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Kamelin jokimarrella kuudenncllatoista wuosisadalla
ÄW asui hewoskauppias munan, nimeltä Mikael
Kohlhaas. Isänsä oli koulunopettaja. Hymän
kaswatuksen oli hän saanut ja oli kelpo kansalainen,
sen aikuisista ihmisistä kerrassaan rehellisimpiä, ja kui-
tenkin oli hän sen shessa ihmisten hirmnna ja tanhis-
tuksena, Hänen ollessa wielä kolmen kymmenen
wuoden wanhana, ei tietty hänestä muuta kuiu pelk-
kää hywäa. Hänellä, oli muutamassa mainituu joli-
warren kylässä maatila ja „Kohlhaasin kyläksi" sanot-
tiinkin sitä kylää. Ei ollui hänellä riitaa niin mitään
naapureiusa kanssa ja lapsensa hän ylsin neumoin wai-
monfa kanssa kaswatti jumalanpelkoon ja ahkeruu-
teen. Kaikki kylän miehet kiittiwät häntä kelpo kansa-
laiseksi kaikin puolin. Marinaankin olisi häntä liitetty
samalla lailla wielä kuolemankin jälkeen, jos hän ei
olisi hairahtunut omin päin kostamaan waäryyttä mitä
tehtiin hänelle. Ia tuosta rehellisestä miehestä tuli
sen wnoksi murhamies ja rosmo.

Kerran lähti hän ulkomaan-matkalle myymään mo-
niaita hewosia, jotka kaikki oliwat niin lihawia, hy-
wästi hoidettuja ja syötettyjä, jotta karmat tiiltiwät.
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Hymyssä suin laski hän paljoko arwiolta niistä rahaa
heltisi ja millä lailla saalistaan kotiin palattua» pa-
raiteu käyttäisi jotta pellot ja niityt saisi rchewammästi
tuin tähän asti wiljaa ja heinää taswamaan; hän oli
näet tarkkatoiminen ja unttera maanwiljelijä sen ohessa
tuin oli taitama hemosmies. Silla matkallaan hän saa-
pui Elbc-joen rannalle muutamalle Saksenin waaliruhti-
nastnnnan alueella olemalle aatelishowille. Arwaa-
matta joutni hän hewosineen tulliportille, jota ei ollut
siinä paikassa ollut ennen, maikka hän useinkin oli kul-
keuut samaa tietä. Hän häätyi pysähtymään tuon
uuden portin taakse, marsinkin koska satoi parasta-ai-
kaa rankasti, ja huusi portiu mahtia tulemaan, jonka
huomasi wahtituwan akkunassa seisoskeleman joutilaana
ja pahan tuulen näköisenä. Hemoskauppias läski por-

tinwahdin awata porttia. „Mikä nusi portti tämä on?"
hän kysyi wähä äkäisesti portin mahdilta, joka lopulta
oli töllistään tullnt tielle. „Mikäkö uusi portti? Tul-
lia tässä otetaan. Asianomaisen oikeuden tulliu kan-
toon on saanut tämän maatilan isäntä, aatelismies
Wenzel, Tronkan herra", portin mahti wastasi. „Wcu
niin", Kohlhaas ihmetteli, „Wenzclto hauen nimensä?"
ja rupesi katselemaan sitä komeaa howia eli aatelislin-
naa, joka tiiltämme' tornineen näkyi pellon takana.
„Onko kuollut liunan wanha herra?"
halwankseen", portin mahti myönteli, nostaessaan puo-
min, jotta hewoset pääsisiwcit siitä kulkemaan. „Wai
tnollut! Sepä itämä!" Kohlhaas wainajaa kiittämään.
„Kelpo mies oli se manha herra, senkin puolesta että
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ihmisten tielle ei wastuksia laittanut, sällihän heidän
mennä ja tulla wapaasti, tehdä kauppaa ja »vaihtaa
kamaroitaan mielin määrin, Auttoipa matkustajia ker-
ran sillä lailla näet, että kun hewoscni muuan tuossa
kylässä rapakossa taittoi jalkansa, niin rakennutti sil-
lan limestä siihen wetelacin suopaitkaan. Se siitä.
Paljoko tässä pitää tullia maksaa, häh?" häu kysyi
ja kaiweli taskustaan lantteja, tuulen heiluttaessa ta-
tiu liepeitä, „Tuoss' on rahat, ukko riepu", hän wiclä
jciähywciiseksi lausui, portin mahdin kärtynci hoputtaessa,
rankasti tun satoi näet ja hänen teti mieli päästä
kiireen kautta suojaan, „Olisipa ollut parempi teille
ja minulle, jos tuo tullipuu olisi jäänyt metsään las-

tuamaan," ja samassa heitti portin mahdille rahat, rat-
sunsa kanssa kulkeakseen eteenpäin. Waan hciintuskin
oli hän päässyt tnllipuun alle, tun jo tuuli muutamau
toisen miehen karjasewan: „Seis, hewostanppias, seis!"
Se oli näet linnan wouti, joka huusi muutamasta tor-
nista, heitti akknnan kiinni jälessään ja juosta alkoi
min kerkesi tullipuomille. „Mitä asiaa wielä?" skohl-
haas ihmetteli itsekseen ja seisautti hewosensa. Linnan
wouti, joka mielä kääri takiinan pyylcän watsansa ym-
päri, tuli Kohlhaasin wiereen ja kaipasi passia,

„ Pas-
siako?" hän tummissaan huusi, arwellen, että semmoista
ei ole täällä milloinkaan ennen kysytty; jostuota malt-
tamatta tarwitaan, niin sanottakoon millaisen passin
tulee olla, entä hän sen hankkii. Linnan wouti selitti,
karsain silmin katsellen hewosmiestä, että ilman maan
isännän lnpna ei lasketa ketään hewosmiestä hewosi-
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ueen rajan puikki, Kohlhaas puolestaan intti »vastaan,
että ci ole yhtään kertaa passia kaiwattu häneltä, waiNa
hän jo seitsemäntoista kertaa on tästä kulkennt; että
hän ei ole kyllä tietämätön niistä oikeuksista, jotka
maan isännille on suotn, hänen ammattiin nähden;
että joka passia kaipaa on selwässä ercyksessa; ja että
hänellä on kiire päästä matkoihinsa, pitkä tun on tai-
wal wielä taiwaltamatta. Waan linnan wouti oli äkä-
ncn ja wäitti puolestaan, että kahdeksannentoista ker-
ran ei lasketakaan passitta kulkemaan; oikeus passin
ottoon on äskettäin tämän linnan herralle myönnetty
muka; siis Kohlhaasin pitää joko passi näyttää tahi
palata ja jättää matkansa sikseen kerrassaan, Koolhaas,
jota nämät laittomat rahan kiskomiset nltoiwat suutut"
taa, laskeusi hewosen selästä, hetkeu mietittyään, jätti
sen renkinsä huostaan ja sanoi, että hänen teki mieli
puhutella Tronkan herraa itseään, Häu menikin lin-
naan, wouti perässä, muristen parrassaan: „ou niitä
nyltyreitä monenlaisia ja selkään tarwitsisiwat saada
mokomat." Tuikeasti katsoeu toisiaan silmiin tuliwat
liuuan saliin molemmat yhtaikaa. Linnan herra olikin
kotosalla, pöydän päässä istui, moniaat ystäwät wie-
ressä, ritareita kaikki; pilareista joiwat miinaa ja jut-
tcliwat keskenään parasta-aikaa tiesi millä kokkapuheella
nauraa hohottaen, juuri sillä hetkellä tuu Kohlhaas ja
linnan wouti tuliwat owesta sisään. Aatelinen linnan
herra kysäsi: „Mikä asia?", ja ne muut ritarit, hä-
nen pöytänneraansa, oliwat ääneti sillä aikaa, katsellen
Kohlhaasia. Waan tnskin oli Kohlhaas maininnut,
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että asia kosti hänen hewosiaan, niin herrat huuta-
maan laitti: „Hewosia? Missä?" ja juoksemaan ak-
tunalle kiireen kautta niitä muka katsomaau. Nähdes-
sään noita komeita hewosia lähtiwät kartanolle kaikin,
linnan herran neuwosta. Oli heittänyt satamasta ja
taitli muukin linnan wäki, wouti, pehtori ja palwelijat,
terääntyiwät katsomaan hewosia. Mikä kiitteli laukki-
päistä karrenrautiota, mikä oli mieltynyt ruskeaan oriiu,
mikä papurikkoon; ja kaikki arweliwat, että hewoset
oliwat kuin hirwiä ikään eikä niin komeita hewosia ole
kuin nuo siinä maakunnassa, Kohlhaas wastasi hy-
willään, että hewoset eiwät ole parempia kuin ne mie-
heltään, joitten ratsuiksi ne joutunewat, ja tarjosi kau-
paksi. Linnan herra, joka oli siihen lautkipäähän lowin
mieltynyt, kysyi hewosen hintaakin; maan pehtori ke-
hotti häntä ostamaan kahta mustaa hewosta, sillä ta-
lossa niitä tarwittaisiin. Waan kun hewoskauppias oli
sanouut mikä niillä oli hintana, paljoksuiwat sitä herrat
kaikki ja howin isäntä arweli, että hänen täytyi muka
lähteä Englantiin tapailcmaau kuningas Arthuria, jos
ei hewosten hintaa lasketa. Kohlhaas, joka huomasi,
että wouti ja pehtori, hewosia katsellen, tuiskailiwat
toisilleen ties mitä, rupesi aawistamaan pahaa ja koitti
sen wuotsi kaupitella hewosia hartahasti. Hän puhut-
teli linnau herraa, sanoen: „Nuo mustat hewoset mi-
nulla ei ole ollut kuin kuusi kuukautta wasta; maksoin
niistä 25 kultarahaa, waan myyn ne 3v:Ztä jos ostaa
halnatte." Kaksi ritaria, jotka seisoiwat linnan herran
wicressä, neuwoi häntä kanppaan suostumaan, ar-
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mellen, että hemosista ci suinkaan liikaa hintaapyydetä,
wann herra armeli, cttä häncn ei tehnyt mieli »unia
luin sitä laukkipäätä, ja teki jo lähtöä, jonka jälkeen
Kohlhaas lnpasi ivasta kukaties näillä ma lla kulkies-
saan hewosiueeu kauppaa hieroa hänen kanssa, jätti
hänelle hywästi ja tarttui hewosen ohjaksiin lähteäkseen,
Samassa kuitenkin linnan wouti lähestyi Tronkan her-
raa ja sanoi, että Kohlhaas ei ole passiaan näyttänyt,
kysyen: onko tumallista hänen poistua passitta? Kohl-
haas puolestaan kääntyi hänkin linnanherraan päin ja
kysyi: pitikö hänen todellakin passia näyttää ennenkuin
pääsi lähtemään, arwellen että komin siitä on hanka-
luutta hauelle, jos passi pitää olla aina matkassa tätä
tietä kulkiessa. Troukan herra wastasi, nolosen näköi-
senä: „Kyllä passi on näytettäwä, Kohlhaas. Mon-
oin kanssa puhu siitä ja meue matkoihisi." Kohlhaas
makuutti, että hän ci suinkaan aio kiertää lakia ja ru-
meta hewosten salaknletutsccn. Hän lupasi siis Drcs-
denissä käydessään pistäytyä passiwirastoon passia lu-
nastamaan ja pyysi saada kuitenkin tälläkerralla mennä
ilman passia, koska ei ollut tiennyt, että sitä tarwit-
tiinkaan. „Olkoon menneeksi!" linnan herra myöuteli
jo; sillä oli alkanut tuulla uudestaan jotenkin rajusti
ja se jalosukuinen herra oli wahissä waatteissa. „Än-
netaan räukau mennä. Lähdetään me sisään!" hän
wieraitaau, niitä muita ritareita, kehotteli ja teki läh-
töä. Waan wouti arweli, että kumminkin Kohlhaasin
pitäisi jättää jokunen panttikaan takaamaan, että hän
todellakin menee passia luuastamaan. Linnau herra jäi
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portin alle seisomaan. Kohlhaas kysyi nyt minkä ar-
moista kalna tahi kuinka paljon rahaa pitäisi jättää
pantitsi mustien Heinosten tähden. Pehtori mntisi par>
tnansa, että hänen pitäisi jättää nuo samaiset hcmoset
pantiksi. ~Aiwan oikein!" hoki wouti, „sehän un sel-
wintä; jahka passi on lunastettu, Kohlhaas noutatoou
mustat ' Heinosensa heti tahi milloin haluttaa" Kohl-
haas kuu ihmetteli tuota maatimusta hawyttömäksi ja
sanoi että olihan linnan herralla tilaisuus astaa Heino-
set häneltä, min luo jalosukuinen herra, jonka oli wilu,
sillä tuuli oli kulma ja rakeita satoi rankasti, hnnsi
asiasta erilleen päästäkseen: „los hän ei jätä He-
inosia pantiksi, niin paiskatkaa tullipuomi kiinni pai-
kalla ja hän menköön sinne mistä on tullutkin!" jonka
jälkeen kiirehti wieraineen linnaan tuulta ja rakeita pa-
koon. Mikael Kohlhaas ymmärsi, että hänen täytyi
waiZtyll wätiwallan tieltä ja päätti suostua waati-
mnkseen, koska ei muuta neumoa ollut. Päästi siis
nmljaista mnstat Heinosensa ja talutti ne talliin minkä
munti osotti. Muutaman renkinsä jätti Kohlhaas he-
wosin katsomaan ja ruokkimaan; autoina hänelle rahaa-
kin sitä marten; neuwoi hywasti Heinosia hoitamaan
lnnnes valaisi. Jätti sitten linnan mäelle ja rengilleen
hywäsli ja lähti jatkamaan matkaansa hewosineen Leipzi-
giin, missä oli tohtsiltään markkinat. Arweli itsekseen
mennessään: saapa nähdä eikö Saksan waaliruhtinas-
tunnassakin hewoskauppiaita rumeta werottamaan mi-
käli hewosia aletaan ahkerammasti kaswattaa tuin
ennen.



Koolhaasin saawuttua Dresdenin kaupunkiin, jossa
hänellä oli kaupungin laidassa pienonen asuinhuone ja
hewostalli, koskapa hän sieltä lähti milloin millekin
pienemmille markkinoille, meni hän heti passiwirastoon
ja kertoiroat hänelle sen »viraston wirkamiehet, että
asetnsta ei laisinkaan ole olemassa semmoista, jonka
nojalla jalosukuinen Wenzel, Tronkan isäntä, olisi oikeu-
tettu passia waatimaan hewostauvpiailta tahi muilta
sitä tietä kulkemilta; ja oli Kohlhaas siis ollut oikeassa,
malttaessaan että hauelta ei ollut lupa kieltää jatka-
masta matkaansa Tronkan linnan siwu. Kohlhaas
naurahti, linnan herran ilmeilyä ajatellessaan, ja pyysi
wirkamiehiltä jotain kirjallista todistusta, että tuom-
moista asetusta ei ole, maikka ei ollut felwillä wielä
mitä tekisi sillä oikeastaan. Myytyään Heinosensa kaikki,
jotka oliwat hänellä matkassa, hän tyytywäisin mielin
ja olematta unhoissaan telienkään muutaman wiikon
perästä palasi Tronkan linnaan. Linnan wouti, jolle
hän näytti Dresdenistä saamansa todistuksen, ei puhu-
nut siihen muuta mitään kuin wastasi main hewos-
lauppiaan kysymykseen missä hcwoset owat, että ne
omat tallissa tuossa ja saa kai ue noutaa pois milloin
hywansci, Waan Kohlhaas oli jo pihan poikki men-
nessään kuullut itawätseen, että hänen renkinsä, jolle
hän oli hewoset hoidettawaksi jättänyt, oli sopimatto-
man käytöksen wuoksi muta saanut aimo selkäsaunan
ja ajettu linnasla ulos. Hän kysyi siltä pojalta, joka
tuon oli kertonut, mitä pahaa se renki oli tehnyt ja
tnka oli hoitanut hewosia hänen karkottamisen perästä.
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Waan poika ei tiennyt muka, jonka tähden KohlhaaZ
nyt pahoja anwistaen meni talliin hewosiaan katso-
maan, Waan kowasti hewoskauppias lauhtui nähdes-
sään sileäkarwaisten ja lihawain mustain hewostcnsa
sijassa kaksi peräti, laihaa ja lamakkoa, ajetun näköistä
konia; luut niin teräwiä että olisi niihin, niin-
kuin nauloihin ikään, saattanut ripustaa waaiteita ja
muita kaluja: harjat ja karmat käppyrässä, siiwotto-
miksi sotkeutuneita kerrassaan, Oliwatpa mustat to-
siaankin kurjassa tilassa kaikin puolin! Hewosten isäntä,
jota he hiljaa hirnahteliwat, hämmästyksissään kysyi
mikä hewosille on tullut. Poika, joka seisoi wieressä,
wastasi, että ei niitä pahasti ole kohdeltu, waan tun
sattumalta parasta aikaa oli elonkorjuu ja talossa oli
juhdista puute, niin täytyi niitä wähän käyttää pelto-
työhön, ja arweli että kyllä ne omat saaneet ruokaa-
kin. Koolhaasin weri joutui kuohuisiin ja hän mieles-
sään kiroili tuollaista häwytöntä wäkiwaltaa, mutta
koetti kuitenkin malttaa mieltään, kun huomasi asian
auttamattomaksi. Päättipä jo laittautua matkalle hewo-
sineen tnosta roswopesästä, kun samassa ehätti pai-
kalle wonti, joka oli syrjästä kuullut pojan ja Kohl-
hcmsin puhetta. „Mislä täällä puhutaan"? kysäsi hän,
„Mistcikö puhutaan", Kohlhaas wastasi. „ Siitä, kenenkä
luwalla Tronkan linnan herra panee minun hewosiani
illkotöihinsä? Onko tämä ihmisten tekoa," lisäsi hän,
ja koetti ruoskan siwalluksella saada hewosia liikkeelle.
Mntta nuo nääntyneet elukkaparat eiwät hiewahtaneet-
kaan, Wonti katseli häntä nhkamielisesti hetkisen ja
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kiwahti: „Kas maan, tuota lurjusta! saisit kiittää
Jumalaa, että konit wiclä omat hengissä! Kuka niitä
olisi hoitanut, kuu rentisi liwisti tiehensä? Oli kai
oikeus ja kohtuus, että hewoset pantiin peltotöihin ruo-

kaansa tienailemaan. Ia kyllä tiedän, miten sinusta
rauhaan pääsen: usutan koirat niskaasi ja silla hywä,"

Hewoskauppicmn sydän sykki haletakseen. Hänen
teki mieli paiskata tuo kelwoton maahan ja tallata
jaloillaan hänen pyylewää ruumistaan ja wastenwä-

risiä kaswojaan. Mutta hänen tarkka oikeuden tuntonsa
wastusti tuollaista tekoa, Eihän Kohlhaas aiwan
warmasti tiennyt, oliko wouti syypää noiden hewosten
kurjaan kohtaloon. Senpä wuoksi hän ei ollut wou-
din soimausta kuuleminaan, maan koetti mielessään
tyyneesti harkita mikä neuwoksi, Hewosten harjoja
silitellessään hän siiwosti kysyi: mistä rikoksesta hänen
renkinsä oli ajettu linnasta? „Kosta se heittiö rupesi
äkäseksi", wastasi wouti, „Koska hän ei suostunut
muuttamaan hewosiaan muualle, maikka tarwittiin
tuossa tallissa tilaa kahden, linnan wieraaksi tulleen
aatelis-herran hewosille; hänen mielestään olisi »vierait-
ten hewosten pitänyt seisoskella taiwasalla!" Hewos-
tensa hinnan olisi Kohlhaas antanut, jos renki nyt
olisi ollut paikalla. Silloinpa hän olisi saanut heti
kuulla oliko tuo pyyleäwatsllinen puhuuut totta wai
waletta. Selwitellessään siinä hewostensa takkuisia har-
joja, mietti hän mielessään mikä neumoksi. Mutta
samalla ajaa karautti linnan pihalle Wenzel, Tronkan
herra riianneen, renkineen, koirineen. Jäniksen ajossa
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oliwat olleet. Koirat, oudon wieraan nähtyään, kau-
heasti haukkumaa» ja ritarit niitä kieltämään. Linnan
isäntä kysyi, mitä Kohlhaasilla oli asiaa. Wouti
heti selittämään, että hewoskauppias on pitänyt täällä
kauheaa meteliä, syystä siitä, että mukamas hänen
hewosiaan on wähän pidetty työssä. Väärentäen
näin koto asian. Wiclävä pilkallisesti naurahtaen
lisäsi, että Kohlhaas ei tahdo tunnustaa hewosiaan
omikseen. Kohlhaas hnudahti: „Ne eiwät ole
minun hewosiani, eiwät ole tosiaankaan! Giwät ne
ole niitä, jotka maksamat 30 kultarahaa. Antakaa
takaisin hywästi hoidetut ja komeat hewoseni!" - Lin-
nan isäntä wihllsta kalpeni ja hewosen selästä laskeu-
tuessaan karjasi: „los et huoli hewosistasi enää, uiin
jätä ne tänne, yhtä kaikki"! „Kustaa ja Hannu, tul-
kaa", huusi hän towereilleen, samallapuhdistaen tomua
»vaatteistaan. „Wiiniä tuokaa"! hän huusi wielä, riia-
nneen seisoessaan porttiholwin alla, ja niin he meni-
wät sisään. Kohlhaas arweli, että hän ennemmin
tapattaisi hewoset, knin weisi ne tuollaisinaan kotiinsa.
Niinpä hän jättikin ne paikoilleen, niistä enempää wä-
littämättä, hyppäsi ruunansa selkään ja ratsasti mat-
koihinsa, makuuttaen kyllä hakemansa oikeutta tässä
asiassa.

Täyttä laukkaa hän riensi Nresdenin kaupunkiin
wiewää tietä. Mutta muistaessaan renkiään ja kuinka
häntä oli linnassa syytetty, hiljensi hän wauhtiaan.
Wahän ajan perästä kääntyikin hän takaisin kotiky-
läänsä, Kohlhaasin kylään wicwällc tielle, ariuellen, että
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ennen oikeuteen menoa olisi wiisaampaa ensin kuulns-
tella renkiä. Sillä jos renki, woudiu wäitteen mukaan,
oli syyllinen, päätti Kohlhaas antaa anteeksi hewos-
tensa nienettämisen. Warsiiltin kun hän oli tullut sii-
hen kokemukseen, että täällä maailmassa tapahtuu pal-
jon sellaista, mikä ei ole oikeata ja jota tnlee koettaa
antaa anteeksi. Waan jatkaessaan matkaansa kuuli hän
kaikkialla majataloissa kerrottaman niistä »Vääryyksistä
ja wätiwllltaisistll ilkitöistä, joita Tronlan linnassa
jota päiwä tehtiin matkustamille. Silloin tunsi hän,
että asialla on toinenkin puoli, ja tämä tunne käwi
yhä woimatkaammaksi. Hän tunsi, että hänen wel-
wollisuutensa lähimmäisiään kohtaan waati laitin woi-
min etsimään hywitystä karsimastaan wääryydestä ja
siten suojelemaan toisiakin samanlaisilta konnan teoilta.
Etenkin kun hänelle käwi yhä sclwemmäksi, että tuo
hänelle tehty ilkityö oli oikein edeltäpäin harkittua, tap-
posen tahallista tekoa.

Tultuansa kotiin oli hänen waimonsa, Lisbet, häntä
wastassa, iloisin katsein terwehtien miestänsä. Lapset-
kin joutuiwat pian isänsä ympärille iloisina teuhaa-
niaan. Heti kun Kohlhaas oli suudellen ja syleillen
rakkaita omaisiaan terwehtinyt, kysyi hän waimoltaan,
oliko Herse, isäntärenti näet, saapunut kotiin wai oliko
hänestä mitään kuulunut, „Kyllä, Mikko rakas",
Lisbet wastasi. „Kyllä, hän tuli totiin, mies parka,
noin pari wiiktoa sitten ja arwaappas minkälaisessa
tilassa! Hän oli niin pahasti piesty ja werissään,
että oli mallan kauhea laisella, Ei hän mielätääu
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saata oikein wapaasti hengittää. Mc laitimme hänet
heti »vuoteelle ja hän waan merta sylki. Kun kyselimme
hänellä, miten hänelle noin oli käynyt, kertoi hän
kamalan jutnn. Hän näetsen kertoi, että olit jättänyt
hänet hewosia katsomaan Tronkan linnaan, koska ei
ollut muka lupa sinulla niitä kulettaa passitta siwn
siitä, ja että oli häntä kuritettu kowasti, wieläpä lo-
pulta oliwat heittiöt wiskanneet hänen linnasta ulos,
sallimatta hänen wiedä hewosia matkassaan," „Wai
eiwät sallineet?" Kohlhaas ihmetteli, riisuessaan pääl-
lystakin yltään. „loko hän on terme taas?" „Wielä
merta sylkee, ei se marsin terme ole. Olisin heti lähet-
tänyt toisen rengin Trontaan hewosia katsomaan, kunnes
sinäpalata ehtisit. Sillä unhan Herse aina rehellisesti ja
wilpittömästi käyttäytynyt eikä sen wuoksi juolahtanut-
taan mieleeni että hän walehtelisi, kertoessaan että oli-
wat hewoset häneltä hukkaan menneet, Waan hänpä ko-
wasti kielsi minua lähettämästä siihen rosmojen pesään
toista miestä, sillä huonosti sen miehen kawisi eikä
hewoset silti palaisi." „Wieläkö hän un wnoteellaan?"
Kuhlhaas kyseli, kaulastaan huiwia irroittaen. „Mo-
niaita päiwiä sitten alkoi hän kyetä kartanolle käy-
mään. On siinä perää mitä hän on kertonut, sen
saat uskoa, ja selwä on, että tuo rikos, mikä on tehty
renkiämme kohtaan, on yhtä julma ja törkeä tuin usiat
muutkin rikokset, joita on tehty siellä matkustawaisia
kohtaan." „Tätä asiaa pitää minun kuitenkin tutkia
tarkkaan," Kohlhaas mustasi. „Heti kun hän on noussut
makuulta, käske hänet puheelleni! Sen sanottuaan istni

15



han nojatuoliin; ja talon emäntä, joka oli hywillään
miehensä hywästci tuulesta, meni noutamaan rengin.

Mitä siellä Tronkan linnassa toimitit, häh?" Kohl-
haas kysyi, hänen tullessaan Lisbctin kanssa owesta
sisään, „Suoraan sanoen, en ole sinuun marsin tyyty-
wciincn." Rengin kalpeat kaswot lensiwät punaisiksi
eitä hän wähään aikaan sanonut mitään; lopulta hän
mustasi: „Oikeassa olette, kukaties hywiutiu oikeassa, sillä
nnlutaman tulitikun, minkä pistin liiwini taskuun siltä
waralta että sytyttäisin sen roswolinnan tuleen, heitin
kun heilinkin jokeen, kuultuani sieltä lapsen itkua; ajat-
telin mielessäni, että Jumala lähettäköön taiwaasta
tulta ja leimausta, minä en kostamaan rupea!" Kohl-
haas mahan nolostui ja kysyi: „Mistä syystä sinut ajet-
tiin pois, häh?" Johon renki wastasi: „Muutaman tuh-
man sanani tähden," ja hän pyyhki hien otsaltaan, „Sana
ou niin kuin ammuttu nuoli, sitä ei käy palauttaminen,
Gn tahtonut näet sallia, että hewosia ajettaisiin pilalle
linnalaisten peltotyössä, ja siitä syystä laskin suustaui
sen hätäwaleen, että hewosia ei ole koskaan pidetty
waljaissa roielä. Ia tiesinhän minä, että tuo ei ollut
marsin totta, koskapa kumminkin mennä kesänä oli
ajettu niillä wähäsen." —Kohlhans kawi wähän hämil-
leen ja arweli, että: „Olisit kai woinut olla jonkun wer-
ran kohtelias ja auttaa uiittywäkeä, koskapa kummin-
kin olit talossa mieraana ja kiire oli linnan mäellä hei-
nän korjuussa." „Autoiuhan minä jollaiu lailla kui-
tenkin", renki mustasi. „Arwelin, koska ne oliwat minulle
suutuksissaan, että e: mahtane tuosta hewosetraiskaan-
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tua, jos niillä ajankin moniaita kuormia. Kolmantena
päiwäuä sen perästä, luin linnaan olin tullut, wal-
jastin siis hewoset wankturien eteen ja ajoin kolme
isonpuolista heinäkuormaa latoon." - Kohlhaas, jonka
sydän alkoi tykkiä, loi silmänsä maahan ja lausui: „Sitä
eiwät minMe peijoonit kertoneet, Herse!" —Herse sanoi:
„Gn puhu perättömiä. Vastahakoinen olin siinä suh-
teessa, että kun hewoset oliwat päiwällisen aikaan syö-
neet nälkäänsä, niin en olisi raskinut heti rumeta niitä
aisoihin panemaan uudestaan; olisin suonut heille wä-
hcisen lepoa, ja toisekseen kun linnan wouti tarjosi mak-
sutonta rehua hewosille, arwellen, että rehun hinnan,
minkä olitte minulle jättäneet, pistäisin muka taskuuni,
niin lieltciysin enkä rumennut teitä pettämään; kään-
nyin hänelle selin, linnan wouti lurjukselle, halweksin
hänen häpeällistä ehdotustaan," „Gi suinkaan sinua
siitä syystä ajettu pois linnasta, häh?" Kohlhaas kysyi,

„Gi mainkaan siitä syystä, mutta eräästä törkeästä
rikoksestani! Illalla näet saapui linnaan taksi ritaria
ja niitten ratsut pantiin talliin, jossa ei ollut enää
muta tilaa teidän Heinosillenne; wonti wei ne taiwas-
alle ja kun minä kysyin minne panisin ne, hän osotti
sikoläättiä mnuatta, joka oli laudoista ja riu'uista ra-
kennettu linnan muurin kylkeen." „Arwelit kaiketikin,
että se oli niin huono hewossnoja, että oli enemmän
sikoläätin kuin hewostallin näköinen, wai kuinka?" Kohl-
haas kysyi. „Sikoläcitti se oli, oikea sikoläätti, renki
wastasi; siat siellä röhkiwät, totisesti, ja niin pieni ja
matalakattoinen se oli, että en mahtunut sinne seiso-



maan." „Gntäpa mustilla ei ollutkaan muuta sijaa,"
KohlhaaZ tuumaili, „Täytyy myöntää, että ritarein He-
inosille oli laitettawa jonkun werranmukamampaa tilaa,"

- „Olihan talli ahtaanlainen," renki wastasi, „oli to-
siaankin. Linnassa oli näet siihen aikaan seitsemän rita-
ria kaikkiaan. Jos te olisitte olleet siellä isäntänä, niin
luultawastilkin olisitte käskeneet panna hewoset likem-
mäs toisiaan; sopuhan sijaa antaa. Minä sanoin, että
menen kylään katsomaan toista tallia hewosille, maan
linnan wouti kielsi jyrkästi, sillä hewosten piti olla
muka hänen ncihtäwänä aina; minulla ei ollut lupa
wiedä hewosia mihinkään." „Wai niin",KohlhaaZ tuu-
maili. „Entä mihin sinä sitten?"
arweli, että nuo wieraat eiwät olisi linnassa kuin huo-
misaamuun asti, jolloin taas lähtisiwät matkoihinsa,
niin wein hewoset sikoläättiin," renki selwitti. „Waan se
huomispäiwä meni siwu eikä kuulunut ritarien lähdöstä
mitään; kolmantena päiwanä hoettiin, että ritarit jää-
mät useammaksi wiikoksi linnaan wieraiksi." „Lopulta
ei sikoläätissä ollutkaan kukaties niin paha ollakaan
kuin ensi kerralla pistäessäsi nokkasi owesta, hah?"
KohlhaaZ kyseli. „Tosi se on," renki wastasi, „Kun
olin wähäsen puhdistanut läätin, kawi se laatuun jo-
tenkuten. Annoin näet mnutaman lantin tytölle, joka
sikoja paimenteli, jotta hän weisi siat jonnekin muuanne.
Ia siitä lisäksi pidin huolen, että hewoset saattoiwat
olla seisoallaankin tuossa matalassa majassa; nostelin
näet päiwan »valjetessa riukujen päältä kattolaudat
pois ja illalla hewosten maatessa panin ne paikoilleen
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takaisi». Hewoset kurkisteliwat tuin hanhet kattorei'istä
ja klltsoiwat Kohlhaasin kylään päin, missä on tallit
paremmat."—„No minkä tähden sinä ajettiin linnasta?"
Kohlhaas uteli. „Siitä syystä, että minusta tahdot»
tiin päästä. Siitä syystä, että hewosia eikäynyt rais-
kaaminen mieltä myöten minun läsnäollessani. Joka
paikassa, ne pahukset minulle wirnisteliwat, kartanolla
ja pirtissä; ja ajatellessani, että wääntykööt maikka
nurin heidän naamansa, en wälitä, niin täyttiwät pei-
joonit tilaisuutta ja larkottiwat minut linnasta kerras-
saan," —„Waan mistä saiwat aihetta siihen?" Kohlhaas
huusi. „Kaiketikkin heillä oli jotainkaan aihetta siihen!"
että aina susi syitä löytää kun tekee mieli lampaan
lihaa. . Toisena päiwcinä sen jälkeen kun hewoset olin
wienyt sikoläättiin päätin käyttää ne joen rannassa,
koska olimat läätissä rywettyneet ja oli tarpeellinen ne
uittaa. Ia kun hätinä olin päässyt linnan portille,
niin tulemat linnan wouti ja pehtori renkien ja koi-
rien ja ruoskien kanssa jälessäni, huutaen ja kirkuen
minkä jaksoiwat: seis lurjus, seis waras! aiwan luin
ne eiwät olisikaan itse martaita olleetkaan muka. Por-
tin wartia astui eteeni, kieltäen minua ulos menemästä;
ja kun kysyin häneltä ja siltä riehumalta roikalta: mikä
nyt? mikä nyt? linnan wouti wastasi ja seisautti yewo-
seni suitsista. Mihinkä aijot hewosten kanssa, häh?
ja töytäsi nyrkillään minua rintaan. Mihinkäkö
aijon? Hywänen aika, uimaan wien hewoseni. Luu-
letteko, että . . . ? ihmettelin. Wai uittaakko aijot
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hewosesi? linnan wouti huusi. Tahdonpa sinua, lur-
justa, uimaan opettaa Kohlhaasin kylään asti! ja
löi minua jollain aseella, hän ja pehtori, joka oli
tarttunut toiseen jalkaani, niin että kellähin hewosen
selästä rapakkoon selälleni. Oletteko hulluja? huusin.
Minullahan on tallissa loimet ja muut hewoswarkit,
wieläpä waatteetkin ja tamarani kaikki enkä minä kar-
kuun yritä, sen saatte uskoa. Waan wouti ja hänen
renkinsä, sillä aikaa kuin taloudenhoitaja talutti pois
hewoseni, potkasemaan ja ruoskimaan minua minkä
jaksoiwllt, jotta melkein puolikuolleena kaaduin linnan
portin taakse. Ia kun intin: te peijoonat, mihinkä
wiettekään hewoseni? ja yritin nousemaan, niin wouti
ulos linnasta käski, ja usutti kaikki koirat minuu kimp>
puuni; niitä lie ollut toista kymmentä kaikkiaan halleja
ja mustia ties minkä nimellisiä. Sain siepatuksi kou-

raani seipään ja iskin kolme hurttaa kuoliaaksi. Waan
kun kummiukin lopulta häädyin peräytymään, hirwe-
ästi werissäni, kutsuttiin koirat wihdoinkin sisään ja
portti paiskattiin kiinni. Taidottomana jäin makaa-
maan tielle taiwaslllle." Maikka Kohlhaasin kaswot
uliwat kalpeina mielipahasta, hän kuitenkin heittäysi
hilpeäksi ja kysyi: „Entäpä olikin wain karkaaminen mie-
lessäsi, Herse? Häh?" Ia tun rengin kaswot lensi-
wät punasitsi ja hän silmänsä loi lattiaan, Kohlhaas
lisäsi: «Kyllästyit arwattawasti sikoläättiin ja teki mieli-
päästä Kohlhaasin kylään, jossa on paremmat hewos-
tallit, häh?" „Kunlittehan, että sinne jäi minulta
hewoswärkkejä, satulat ja loimet, wieläpä iso nyyty
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wlllltteitani ja kukkaroniki, jossa oli kolme kultarahaa,
olin pistänyt piiloon rehuin sekaan; niitäkö en olisi
wienyt'matkaani, jos olisi karkaaminen ollut mielessäni?
Niinkö hulluksi minua uskotte?" renki karjasi, wihois-
saan siitä, että hänet walehtijaksi ja pettäjäksi luultiin.
„los olisin rosmo, kaiketikkin olisin sytyttänyt linnan
palamaan, enkä olisi heittänytkään sitä yhtä tulitikkuani
jokeen, luultuani sieltä lapsen itkua?" -

„Älähän wi-
hastu I Älä!" Kohlhaas koitti rauhoittaa renkiänsä. „Gn
mieltäsi pahoittaa halua suinkaan! Kyllä uskon sinua,
ole huoleti, uskon joka sanan todeksi, minkä olet mi-
nulle lausunut. Minua main se pahoittaa, että olet
niin komia kokenut minun palweluksessa ollessasi. Me-
ne makuulle takaisin, Herse hywä, toimitan sinulle
pullollisen makeata rypälewiinaa lohdutukseksesi. Ia
pidänpä huolta siitä, että sinulle kostetaan se wääryys,
mikä on osaksesi tullut, Tronkan linnan sikoläätissä ol-
lessasi." Sen sanottua, KohlhaaZ heti kysyi tarkemmin
mitä kaluja sikoläättiin rengiltä oli jäänyt, ja minkä
hintaisia ne tawarat oliwat; kysyipä lisäksi paljoko roh-
dot ja lääkärinhoito oli maksanut, hänen sairana olles-
saan, jonka jälkeen antoi kättä hywästiksi.

