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Alkulause.
Nykyisissä seurakuntain kirkonkirjoissa on epäluku

numeroita ja farekkeita, joita puuttui entisaikaisissa
kirkonkirjoissa, joita papit ja toisinaan lukkarit eli kou-
luopettajat kirjoittiwat, maan kuitenkin noissa wan-
hois s a kirkonkirjoissa oli lamallaan asiallisempia ja
tarkempiakin tietoja seurakunnan tilasta ja »vaiheista
tuin nykyisissä.

Ollessani Sommerhausenin pienessä kaupungissa
pappina, lueskelin useinkin suurella mielihywällä niitä
reuna-kirjoituksia, joita 30-wuotisen sodan aitana sil-
loinen seurakunnan lukkari ja kouluopettaja Udalri-
kus Ga st oli kirjoittanut kirkonkirjoihin, lyhyettä
selontekoja näet milloin mistäkin merkille pantawasto.
tapauksesta; lueskelin niitä mielihywällä syystä siitä,
että kirjoittaja mahtoi olla harras kristitty, todestaan-
lin jumalinen mies. Opittuani tuota wanhaa, kelpo
miestä rakastamaan ja hänen tatsanto-tawastaan koe-
tettuani päästä selwille, ryhdyin kirjoittamaan hänen
elämäkertaansa. Kirkonkirjoista saamaini tietojen lisäksi
onnistui minulle koota aineksia muitakin tuon kerto-
muksen kirjoittamisen maralta; sain näet käsiini erään



kirjeen, jonka tuo wanha opettaja oli kirjoittanut eläis-
sään, wieläpä moniaita hänen perhettään koskemia pa-
pereita ja perheessä käytetyn wanhan raamatun muis-
tiinpanoineen sekä lopuksi erään kronikan, mikä oli
kirjoitettu aikanaan Limburgin ruhtinassuwun keskuu-
dessa jonka ruhtinassuwun alaisena Sommerhau-
senin kaupunki mainitun sodan aitana oli ja missä
kronikassa oli moniaita Udalrikus Gastiakin koskemia
tietoja siinäkin.

Olen siihen tapaan kirjoittanut wanhan, hurskaan
kouluopettajan elämäkerran kuin. jos olisi hän itse sen
kertonut. >

Näin huomautettuani tämän kirjan synnystä, lau-
sun lopuksi: saakoon tämä kertomus monta lukijaa ja
antakoon Jumala sille siunauksensa.

Kirjoittaja.

1 luku.

Säätyni ja Kotikyläni.
Mutta se on >uuii moitto olla

jumalinen ja tyytyä onneensa,
1 Tim. 6: S.

Kaikkina aikoma moniaat etewät, nerokkaat miehet
owat kirjoittaneet elämäkertojaan, niitä kokemuksiaan ja
hawaintojaan kirjaksi kooten, jotta owat mieleen jääneet
heidän tämän maailman läpi waeltaeZsaan. Useat



lukijat omat koulussa täydessään mannaankin lueskel-
leet Caesarin „Kommentarioita" taikka kotonaan hiljai-
sina syysiltoina tuulusan ritarin Götz von Berlichin-
genin elämäkertaa ja mielihywätseen huomanneet, että
nämä kuuluisat miehet monen roaiwan ja maatan
läpi suoriutuiwat lopulta, niittäen kunniaa ja mai-
netta.

Naurattaa luultawasti lukijaa että minäkin, halpa
opettaja, rupean kirjan kirjoittamiseen kokemuksistani
näinä surkeina ahdinko-aikoina. Enhän ole mitään
keisari enkä ritari, olenhan main köyhä opettaja, joka
jo »viitisenkymmentä wuotta olen nuorisoa kaswawaa
neuwoa kokenut ja Jumalan sanaa opettanut melkein-
pä joka päiwä, eikäpä työni liene aiwan turha ollut-
taan kukaties, maikka tiedänhän, että ei ole mikään se
joka istuttaa ja kastelee, maan ainoastaan se joka kas-
wun antaa. Ihmeitä woin kuitenkin kertoa Jumalas-
ta, Herrasta, Herrasta joka kuolemasta pelastaa; niitä
kertoa saatan, ratas lukijani, ja kosta on yhtä suurta
tekoa se että Hän kuulee köyhän ja sorretun huokauk-
sen kuin jos Hän auttaa sotawäkeä waunuineen hewo-
sineen woittoon selä koska taimaallinen isä ei tuule
yksistään tenotaulaifen joutsenen wiimeistä laulua,
sen keikkuessa waltameren aalloilla, maan nälkäisten
torppienkin poikasten rääkynaä autiossa lorwessa eitä
salli wähäisen warpusentaan puusta pudota syyttä
suotta, niin en malta olla laulamatta miuätään kiitos-
wirttä Jumalan kunniaksi ja janonhan siis: „Her-
ralle yksin kunnia!"



Erinomaisia eiwät olleet kokemukseni tuiu wasta
wanhemmalla iältäni, lähestyessäni tuudettakymmentä
ikäwuottani; tulin tietäni samalla tumalla kuin tuhan-
net muut, jotta rukoilemat: ..Köyhyyttä älä anna
äläkä rikkauttakaan!" Wasta 59 wuoden wanhana
kun olin, Jumala alkoi kuljettaa minua ihmeellisiä tei-
tä. Kerronhan main lyhyesti elämänwaiheistani siihen
asti, jotta paremmin ymmärrettäisiin niitä myöhäisem-
piä elämänwaiheitani.

Isäni, joku on Herrassa aitoja sitten kuollut, oli
räätäli ja nimeltään Paawali Gast. Äitiäni en enää
muista, sillä muutamia päiwiä syntymiseni jälteen oli
hän minua siunannut ja isäni haltuun jättänyt, maan
sitten oli Jumala hänen korjannut taiwaaseensa kolmen
wanhemman siskoni luo.

Ainoaksi lapseksi kun olin jäänyt, isäni arweli,
että minusta pitää tulla muka wähä isompi-paltkanen
mies kuin hän itse on ja päätti hän siis touluuttaa
minua jotta pääsisin kouluopettajan wirkaan. Rehto-
ri Holberg opetti minua lukemaan sisältä, laskemaan
ja kirjoittamaan ja pastori Burkhardus Thungersheim
pänttäsi päähäni latinan kieltä, jonka jälkeen mainittu
rehtori taas wuorostaan tasmatusoppia neuwoi mi-
nulle sen werran että toulumieheksi kykenin; ja niin-
ikään Sommerhaufenin lirlkoneuwosto minun hywäk-
syikin ja kylänsä kouluun opettajaksi otti.

