaan! Sydän parka, sinä olet nyt »verkkoon kudottuna, ole
hiljaa, siipiä lasivaa, madon pesähän se »vaan on, pian saat
lentää ulos. Se on ihanaa, se on kaunista!"

Katariina rouwa koki ystäwällisellä puheella rauhoittaa
häntä; mutta hänen miclihamvccnsa siitä »vaan yltyiwät.
Hän tahtoi nousta ylös, »uutta »vienolla »väkinäisyydcllä
painoi Katariina rouwa hänen alas »Vuoteelle, ja kuu Mar-
gareetta hywäilcwällä äänellä pyysi hänen lcwätä hiljaa,
laskeui hän alas ja näytti pian nukkuwnn, mutta hypähti
taasen ylös, ja yhä raiwoiseinmaksi tuli hänen hournukscnsa.

,- Margareetta meni Kaarlca etsimään. Mennessänsä
eräästä owesta/ läheni häntä eräs naamioitcttu ja sauoi
matalalla ämicllä: „Margarecttn, ininä olen täällä nouta-

14
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mnssll sinun. Ole Maroillasi, kun wiernnt rupecwat pois-
tnmanu." Margareetta mnpisi iloisesta hämmäotytscstä kuul-
lessansa tnotn ratasta ääniä, mutta wnstasi ainoaöti: „Sc-
silia on kowin kipeä." Waikka hän puhui matalalla äänellä
oli joku läsnäolemista kuullut sauat. Älliä lcwisi tieto Sc-
siliau sairaudesta. Leikit ja ilot lnttnsiwat, kaikki iloiset
puheet loppumat, ja, sittenkuin oli saatti tietää, -että Sesilia
todellakin oli kowasti sairastunut, rupesiwat useimmat wie-
lant lähtcmääu pois, cttciwät olisi haitaksi.

Taasen oli aamu, pimecttömmi yön perästä uiiukuin
kesäyö ou, Ecsiliau aiwutuu hääpäiirän aamu. Hiljaa a-
wattiiu owi sairaan huoueeseu, sn sisälle astui kartanossa
hnrwinaiueu wierns, wauha Wappu. Katariina rouwa, jo-
ka istui wuoteen »vieressä, miittasi eukolle terwehdykscn, ja
hänen katseensa osoitti, että hän nyt tuusi jotakin hcimoi-
suutta hnlpna Maimoa lohtaan, jonka hän tiesi tuntcwnu
samaa kuin hän itse. Wakain astelin astui Wappu Sesi-
linn wuotceu wierecn ja katseli häntä hetkisen waijctcn.
Sitten sanoi hän- „nuori kukkanen, sinäkö, ennenkuin,lakas-
tunut ruoho? Monta surua on, jolta sydämen murtamat,
mutta kaikesta surusta unohdetaan wiimetsi äidin suru, kun
wiimcincn, rakas lapsi jättää hänen yksin kuolemaan."

Katariina rouwa oli sywnsti liikutettu. „Istu, Wap-
pu," sauoi hän, „monta yötä jn monta päiwnä malwoit
hänen jota silloin oli niin pieni ja heikko, ja nyt
menee hän pois knuuiimmassa kukoistuksessansa".

„Minä en taida iotua nyt, sisällinen ääni kehoitta»
minua puhumaan, sanomaan mitä hän ci cuään jaksa sa-
non. Katso, nyt ci cruita armo eitä rikkaus ylhäistä al-
haisesta, sillä katsokaa, ylhäinen ronwn, ilolla nyt terweh-
täisitte pojaksenne kerjäläistä, joka taitaisi pelastaa lapsenne.
Ei, mitä, ettekö tahtoisi? Minun sieluni näkee tummat-
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lisiä tnmin tylmästä ja hädästä ja hnwittämistä ryöiväristä,
mutta silmäni untcivnt »vanu höyhculvuoteeu ja lämpeydcn
ja äidin silmän, Kuka taittoi lapsen jän-hnudnstn ja toi-
sen »verisistä, häpäisemistä käsistä? Olisiko hnn taitanut
tantan pois Luojan lähettämän timuukin, jos hänen olisi
sallittu? kuitenkin, hywä o» ruumiin tuolla, maittapa nuo-
rena ja tauniinntin, tun sydäu jo ennen on kuollut. Nou-
toa, häucu sydämensä tnoli wähitcllen, niä anna sisaren
sydämen kuolla. C'ito polttaisi »vieläkin kowcmmin, jos tä-
mä olisi wiimeincn lapsesi? Maksa ruhtinaallisesti welkasi,
jalo rouwa, se sopii sinulle!"