Rengin mentyä, Kohlhaas rupesi waimolleen Lis-
bctille kertomaan sitä hewosjuttuaan juurta jaksaen ja
sanoi aikomansa lain kautta hakea oikeutta; ja mielihy-
wäkseen hän huomasi, että waimonsa oli samassa mie-
lessä miehensä kanssa kerrassaan. Waimo näet ar-
weli, että wastatin monta muuta matkamiestä kulkisi,
ties kuinka monta, saman Tronkan roswolinnan siwu
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ja heitä kohdeltaisiin yhtä tylysti; olipa kerrassaan
suotawa, että lopetettaisiin se jumalaton meno niin
pian luin suinkin. Ia lupasi hänkin puolestaan ole-
maan awullisna oikeudenkäyntikulujen hankkimisessa.
Kohlhaas kiitti ja hywäili kelpo waimoaan, oleili sen
päiwän ja huomisenkin hänen ja lastensa parissa. Kol-
mantena päiwänä, toimitettuaan selwäksi kotiaskareensa
hän lähti matkalle Dresdeniin, haastaakseen Tronkan
linnan isännän oikeuteen.

Dresdeniin tultuaan meni hän heti muutaman'
tutun ja luotettawan lakimiehen puheella ja kirjoitti
yksissä neuwoin hänen kanssaan laajaperäisen kanne-
tirjan; siinä ensinnäkin kerrottiin aiwan tarkkaan se
hewosten rääkkäys ja mitenkä häwyttömästi Tronkan
linnan isäntä, Wenzelin herra, oli kohdellut häntä ja
hänen renkiään; sitten waati hän sanotulle herralle lain-
mukaista rangaistusta tuosta rikoksesta; hewoset oli-
wat jätettawät entisessä kunnossaan takaisin hänen hal-
tuunsa ja kaikki wahinko mikä oli tullut hänelle ja
rengille lumpasellckin oliwat korwattawat. Olihan asia
selwä. Tronkan linnan herran oli mahdoton kiel-
tää kaiketitkin, että hewoset oliwat entisessä kunnossa
jätettawät kantajalle, ja siitä smraisi, että waatimukset,

korwaukseen y. m. nähden, olisiwat nekin aiwan paikal-
laan; ja jos olisi woinut otaksuakin, että hewosten
laihtuminen ja kunnottomiksi joutuminen oli tilapäistä
eli jostain sattumasta lähtöisin, niin kuitenkin Kohl-
haasin waatimus saada hewosensa takaisin siinä kun-
nossa missä hän ne oli linnaan jättänyt oli kerrassaan
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oikeaksi ja kohtuulliseksi myönnettäwä. Eikä Kohlhan-
silta puuttunut ystäwiä, jotka mielihywällä auttoiwat
häntä, ja hartaasti toiwoiwat, että hywästi käwisi ju-
tun. Sillä Kohlhaas oli oikea mies, ja niillä monilla
matkoillaan ja hewoskaupoillaan oli hän saanut yleistä
luottamusta. Hän aterioi useita kertoja lakimiehen
perheessä ja oli> hilpeällä mielellä; rahaa jätti käräjäku-
lujen waralta sille lakimiehelleen, joka oli kelpo mies
hankin, ja palasi Kohlhaasin kylään waimonsa ja las-
tensa luokse muutaman wiikon päästä, wahwa siitä
että kakki käwisi mieltä myöten.

Wnlln luu ci kuukausiin kuulunut mitään toko
jutusta ja kohta oli wuosi ummessa siitä kuin Kohl-
haas oli jättänyt asian oikeuden tutkittawaksi. Ei tul-
lut edes selwitystä minkä syyn takia ei päätöstä min-
käänlaista oltu tehty Dresdenin, tämän Saksenin waali-
ruhtinacm pääkaupungin, oikeudessa, saati itseään pää-
töstä. Käytyään oikeudessa moniaita kertoja, Kohlhaas
lopulta kirjoitti asianajajalleen, sille tutulle lakimiehelle,
ja kysyi häneltä syytä ja saikin lopulta sen mustauksen,
että itsensä Saksenin waaliruhtinaan käskystä oli asia
heitetty kesken, ja luultawastikin oli waaliruhtinasta
siihen neuwoneet hänen ylhäiset ministerinsä, jotka oli-
wat Wenzelille, sille Tronkan linnan herralle, sukua,
nimittäin Henrikki Tronkka, joka oli sanotun Saksenin
ruhtinaan juomanlaskija, ja Konrad Tronkta, jota oli
ruhtinaan rahastonhoitaja eli kamreeri. Ne welitullat
oliwat puoltaneet serkkuaan Wenzeliä, Tronkan linnan
isäntää; „eihän korppi korpin silmää puhkase", se tietty;
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niin se lakimies kirjoitti Kohlhaasille, tun häneltä syytä
asian rauteemiseen kysyttiin. Neuwoipa lisäksi Kohl-
haasia noutamaan Tronkan linnasta pois hewosensa;
sillä Wenzel oli kuulemma käydessään Tresdemssä sa-
nonut mäelleen, että jos hewosin tullaan noutamaan,
omat ne annettawat Kohlhaasille takaisin; ja lopuksi
pyysi lakimies, että häntä ei enääwaiwattaisi tätä asiaa
ajamaan.

Kohlhlllls oli silloin Brandenburgin ruhtinaskunnassa,
eräällä maatilalla näet sen, jonka isäntänä oli eräs
rikas ja ylhäinen herra, nimeltä Henrikki von Geusau.
Tämä äweriäs pohatta ties mitä armeliaisuuslaitoksia
rakennutti alustalaisilleen, waiwaistaloja näet, orpojen
koteja, lasaretteja y. m. Olipa keksinyt ihmeellisen we-
silähteenkin, jonka meden kehuttiin oleman muka hy-
win terweellisen ja lääkitsewäisen, maailman mainioksi
„Betesdan lammeksi" kiitettiin.

Kohlhaasille oli mainittu herra hywin tuttu, useita
hewoskauppoja kun näet oliwat tehneet keskenään; ja
olikin ylhäinen herra, Brandenburgin ruhtinaan talli-
mestarina. Kohlhcmsin mieleen nyt juolahti, että entäpä
hänen renkinsä Herse, joka yhä oli sairas siitä rääk-
käyksestä, jonka oli mies parka Tronkan linnassa koke-
nut, paranisi ja terwehtisi jahka pääsisi muutamaksi
unikoksikaan siitä terweyslähteestä mettä juomaan ja
toimitti renkinsä sinne. Tapahtui sattumalta niin on-
nellisesti, että sen terweyslähteen reunalla oli seiso-
massa sinä päiwänä kaikki kolme: Geusaun howin
herra eli se ruhtinaallinen tallimestari, hewoskauppias
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Kohlhaas ja hänen renkinsä Herse. Silloin tuli sanan-
saattaja muuan Kohlhaasin waimolta joka toi Kohlhaa-
sille sen kirjeen, minkä lakimies hänelle lähettänyt oli,
sen kirjeen näet, jossa ilmoitettiin hänelle tuo surusa-
noma, että huonosti oli tuon käräjäasian käynyt, perin
huonosti; rauennut oli toiwo kerrassaan. Kohlhaas,
luettuaan sen, pani niin pahakseen, että purskahti itkuun
ja iso kyynelkarpalo tipahti kirjeen päälle. Tallimes-
tarin käwi Kohlhaasia sääliksi ja hän rupesi utelemaan
syytä hänen pahaan mieleen ja itkuun, Kohlhaas an-
toi lakimiehen kirjeen hänen lucttawakseen. Kuultuaan
tuon hewosrääkkäysjutun ja kuinka häwitlömasti Tron-
kan linnan herra oli kohdellut Koolhaafin renkiä, siihen
määrään asti, että hän oli sairaaksi joutunut elinajak-
seen, tallimestari ystäwällisesti alkoi puhutella Kohl-
haasia ja lohduttaa häntä: älähän ole milläsikääu, minä
koen auttaa sinua, Kutsuipa Kohlhaasin puheelleen ho-
wiin ja ueuwoi häntä heti kirjoituttamaan lyhyen sup-
liikin ruhtinaalle, hän, tallimestari, toimittaa sen kohta
perille. Ei tarwitse kuin liittää wain supliikiin se laki-
miehen wasta tullut kirje; kyllä ruhtinas siitä yskän
ymmärtää. Näet Saksenin waaliruhtinas on welwolli-
nen suojelemaan toisenkin ruhtinaskunnan alamaisia,
heidän ollessa Saksenissa matkoilla, ja tilille pannaan
waaliruhtinaan neuwonantajat, ne Tronkan linnan her-
ran sukulaiset, juomanlaskija Henrikki ja kamreeri Kon-
rad, niin että «wat helisemässä. „lätähän minulle wain
se supliiki, uiinkuin sanottu, kyllä minä sen perille wien
että se joutuu Brandenburgin ruhtinaan omaan käteen,
wien totisesti." Näin koki se tallimestari lohdutella.



Mahdottoman hywilläcin lausui Kohlhaas talli-
mestarille sulimmat kiitoksensa tästä uudesta suosion-
osotulsesta eikä muusta ollut pahoillaan kuin siitä,
että ei ollut heti Brandenburgin ruhtinaan oikeuteen
haastattanut riitaweljeaän, waan turhanpäiten Dres-
denin oikeuteen. Muutamalla kaupungin kirjurilla kir-
joitettuaan sen alamaisen suvliikinsa, hän sen jätti tal-
limestarin haltuun ja palasi hywillä mielin Kohlhaa-
sin kylään.

Waan jo muutaman wiikon perästä tallimestari
lähetti hauelle muutamalla palwelijallaan, joka oli
Potsdamiin matkassa, ikäwän sanan, sen näet, että
Brandenburgin rnhtinas oli jättänyt juttuvaverit oikeu-
den esimiehelle Kallheimin kreiwille, joka ei kuitenkaan
ollut puolestaan Dresdenin oikeutta waatinut otta-
maan asiaa uuteen tutkintoon ja rankaiseman syyllistä,
waan Tronkan herralta pyytänyt lähempää selitystä
muka. Sanantuoja ei malttanut, kiire kun oli, poiketa
kartanollekaan, seisautti main waunuusa maantielle ma-
haksi aikaa, perille wiedäkseen tallimestarin terweiset;
eikä hän Kohlhaasin kysymykseen: minkä tähden treiwi
Kallheim oli tuolla tawalla menetellyt? osannut selwää
wastausta antaa. Neumoihau main Kohlhaasin malt-
tamaan mielensä. Kuitenkin kaiken puheen lopussa tuli
ilmi, että kreiroi Kallheim ja Tronkan linnanherra
oliwat langoksia. Kohlhaas, jota ei enää miellyttä-
nyt hewoskaupat eikä maanwiljelys ja joka oli mel-
keinpä waimoonsa ja lapsiinsakin kyllästynyt, itämis-
sään ja pahoja aawistaen odotti aikansa, kuukauden
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toista, oikeuden päätöstä. Ia tulihcm se lopulta. Ha-
uen renkinsä Herse näet, joka palasi kotiin, oltuaan
jonkun aikaa terweyslähteellä mettä lääkkcekseen juo-
massa, toi matkassaan kirjeen tallimestarilta ynnä
oikeuden päätöksen; siinä kirjeessään tallimestari il-
moitti olemansa pahoilla mielin siitä, että Kohlhaasin
asian oli huonosti käynyt, ja neuwoi häntä muka
Tronkan linnasta noutamaan hewosensa sekä kielsi jat-
kamasta riitaa. Oikeuden päätös oli suunnille
näin kuuluma: „Hän, Kohlhaas, on kelwoton juonit-
telija, mikäli Tresdenin oikeuden tutkimuksesta käy sel-
luille; Tronkan linnan herra mielelläänkin suostuu siihen
että hewoset noudetaan pois; ja sanokoon Kohlhaas
edes minne hän, Tronkan linnan herra, saa lähettää
hewoset; oli miten oli, oikeutta ci ole lupa wai-
wata mokomilla rettelöillä ja rötöksillä". Asia kipeästi
koski Kohlhaasiin, Gi hewosista hän isosti wälittänyt;
olisi suuttunut, maikka kysymyksessä olisi ollut main
koirat. Wimmatusti wihastui Kohlhaas, luettuaan
päätöksen. Joka kerta kuin jotain kolinaa kuului kar-
tanolta päin, ilkeä tunto karsi hänen sydänalaansa ja
hän katseli portille käsin näkyisikö Tronkan herran mä-
keä ja toisiwatko kukaties matkassaau takaisin ne laihat
ja nälkäiset konit. Muuta maailmassa saattoi hän sie-
tää, waan sitä ajatusta ei; olipa menettää mielenmalt-
tinsa kerrassaan.

Waan wähän ajan perästä kertoi muuan häneu
tuttawiaan, joka palasi joltain matkaltaan kotiin, että
hänen hewosillaan ajettiin Tronkan howin pelloilla niin
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ahkerasti kuin olisiwat ne olleet Tronkan herran omia
ikään; jonka wuoksi hän, jospa tuskissaankin siitä, että
tämä maailma on niin paha ja nurinkurinen, kuiten-
kin näytti tyytywäiseltä, sillä hänelle nyt alkoi yhtäkkiä
selwita mikä neuwoksi. Hän kutsui puheelleen muuta-
man naapurinsa, jolla oli maatila hänelläkin Hawelin
jokiwarrella Brandenburgin ruhtinaskunnassa ja jonka
oli kauwan tehnyt mieli ostaa lisää maata itselleen;
ja kysyi häneltä minkä hinnan hän maksaisi kaikesta
omaisuudesta, oli irtainta tahi kiinteätä, mikä hänellä
oli Saksenin jaBrandenburgin ruhtinaskunnassa. Lisbet,
hänen waimonsa, kalpeni miehen tuolla lailla puhuessa;
kääntyi ja nuorimman lapsensa, joka lattialla oli lei-
kitcllyt hänen takanaan, nosti lattialta kuoleman kau-
histus silmissään katsellen miestään ja sitä paperia,
joka oli miehensä kädessä, lapsen sillä aikaa, posket
punasina, kätösillään hyvystellen helminauhaa äidin
kaulassa. Naapuri, kummissaan hänkin, kysyi mistä
tuo ajatus arwaamatta pöllähti Kohlhaasin päähän.
Siihen wastasi Kohlhaas niin hilpeästi tnin jaksoi:
oli hän joskus ennenkin ollut siinä mielessä, että tämä
hänen talonsa Hawelin jokiwarrella myytäwä olisi;
waimon kanssa oli siitä ollut useinkin muka puhe.
Waan sitä taloa, joka oli heillä Dresdenin kaupungin
maalla hewostallineen, ei hän pitänyt isossa armossa.
Oli miten oli, jos hän, naapuri, haluaisi ostaa mo-
lemmat talot, hywci, kyllä hinnasta sowittaisiin ja
kauppa woitaisiin tehdä paikalla. Mäkinaista naurua
nauraen lisäsi hän, että on sitä maailmaa Kohlhaasin
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kylänkin aidan takana. Entäpä on asioita tärkeitäkin,
semmoisia, joitten rinnalla talon isännän toimet ja
askareet omat mitättömiä kerrassaan, ja kukaties, suo-
raan sanoen, hänestä wielä kummiakin kuuluu. Naa-
puri, jonka mieli rauhoittui Kohlhaasin leikillisestä pu-
heesta, naurahtaen lausui waimolle, joka suuteli las-
tansa terran toisensa perästä, että eipä suinkaanKohl-
haas mahda waatia, että talojen hinta on matsettawa
paikalla; hattunsa ja keppinsä, joka oli hänellä poimien
walissä, laski pöydälle ja tarttui siihen paperiin, mikä
oli Kohlhaasin kädessä, lukeakseen mitä siihen oli kir-
joitettu. Kohlhaas siirti tuolinsa lähemmäs naapurin
tuolia ja selwitti, että tämä on kauppakirja näet; talo-
jen hinta on maksettawa »vasta neljän wiiton päästä;
ei puutu enää kuin kauppahinta ja kaupantekijäni ni-
met, jotka omat kirjoitettawat alle; mainitsi Kohlhaas
senkin, että kauppakirjassa on tilaa sillekin rahalle,
minkä hän, Kohlhaas, on suorittama ikäänkuin sakoksi,
jos mainitun ajan sisässä katuisi kauppaa ja tahtoisi
sen purkaa muka. Ia lopuksi, suu hymyssä, kehotteli
naapuria tarjoomaan hintaa, arwellcn, että ei hänen
kuitenkaan isoa hintaa tarjota tarwitse. Talon emäntä
kameli kahakäteen pirtin lattialla, huohottaen; rinnat
nousiwat ja laskiwat niin kiiwaasti että huiwi, johon
lapsi pienellä kädellään oli tarttunut, oli pudota har-
tioilta. Naapuri arweli, että on mahdoton arwos-
tella Kohlhaasin sen talon armoa, mikä on Dresdenin
kaupungin maalla; maan Kohlhaas näytti hänelle mo-
niaita kirjeitä, joita hän ja tuon tilan myyjä oliwat
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aikanaan waihtaneet keskenään ja joista felweni, että
oli hän maksanut siitä arwiolta 150 kultarahaa, waan
arweli, että ei tarwitse maksaa kuin 100, Naapuri, jota
lnli kauppakirjaa toistamiseen ja ihmeekseen huomasi
että siihen oli kirjoitettu semmoinenkin määräys, että
hänellä, ostajalla, oli lupa muka kauppaa purkaa jos
haluaisi, joutni jo ostotuulelle, waan ennenkuin suostui
kauppaan hän wastasi warowasti, että ei hän kummin-
kaan tarwitse niitäKohlhaasin oriita, jotka tallissa seisos-
kelemat, Waan kun Kohlhaas puolestaan siihen wastasi,
että hän ei ole aikonutkaan niitä ratsujcmn myydä ja että
hän niinikään ei tahdo luopua moniaista aseista, jotka
oliwat hänellä waruskamarissaan, niin naapuria wielä
arwelutti, rupeaisiko kauppaan waiko ei, waan lopulta
kuitenkin mainitsi muutaman hinnan, aiwan mitättö-
män, jonka kerran ennen puolittain pilalla puolittain
tosissaan oli muutamalla käwelyllä maininnut, Kohl-
haas lykkäsi heti kynän ja mustetölpön naapurin eteen
ja kehotti häntä nimensä kirjoittamaan kauppakirjan
alle: ja kun naapuri oli wielä kerran ihmetellyt tosiko
tämä on waiko pilantekoa kukaties, johon Kohlhaas
wähän närkästyneenä oli wastannut: „ei niin pientä
pilaa ettei totta toinen puoli," niin naapuri lopultakin
sieppasi kynän käteensä, joskin wielä epäröimällä mie-
lin; kumminkin hän pyyhkäsi pois kauppakirjasta sen
kohdan, missä oli puhe siltä waralta muka maksetta-
wasta sakosta, että Kohlhaas katuisi kauppaa, ja jätti
hänen maltaansa kaupan purkamisen, jos mieli teti,
kahden kuukauden sisään. Kohlhaas, tästä naapurinsa
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jalomielisyydestä hywillään ja kiitollisena, pudisti hä-
nen kättään sydämellisesti. Ia kun oliwat sopineet
siitä, että hinnasta kolmas osa oli matsettawa heti ja
loput kolmen kuukauden perästä, käski talon isäntä,
iloissaan hywästci kaupasta, palwcliansa tuoda rypäle-
wiinllll wähän kellarista, että juotaisiin tässä pikarilli-
nen ennenkuin erottiin, Palwelian toimeksi, joka toi
pullon pikareinem pöydälle, Kohlhaas antoi käskeä
rengin, jonka nimi oli Sternbald, satnloida ratsua;
hänen oli näet määrä lähteä kaupungissa käymään
jollekin asialleen, ja lupasi kotiin palattuaan sanoa
mikä puuha oli hänellä mielessä nykyään; toistaiseksi
piti hänen pitää 'se salassa. Kaadettuaan miinaa
lareihin alkoi Kohlhaas rupatella turkkilaisista ja puo-
lalaisista, jotka oliwat sodassa keskenään siihen aikaan,
sekä moniaista muista waltiollisista asioista, kunnes
lopulta wiimeinen lasi juotiin naapurin onneksi ja ter-
weydeksi, jonka jälkeen jättiwät toisilleen hymästit.

Kun naapuri oli mennyt, Lisbet heittäysi Palmil-
leen miehensä eteen, huutaen: „los minua ja lapsiam-
me wähääkään rakastat, jollet ole jo, tiesi mistä syystä,
meitä hylännyt, niin sano minkä wuotsi olet tähän
kamalaan kauppaan rumennut?" Koolhaas wastasi:
„Älä hätäile, waimoni rakas, asiain ollessa sillä kannalla
kuin ne tänään on, ei ole wielä huolen syytä. Olen
saanut oikeudesta semmoisen päätöksen, että muka olen
waan rettelöimisen halusta ryhtynyt riitaan Wenzelin,
sen Tronlan herran kanssa. Ia koska tässä on ilmei-
nen ereys, olen aikonnt Berliiniin lähteä ruhtinaan
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itsensä puheille ja kannetirjani jättää hänen käteensä,"
„Mutta minkätähden myyt talosi?" waimo kysyi,

seisoalle noustessaan, surkean näköisenä. Kohlhaas,
lempeästi syleillessään waimoaan, wastasi: „Siitä syystä,
Lisbet rakas, että semmoiseen maahan, jossa ei minun
oikeuteni ja kamarani ole turmassa, minun ei tee mieli
jäädä. Ihminen olen enkä siedä, että minua potkitaau
tuin koiraa! Etkä suinkaan sinäkään siedä sitä!"
„Mistä sm tiedät, että ci ole oikeutesi eikä tawarasi
turmassa?" waimo kysyi leppeästi, „los siiwosti puhut-
telet ruhtinasta, niinknin sinun pitääkin siiwosti ja
taitawasti se tehdä, niin mistä sen tiedät, että hän on
heittämä kannekirjasi luotaan tahi kieltäytywä maZtaa-
masta?" „Hywä on! Jos peltoni on turha, niin ei
taloni ole wielä myytykään," Kohlhaas lohdutti wai-
moaan. „Ruhtinas puoltaa minua, sen kyllä tiedän,
ja jos wain ei ole niitä wirkamiehiä ja ylhäisiä howi-
herroja, jotka estäwät minua pääsemästä hänen pu-
heelleen, niin ei ole hätää ja olen palajawa kotiin
luoksesi jälleen ja rauhallisille talonaskareilleni, ole huo-
leti! Enkä lähdekään pitkille matkoille enää en itipäi-
wänä," Kohlhaas sanoi ja suuteli waimoaan. „Waan
parempi katsoa kuin katua," hän lisäsi; „ja pyydän sinua
lähtemään, käwi miten käwi, wähäksi aikaa äitisi luokse
Schweriniin lasten kanssa." „Pitääkö minnn lasten
kanssa Schweriniin lähteä?" waimo ihmetteli. „Schmeri«
niinkö tosiaan äitini luokse?" ja niin hämmästyksissään
oli hän, että hain tuskin pystyi enää puhumaankaan.

„Pitää tosiaankin," Kohlhaasselwitteli, „wieläpä heti,
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jos wacm taypi laatuun, jotta ei mitään wastus ole
tielläni, ryhtyessäni toteuttamaan aiteitani." ymmär-
rän," waimo parka parkumaan, „et tarwitsekaan enää
luin aseita ja hewosia; muut tawarasi ottakoon kuka
hywänsä." Sen sanottuaan hän heittaysi tuolille ja
purskahti isoon itkuun. - Kohlhaas käwi hieman
nolosetsi ja sanoi: „L!Zbet rakas, älä ole pahoillasi!
Jumala on antanut minulle waimon ja lapsia; pitäi-
sikö minun ensi kerran eläissäni olla siitäpahoillani" ....
Sen sanottuaan meni hän istumaan waimonsa wie-
reen, joka punastuen tarttui mieheensä syliksi, „Sa-
nohan minulle," Kohlhaas kysyi ystäwällisesti, lykätes-
sään hiukset waimonsa otsalta, „Mikä neuwoksi? Pitääkö
minun heittää asia kesken, toisin sanoin: pitääkö mi-
nun mennä Tronkan linnaan ja pyytää linnan herralta
hewoseni takaisin, heittäytyä ratsujen selkään ja palata
luoksesi, hä?" Lisbet ei rohjennut myöntää siihen, itku-
silmin pudisti main päätään, halaili miestään lmvaasti
ja suuteli hänen kättään minkä kerkesi. "No niin,"

Kohlhaas sanoi, „jos siis arwelet, että olen oikeassa ja
etten woi tulla toimeen jos minua sorretaan, niin
anna minulle sitä wapautta, jota tarwitsen, saadakseni
oikeuttani." Sen sanottuaan hän nousi seisaalleen ja
käski renkinsä, joka oli tuonut satuloidun ratsun kar-
tanolle, hnomenna waljastaa kaksi ruskeaa hewosta
waunujen eteen ja lähteä emäntää lasten kanssa wie-
mään Schweriniin. Lisbet sanoi, että hänen mieleensä
oli juolahtanut muuan neuwo. Hän nonsi tuolilta,
pyyhki kyyneleet silmistään ja kysyi mieheltään, jota
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oli mennyt pöydän ääreen istumaan: „Gnkö minä saä
mennä wiemään perille tuota kannekirjaasi ja antamaan
sitä ruhtinaan käteen?" Kohlhaas, tästä ehdotuksesta
ihmeissään ja hywillään, wetäsi waimonsa polwelleen
ja sanoi: „Waimoni rakas, ei käy tuo päinsä. Ruhti-
naan howiin ei ole hywinkään helppo päästä ja monta
wastusta on sen tiellä, joka yrittää hänen puheelleen,
se on selwä."

Lisbet intti, että waimolla on muka tuhat kertaa
helpompi päästä hänen puheelleen kuin miehellä. „Anna-
hcm kannekirja minulle ja saatpa nähdä, että ei se
hukkaan mene!" pyyteli hän. Kohlhaas, joka tiesi
waimonsa oleman yhtä wiisaan kuin rohkeankin, kysyi
millä neuwoin hän aikoi päästä ruhtinaan puheelle;
jonka jälkeen waimo ujosti loi silmänsä lattiaan ja
wastasi, että ruhtinaan linnan wouti oli takawuosina
kosinut häntä ja että hän tosin tänään on perheellinen
mies, wieläpä useammankin lapsen isä, waan että hän
ei liene kumminkaan kokonaan unohtanut häntä silti;

ei hän nyt kehtaa kaikkia asianhaaroja selwittämään
rumeta, maan ymmärtää tuon sanomattakin, että lin-
nan wouti ei rupea kieltämään apuaan. Kohlhaas suos-
tui mielellä hywällä waimonsa tuumaan, arwellen, että
jahka hän pääsisi linnan woudin taloon majailemaan,
niin sieltä ei olisi suinkaan pitkä matka enää eikä han-
kalakaan päästä ruhtinaan howiin asti hänen puheel-
le, jätti sen kannekirjansa waimonsa haltuun, käski ren-
kinsä, Sternbaldin, waljastaa ruskot kärryjen eteen ja
jätti waimolleen sydämmelliset hywästit.
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Gi kuitenkaan mikään niistä keinoista, joihinKohl-
haas oli ryhtynyt riidassaan Tronkan herran kanssa,
ollut seurauksiltaan onnettomampi luin hänen waimonsa
matka ruhtinaan howiin Berliiniin, Sillä muutamia
päiwiä sen jälkeen kun waimo ja renki oliwat lähte-
neet sille matkalleen, palasiwat he jo takaisin, maan
waimo makasi pittallään kärryin lamalla, rinnassaan
iso haawa, ja hiljaa kameli Sternbald tiellä hemosen
wieressä, ohjakset käsissään. Kohlhaas, taswot kal-
peina, kuulustelemaan kuinka oli waimon käynyt, saa-
matta kuitenkaan tyydyttäwää selkoa. Renki koetti sel-
wittää että linnanwoutia ei oltu lamattu kotosalla ja
oli heidän sen wuoksi täytynyt mennä muutamaan ma-
jataloon, joka oli ollut linnan naapurissa; sieltä oli
Lisbet huomisaamulla mennyt kaupungille ja käskenyt
hänen jäädä hewosia katsomaan kunnes palaisi; eikä
hän ollut palannut kuin illalla masta, siinä surkeassa
tilassaan. ArwattawaZti oli hän liian rohkeasti pyr-
kinyt ruhtinaan puheelle ja tylyluontoinen owenwar-
tija oli, ruhtinaan itsensä siitä tietämättä, kaiketikkin
töytännyt häntä rintaan peitsen warrella tahi muulla
aseella. Niin sanoiwat kuitenkin luulemansa ne mie-
het, jotka taidottoman Lisbetin kantoiwat majataloon;
sillä hän ei kyennyt itse puhumaan paljo mitään,
suusta kun näet juoksi merta myötään. Sen kannekir-
jan oli ritari käynyt noutamassa häneltä. Sternbald
lisäsi, että hän puolestaan olisi heti lähtenyt kotiin
kertomaan kuinka onnettomasti oli käynyt, maan Lis-
bet oli, huolimatta wälskärin kiellosta, wiittaamalla
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ilmoittanut, että hänkin halusi rengin kanssa palata
Kohlhaasin kylään miehensä ja perheensä luo, Kohlhaas
toimitti mainionsa, joka oli kowasti sairas, wuoteelle,
jossa waimo rukka muutaman päiwän perästä, jolloin
hän ei osannut tuin hywin raskaasti hengittää, heitti
henkensä, Turhat oliwat näet taikli wirwoituskokeet;
waimo parka makasi sairas- ja kuolinwuotecllaan ka-
malan kalpeana, tuijottamin silmin, wastaamatta kysy-
myksiin yhtään sanaa.

Wähää ennen kuolemaansa hän tuli taidolleen
muutamaksi hetkeksi main. Kohlhcmsin wäki oli ruwen-
nut aikanaan lnterinuskoiseksi, MartinLuterus näet kuu
oli äskettäin rumennut uskoa puhdistamaan; ja kuu
nyt mnuan luterilainen pappi seisoi kuolewaisen wai-
mon wuoteen ääressä lukemassa lomalla ääuellä ja
juhlallisella äänenpainolla muutamaa lukua pyhästä
raamatusta, niiu Lisbet arwaamatta alkoi synkeännä-
toisena katsella pappia, sieppasi raamatun hänen kädes-
tään, käänteli lehtiä wähän aikaa, kunnes löysi hake-
mansa paikan, johon osotti sormellaan: „Anna anteeksi
wihollisellesi: tee hywciä niillekin, jotta sinua nnhaawat
ja wainoowat". Ia sitä sanoessaan heitti häu kau-
niin, mielewän silmäyksen mieheensä, puristi hauen
kättänsä ja heitti henkensä.

Kohlhaas ajatteli mielessään: min älköön Inmala
kostako minulle kuin minä kostan Tronkan herralle,
snnteli waimoaan otsalle wiimmciscn kerran, kowasti
itkien, sulki wainajan silmät nmpeen ja poistui hno-
neesta. Ne lUO tnltarahaa, mitkä hänelle naapurinsa
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antanut oli siitä Tresdenin kaupungin maalla olemasta
maatilasta, hän käytti niin komeitten maahanpanijais-
ten kustantamiseen, että ei komeampia kustanneta ruh-
tinaallisillekaan: teetti näet arkun tammesta ja rau-
doitti sen kiiltäwillä, isoilla kiskoilla, teettipä lisäksi
silkkiset tyynyt, joissa oli tnpsnt. toiset hopeasta toiset
kullasta, setä lopulta kaiwatutti sywän haudan, seinät
kiwillä ja kalkilla päällistyttäen. Nuorin lapsi käsi-
warrcllaan seisoi hän haudan partaalla ja katseli tun
hautaa laimettiin ja laitettiin. Hautajaisissa oli ruu-
mis, jota oli puettu walkoisiin, puti puhtaisiin liinoi-
hin,, asetettu kamariin, missä seinät oli mustilla we-
roilla werhotlu.

Pappi oli päässyt, ruumissaarnan pidettyään, lu-
kemasta herran siunausta, niin tuotiin Kohlhaasille
ruhtinaan päätös, minkä hän oli julistanut siihen tcm-
nekirjaan eli pyyntöön mustaukseksi, jonka Kohlhaasin
waimo wainaja oli eläissään perille wienyt; siinä ruh-
tinaan päätöksessä Kohlhaas käskettiin heti noutamaan
Tronkan linnasta hewoseusa ja hänet kiellettiin enää
puuttumasta tähän juttuun, wankeuden uhalla muka.
Kohlhaas pisti päätöksen pomitasknunsa jakäski nostaa
ruumisarkun waunuihin.