Monta ihmistä on ollut osallisina minun mai-
nioissani ja iloissani, olletitkin kuitenkin wanha isäni
ja waimoni Margareeta Späthin; jo kymmenen wuot-



ta ennen häitämme olimme olleet kihloissa. Nyt omat
molemmat menneet niihin rauhan majoihin, missä
autuaat asumat, pyhäwaatteet yllään, ja minä, manha
mies parka, oleilen wiela tässä surun laaksossa, arti-
waatteet ylläni, silmät kyyneleissä katselen ylös sinne,
jossa he kaikkien lapseni kanssa näkemät Herran kas-
moista kaswoihin.

Wuonna 1610, juuri 3?:ntenä syntymapäiwänäni,
asetuimme opettajan wirtataloon, jonka Sommerhause-
nin porwarit oliwat rakennuttaneet, ja siewä se olikin
laswitarhoineen.

Sommerhauseniu kaupunki on, kuten tietty, iha-nassa Frankenin maassa. Sen kilwessä näkyy aurin-
gon ja wiinapuun tuma. Miljaa ei hywinkään paljo
wiljellä siellä, waan hedelmäpuita ja wiinamäkejä on
sitä runsammasti joka haaralla, ja ihanoita owatki

nuo wihannat mäen-rinteet Viljelyksineen taloineen tor-
nineen; on selwa, että Jumala on siunannut tätä
maata ja sen asukkaita lahjainsa runsaudella. Kaunis
on se wuolas wirtakin, Main-joki näetsen, jonka mar-
sille on rakennettu Sommerhausen loiselle warrelle
Winterhausen toiselle. Jumala siunatkoon sinua, ko-
tikylääni rakasta, ja sinun miinamakejasi lapsinesi ja
lasten lapsinesi. Täällä olen warhain namusin toiwo
sydämmessä ja iloisin mielin päiwätyöni alkanut, tääl-
lä olen päiwän helteessä työni tehnyt ja kuormani kan-
tanut, täällä saan, jos Jumala suo, elämän-iltanitm
wiettää, kunnes yhdestoista hetki on tulema, eron hetki,



jolloin olen sen päiwäpalktani saapa, minkä Herra ar-
mostaan antaa tahtoo.

2 luku.

Manhin poikamme.

Katso, lapset omat tzerran lahja.
Ps. 127: 3.

Lokakuun 12 paiwänä 1613, aamukahdeksan, esi-
koisemme, nianhin poikamme syntyi. Oli sinä päiwänä
kylmä ja kowa tuuli eikä näkynyt kuin mustia pilwiä
tlliwaanrannalla, maan sydämmessäni oli päiwäpais-
tetta tarpeeksi. Seisoessani Margareetan wuoteen
ääressä ja nostaessani syliini wasta syntyneen tuntui
minusta kuin jos Jumala olisi kaikella armollaan ja
rakkaudellaan meidät ympäröinnyt ja Jaakobin kanssa
lausuin: „Herra, olen liian halpa, kaikkeen siihen lau-
peuteen ja hywyyteen nähden, minkä minulle osoitta-
nut olet!" Pyhässä kasteessa annettiin Walentin
pojalle nimeksi, leipurin Walentin Orplichin neuwosta
näet, joka oli tummina. Ia ristijäisiltä, jotka toi-
mitettiin kirkossa, palatessani rukoilin hartaasti Ju-
malaa, että Hän tekisi lapsesta oikean, kristillisen „Wa«
lentinuksen", toisin sanoin: sankarin, wahwan ja
urhoollisen, joka woittaisi mailman ja kaikki sielun wihol-
lifet.



Olenkin koittanut Herran kurissa ja neuwosso.
kasmattaa poikaani, mikäli se heikolle ja sokealle ihmiselle
on mahdollista. Wilpitön tahto minulla on ollut aina-
kin, ja waimoni, joka toisinaan tiesi neuwoa missä
minä olin neuwoton, oli uskollisesti minua auttamassa.
Arwelimme, että Herra ei ole turhaan sanonut: „loka
warhain minua etsii on minut löytämä". Lapsen mieli
on kuin pehmeä ja herkkä maha, jotta siihen helposti
painuu wapahtajan ihana ja jalo tuma. Myöhem-
mällä iällä ei yhtä helposti enää; tarwitaan paljon
kärsimyksiä ennenkuin sydän sulaa jälleen.

Pojan ollessa seitsemännellä, otin hänen kouluun
ja wuoden perästä jo hän osasi lukea ulkoa aamu- ja
iltarukouksia; kyllä oli hupaista meidän kuulla hänen
kowalla äänellä, wieläpä suunnille samalla äänen-pai-
nolla luin pastori Theodorikuksella oli tapana, lukeman
niitä. Kylän muu taswawa kansa suosi poikaamme,
sillä hän oli yhtä wiifas ja rohkea kuin helläsydämmi-
nen ja palwelewainen eikä ketään halwelsinut; hywänä
ja rakkaana tomerina hänet pitiwät kaikki. Onhan
luonnollista ja tawallista, että poikain keskuudessa
juuri ne omat suurimmassa suosiossa, jotka omat reip-
paita ja wiisaita ja sen ohessa helläsydämmisiä ja
lempeitä. Tapahtuipa kerran, että Walentin, maikka
silloin ei ollut kuin kymmenen wuoden wanha wasta,
pelasti muutaman nuoremman towerinsa surman suusta,
se kun oli näet joutua karkuun lähteneen hewosen jal-
koihin ja raskaitten Maunujen pyöräin alle, jollei toi-
nen olisi ehtinyt apuun; ja kun ei poika herennyt itke-
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mästä säitäyksestä, antoi Walentin hänelle messinkisen
kellonsa lahjaksi. Monastikin sodan aikmia, lun leipä
oli kallista ja muutkin ruokawarat kaikki meiltä loppu-
maisillaan, poikani antoi omasta leipä-kannikastaan osan
niille köyhille towereilleen, jotka rankat koulutalon penk-
kien alta koittiwllt koota marakkaammilta towereiltaan
mitä leipämuruja oli pudonnut.