Seisoen silmät pnuletsi kiinni, oli Wappu puhunut.
Nyt waitcui hän ja, haperoiden todellansa sai hän kiinni
eräästä wuotecn jalkopäässä olemasta tuolista, jolle hnn
waipni istuman». Sanat, jolla hnn oli puhunut, himmeät
jn hänelle itsellensä käsittämättömät, oliwnt kuitenkin Ka-
tariina rouman sielussa herättäucet cluou muistoja ja tuwia.
Selwimpänn näkyi hänelle sen miehen muisto, jolta hän
oli tieltänyt tyttärensä. Hän oli tuiteiitin, niinkuin Wap-
pu sauui, tnutaunt yhden hänen tapsistansa jäähnudasta,
ja toisen Merisistä, häpäisemistä täfistä. Jos ei häntä olisi
ollut, istuisi hän nyt »viimeisen lapsensa tuolinmuotcen
»vieressä. Niin, jos hän olisi sallinut häucu ottnn pois
hämiuähntiu Scsiliau huoneesta, olisi hnn ehta sen tnutta
taitnuut „kantnn pois Luojnn lähettämän snirnndentin,"
ztuinta hän oli hänen paltiuuut? Olitohau tahtonut häutä
poitaun terlvehtää? Nämät ajatukset nöyryyttiwät syivänn
hänen ylpeätä sielunnsa, jota snru jo oli murtanut. Nyt
awasi Sesilin silmänsä, katseli ympärillensä ja sanoi hei-
tolla äänellä: „tämänhän pniwän piti minun riemnpäimät-
seni tuleman, ja niin se tnlcetin, »vaitta toisella taivalla.
Jumalalle kiitos, minä olen sellvä nyt, minä tiedän että
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minä hourailin." Hän ojensi kätensä Katariina ronwnllc ia
Margareetalle, jotta scisoiwat kuminallakin puolen hänen
»vuodettansa, ja knu he nyt tnrttniwat niihin, yhdisti hän
ne rintansa ylitse ja sanoi: „äitini, toinen lapsesi menee
pois, ota toinen taas rakkauteesi. Oi äitini, kuule »vii-
meistä rukousta, jota lapsesi pyytää sinulta, älä eroitu
Margareettaa hänestä, josta hän ei taida erota." Marga-
reetta waipui polwillensa äitinsä eteen. Hänen katseensa,
hänen ristissä olcwat kätensä rukoiliwat, mutta hun ei tai-
tanut sanaakaan »virkata.

Katarina rouwll oli sywästi liikutettu. Ilpeä pää
oli »vaipunut alas. Nyt ojensi hän kätensä Margareetalle:
„minä annan sinulle anteeksi, tee niinkuin toiwot. Tulkoon
hän puolisoksesi, jota paitsi minulla piankaan ci taitaisi
ainoatakaan lasta olla."

Scsilia pani kätensä ristiin rukoukseksi, ja rukouksessa
näyttiwät hauen kaswonsa kirkastuneilta.
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rouwan ja hänen toisen tyttärensä myöhem-
kohtaloisa ei paljoa tnnneta. Pieniä tietoja saa-

daan kuitenkin eräästä kirjeestä Mauno Malmilta Mar-
gareetalle, joka on kirjoitettu pari kuukautta Sesilicm kuole-
man jälkeen. Otamme sen sentahdcn tähän:

Minun hellästi rakastettu Margareettani!
Enkö ole täällä nyt, niinkuin sinusta murheellisesti

eroitcttu olisiu, ja ou minulla kuitenkin toiwoa sinua muu-
taman wiikon perästä kotio jälleen saada. Mutta scu kal-
tainen ihminen on, ei se Jumalaa kyllälsi siitä suuresta
ilosta ja autuudesta kiitä, joka sillä ou, se luulee waan,
että hänellä enemmänkin waatimista «n, eikä se wähintä-
kään tahdo poiscmtan. Ia kuitenkin olen minä toisinaan
jälleen, niinkuin se, jolla ei terwcttä järteänsä ole, lentäen
ympäri, niinkuin en minä tietää mahtaisi, millä tawalla
minä sen erinomaisen snuren iloni, joka minun sydämes-
säni asuu ja hallitsee/ ilmoittaa taitaisin. Erinomaisesti
on kuitenkin Herra Jumala meidän teitämme ohjannut,
kun minä ajattelen, kuinka ei ole seu pitempää aikaa kulu-
nut, kuin että minun korkeasti kunnioitettu, rakas anoppini,
sinun arnollincn äiti rouwasi, sen muistaa mahtaa, kuin
se laki tehtiin, että kuoleman rangaistus sille aatelittomalle
tulee, joka aatelisnaisen mainioksensa wie. Ia nyt un hä-
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ncn kuitenkin lopuksi sinun minulle antaa täytynyt. En
minä hänen »vastenmielisyyttänsä itse minuani kohtaan
pahukseni pane, waan olen nyt niin ylönpalttiscn onnelli-
nen siitä tuiukn Herra meidän teitämme on ohjannut ja
johtanut, että miuä waan sinua minun käsilläni kaulaa tah-
toisin, ja lentää ja ilmaan heittää sekä hatun luin myös
pään; ja olen minä niin »vallaton, etten minä jalwoillmn
seisoa osata tahdo, ja pian tahtoisin ryssät tänne, että mi-
nä heidän päällensä minun knohuwaa ja paisumaa ylpeyttä-
ni ja kopeuttani ajaa ja päällepanna taitaisin.