Heti tun hauta oli luotu umpeen, risti istutettu
hautakummulle ja maahanpanijaiswieraat hajauueet,
Kohlhaas meni wielä kerta siihen huoneeseen, missä
hänen waimonsa oli kuollut, hcittäysi polwilleen sairas-
wuoteen ääreen, joka nyt oli tyhjä, ja antautui ker-
rassaan koston maltaan, mitä hehkui ja kuohui hauen
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mielessä. Hän näet kirjoitti „ oikeuden päätöksen" hän-
kin puolestaan nyrkkioileutensa nojalla muka ja tuo-
mitsi Wenzelin, Tronkan linnan herran, joka oli hänen
hewosensa laihduttanut lomalla ajolla ja nälällä, heti
tahi ainakin ennen kolmen päiwän kuluttua tuomaan
hewoset takaisin Kohlhaasin kylään ja ne Kohlhaasin
tallissa syöttämään ja lihottamaan. Taon päätöksen
lähetti hän muutamalla sanansaattajalla ratsun selässä
perille ja käski sanansaattajan kiireen kauita palaja-
maan, kun oli asian toimittanut. Kolme päiwää kun
oli mennyt eikä hewosia ollut kuulunut eitä näkynyt,
lasketti Kohlhaas renkinsä, Hersenin näet, puheelleen
ja kertoi minkä sanan oli Tronkan herralle lähettänyt
hewosten takaisin tuomisesta ja lihoittamisesta; kysäsi
häneltä kahdesti haluttaisiko häntä lähteä hänen kans-
saan noutamaan Tronkan herra sieltä Tronkan howista;
wieläpä sitä uteli tekikö hänen mieli ruoskalla kurit-
taa pahusta, jos hän laiskasti hewosia syöttäisi. la'
kuin Herse, hotsattuaan isäntänsä tarkotuksen, ihastui
Myymäksi, huutaen: „pailalla, aiwan paikalla!" ja lak-
kiaan heiluttaen lausui: „nahkasen hihnan, jossa on
kymmenkunta solmua, teetäu heti ja kyllä miestä he-
wosia sutimaan opetan, se on missi!" niin Kohlhaas
möi talonsa ja tawaransa, lähetti lapsensa rajan poikki

heidän mummonsa huostaan, kutsui puheelleen toiset-
kin palweliansa kaitk', joita hänellä oli seitsemän kaik-
kiaan, ja uskollisia oliwattin isännälleen, uskollisia
kerrassaan, warusti heidät aseilla ja niin lähtiwät kaikki
ratsuin selässä matkalle Tronkan howiin.
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Kolmantena yönä sen jälleen kun oli kotoa läh-
tenyt Kohlhaas, heti auringon laskettua, tuon pienen
miesroikkansa kanssa ratsasti Tronkan linnan portissa
seisoskelemat tullarit ja portinwahdit kumoon ja sisään
kartanolle; ja ykskaks oli kaikki puusta rakennetut
hökkelit, nawetat, tallit ja muut ulkohuoneet pistetty
tuleen. Herse kctpusi portaita ylös siihen torniin,, jossa
asui linnan wouti ja pehtori ja jossa nämä herrat pa-
rasta-aikaa istuiwat ylisillään korttia» pelaamassa, ja
heitä ankarasti ahdistaa alkoi, hosua ja pistää minkä
kerkesi. Wacm yhtaikaa Kohlhaas juoksi linnaan saa-
maan käsiinsä Wenzelin, linnan herran itsensä. Niin
sukkelaan juoksi hän että ei täit tuomion enkelikään
lentäne nopeammasti alas taiwaasta maahan, lin-
nan herra parasta-aikaa moniaille ritareille, jotka oli-
wat hänen wierainaan, luki ääneen ison naurun kans-
sa sitä julistusta, minkä Kohlhaas äskettäin hänelle
lähettänyt oli, maan kiirepä tuli, sillä heti kuullessaan
Kohlhaasin huutaman kartanolla, hän, kaswot kalpeina,
hätäilemään: „weikkoset, paetkaa!" ja häwisi, Kohlhaas
tullessaan saliin sisään tarttui muuatta aatelisherraa,
uimeltä Tronkan Hannu, kaulukseen ja heitti hänet
muutamaan nurkkaan niin rajusti, että pää miesrau-
kalta murskaksi, ja karjasi, palwelijain sillä aikaa muita
ritareita, jotka oliwat aseisiin tarttuneet, tappelulla
ahdistaen ja hajottaen: „missa Wenzel, Tronkan herra,
häh?" Ia kun hätäyksisfään ritarit eiwät osanneet
wastata Kohlhaas potkasi auki salin ja toisten huo-
neitten wälisen owen ja juoksi toisesta huoneesta toi-



seen, löytämättä linnan isäntää; ja kaikki komerot tut-
kittuaan nuhan wimmassa kiirehti linnan pihalle, pais-
kattuaan portit kiinni, ettei mistään reijästä pääsisi
linnan herra pakoon pujahtamaan. Ulkohuoneet oli
ensinnä pistetty tnleen. Waan ei aikaakaan, niin oli
toto linna tylkirakeunuksinecn kaikkineen yltyleensä tu-
len ruokana lcnuättämässä sawua ja tuhkaa tuuleen.
Toisessa linnan päässä oli Kohlhaasin toinen palwelia,
Sternbald näet, touhussa neljän muun rengin kanssa
kokoilemassa mitä suinkin irtainta tawaraa käsiinsä
cnnättiwät saada ja imemässä ne saaliinansa hewosten
selässä linnasta pois; ja linnan toisessa päässä kat-
seli kostonhimoinen Herse mielissään nauraa räkättäen
kuinka linnan woudin ja pehtorin ruumiit akkunasta
wiskattiin alas ynnä heidän waimonsa ja lapsensa kirvi-
selle kartanolle. Linnan portaita alas mennessään Kohl-
haas tapasi wanhan, kolotustautisen rouwa riemun, lin-
nan emännöitsijän näet; hätäyksissään heittäysi hän Kohl-
haasi» jalkojen juureen. Kohlhaas karjasi: mihin linnan
herra? johon emännöitsijä, pelosta ja säikäyksestä tu-
tisten, wastasi: arwattawasti linnan kirkkoon! Heti
Koplhaas ryntäsi kirkon owelle eikä malttanut kysyä
awaintakaan, huusi kahta renliään luokseen ja käski
heidän särkeä owen kangella ja kirweella, käännätti
nurin penkit ja alttarit ynnä saarnatuolit kaikki, kum-
minkaan löytämättä kllnuattull miestä sieltäkään, jota
turha hakeminen kowasti suututti ja suretti häntä, ar-
wllll sen. Juuri sillä hetkellä kuin Kohlhaas palasi
linnan kirkosta, juoksi muuan linnan palweluksessa ole-
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wa renki owen siwu; hänellä näet oli mielessä linnan
herran komeitten sotaratsujen pelastaminen isosta kiloi-
sesta kallista ennenkuin ehtisi tuli ja sawu elukoita
tappaa. Kohlhaas, joka siinä tuokiossa sattumalta
näki niitten mustain hewoskoniensa seisoskeleman eräässä
wiheliciisessä lautamajassa, karjasi rengille: miksikä et
pelasta minun hewosiani tulen ruuaksi joutnmasta, häh?
Ia tun renki ivastasi, että tuo lautamajahan jo on
tulen ruokana, ei suinkaan hewosia sieltä enää pelas-
taa saata kukaan, niin Kohlhaas kiiwaasti sieppasi
awaimen sen kiwisen tallin owesta, heitti sen linnan
muurin yli ja rupesi renkiä selkään lyömään minkä ker-
kesi miekkansa lappeella, ajaen hänet lautamajaan ja
pakottaen hänet noutamaan sieltä pois niitä mustia
konia, wieressä seisoskeleman mäen nauraa hohottaen
yhdestä kurkusta. Kaswot kauhusta kalpeina renki pa-
lasi majasta, ohjaksista taluttaen hewoset ulos, maan
ei hän kuitenkaan enää Kohlhaasia lamannut. Kohl-
haas oli näet poistunut sillä aikaa linnan pihan toi-
seen päähän. Hewosten kanssa renki meni Kohlhaasin
luo ja kysyi: minne hewoset owat mietmuat? Waan
Kohlhaas ei ollut kuuleminaan, kääntyi aina maan
selin rengille, maikka renki undisti kysymyksensä useam-
pia kertoja; lopulta hän potkasta tömähti jalkansa
maahan niin rajusti että jos mieheen olisi saapas sat-
tunut, olisipa marinaan henki lähtenyt, hyppäsi rus-
tonsa selkään, »virkkamatta yhtään sanaa mustaukseksi,
ja jäi sitten hewusen selässä istumaan linnan portin
alle, odottaen päiwän waltencmista, hänen wäkensä
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riehuen linnan pihalla ja huoneessa yhä. Namun
tullessa oli koko linna rakennuksineen kaikkineen pala-
nut poroksi eikä ollut jälellä luin main woudin asun-
tohuoneet ja pihan ympärillä muurit; eikä niinikään
yhtään elämää sielua näkynyt, paitsi Kohlhaasia ja hä-
nen mäkeänsä, seitsemän renkiä. Kohlhaas lasleusi
hewosen selästä ja rupesi wielä, päiwän paistaessa
jokaiseen loukkoon, katsomaan olisiko siellä kukaties Tron-
kan herra jossain piilossa, ivaan ei löytynyt; ja huo-
mattuaan suureksi mielivahakseen etsimisen turhaksi,
lähetti hän Hersen muutaman muun palwelijansa kanssa
kylään kuulustelemaa» mihin päin Tronkan herra oli
paennut. Alettiin arwella, että entäpä on hän paen-
nut tuohon nunna-luostariin, joka oli Grlabrunn nimel-
tään ja sijaitsi Mnlde-joen rannalla! Sen Grlabrun-
nin luostarin johtajana oli näet muuan Tronkan her-
ran täti nimeltä Tronkan Antonio, wanha, hmskau-
destaan jo pyhyydestään kuulu nainen. Kohlhaasista
näytti luultawalle, että Tronkan herra oli sinne nais-
luostariin paennut, kostoa ja nälkää patoon.

Saatuaan tuosta kaikesta selkoa meni hän ainoaan
palamatta jääneeseen huoneeseen, linnan woudin enti-
seen asuntoon näet, ja kirjoitti siellä niin sanotun „Kohl-
haasilaisen Julistuksen", jolla hän kielsi itsekutakin suo-
jelemasta millään lailla Tronkan herraa, jonka kanssa
hän oli oikeassa sodassa, ja sen ohessa käski kaikkia,
wieläpä omia sukulaisiaan ja ystäwiäänkin, kuoleman
rangaistuksen ja kaiten tawaransa menettämisen uhalla
wangiksi ottaa hänet ja jättää hänen haltuunsa. Tuon
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julistulsen hän' lähetti ja kuuluutti kaikelle maakun-
nan kansalle, wieläpä käski muutaman palwelijansa,
nimeltä Waldman, heti wiedä siitä julistuksestaan
jäljennöksen Erlabrunnin luostarin johtajalle, Tronkan
Antoniolle, tuohon käteen. Sen jälkeen puhutteli hän
moniaita Tronkan linnan palwelijoita, jotka oliwat
Tronkan herraan tyytymättömiä ja halusiwat rumeta
Kohlhaasin palwelukseen toiwossa pääsewänsä ryöstö--
saaliista osallisiksi. Niitä palwelijoita rupesi Kohlhaas
aseilla warustamaan, puukoilla, miekoilla ja rintarau-
doilla, aiwan kuin sotawäkeä ikään, ja opetteli heitä
ratsastamaankin, nimittäin hänen renkiensä selän takana
istumaan ratsuin selässä. Lopulta möi kaiken sen ta-
waran, minkä hänen wäkensä oli linnasta ryöstänyt
ja jakoi rahat wätensä kesken. Muutamiksi tunniksi
heittaysi sitten, noita surkeita askareita toimitettuaan,
linnan porttiin lemahtamaan ja nukkumaan.

Päiwällisen aikana Herse tuli ja kertoi minkä hän
jo oli aawistanut, että näet Tronkan linnan herra oli
kuin olikin paennut Erlabrunnin luostarin johtajan,
tätinsä Tronkan Antonian turmiin. Arwattawasti oli
hän muutamasta takaowesta päässyt pujahtamaan
linnasta pois ja Elbe-joen rannalle juossut sekä sieltä
weneessä kulkenut jokea alas. Niin kumminkin Herse
kertoi, että Tronkan herra oli saapunut airottomassa,
meluttomassa weneessä muka erääseen kylään mainitun
joen warrelle, kylän wäen ihmeeksi, jota oli yösydännä
kokoontunut katsomaan Tronkan linnan paloa, ja että
hänet oli rattailla kyyditty sieltä Erlabrunnin luosta-
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riin . . , . Kohlhaas raskaasti huoahti, tuon kuul-
tuaan, kysyi oliko hewosia syötetty tarpeeksi ja kun
»vastattiin: „on mainkin", niin käski wätensä nonsta
ratsuin selkään ja lähti matkalle Erlabrunnin tuosta
rille, jonne saapuiwat jo kolmen tunnin perästä. Kan-
taa kuului ukkosen jylinää, tnon aseellisen joukou rat-
sastaessa luostarin pihalle, tulisoihtujen matossa, joita
oliwat sytyttäneet palamaan maha ennen portille tu-
loaan ja joita heillä oli kädessä yksi soihtu itse kulla-
kin; ja Waldinanin parasta-aikaa Kohlhaasia wastaan-
tullen ja terwehtien, näki siohlhaas muutamassa
owessa luostarin wanhan johtajan, Tronkan Antonian,
ja luostarin monoin, joka oli hänkin wanha ja har-
maahapsinen, jutteleman keskenään, Viimemainittu
wanhus heitti wihaisia silmäyksiä Kohlhaasiin, rupesi
rintarautaan pukeutumaan ja muilla aseilla warustau-
maan sekä käski luostarin palwelija-joulon, jonka les-
kellä hän seisoi, ryhtyä puolustukseen ja hätäkelloa
soittamaan, Waan toinen wanhus, se Tronkan An-
tonia neiti, hopeinen ristiinnaulituu kuwa kädessään,
kaswot kalpeina ja maiteina tuin liiuawaatc, heittäysi
taiten nunnajoutkonsa kanssa Kohlhaasin hewosen eteen
maahan. Hersen ja Stcrnbaldin tarttuessa wouti par-
kaa niskaan ja kulettaessa hänet hewostensa walissä
Kohlhaas kysyi Antonia neidelta missä on hänen wel-
jensä poika Wenzel, Tronkan linnan herra, Irroit-
taessaan wyötäryksiltään ison renkaan, jossa oli cpä-
luku awaimia, se wanha neiti wastasi: Wittenbergissä,
arwosa herra, ja hiljaa lisäsi tntisewalla äänellä: „Pel^
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tää Jumalaa äläkä tee wääryyttä!" Sen kuultuaan
Kohlhaas, kostonhimoansa kun ci päässyt tyydyttä-
mään,'oli jo suuttua ja aikoi karjasta mäelleen: „Sy«
tyttätaäpä tuleen luostari!" waan samassa silmänrä-
päyksessä leimahti salama ja jyrähti ukkonen ankaran
kowasti. Kohlhaas kysyi: «Oletteko saaneet julistukseni,
häh?" Ia wanha neiti »vastasi hywin hiljaa, tuskin
tuuluwasti: „Wastikään!" - Milloinka, häh?" Kohl-
haas karjasi, „Kaksi tuntia weljeni pojan täältä
lähdön jälkeen, niin totta luin Jumala on minua aut-
tama!" Täytyihän Waldmaninkin, rengin,
joka, oli sen julistuksen perille wienyt, todistaa, että
wanha neiti ei ollut puhunut perättömiä, ja Kohlhan-
sille kertoi syystä siitä että Glbe-joti oli ollut tulwil-
lacm »viipyneensä matkallaan tanemmin kuin oli aiko-
nuttaan. Samassa alkoi raskaasti sataa ja seuraus
oli, että Kohlhllasinkin wiha suli; hän nosti lakkinsa
Mhywästiksi, käski »väkensä poistua ja tulla hauen
kanssaau Wittenbergiin etsimään Trontan herraa, kan-
nusti hewosensa ja ajoi luostarin portista ulos.

Hän rupesi yöksi muutamaan maantien »varrella
olemaan rawintolaan ja majaili siellä muutaman päi-
wän, koskapa hewoset lewätä tarwitsiwat, linmärret-
täwästi hän ei kymmenellä miehellä (useampia miehiä
ei näet ollut hänen „ sotajoukossaan") rohjennut ryn-
nätä niin ison kylän kimppuun tuin Wittenbergin kau-
punki oli jo siihenkin aikaan; jonka wuoksi hän kirjoitti
»nden julistuksen, semmoisen näet, jossa kehotti „itse-
tutnkin kristittyä", kuten hän lausui „rupeamaan hä-
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nen kanssaan sotaan kaikkien kristittyjen wihollista
wastaan, nimittäin sitä suurta lurjusta wastaan, jonka
nimi on Tronkan Wenzel". Ia kertoi hän, luonnolli-
sesti, tuossa julistuksessa kuinka häwyttömästi ja jul-
masti Tronkan linnan herra oli käyttäytynyt häntä
lohtaan, liimaten sen ohessa kaikille, jotka rupesiwat
hänen kanssa yksiin liittoon kurittamaan sanottua her-
raa, palkinnoksi rahaa ja sotasaalista hywäsesti. Erääs-
sä toisessa julistuksessa sanoi hän olemansa muka „ylsis-
tään Jumalan alammainen eikä kenenkään keisarin eikä
ruhtinaankaan." Olihan tuo hullutusta, tuulen piekse-
mistä, oli mainkin, maan sitä puhetta kuuli kumminkin
oppimaton, tyhmä kansa, maankiertäjät ja onnenonki-
jat kaikenlarwaiset, koskapa toiwoiwat saamansa Kohl-
hllllsilta rahaa ja sotasaalista; ja olikin siihen aikaan
joutilasta mäkeä, sillä Puolau sota oli wastitääu lop-
punut. Siis oli Kohlhaasin joukossa, hänen lähtiessä
Wittenbergiä tuleen sytyttämään, kolmisen kymmentä
weitilkaa, miekoilla ja peitsillä warustettua „ sotamies-
tä" mukamas. Hän asetti hewosineen miehineen lei-
rinsä muutamaan kolkkoon metsään, joka siihen aitaan
oli siellä wielä, erään tiiliruukin ympärille; ja heti knn
Sternbald oli leiriin palannut, käytyään, talonpoikai-
seen pukuun puettuna, Wittenbergissä jättämässä wit»
tenbergiläisten käsiin sen julistuksen, joten oli selwä,
että julistuksesta eiwät enää olleet siellä tietämättömiä,
niin lähti hän sotawäkineen helluntai-aattona leiristään
ja sytytti kaupungin tuleen useasta kohti yhtaikaa. Sen
ohessa hän, sillä aikaa kuin hänen wäkensä ryöstiwcit
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taloja, saalista kerätäkseen, muutamassa kaupungino-
sassa, naulasi erään kirkon owelle paperin, johon oli
kirjoittanut sen julistuksen, että muka „minä Kohlhaas
olen kaupungin tuleen sytyttänyt ja olen polttama sen
poroksi kerrassaan, jolleiwat wittenbergiläiset ota Wan-

giksi Tronkan herraa eiwätkä jätä minun haltuuni, niin
kerrassaan, poroksi että ei ole löytywä yhtäkään seinää
enää pystyssä, jonka taakse se Tronkan herra pääsisi
piiloutumaan".

Wittenbergin asukkaat wallan kauhtuiwat tästä tu-
mattomasta rikoksesta ja rauhattomuudesta; ja tuskin
oli sammutettu tulipalo, jossa oli häwinnyt yhdeksän-
toista taloa, kun manha maaherra Otto von Gorgas
jo lähetti 50-miehisen sotajoukon ajamaan takaa Kohl-
hansia roistoineen. Waan tuon joukon päällikkö, Ger-
stenberg nimeltään, käyttäytyi niin tökerösti, että ei
suinkaan kukistunut Kohlhaas, waan päinwastoin li-
sääntyi hänelle urhoollisen sotaherran mainetta. Sillä
Gerftenbergin hajoittaessa joukkonsa useampiin pienem-
piin joukkoihin saartaalseen muka Kohlhaasin miesroi-
kan, Kohlhaas hyökkäsi noitten joukkojen kimppuun,
ajaen käpälämäkeen toisen toisensa perästä, yhden eräl-
tään, niin että huomispäiwän illalla ei ollut yhtään
miestä enää taistelemassa häntä, wastaan; se iso 50
miehinen joukko oli häwinnyt kerrassaan. Kohlhaas,
joka oli hänkin menettänyt moniaita miehiään, huomis-
aamuua pistätti taas tuleen muutamia taloja ja kaikki
kaupungin muurien ulkopuolella olemat „ makasiinit lii-
massa lensiwät tuhkana ilmassa." Sen ohessa Kohl-
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haas naulatti toistamiseen julkiseen paikkaan julistuk-
sensa; oli siihen wain lisännyt kertomuksen miten oli
käynys sen sotajoukon, jonka maaherra oli lähettänyt
muka kukistamaan hänet. Maaherra muutamain rita-
rein kanssa rupesi nyt itse erään isomman sotajonkon
etunenään, jossa oli kerrassaan toista sataa miestä.
Trontan herralle pani hän suojaksi kymmenkunnan po-
liisimiehiä, suojaksi näet kansalta, joka oli hänelle nu-
hassa ja halusi ajaa hänet ulos kaupungista. Ia ase-
tettuaan mahdit kaupungin lähellä olemiin maalaisky-
liin sekä toiset mahdit kaupungin munrille, jotta ei
Kohlhaasin mäti pääsisi kaupunkilaisia yllättämään, lähti
maaherra Gerwasinksen päiwänä sotajoukkonsa kanssa
Kohlhaasill takaa-ajamaan ja wangitsemaan.

Kohlhaas oli kumminkin siksi wiisns, ettei rnwen-
nnt tuon ison joukon kanssa taisteluun; ja hoututel-
tuaan maaherraa joukkoineen wiiden peninkulman pää-
hän kaupungista ja petollisilla keinoilla moniailla pe-
tettyacin häntä, jotta lnultiin hänen paenneen rajan
poikki Brandenburgiin, sen ison sotajoukon hyökkäyksen
pelosta mnka, hän äkkiä ryntäsi, ties mitä salaisia
teitä tulkitaan, Wittenbergiin myöhään kolmannen päi-
wän illalla ja sytytti pahus kaupungin palamaan kol-
mannen terran.

Herse sen julman tempun teki, talonpoikaiseen
pnkuun puettuna; ja olikin se kolmas tulipalo tnho-
sampi kuin ensimmäinen ja toinen, sillä tuuli kowasti
sinä yönä, niin että poroksi paloi nelisenkymmentä ta-
loa terrassaan, wieläpä taksi kirkkoakin, lnostarejn, tou-
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luja useampia ja maaherran talo. Maaherra, joka
oli ollut siinä luulossa, että Kohlhaas oli paennut
Brandenburgin puolelle, palasi aamulla, saatuaan tuli-
palosta sanoman, kiireen kautta kotiin ja hämmästyi
kowasti huomatessaan, että kansa oli aiwan kuohuksis-
saan ja wihan wimmassa. Kaupungin alhainen kansa
oli näet kerääntynyt Tronkan herran majataloon, ka-
dulle ja kartanolle, pää päässä kiinni, räyhäämään ja
waatimaan, että muka hauen piti paikalla mennä mat-
koihinsa, kaupungista kiireimmittäin pois minne pippuri
kaswaa. Kaupungin pormestarit koettiwat hillitä kan-
saa ja asettaa rauhattomuutta selittämällä, että oli
lähetetty sanansaattaja Dresdeniin kysymään wiran-
omaisilta Tronkan herralle lupaa tulla sinne; on siis
odottaminen sanansaattajan palajamista ja malttakoon
kansa mielensä. Maan hullut ciwät olleet millänsä-
kään, asestettuina seipäillä ja tirweillä huusiwat wain
kaikki tuin millit, että muka Tronkan herran täytyy
heti pötkiä matkoihinsa, rupesiwat wieläpä hosumaan
moniaita raatimiehiäkin ja uhtasiwat hajoittaa Tron-
kan herran majatalon terrassaan. Kesken tätä häli-
nää hywätsi onneksi kerkesi kumminkin maaherra ko-
tiin ennenkuin ehtiwät toimeenpanna ilkeää aijettaan.

Sitä wanhaa maaherraa Otto von Gorgasia
kansa kunnioitti kowasti, niin että hänen läsnäolonsa-
kin yksistään oli omiansa rauhoittamaan mieliä. Ta-
paukselta oli kolme Kohlhaasin miestä joutunut jou-
kosta erilleen ja aiwan lähellä kaupungin porttia on-
nistui maaherran wäen saada heidät kiinni. Kansan
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nähden pantiin nuo weitikat rastaisiin rautoihin ja
kun maaherra lisäksi piti kansalle puheen, selwittäen,
että hänellä oli tiedossa Kohlhaasiu olopaikka, joten
luultawasti kohtiailoihin se murhapolttaja hantin jou-
tuisi wangitsi ja saisi ansaitun rangaistuksensa, niin
kaikkiin näihin tärkeihin asianhaaroihin katsoen kansan
mielentuohu ja pelko rupesi asettumaan, jotta malttoi-
wat odottaa sen sanansaattajan palajamista, joka oli
Dresdeniin mennyt kysymään olisiko lupa tuoda Tron-
kan herra sinne. Maaherra laskeusi hewosen selästä
sen puheensa perästä ja meni siihen majataloon, missä
Tronkan herra oli lääkärein käsissä; mies parka oli
näet sen siihen määrään saitähtynyt kansan nuhasta,
että meni kerta toisensa perästä taidottomalst ja lää-
kärein, joita oli kutsuttu kaksi tulemaan katsomaan
häntä, wälewien hajnwesien priiskotuksilla taittuvat
mies polosta wirwoittaa taidolleen jälleen. Eitä maa-

herra rumennut, Tronkan herran näin surkeana ollen,
häntä puhuttelemaan eikä nuhtelemaan hänen kehnosta
käytöksestään, katsoihan main hywin halweksiwaiseiti
häneen ja käski hänen pukeutua, silla hän oli menemi-
nen wankilaan toistaiseksi, että ei kansa pääsisi häneen
käsiksi kostamaan hänelle hänen pahat tekonsa.

Heti kun Tronkan herra, maaherra toisella ja
tämän lanko, Greschann kreiwi, toisella puolella, ilmaan-
tui kadulle, alkoi kansa sadatella hirwcästi, oikein wi-
haisesti. Soimasiwat näet Tronkan herraa kansan
tajllksi ja werenimijätsi, kaupungin ja maakunnan mit-
salsi, pahanpäiwäisetsi ilkimykseksi j. n. e. tiesi mitä kait-
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kaikkia herjauksia lausniwat hänelle wasten silmiä, jotta
mies parka oli helisemässä, tietämättä mihin katsoa; niin
noloseksi meni lopulta ja pökerryksiin niistä komista
soimauksista, että wähä wäliin pudotti lakkinsa eikä
hoksannut sitä panna päähänsä jälleen, waan sotamies
pani lakin hänen päähänsä, hänen enää siitä tictämät-
täänkään. Sotawäen keskeltä hän lopulta latosi »vanki-
lan porttiin.

Sillä walin saapui jo Aresdenistä, Saksenin »vaa-
liruhtinaan pääkaupungista, se sanansaattaja, josta jo
on kerrottu, takaisin. Wittenbergin maistraatin har-
taaseen anomukseen, että muka Tronkan herra saatai-
siin tnoda pääkaupunkiin, ei waaliruhtinaan ministerit
suostua tahtoneet, syystä siitä, että jos siihen suostui-
siwat, niin kaiketikin Kohlhaas pahus rupeaisi pää-
kaupunkia hätyyttämään kaikin keinoin, murhapoltolla
y. m., mutta welwotti ruhtinas maaherraa päinwas-
toin säilyttämään Tronkan herraa Wittenbergissä ja
suojelemaan hänet kansan nuhalta kaikin woimin. Waan
sen ohessa rauhoitti ruhtinas Wittenbergiläisiä silla sa-
nomalla, että hän oli antanut käskyn Meissenin prins-
sille Fredrikille 500 sotamiehen kanssa Kohlhaasin jouk-
koa ajaa takaa ja wangita kiireen kautta, jotta hän
ei pääsisi neljättä kertaa sytyttämään Wittenbergiä
tuleen.

Maaherra Otto von Gorgas heti ymmärsi, että ei
tai tuo ruhtinaan päätös ollut omiaan kansan mieli-
kuohua ja rauhattomuutta asettamaan mitenkään, sillä
Kohlhaasin joukko oli taas ilmaantunut Wittenbergin
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taupungin läheisyyteen, joten kansa pääsi siihen käsityk-
seen, että Kohlhaasin puolella oli wäteä enemmän kuin
olikaan. Ia toisekseen eiwät isotkaan maaherran eikä
sen Mcissenin prinssinkään joukot kumminkaan riittäisi
suojelemaan Wittenbergin kaupunkia Kohlhaasin »veh-
keiltä, koska murhanpolttajat salaa pimeinä öinä tuli-
wat sinne, matkassaan olkia, pikeä, rikkiä ja muuta
helposti palamaa aluetta. Maaherra päätti sen
tähden että hänpä ei kansalle puhu waaliruhtinaan
päätöksestä yhtään sanaa, naulattihan main tadunris-
teyksiin semmoisen julistuksen, että Meissenin prinssi
on tulossa 500 sotamiehen kanssa. Ia sen, ohessa
waljastutti hän katettujen, nelipyöräisten waunujen
eteen kaksi hewosta ja käski muutaman wanginwartijan
ajaa mannut wankilau portille warhain aamulla. Päi-
wän sarastaessa lähtiwätkin mannut useamman aseelli-
sen ratsun saattamina wankilan portilta Leipzigin kau-
punkiin wiewälle tielle. Maaherra näet ketsi tuon pe-
toksen ja sai kansan siihen luuloon, että hän muka oli
toimittanut Tronkan herran Leipzigissä olemaan, Pleis-
senburgin linnaan.

Waan Kohlhaas oli hänkin puolestaan saanut li-
sää wäteä, jotta hänen joukossa oli jo toista sataa miestä;
oli hän sen ohessa toimittanut heille aseita yllin tyllin.
Hän sen wuotsi päätti, kuultuaan että tahtaalta käsin
oli wihollisjoutto tulemassa, kiireesti tuin tuulispää
hyökätä heidän kimppuun ennenkuin he ehtisiwät hyö-
kätä hänen päälleen. Jo huomispäiwänä pimeän tul-
lcu hän Miihlbergissä ryntäsi Mcissenin prinssin timp-
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puun; tosin siinä tappelussa, heti kun ensimmäiset lau-
kaukset ammuttiin, kaatui hänen urhoollinen palwcli-
jansa Herse, maan siitä kuwin suutulsissaan ryhtyi hän
yhä tiiwaammasti tappeluun Meissenin prinssin kanssa,
jotta kolme tuntia kesti se mellakka ja häätyi prinssi
lopulta, haawoitettuna, mäki hajallaan, pakenemaan ja
Drcsdeniin palajamaan. Tuosta woitostaan uhkaroh-
keaksi tultuaan Kohlhaas heti, ennenkuin maaheira Ot-
to von Gorgas oli edes ehtinyt saada tietoakaan Meis-
senin prinssin häwiöstä, ryntäsi hänenkin kimppuun
Demarowin kylän pelloilla, eitä malttanut odottaa yön
tuloakaan, ja taisteli hänen kanssaan ties kuinka mon-
ta tuntia, kiiwllllsti, urhoollisesti; ja kumpikin puoli
menetti siinä temmellyksessä mäkeä marsin paljon. Maa-
herra olisi kukaties jatkanut taistelua sillä kerralla
kauemminkin, jollei olisi saanut sanomaa Meissenin
prinssin häwiöstä, jonka wuoksi hän katsoi wiisaimmiksi
peräytyä Wittenbergiin.

Viidentenä päiwänä noitten kahden woittonsa
jälkeen tuli Wittenbergille sanoma, että Kohlhaas oli
sytyttänyt Leipzigin kaupungin tuleen kolmesta kohti.

Muutamassa julistuksessa, minkä hän kansan kes-
kuuteen toimitti, hän kehui olemansa „ arkkienkelin Mi-
kaelin lähettiläs ja tulleensa tätä ilkeätä maailmaa,
jota Tronkan herraa suojelee, lurittamaan tulella ja
miekalla." Sen julistuksen oli hän kirjoittanut Liitze-
nin linnassa ja kehotti hän siinä kansaa miehissä ru-
peamaan hänen puolelleen, jotta saataisiin toimeen pa-
rempi järjestys muka maailmaan kuin tämä nykyinen,
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Nimensä oli hän kirjoittanut tuon julistuksen alle ja sa-
nonut sen mukamas „Lutzenin linnassa annetuksi wä-
liaitaisen mailman-hallitukseni puolesta".

Hywäksi onneksi satoi rankasti, jotta ei palanut-
kaan kuin moniaat kauppapuodit main Pleissenburgin
linnan lähitienoilla ja sammutuskeinot oliwat siksi te-
hokkaat, että tuli ei päässyt laajemmalle lewiämään.
Kuitenkin, arwaa sen, Leipzigiläiset hämmästyiwät ko«
°wasti,° huomatessaan murhapolttajan heidän kylään tul-
leen ja oleman siinä luulossa että muka Tronkan herra oli
Leipzigissä. Ia kun pari sataa aseellista ratsumiestä
oli lähetetty ajamaan Kohlhaasia takaa, maan häätyi
palaamaan tyhjin toimin kaupunkiin, ei ollut kaupun-
gin maistraatilla muu neuwona kuin käskeä kaikki por-
warit muureille mahdiksi kylää puolustamaan yötä
päiwää ja torjumaan Kohlhaasin hyökkäystä. Turhat
oliwat maistraatin kaikki julistukset, joilla se teki tyh-
jäksi sitä luuloa, että Trontan herra oli muka Leipzi-
gissä, sillä Kohlhaas puolestaan kirjoitutti toisia julis-
tuksia ja tuuluutti kansalle, että Tronkan herra on tun
onkin Leipzigissä ja jos hän ei olisi siellä, niin totta
kai leipzigiläiset pystyisiwät sanomaan missä hän on.

Saksenin waaliruhtinas, saatuaan tiedon mihin ah-
dinkoon Leipzig oli joutunut, lähetti wuorostaan sinne
sen sanan, että hän lohtiaikoihin on tulema «mutsi
sotajoukon kansja, jossa on kerrassaan kaksituhatta
miestä. Wittenbergin maaherralle Otto von Gorgasille
hän lähetti ankarat nuhteet siitä, että hän oli, joskin
Wittenbergiläisiä rauhoittaakseen, pettänyt heitä, wiel-

54



laasti uskottamalla heitä, että wantiwaunuilla oli lä-
hetetty pois kaupungista Tronkan herra. Waan ylön
suuresti hämmästyiwät kaikki Saksenin asukkaat ja mar-

sinkin pääkaupuntilaiset kun tuli tiedoksi, että oli Leip-
zigin läheisiin maalaiskyliin tiesi kenen toimesta nau-
lattu julkisiin paikkoihin ilmoitus semmoinen, että muta
„Wenzel, Tronkan linnan herra, oleilee nykyään T>res°
denissä, serkkujensa Heikin ja Konradin luona".