Tosin semmoiset hyweet tuin esim. hellä sydän, ur-
hoollisuus, hilpeä, iloinen mieli, hywä puhelahja y. m. s,
eimät ole kuin luonnonlahjoja kaikki, jotka eiwat
wielä silti taiwaaseen wie ketään ihmislasta, jos kohta
ne ihmisistä mieluisia omatkin. Mitäpä hywää oli Ab-
salonille hänen miellyttämistä puheista, mitä hywää
Saulille uljaasta, komeasta olennostaan? Lankestwat
mies poloiset isoihin synteihin! Ihminen, jolla on sem-
moiset luonnonlllhjat, on kuin llliwa, joka monilla ja
isoilla purjeilla lähtee merta kyntämään. Jos tnuli
on otollinen, laiwa tulee perille ehyenä ja uljaana,
maan jos purjeita repimään pääsee towat tuulet, niin
laiwa joutuu yhä pikemmin haaksirikkoon. Oikea tuuli
elämän lewottomalla merellä on H erra n he n ki.
Olisihan minun pitänyt se tietääkin, maan kukapa isä
ei olisi hywillään siitä että hänen lastaan kaikki kiit-
täwät siiwoksi!

Wuonna 1626, helluntaina, Walentinimme meni
pyhälle ehtoolliselle ensi kerran. Aamulla me kaikin
heittäysimme pulmillemme rukoilemaan laupiasta Ju-
malaa, että Hän kaunistaisi hänen sieluaankatumaisella
mielellä ja lujalla uskolla. Äiti puetti hänet mustaan,
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ihkasen uuteen tattiin, kampasi sileäksi hänen mustan
tutkansa ja antoi hänelle käteen rosmariinin kukkasen,
minkä oli kaswattanut wasite tämän juhlan waralta.
Kun muut pienet lapsemme, joita meillä oli wuosien
kuluessa karttunut useampia, nimittäin kolme tyttöä ja
toinen poika, näkiwät kuinka siewälsi äiti puetti Va-
lentinin, lastiwat he kätensä ristiin ja tatseliwat häntä
kaulaa, ikäänlui» ei hän enää olisikaan ollut heidän
wertaisiaan. Walentin pyysi kerran mielä anteeksi meiltä
wanhemmilta ja siskoiltaan kaikilta mitä milloinkaan
oli heitä wastaan rikkonut, jonka jälteen meni muitten
rippilasten' kanssa kirkkoon.

Niitä oli sinä wuonna kaksitoista rippilasta,
jotka ensi kerta pyhälle ehtoolliselle laskettiin. Näh-
dessäni heidän palaaman alttarilta, jossa oliwat parit-
tain sakramentin wastaan ottaneet, käwi mieleni mar-
sin haikeaksi. Kantamilla kirkonpenllien wälissä seisoi
näet keisarillista sotawakeä, joka wiikko sitten oli ma-
joittunut tähän pieneen kaupunkiimme, toinen mies toi-
sensa wieressä, ja nuo uhkamieliset weitikat, joilla oli
rautaiset rintarankat ja tuuheat parrat, mnistuttiwat
siitä rautaisesta, lomasta ajasta, mikä oli käsissä, kah-
deksan wuotta kun näet jo oli ollut tuota pitkällistä
uskonsotaa.

Nähdessäni tuon pienen, hartaan nuorukaisjoukon
pujotteleman kolkonnätöisten sotamiesten siwu, muistui
mieleeni pastorimme Theodorikutsen rippisaarna, hän
kun oli puhunut noista raamatun sanoista: „Minä
lähetän Teitä tuin lampaita sutten joukkoon!" Oli-
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han niitten kahdentoista oppilaan joukossa, joita Va-
pahtaja walitsi seuralaisikseen, muuan ludaskin, ja tä-
nään, kun Herran niityt ja wiinamäet omat sodan ja-
loissa, olisiko ihmekään, että monta lammasta eksyy
pois oikeasta paimenesta joutuakseen suden saaliiksi?
On kai lapsilla mieli sanan siemenelle waZtaanottllwlli-
nen ja minun poikanikin on herkkätunteinen, maan onko
heillä kaikilla öljyä lampuissa silti riittäwästi? Niitä-
hän on monta tähteä, jotka nousemat korkealle kau-
niisti, maan eiwat olekaan tuin petollisia lento-täh-
tejä, jotka katoamat pimeään yöhön.

Siihen suuntaan ajatukseni juotsiwat, kunnes lo-
pulta käwi mieleni terrassaan surkeaksi; silloin aloinru-
koilla: „Herra Jeesus, sinä lampaitten pääpaimen, ota
tuo mähänen joukko ja Waleutinin kanssa paimensau-
wasi snojaan. Kuleta heitä mihin tahdot, korkealle
tahi sywälle, wiheriäin niittyjen tahi pimeän laakson
kautta, - kuleta ne main niin, ettei kukaan mene huk-
kaan ja että kaikki lopultakin joutumat Sinun helmaasi.
Palauta harhaan joutuneet, jotta tämäkin piskuinen
lauma tulee siihen suureen joukkoon, jota Sinä pai-
mennat tuolla ylhäällä ja jota wiet wirwoittawain
mesien tykö, Amen!"

Hän on kuullut rukoukseni, Hänelle
olkoon kunnia i iankaikkisesi llijankllit-
k i s e e n.



8 luku

Malentin leipurin opissa.

Jonkun aikaa olimme epätietoisia mitä pojas-
tamme tullenee, maan lopulta pääsimme siitä selwille.
Tosin oli waimoni jo pojan syntymisestä saakka ollut
siinä iloisessa toiwossa, että esikoisemme woitaisiin
„uhrata Herralle", niinkuin hän sanoi, toisin sanoin,
että pojasta tehtäisiin pappi, joka kansaa neuwoisi
Herran pelkoon ja Hänen sanansa nnljelemiseen, waan

ihminen päättää, Jumala säätää.
Ewankeliselle kirkolle oli näet tullut ahdingon ja