En minä kuitenkaan munna kuin oikeana pitää taida,
että sinä korkeasti kuuniuitetnn äitisi tykönä tämän surulli-
sen ajan »viettää mahdat, siksi kuin häu asiansa järjestää
on ehtinyt Ruotsiin muuttamistansa wnrtcn, sittenkuin mi-
nulle sallittiin sinun, minnn rakas Margareettani, ensin
noutaa ja minuu »vaimonani kutio-wiedä, ja sillä tawnlla
meidän tehtyä ja suostuttua liittoamme »vahwistaa. Kui-
tenkaan en minä, minun korkeasti kunnioitettua, rakasta
anoppi rouwncmi, minun läsnä-olcmnlsellani enempää wni-
watll tahdo, kosta hän ci minua mielellänsä nähdä tahtoa
mahda.

Minun suuresti kuuuioittawaiscn ja nöyrän tiitolscni
mahdat sinä sinun kortcnsti knnnioitctullc, rntknalle äiti
rouwallcsi ilmoittaa häncn lupauksestansa, Ruotsissa sa-
unansa minun hywäkscni täyttää, sauodcn hänelle samalla,
että minun nöyrä toiwoui olisi, ettei häu armollisesti it-
seänsä sillä asialla waiwaisi, ajatellen minä niin, että mitä
minulla on kelwollisunttn ja taitoa hoitaa, ci minulta wi-
ralliscsti kieltää mahdettaisi; ja mitä scu ylitse käy, en
miuä siihen itseäni tunkea tahdo, kiittäen häntä tästä ha-
uen armostansa ja hywäntahtuisnudestausa, toiwon minä,
ettet sinä, minuu Margareettani, joka minun kanssani hä-
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diissä mouta kowaa kokenut olet, mitään siitä halivasta
osasta, jota meille tulla taitaa, kärsiä mahda.

Se kaunis Kauniaisten kartano, jota minä nyt katsel-
lut olen, näyttää minun mielestäni, sangen sopimalta, jos
sinä luulet siihen tahtowasi panna sen perinnön, joka sinul-
la ou. Kaikki siellä kaikista tarpcellisimpaau sankka, on
häwitetty jn sitten rnppiollc joutuuut; mutta kun minä
olcu sinun uskollinen jn toimctas talonmontisi, niin minä
toimoa tahdon, että minä muutaman muodcn perästä mo-
ninkertaisesti suurentanut olen sen halwan nrwon, joka ta-
lolla nyt on jll jonka tähden se niin wähällä rahalla myy-
dään, kuin semmoista autioksi tullutta maata maassa niin
paljon on. In lupnnu minä, suurclln toimella jo huolella
sen fiinille, minuu rakas ja armias Margareettani, tule-
maksi lcskcntilatsi laittaa. Toiwocn minä kuitenkin, että
me yhdessä monta wuotta, lnpsicmme kanssa, tässä kau-
niissa talossa elää jo toimia saamme, kuin ci palmclus
miuua kutsu pois, joka, niinkuin nyt näyttäisi, ci pitkäksi
ajaksi eikä myöskään pitkälle matkalle tulla mahda.

Ettei sinun, herrassa edesmenneen, rakkaan sisaresi
eläessä, aiwottu lankosi, Lcjonanlar, joka Suomeen jää, si-
nun äiti rouwasi asioita täällä hoitankscnsa ottaa, näyttää
miuuSta hymältä, ja taitan hän siis muknwasti kotomaa-
hansa muuttaa, jossa myös hänen armas poikansa, sinun
korkeasti rakastettu wcljcsi, herra Irjö Aoije olcstclcc.

Hän ei myöskään taitaisi ilman mielen harmia sitä
alhaista säätyä nähdä, jossa minä, Jumalan awulla, toi-
won että sinä onnesi löydöt, mutta jota hän ci semmoisena
pitää taitaisi, kuin sen hedelmä niin halwalla puulla kas-
maa, kuin sinun liittosi minun kanssani on. On kuitenkin
Herran armo ja sinnnns yhtä usein alhaisen osa tnin yl-
häisenkin. Siinä toiwossa, että sinä myös minuu tytöin
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halajnt, niinkuin minun sydämeni joka hetki sinun perääsi
sykkii, olen minä, niin myötä- kuin mastoin-käymisessä sinua
aina yhtä hellästi rakastawaincn puolisosi."

Pian tämän jälkeen muutti Katariina romua Ruot-
siin. Kun lähes kaksikymmentä wuotta myöhemmin sota
taasen puhkesi Wcnäjää wastaan, luettiin jo ensimmäisissä
raporteissa, että urhea Ewesti-luutuantti Malm oli haa-
woittuuut, niin ettei hän luultawll-sti enään kelwannut so-
ta palwelnkseen.

Samaan aikaan omisti Hatanpään kartanoa eräs
Lcjonankar.
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