Asiain nain ollen, otti tohtori Martti Luterus
toimelseen »voimallisilla sanoilla palauttaakseen Kohl-
haasia esiwallalle kuuliaisuuteen; ja olihan Luterus
kuulu, niin että ei hänen sanansa tyhjään mennyttään.
Koettaen herättää Kohlhaasin omaatuntoa hän näet
kirjoitti näin kuuluman julistuksen ja naulatutti sen
kaikkiin Saksenin waaliruhtinastunnan kyliin ja kau-
punkeihin kansalle tiedoksi:

Kohlhaas, sinä, joka omasta mielestäsi olet
lähetetty muka oikeuden miekkaa heiluttamaan,
mitä teet sokeassa kiihkomielessäsi sinä, jonka po-

lvessa waäryys on isäntänä! Siitä syystä muta,
että tämän maan ruhtinas, jonka alamaisia olet,
ei ole sinulle oikeutta antanut, riidellessäsi aiwan
mitättömästä tawarasta, ryhdyt sinä katala tu-
leen ja miekkaan ja hyökkäät kuin mitähän raa-
telema susi lorwesta siihen rauhalliseen yhteis-
kuntaan, jonka hallitsija hän on. Luuletko sinä,
jota petät ihmisiä tuolla ilkeydelläsi, pystymäsi
Jumalankin edessä puolustamaan itseäsi ja teko-
jasi wiimmeisellä tuomiolla? Mitenkä woitkaan
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kurja wäittää, että sinulta on kielletty oikeutta,
siuci, joka kostonhimoisena olet ensimmäisistä jou-
tamista »vastuksista, oikeutta hakicssasi, kylläs-
tynyt ja heittänyt kesken oikeuden käymisen?
Omatko moniaat lakimiehet ja poliisit, jotka eiwät
ole juttukirjojasi kukaties perille wiencet tahi
jotka omat jotain walehdelleet, omatko ne sumu
csiwaltasi? Ia pitääkö minun sanoa sinulle, että
sinuu asiasta esimallallasi ei ole tietoa mitään,
pitääkö minun sanoa, että maan ruhtinas ei edes
nimeltä sinua tnnne, sinua jumalatonta miestä,
joka olet kapinaan rumennut häntä wastaan; hän
on niin tietämätön tuka sinä olet, että jos wii-
mcisellä tuomiolla rupeat häntä syyttämään In-
malan edessä, niin hän, ruhtinas, on silmät kirk-
kaina wastaawa: Herra, tuolle miehelle en ole
tosiaankaan mitään määryyttä tehnyt, sillä en
ole häntä nähnyt kuskaan. Se miekka, jota hei-
lutat, ei ole oikeuden miekka, maan murhan ja
ryöstön miekka, kapinoitsija olet etkä sotamies
mikään oikeuden puolesta, hirsipuuhun olet me-
nossa ja ijankaikkiscen kiroukseen jumalattomuu-
tesi ja rikoksesi wuoksi.

Wittenbergissa j. n. e.
Martti Lnterus."

Kohlhaas hautoi parasta-aikaa mielessään keinoa
millä Leipzigin kaupungin siewimmästi hawittäisi, sillä
ei hän perustanut siitä huhusta, mikä kerrottiin, että

56



muka Trouknn herra olisi Dresdeuissä, koskapa ci
noissa julistuksissa, joita oli asetettu talojen seiniin,
ollut julistajan nimeä, saati maistraatin nimeä, hä-
nen palwelijansa Sternbald ja Waldman kun hämmäs-
tyksekseen huomasiwllt tuon Luteruksen julistuksen.
Turha oli heidän toiwonsa, että Kohlhaas äkkäisi sitä,
heidän tarwitsematta häntä huomauttaa siitä. Synk-
känä ja umpimielisenä tuli hän illalla myöhään anta-
maan lyhyet käskynsä, maan ei hän sitä julistusta
nähnyt. Lopulta muutamana päiroänä kun hän oli
päättänyt hirtättää kahta miestä, jotka olimat omin
lupinsa rumenneet ryöstöön, päättiwät mainitut palwe-
lijat huomauttaa häntä siitä merkille pautawasta kir-
joituksesta. Kohlhaasin kulkiessa parasta-aikaa juhlasaa-
tossa, tapansa mukaan, semmoisessa, että hänen edellään
kannettiin punasen tyynyn päällä miekka nauhoineen
kultasine tupsuineen ja että hänen takanaan kulti kak-
sitoista sotamiestä, soihdut kädessä, kansan arasti
wäistyessä tien syrjään siinä saatossa hänen nyt

kulkiessaan mainitut palwelijat, Sternbald ja Waldman,
kiertiwät, miekat kainalossa, muuatta pylwästä, johon
oli naulattu se tohtori Martti Luteruksen julistus,
tawalla semmoisella, että se häntä oudostutti. Siwu
kulkiessaan, kädet selän takana, niissä syroissä mietteis-
sään, Kohlhaas loi äkkiä silmänsä pylwääseen ja häm-
mästyi; ja kun palwelijat nähdessään isäntäänsä kun-
nioittaen astuiwat syrjään ja poistuiwat, hän, haja-
mielisesti heitä katsoen, muutamilla reippailla askelilla
läheni pylwästä.
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Kuta osaakaan ilmaista mitä hän mielessään
ajatteli, nähdessään tuota kirjoitusta, jossa nuhdel-
tiin häntä wääryydestä ja jonka alla oli Martti
Luterutsen nimi, sen miehen nimi, jota hän arwosti
ja rakasti enemmän kuin ketään! Hän lensi terras-
saan punaiseksi, otti kypärin päästään, luki kirjoituksen
lahteen kertaan, alusta loppuun, ja kääntyi kesken pal-
welijoihinsa päin, ikäänkuin jotain sanoakseen eitä pu-
hunut mitään. Sen jälteen irroitti hän kirjoituksen
pylwäästä, luki sitä wielä kolmannenkin kerran ja
huusi Waldmanille: satuloitse hewoseni! ja Sternbal-
dille: tule kanssani linnaan! Sen sanottuaan poistui.
Tohtori Martti Luterutsen sanat, maitta niitä ei mon-
takaan ollut, oliwat siksi teräwät että riittiwät riisu-
maan häneltä, rosmojen päälliköksi rumenneelta, aseet
kaikki! Hän pukeutui talonpoikaiseen, halpaan pukuun
ja sanoi Sternbaldille, että muutaman tähellisen asian
takia oli hänen palko kiireen kautta lähteä Wittenber-
gissä käymään; moniaitten tunnollisimpain palweli-
jainsa läsnäollessa uskoi hän Lutzenistä oleman sota-
joukkonsa Sternbaldin johdatettawaksi ja lähti Witten-
bergin matkalle, ilmoitettuaan hywästi jättäessään,
että kolmen päiwän perästä oli hän palaama.

Wittenbergiin tultuaan meni hän muutamaan ma-
jataloon ja heti pimeän tultua, heitettyään wiljawan
wiitan hartioilleen ja pistettyään talsi pistoolia, jotka
oli saaliikseen saanut Trontan linnan ryöstössä, po-
wecnsa wiitan alle, lahti kawelemään tohtori Martti
Luterutsen taloon. Luterus, joka istui tuolilla kir-
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joituspöytänsä ääressä, lirjakasain keskellä, nähdessään
oudon miehen tuleman sisään ja paneman owen sal-
paan, kysyi: „Kuka olette ja mikä on asia?" Wieras,
seisoessa ääneti hetken aikaa, hatuttapäin tnnnioitta-
waisesti, aawistaen, että säikähtää kai tohtori kun ni-
men tuulee, oli hätinä ehtinyt wastata: „Olen Kohl-
haas, se hewoskauppias pahanmaineinen," niin huusi
Luterus: „Pois täältä ja joutuun", nousi seisaalleen
tarttuakseen muutamaan tiukuun ja kutsuakseen talon
muuta mäkeä sisään lisäsi: „Kirottu olet mies, juma-
laton kerrassaan!"

Kohlhaas ei liikahtanut paikaltaan, ottihan main
toisen pistoolin polvestaan ja sanoi: „los main, kunnian-
arwosa herra tohtori, rupeatte tuolla tiu'ullanne hätis-
tämään, niin heti ammun itseni kuoliaaksi tähän jalko-
jenne juurelle! Istukaa lewollisena ja uskokaa, että
niitten enkelein keskuudessa, joitten lauluja Te kirjoi-
tatte paperille, ette ole paremmassa turmassa suinkaan
kuin minun tässä seisoessani!" Luterus painui istual-
leen jälleen ja kysyi: „Mitä on asia?" Kohlhaas ivas-
tasi: „Sitä ajatustanne että minä olen kunnoton wää-
ryyden tekijä perättömäksi osottamaan, se asiani. Olette
julistuksessanne maittaneet, että muka minun esiwaltani
ei tiedä mitään minun asiastani. Hywä, toimittakaa
minulle turwatirja, niin lähden Dresdeniin ja esitän
asiani esiwallalle!"

«Onneton jakauhea mies!" Luterus huusi, nolo-
na jarauhoitettuna yhtaikaa. „Kuka oikeutti sinua hyök-
käämään Tronlan herran kimppuun omin päin sen
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omamaltaisen päätöksesi nojalla ja kun et löylänyt häntä
linnasta sitä yhteiskuntaa tulella ja nurkalla
maan, joka hänet suojelee, ha?" Kohlhaas ivastasi:
„Ei kukaan, se on tosi. Waan mnuan Dresdcuistä tul-
lut sanoma petti minut! Se sota, johon ruwcunut
olen yhteiskuntaa wastaan, on rikollinen ja määrä
sota, jos minua ei siitä kar/otettutaau." »Pois-
ajettuko!" Luterus ihmetteli. „Mitä on päähäsi pan-
nut mokoman hullun ajatuksen? Kuka on sinun aja-
nut pois yhteiskunnasta, jossa olet ollut? Sanohan,
missä onkaan sitä «valtakuntaa ollut milloinkaan, joka
olisi tarkoittanut luotaan ketään alamaistaan, oli kuka
hywänsä?" - „Hylätyksi, tarkoitetuksi", Kohlhaas
mestasi, nyrkkiä puiden, „sanon sitä, jolta kielletään
lain turmaa! Sillä sitä turmaa tarwitsen elääkseni,
toimeentullatseni; juuri sen turman takia rupeankin yh-
teiskuntaan jäseneksi tawaroineni kaikkineni; ja jota
ryöstää sen minulta syöksee minut millien joukkoon
erämaahan; hän antaa minulle käteen sen nuijan, jolla
woin hakea omin neuwoin turmaa itselleni, sehän on
selwä", „Kukapa on sinulta lain turman ryöstänyt,
mies parka?" Luterus kysyi. „Kirjoitinhan siinä ju-
listuksessani, että maan ruhtinas ei tiennyt siitä kan-
nekirjasta, minkä lähetit hänelle, syystä siitä luonnol-
lisesti, että se ei koskaan tulluttaan hänen käsiinsä.
Jos maan ruhtinaalla on kehnoja neuwoncmtajia, jot-
ta tahallaan tahi tietämättään oikeutta sortamat ja
jalkoihinsa polkemat, tula muu paitsi Jumala saa
waatia häntä tilille siitä, että hän on walinnut scm-
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moisia ueuwonantajia, ja oletko sinä, jumalaton ja
hirwittäwä mies, waltuutettu tuomitsemaan hänet siitä?"

„Hywä!" KohlhaaZ wastasi. „los maan ruhti-
nas ei hylkää minua, niiu palajan siihen yhteiskun-
taan, jonka suojelijana hän on, Wielä kerran pyydän
teitä hankkimaan ruhtinaalta turwakirjan, jotta saan
käydä Nresdenissä wapaasti, niin hajotan heti sen
sotajoukon, joka on minulla Lutzenissä, ja alotan sitä
juttuani uudestaan Dresdenin oikeudessa." Lute-
rus, hywin tyytymättömän näköisenä, heitteli paperi-
kasat, jotka oliwat pöydällä, hujan hajan eikä wähään
aikaan puhunut mitään. Tämän miehen uppiniskai-
suus suututti häntä; sitä omawaltaista «oikeudenpää-
töstään", minkä Kohlhllas oli kirjoittanut ennenkuin
lähti Tronkan linnaa häwittämään, knmmaellen hän
lopulta kysyi: „Mitä oikeastaan kaipaat Dresdenin
oikeudelta?" Kohlhaas wasta: „Tronkan herra on
rangaistawa, hewoset omat jätettäwät minulle takai-
sin siinä kunnossa, missä ue oliwat ennen, ja korwaus
on annettawa siitä wahingosta, mikä tuli sekä mi-
nulle että rengilleni Herselle, meitä kun wäkiwaltaisesti
kohdellun." Luterus kowasti ihmetteli: „Wai »va-
hingon torwausta! Tiesi kuinka monta tuhatta mark-
kaa sinä olet kiskonut irti kristityiltä ihmisiltä oma-
waltaisesti. Kirjoitatko netin rahat laskuusi, ha?"

„G>pä suinkaan", Kohlhaas wastasi. „Sitä taloani
ja muuta tawaraani, jotka olen menettänyt, en waadi
takaisin enkä myöskään torwausta waimoni hautajais-
knstannuksistll. Hersen wanha äiti on jättänyt oikeu<
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delle laskun poikansa hoitokustannuksista ja niistä ka-
maroista, jotka jäiwät häneltä Tronkan linnaan;
ja sitä wahintoa, jota tnli minulle siitä, että en pääs-
syt mustia hewosiani myymään, arwioipi asianomai-
nen lautakunta, johon hallitus jäsenet nimittänee."

LuteruZ sanoi: „Sinä hurja, kummallinen ja
hirwittiwä ihminen! Sen jälkeen kuin miekallasi
ja niin julmalla taivalla kuin mahdollista olet kosta-
nut Tronkan herralle hänen pahat tekonsa, on minusta
kumma että rupeat lisäksi pyytämään oikeudellista tuo-
miota, joka on marsin lieweä, jos oikeus semmoisen
julistaisi, sinun omawaltaiseen kostoosi nähden",
Kohlhaas »vastasi: „Korkea-arwosa tohtori, merkille pan-
kaa toki, että olen tässä mylläkässä waimoni menettä-
nyt, minä tahdon näyttää maailmalle, että waimoani
ei kuoliaaksi lyöty määrän asian talia. Suostukaa
tässä kohden minun tahtooni, niin minä suostun puo-
lestani toisissa kohdissa teidän tahtoonne," Ia sitä
sanoessa Kohlhaasin silmästä iso kyynelkarpalo herahti
poskelle. Luterus lausui siihen: „Wnatimuksest on
paikallaan, jos muuten asiat omat niin tapahtuneet
tuin hoetaan, ja jos olisit osannut ajaa asiaasi perille
asti ennenkuin ryhdyit omawaltaiseen kostoon, niin
olenpa roahwa siitä, että sinun waatimuksiisi olisi jokai-
seen suostuttu. Kumminkin eiköhän olisi, asiaa jos
tarkalleen ajattelet, ollut parempi, että olisit, Vapah-
tajan tähden, Tronkan herralle anteeksi antanut ja
mustat hewosesi noutanut hänen howistaan pois, jospa
kohta niin laihoina ja »viheliäisinä kuin ne oliwat, ja



talosi tallissa syöttänyt ja lihottanut niitä, häh?"
Kohlhaaß wastasi, astuessaan akkunaa lähemmäs:

„Olisi se ollut kukaties parempi, ei tiedä, kukaties pahem-
pikin ! Jos sen olisin arwannut, että mustain hewos-
teni takia riitaan ruwetessani seuraus siitä olisi rak-
kaan waimoni kuolema, entäpä olisi todellakin, niinkuin
sanotte, ollut parempi, korkea-arwosa tohtori, että oli-
sin kauroja kustantanut moniaita säkkejä mustille he-
nkosilleni ruuaksi! Waan koskapa waimoni sydämmestä
meri on juossut niitten tähden, niin menköön riita
noaan loppuun asti! Päättäköön oikeus eikö ole
Tronkan herra welwollinen mustat hcwoseni lihawiksi
syöttämään.". . .

Paperiansa katsomaan rupesi Luterus, hajamielisenä,
waan lupasi hän kumminkin puhutella waaliruhtinasta
Kohlhaasin asiasta. Mutta pitäisi Kohlhaasin sotawä-
kensä kanssa olla yhdessä kohti Liitzenin linnassa. Jos
waaliruhtinas suostuu siihen turwakirjaan, annetaan
siitä koko kansalle tieto julkisellakuulutuksella. - Kohl-
haasin kumartuessa suudellatseen tohtorin kättä, Lute
rns lisäsi: „Gnpä silti rohkene uskoa että ruhtinas
warmasti suostuu, kukapa tuon ennalta arwata osaa
antaako hän armoa oikeuden sijasta, sillä hän on aiko-
nut koota ison sotajoukon ja wangita sinut Liitzemssä.
Waan, niinkuin jo sanoin, kyllä koitan puhua puoles'
tllsi." Sen sanottuaan hän nousi seisaalleen, jattäät-
seen hywästit Kohlhaasille. Mutta Kohlhaas ei wielä
marsin lähtöä tehnyt, arweli näet, että hänellä oli muuan
toinenkin pyyntö mielessään. Äkkiä kumartui Luterut-
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sen eteen, toinen polwi lattiassa ja sanoi hänellä ole-
man tapana helluntaisin mennä Herran ehtoolliselle,
mntta, itämä sanoa kipeä kärsiä, niitten riitojen ja ret-
telöjen wuoksi oli ehtoolliselle meno jäänyt toisiin.

Nyt kysyi tohtori Luterukselta saisiko hänelle tun-
nustaa syntinsä ja pahat tekonsa sekä ripityksen jälkeen
wllstaanottaa pyhän sakramentin. Luterus, hiukan mie-
tittyään ja teräwästi katsottuaan Kohlhaasia silmiin,
sanoi: „Aiwan mielelläni, Kohlhaas! yerra, jonka
merta ja ruumista tahdot nauttia, -antoi wihollisilleen
anteeksi. . . Tahdotko sinä puolestasi antaa Tronkan
linnan herralle anteeksi hänen rikoksensa, mennä nouta-
maan mustat hewosesi kotitaloosi ja tallissa siellä niitä
lihawiksi syöttää, suostutko siihen, häh?"

Kohlhaas lensi punaseksi ja sanoi: „Korkea-arwosa
tohtori, ei suinkaan Herrakaan mahtanut kaikille wihol-
lisilleen anteeksi antaa, wai antoiko? Olkoon menneeksi,
annan ruhtinaille, Brandenburgin jaSaksenin ruhtinaalle
lumpasellekin, anteeksi, linnan monoille ja pehtorille,
Henrikin ja Konradin herralle, wieläpä muillekin, jotka
omat minua sortaneet; maan sallikaa minun, jos suin-
kin täypi laatuun, pakottaa Tronkan herran mustat
hewosct lihawiksi syöttämään." Luterus tuon kuul-
tuaan näytti hywin tyytymättömältä ja alkoi tiukua
helistää.

KohlhaaZ kun nyt kuuli palwelijan tuleman etei-
seen kynttilän kanssa pyyhki kyyneleet silmistään ja
nousi seisaalleen; maan kosta omi oli salwnssa eikä
Lnteruskaan, joka oli papericnsa kanssa rumennut hää-
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räämään, hoksannut, uiin Kohlhaas meni palwelijallc
owea awaamaan. Ennenkuin Koolhaas jätti hywästi
ja seurasi palwelijan sälissä, joka oli käsketty opas-
tamaan häntä . pimeän eteisen kautta kartanolle ja
kadulle, hän wielä Luterusta puhutteli, tarttuen mo-
lemmin käsin hänen käteensä ja sanoen: „ Ettekä siis,
tohtori rakas, woikaan olla minulle awullisna, että
pääsisin sowintoon?" Luterus wastasi lyhyesti: „Gn
wapahtajan kanssa, waan ruhtinaan kanssa kyllä toi-
won sowintoa aikaansaaman, ainakin koitan!" jonka
jälkeen hän pitemmittä puheitta palwelijalle antoi wiit-
tautsen opastaa Kohlhaasia, Gikä Kohlhaaskaan enää
jäänyt wiiwyttelemään Luterusta, maan jätti hänelle
hywästit, surkean ja komin murheellisen näköisenä.
Palwelija kulki kynttilä kädessä edellä ja Kohlhaas rap-
pusia alas, kunues katosi.

Huomenna Luterus kirjoitti heti Saksenin ruhtinaalle
kirjeen, jossa .hän ensinnäkin siwumennen antoi tar-
peelliset „kuka käski" niille ruhtinaan kelwottomille neu-
wonantajille, Henrikille ja Konradille, joista toinen,
niinkuin lukija muistanee, oli ruhtinaan rahastonhoi-
taja eli kamreeri ja toinen juomanlaskija, molemmat
Wenzelin herran, Tronkan linnan isännän, kanssa wel-
jesten lapsia, ja sitten arweli, puhuen suoraan suunsa
puhtaaksi, niinkuin tapansa oli, että taitaa olla mii-
sainta suostua Kohlhaasin ehdotukseen ja antaa hänelle
turwakirja, jotta hän pääsee juttuaan ajamaan perille
asti. Kansa suosii häntä siihen määrään että jopa
Wittcnbergissäkin, maikka hän on sitä kaupunkia kol-
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masti koittanut poroksi polttaa kerrassaan, oli moniaita
puoltajia. Ia olipa luultawa, että jos ei suostut-
taisi hänen pyyntöön, niin hän kaikelle kansalle kertoisi
tumminkin turwatirjaa pyytäneensä, tiesi millä ilkeällä
taivalla solmuisten ruhtinasta, eikä siitä kansan willi-
tylsestä olisi hywiä senrautsia suinkaan. Helposti saat-
taisi käydä niinkin hullusti, että kansa rupeaisi esiwal-
lan käskyille ja kielloille kowakorwaiseksi kerrassaan.
Tosin ei oli esiwallalla tapana eikä soweliastakaan
antantua neuwotteluihin kapinallisen, aseisiin ryhtyneen
alamaisen kanssa, waan tämä tapaus on tawaton ker-
rassaan sen puolesta, että häntä, Kohlhaasia, on koh-
deltu sillä lailla kuin jos olisi hän yhteiskuntaan muka
kuulumaton. Tästä rötöksestä selwittäisiin kukaties sie-
wimmästi sillä lamalla, että häntä pidettäisiin jonakin
muukalaisena, maahan hyökänneenä wihollisena eitä
esiwaltaa wastaan nousseena kansalaisena.

Waaliruhtmaalle kun tuotiin tuo kirje oli ruhti-
naallisessa linnassa paraikaa käymässä useat ylhäiset
wirkamiehet, waltakunnan ylimmäinen kenraali, Meis-
senin prinsi Kristian, joka oli ennen mainitun Miihl-
bergin tappelussa häwiölle joutuneen ja haawoitetuu
Meisfenin prinsin Fredrikin setä, ruhtinaallisen korkean
oikeuden esimies kreiwi Wrede, wllltiotanslian esimies
Kallheimin kreiwi selä Trontan linnan isännän serkut
molemmat, Henrikki ja Konrad, toinen juomanlaskija
toinen kamreeri, ruhtinaan tuttawia ja ystciwici nuo-
ruudestaan asti. Kamreeri Konrad, joka oli ruhtinaan
salaneuwos, hänellä kun näet oli walta kirjoittaa rnh-
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tinaallisten käskyin alle ruhtinaan nimi ja sitä nimi-
kirjoitusta sinetillä »varustaa, pyysi ensimmäiseksi sanan-
wuoroa. Pnhccn aluksi hän otti monisanaisesti sel«
wittääkseen että hän ei olisi suinkaan hylännyt kan-
netta, minkä Kohlhaas nosti hänen serkkuaan Tronkan
linnan isäntää ivastaan, ellei häntä olisi määrillä
ilmoituksilla petetty ja luuloteltn, että oli Kohlhaas
sulasta riidan halusta ryhtynyt asiaan. Waan silti
ci ollut Kohlhaas oikeutettu mitenkään, ei jumalallisten
eikä inhimillisten lakien mukaan, omin päin rupeamaan
kauhealla taivalla kostamaan. Suurtapa kunniaa niit-
täisi Kohlhaas, jos rumettaisiin hänen kanssa neu-
wottelemaan ikäänkuin ulkomaisen wihollisen kanssa
ikään. Eikä ruhtinas puolestaan niittäisi kuin sulaa
häpeää tästä asiasta, jos suostuttaisiin tohtori Lute-
rukfen ehdotukseen; ja innoslui tuota selittäessään kam-
reeri Konrad siihen määrään, että arweli muka mie-
luummin myöntywänsä siihen että Trontan herra wel-
woitettaisiin, niinkuin Kohlhaas oli waatinutki», liha-
waksi syöttämään niitä mustia hewosia Kohlhaasin-ky-
län tallissa. - Ruhtinaallisen oikeuden esimies trciwi
Wrede puolestaan, saatuaan puhewuoron, pahoili sitä,
että edellinen puhuja, silloin kun Kohlhaasin juttu oli
hänen täsiteltäwänä, ei ollut heti yhtä tärkeä siitä että
ci ruhtinas waan häpeätä niittäisi. Oli hänestä arwe-
luttawa kerrassaan waltion rumeta koko woimallacm
ja mallallaan ajamaan määrää asiaa. Selma oli hänestä
niinikään, että Kohlhaasin puolelle kallistuu mahdotto-
man suuri wäkijouklo ja että yhä lisääntyy rikosten



luku jos tätä asiaa ajetaan samalla nurjalla tawalla
kuin tähän asti; paras olisi että suoraan tunnustettai-
siin wäärä määräksi ja oikastaisiin mikä wielä on mah-
dollista oikasta, eikä muulla keinolla hallitus tästä ru-
masta rötöksestä ikinä selwiäkään.

Mcissenin prinssi Kristian wastasi ruhtinaan ky-
symykseen mitä hän puolestaan tästä rötöksestä arweli,
että maikka hän kylläkin kreiwi Wreden jaloa oikeuden-
tuntoa arwostaa osaa, on silti hänestä merkille pantn-
wa se hywin tähellinen seikka, että Wittenbergin ja
Leipzigin kaupungit sekä ne maalaiskylät, joita Kohl-
haas on ryöstänyt tahi polttanut, eiwät jää ilman
wahingonkorwausta ja että Kohlhaasiu tulee saada
rangaistuksensa siitä, jospa kohta hänelle suotaisiin ti-
laisuutta perille wicdä juttunsa Tronkan herran kanssa
ja saada häneltä asianomainen wahingon-lorwaus mus-
tista hewosistaan. Ei ole wähänen asia järjestyksen
palauttaminen, siksi retukannalle on yhteiskunta joutu-
nut. Gi tässä ole muu neuwona kuin yhä isomman
sotajoukon kerääminen, joka pystyy kerrassaan hajotta-
maan Kohlhaas pahuksen roswojoukon ja sieppaamaan
hänen Wangiksi Liitzcnin linnasta; kamreeri Konrad on

siinä suhteessa mallan oikeassa. Kamreeri ihastui
kuullessaan sotaherran puhetta, siirteli hymyssä suin
kaksi tuolia lähemmäs ruhtinasta ja Meissenin prinssiä,
pyytääksen heitä istumaan, ja lausui muutamia mie-
listelewiä kornlauseita prinssin oikeudentunnosta ja
wiislludestll; miisauttahan tosiaankin karmitaan ennen-
kuin selwiää tämä tämmöinen sekawa wyhti, hän nr-
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weli. Waan prinssi ei istunut tuolille, pitelihän
sitä main käsissään ja sanoi silmät kamreeriin päin:
„Gi ole' teillä ollenkaan ilon syytää, sillä jos ruhtinas
minun neuwoni murteen ottaa, sen minkä olen wasta
antamaan päässyt, niin hänen pitää teidätkin wangita
ja alottaa juttua teitä wastaan siitä että te olette hä-
nen nimeään laittomilla toimillanne häpäisseet. Sillä
jos on pakko jättää sikseen oikeudenkäynti tiesi kuinka
monesta Kohlhaasin rikoksesta, ei silti ole syytä sikseen
jättää teidän rikosta, herra kamreeri, josta Kohlhaasin

rikokset omat seurauksena olleet; ja wasta kun teitä
on kuoleman rangaistukseen waadittu, on Kohlhaasin
wuoro tullut kukistua, jonka asia on, kuten tietty, wal-
lan oikea ja jonka käteen te, herra kamreeri, Vääryy-
dellänne olette miekan panneet."

Vaaliruhtinas, jota kamreeri hämmästyksissään
katseli, lensi punaseksi kerrassaan ja meni lähemmäs at-
kiinaa, kääntyen hänelle selin. Kallheimin lreiwi het-
ken päästä, jolloinkaikki oltiin nolona ja ääneti, arweli,
että sillä lailla ei päästä rettelöistä erilleen. Jos
kamreeria rumetaan käräjillä ahdistamaan, niin silloin
pitäisi tietenkin juttua ulottaa Meissenin prinssiä Fred-
rikkiätin wastaan; sillä hänkin oli monella tawalla rik-
konut, niin että jos rumetaan kaikkia niitä ahdistamaan,
jotka owat mitkä milläkin lailla aikaansaaneet sitä ny-
kyistä rauhattomutta, hänkin olisi waadittawa tilille
siitä, mitä Muhlbergin tappelussa tapahtui. Juoman-
laskija Henrikki lausui, waaliruhtinaan nolojen näköi-
senä lähestyessä pöytää minkä wieressä hän seisoi, sa-
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nanwuoron saatuaan: „ Minusta on tumma, että wal-
tiowiisaal miehet eimät heti hoksaa mikä neuwoksi.
Kohlhaas on luwannut heti laskea hajalleen sotajouk-
konsa, jahla wain annetaan hänelle turwakirja ja sal-
litaan hänen wapaasti tulla Dresdeniin alkamaan uudel-
leen juttuaan. Hywä, wann siitä ei seuraa, että on
aimo hänelle annettawa; ne on läksi eri asiaa „armo" ja
„turwatirja". Tohtori Luterus ei siitä wain selwillä ole
eikä waltionneuwoskuntakaan." Juomanlaskija pani etu-
sormen nenälleen, hywin wiisaan näköisena, ja lausui
wielä: „lulisti Dresdenin oikeus päätöksen minkälaisen
hywänsä, niin se ei estä sieppaamasta Kohlhaasia Wan-

giksi niitten murhapolttojen ja ryöwäämisien takia. Jos
näin waltiowiisaasti menettelemme, maailma on kiit-
täwä meitä wastakin." Kun tähän juomanlaskijan
puheeseen ei wastannut mitään Meißsenin prinssi
Kristian eikä Wreden kreiwikään, joten neuwottelu
näytti loppuneelta, waaliruhtinas sanoi, että asia jäte-
tään toiseen waltioneuwoskunnan kokoukseen ja että
hän siihen asti on mielessään hautoma niitä ueuwoja,
joita hänelle on tänään annettu. Maan koska waa-
liruhtinas ei ollut halukas rikkomaan sitä hywää wä-
liään kamreerin kanssa eikä Meissenin prinssin neuwo,
että olisi nostettawa kanne häntä waZtaan, ensinkään
miellyttänyt, niin oli selmä että hän ei suostunut
myöskään sotaretkeen Kohlhaasia wastaan, maikka jo
oli ehditty ryhtyä kaikenlaisiin walmistuksiin siltä Ma-

ralta. Hän jäi näet treiwi Wreden kanssa juttelemaan
ja oli samaa mieltä hänen kanssa. Ia kun Wreden



kreiwi näytti hänelle muutaman kirjeen, jossa kerrottiin
että Kuhlhaasin joukko oli jo 400 mieheen kaswaa
ehtinyt,' wieläpä että se aiwan helposti piankin woisi
kaswaa paljo suuremmaksi, taksin- tahi kolminkertaiseksi-
kin, niin wllllliruhtinas päätti luin päätti ottaa war-
teen tohtori Luteruksen nenwon.

Siis uskoi hän Wreden kreiwille Kohlhaasin rö-
töksen selwittämisen; ja parin päiwan perästä ilmes-
tyi julistus, pääkohdiltaan näin kuuluma:

„Me Saksenin waaliruhtinas y. m. y, m.
julistamme täten, että olemme tohtori Martti
Lnterutsen ueuwosta päättäneet suostua turma»
kirjan antamiseen Mikael Kohlhaasille, hewos-
kauppiaalle, joka on Brandenburgista kotoisin,
jotta hän saa wapaasti tulla Dresdeniin, sillä
ehdolla että hän ainakin kolmen päiwän sisään
aseellisen joukkonsa hajottaa; ja otetaan siis
uudestaan Nresdenin oikeuden tutkittawaksi se
Tronkan linnan herran ja Kohlhaasin wälinen
hewosjuttu, nimittäin sillä lailla että jos korkea
oikeus hylkää Kohlhaasin kanteen, niin hän ran-
gaistaan ankarasti, lainmukaisesti, siitä että on
omin päin uskaltanut kostamaan rumeta; maan
jos käy niin että sanottu oikeus katsoo kanteen
oikeaksi, hän joukkoineen armahdetaan ja wapau-
tetaan edcswastauksesta kaikista niistä wätiwal-
taisista teoistaan, joita he omat tehneet Sakse-
nissa,"
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Saatuaan tohtori Luterukselta muutaman kappa-
leen tuota waaliruhtinaan julistusta lukeakseen, Kohl-
haas heti kiitoksilla, lahjoilla ja asianomaisilla kehotuk-
silla kaikenlaisilla hajotti sotajoukkonsa, jospa kohta
tuossa turwakirjassa oli towattin ehtonsa. Ne aseet,
rahat ja tawarat, jotka oliwat hänen saaliikseen jou-
tuneet, hän lähetti kaikki Lutzcnin ruhtinaalliselle oikeu-
delle tallennettawllksi ruhtinaallisena omaisuutena. Ia
lähetettyäan Waldmanin, toisen palwelijansa, peruut-
tamaan talon kaupan ja Sternbaldin, toisen palweli-
jansa, noutamaan lapset mummon luota Schwerinistä

Kohlhaasin kylään, hän poistui Lutzenin linnasta ja
meni Nresdeniin, ne mahat rahat ja arwopaperit, mitkä
hänellä oli omaisuudestaan jälellä, powitaskussaan.