wainon aika ja näyttipä jo siltä kuin Sommerhausenin
kaupungissakin, niinkuin Saksan maalla kaikkialla
muuallakin, kynttilä-jalat, joissa oli jo satakunta wuotta
palanut kirkas ewanleliumin walo, nyt syöstäisiin sijal-
tansa. Moniaitten naapuri-seurakuntain kirkoissa oli
jo luterilaiset jumalan-palwelnkset lakkautetut ja sielun-
paimenet oliwat patoon lähteneet, pitämään taiwas-
alla jumalllnpalweluksia mjssä milloinkin, wainoojilta
salaa, ja kehoittamaan seurakuntalaisillan karsiwällisyy-
teen ja Herralle uskollisuuteen, jotta eiwat suinkaan
luopuisi puhtaasta opista. Niitä kehotuksia kylläkin
karmittiin, sillä jumalan-palweluksissa tawijöitä ahdis-
tettiin lowasti, toisinaan piestiin tahi muulla lailla
rääkättiin, jopa wangittiinkin, niin että he wasta isot
lunnaat maksettuaan päasiwät Mantiloista ulos.
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Semmoisina aikoina marsinkaan ei suinkaan pitäisi
muitten luin niitten, joita on siihen erittäin kutsuttu,
rumeta seurakuntain paimeniksi. Niinä semmoisina
aitoina sudet omat ahneesti wäijymässä. Woi sitä
seurakuntaa, jolla on palkka-paimen ja woi palkka-pai-
menta! Waan sitä wiittausta Jumalalta, että Walen-
tin oli niitä paimeniksi tutsutuita, emme huomanneet
ja senpä wnotst päätimme panna poikamme pitemmittä
mutkitta tasityöläis-oppiin.

Hlllwelsitto, lukijani rakas, täsityöläis-säätyä?
Minä en halwelsi! Kelläpä on niin selwassä tiedossa
minkä Jumalan awulla on työllään aikaansaanut kuin
käsityöläisellä? Kuka osaa pyhän aattona niin war-
masti sanoa: „Päimätyöni olen tehnyt, en ole mää-
rästä päästä työtäni alkanut enkä työtäni keskeneräi-
seksi jättänyt?" Jotta työ, oli iso tahi pieni, tehtäisiin
uskossa, Jumalankin kunniaksi, siihen tarwitaan kolme
ehtoa: terwe ruumis, taitama käsi ja kris-
tillinen mieli. Kellä käsityöläisellä on nuo kolme
yhtaikaa, se on onnellinen ihminen tosiaankin.

Pojan ollessa wiidennellätoista menin siis leipu-
rimestarin Walentin Orplichin puheelle, hänen
jota oli ollut poikani kummi, pyytämään häntä otta-
maan poikani oppipojakseen. Tosin arweli hän, että
poikani oli hänestä liian hento ja turkeahenkinen; mo-
nasti oli näyttänyt muta siltä kuin pojalla, mailta
lohta ruumis oli hänellä wielä pikkuinen, olisi liian
ylennä ja suuria pyrintöperiä, hänen haimaksi käsityö-
läiseksi lelwatalseen. Waan minä siihen mustasin:
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„ Juuri kukistaakseen ylpeyttä on Jumala käskenyt
ihmisen tekemään työnsä otsansa hiessä! Poikani otta-
kaa huoleti oppiin, neuwotaa ja tarwittaissa kuritta-
kaakin häntä; Jumala kun siihen siunauksensa antaa,
niin hywä tulee." Siihen hän tyytyi ja sowittiin
niin että pojan tuli olla päiwällä, aamusta warhain,
leipomassa Mestarin talossa, mutta illoin ja aamuin
olla kotosalla, sillä lapsi ei tule ilman kodin ilmaa
hengittämättä toimeen eitä wiihdy ja on wanha sanan-
lasku semmoinen, että »isänsä turmassa poika
isoksi kaswaa."

Oppipojaksi poikani otettiin. Warhain namusin
menin hänen pieneen kamariin herättämään ja läheltä'
mään hänen leipurimestarin taloon; oli hupaista mi-
nun seisahtua toisinaan kadulle katsomaan poikani ah-
keraan askaroiman leipurin werstaassa, toisten wielä
nukkuessa sikeästi, eitä muuta ääntä kuulunut kuin
kaupungin-talon suihku-taiwon hiljaista loisketta. Mes-
tari rakasti tummipoitaansa aiwan kuin jos hän olisi
ollut hänen oma poikansa; omaa lasta mestarilla ei
ollut. Niin ahkera oli Walentin jatoimelias, että mes-
tari uskoi hänelle kaiken työn ja talon toimet. Mistä
tuli, että minä, maikka mestari wielä siihen aitaan oli
Valentiniin kerrassaan tyytywäinen ja suosi häntä, kui-
tenkin monasti muistelin sitä sananpartta, että „äla
päiwää liitä ennen iltaa," sen tahdon seuraamassa
kertoa.

Muutamasta wanhasta kirjasta olin terran luke-
nut muuatta kaunista ja opettawaista tarinaa, jota
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esi-isäimme tapana oli toisilleen kertoa. Muinoin näet,
kun rakkaassa isänmaassamme pakanuus haätyi wäisty-
maan kristinuskon tieltä, pakanalliset epäjumalat meni-
wät ristiä pakoon ja piiloutuiwat muutaman wuoren
rotkoihin, jonka nimi oli Wenuswuori. Siellä he hu-
witteliwat keskenään ja antautuiwat ties minkälaisten
pakanallisten himojensa ja menojensa maltaan, maan
eiwät päässeet pois, heidän kun täytyi siellä olla tuo-
miopäimään asti. Wähä wäliä aukeaa wuori kuiten-
kin ja muuan pelimanni lähtee sieltä huiluineen, knlkee
kylästä toiseen ja soittelee ihmeellisiä wiisujaan. Joka
kuulee pelimannin huilullaan soitteleman joutuu haltioi-
hinsa, jättää isänsä ja äitinsä, lapsensa ja kaikki, eikä
wälita yhtään ajallisesta ja ijankaikkisesta onnestaan,
pelimannin ja hänen pillinsä jätissä wain juosta ha-
luaapi. Tosin pelimannin seurassa on muuan warot-
taja aina, uskollinen Gckhart nimeltä, joka har-
taasti kieltää ketään, seuraamasta pelimannia, sillä joka
sen tekee on hukassa tässä maailmassa ja tulemassa;
maan ani Harmatpa kallistamat korwansa hänen kiel-
lolleen, ja pelimanni, saatuaan mukaansa joukon jolti-
senkin, wie ne kaikki Wenuswuorelle, missä heidän pi-
tää malalla luopua oikeasta, ainoasta Inmalasta ja
rumeta Paholaista palwelemaan.

Mikä merkitys tällä tarinalla on, on helppo ar-
watll. Pelimanni ihmeellisine taikahuiluineen on ka-
mala wiettelijä, joka osaa soittaa itsekunkin kuu-
lijan mielen mukaan, mille milläkin lailla, houkutellak-
seen hänet pois Jumalasta ja hänen autuudestaan. Se
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uskollinen Gckart on Jumalan sana ja oma-
tunto, jotka ihmiselle ilmaisemat totuuden ja ennus-
tamat hänelle hänen kohtalonsa ja kuinka hänelle on käypä,
jos hän korwanfa kallistaa imettelijän kiusauksille,
waan pahaksi onneksi useimmiten aiwan turhaan.!

Siinä suhteessa tuo tarina pitää paikkansa kaikkina
aitoina. Mainitsen moniaita esimerkkejä. Muutamia
wuosia sitten oli muuan juoppojen seura eräässä
täkäläisessä kapakassa; ja he lallistiwat hywällä mielin
korwanfa, laseja kilistellessään, sen pelimannin soitolle.
Siinä joutilaina istuessaan myötäänsä miina-pikarien
ääressä he Aroiliwat ja mässäsiwät kertoellen toisilleen
ruokottomia pilajuttuja, lapsensa ja waimonsa kotiin
jättäen nälkää näkemään. Waan lopulta kuoliwat sur-
keaan kuolemaan nämä weitilat kaikki. Heidän joukossa
oli tunnoton wiljakauppias Mikael Hamster-
loch, joka kallisti korwanfa saatanan huilulle
nähdessään hopeamarttoja heitettämän pöydälle eikä
mies parka ollut muistaminaan kieltoa: ,Mä kisko
korkoa lähimmäiseltäsi äläkä ota liian suurta hintaa
tllwarastasi!", eikä hän wälittänyt mitään köyhäin les<
kein huokauksista, kunnes lopulta kolme keisarillista
ratsumiestä maantiellä jossain ryösti hänen puti-
puhtaaksi ja hirtti hänen tien wiereiseen mäntyyn.
Sen mainitun juopposeuran joukossa oli Grlachin
metsanwartija, joka hänkin korttia pelatessaan
kuunteli sitä pirullista soittoa niin hartaasti, että sil-
mät liiluiwat intohimoisina hänen päässään ja kädet
tutisiwat mielen kuohusta, kunnes hänkin sortui surkeaan
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kuolemaan, josta wasta olen kertoma enemmän. Heidän
joukkoon omalla lamallaan kuului tapatan isännän ty-
tärkin, kaunis Rosamund, jota ei malttanut olla
kuuntelematta sitä imarteleman puhetta, hänen kaswo-
jaan kun näet siewitsi kiitettiin joka paikassa missä hän
kulki, josta oli se surkea seuraus lopulta, että tyttö
rutka pettyi, hänen kosijansa muuan tun katala söi sa-
nansa ja hylkäsi hänen, jonka wuoksi hän, sitä suurta
häpeää patoon päästäkseen, heittäysi korkealta Wurzbur»
gin sillalta jokeen ja katosi jäätelein sekaan. (Olinhan
minä kauan aikaa hänen uskollinen Eckartinsa warot-
tamassll häntä synnin tielle lähtemästä, maan eihän
puheeni tehonnut!)

Tuossa tarinassa erittäin merkille pantawa kohta
oli minusta se, että pelimannin kerrottiin maha
waliä poistuneen wuoresta ja sillä taikahuilullaan
koto maailmaa wiekotelleen harhateille. Joskin näet
sen muutamina wuosina asiat omat juosseet tumallista,
säännöllistä menoaan, ilman sanottamaa häiriötä ja
itämää, niin tulee arwaamatta taas toisia aikoja, jol-
loin ihmiset joutumat aiwan hurjaan wimmaan. Talon-
poika ei enää pysy maatilallaan, maan heittää auransa
ja kuokkansa pois, ruwetakseen elämään herroiksi muka;
käsityöläinen ei enää perusta ammatistaan häntään,
se on hänestä liian halpa muta, hän tahtoo tästä
lähtien työtä tekemättä rikastua; lapset eiwät enää
wiihdy wanhempainsa kodissa eiwätkä tottele heitä;
alamaiset moitislelewat esiwältaa, lakia ja asetuksia;
seurakuntalaiset rupeamat pastoriinsa tyytymättömiksi.
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roikaleet ja tyhjäntoimittajat luulemat mailmanparan-
tajiksi kelvaawllnsll ja rupeamat apostoleiksi; taiwaalli-
sen kuninkaan lakeja poletaan eikä pidetä enää mitään
pyhänä. Ilmaantuu haaweksijoita, jotka rakentelemat
tiesi minkälaisia tuulentupia; isän maja on liian matala,
takki on liian lyhyt tai ahdas, maikka se ennen on
ollut lämmin tarpeeksi; minkä esi-isät tekiwat ei se kel-
paa ensinkään, nyt kaikki wanha hajotetaan maata
myöten ja kaikki rupeamat keinottelijoiksi, jotka tah-
tomat niittää mitä eiwät ole kylwäneet. Ne ne omat
aikoja, jolloin helwetin woimat omat irti päästy ja
jolloin ihmiset taas kallistamat korwansa saatanan hui-
lulle, hulluiksi, päihtyneiksi, sokeiksi ja kuuroiksi muut-
tuen, kunnes Jumala lähettää witsansa ja palauttaa
heitä taas järjilleen.