Päiwän waljetessa ja kaupunkilaisten nukkuessa
wielä Kohlhaas kolkutti sen pienen talon portille, mikä
oli hänelle jäänyt Dresdenin kaupungin maalla, se
hywäntahtoinen naapuri näet kun oli suostunut jättä-
mään sen hänelle takaisin, jos hänen tekisi mieli talon-
kauppaa purkaa; ja Tuomaalle, sen talon wanhalle
pehtorille, joka kummissaan näki isäntänsä kotiintuloa
arwaamatonta, sanoi: menehän Meissenin prinssille
ilmoittamaan, että minä, hewoskauppias Kohlhaas,
olen täällä. Meissenin prinssi heti lähtikin ottamaan
selkoa ja omin silmin näkemään oliko Kohlhaas to-
dellakin kaupunkiin rohjennut tulla ja huomasi, että
wäteä oli kerääntynyt mahdottoman paljo niille kaduille,
jotka Kohlhaasin talolle wciwät.
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Se sanoma, että kansan sortajan, Tronkan her-
ran kurittaja oli kaupunkiin saapunut, oli näet houku-
tellut kaiken kansan laduille; talon porttia täytyi pais-
kata lukkoon, jotta kansa ei täyttäisi koko pihaa ja
poikawiikarit kapusiwat aitojen ja isojen kiwien päälle
nähdäkseen muka luulusaa rosmoa, hänen aamiaispöy-
dässään istuessaan. Meissenin prinssi moniaitten so-
tamiesten kanssa pääsi kuitenkin kartanolle ja Kohlhaa-
sin kamariin asti, jossa Kohlhaas istui pöydän päässä
ylisillään, „Tekö olette Kohlhaas, se hewoskauppias?"
prinssi kysyi, „Siksi minua sanotaan", Kohlhaas was-
tasi.ja otti nahkasen laukun wyöltään, joka sisälsi lai-
lellllisia papereita, häntä koskemia näet, kunnioittawai-
sesti ojentaen sen prinssille ja lisäten: „Hajalleen
laskettuani sotajoukkoni olen saapunut tänne Nresde-
niin jatkamaan juttua niitten mustain hewosteni täh-
den Trontan herraa wastaan". Prinssi heitti hätäi-
sen katseen Kohlhaasiin, tarkastaen häntä kiireestä kan-
tapäähän, ja rupesi lukemaan niitä papereita, jotka
oliwat tuossa nahkasessa laukussa. Sitä todistusta
marsinkin tarkkaan näytti lukeman, minkä Lutzenin oi-
keus oli antanut ja josta näkyi, että Kohlhaas oli jät-
tänyt sotasaaliinsa kaiken, rahat, aseet y. m. sen ruh-
tinaallisen oikeuden haltuun. Kuulusteltuaan Kohlhan-
silta hänen olosuhteitaan, mitä omaisuutta hänellä oli,
montako lasta hänellä on, mihinkä toimiin wasta aikoo
rumeta y. m. sekä tyydyttäwiä wastauksia saatuaan,
prinssi antoi Kohlhaasille takaisin laukun papereineen
ja arweli, että eipä ole mikään estämässä häntä alta-
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masta hewosjuttua uudelleen ja käski hänen mennä
suoraa päätä oikeuden puheenjohtajan, Wreden kreiwin,
puheelle. Hetken oltuaan ääneti ja akkunasta ihmetel-
len katseltuaan sitä suunnatonta wäen paljoutta, joka
oli kokoontunut talon edustalle, prinssi lausui: „ Minun
täytynee panna muutamiksi päiwiksi sotamiehiä sinulle
mahdiksi suojelemaan wätijoutolta kotosalla ollessasi ja
kaupungilla käydessäni, näen mä".

Nolona loi Kohlhaas silmänsä lattiaan eikä pu-
hunut mitään. Prinssi sanoi: „Mtäkaitki! Käwi
miten käwi, syytä itseäsi!" jonka jälkeen teki lähtöä,
Kohlhaas siihen mustasi, jo mieltään malttaen: Ar-
mollinen herra, tapahtukoon niinkuin tahdotte. Kuu-
han main sallitte minun jälleen, jos hywätsi näen, las-
kea mahdin luotani ja käskeä heidän poistua, minulla
ei ole mitään wastaansanomiZta ja suostun mielelläni
teidän tuumaanne!" Siihen prinssi wastasi: „Aiwan
niin!" ja kolmelle sotamiehelleen selwitettyään, että
talon isäntä ei ollut wanlina suinkaan, maan kerras-
saan wapaa mies ja että heidän tuli main suojella
häntä hänen kaduilla kulkiessaan, hän jätti hywästi
Kohlhaasille ja poistui.

Päiwällisen aikana Kohlhaas kolmen sotamiehen
kanssa meni oikeuden puheenjohtajan treiwi Wreden
puheelle, mahdottomon ison wäkijoukon heitä seuratessa,
joka ei kuitenkaan yrittänytkään tehdä hänelle mitään
pahaa, syystä että poliisi oli kowasti kieltänyt. Hy-
win ystäwällisesti krciwi tcrwehti Kohlhaasia, käski hä-
net kamariinsa ja jutteli hänen kanssa pari tuntia,
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kysellen jn kuulustellen, sillä hän halusi päästä asiain
perille kerrassaan, sekä neuwoi häntä lopulta käymään
muutaman taitaman asiamiehen puheella ja pyytämään
häntä kannetirjllll kirjoittamaan, oikeuteen jätettäwäksi.
Niinpä ikään se asianajaja kirjoittikin kannetirjan, mel-
kein yhtäläisen kuin minkä Kohlhaas jo sitä ennen oli
oikeuteen jättänyt, maan joka silloin hylättiin, maatien
että Tronkan herra oli tuomittawa edeswastnuksecn ja
ne mustat hewoset jättämään Kohlhaasille takaisin siinä
lilassa, yhtä lihawina ja komeina tuin ennen oliwat
olleet, sekä korwaamaan hänelle mahingon, niinkuin
myös senkin mahingon, minkä oli Tronkan linnassa
kärsinyt Herse, se Kohlhaasin renki; kuitenkin oli nämä
mahingon korwaukset kaikki jätettäwat mainitun rengin
äidille, koska renki itse oli jo wainajain joukossa. Kan-
uekirja kun oli kirjoitettu, Kohlhaas meni uteliaan »vä-
kijoukon keskeltä kotiin ja päätti itsekseen, että ei hän
syyttä suotta poistu talostaan; kylään hän ei mene
ilman tärkeää asiaa.

Tronkan linnan herra oli hänkin laskettu pois
wankeudestaan Wittenbergissä. Mies parka oli ollut
sairas, ties mitä ruusun-tapaista tautia oli saanut toi-
seen jalkaansa. Tuskin oli siitä parannut, niin tuli
oikeuden haaste saapumaan heti paikalla Tresdeniin
Kohlhaasin kanteeseen wastaamaan siinä hewosjutussa
tuulusassa. Hänen serkkunsa juomanlaskija Heikki ja
rahastonhoitaja eli kamreeri Konrad, joittentaloon hän
meni majailemaan, eiwät olleet hänelle hywinkään suo-
peita; soimasiwat häntä telwottomaksi raukaksi, josta ei
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ollut sukukunnalle muuta luin sulaa häpeää ja kehotti-
lvat häntä kiireen kautta ne mustat hewoset takaisin
tuomaan, sillä nyt hänet tumminkin tuomittaisiin niitä
koneja syöttämään ja lihottamaan entiseen kuntoonsa,
jolla asialla nauraisi kaikki ihmiset, se tietty, Trontan
herra päiwitteli, että hänpä on säälittäwin ja onnet-
tomin ihminen koko maailmassa. Syytön hän sanoi
muka olemansa; pehtori ja wouti oliwat muka hewo-
set omilla pelloillaan ajoilla laihduttaneet. Mies riepu
ei jaksanut, pahoillaan kun oli, kauemmin seisoakaan,
pyysi saadakseen istua tuolille; pelkäsi näet, että jos
hän seisomaan rupeaa, niin wielä se ruusu pahus pa-
lajaa hänen sääreensä.

Huomenna herrat Heikki ja Konrad, Trontan her-
ran serkut, joilla oli maatiloja Trontan linnan lähei-
syydessä, lahettiwät serkkunsa pyynnöstä sanan tilojensa
pehtoreille ja woudeille, kysyen näet, tiesiwätkö kuka-
ties mihin ne mustat hewoset, tuon Trontan linnan
surkean häwitytsen jälkeen sinä kauheana yönä, oliwat
joutuneet. Waan muuta selkoa ei saatu, linna kun
oli häwitetty kerrassaan ja melkein laitti asukkaat tapet-
tu, kuin että muuatta renkiä murhapolttaja oli mie-
kan lappeella hosunut ja pakottanut palamasta tallista
noutamaan pois ne mustat hewoset, waan että kun
perästä päin sama renki oli kysynyt Kohlhaasilta mihin
hewoset oliwat tuletettawat, niin ei ollut muuta mus-
tausta saanut tuin ätäsen pottun.

Se wanha, luuwaloinen eukko, joka oli ollut Tron-
kau linnassa emännöitsijanä, oli paennut Meissenin



kaupunkiin. Tronkan herran lähetti kirjoitti hänelle kir-
jeen ja kysyi liesikö hän mihinkä se renki, joka tallista
oli noutanut pois Kohlhaasin hemoset, oli häwinnyt
linnan palon jälkeen. Siihen emännöitsijä ivastasi,
että lnultawastikin oli hän paennut Satsenin ja Bran-
denburgin rajan poikki Brandenburgin waaliruhtinas-
kunnan puolelle. Waan kuulustelut oliwat turhat, ja
luultawllstikkin oli tuo luulo perätön; sillä Tronkan
herran palwelutsessa ei ollut yhtään brandenburgilaista
eikä kukaan ollut edes sen tien warreltataan kotoisin,
joka wei Brandenburgiin. Moniaat Dresdenin mie-
het, jotka muutamia päiwiä linnan palon jälkeen oli-
wat olleet Wilsdrufin kylässä käymässä, ticsiwät ker-
toa, että sanottuun aikana oli muuan renki saapunut
mainittuun kylään, kahta hewosta riimun warresta
taluttaen, waan hewoset kun oliwat olleet peräti sur-
kean näköiset ja niin wäsyksissään, että eiwät jaksa-
neet etemmäs kulkea, niin oli hän ne jättänyt erään
lehmäpaimenen haltuun nawettaan pantawaksi ja ruo-
tittawaksi. Arwattllwastikin ne konit oliwat Kohl-
haasin; waan tuon kylän miehet tiesiwät wuorostaan
kertoa, että lehmäpaimen oli muka puolestaan ehtinyt ne
hewoset myydä jollekin, tiesi kelle; ja kolmas huhu,
jonka kertojasta ei päästy selwille, läwi semmoinen,
että hewoset oli aikoja sitten tapettu muka ja raadot
kuopattu.

Tronkan herran serkut, se juomanlaskija Heitti ja
se kamreeri Konrad, olimat hywillään tästä sanomasta,
Mä kosla Tronkan herralla ei ollut hewostallia, olisi
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heidän täytynyt jättää omissa talleissaan noille Heino-
sille tilaa, siellä syötettäwiksi ja hoidettawiksi, jos ne
elossa olisiwat olleet; maan nyt kun hewoset oliwat
kuolleet, siitä waiwasta pääsiwät siewästi erilleen. Kum-
minkin päättiwät he warmuuden wuoksi hankkia asiasta
selwää tietoa. Onhan tosi, että arwelu ei ole tiedon
weronen. Tronkan linnan herra, jonka maalla sijaitsi
Wilsdrufin kylä, lähetti heti kirjeen kylän tuomarille
ja läski hänen, selwitettyaän miten hewoset oliwat
»vahingossa jontuneet tielle tietämättömälle, ottaa selko
missä ne oliwat ja kenen hallussa tätä nykyä sekä
pyytää tuon hewosten nykyisen omistajan heti hewoß-
ten kanssa tulemaan Dresdeniin ja jäättää ne Konra-
din kamreerin talliin; palkinnon saisi waiwannäöstään
ja kunniallisen saisikin. Muutamia päiwiä sen jälteen
tuli luin tulikin se mies, joka oli Wilsdrufin lehmä-
pnimenelta ostanut hewoset, Dresdenin torille; hänen
taksi-pyöräisten rattaitten eteen oli waljastettu kolme
hewosta, joissa keskimmäinen oli lihawa, waan toiset
kummallakin puolen hywin laihat ja surkean näköiset

mustat, Ikäwä sanoa, paha kärsiä, tuo mies oli
Döbbelnin kylän eläinten teurastaja eli nyltyri.

Kuultuaan puhetta, että olisi saapunut torille mies
kahden mustan hewosen kanssa, niitten julka Tronkan
linnan palon alta oli korjattu, lahttwät Tronkan herra
ja Konradin kamreeri, hänen serkkunsa, heti katsomaan
oliko puheessa mitään perää; täskiwät moniaita renke-
jään tulemaan, jotta miehissä toimitettaisiin hewoset,
jos ne Kohlhaasin hewosia oliwat, kamreerin talliin,
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kun ensinnä oli kunnialla maksettu sille hewllsten tuo-
jalle hänen wlliwan näöstä palkka. Waan koivin häm-
mästyiwät nähdessään, että oli mahdottoman paljo
wäkeä kerääntynyt kärryjen ympäri, hewosia näet kat-
somaan; siinä naurettiin hewos-paroilla, joitten tähden
koko waltakunta oli joutumaisillaan häwiölle, ja ihme-
teltiin että semmoistenko konien wuoksi, jotka omat
niin laihat ja surkeat, että jo owat joutuneet nylkyrin
haltuun! „Paljo porua ja wahä willoja!" Tronkan
herra kierteli kärryjä ja ihmetteli, että eihän toki nämä
hewoset ole niitä, jotkaKohlhaas linnaan jätti! Waan
kamreeri, Tronkan herraan luoden niin wihasen ja te-
rnwän silmäyksen, että hirwitti, ja päällystakkiaan na-
peista päästäen jotta paistoi ritarinmerkit ja mitallit
hänen rinnastaan, armotkaan näköisenä astui nyltyriä
lähemmäs ja kysyi: >,Onko nämä mustat hewoset ol-
leet Wildsdrufin lehmäpaimenella, häneltätö ne on
saatu, ja nämäkö hewoset Tronkan herra on pyytänyt
kylän tuomarin tänne toimittaa, häh?" Nylkyri, joka
paraikaa wesiämpäriä oli kantamassa sen lihawan he-
wosen eteen, mikä oli keskimmäisenä kärryjen aisoissa,
juottaakseen sitä, sanoi: „mustatko?" —Siltä lihawal-
ta hewoselta otti snitset suusta, laskettuaan wesiämpä-
rin maahan ja sanoi: „ Mustat sain Hainikenin kylän
sikopaimelta"; mistä sikopaimen ne saanut oli, sitä
hän ei tiedä; oliko Wildsdrufin lehmäpaimenella saanut
ne wai loltain muulta, wähät hän siitä tietää. Äm-
päriä polwensa ja aisain wälissä painaen nylkyri sanoi
lisäksi, että kylän tuomari oli käskenyt hänen wiedä he-
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moset Dresdeniin, waan sen herran nimi, jolle ne oli-
wat toimitettawat, sanottiin oleman Konrad, Sitä sa°
noessaan hän käänsi ämpärin nurin ja laski weden,
mitä oli siihen jäänyt, maahan.

Kamreeri tuskitteli. Wäkijoutto näet pilkallisesti
katseli tätä outoa menoa eikä se nylkyri pahus ollut
millänsäkään, ei edes katsellut arwosaa kamreeria sil-
miin häntä puhutellessaan, hääräilihän main sen he-
wosensa ja ämpärinsä kanssa. „Minä olen Konradin
kamreeri minä, maan hewoset omat serkulleni tulemia;
ne omat, näet, Tronkan linnasta, palon alta, pois-
tettu, joutuiwat Wilsdrufin kylään ja Kohlhaasin omat
ne omat oikeastaan, hän ne linnaan jätti, näetkös?"
Niin kamreeri karjasi minkä jaksoi ja kysyi nylkyriltä,
jolla oli kädet taskussa ja sääret hajallaan: „Gtkö
tuota tiedä? Hainikenin sikopaimen nekö sai Wilsdrufin
lehmäpaimenelta wai joltakin toiselta ja keltä, setä keltä
tämä ne sai wuorostaan, häh?" Nylkyri, joka oli
kaatanut weden ämpäristä ja asettanut lärryjensä wie-
reen, ivastasi, että ei hän muuta tiedä luin että oli
käsketty hänen tuoda hewoset Dresdeniin sille Konra-
din kamreerille. Mitä tuo herra pauhaa sitä ei hän
käsitä ja kellä hewoset owat olleet ennen kuin ne jou-
tuiwat Hainikenin sikopaimenella, Tuppuraisella wai
Tuppuraisella, Wilsdrufin lehmäpaimenella wai jollakin
toisella, siitä ei hän wälita, silla ei hän ole niitä wa-
rastanut kumminkaan. Sen sanottuaan meni, ruoska
selän takana, muutamaan kapakkaan saadakseen ma-
keaan suuhunsa jotain syötäwää ja juotawaa. Kam-
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reeri ei arwannut mikä neuwoksi. Gi tiennyt kamreeri
parka mitä tehdä hewosilla, jotka Hainkenin sikopai-
men oli myynyt Döbbelnin nylkyrille, jolleiwät ne
olleet ne hewoset, joitten selässä paholaisella oli tapana

ratsastaa Saksan kautta. Hän käski Tronkan herran
lausua mieltänsä, waan kun Trontan herra, taswot
kalpeina, ei osannut muuta sanoa tuin että ostettawat
ne kai owat nämä hewoset, oli ne Kohlhaasin hewoset
wai jonkun muun, niin Konradin kamreeri suuttui lo-
wasti ja soimasi Tronkan herraa pahanpäiwäisesti, tie-
tämättä kuitenkaan mikä neuwoksi ja teki lähtöä wäki-
joukosta pois. Hän kutsui muutaman tuttawansa,
Wenkin wapaaherran, joka ratsun selässä ajoi siitä
siwu, luokseen. Liikahtamatta itse puolestaan paikal-
taan, sillä näytti siltä kuin katsojat kaikki, joitten kes-
kellä hän oli, olisiwat wain olleet hänen lähtöään
odottamassa purskahtaatseen isoon nauruun, loska
nenäliinojaan painoiwat suulleen, käski hän Wenkin
wapaaherran kiirehtiä Wreden kreiwin puheelle ja pyy-
tää häntä kutsua Kohlhaasin katsomaan niitä mustia
hewosia, oliwatko ne hänen.

KohlhaaZ oli wastikään kutsuttu Wreden kreiwin
puheelle ja saapualin ehtinyt; arwattawasti Wreden
kreiwi halusi saada selwitystä siitä mitä kaluja ja
minkä werran rahaa Kohlhaas oli jättänyt Lutzenin
oikeuden huostaan ennenkun hajotti aseellisen joukkonsa.
Siis sattumalta Kohlhaas oli jo kreiwin huoneessa
kahden hänen kanssa, tun Wentin wapaaherra tuli
kamreerilta terweisiä tuomaan. Wreden kreiwi tyyty-
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mättömän näköisenä nousi tuoliltaan ja jätti Kohlhaa-
sin, jota Wentin wapaaherra ei ensinkään tuntenut,
lieneekö nähnytkään, seisomaan syrjään paperit kädessä,
wapaaherran kertoessa miten oli asiat ja mihin pulo.au
Konradin kamreeri oli joutunut ja hänen serkkunsa
Tronkan herra. Wilsdrufin tuomarin huolimatto-
muuden wuoksi oli Többelnin nylkyri tuonut niin tel-
wottomia hewosia, eltä olipa waikea Tronkan herran
uskoa, että uc oliwat Kohlhaasin. Niin kerrassaan sur-
keassa kuunossa ne konit oliwat tosiaankin, että jos
koitteeksi pitäisi Tronkan herran serkkuineen ne talliinsa
majoittaa muka syötettäwiksi ja lihotettawitsi, niin kum-
minkin olisi tarpeellista Kohlhaasin ottaa asiakseen käy-
minen katsomaan niitä omin silmin, jotta selwiäisi tä-
mä hämärä asia. Olisi sen tähden Kohlhaas noudet
tawa ja käskettäwä torille hewosten syyniin. Wreden
treiwi, silmälasit nokan »varrelta ottaen, ivastasi näi-
hin Wentin wapaaherran selwityksiin, että wapaaherra
on kahdessa suhteessa ilmeisessä epähuomiossa; ensin-
näkin se hämärä asia, joka on kysymyksessä, »voidaan
saada selwille muullatiu lailla kuin sillä, että Kohlhaas
taypi omin silmin hewosia syynäämään; ja toisekseen
ei ole treiwin mallassa Kohlhaas eikä hänen alamai-
sensa, niin että Kohlhaasin pitäisi ehdottomasti hänen
käskyjä noudattaa. Sen sanottuaan Wreden treiwi
esitti Kohlhaasin Wenkin wapaccherralle ja sanoi: „Täs-
sa hän on, woitte itse häntä puhutella!" paui silmä-
lasit nokalleen ja istui tuolilleen jälleen.

Kohlhaas ei millään lailla ilmaissut mielenkuo-
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huacm ja lupasi heti lähteä torille nylkyrin tuomia
mustia hewosia syynäämään, Wreden kreiwille kum-
minkin ennen lähtöään selwitti mitä kaluja ja minkä
werran rahaa oli Lutzenin oikeuteen jättänyt ja jätti
hänelle hywästit. Niinikään Wenkin wapaaherra, joka
oli punaseksi lentänyt, kuullessaan että Kohlhaas oli
saapumilla, jätti Wreden kreiwille hywästi hankin, ja
niine hywinee» lähtiwät hän jaKohlhaas molemmat torille,
ne kolme sotamiestä matkassa, joitten turmaan Meisse-
nin prinssi oli Kohlhaastn uskonut; ja wäkeä oli ka-
dut täynnä joka paikassa missä he tutkimat, uteliaita
ihmisiä mahdottoman paljo.

Kamreeri, Tronlcm herran serkku, oli sillä wälin,
moniaitten tuttawainsa ja ystäwäinsä kiellosta wälittä-
mättä, seisoskellut samassa paikassa, Döbbelin nyltyriä
wllstapaätä; maan heti kun Wenkin wapaaherra ja
Kohlhaas oliwat saapuneet torille, meni hän wiimemai-
nitun tykö ja kysyi, arwokkaasti ja mahtawasti miek-
kaansa kainalossa pitäen- „Owatko hewoset tuossa,
ne kaksi mustaa, Teidän hewosenne, häh?" Kohlhaas,
kainosti terwehdittyään kamreeria, jota hän ei tuntenut,
sanan puhumatta lähestyi nylkyrin kärryjä hewosineen.
Niin lähelle meni, että ei ollut kuin kaksioista askelta
wäliä. Katseltuaan hewosia, joilla sääret tutisiwat ja
joille ei maistunut heinät, hän sanoi: „Armollinen
herra, hewoset owat minun, nylkyri on oikeassa". Sen
sanottuaan ja hätäisen silmäyksen heitettyään herroihin
kaikkiin, joitten keskellä hän seisoi, sekä nostettuaan
hattunsa terwehdykseksi hän poistui. Konradin lamree-
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ri heti, sanan puhumatta, ryntäsi reippain askelin jot-
ta kypärin töyhtö lensi suoraksi nylkyrin luo ja pais-
kasi hänelle käteen kukkaron rahoineen, jonka jälkeen
käski muutaman renkinsä heivoset, ne mustat konit, heti
»viedä kotiin hänen talliinsa.

Renki, joka seisoi »väkijoukossa moniaitten tutta-
wllinsa ja ystäwäinsä kanssa, lähtikin kahlaamaan,
»vähän nolona ja häpeissään, muutaman ison »vesilä-
täkön poikki, jota »vesisateesta oli siihen ilmaunut, he-
wosia päästämään muka aisoista irti; maan hänen
tarttuessa päitsimiin, muuan rotewa mies, kaupungin
seppämestari näet, nimeltä Himboldt, sieppasi hänet kä-
siwarresta ja ärjäsi: „Koskehau weilkonen siihen ko-
niin!" ja »viskasi hänen wihasesti syrjään melko mat-
kan päähän. Juosta löyhötellessään wesilätäkön poikki
»väkijoukkoon takaisin, renki »vuorostaan kamreerille, joka
aänetönnä seisoi sima ja tummissaan, äsähti: „Pyö-
welin-apuri rumetkoon, minä en rupea!"

Kamreeri, hetken aikaa ähmissään katseltuaan
Himboldtin mestaria, kääntyi ja huusi niitten ritarien
päitten yli, joitten leskellä hän seisoi: „Sotamiehet
hoi, tulkaa awuksi, joutukaa!" Eikä aikaakaan, niin
jo tuli, Wentm »vapaaherran toimesta, muuan upseeri
kymmenkunnan sotamiehen kanssa maaliruhtinaan lin-
nan pihalta torille ja kamreeri heti selittämään, että
Himboltin mestari pahus oli kansaa muka kapinaan
yllyttänyt kowasti, jonka wuoksi hän oli paikalla wan-
gittawa ja putkaan toimitettawa. Syytti Himboldtia,
hänen tatin kaulukseen tarttuen, rengin kieltämisestä
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isäntäänsci tottelemasta, selkäsaunanuhalla kieltämisestä.
Himboldtin mestari lykkäsi kamreerin siewästi luotaan
ja torjui syytökset päältään: „ Armollinen herra, en ole
kapinaan syyllinen silti, jos olenkin neuwonut tätä
20-wuotiastll nuorukaista, kauniisti main olen neuwo-
nut; mitäpä pahaa siitä, hah? Kysykää häneltä te
onko hänestä tosiaankin kunniallista tekoa rumeta noit-
ten konien kanssa mihinkään tekemisiin; jos hän suos-
tuu, olkoon menneeksi, en puhu enää mitään!" Heti
kamreeri kääntyikin rengin puoleen kysymään: Kuu-
lehan, tahdotko wai etkö tahdo wiedä hewosia minun
talooni, häh?" Ia kun renki wastasi, peräytyen pe-
losta wakijouktoon, että ei hän muka hewosia ennen
rupea wiemään kuin wasta sitten jahka niitä on liha-
wiksi syötetty, niin kamreeri äissään ryntäsi hänen
perään, sieppasi hatun hänen päästään, repi nimensä
ja talonsa merkin irti siitä, heitti hatun maahan
ja wetäsi miekan tupesta hosuakseen poika poloista
selkään ja ajaakseen hänet pois palweluksestaan ker-
rassaan.

Himboldlin mestari karjui: „heittäkää kumoon se
wimmattu murhanyrittäjä"! ja sillä aitaa kun kansa
mielikuohuksissaan rupesi sotawäkeä wastustamaan
yksissä neuwoin, tarttui hän takaa kamreeriin, wiskasi
hänet maahan, riisti hänen päältään wiitan ja kypä-
rin ja sieppasi hänen kädestä miekan, heittäen sen pois
pitkän matkan päähän. Turhaan Tronkan herra, joka
pääsi metelistä erilleen, huusi ritareille lähtemään kam-
reerille amuksi; ennenkuin ehtiwät ryhtyä tuumasta toi-
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meen oli wäkijonkko ajanut heidät hajalleen, niin että
kamreeri, jonka pää loukkaantui hänen kaatuessaan
maahan, joutui »vihaisen kansan maltaan.

Hywäksi onneksi tuli samassa hetkessä muuan
ratsujoukko, mikä sattumalta kulki torin poikki, ruhti-
naalliselle jlllkawäelle awuksi ja kamreeri pelasti nah-
kansa. Väkijoukko ajettiin hajalleen ja Himboldtin
mestari siepattiin wangiksi ja wietiin putkaan. Kam-
reerin, joka makasi werissään maassa, kaksi hänen
ystäwäänsä kantoi kotiin. Näin onnettomasti käwi, maikka
oli »vilpittömästi koetettu oikaista Kohlhaasille tapah-
tunut waärnys. Döbbelnin nylkyrillä knn ei enää
ollut asiaa kaupungissa hän sitoi hewoset ennen läh-
töään muntamaan lyhtytolppaan ja siihen hewosparat
jäiwät koko päiwätsi poikawiikarien katseltawaksi ja
pilkattawaksi, kenenkään huolimatta heistä tuon enem-
pää; lopulta, kun ei kukaan ollut antanut elukkapa-
roille ei juomaa eikä ruokaa, poliisi korjasi ne pois
ja antoi Dresdenin uylkyrin wietäwäksi ulkopuolelle kau-
punkia.

Kohlhaas oli tosin syytön tähän tapaukseen, josta
waßta olemme kertomasta päässeet, maan häntä siitä
syytettiin kumminkin ja oltiin wihassa; arwaa sen, että
tämä epäsuopea mieliala ei ennustanut hywää. Alet-
tiin näet lausua julkisissa tiloissa ja yksityisten kes-
kuudessa, että muka olisi kohtapa parempi, että Kohl>
hansia sorrettaisiin ja Tronkan herraa ivastaan nostettu
kanne uudestaan kumottaisiin kuin että taiten kansan
ja yhteiskunnan pitää kärsimän ja hänen joutaman

86



asiansa ja noitten surkeitten konien tähden oleman
myötäisessä rauhattomuudessa ja kuohussa. Päälle-
päätteetsi Wredeu treiwintin, syystä siitä, että
hän oli tasapuolinen ja oikeutta harrastama sekä wihasi
tuota Tronkan sukua, joka kansaa oli sortamassa, täy-
tyi jospa tahtomattansakin jo mainittua ajatustapaa
edistää ja warmentaa. Gi ollut näet todenmukaista
sninkaan, että hewoset, jotka oli jätetty Dresdenin nyl-
kyrin syötettäwäksi mukamas, milloinkaan enää tutisi-
wat niin lihawiksi ja komeiksi kuin ne oliwat olleet
ennenkuin Tronkan linnaan jäiwät; maan jospa olisi
onnistumakin erinomaisen huolellisella hoidolla niitä
lihottaa entiselleen, niin se häpeä, mikä tulisi Tronkan
sumun omaksi, olisi kumminkin niin suuri, että siihen
suureen armoon nähden, minkä tämä aatelinen, ylhäi-
nen suku waltiossa ja yhteiskunnassa nantti muta,
näytti siltä knn olisi kohtuullista ja oikeata että ra-
halla törmättäisiin Kohlhaasin wahinko hewosten sur-
keaan tilaan joutumisesta. Kuitenkin Wreden treiwi
erääseen kirjeeseen, minkä Kallheimin treiwi, oikeuden
puheenjohtaja, kamreerin nimessä, jota oli sairas, hä-
nelle kirjoitti, esittäen mainittua wahingonkorwausta,
mustasi tieltäwästi: tosin hän kehotti Kohlhaasia suos-
tumaan tuonlaiseen wahingon-korwautseen, jos semmoi-
nen hänelle tarjottaisiin, maan itselleen puheenjohtajalle
hän wastasi lyhyesti ja jotenkin tylyllä lamalla, kiel-
täen waiwaamasta häntä tässä asiassa yksityisillä
esityksillä ja käskien kamreerin kääntyä suorastanKohl-
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haasin puoleen, jota kiitti hywänsuopeaksi ja waatimat-
tomaksi mieheksi.

Kohlhaas joutui pahalle mielelle siitä torilla ol-
leesta rötöksestä; maan otti Wreden treiwin neuwosta
waarin ja toiwoi että Tronkan herran sukulaiset so-
wintoa tarjoisiwat, halukas kun hän tosiaankin oli so-
wintoon ja anteeksi antoon. Waan ne herratpa eiwät
nöyrtyneetkään siihen. Oliwat main kowasti suutuk-
sissaan siitä mustauksesta, minkä oli lähettänyt Wre-
den kreiwi, eiwätlä malttaneet olla näyttämättä sitä
kiukkuaan waaliruhtinaallekaan, hänen käydessään kam-
reeria termehtimässä, kamreerin maatessa sairaana.
Sen Wreden lreiwin kirjeen toiwat ruhtinaan luetta-
waksi ja kamreeri, tarttuen ruhtinasta kädestä, heikolla
ja tutisemalla äänellä kysyi:

„Pitääkö minun, pantu»
ani alttiiksi henkeni sen riiwatun Kohlhaasin tähden,
wielä lopuksi kansan pilkaksi joutua, joka olisi siitä seu-
rauksena, jos olisi minun pakko pyytää häneltä anteeksi;
sanoisiwat minua nahjukseksi ja siitä häpeästä osalli-
seksi joutuisi toto Tronkan suku". Ruhtinas nolona
Kallheimin kreiwiltä kysyi eikö oikeus woisi, siihen näh-
den, että Heinosista ei tumminkaau enää kalua tule,
julistaa niitä kuolleiksi ja tehdä sitä päätöstä, että
Kohlhaasille wahingon-korwaus on maksettuina selwällä
rahalla. Kreiwi ivastasi: „ Armollinen herra, Heino-
set omat kuolleet, waltio-oikeudellisessa suhteessa näet,
ja todellisesti ne kuolemat ennenkuin ne ehtiwät nyl-
kyrin käsistä kamreeri» talliin". Jonka jälkeen ruh-
tinas, pistäen kirjeen taskuunsa, lupasi Wreden krci-
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mille puhua asiasta, koitti lohduttaa kamreeria, käski
hänen pitää huolta terweydestään, kätteli kamreeria,
sanoi sydämmelliset Mhymäiset, nousi tuolilta ja meni.

Sillä lannalla oliwat Saksenissa asiat, kun ar-
waamatta alkoi nousta ukkosen-ilma ja keräytyä tai-
waanrannalle pelottaman mustia pilwiä, joista salama
leimahti ja ukkonen iski suoraan Kohlhaasin niskaan.
Käwi näet niin hullusti, että muuan niitä sotamiehiä,
jotka oliwat rumenneet Kohlhaasin palwelukseen ja joita
hän sittemmin, kun turwakirja hänelle annettiin, oli
laskenut hajalleen, nyt rupesi keräämään ympärilleen
roswojoukou Böömin ja' Saksenin rajalla, tiesi mitä
roistoja hän sai puolelleen, maankiertäjiä ja joutilaita,
ja omin päin jatkamaan sitä sotaa, jonka Kohlhaas
oli kesken heittänyt. Hänen nimensä oli Johan Na-
gelschmidt; ja pelottaatseen niitä roistoja, jotka oli-
wat rumenneet hänen kanssa yksiin tuumiin, sekä hou-
kutellakseen maalaisia puolelleen se konna sanoi ole-
mansa muka Kohlhaasin käskynhaltija eli kuwernööri!
Wieläpä walehteli senkin, että niitä Kohlhaasin sota-
miehiä, jotka oliwat palanneet kotiinsa rauhallisiin toi-
miin rnwetakscen, oli alettu hätyyttää ja rangaista ja
että itse Kohlhaaskin oli joutunut Dresdenissä ruhti-
naan wirkllwaltaisten neuwonantajain wangiksi, warti-
jat kun näet oli muka pantu katsomaan että hän ei
karkuun pääsisi. Kansaa sai näillä Maleillaan siihen
luuloon, että muka hän oli ikäänkuin Jumalan salli-
muksesta joutunut pitämään huolta siitä, että Kohlhaa-
sille todellakin suotaisiin sitä armoa eli turmaa, mikä
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oli hänelle lumattu. Kohlhaasin hywästä ei kuitenkaau
Johan Nagelschmidt wähän wähäätään wälittänyt;
sillä tekosyyllä saihan main tilaisuutta maakuntaa ryös-
tää ja tehdä niitä ilkitöitään.