Semmoisia aitoja oliwat Saksanmaalla 30-wuoti-
sen sodan alkuajat; ja maikka ahdingonaika oli jo tul-
lut ja jossain määrin mieliä masentanut, oli ylimieli-
syyttä ja ylpeyttä silti wielä haitaksi asti. Siitä käs-
kystä: „Rnkoile ja tee työtä!" eiwät ihmiset
luulleet oleman apua mitään. Talonpoika ei tarttu-
nut auraan ja lapioon, työtä tehden niinkuin olisi
pitänyt tarmon takaa, waan jätti pellot kyntämättä
ja rikkaruohon rehottamaan, lähtien saaliita hakemaan
sissien kanssa. Käsityöläinen lyttäsi työaseen hänkin
luotaan, höylät ja neulat, wasarat ja naskalit, ruwe-
takseen muta kullantekijäksi tai taiwajalsi; porwarit
möiwät talonsa ja tonttinsa, lähtien toisiin kyliin
tahi muille maille onneaan noutamaan; ja nousemasta
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nuorisosta oli mieluisampi sotawäen kanssa kulkea toi-
sesta paikasta toiseen tuin pysyä kotosalla ja tehdä
samoja töitä luin isä ja isoisä. Jumalan sanasta
ei silloinen sukukunta isostikaan »välittänyt eikä hurs-
taitten esi-isten lamoista. Raamattu oli halweksittu
kirja, ainoastaan „tuhmain moukkain" luetta-
maksi ja uskottawllksi. Tähän kansan willeytymiseen
syynä oli suurelta osalta röyhkeä sotawäki, joka oli
majoittunut ties kuinka moneksi wnodeksi kansalaisten
taloihin ja eli herroiksi heidän knstannuksella, pelkää-
mättä Jumalaa ja ihmisiä. Noitten räähkämäisten,
epäsiweitten sotamiesten huono esimerkki tarttui kansan
nuorisoon kaikkeen, niin että wähitellen ei ollut sen kes-
kuudessa enää tawattawissa uskoa eilä jumalanpelkoa,
ei ahkeruutta eikä saastämäisyyttll, ei kuria eikä totte-
lewaisuutta; ja hullaantuneen nuorison mielestä ei muut
oikeita miehiä olleetkaan kuin sotamiehet, joilla oli miekka
kupehella ja sulka hatussa.

Lienee mennyt kaksi wuotta, niin mestari ei ollut
enää poikaani yhtä tyytywäinen kuin oppiajan alussa.
Tosin ei hän osannut oikeata syytä ilmoittaa, wastasi-
han main, kyseltyäni miksi hän oli tyytymätön: „13-
täwäni rakas, en tykkää hänestä enää, hän ei ole
työhön yhtä halukas kuin ennen, ja saattepa nähdä,
että kauaksi hän ei enää M tähän toimeen!" lapojal-
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tani itseltään kun kyselin hän ei wastannut tai teko-
syitä ilmoitti, tunnes lopulta sattumalta Pääsin asian
perille.

4 luku.

Walentin Kirjurina

Muutamana aamuna warhain noustessani wuo-
teeltani herättämään poikaani, ulkoa kuului hälinää ja
huomasin, että Schönebergin ratsurykmentti teki paras-
ta-aikaa lähtöä kaupungista, missä se oli ollut majoi-
tettuna melkein koko mlwen. Miehet taluttiwat hewo-
sensa talleista, toisessa kädessä itsekullakin soihtu, ja
järjestyiwäi kirkkotorille jotta taloni akkunasta näin
laitti. Gwersti Schönebergin huutaessa „mars!" alkoi-
wat torwensoittajat puhaltaa törmiinsä ja ratsastaa
joukon edellä, rautarintaisten ratsumiesten laulaessa
jotain reipasta sotalaulua. Tuossa laulussa, jota lau-
loi siihen aikaan sotawati, wieläpa muukin kansa kaikki,
ylistettiin sotamiehen oloa ja eloa hupaiseksi ja iha-
naksi, se tietty. Enhän minä ole kuin rauhanmies, en
sotaa harrasta enkä riitaa minkään näköistä, eikä muu
musiikki minua suurestikaan wiehätä kuin urkujen soitto;
kuitenkin täytyy minun myöntää, että tuo torwentoi-
totus raittiissa aamuhetkessä pani sydammeni sykkimään.
Torwessa on omituinen helähdys, niinkuin raudalla
ikään, joka koskee sydämmeen ja panee mielen kuohah-
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tamaan samoin kuin sotahuutokin, eikä main ihmiset,
mutta Jumalan sanakin sanoo, että hewoset jaloillaan
maata tömistelewät ja muistamat taistelua, kuullessaan
torwen toitotusta. En pitäisi sitä oikeana, urhoollisena
miehenäkään, jota ei torwen toitotus herättäisi rohkeu-
teen ja urhoollisuuteen kerrassaan.

Näitä ajatellessani kun tulin poikani huoneeseen,
tapasin hänen seisomasta akkunassa ja itkusilmin kat-
selemasta lähtewää ratsujoukkoa. Kysyessäni minkä
wuoksi hän itki, wastasi hän lopulta: olkoon menneeksi,
sanon sen teille, koska kysytte. Minusta on täällä
sangen itämä olla; en wiihdy täällä ensinkään. Nähdessäni
kuinka sotawäti iloisin, hilpein mielin lähtee sotaan,
laulaen ja soittaen, niinkuin heinämäki niitylle lähtiessä
kesäaamuna, tuntuu minusta kuin jos olisin surkea
wanki linnassa, rautatahleissani, iloton ja kunniaton.
Olisipa mieluisampaa kuolla kuin jatkaa tätä surkeata
oloa. Ei ole hupaista suinkaan aamusta iltaan, mii-
kosta wiitkoon, olla tekemisessä pelkkäin leipien ja lei-
pomauunien kanssa, ikäänkuin muuta parempaa ei oli-
sikaan tässä mailmassa.

Pahoilla mielin kysyin aikooko hän siis rumeta
tuulta takaa ajamaan ja heittäytyä keinottelijaksi, niin-
kuin moni muu tuhlaaja-voita, joka wanhemmilleen on
tuottanut huolta ja surua. Siihen hän ivastasi: eipä
suinkaan, maan pormestari oli nähnyt hänen käsialaansa
äskettäin ja surkutellut häntä kun ei ole rumennut pa-
rempaan ammattiin. Jos hänen tekee mieli, niin saa
hän rumeta hänen, pormestarin, kirjuriksi, siihen hän
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terrassaan paremmin sopisi tuin leipuriksi! Lienee
tuo Jumalalta wiittaus, ajattelin mielessäni, entä suin-
kaan halunnut rumeta mastuksetsi pojalleni ja esteeksi
hänen onnelleen, jonka wuoksi suostuin mielelläni hä-
nen tuumaansa, jotta hän pääsisi toiseen ammattiin,
joka häntä miellyttäisi ja jotta hänestä meillekin
iloa olisi.

Senhän kyllä näin, että poikani ei ollut uudesta-
syntynyt ja että nöyryys ei ollut kaunistamassa häntä
wielä, eikä pormestarikaan ollut tietääkseni herännyt
mies ja omiaan hänelle nöyryyttä opettamaan. Ei
hän raamattuun ollut isosti perehtynyt eilä kristillisyy-
teen, maitta hän muuten oli luonnostaan hywänsuopca
ja ystäwällinen mies. Waan kosta poikani oli siinä
mielessä tuin oli, ei minusta ollut syytä pormestarin
tarjousta hylätätään. Suostuin siis siihen joskin ras-
tain mielin, menin hänen puheelle ja pyysin häntä en-
sinnä koettelemaan olisiko Valentinista kirjuria, johon-
han tiettäwästi tarwittaisiin wiisautta ja uskollisuutta
siihenkin, enkä salannut huoltani pojan mielenlaatuun
nähden. „Kuulkaahan", sanoi hän, „te olette jumali-
nen ja järkemä mies tumallaan, maan älkäähän toki
luulko, että itselunkin, tullakseen oikeaksi ihmiseksi, pitää
silti olla ja puhua ja uskoa kuin papin tahi kuin tou-
lumaisterin. Antaa itsensä kuntin olla omalla tumal-
laan, paikannetin, sillä ei hänestä tule pappia eitä mais-
teria, maan maailmaa kokenutta miestä, joka pystyy
maitta mihin hywänfä. Pottanne ehtiipä ei ole uusi
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ihminen, niinkuin teidän on tapana sanoa, waan hän
on nerokas lapsi, tottelewaincn ja reipas; olkaa huo-
leti, kyllä hänestä mies tulee kun kerkiää."

Waimoni nauroi ja itki yhtaikaa, katsellessaan
poikaa, joka oli riisunut päältään leipurin-puwun ja
pukenut ylleen kauniin, mnstan takin, minkä pormes-
tari oli teettänyt hänelle, setä warustanut hänet, niin-
kuin siihen aitaan tapana oli, kirjurin miekallakin. Por-
mestari lowasti kiitti poikaamme, maan meille ivan-

hemmille ei ollut hänestä paljonkaan iloa enää. Kuta
kauemmin hän pormestarin seurassa oli, sitä enemmän
näet hän wieraantui omaisistaan. Jumalan-pelkoahan
tosin ei pilkannut, waan hän oli kaikesta siitä Välin-
pitämätön, mitä jumalan-peltoa kaswattaa ja sydäm-
meen istuttaa. Kunniaa ja pormestaria hän arwosti
enemmän luin Jumalaa ja Hänen sanaansa; hän kyllä
meitä, wanhempiaan, piti hyminä ihmisiä, maan komin
wanhllnllituisina ja typerinä, sillä nykyaikaiset ihmiset
oliwat hänestä paljon wiisaammat. Palatessaan ko-
tiin iltasin ci hän mielellään ollut sisarustensa kanssa
niinkuin ennen, kohteli heitä tylysti ja ylpeästi; ja
aina oli hänellä jotain asiaa kylässä toimitettawana
muta iltasin Myöhäseen ennenkuin iltarukous oli pi«
dettäwä; ja kun hän hiljaseen rutouksen Mesta illalla
tuli totiin setä warhain aamusin ennen rukouksen pi-
toa meni taas kylään, niin arweli hän kaitetittin, että

saattaahan tuota isämeitää rukoilla ykstkseentin ja sitä
paitsi tunnioitetaanhan Jumalaa silläkin lailla, että on
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uskollinen ja ahkera maallisessa ammatissaan. Jotta
hän huonoille teille joutuisi, siihen ei tarwittn kuin huo-
noa seuraa ja sitä hän oli piankin saapa.

3 luku.

Grlarhin metsännmrtija.
Ei hän mielisty hewosten mäle»

wynteen, eikä hänelle lelpllll mie»
hen sääriluut, Herralle lelvaaroat
ne, jotka häntä pelkääwät, ja jotta
hänen laupiuteenja ULkaltllwat.
Pj, 147.10. 11.

Grlachin metsanwartija, Böömistä kotoisin, ennen
soiawaessätin ollut, tuli joka päiwä kapattaan, juo-
potteli siellä sotamiesten kanssa ja löi korttia tai pelasi
noppapeliä. Ei hänellä ollut tapana terwehtiä telään,
ei mustannut edes aina kysymyksiinkään, istua jörötteli
main pikarinsa tahi oluthaarikkansa ääressä, wihasesti
tahi halwetsiwaisesti toisia katsellen, kunnes rumettiin
kortteihin tahi noppiin käsiksi. Silloin wasta wiltas-
tui miehen mieli. Waan hirwittäwän näköinen hän
oli, syytäessään kirouksia sakealta suustaan, häwiöön
jouduttuaan tahi nauraa wirnistäessään jos toinen
häwisi.

Sunnuntaisin, kaupunkilaisten kirkkoon mennessä,
seisoskeli hän tapatan owella ja katseli tirttowäteä hal-
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melsiwaisesti, partaansa pyyhkästen ja irwissä suin, ja
kun portin wartija rohkeni nuhdella häntä siitä, huo-
mauttaen, että lapatkllin tuli olla tyhjinä sunnuntaina,
syltäsi hän ja sanoi: pormestari rangaiskoon minua ka-
pakassa käymisestä sunnuntaisin jos mieli tekee; minä
en perusta moisista kielloista! Portin wartija il-
moittikin siitä pormestarille ja tarjoutui ottamaan kiinni
metsänwartijan, maan eihän pormestari ollut millän-
säkään; hän näet pelkäsi metsänmartijaa, joka oli sota-
mäen suosiossa.

Kenenkäpä mieleen olisi juolahtaa woinut, että ku-
kaan minun lapsista ja tuo mies milloinkaan mieltyisi
toisiinsa, ja kuitenkin kaikitenkin hän se juuri tuli
Walentinin ystämätsi, seuraaman tapauksen johdosta
näet:

Lokakuussa wuonna 1631 kun jalo Ruotsin ku-
ningas Gustaa Adolf sotajoukkoineen tämän
kylän läpi kulki ja hänelle kerrottiin mihin surkeaan
tilaan olimme joutuneet sen wuoksi että keisarillinen
sotamäki oli ollut majoitettuna täällä ties kuinka kauan,
niin armahti hän meitä, jotta olimme samassa uskon-
tunnustuksessa tuin hän, ja antoi kuninkaallisen tur-
wakirjan semmoisen, että hänen sotawäkeään ei majoi-
teta suinkaan tähän kaupunkiin, ei mlta- eikä ratsu-
wäkeä, ei yhteen wuoteen ainakaan. Muistan sitä niin
eläwästi kuin olisi se tapahtunut eilen, kuinka tuo jalo
ja yhtä lempeä kuin urhoollinen sotasankari katseli än-
kyttäwää pormestaria ja kuultuaan hänen puhettaan
wihasesti huusi sotaewersteilleen: „Ei ole sopima suin-
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tlllln, että me ruotsalaiset jasuomalaiset sorramme näitä
uskonweljiämme ja rupeamme heille samanlaiseksi rasi-
tukseksi ja witsllksi tuin ne keisarin sotamiehet omat ol-
leet, siitä Jumala meitä »varjelkoon! Noita ihmisiä
meidän tulee auttaa minkä jaksamme!"