Kuultuaan hoettaman siitä Johan Nagelschmidtin
puuhasta, Tronkan herra sukulaisineen loivasti riemas-
tuiwat. He alkoiwat tyytymättömän ja musaan näköi-
sinä puhua puhumasta päästyäänkin siitä mitenkä
muta komin typerästi meneteltiin kun ci otettu maa-
na heidän neuwoistaan, maan annettiin Kohlhaasille
armo, äimän kuin olisi wasite kehottaa haluttu ros-
moja murhapolttoihin ja muihin hirwittäwiin rikoksiin;
ja sen oliwat uskominaan, että Nagelschmidt oli siitä
syystä muka, minkä hän syyksi oli sanonut, aseisiin
ryhtynyt, nimittäin auttaakseen Kohlhaasia, wieläpä
wäittiwät, että Kohlhaas itsekin oli osallinen hänen
wehkeissään, muka peloittaakseen wiranomaista ja ruh-
tinasta, jotta eiwät main kesken jättäisi alkanutta
hewosjuttua, maan jouduttaisi sen ajamista perille
asti. Oli ruhtinaan juomanlaskija Tronkan Heikki
niin röyhkeä, että arweli moniaille howilaisille, jotka
oliwat ruhtinaan ruokasalin wicreiseen huoneeseen keräy-
tyneet aterian jälkeen, että muka Kohlhaasin sotajou-
kon hajottaminen oli ollut sulaa juonta. Hän nau-
roi Wreden kreiwin oikeuden-rakkaudella mukamas ja
arweli, että niitä Kohlhaasin miehiä on joukottain waa-
liruhtinaskunnan metsissä, ja ennusti, että luhtiaitoihin
ne hyökkaäwät kyliin ja kaupunkeihin polttamaan ja
ryöstämään, kunhan saamat Kohlhaasilta käskyn.
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Meissenin prinssi Kristian, perin tyytymätön tähän
asiain juoksuun, siitä kuu »varmaankin ruhtinaallekin
lähtisi haittaa, lähti heti kiireen kautta linnaan ruhti-
naan puheelle; ,ja hywin ymmärtäen, että Tronkan
linnan herran ja hänen serkkunsa juomanlaskija ja
kamreeri koittaisiwal kaikin woimin Kohlhaasia wahin-
goittaa, wieläpä kukistaakin terrassaan, pyysi hän ruh-
tinaalta luwan saadakseenKohlhaasilta kuulustella oliko
mitä perää niissä syytöksissä ja ilkeissä huhuissa, joista
wasta olemme kertoneet. Kohlhaas, jota muuan kau-
punginpalwelija oli käynyt kutsumassa, saapui wähä
kummissaan tuon ylhäisen sotaherran wirkataloon, kaksi
uuorinta lastaan, Heikka ja Leopold, käsimarrellaan;
sillä Sternbald, hänen renkinsä, oli edellisenä päiwänä
toteutunut, käytyään noutamassa hänen wiisi lastaan
Schwerinistä ja hän päätti tiesi mistä syystä ottaa
mainitut nuorimmat lapset mukaansa, ehkäpä maan
lasten wuoksi, ne kun itkiwät eiwätkä halunneet jäädä
kotiin, isän lähtiessä kylään. Prinssi lapsia mielihy-
wällä katseltuaan ja tyseltyään mitä heillä oli nimi
ja minkä itäiset oliwat Kohlhaasilta alkoi tiedustella
mitä juonia sillä Nagelschmidtillä, hänen entisellä ase-
tomerilla, lienee ja näytettyään Kohlhaasille niitä julis-
tuksia, joissa Nagelschmidt kehui olemansa Kohlhaasin
käskynhaltija muka, hän kysyi mitä Kohlhaasilla
sanomista hänellä puolestaan oli noihin julistuksiin
uähden. Waikka Kohlhaasin oli paha mieli noista
hämyttömistä julistuksista, ei ollut hänen waikea osut-
taa Meissenin prinssille, jota oli tuiki rehellinen ja

91



suora mies, että Nagelschmidtin puheet oliwat perä-
töntä lorua kaikki. Kohlhaas osotti näet, että hänelle
ei olisi suinkaan mahan mahaakaan apua moko-
masta liittolaisesta kuin Nagelschmiotistä tahi muusta,
oli se kuka hywänsä, wieläpä näytti moniaita kirjeitä,
joista selwesi, että Nagelschmidt ei suinkaan hywän-
suopea ollut hänelle, päinwastoin wihoissaan; asia oli
näet se, että Nagelschmidt oli käyttäytynyt telwotto-
masti, omin päin ryöstänyt ja polttanut, jonka wuoksi
Kohlhaas oli wähä ennen kuin hän Lutzenissä laski
joukkonsa hajalleen, tuominnut hänen hirtettäwäksi; waau
pelasti Nagelschmidt pahus nahkansa main sen kautta,
että Kohlhaas oli waaliruhtinaalta saanut armon; sillä
lailla he, Nagelschmidt jaKohlhaas, weriwihollisina ero-
siwat toisistaan.

Siihen Meissenin prinssin suostumuksen saatuaan,
Kohlhaas istui kirjoituspöytään ja kirjoitti heti muu-
taman julistuksen, senlaisen, että Nagelschmidt oli hä-
wyttömästi waiehdellnt, kertoessaan muka siitä syystä
aseisiin ryhtyneensä, että Kohlhaasille olisi helpompi
ajaa taräjäjuttuaan perille asti; juttu suoriutui hywästi
ilman syrjäisten tarwitsematta siihen sotkeutua millään
lailla; eilä siinäkään ollut perää, että häntä, Kohlhaa-
sia, olisi wankilaan pistetty eitä siinä puheessakaan,
että olisi hän jollain lailla sotawäen wartioimana; ja
niistä hirwittäwistä rikoksista, joita Nagelschmidt oli
tehnyt sen jälteen kun armo Kohlhaasille towereineen
oli annettu, oli hän saapa ansaitun rangaistuksen, kai-
kelle kansalle warotukseksi. Ia osottaakseen oikein sel-
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wästi minkälainen lurjus Nagelschmidt on, Kohlhaas
julistuksensa lopussa kertoi siitä, että Nagelschmidt oli
hirtettäwäksi tuomittu Lutzenin linnassa olleen oikeuden
tutkinnon nojalla eitä muu ollut häntä pelastanut hir-
teen todella joutumasta kuin waaliruhtinaan armon-
anto eli turwakirja. Prinssi oli hywillään tästä ju-
listuksesta ja arweli, että se on olema tehoowa keino
pahojen luulojen poistamiseksi, joten Kohlhaas olkoon
hywässä turmassa ja siitä wahwa, että hän saa Nres-
denissä olla rauhassa kunnes juttu on päättynyt. Sen
sanottuaan, antoi hän Kohlhaasin pikku pojille juuston
palasia, jotka oliwat pöydällä, ja sanoi heille sekä Kohl-
haasille itselleen hywästit.

Wreden lreiwi, jota kumminkin älysi mihin suureen
hätään Kohlhaas oli joutumcnsillcmn, teki kaikki woita-
wansa perille ajaakseen hänen juttuaan ennenkuin eh-
tisi uusia rettelöltä ja rötöksiä tulla. Ia Tronkan
herran serkut puolestaan sen sijaan että siihen asti oli-
wat siiwosti tunnustaneet serkkunsa, Tronkan linnun
herran, syylliseksi, pyytäen wain, että hänet rangaistai-
siin niin lieweästi tuin suinkin, alkoiwat tästä puoleen
juonitella jos jollakin tawoin; milloin fanoimat, että
muka Tronkan herra ei ollut hewosiu rääkännyt, maan
oli siihen syypäät hänen palwelijansa, linnanwouti ja
pehtori, milloin inttiwät, että Kohlhaasin hewoset oli-
wat jo ennen Tronkan linnaan tuloa olleet pääntau-
dissa muta ja osasiwat nneraitakin miehiä haastaa oi-
keuteen todistamaan muka, että niin oli laita, Waan
kun lopultakin monen mntkan kautta selwisi, että nuo
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puheet oliwat kun oliwatkin terrassaau perättömiä, niin
huomauttiwat eräästä asetuksesta, minkä oli ruhtinas
kaksitoista wuotta sitteu antanut, jouka mukaan oli
kielletty hewosruton wuoksi tulettamasta Brandenbur-
gin ja Saksenin rajan poikki yhtään elukkaa, joten
Tronkan linnan herra oli ollut muka mallan oikeassa
kieltäessään Kohlhaasin tulettamasta hewosensa rajan
poikki.

Kohlhaas, jota sillä wälin oli ostanut takaisin
talonsa, minkä oli aikoinaan naapurilleen myynyt, päätti
lähteä Kohlhaasin-kylässä käymään muutamiksi pciiwiksi,
syyksi sanoen sen että talonkqupa oli sikäläisessä oikeu-
dessa wahwistettllwa; maan maikkapa tosin syyskylwöt
siihen aikaan oliwat tehtäwät, oli kuitenkin luultawa,
että todellinen syy Kohlhaasin mattapuuhaan oli se,
että hänen teki mieli päästä selwille kansan mielialasta
ja tiesi mistä muista olosuhteista, joista hänen asian-
sa menestyminen tawallä tahi toisella saattoi riippua;
ja entäpä hänellä oli muitakin syitä, kukapa ihmisen
munaskuita tietää. Siis meni hän Wreden kreiwin
puheelle, kotiin jättäen hänelle suojaksi heitetyn sota-
miesroikan, kädessään talon myyjän kirje, ja selwitti,
että hänellä oli aikomus lähteä kymmeneksi tahi kah-
deksitoista päiwäksi Kohlhaasin-kylään Brandenburgiin,
jos main ei olisi oikeudessa hänen läsnäolonsa tuiki
tarpeellinen. Wreden treiwi nolon näköisenä loi sil-
mänsä lattiaan ja arweli, että juuri nyt olisi hänen
läsnäolonsa oikeudessa hywinkin tärkeä, sillä tiesi mitä
juonia Tronkan herralla ja hänen serkuillaan on ja
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sita ei anuaa ennakolla nuhin kysymyksiin ja selwittä-
mcittömiin wyyhteihin selwitystä tarwittaisiin; waan
kun Kohlhaas wastasi, että onhan hänellä asianajaja
perin taitama ja tähän asiaan perehtynyt, sekä lupasi
maikkapa jo kahdeksan päiwän perästä palata takaisin
Nresdeniin, niin kreiwi sanoi: „Menkäähän sitten,
jahka Meissenin prinssiltä olette saaneet passin!"

Kohlhaas heti kirjoittikin anomuksen MeiZsenin
prinssille, joka oli hallituksen etupäässä, semmoisen,
että annettaisiin hänelle passi Koylhaasin-tylään mat-
taa warten kahdeksaksi päiwäksi, ilmoittamatta kuiten-
kaan syytä tähän matkaan. Siihen anomukseen tuli
wastaus, jonka alla. oli luettawa linnan päällikön Sieg-

fried von Wenlin nimi; näet MeiZsenin prinssi oli
kolmeksi päiwäksi lähtenyt maatiloillaan käymään ja jät-
tänyt hallinnon ohjakset sanotulle Wenkin wapaaherralle.
Ia mäsiäsi hän, että Kohlhaasin anomus oli esitettä-
wä ruhtinaalle itselleen; passi annetaan heti, jahka
ruhtinas siihen suostuu. Lewotonna ja tietämättä mikä
juoni taas oli merrassa, Kohlhaas malttoi mielensä ja
odottamaan rupesi; waan moniaita päiwia meni, meni
wiitko toista eikä kuulnnnt eikä näkynyt sitä kaiwattua
passia. Eikä oikeuden päätöstäkään hänen juttuunsa
tullut, waitka sitäkin oli luwattu jonduttaa. Kahdente-
natoista päiwänä hän päätti kirjoittaa uuden anomuk-
sen hallitukselle, saadakseen selwille mitä mieltä halli-
tuksella oli hänen suhteensa, Waan seuraaman päiwän
illalla akkunalle mennessään hän ihmeekseen huomasi,
että siinä huoneessa, missä niitten sotamiesten oli la-



pana oleilla, joille oli uskottu hänen suojeleminen,
näitä ei nyt enää näkynytkään. Mitä nyt? Hän ky-
seli siltä talonmieheltä, wanhalta Tuomialta, joka
ivastasi: „ Herra rakas! Asiat ei ole entisellään. Niitä
sotamiehiä on tänään isompi roikka kuin ennen, waan
ne owat hajallaan mikä missäkin; mitkä owat portissa
kadun warressa, mitkä laswitarhaan wiewässä vortissa;
mitkä owat laittaneet porstuaan oljista wuoteen itsel-
leen, lelwottomat".

Kohlhlllls kalpeni, waan ci ollut millänsäkään, ar-
wclihan main wälinpitämättömästi, että olkoot missä
owat, mielellään hänen puolesta, ja niille sotamiehille,
jotta makaamat porstuassa, hän lupasi tuoda kynttilät,
että heidän ei tarwitse pimeässä olla. Kohtapa hän
omin silmin näki, että hiljaisuudessa toimitettiin mah-
din waihdoskin, joka oli tapahtumassa ensi kerta; ta-
lon mies siis ei ollut perättömiä puhunut! Kohlhaas
ei saanut paljon unta silmiinsä sinä yönä, sen arwaa
sanomattakin. Ruhtinas oli hänelle turwatirjan muka
antanut ja syönyt sanansa, katala! Hän päätti, että
jos niin on todellakin, että hän on wankina tästä puo-
leen, olkoon menneeksi, waan hallituksen ohjaksissa jotka
omat ilmoittakoot sen hänelle suoraan, että niin on.
Sen wuotsi käski hän Sternbaldin, renkinsä, huomenna
waljastaa hewoset waunujen eteen, sillä hän aikoi läh-
teä terwehtimään muuatta ystäwäänfä Lockewitzin ky-
lään, joka muutamia päiwiä sitten oli käynyt Nresde-
nissä ja kutsunut hänet lapsineen wieraakseen.
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Sotamiehet, jotta päät yhdessä oliwat huoman-
neet aijotun matkan walmistuksia, lähettiwät keskuu-
destaan yhden miehen, Kohlhaasilta salaa, kaupungille
eitä aikaakaan,, niin muuan poliisi-wirkamies useain
kaupunginpalwelijain kanssa saapuiwat naapuritaloon,
joka oli Kohlhaasin taloa wastapäätä. Kohlhaas ei
ollut huomaaminaan poliisien tuloa, hääräili main las-
tensa kanssa ja puetti niitä sekä lähti sitten wasta kun
poliiseja ei näkynyt kadulla; ja sanottuaan niille monio.il-
le sotamiehille, jotka oliwat porstuassa, että heidän ei
tarwinnut tällä kertaa seurata häntä, hän kun ei kai-
wannut suojelusta matkallaan, rupesi hän nostamaan
poikiaan waunuihin ja suuieli pieniä tyttölapsiaan jää-
hywästiksi, heidän tun näet oli määrä jäädä kotiin
sen wanhan talonmiehen huostaan. Kohlhaasin nous-
tua waunuihin istumaan poikainsa wiereen, heti tuli
se wirkamies toisesta talosta poliisien kanssa ja kysyi
mihin hän lähteä nikoi. Siihen kun Kohlhaas mus-
tasi, että hän aikoi lastensa kanssa lähteä terwehti-
mään muuatta tnttawaansa Lockewitzin kylään, niin
wirkamies kielsi: „NMähän hätäilkö, minun täytyy panna
kanssanne moniaita ratsumiehiä, Meissenin prinssin
käskyn mukaan." „Kohlhaas kysyi puolestaan: Luulet-
teko, että minä en ole turmassa tuttllwani talossa,
joka on kutsunut minut lasteni kanssa päiwällisille,
häh?"

„Luulenpahywinkin!" wirkamies wastasi kohteliaasti
ja hilpeästi, „waan ei teillä ole siitä mahinkoakaan
mitään, jos ratsumiehet seuraawaltin teidän jälissänne."
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Kohlhaas wllstasi puolestaan: „Waan onhan Meisse-
nin prinssi luwannut, että on mallassani tahdonko
mahtia mukaani wai enkö tahdo!" Ia kun poliisimies
kiertäen kaartaen huomautti minkälainen un ollut tapa
kaiken aikaa, hänen wirassa ollessaan, niin Kohlhaas
kertoi hänelle, että mahti oli annettu hänelle main suo-
jaksi eli turmaksi eikäpä suinkaan häntä mankinaan
pitämään, ilmanko hänelle on armokirja eli turwatirja
annettu, tohtori Martti Lutcruksen neuwosta. Wirka-
mies sanoi nyt, että Wentin wapaaherra, joka on polii-
sin päällikkö nykyään, on nimenomaan welmottanut
hänen lähettämään ratsumiehet hänelle suojaksi, sillä
hywä; ja kaski hänen mennä sanotun mapaaherran
puheelle snorastaan, jos ei suostua tahdo, oikomaan
tätä asiaa ja selwitystä kysymään. Kohlhaas, heittäen
teräwän katseen poliisiwirkamieheen, oli päättänyt ottaa
selwää asiasta todellakin, maksoi minkä maksoi, ja sa-
noi: „Menen lun menenkin!" jonka jälkeen hän sykti-
win sydämmin laskeusi Maunuista maahan, toimitti
lapset kaikki ivanhan talonmiehen huostaan, käski ren-
kinsä hewosen kanssa odottaa hänen palajamisraan ja
lähti poliisiwirkamiehen kanssa Wentin mapaaherran
puheelle.

Wentin wapaaherra oli parasta-aikaa poliisitut-
tintoa pitämässä moniaitten Nagelschmidtin rosmojen
kanssa, joita oli siepattu wangiksi edellisenä iltana jos-
sain maalaiskylässä Leipzigin tienoilla, ja ne muut
herrat ja ritarit, jotka oliwat »vapaaherran seurassa,
heiltä tyseliwät mikä mitäkin; siinä toimessa kun her-
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rat paraikaa oliwat, tuli Kohlhaas sen poliisiwirkamie-
hen kanssa huoneeseen. Herrat heittiwät kuulustelun
lesken ja Wentin wapaaherra Kohlhaasin nähdessään
meni suoraa päätä hänen luo ja kysyi: „Mikä teillä
on asia?" Kohlhaas selwitti, että hänellä oli aiko-
mus käydä terwehtimässä muuatta tuttamaansa Locke-
witzin kylään, waan häntä ei haluta tällä kertaa so-
tamiesten ottaminen matkaansa? Siihen Wentin wa-
paaherra, punaseksi lentäen, wastaw totasi: „Lienee
wiisainta jäädä kotiin ja jättää toiseen kertaan ne ma-
keat Lockewitzin päiwälliset!". . . Ei puhunut tuon
enempää Kohlhaasille, waan kääntyi sen poliisi-mirka-
miehen puoleen ja sainoi: „Se käskyni on aiwan oi-
kea eikä siis ole lupa laskea Kohlhaasia mihinkään, jol-
lei kuusi ratsumiestä lähde hänelle seuraksi, sillä hymä!"
.. . Kohlhaas kysyi nyt suoraan: „Olenko minä siis
wankina ja onko sitä juhlallista, taiten maailman
kuullen annettua lup«usta, mitä armo- eli turwakir-
jaan sisältyy, että saan olla wapaudessani, rikottu,
häh?" Siihen Wentin wapaaherra, tulipunasena tas-
woistaan, mustasi, lähestyen Kohlhaasia ja katsoen
häntä silmiin suoraan, wllslasi: „Wantina olette, mänti-
nä tietenkin!" kääntyi hänelle selin, jätti hänen seiso-
maan siihen ja poistui taas puhuttelemaan niitä Na-
gelschmidtin rosmoja. Kohlhaas poistui nyt hantin ja
maitta oli hänestä selwä, että ainoa pelastuskeino,
mitä oli hänellä jälellä, pako nimittäin, ei ollut niin
helppo enää kuin ennen Wentin wapaaherran puheelle
menoaan, niin oli siitä käynnistä se selwä etu tum-
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minkin, että hänen ei tarwinnut olla turwakirjan mää-
räyksistä sidottuna, koskapa sitä turwakirjaa oli sen
antaja rikkonut puolestaan. Tultuaan kotiin käski
hän renkinsä laskea hewoset waljaiZta ja meni sangen
alakuloisena ja mieli kuohuksissa poliisi-wirkamiehen
kanssa huoneeseensa. Se wirkamies heittäytyi Kohlhaa-
ille hywin ystäwälliseksi muka ja imartelewaisesti ar°

weli, että tämä „wangiksi joutuminen" ei suinkaan
liene kuin sulaa ereystä; kuitenkin maikka hrn näin
sanoi, hän antoi silti käskyn sotamiehille lukita kaikki
talon muut portit paitsi kadun warrella olemaa. Sii-
tä wiimemainitustll portista sanoi Kohlhnasilla oleman
muka luwan mennä jos haluttaa.

Sillä aikaa oli alkanut Nagelschmidtin käydä no-
losti; poliisit ja sotawäki ahdisti mies polosta niin
towllsti, että hän, waitka oli ollut Kohlhaasin kanssa
wihoin, rupesi hautomaan mielessään liittoutumista uudes-
taan sen entisen päällikkönsä tnnssa. Ia sattumalta
tuli hauen tietoonsa mihin ahdinkoon Kohlhaas oli
Tresdenissä joutunut, josta päättäen ei olisikaan Kohl-
haas kukaties halutonkaan puolestaan ystämyyteen.
Muuan mlllkustawainen näet, joka oli Nresdenissä
käynyt, tiesi siitä Nagelschmidtille kertoa. Senpä täh-
den Nagelschmidt lähetti muutaman palwelijansa Dres«
deniin wiemään perille huonosti töherretyn kirjeen
Kohlhaasille, näin kuuluman: „los rupeat uudestaan
kansan kapinan johtajaksi, ei ole sinulla hätääkään; mi-
nä näet lähetän sinulle hewosia, mäkeä ja rahaa, jot-
ta pääset sieltä Dresdenistä, niitten walapattoisteu ja
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sanansll syöneitten lurjusten käsistä erilleen. Sen saat
uskoa, että olen kuuliaisempi sinulle ja että kaikin
puolin rehellisemmin ja paremmin olen käyttäytymä
tmn ennen, jos. rupeat; lupaan wielä senkin, että itse
tulen Dresdenin tienoille sinua wankeudesta autta-
maan." Waan käwi hullusti; se sanansaattaja näet,
joka oli lapsuudesta asti ollut kaatumawikainen, sai-
rastui siihen kamalaan tautiinsa arwaamatta muuta-
massa maalaistalossa Dresdenin kaupungin läheisyy-
dessä ja ne ihmiset, jotka kiiruhtiwat hätään, riisxes-
saan «aatteet hänen päältään, löysiwät Nagelschmidtin
kirjeen hänen pomeltaan; ja heti kun hän oli tointu-
nut siitä taudistaan mieliin hän Dresdenin linnaan.

Heti kun linnan-päällikkö, Wenkin mapaaherra,
oli lukenut tuon kirjeen, kiirehti hän ruhtinaalliseen
linnaan ja tapasi siellä paitsi ruhtinasta itseään myös-
kin kamreerin Konradin, jota oli parannut haawois-
tlllln, ja juomanlaskijan Henrikin sekä waltio-kanslian
esimiehen Kallheimin kreiwin. Nuo herrat oliwat kaikki
siinä mielessä, että Kohlhaas on paikalla wangittawa
ja tyrmään heitettäwa sekä rangaistuina pitemmittä
mutkitta, koska hän on yksissä juonissa Nagelschmidtin
kanssa, sillä oli muka aiwan selwä, että ei tuota kir-
jettä olisi Nagelschmidt lähettänyt Kohlhaasille, jos ei

Kohlhaas olisi puolestaan hänkin lähettänyt kirjeen
ensinnä Nagelschmidtille ja jos eiwät he olisi päättä-
neet keskenään ryhtyä uusiin rikollisiin puuhiin yksissä-
neuwoin. Vaaliruhtinas puolestaan ei tumminkaan
ottanut uskoakseen, että niin oli laita; tämä kirje yk-

101



sistään ei hänestä todistanut Kohlhaasin rikollisuutta
päinwastoin näytti hänestä siltä kuin Nagelschmidtm
kirjeestä selwiäisi, että Kohlhaas ei olisi kirjettä lähet-
tänyt Nagelschmidtille. Ainoastaan siihen ehdotukseen
hän saattoi suostua, jospa kohta wasta kauan mietit-
tyään, minkä Kallheimin kreiwi ehdotti, että nimittäin
laskettaisiin tuo mies, jonka Nagelschmidt oli lähettä-
nyt Dresdeniin matkalle, wiemään perille asti se kirje,
ikäänkuin olisi hän wielä wapaa, ja sillä lailla tutkit-
taisiin asia ja päästäisiin selwille siitä lähettäisikö Kohl-
haas kirjeen roastautseksi Nagelschmidtm kirjeeseen ja
mitä hän mustaisi.

Huomenna tuotiinkin se Nagelschmidtm sanan-
saattaja putkasta ruhtinaalliseen linnaan, jossa lin-
nan-päällikkö, Wenkin wapaaherra, antoi hänelle kir-
jeen takaisin ja käski, aiwan kuin jos ei häntä olisi
kiinniotettukaan, wiemään sen Kohlhaasille; ja lupasi
wapaaherra laskea hänet mapaalle jalalle, jahka hän
tekisi työtä käskettyä. Siihen kamalaan juoneen tuo
telwotou mies suostuikin, Poliisin käskystä hän
osti näet torilta trapuja ja niitä kauppaaminaan oli
Kohlhaasille, mennessään hänen huoneeseensa.

Kohlhlllls, luettuaan Nllgelschmidtin kirjeen, sillä
aikaa tuin lapset huwikseen tatseliwat kaupaksi tarjot-
tuja lrapuja, olisi marinaankin, jos olosuhteet toisen-
laisia olisiwat olleet, tarttunut luota lurjusta takin-
kaulukseen ja kutsunut sotamiehet, jotka seisoiwat owen
pielessä, wangitsemaan häntä. Waan kansan ollessa
siinä mielialassa, missä se oli, melkeinpä hänelle ynseä,
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ei hän luullut siitä oleman mitään hyötyä; ja koska
hän oli siitä wahma, että ei mikään muu keino, ei
hywä eikä paha, tehoisi pelastamaan häntä, niin kat-
seli hän kirjeewaihtajaa, Kapujen kauppiasta mukamas,
silmiin, tunsi hänet entisajoilta ja kysyi hänen maja-
taloa y. m. sekä käski hänen muutaman tunnin peräs-
tä pallljamaan ja mastausta noutamaan. Sternbal-
din huusi hän luokseen ja käski ostaa kauppiaalta mo-
niaita trapuja eikä Sternbald ja kauppias ensinkään
tunteneet toisiaan. Heidän poistuttuaan hän istui
pöytään ja kirjoitti seuraaman kirjeen Nagelschmidtille.
„Olkoon menneeksi, suostun rupeamaan sen miesroikan
päälliköksi uudestaan. Waan pitääkin sinun lähettää
kaksi hewosta waunuineen noutamaan minut lapsineni
pois tä-tä kaupungista, jossa minua wartioidaan kuin
jos olisin mikähän wanki. Waan toiset kaksi hewosta
on sinun toimitettawa Wittenbergin tielle syistä, joita
on tarpeeton selwittää. Toiwon lahjoilla saamani puo-
lelleni minua wartioimat sotamiehet, maan jos se toiwo
pettäisi, niin siltä Maralta lähetä taksi rohkeata ja
wuhwaa, aseellista miestä niitten hemosten kanssa. Ia
pane myös wähin rahaa miesten mukaan, parisenkym-
mentä kultarahaa, että pystyn malttamattomimmat
menot suorittamaan; wasta ne sinulle suoritan takaisin.
Waan aiwan tarpeeton on sinun itsesi tulla tänne;
päinwastoin kiellän jyrkästi sinua tulemasta, sillä sinua
paremmin tarwitaan siellä johtamaan mies-roittaa
kunnes minä saawun". . , Sen kirjeen jätti hän Na-
gelschmidtin sanansaattajalle, antoi hänellerunsaat lah«
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jat sen ohessa ja kasti hänen wisusti katsomaankin,
että ei main katoaisi kirje, maan perille tulisi, Nagelsch-
midtin käsiin. . . Hänen aikomuksensa oli mennä, jah-
ka main pääsisi, Nagelschmidtin awulla pois tuosta
Dresdenin kaupungista, johonkin merenranta-kaupun-
kiin, Hampuriin esim., ja sitä tietä Amerikaau tahi
Intiaan tahi johonkin muualle mihin hywänsä, sillä
olihan toiwo pettynyt eitä tumminkaan nuo mustat
hewoset enää lihoisi ennalleen, siitä puhumattakaan, et-
tä Nagelschmidtin kanssa ei tehnyt mieli rumeta yksiin
liittoihin ryöwärin kurjaa ammattia harjoittamaan.

Heti kun se kurja petturi oli Kohlhaasin kirjeen
jättänyt linnan päällikön, Wenkin »vapaaherran käsiin,
ruhtinaallisen oikeuden puheenjohtaja, Wreden kreiwi,
sai wirkaeron ja nimitettiin hänen sijaan mainitun
oikeuden esimieheksi Kallheimin kreiwi; ja sen ohessa
ruhtinas käski että on Kohlhaas wangitsi olettama
ja rautoihin lyötäwä sekä heitettäwä linnan torniin.
Naulattiin kadun risteyksiin tuosta kirjeestä, minkä
hän oli Nagelschmidtille kirjoittanut, jäljennöksiä ja

haastettiin hänet oikeuteen; kirje näytettiin ja kysyttiin
onko hän sen kirjoittanut, johon hau wastasi kirjoitta-
taneensa, maan kun kysyttiin oliko hänellä mitä was-
tattawa puolustuksekseen, niin wastasi hän ei oleman
mitään wastattawaa, jonka jälkeen hän tuomittiin
kuumilla raudoilla poltettawaksi, silwottawaksi ja hir°
tettäwätsi.

Sillä kannalla oliwat asiat Kohlhaas raukan, kun
Satsin waaliruhtinaan naapuri, Brandenburgin maali-
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ruhtinas näet sen, joka hänkin tahi hänen ruhtinaalli-
nen oikeutensa oli ollut, kuten lukija muistanee, Kohl-
haasin jutun kanssa tekemisessä, ryhtyi uudestaan sii-
hen hän puolestaan ja päätti rumeta pontewiin toi
miin hänen pelastamiseksi sorron ja wäliwallan alta,

Brandenburgin maaliruhtinas näet lähetti Dresdeniin,
Satsenin waaliruhttnaalle juhlallisen waatimuksen sem-
moisen, että Koylhaas, joka oikeastaan oli kuin olikin
Brandenburgin ruhtinaan alamainen, oli irti päästet-
tämä, että pääsisi palaamaan kotimaahansa. Se talli-
mestari Geusaun herra, jalo mies kun oli ja Kohl-
haasin ystäwä, oli näet puhutellut Brandenburgin ruh-
tinasta muutamalla käwelyllä Spree-joen marrella ja
selwittänyt kuinka määrin oli kohdeltn Kohlhaasia Dres-
denissä, oli ensinnä muka turwakirja eli armokirja
annettu, maan sitten se annettu sana kurjasti syöty,
Waan ymmärrettämästi Geusaun herra sen ohessa
mainitsi, että kaikkiin näihin rettelöihin oli warsinai-
sena syynä Brandenburgin ruhtinaan waltiokansleri,
Kallheimin kreiwi hänkin, Siegfried nimeltä, joka oli
hyljännyt Kohlhaasin kanteen ja antanut määrän,
Kohlhaasia sortaman päätöksen. Seuraus olikin, että
ruhtinas antoi wirkaeron sille kreiwille ja nimitti hänen
sijaan waltiokansleriksi Geusaun herran itsensä. Ruh-
tinas näet huomasi, että syy tuohon päätökseen oli,
että Kallheimin treiwi oli sukua Tronkan herrnlle ja
oli katala puoltanut sitä sukulaistaan.

Siihen aikaan Puolan waltakunta oli ties mistä
asiasta Satsenin waaliruhtinaskunnan kanssa ilmeisessä
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riidassa, jonka takia Puolan kuningas wähä wäliä
kehotti Brandenburgin maaliruhtinasta rupeamaan hä-
nen kanssansa yksiin liittoon ja yhteiseen sotaan Sak-
senia wllsman muka. Eikä siis turhaankaan Branden-
burgin waltiokansleri, Geusaun herra näet, ollutkaan
siinä toiwossa, että hänelle onnistuisi suostuttaa Sak-
senin ruhtinasta laskemaan Kohlhaasin wapaalle jalalle,
Brandenburgin ruhtinaan mieliksi, waltakunnan tarwit-
sematta joutua sekasortoon silti. Senpä wuoksi waltio-
kansleri ei ainoastaan »vaatinut, että Kohlhaas oli
heti paikalla laskettuina Dresdenin Mantilasta ulos,
loska häutä oli inhimillisiä ja jumalallisia lakeja pol-
kemalla kamalasti sorrettu, maikka ei tietenkään mi-
kään estäisi Dresdenin howia haastattamasta häntä
Brandenburgin pääkaupungin oikeuteen silti, jos hän
on jostakin rikoksesta snytettäwä, jolloin luonnollisesti
hän tuomittaisiin Brandenburgin lakien mukaan; maan
pyysi hän sen ohessa passia jollekin lakimiehelle, että
tämä saisi wapaasti tulla Dresdeniin Kohlhaasin vuo-
lasta käräjöimään Tronkan herran kanssa, se kun oli
ne mustat hewoset hirweästi laihduttanut ja rääkännyt,
tämä rikos kun näet oli tehty Saksenin alueella.

Konradin kamreeri, joka oli näinä mullistuksien
aikoina, kun wirkamichiä pantiin wiralta pois ja toisia
nimitettiin sijaa», waltio-kanslian esimieheksi nimitetty
ja jonka ci tehnyt mieli rumeta Brandenburgin ruhti-
naan kanssa isoon riitaan Kohlhaasin takia, ivastasi
hallitsijansa, Saksenin maaliruhtinaan puolesta ja hä-
nen nimessä näinitään: On marsin kummallinen ja
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kohtuuton se waatimus, että ei saisi Kohlhllllsill muka
tuomita SllkseniZsll ja Satsenin lakien mukaan, sillä
olihan hänellä tumminkin Saksenissa, nimittäin Dres-
denin kaupungin maalla, majatalo omituinen eitä hän
itsekkään tiellä olemansa Satsenin kansalaista. Waan
kun Puolan kuningas oli ehtinyt jo koota wiisituhat-
miehisen sotajoukon Satsenin rajalle ja kun waltiotans-
leri Gensaun herra selitti puolestaan, että Kohlhaasin-
tylä, josta Kohlhaas oli nimensä saanut, tumminkin
on Brandenburgissa, ja että Kohlhaasin kuolemaan
tuomitsemista katsottaisiin selwäksi tansanwälisen oikeu-
den rikkomiseksi, niin kutsui ruhtinas, Konradin kam-
reerin neuwosta, Meissenin prinssin Kristianin maali-
laltaan wasite Tresdenissä käymään ja päätti tämän
musaan waltiomiehen kehotuksesta suostua Branden-
burgin ruhtinaan waatimutseen siis ja lähettää Kohl-
haasin hänen huostaansa. Prinssin täytyi, maikkakin
hän oli marsin tyytymätön niihin sopimattomiin toimiin,
joihin oli Kohlhaasin asiassa ryhdytty, kuitenkin ottaa
sitä ajaakseen, ja kysyi ruhtinaalta minkä perusteella
olisi Berliinissä nostettawa Kohlhaasia mustaan kan-
ne; maan kosta ei käynyt puheeksi ottaminen sitä kir-
jettä, minkä Nagelschmidt oli lähettänyt, kirjeentuojan
petollisen käytöksen wuotsi näet, eitä myöskään enää
mitä murhapolttoja ja ryöstöjäkään, jotkaKohlhaasille
oli sen armo-kirjan julistamisella anteeksi annettu, käy-
nyt mainitseminen, niin päätti ruhtinas lähettää Hä-
nen Majesteetilleen Rooman keisarille Wieniin, jonka
wllltikan alaisina oliwat kumpikin, sekä hän, Satsenin
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ruhtinas, että Brandenburginkin ruhtinas, kertomuksen
siitä, mitenkä Kohlhaas oli waltatunnan rauhaa rikko-
nut hyökätessään aseellisen sotajoukon kanssa Sakse-
niin, ja pyytää häntä, joka ci ollut sidottuna millään
armolirjlllln, haastattamaan Kohlhaasin jollainyleisellä
waltatunnan syyttäjällä tilille Berliinin howi-oikeuteen.

Kahdeksan päiwäci sen jälkeen pani muuan ritari,
nimeltä Friedrich von Malzahn, ynnä kuusi ratsumiestä,
jotka Brandenburgin ruhtinas oli lähettänyt Nresde-
niin Kohlhaasin noutamaan, hänen ja hänen wiisi las-
tansa, jotka hänen pyynnöstä noudettiin löytölasten
ja orpojen hoitoloista, katettuihin waunuihin istumaan
ja lähti knlettamaan heidät Berliiniin. Samoihin ai>
koihin oli sattunmlta Saksenin waaliruhtinas lähtenyt
hirwen-jahtiin Nahmeen; muuan ylhäinen herra, jota
oli maaherra wiraltaan ja jolla oli isot 'maatilat Sak-
senin rajalla, Kallheimin treiwi Äloysius näet, oli
kutsunut hänen howilaisineen, joitten loukossaKonradin
kamreeri ja hänen puolisonsa, Hcloise nimeltä, joka
oli mainitun treiwin tytär ja sen Dresdenin howioi-
teuden esimiehen sisar, sekä epäluwun aatelisia muita
naisia ja herroja, tiesi minkä nimellistä. Iso teltta
oli pystytetty muutamalle mäelle, teltan katossa liehui lip-
puja mitkä minkin wäristä ja kaikki oliwat, ivasta pa-
lattuaan hirwen ajosta, asettuneet telttaan katettuun
pöytään syömään ja juomaan, palmelijat ja passarit
heitä passaamaan ja torwisoittokunnan soittaessa pöy-
tä-musiikkia erään ison tammen juurella; siinä toi-
messa heidän ollessa tuliwat waunut, joissa oli Kohl-
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haas lapsineen, Dresdenistä päin, ne kuusi ratsumiestä
micrcssä ja heidän etupäässä äsken mainittu Malzah-
nin herra. Oliwat tulijat ivähän myöhästyneet, kol-
misen pasmaa myöhemmin tuliwat kuin oli määrä,
tiesi mistä syystä.

Vaaliruhtinas istui sen kauniin Heloisen wieressä,
jota hän oli warhaisesta nuoruudestaan rakastanut,
tatti napeista irti ja sulkahattu männyn-lehmillä koris-
tettu, metsästäjäin lamoin, oli hywällä tuulella, niin-
tuin juhlassa ainakin, ja huusi hilpeästi: „menkäämme
ja antakaamme tuolle onnettomalle »vangille, olkoon hän
tuka hywänsä, pikarillisen rypälewiinaa ja muuta hä-
ivää, mitä pöydässä on tarjona!" Se kaunis Heloise,
heittäen häneen kirkkaan silmäyksen, nousi heti seisaalleen
ja rupesi hopeiselle lautaselle, minkä muuan palmelin
toi hänelle, kokoilemaan hedelmiä ja leiwoksia pöydältä
minkä kerkesi; ja oliwat jo muutkin pöytäwieraai rien-
täneet ruhtinaan kehotusta murteen ottamaan ja tel-
tasta poistumaan, mennäkseen sitä wankia katsomaan
ja kestitsemään muka, Waan aiwaamatta tuli maa-
herra Kallheim hywin nolosen näköisenä takaisin heitä
ivastaan ja kielsi menemästä »vaunuille, Ruhtinas
tummissaan kysyi: „Mitä nyt?" Siihen maaherra
mustasi hämillään ja kamreerin puoleen kääntyen: „Kohl°
Hans se on!" Kamreeri niin hämmästyi, että kaatoi
pikarin, mikä oli hänellä kädessä, ylös alasin, niin
että miina kaitti juoksi hiekkaan. Ruhtinas lensi tuli-
punaiseksi ja laski kiireesti lasinsa lautaselle, minkä
muuan palwelija kamreerin käskystä toi hänelle. Ia
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sillä aikaa kun mannut ja ne kuusi ratsumiestä hitaasti
kultiwat eteenpäin teltan siivu, metsästysseuran keskitse
Vahmeen wiewällä tiellä, ne ylhäiset metsästys-herrat
ja -naiset palasiwat, mannuista ja wangista enää
huolimatta.

Heti kun ruhtinas oli pöytään istunut uudelleen,
maaherra lähetti Nahmen kaupungin maistraatille käskyn
pitää siitä huolta että ei jäisi Kohlhaas lapsineen yöl-
sikään sinne, maan olisi koskettama wangin-kuljettaja
jatkamaan matkaa yön selkään, jotta maan wanki ei
joutuisi muka toistamiseen ruhtinaan tielle, häiritse-
mään hänen rauhaansa. Waan sittenkin känn niin
että wanki kuljettajineen yöpyi muutamaan syrjäiseen
maalais-taloon kaupungin läheisyyteen, ennenkuin kau-
punkiin ehdittiinkään.

Syöty kun oli ja juotu illallispöydässä herkulla
scsti ja kaikkien hywälla tuulella ollessa, maaherra
esitti ruhtinaalle ja muille ylhäisille wierailleen, että
entäpä wielä ennen maatapanoa mentäisiin hirwiä
takaa-ajamaan. Ia siihen suostuttiinkin riemumielin,
siepattiin pyssyt naulasta ja juoksujalassa riennettiin
ojien ja aitojen yli metsikköön, Gikä aikaakaan, niin
ruhtinas ja se kaunis Heloise, joka oli lähtenyt huwik-
seen katsomaan hirwien ajoa hänkin, joutuiwatarwaa-
mattaan suureksi hämmästyksekseen sen saman talon
kartanolle, johon Kohlhaas ja hänen wartijansa oliwat
yöpyneet. Rouwa Heloise, kuultuaan, että niin oli
asia, pisti kultaketjunsa, mikä oli hänellä taulassa, pii-
loon ja wllllattomasti kehotteli ruhtinasta menemään
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sisään ja katsomaan sitä tuulusaa rosmoa muta sil-
mästä silmään. Ruhtinas lensi tulipunaiseksi sanoen:
„Hywänen aika, Heloise. minäkö Kohlhaasia katso-
maan!" „Tulkaahan wain, eihän kukaan teitä tun-
ne; metsästäjän takki teillä on niinkuin muillakin eikä
hattunnekaan ole toisen karwainen tuin toisten hatut;
tulkaahan main huoleti" rouwa rohkeutta ruhtinaalle
puhutteli. Ia kun päälliseksi moniaat howilaiset, jotka
oliwat pistäytyneet talon pirttiin, sieltä palatessaan sa«
noiwat, että ei Kohlhaas eitä wanginwartijatkaan tiedä
teitä metsästäjät lienewät, saati että ruhtinas on jou-
kossa, niin painoi ruhtinas hattunsa silmilleen ja painui
oroesta pirttiin arwellen: „Mailma on hullu, nainen
kaikista hulluin!"

Heidän pirttiin tullessa Kohlhaasin tapasiwat istu--
massa seinän warassa oltiwuoteella ja lipeää lastansa
maidolla juottamassa. Häneltä kyfeliwät: „Mikä las-
ta waiwllll? Mistä rikoksesta olette wangitsi joutu-
neet? Mihinkä teitä nyt kuleittaan?" Mikä kysyi
mitäkin, johon kaikkeen Kohlhaas mustasi taitawasti ja
lyhyesti.

Ruhtinas, jota seisoi toisten seuralaistensa se-
län takana, huomasi, että Kohlhaasin kaulassa riippui
silkkisessä nauhassa pienonen, lyijyinen kotelo; ja koska
hän ei keksinyt muutakaan puheen-ainetta, niin kysyi
hän: Mitä tuossa kotelossa on, häh?" Kohlhaas
otti kaulastansa sen kotelon, awasi sen, näytti sen
sisällön, muutaman siewän paperikäärön näet, sinetillä
lukitun, ja sanoi: „Niinpä niinkin, tämän kotelon.
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syntyjä sywiä haluatte kuulla kukaties?".
,

. Muuta--
mana päiwanä, juuri seitsemän kuukautta siitä kun
mainioni kuoli, olin matkassa Kohlhaasin-kylästä Tron-
kan linnaan, Wangikseni ottaakseni mainitun linnan
herran ja rangaistukseni hänet niistä ilkitöistään; sil-
loin armaamatta jouduin luterbockin isoille markki-
noille, joilla oli mahdottoman paljon mäkeä; ja tiesi
mistä syystä oliwat Sllksenin jaBrandenburgin waaliruh-
tinllatkin molemmat saapuneet niille markkinoille, lienee
heillä ollut jotain yhteistä asiaa, josta neuwotteliwat.
Käsikynkässä kulkiwat kaduilla markkina-touhua katsellen,
niinkuin ainakin on tapa niitten, jotka marktinalystin
katselemat. Tapasiwat silloin muutaman mustalais-akan,
joka istui jakkaralla wäkijoukossa annatta kädessänsä
ennustamassa mille mitäkin, toisille onnettomuutta toi-
sille onnea. „Sanokaapa mikä kohtalo meillekin on
tulema!" kehotteliwat, puoli leikkiä puoli totta. Olin
juuri-ikään saapunut joukkoni kanssa muutamaan kau-
pungin rawintollllln ja sattumalta jouduin ruhtinaitten
läheisyyteen, kuitenkaan <ni niin lähelle, että olisin kuul-
lut mitä tuo mustalaisllktll heille ivastasi, sillä seisoin
erään kirkon portissa ja mäkijoukko oli minun ja akan
walissä. Naurahtaen sanoiwat ihmiset toisilleen, että
akka on siksi salaperäinen muka, että se ei sauo mitä
tietää; „hullu kaiken tietonsa sanoo;" siinä tun oli
ahdinko ja mäen tungos suuri enkä minä ollut komin-
kaan utelias, olin main halukas suomaan uteliaille
tilaa, niin nousin muutamalle penkille, joka oli kirkon
seinän wieressä. Tuskin olin nähnyt, siinä seisoessani,
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ruhtinaita ja mustalaisattaa jakkarallaan wätijoukon
keskellä, niin mustalaisakka alkoi katsoa ympärilleen ja
nähtyään minun nousi seisaalleen ja kainalusanwainsa
warassa mäkijoukon läpi pujotteli minun luokseni, jo-
kunen pieni esine kädessään, ja sanoi: „Tuossa, jos
herra tietää tahtoo, kysykää tuota miestä!" Sitä sa-
nottuaan hän niillä tuiwettuneilla, laihoilla käsillään
heitti minulle tämän pienosen, suulakalla lukitun pape-
rikäärön, maikka minä en ollut ikinä häntä ennen
nähnyt, saati häneltä kysynyt kohtaloani. Kum-
missani kysyin/ kaikkein ihmisten silmät minuun: „Hy-
wänen aika, miksikä tämän minulle annatte?" Johon
hän wastasi kiireesti jotain sekawaa, josta en kuiten-
kaan muuta crottanat kuin että nimeni kuulin, jotain
siihen suuntaan, että: „Kohlhaas, hewoskauppias sinä,
ota tämä taikakalu, fe suojelee sinua paljosta pahasta
ja pelastaa hentesikin!", .. No niin, tosi se on että
eiwät Dresdenin herrat minulle mitään mahtaneet, hen-
keni kaupalla maikka siellä oleskelin. Saa nähdä mi-
ten käynee Berliinissä, jahka sinne saawun!"

Kohlhaas ei ollut loppuun kertoa ehtinyt niin jo
tuli ruhtinaan paha olla, Ronwa Heloise kysyi:
„Mikä hätänä?" Siihen ruhtinas wastasi: „Ei
hätää mitään!" Waan kuitenkaan hän ei Pysynyt
penkillä, mihin oli mennyt istumaan, waan romahti
pitkälleen lattiaan, aiwan taidottomaksi. Nouwa «i
ehtinyt estää häntä kaatumasta. Käski wain wettä,
kylmää wettä noutaa. Ruhtinas kannettiin toiseen
huoneeseen ja laskettiin wuoteelle, Arwaa sen mikä
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hämmästys maltasi kaikkia, marsinkin kun kamreeri,
koetettuaan wirmoittaa ruhtinasta turhaan, huusi hä-
dissään, että se on mahtanut saada halwauksen. Kii-
reen kautta noudettiin lääkäri toisesta kylästä ja lää-
käri waljastutti waunut ja toimitti ruhtinaan muuta-
maan ruhtinaalliseen metsästys-linnaan; maan matkalla
maikka tointuikin ruhtinas pari kertaa taidolleen, niin
meni hän yhtä monta kertaa taidottomaksi jälleen.
Lääkäri luuli että ruhtinas sairastunee marsin mää-

rälliseen hermotautiin, saapas nähdä. Sairaswuoteel-
laan toinnuttuaan niin että silmät aukeni, oli ensim-
mäiset sanansa: „ Missä on Kohlhaas?"

Kamreeri määrin käsitti kysymystä ja mustasi,
että ei ole hätää ensinkään; Kohlhaas on wankina ja
matkalla Brandenburgiin, wartiajoukon saattamana.
„Olen kowasti nuhdellut puolisoani siitä että hän noin
tewytmielisesti ja ajattelemattomasti neuwoi teitä me-
nemään pirttiin Kohlhaasia katsomaan muka, Waan
sanokallhan, ruhtinas rakas, mikä ihmeellisen kamala
asia saikaan teidät äkkiä sairastumaan?" kamreeri
kysyi, johon ruhtinas wastasi: „ Minun täytyy se tun-
nustaa, että se lyi'yinen kotelo ja pienoinen paperi-
käärö aikaansai pahoiunwintini, se mitättömältä näyt-
tämä kalu, nähkääs!" Tiesi mitä ruhtinas sopersi selit-
tääkseen kauhistuksen maltaan joutumistaan sitä koteloa
paperi-kääröineen nähdessään, jonka jälkeen kiiwaasti
tarttui kamreerin käteen ja sanoi, että se paperikääry
oli hänelle erinomaisen tärkeä ja kallis kalu, seka läski
kamreerin kiireen kautta ratsastaa Nahmeen noutamaan
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sen paperin, maksoi minkä maksoi. Kamreeri käwi
nolon näköiseksi ja huomautti ruhtinasta siitä että jos
l,än Kaluaa saada käsiinsä sitä paperi-kääryä, niin
älköön suinkaan puhuko siitä mitään kelienkään, sillä
luonnollista on, että Kohlhaas tekee kaiken woitawansa
estääkseen ruhtinasta saamasta sitä; tarjotkoon ruhti-
nas maikka kaikki rikkautensa, niin turha on Pyyntö,
se Kohlhaas ilkimys ei suostu, se on selwä. Tässä
täytyy kamalasti menetellä, koittaa jollakin syrjäisellä
henkilöllä houkutella tuota kallista kalua Kohlhaasilta,
hänen arwllllmatta että ruhtinas on sitä kaipaamas-
sakaan.

Ruhtinas kysyi: eikö olisi mahdollista keskeyttää
Kohlhaasin luletusta ennenkuin häntä Nahmesta tule-
tctlllln etemmäs niin että ivasta sitten laskettaisiin mene-
mään jahka on antanut käsistään sen paperikääryn?
Kamreeri ihmetteli mikä ruhtinasta waiwanneekaan ja
ivastasi, että luultawastitin Kohlhaasia on ennä-
tetty jo aikoja sitten tulettaa Nahmesta tuonnemmas,
wieläpä Brandenburgin puolelle rajaa; ja siitä jos ru-
mettaisiin mäkisin palauttamaan wankia Saksenin puo-
lelle rajaa, olisi tiesi mitkä hankaluudet ja isot rötök-
set malttamattomana seurauksena. „Mistä te tiedätte,
että tuo paperikääry koskee teitä, ruhtinas rakas, ja
jos se koskee teitä, sanokaa mitä siihen on kirjoitettu!"
kamreeri uteli, ruhtinaan heittäytyessä »vuoteelleen toi-
wottoman näköisenä kerrassaan. Kamreerin kysymyk-
seen hän ei mustannut sanaakaan, sillä hän ei luotta-
nut hänen wilpittömyyteen ja awuliaisuuteen, tatse-
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lihan main nenäliinaansa, joka oli hänellä kädessä, kol-
kon ja lewottoman näköisenä. Ihtäkkiä hän käski luok-
seen muutaman nuoren, reippaan ja taitaman miehen,
joka useinkin oli ollut hänen tomerina metsästysretkiltä
ja matkoilla, nimeltä Stein, ja kamreeri poistui wuo-
rostaan huoneesta. Ruhtinas kysyi Steiniltä: „ Kuu-
lehan, jos tahdot nauttia iäksi kaikeksi ystäwyyttcini
ja kiitollisuuttani, niin nyt on sinulla siihen oiwa tilai-
suus; ennenkuin Kohlhaas ehtii Berliiniin, käyhän nou-
tamassa häneltä, maksoi minkä maksoi, se lyi'yinen
kotelo paperi-kääröineen!" ja köli ruhtinas hänelle se-
littää kuinka tärkeä tuo taikakalu on ja mistä suuresta
merkityksestä kaikin puolin. Neuwoi sitten tarjoamaan
Kohlhaastlle rahaa, maan jos ei hän siihen tyytyisi,
pitäisi luwata wapauttaa hänet wankeudesta kerrassaan,
imeläpä tulisi luwata, että kuoleman-tuomiokin peruu-
tetaan; tehköön Stein kaiken woimansa wapauttaakseen
Kohlhaasin wankeudesta ja älköön olko wisu, antakoon
kaikti milä wapauttamiscen tarwitaan, hewosia/ mäkeä
ja rahaa.

Steinin herra sai ruhtinaalta muutaman kirjalli-
sen »valtuutuksen ja lahti heti kelpo ratsun selässä moniait-
ten sotamiesten kanssa matkalle eikä ollutkaan huono
onni heillä. Kohlhaasin ja hänen wartijoitaan saa-
muttiwatkin näet eräässä kylässä, joka oli Saksenin
ja Brandenburgin rajalla; Malzahnin herra, wangin
kulettajain päällikkö, ja wanti istuiwat muutamalla
kartanolla aterioimassa parasta-aikaa talon partahilla
taiwasalla. Malzahn, jolle Steinin herra esitti itsensä
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muka muukalaisella ja halullisena näkemään kuulusaa
Kohlhaasia, koska siihen tilaisuutta ohikulliessa tarjou-
tui, kohteliaasti pyysi wicrasta aterialle rupeamaan;
ja kun Malzahnin täytyi tuontuostakin poistua, talos-
ta lähtö mielessä, milloin minkin asian tähden, niin
Steinin herra pääsi kahden kesken Kohlhaasin kanssa
ilmoittamaan sitä eriskummallista asiaa, jota toimitta-
maan hän oli lähtenyt matkalle.

Kohlhaasin tiedossa oli jo mikä mahtuma mies oli
tuo Nahmen pirtissä tainnoksiin mennyt herra eikä muu-
ta puuttunut hänen koston-sekaisessa ilossaan ja hy-
wässä mielessään siitä luin tieto mitä kirjoitusta siinä
paperikäärössä lienee jota hän ei rumennut utele-
maankaan, sillä hänestä oli uteliaisuussemmoinen halpa-
mielistä— ;waan siihen nähden, että ruhtinas olikerrassaan
kelwottomasti käyttäytynyt ja sanansa katalasti syönyt,
hän tun oli rikkonut sitä armotirjaa, mikä oli Kohl-
haasille antanut, lupasi rikokset kaikki anteeksi antaa
eitä anteeksi antanutkaan, niin Kohlhaas kieltäytyi jyr-
kästi suostumasta ruhtinaan pyyntöön; ei suostunut
antamaan sitä paperi-kääryä, ei maikka mikä olisi,
„Waan saattehan wapautenne ja henkenne pitää jos
suostutte!" Steinin herra ihmetteli. Mutta Kohlhan-
sissa oli kosto-mieli palama ja kamalan kolkko, sillä
hän wastasi namikaan: „Waikka ruhtinas tulisi ja
sanoisi, että hän tahtoo tehdä lopun itsestään ja kai-
kista neuwonantajiZtlllln, tehdä lopun näet, mikä
minulle olisi hywin mieluista, niin en sittekään suostuisi,
sillä se paperi-käärö on hänelle armotlaampi tuin henki,
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ja mustaisin, että on mallassasi wiedä minut mestans-
lawalle, maan minun mallassani on sinulle kiusaa
tehdä ja minä tahdonkin kiusata!" Eitä puhunut tuon
enempää, ei yhtään sanaa, sille Steinin herralle. Le-
wollisesti main aterioi ja käski ratsumiehen, wartijoista
muutaman, syödä mitä ei jaksanut itse syödä. Ei edes
liikahtanut paikaltaan muutamaan tuntiin; sitte masto,
tun talosta tuli lähtö ja häu Maunuissa jo oli istu-
massa, hän nyykähytti päätään Steinin herralle, joka
tumminkin oli luwannut wapauttaa hänet wanteudesta,
wieläpä kuoleman tuomion perunttamisenkin lnwannnt
ruhtinaan puolesta.

Tuon sanoman kuultuaan ruhtinas sairastui,
monenlaisesta sydäntä repimästä mielenkuohusta näet,
niin pahasti, että läätäri oli kolmisen päiwää yhtä'
mittaisessa pelossa että nyt hän kuolee. Maan toin-
tui hän siitä kumminkin, hänellä kun oli näet luon-
nostaan wahwa ruumis ja hywä terweys, moniaita
wiikkoja oltuaan wuoteen omana ja kärsittyään paljo
tuskia; kuitenkin hän parani sen werran, että woitiin
kulettaa hänet siitä metsästys-linnasta pääkaupunkiin
Dresdeniin, tyynyjen ja peittojen turmassa, joita pan-
tiin waunuihin epälutu. Ia jaksoi hän puuttua hal-
lituksen ohjaksiinkin taas jotenkin. Heti kotiin tultuaan
hän kutsui puheelleen Meissenin prinssin Kristianin ja
kysyi häneltä oliko hänen mielestään syytä ollenkaan
lähettääkään waltioneuwosta Gibenmayeria hänen ma-
jesteettinsa keisarin luo Wieniin, niinkuin ennen oli
ollut puhe, walitusta perille wiemään siitä kun Kohl-
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Hans oli waltllkunuan rauhaa rikkonut. Prinssi tawi
hywin kummiinsa ja wastasi: „Hywänen aika, johan
waltioneuwos Eibenmayer on aikoja sitten mennyt
Wieniin keisaria puhuttelemaan ja sitä walitusta pe°
rille wiemään; tehän itse annoitte siitä käskyn jo ennen
metsästys-retkelle lähtöänne, koskapa Brandenburgin
ruhtinaskin puolestaan oli silloin lähettänyt asian-aja-
jansa Zäunerin Dresdeniin Tronkan herraa syyttämään
hewosten rääkistä ja muusta Vääryydestään,"

Ruhtinas, lähestyessään työpöytäänsä ja lentäen
punaiseksi, ihmetteli minkä tähden muka oli niin isoa
kiirettä pidetty, sillä olihan puhe ollut semmoinen,
että ensinnä kyseltäisiin neuwoksi tohtori Luterus, joka
oli puoltanut armokirjan antoa Kohlhaasille, ja ruhti-
nas wasta silloin määräisi päiwän milloin oli keisa-
rin puheelle mentäwä sitä walitusta perille wiemään.
Suuttuipa niin että wiskeli kaikki pöydällä olemat pape-
rit sikin sokin. Meissenin prinssi silmät renkaallaan
katseli ruhtinasta ja sanoi: „Onpa ikäwä, että olen
pahoittanut teidän mieltänne, maan niin on asia kum-
minkin, että waltioneuwostossa päätettiin nimenomaan
minä määräpäiwäna waltioneuwoksen Eibennayerin oli
lähteminen keisarin puheelle. Eitä waltioneuwostossa
ole ollut puhettakaan siitä että enää olisi lysyttäwä
tohtori Luterusta neuwoksi; ennen kukaties olisi ollut
syytä kysyä tuota Jumalan miestä neuwoksi, hän kun
oli puoltanut Kohlhaasia, waan eipä suinkaan sen jäl-
teen enää kun oli armokirja kaiken mailman nähden
rikottu ja Kohlhaas wangittu setä Brandenburgiin
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tuletettu tuomittawatsi ja hirteltäwätsi." Ruhtinas
siihen sclwitli: „Gn hywin pahana pidäkään, että Gibm-
mayer on lähetetty matkalle; waan tumminkaan en soisi,
että hän sitä walitusta keisarille wcisi ja pyydän siis
teitä että minun puolestani peruutatte hänelle anne-
mn käskyn,"

Prinssi ivastasi: „Sc peruutus on pahaksi onneksi
liian myöhäinen, sillä wastikään olen saanut sanan,
että waltioneuwos Gibenmayer on toissa päiwänä Wie-
nissä keisarilliseen kansliaan jättänyt sen walituksen,"
Ruhtinas kun ihmetteli kuinka se on mahdollista, lisäsi
prinssi: on jo kolme wiiktoa siitä kun waltioneuwos
Gibenmayer lahti täältä Wieniin ja hänellä oli
määrä heti perille tultuaan jättää walitus keisaril-
liseen kansliaan. Wiiwytteleminen olisi ollut sopi-
maton siitäkin syystä että se brandenburgilainen
lakimies, Jänner nimeltään, oli ryhtynyt toimeensa ja
hywin tarmokkaasti ajanut kannettaan oikeudessa Tron-
tan herraa wastaan, wieläpä waatinut, että ne kaksi
mustaa hewosta owat nyltyrin käsistä heti toimitetta-
watpoisparempllllnhoitoon,lihotcttawaksientiieenhywään
tuntoonsa; ja oli oikeus jo haätynyt suostumaan siihen,
huolimatta altawastaajan intoksista. Ruhtinas ei sii-
hen sanonut muuta kuin: „Wähät siitä, se kanne
Tronlan herraa wastaan ei ole mistään mertitytses-
tä!" Sen sanottuaan rupesi prinssin kanssa puhumaan
muista joutamista asioista, tysycn mitä oli tapahtu-
nut Tresdenissä muta hänen poissa ollessaan ja mitä
muuta luuluu, sekä lopulta jätti hänelle hywästit, ty-
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kenemättä salaamaan mielen-knohuaau, Samana pui-
mana lähetti hänelle kumminkin kirjeen ja pyysi saada
muka nahtäwäkscen kaikki Kohlhaasin asiassa syntyneet
asiapaperit, ne tnn oliwat siksi suuresta waltiollisesta
merkityksestä. Ia kosta sietämätön oli hänestä se
ajatus, että hän wahingoittmsi sitä miestä, jonka mal-
lassa oli joko vitää omana salaisuutenaan sitä paperi-
kääryci taikka jättää sitä hänen luettawakseen, niin
päätti hän kirjoittaa kirjeen keisarille ja hartaasti pyy-
tää, että walitus, minkä Gibenmayer oli jättänyt kei-
sarilliseen kansliaan, toistaiseksi pernutettaisiin, syistä,
jotka kyllä omat erinomaisen tärkeät maan joista hänen
ei sowi tuin wasla tehdä sclmää.

Keisari mustasi muutamassa kirjoituksessa, jonka
oli waltiokansliassa kirjoituttanut, että ruhtinaan mie-
len muuto? ja katumajärwelle joutuminen on isosti
häntä kummastuttanut; että Kohlhaasin asia ci ole
suinkaan enää niin wähäpätöinen, että se kostisi wain
Saksenin ruhtinaskuntaa, maan siitä on kun onkin pai-
sunut keisarillista Rooman »valtakuntaa kerrassaan kos-
kema asia; että siis hän, keisari itse, on esiintymä kan-
tajana Brandenburgia wastaan ja onkin jo keisarillinen
asian-ajaja, Muller nimeltänsä, lähetetty Brandenbur-
gin ruhtinaskunnan pääkaupunkiin, Berliiniin, Kohl-
haasta syyttämään yleisen maan-rauhan julkeasta rik-
komisesta ja että siis wnlitusta, minkä Saksenin ruh-
tinas on jättänyt keisarilliseen kansliaan, ei ole miten-
kään peruutettawissa ja asia on perille ujeltama, päät-
tyi miten päättyikään.



Siitä kirjeestä meni ruhtinaan mieli kerrassaan
alakuloiseksi; ja suureksi surukseen saatuaan Berliinistä
yksityisen kirjeen, jossa kerrottiin hänelle, että Kohl-
haasin juttu oli jo alkanut sikäläisessäkamari-oikeudes-
sa ja että luultllmastikin Kohlhaas tuomittaisiin hir-
tettäwäksi, niin päätti onneton ruhtinas raukka wiela
koittaa pelastaa Kohlhaasin ja kirjoitti Brandenburgin
ruhtinaalle, pyytäen hänelle armoa. Hän sanoi, etiä
armo-kirje oli jo annettu Kohlhaasille eikä siis saa
kuoleman-tuomio enään tulla kysymykseenkään. Selitti
ruhtinas sen ohessa kuinka pahoittaisi kowasti se hänen
mieltänsä, jos ei Kohlhaas saisikaan Berliinissä nauttia
sitä turmaa, jota hänen pitäisi saada nauttia siellä,
ja jos hänen käwist surkeammin kuin jos olisi hän
jäänyt Sakseniin ja sikäläisten lakien mutaan tuomittu,
Brandenburgin waaliruhtinas, jonka mielestä oli paljo
epäselwää tuossa pyynnössä, wastasi, että hänen ma-
jesteettinsa keisarin lähettämän asian-ajajan kanne on
siksi selwä ja ankara, että hänen ei käy mitenkään hel-
pottaminen tässä asiassa eikä polkeminen lain selwää
puustawinta. Jonka ohessa hän huomautti siitä, että
jospa kohta Kohlhaasia nyt syytetäankin siitä rikokses-
ta, joka armo-lirjassa hänelle anteeksi annettiin, niin
syyttäjänä ei ole toki hän, Saksenin ruhtinas, maan
koko waltakunnan keisari tahi kumminkin keisarin wal-
tuuttama asian-ajaja eikä juttua ajeta Satsenissa, maan
Brandenburgissa, Lopulta huomautti Brandenburgin
ruhtinas siitä, että Nagelschmidtin roswojoukot owat
jo Brandenburgin rajalle asti tulemassa ja että olisi
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aiwan tarpeellista Kohlhaasin hirttämisellä pelottaa
muita rauhattomia ihmisiä että ottaisiwat hänen
warottawllsta esimerkistäkään waarin; ja oli miten oli,
keisarin asia on armahtaa, jos armahtaminen enää
kysymykseen tulee ensinkään, kääntyköön ruhtinas hä-
nen, keisarin, puoleen.

Slltsenin ruhtinas, saatuaan tuon wastaukfen,
sairastui toistamiseen, sulasta mielipahasta. Ia kun
kamreeri Konrad muutamana aamnna käwi häntä ter-
wehtimässä, hän näytti ne kirjeet, mitkä oli »vastauk-
seksi saanut, toisen keisarilta toisen Brandenburgin ruh-
tinaalta, koettaessaan pelastaa Kohlhaasin kuolemasta
jotta ehtisi jollain tawoin saada sen vaperi-kääryn hal-
tuunsa. Kamreeri heittäysi voimilleen ruhtinaan eteen
ja pyysi hartaasti saada tietää mitä siihen paperilius-
kaan on kirjoitettu. Ruhtinas kasti panna lukkoon
owen ja pyysi hänet istumaan sängyn laidalle; sitten
tarttui hän hellästi kamreerin käteen, painoi sitä po-
welleen ja kertoi namikaan: Puolisosi lienee jo kerto-
nut sinulle, että kolmantena päiwänä ollessamme lu-
terbogkin markkinoilla tapasimme, Brandenburgin ruh-
tinas ja minä, muutaman mustalais-akan; ja kun Bran-
denburgin ruhtinas, joka on hywin wilkas ja hilpeä-
luontoinen mies, halusi muka osottaa kaiten kansan
kuullen, että hän ei isostikaan usko niitä mustalais-
aktain loruja, niin hän pani käsiwartensa ristiin ja
astui sen akan eteen, sanoen: „Envä usko ensinkään
niitä powauksiasi, en tosiaankaan, maikka olisit yksi
niitä Rooman kuuluja sibylloja, jahka main et tänään
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jollain ihmeellisellä merkillä osoita, että tosia puhut,"
Mustalais-eukko katseli hätäisesti meitä silmiin ja sanoi:
„Olkoon menneeksi, tämä on merkkinä, jotta tosia pu-
hun: teidän lähtiessä täältä tulee wastcmn se metsä-
kauris, mikä ruhtinaallisessa puistossa elätetään!" Että
se metsäkauris pääsisi karkaamaan torille meidän tielle,
sitä emme tosiaankaan uskoneet, silla se oli puistossa,
jonka ympärille oli pystytetty jotenkin korkea aita, ja
muitakin elämiä, wieläpä lintuja pidettiin siellä
tina, maan kuitenkin taikitenkin Brandenburgin ruhtinas,
jotta ei pettyisi muka, lähetti muutamalla miehellä
sanan ruhtinaalliselle kyökkimestarilleen että se metsä-
kauris on heti teurastettawa; arweli näet: „ Teenpä
sen mustnlais-atlln powuutset ainatiu tyhjiksi! Huo-
menna me syömme päiwälliseksi sen metsäkauriin
lihaa!"

Tuon minulle sanottuaan hän alkoi taas musta-
laisakkaa puhutella, kysyen: „Mitä kohtaloa minulle
siis ennustat, häh?" Mustalais-akka katseli towin ruh-
tinaan kättä ja sanoi sitten: „Kunnia ja kiitos teille,
armollinen ruhtinaani ja herrani! Kauan olettekin
»valtaistuimellanne istuma, kauan, ruhtinallinen sukunne
on elämä kauan ja suurta kunniaa niitäwät perillisenne
kaikki; niin mahtawaa ruhtinaallista sukua ei ole mon-
takaan kuin teidän, se uskokaa!" Katseltuaan wähän
aitaa mustalais-akkaa silmiin, tiesi mitä ajatteli, ruh-
tinas kääntyi minuun päin ja sanoi puoliääneen: „ Olipa
paha, että lähetin sanan metsäkauriin teurastamisesta,
teinpä sillä teolla kukaties tyhjäksi akan ennustuksen!"



Rahoja alkoiwat ruhtinaan seuralaiset naurusuin wis-
katll akan syliin, jopa ruhtinas itsekin taiweli taskus-
taan kultarahan ja sanoi, heittäessään sen powaajalle:
„Entä Saksenin ruhtinaalle onko teillä yhtä hu-
paista ja onnellista kohtaloa hänellekin ennustetta'
waa, häh?"

Mustalcus-aktll awasi moniosastoisen pienen artun,
pisti sinne huolellisesti rahat, hopeiset rahat toiseen,
maskiset toiseen ja kultaset kolmanteen osastoon, sitten
wastll alkoi minua katsella. Sitä tehden hän toisella
kädellään suojeli silmiään päiwän walolta muka, ikään-
kuin olisi walo niitä waiwannnt. Minun toistaessa
Brandenburgin ruhtinaan kysymystä, leikilläni lisäsin
siihen: „ Minulle teillä ei liene mitään mieluista ennus-
tettansa!" Wastll nyt mustalais-llkka hitaasti nousi
seisaalleen, tarttui kainalosauwaansa ja lähestyi minua,
salaperäisesti käsiään kurottaen minua kohti, ja kor-
muani kuiskasi: „Gi olekaan, tosi, tosi!" „Wai niin!"
ihmettelin minä, hänen istahtaen tuolille jälleen, joka
oli hänen takanaan, silmät tuijottaen päässä jäykkinä
ja kylminä kuin kuolewaisella ikään. „Wai niin; mistä
päin onnettomuus on tulema?,, Mustalais-akka siep-
pasi toiseen käteensä paperiliuskan toiseen hiilen ja kysyi:
„Pitäälö minun kirjoittaa minkä tiedän kohtalostanne,
häh?" johon minä wastasin, noloissani kun olin, osaa-
matta muuta sanoa: „Kirjoittakaa main!" „Hywä
on," hän siihen wastasi, „kirjoitan tähän paperiin
ruhtinaallisen sukunne sen jäsenen nimen, jolta ruhti-
naan walta ryöstetään, ja wuosiluwun, jolloin hän
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waltaistuimelta kukistetaau, wielnpä sen miehen nimen,
jota asemoimalla on kutistama hänet ja mallan anas-
tawll."

Tuon sanottuaau kaiken kansan kuullen, nousi
hän jakkaraltaan seisaalleen, kostutti kielellään ryppyis-
ten huultensa wälissä suulakan, jonka pani sinetiksi
sille kokoonlasketulle paperi-liuskalle ja johon painoi
leiman muutamalla lyijyisettä sinettvsormuksellaan.
Komin uteliaana, niinkuin armaat, yrittäessäni tarttua
siihen sinetillä lukittuun paperi-liuskaan, hän kielsi:
„Gnka anna sitä teille, armollinen ruhtinas, älkää
uslolokaan!" ja wiittasi kainalosauwallaau kirkonowelle
päin, „tuolta mieheltä, joka kirkon portissa seisoo, jolla
on sulka hatussa, pyytäkää sitä paperia, jos teidän
tekee mieli tietää mitä siihen kirjoittanut olen!" Sen

sanottuaan kääntyi hän minulle selin ja jätti minut
siihen seisomaan ällistylsissäni, tietämättäni mitä sanoa
mitä ajatella; eikä aikaakaan, niin oli hän, heitet-
tyään sen piencsen raha-arkkunsa selälleen, hawinnyt
wätijoukkoon, ota selwä minne katosi.

Nytpä tuli samassa se sanansaattaja, minkä Bran-
denburgin ruhtinas oli lähettänyt ruhtinaallisen lin-
nansa kyökkiin, ja kertoi hänelle, suu hymyssä, että
metsäkauris oli teurastettu ja että läksi miestä oli kan-
tanut sen hengettömänä kyökkiin, ruuaksi walmistetta-
watsi. Tämä sanoma oli minulle hywä sanoma, tie-
tenkin, mieltäni ilahuttawa, huoltani poistama sanoma,
sillä nyt ei ainakaan toteutuisi mustalais-akan ennus-
tus. Brandenburgin ruhtinas, tarttuen minua käsi-
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warresta, hilpeästi naurahti ja sanoi: „Ka niin,
nythän on selwä, että sen akan pamauksista ei ole tai-
taa yhtään mitään ja että turhaan olemme hukanneet
rahamme; lähtekäämme pois!" Waan hetipä komin
hämmästyimme molemmat! Samassa hetkessä näet,
ruhtinaan wielä puhuessa, kuului roäkijoutosta huutoa
ja rähinää, sillä muuan iso teurastajan koira tuli
torilla juosten, suussaan metsäkauriin ruumis, minkä
se oli siepannut kyökistä, ja heitti sen kolmen askeleen
päähän minusta ja Brandenburgin ruhtinaasta, mo-
niaitten poikasten ja tyttösten hääräellessä koiran
ympärillä! Siis oli mustalais-akka kuitenkin kaikiten-
tin puhuuut totta ja siitä täytyi meidän päättää, että
hänen ennustuksensakin oliwat tosia. Metsäkauris oli
torilla tullut wastaamme, jospa kohta kuolleeuakin.

Tuo näty hämmästytti minua kowasti, niin että
tuskinpa olisi enemmän säikäyttänyt minua arwaamatou
ukkosen isku, pilwettömältä taiwaalta jos olisi pudonnut
niskaani. Ensi työkseni, sen jälkeen kun olin eronnut
seuratowercistani, otin sen sulkahattuisen miehen etsi-
misen; maan maikka wäteni oliwat hakemassa kolme
päiwaä yhtämittaa, eiwät he saaneet hänestä yhtään
wihiä; hän oli tielle tietämättömälle häwinnyt. Ia
nyt roasta, muutamia wiikkoja sitten, ystäwäni rakas,
omin silmin näin hänet sillä hirwenajo-retkellämme,
johon olimme kaikin lähteneet Dahmen kaupungin met-
siin, - Sen kerrottuaan ruhtinas päästi kamreerin
käden kädestään, pyyhki hien otsastaan ja heittäysi
taas wuoteelleen pitkäkseen. Kamreeri piti turhana

127



toittaataan tehdä tyhjäksi ruhtinaan ajatusta tuosta
salaperäisestä paperista, minkä mustalais-akka oli Kohl-
haasille jättänyt, maan arweli, että olisi toetettawa
saada se paperi haltuunsa ennen kuin Kohlhaas mesta-
taan. Ruhtinas wastasi, että hän ei kerrassaan yhtään
mitään neuwoa tiedä miten tuon paperin käsiinsä saa-
minen olisi mahdollinen, jospa kohta se ajatus, että
Kohlhaas wie sen paperin hautaansa on hänestä hir-
witläwä kerrassaan. Kamreeri kysyi eikö ole koetettu
saada sitä mustalais-akkaa kiinni, maan ruhtinas sanoi,
että oli kyllä annettu käsky wirkamiehille uutterasti
etsiä häntä ja tuoda hänet ruhtinaan puheelle ja sitä
etsimistä oli yhä jatkettu näihin aikoihin asti, maan
turhaan; ja arweli ruhtinas, että ei liene tuo akka
ensinkään löydettäwissäkään, hän kun arwattawastikin
on lähtenyt muille maille.

Kamreerin puolison Heloisen muutaman sukulaisen
knoltua peri kamreeri moniaita isoja maatiloja, jonka
perinnön tähden hänelle tuli asiaa Berliiniin. Huo-
menna kun hänen oli jo määrä lähteä, niin juolahti
hänen mieleen, että entäpä hänelle onnistuisi jotenkin
saada käsiinsä tuo salaperäinen, tärkeä paperi-liusta
ennustnksincen tirjoituksincen Kohlhaasilta, joka kaiketi
wielä oli mäntinä siellä, ja kysyi ruhtinaalta saisiko
koittaa. „Aiwan mielelläni, kiitos main!" myönteli
ruhtinas ja painoi hellästi kamreerin käden powellecn.
Kamreeri wilpittömästi rakastitin ruhtinasta ja lähti
wähä aikusemmin kuin oli aikonutkaan Berliiniin,
muuan palwelija wain matkatowerina.
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Sillä wälin oli Kohlhaas pantu, Brandenburgin
ruhtinaan käskystä, wanteuteen, linnaan semmoiseen,
missä ei wcmlina olluttaan muita tuin ylhäisiä herroja,
ja oli hänelle lupa annettn ottaa wiisi lastansatin lin-
naan; ja heti kuu se, keisarillinen asianajaja oli saapu-
nut Wienistä, alkoikin juttu Kohlhaasia ivastaan Ber-
liinin kamari-oikeudessa. Kohlhaas, jota syytettiin siitä,
että hän oli rikkonut waltatunnan rauhan, koitti tosin
kumota kannetta sillä maitoisella, että Saksenin maali-
ruhtinas oli tohtori Martti Luterutsen neumon mutaan
antamalla armotirjan hänelle jo autanut tuon rikoksen
anteeksi kerrassaan. Waan luu se keisarillinen asian-
ajaja puolestaan ei ottanut sitä wäitöstä tuulemiin
törmiin ja kun sen ohessa ilmoitettiin hänelle, että
Trontan herraa ivastaan oli alkanut juttu uudelleen
Dresdenin oikeudessa ja että luultamastitin se lurjus
olisi lopultakin saapa ansaitun rangaistuksen mustain
hewosten omawaltaisesta rääkistä, niin Kohlhaas ei
rumennut inttämään enään keisarillista asianajajaa
mastaan, maan sanoi tyytywänsä kamarioiteuden tuo-
mioon, tuli mitä tuli. Sattumalta saapui kamreeri
Berliiniin juuri sinä päiwänä tuin kamari-oikeus julisti
päätöksensä, sen näet, että Kohlhaas on miekalla mes-
tattawa. Ei kuitenkaan kukaan ottanut uskoakseen, että
tuota päätöstä toimeenpantaisiin; oltiin kuitenkin siinä
luulossa, että Brandenburgin ruhtinas, jonka tiettiin
suosiman Kohlhaasia, kumminkin muuttaa sitä kuole-
mantuomiota jotenkin, elinkautiseksi wanteudetsi kuka-
ties. Käwi miten täwi, kamreeri ei kuitenkaan rohjen-
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nut lykätä tuonnemmas asiansa ajoa, sillä epätietoista
kumminkin oli hänen arwatakseen armahtaisiko Bran-
denburgin ruhtinas Kohlhaasia; ja aiwan tärkeä oli,
että Saksenin ruhlinaan toiwo saada haltuunsa mus«
tlllais-akan Kohlhaasille antama paperi ennustuksineen
ci pettäisi; hänpä sen wuoksi lähti heti käwelemään sen
linnan akkunain alle, missä Kohlhaas lapsineen oli
wankina ja koska oli hänellä sama wirkaputu yllä tuiu
Dresdenissä ei pitänyt hän ollenkaan mahdottomana
että Kohlhaas tuntisikin häntä. Eitä se luulo aiwan
perätön ollutkaan. Kohlhaas nyytaytti näet päätään
nähdessään linnan akkunasta kamreerin ja siitä päätti
kamreeri, että kyllä tai hän tunsitin, marsinkin kun hän
oli huomaaminaan, että muka Kohlhaas heti rupesi
kopeloimaan poweaan oliko wiela tallella se paperi
sinettineen ennustuksineen. Kamreeri siis rohkeni ryh-
tyä asianomaisiin toimiin.

Hän puhutteli muuatta ivanhan waimoa, jollaoli
elinkeinona wanhojen waatteitten kaupitteleminen, jonka
hän tapasi torilla istuwain taupustelijain joukossa ja
jonka arweli, puwusta ja iästä päättäen, suunnille sen
näköiseksi muka kuin mahtoi olla ruhtinaille powannut
mustalllis-llkka: ei täit Kohlhaas muista enää niin
tarkkaan minkä näköinen oli tuo mustalais-akka, wi-
lautselta kun main oli hänen markkina-hälinässä näh-
nyt, akka jätti hänen haltuunsa sen paperiliuskan ja
kohta taas wäkijoukkoon häwisi. Siitäpä syystä oli
mahdollista hywintin, että hän tätä wanhaa waimoa
luulisi samaksi mustalais-akaksi, jos waimo menisi hä-
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nen puheelleen ja sanoisi olemansa se sama akta. Sen-
pä wuotst kamreeri nyt waimolle kertoi minkä tiesi sii-
tä ruytinäitten käynnistä Interbogtin markkinoilla ja
mitä mustalais-akka oli heille ennustanut, marsinkin
mitä Satsenin ruhtinaalle oli itämiä ennustanut ja
hänen ruhtinaallisen perhekuntansa wastaisesta waiheis»
ta ja kohtalosta kirjoittanut paperiliuskalle, minkä sit-
ten Kohlhaasin haltuun oli jättänyt. Lisäksi kertoi sen-
kin, että oli erinomaisen tärkeä Satsenin ruhtinaan
mielestä, että tuo paperi korjattaisiin talteen ennen tuin
Kohlhaas mestauslawalle joutui; pitäisi siis hänen koit-
taa tumalla tahi toisella houkutella Kohlhaasilta se sa-
laperäinen paperi, Entäpä Kohlhaas suostuisi jättä-
mään tuon paperin waimon haltuun, jos huomautet-
taisiin häntä siitä, että se saattaisi helposti kadota ja
joutua ties kenen haltuun; waimon huostaan jos hän
sen uskoisi, olisi se hywässä taiteessa. Se wanha wai-
mo suostuitin mielellään menemään Mantilaan Kohl-
haasin puheelle runsaan palkinnon toiwossa, jostamak-
soikin kamreeri puolet heti. Hän oli paitsi sitä sen
taistelussa kaatuneen Kohlhaasin renki wainajan Her-
senin äidille tuttu, jota wankilan päällikön tumalla toi-
sinaan täwi terwehtimassä Kohlhaasin lapsineen. Ia
annettiin raha-lahja joltinenkin mainitulle päällikölle,
niin jo aukeni akalle linnan portit. . . . Kohlhaas heti
luuli tuntemansa akan, hänen tullessa sisään, samaksi
mustlllais-akaksi, joka Interbogtin markkinoilla oli jät-
tänyt sen salaperäisen paperin hänelle, siitä muta, että
tälläkin alalla oli sinetti-sormus sormessa ja helmi°nau-
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ha kaulassa. Urwelu tosin ei ole tiedon arwoinen ja
mahdollistapa hywinkin, että Kohlhaas erehtyi, maan
niin kumminkin kerrottiin kansankin keskuudessa perästä
päin, että kamreeri oli pettynyt kerrassaan, uskoes-
saan, että tuo wanha waimo ei ollut mustalais-akka,
waan ainoastaan hänen näköinen. Siihen luuloon
kansa jäi, että mustalais-akka hän oli, se sama, joka
ruhtinaille heidän kohtaloitaan ennusteli muka. Ia
waimo itse Kohlhaasille kertoi, hywäillessään hänen lap-
siaan, että hän oli Saksenista Brandenburgiin muutta-
nut ja että hän, syrjästä kuullessaan kamreerin lysele-
wän sitä mustalais-akkaa, joka oli luterbogkissa käy-
nyt markkinoilla, oli heti mennyt hänen puheelleen, il-
moittamatta oikeaa nimeään.

Kohlhaas pani merkille, että akka oli hywin Lisbe-
tin, hänen waimo-wainajansll, näköinen, siihen mää-
rään, että teki mieli sanoa häntä lasten isoäidiksi; ei
sillä hywä, että kasmoisia oli samat piirteet, kädetkin,
marsin siewät wielä, jospa ryppyisetkin, oliwat saman-
muotoiset kuin Lisbetillä, wieläpä käsien liikkeetkin hä-
nen puhuessa; ja kaulassa oli hänellä samanlainen
luoma, ihme ja kumma tosiaankin! Kohlhaas täski
wieraan istumaan ja ihmetteli mille asialle kamreeri
oli hänet lähettänyt. Waimo ivastasi, silitellen Kohl-
haasin ivanhan koiran päätä, se kun oli laskenut pään-
sä hänen polwelleen ja häntäänsä heilutteli hnwillään
niinkuin tuttawalle ikää», että kamreeri oli lähettänyt
hänet utelemaan mitä >i,symytsiä ne olikaan, joihin
tuossa salaperäisessä un wastautsia;
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toisekseen warottamaanKohlhaasia muutamasta Satsenin
ruhtinaan asiamiehestä, joka oli saapunut Berliiniin
wasite sitä paperi-liuskaa wiemaan saaliinaan, sekä pyy-
tämään häneltä tätä paperia, loska se muka helposti
woisi joutua hukkaan, jos se hänen haltuunsa jäisi.
Vaan waimo sanoi sen ohessa hywin ymmärtäwänsä,
että tuo pelko oli tyhjä ja että Kohlhaasilla ei ollut
mitään hätää, koskapa Brandenburgin ruhtinas ei suin-
kaan sallisi mitään wäkiwaliaa ja warmaankin semmoi-
selta suojelisi häntä; arwelipa lisäksi, että paperi päin-
mastoin on paremmassa tallessa Kohlhaasilla itsellään
kuin missäkään muualla. Kielsi lopulta Kohlhaasia us-
komasta kellekään sitä paperia, pyytäköön sitä tuta hy«
wänsä. Kuitenkin kaikitenkin waimo neuwoi Kohlhaa-
sia suostumaan siihen pyyntöön, minkä se Steinin her-
ra Satsenin ruhtinaan puolesta oli esittänyt, arwellen,
että olihan henki ja wavaus kumminkin kalliimpi ja
arwotkaampi kuin se paperi pahus.

„Minäkö antaisin Satsenin ruhtinaan käsiin sen pa-
peri-käärön! En anna waikka mikä olisi, en maikka,
sen saatte uskoa!" huusi riemuissaan Kohlhaas. Hän
näet oli kowasti hywillään siitä, että koston hetki oli
tullut wihdoinkin, kostaminen näet ruhtinaalle sitä että
oli sanansa syönyt ja armo-kirjan peruuttanut fyyttä
suotta. Eukon kättä puristi ja kysyi: „Sanokaahan
mitä wastlluksia kirjoititte tuohon paperi-liuskaan?"
Wanhus nosti syliinsä nuorimman lapsen, joka oli lat-
tialla lelujensa kanssa hääräämässä, ja sanoi: „Wai
ette suostu! Ettekö tämän poikannekaan tähden!" ja
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hän rupesi naurusuin puhuttelemaan lasta, hywäile-
mään ja suutelemaan sitä, antoipa omenankin hänen
syödä. Kohlhaas meni hämilleen ja wastast: „Lapseni
marinaankin, jahka aikaisiksi taswaa ehtiwät, eiwät moi-
ti minua, ja entäpä on heillekin hywäksi, että kätten
paperi-liuskan powessani, antamatta sitä kelienkään. Ia
paitsi sitä, tuta takaa, että minua ei petetä toistami-
seen? Saksenin ruhtinas peruutti, armokirjan ja söi
sanansa kuin koira. Luotin hauen lupaukseensa ja ha-
jotin sotajoukkoni. Hän kytki minut rautoihin kuiten-
kin, kelwoton. Entä jos nyt annan hänelle sen pape-
rin salaperäisille tirjoituksineen, ehdolla, että hän laskee
minut wapaalle jalalle ja että minua ei mestatataan,
taklllltteko, että hän ei toistamiseen syö sanaansa ja
petä minua, häh? Miehen kanssa, joka ei pysy sa-
nassaan, en enää rupea mihinkään tekemisiin. Waan
jos te käskette minua antamaan pois tämän paperin,
joka jättää koston käsiini, niin olkoon menneeksi!"

Wanhus lasti lapsen lattialle ja sanoi: „Entäpä
olettelin oikeassa monessa suhteessa, en rupea inttä-
mään, ja omassapa mallassanne on asia!" Jonka sa-
nottuaan tarttui kainalo-saumaansa ja teki lähtöä. Kohl-
haas toistamiseen kysyi sen paperikäärön sisältöä mu-
ta ja mikähän salaperäinen kirjoitus siinä olla mah-
toi. Ia kun akka siihen arweli: „Woittehan särkeä sen
paperikäärön sinetin, jos olette komin utelias!" niin
Kohlhaas, ennen kuin laski hänet menemään, rupesi
utelemaan muita asioita, kysyi kuta hän oikeastaan oli,
mistä oli sen powaus-taitonsa saanut muka, minkä tä-
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kia hän ei ollut Saksenin ruhtinaalle itselleen jättänyt
sitä paperi-liuskaa tirjoitutsineen, maan hänelle, Kohl-
hansille, joka oli hänelle outo, yksi tuhansien joukossa,
ja joka ei ollut kuitenkaan ensinkään kysynyt häntä
neuwolsi Waan tapaukselta kuului melua jo-
tain nlkoa, joten wanhus säikähti ja luuli, että nyt
tulemat wanssinwarttjat: kesken puhetta hän sen wuoksi
sanoi Kohlhaasillei „Hywästi, hywästi jääkää, näkemiin
asti. Jahka toiste taivutaan toisemme, niin kerron
kaikista noista asioista, joita utelette!" Jätti lapsille-
kin rakkaat jäähywäiset ja meni matkoihinsa.

Sillä mälin oli Saksenin ruhtinas, niihin surkeihiu
mietteisiinsä sortunut, neuwokseen kutsunut kahta Mii-
sasta miestä, tähtien tutkijaa mukamas, toinen oli ni-
meltään Oldenholm toinen Olearius, ja käskenyt heitä
lausua ajatuksensa siitä salaperäisestä paperista, Waan
nuo wiisaat ja suuresta opistaan tuulusat miehet eiwät
päässeet selwille siitäkään kostiko ennustus nykyisiä oloja
wcnko kukaties niitä wastaisia, useain wuosisatojen pe-
rästä tulemia oloja ja tapauksia muta, wieläpä juo-
lahti heidän mieleensä, että kenties tarkoitettiinkin
noilla ennustuksilla Puolan kuningaskuntaa eikä ensin-
kään muka Saksenin ruhtinas-kuntaa. Eitä noista
hartaista ja ahkeroisin tutkimuksista, joita jatkettiin
yötä päiwää wiilon toista linnan-tornissa, ollut ruh-
tinaalle mitään hyötyä; päinwastoin oli niistä main
seurauksena, että hän läwi alatuloisemmaksi ja rauhat-
tomammaksi tuiu ennen koslaan. Päällepäälteeksi lä-
hetti kamreeri Berliinistä puolisolleen sen sanoman,
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että se wanha waimo, minkä hän oli toimittanut Kohl-
haasin puheelle pyytämään sitä paperia, oli tyhjin toi-
min palannut, wieläpä, että Brandenburgin ruhtinas
oli nimensä allekirjoituksella wahwistauut tamari-oikeu-
den päätöksen Kohlhaasin asiassa ja tuominnut Kohl-
haasin mestattawaksi, sekä lopulta että mestaus on tapah-
tuma Palmusunnuutain jälkeisenä maanantaina, sillä hy-
wä, ja oli kamreeri käskenyt puolisonsa kertomaan nämä
surkeat sanomat Saksenin ruhtinaalle. Siitä pahastui
ruhtinas niin, että ei kahteen päiwään maistanut ruo-
kaa eikä käynyt missään, istui main kamarissaan
yksinään kallella kypärin pahoilla mielin; kol-
mantena päiwänä, ilmoitettuaan jollekin howinsa wir-
tamiehelle, että nyt hän lähtee muka Nessaun ruhti-
naan luo metsästysmatkalle, hän Nresdenistä haroisi.
Minne hän meni, Dessaun ruhtinasta terwehtimään
todellakin ja hänen kanssa metsästns-retkelle wai jon-
nekin muualle, kuka tuon tarkoin tietää; ne asiapape-
rit ja aikakauskirjat, joita olen tutkinut, kertomat mikä
mitäkin. Warma main on, että Nessaun ruhtinas
siihen aikaan oli sairaana ja wuoteen omana enonsa,
Braunschweigin ruhtinaan linnassa, niinkuin sekin on
warma, että kamreerin puoliso, kaunis Heloise, huo-
misiltana erään Königsteinin kreiwin seurassa (siksi
sitä matklltoweria sanottiin ainakin, liekö hän ollut
Königsteinin treiwi todellakin wai sen walenimen otta-
nut Saksenin ruhtinas kukaties) jonka hän sanoi ser-
tukseen, saapui Berliiniin puolisonsa Konradin kamree-
rin majataloon.
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Sillä wälin oli Brandenburgin ruhtinaan käs-
kystä Kohlhaasille kuolemantuomio luettu julki ja kah-
leet irroitettu hänen jaloistaan, jonka ohessa ne pape-
rit, jotta koskiwat hänen omaisnuttaan ja jotta oli
häneltä Nresdenissä wiety, oli annettu hänelle takaisin.
Ia kun kysyttiin häneltä millä lailla hän tahtoi omai-
suutensa käytettäwäksi kuolemansa jälteen, niin hän
muutamalla asianajajalla teetti testamentin ja mää-
räsi, että omaisuus oli menewä hänen lapsille perin-
nöksi ja että lasten holhojatsi oli tulema se naapuri, jota
oli ennen hänen lähtöään sotaan Tronkan linnaa
polttamaan luwannut ostaa hänen molemmat maati-
lansa. Marsin rauhallisia oliwat hänen wiimeiset päi-
wänsci: sillä Brandenburgin ruhtinaan käskystä sallit-
tiin kenen hywänsä tulla häntä terwehtimään, oli yö
tahi päiwä, ja olikin kaupungissa paljon ystäwiä
hänellä, jotka käwiwät puhuttelemassa ja wiimeiset jää-
hywästit jättämässä. Olipa tohtori Luterustm niin
ystäwällinen, että lähetti muutaman papin, nimeltä
Jakob Freising, wiemääu terweisiä hänelle ja anta-
maan hänelle pyhän ehtoollisen.

Lopulta tuli se merkille pantawa päiwä, Palmu-
sunnuntain jälkeinen maanantai näet, jolloinKohlhaas
oli mestattawa syystä että hän oli omin päin rumen-
nut wääryyttä kostamaan Tronkan linnan herralle.
Turha oli kaupungin asukkaitten toiwo, että entäpä
Kohlhaas kuitenkin kaititentin wielä armahdetaan. Hä-
nen juuri ollessaan menossa linnan portista kadulle,
kaksi nuorinta lastaan tasiwarrellaan, pastori Freising
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rinnallaan, toisen ystäwän ja tuttaman toisensa pe-
rästä ojentaessa hänelle kätensä Mhywäiselsi, niin ruh-
tinaallisen linnan pappi muuan, joka oli hänelle joten-
kin outo, mieli kuohuksissa, kiirehti hänen tykö jättä-
mään hänelle kirjeen, mitä oli suulakalla lukittuna, la-
kassa mustalais-atan sinetin tuttu leima. Waan seu
arwaa, että komin kummiinsa joutui Kohlhaas, lukies-
saan kirjoitusta tuossa kirjeessä, uäin kuuluman: „Kool-
Hans! Tiedä se, että Saksenin ruhtinas on Berliinissä
tänään: hän on mennyt mestaus-paikalle katsojain jouk-
koon hänkin ja siitä hänet tunnet, että hänellä on »val-
koinen ja sininen sulka kypärissä. Se on selwä, että
hän on tullut tänne sen paperi-käärön tähden, joka
riippuu nuorasta kaulassasi, ja tun sinut on mestattu
ja haudattu, niin hän kaiwattaa haudastasi sen paperi-
käärön, nähdäkseen mitä siihen on kirjoitettu. - Eli-
sabet, ystäwäst". „Tunnetteko tuota wanhaa wai-
moa, herra pastori?" Kohlhaas hämmästyksissään
ehti kysyä tirjeentuojalta, maan eihän pastori, jota
tutisi kuin haawanlehti, osannut eikä ehtinytkään mus-
tata siihen mitään, mutisi main jotain epäselwää par-
taansa ja katosi »väkijoukkoon ....

Mestauspaitalle saapuessaan Kohlhaas näki siellä
Brandenburgin ruhtinaan itsensä ratsun selässä ja hä-
nen seurassa ison joukon ylhäisiä wirtamiehiä, waltio-
kanslerin Heinrikin, Gensaun herran y. m. Ruhtinaan
oikealla puolella oli satsalais-roomalais-maltatnnnan
keisarin asianajaja Frans Miiller, kädessään kuoleman-
tuomiosta jäljennös, ja wasemmalla puolella Kohlhan-
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sin oma asianajaja Anton Zäuner, kädessään Dresde-
nin oikeuden tuomio; torin kolmella laidalla oli kansaa
aiwan mustanaan, maan leskellä, mestauslawan wie-
ressä näet, oli tawaraa jotain läjässä ja talsi mus-
taa hewosta, ne Kohlhaasin mustat hewoset näet, waan
nyt ne oliwat hywin lihawat ja tiiltäwän-tarwaiset,
tawioillaan kuopiwat maata ja mies, joka ohjaksissa
oli, hän tuskin jaksoi niitä hallita. Brandenburgin
ruhtinaan puolesta oli näet waltiokansleri Henrikki,
Geusaun herra, ajanut Kohlhaasin jutun perille asti
Dresdenin oikeudessa ja Trontan herra oli tuin olikin
tuomittu kannelirjan mukaan ankaraan edeswastaukseen
ja ne mustat hewoset, ne laihat ja surkeat konit, oli
Tronkan linnan mäti häälynyt noutamaan pois Dres-
denin nyltyriltä ja syöttämään kaikin puolin komeiksi
ja lihawiksi, ihka entiselleen; olipa wasite walittu
lautakunta lopulta tuouut hewoset Kohlhaasin asianaja-
jalle Dresdenin torille ja kaikki kansa oli ihmetellyt,
että hewosista oli saattanut tulla kalua. Siitäpä syys-
tä nyt Brandenburgin ruhtinas osotti hewosta ja sa-
noi: „Katsohan, Kohlhaas, tuossa owat hewosesi, tä-
nään on sinulle tapahtunut oikeus! Gitä tässä ole
ainoastaan hewosesi entisessä kunnossaan, waan kaikki
ne hewoswärkitlin, satulat ja loimet, wieläpä se iso
nyytykin ja kukkaro kultarahoineen, jotka rengiltäsi oli
jäänyt talliin, linnan wäen ajaessa hänet pois! Wielä
mitä taipaat lisäksi, häh?"

Kohlhllas lasti lapsensa, joita oli kantanut täsi-
warsillaan, maahan ja rupesi lukemaan säihkymin sil-
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min sitä oikeuden-päätöstä, minkä waltiotanZlerin käs-
kystä annettiin hänelle käteen; ja huomatessaan, että
Tronkan linnan herra oli tuomittu kahdeksi wuodeksi
kuritushuoneeseen, niin hän Brandenburgin ruhtinaalle
kumarsi, kädet ristissä rinnallaan, komin tyytywäisen
näköisenä. Waltiotanslerille sanoi, että nyt oli täyt-
tynyt hänen hartain toiwonsa maan päällä, lähestyi
hewosia, leipoi niiden kiiltäwän-karwaista kaulaa, pa-
lasi jälleen waltiokanslerin luo ja hywillään lausui an<

tawanso. molemmat poikansa, Leopoldin ja Henrikin,
hänen laswlltikseen. Waltiotansleri suostui pojat kas-
watikseen, ottamaankin ja kysyi mitä säännöksiä hänellä
oli niitten tawarainsa suhteen, mitkä "Dresdenin oikeus
oli tuominnut hänelle. Kohlhaas huusi Hersenin, renki-
wainajansa, wanhalle äidille, joka seisoi wätijoukossa:
„Nämä tawarani jätän teille!" wieläpä neuwoi nekin
rahat, joita Tronkan linnan herra oli tuomittu mak-
samaan wahingon korwauksetsi, ottamaan haltuunsa
wanhain päiwäin waraksi.

Brandenburgin ruhtinas huusi nyt: „No Kohl-
haas, oletko nyt joutilas sinä puolestasi sowittamaan
sitä rikostasi, minkä olet tehnyt, waltakunnan rauhaa
kun ritkoit ja kun omin päin rupesit kostamaan
Tronkan herralle wääryyttä, - oletko siihen nyt walmis,
saatuasi Tronkan herralta hywitystä, häh?" „Olen
tun olen siihen walmis!" Kohlhaas wastasi, nostaen
hatun päästään ja heittäen lapsensa, jotta oliwat hä-
nen tllsiwarrellaan, sen Kohlhaasin-kylän naapurinsa
huostaan ja meni, naapurin poistuessa itkusilmin las-
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ten kanssa, suoraan mestauslawalle. Parastaikaa pääs-
täessään solmuistaan kaulahuiwiaan, Koolhaas huo-
masi wäkijöukossa seisoskeleman lahden muun miehen
Malissa muutaman ylhäisen herran, jonka hatussa oli
kaksi sulkaa, toinen waltoinen toinen sininen. Astues-
saan moniaita askeleita sitä sultahattuista herraa lä-
hemmäs Koolhaas otti nauhasta riippuman lyyjyisen
kotelon käteensä, aulasi sen, särki sinetin, millä oli
lukittu kotelossa olema paperi-liuska, luki kirjoitusta,
jota oli kirjoitettu sille paperille, jonka jälkeen, yhäti
katsoen sitä sultahattuista herraa silmiin, pisti sen
paperin suuhunsa ja melasi sen! Se sulkahattuinen
herra, joka luultawastilin oli ollut hywässä toiwossa
että kohta kai se salaperäinen paperi on hänenkin luet-
tamalla, nähtyään sen toiwon surkeasti pettämän, meni
tainnoksiin ja kaatui »varattomana maahan. Waan
sillä aikaa kuin sulkahattuisen herran kaksi tomeria
nosti hänet maasta, Koolhaas lasti päänsä mestaus-
pölkylle ja mestaajan kirwes putosi alas erottamaan
pään ruumiista.

Sen pituinen KohlhaasiZta kertomus! Ruumis
laskettiin arkkuun ja koko kansa itki; ja moniaitten
miesten kantaessa arkkua kirkkomaahan, Brandenburgin
ruhtinas kutsui luokseen Kohlhaasin pojat ja ilmoitti
heille, että hän on panema heidät ruhtinaalliseen sota-
kouluunsa, ja julisti heidät ritareiksi. Saksenin ruhti-
nas palasi kotiin, Nresdeniin, sortunein mielin ja sai-
raana terrassaan; joka haluaa hänestä kuulla ja hänen
muista elämän-waiheistaan lukekoon Saksenin ruhti-
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nllslunnan historiaa. Kohlhaasiu lapsista laswoi tun-
non wäleä ja hänen jälkeläistään oli wielä menneellä
wuosislldalla Metlenburgissa tiesi kuinka iso joukko.
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„$Ruorten firjastoa" on iapn asti ilmaantunut:

I. 8m tnois usktrlltfeoti, Inmate attttaa ibtttMlJtffati. ftertomus
nuorijolle. ftirjoittt grans Soffmann. §inta 1 mf.

II. ptljclltfims mitini jrtrti. itertot nuorille nstaroilleen grans
Soffmonn. £>inta 1 mf.

III. JfalioUinra jit toljkta. 9tuori[oIte frrjoittt grans Soffmann.§ihta 1 ml.
IV. §oiltB<8cikki. SJluorifoIIe firjoitti grans Hoffmann. §in*

ta 1 ml.
V. Jmtriksit rikkmtit man bouofo. 9luorifoa marten. SDMaelma.

Sinta 1 m. 25 p.
VI. Injun mm. STCuorijolle noufetoalte Jaffalji firjoitti grans

Soffmann. gtnta 1 ml.
VII. grntmm nikM. SItuorifoIte noujetoalle [affafji lirjoittt grans

Soffmann. ginta 1 mf.
VIII. |akn kawait kokw, ft nckmcan liiijlitit. Salfalfi nuorifolle ferto=

nut grans §offmann. §inta 1 ml. 25 p.
IX. Jtka on wljas. SftuorijoIIe noufetoalte [afjafji firjoitti grans

Hoffmann. §inta 1 ml. 25 p.
X. Pct0titjit=pikit. ftumaus memteilta ajoilta. (gnglanntn lie*

Iella firjoitti 2tu st i n Oare. §inta 1 m. 75 p.'
XI. Pdjckftt. SBanljan emerstin loulumuistelmia. Safjaffi fir*

joittanut (Ernjt von 2BtIbenbruclj. fturoitettu. §inta
75 v.

XII. JJictari SdjlcmtljltH trufknininitUtftt ElainitiiniittkKt. fttrjoittanut
faffatji Slbalbert oon (£I)amis[o. Sinta 1 ml.

XIII. tttikurl gahlkmts. Sertomus. ftirjoitti §einriclj ooniUeisf.
Sinta 1 mf. 25 p.

XIV. ©jttttajj jit ttitncn ptkanfa. ftertbmus 30=rouoti[en joban ajoilta.
ftertonut R. §. Easpari. feintq 1 mf. 25 p.

XV. Jptikbaitii jattttja iittttnttltB njoUfa. ilertonut Albert SRicf)?
ter. £)inta 50 p.

XVI. JattDBnntkit fan fitttcgiitt, 9JJerijuttu, jonla Jertoi Sofef
Saierlein. £inta 75 p.

XVII. ihtkMHkk*. Snuorifollefertonut Sfjeobor Storm. §inta
75 pennia.