Useat kaupungin porwarit, jotka oliwat pakoon
menneet mikä minnekin, palasiwat jälleen kotiin, kuul-
tuaan kuninkaan jaloa lupausta, ja niitä wähäisiä
ruokawaroja, mitä milläkin saattoi olla, sekä kultaa ja
hopeaa tahi rahaa piilopaikoistaan noutaneet, siinä luu-
lossa kun oliwat että pahin ahdinko-aika oli jo men-
nyt. Waan pettyiwät! Muutamana päimänä saapui
näet kaupunkiin kaksi ruotsalaista majoitus-mestaria
ratsuin selässä ja ilmoitti tullessaan, että kohtsil-
tään tulee heidän jätissään nelisen kymmentä rakuunaa
ja että porwarein on hankkiminen heille tarpeeksi mii-
naa, lihaa ja rehua kiireen kautta. Kuninkaan anta-
masta turwatirjllstll, minkä pormestari näytti, eiwät
majoitus-mestarit wälittäneet mähääkään, arwelimathan
wain, että muka „hätä ei lakia lue" ja että muka
kuningas itse, jos hän läsnä olisi, ei huolisi lupauk-
sestaan enää, ja oli hän sitä paitsi tätä nykyä
menossa Rhein-joen warrelle. Tuon sanottuaan meni-
wät majoitusmestarit kapattaan, missä tapasiwat Er-
lachin metsänwartijan. Juomaan rupesiwat yhdestä
tuumin, maan ykskaks katsoi toinen majoitusmestari
metsänwartijaa tuikeasti silmiin ja sanoi: „ Teidän
nimennehän on Frans SorawitZ, ettekö ole Wallen-
fteinin sotajoukossa palwellut, häh?" Metsänwartija-
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wastasi: „Olempa mainkin!" Majoitusmestari siihen
wirkkoi: „Te olette siis se sama rosmo, joka Helm-
ftädtissä salllkllwlllasti ammuitte sen joukon päällikköä,
jossa olin torwensoittajllttll, silloin kun me lähetettiin
Tanskan kuninkaan käskystä wuonna 1626 sowinnon-
hieromiseen teidän joukkonne kanssa! Waan nytpä
minä kostan tuon ilkitekosi!" sieppasi miekan tuvestaan
ja alkoi rynnätä metsänwartijan kimppuun äkäsesti.
Tämä puolusti itseänsä minkä jaksoi, miekallaan tor-
juen toisen iskun, joten syntyi aika meteli, porwarit
kun näet rupesiwat metsänwartijan puolta pitämään,
majotuksen pelosta tietenkin, kunnes toinen ruotsalainen,
hän puolestaau peläten pormarein tappaman heitä,
erotti toisistaan tappelijat. Torwensoittaja kiroili
ja uhkasi, että hän kostaa metsänwartijalle sitä
ilkitetoa ja noille porwareillelin, koska he hänen
puoltaan pitää kehtaawat; ja metsänwartija puo-
lestaan wannoi, että hän tappaa torwensoittajan niin-
kuin hänen päällitkönsäkin missä main tapaa häntä.
Lopulta hyppäsiwät ruotsalaiset hewosensa selkään ja
lähtimät patoon, haukkuen porwareita ja herjaten
minkä terkesiwät.

Sillä wälin oliwat porwarit kerääntyneet kadulle
neuwottelemaan keskenään mihin toimiin nyt olisi ryh-
dyttäwa, asiain näin ollen. Kowassa pelossa oliwat
ja kahdella päällä. Mikä neuwoi mitäkin. Vanhem-
mat oliwat ähmissään niille, jotka oliwat metsänwar-
tijan puolta pitäneet, hän kun oli ruotsalaisia warus-
mestareita syyttä suotta suututtanut. Oltuaan ääneti
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wähän aikaa ja kuultuaan noita moitoksia metsänmar-
tija lopulta wihasesti puuttui riitaan ja huusi: „ Olet-
tepa jäniksiä kaikki, kun wiitsitte peljätä mokomaa jätkä-
mäkeä kuin nuo ruotsalaiset ruojat, jotka liiankin kauan
omat olleet tämän maan witsana. En ole yhtään
rohkeata miestä nähnyt joukossanne! Mitä warten teillä
onkaan muurit ja tornit ja mitä warten nyrkit jollei
puolustukseksenne? Kunhan olisi joukossanne edes puo-
lenkaan tusinaa oikeita miehiä, jotka pystyisimät lauka-
semaan pyssyä, niin auttaisinpa teitä kaikesta hädästä.
Tulkaahan tänne luokseni, te, joilla
on rohteuttarinnllssa, tulkaa!"

Tuo sana oli luin kipinä joka heitetään ruutityn-
nyriin arwaamatta. Heti juoksi poikani Walentin hä-
nen wierecnsä ja wannoi kowalla ja kiiwaalla äänellä
että hän towereineen omat halukkaat toimittamaan sen,
mikä oikeilta miehiltä waatia woidaan ja puollustaa
kaupunkia niin kauan kuin on heissä henkeä kehtoissa
wähäätään. Nuorukaiset kaikki ja useimmat miehetkin
juotsujalassa tiirehtiwät aseita kaikenlaista noutamaan
mistä suinkin toiwoiwat löytämänsä: miekkoja, keihäitä,
pyssyjä y. m., kaupungin portteja sulkemaan ja muu-
rein ampuma-reikiin asettumaan, Metsänmartija ja
minun poikani sekä wiisi muuta nuorukaista, joilla oli
tiwäärit hywät, meniwät isoimmalla portilla olemaan
tullihuoneeseen niitä itämiä wieraita wastaanottamaan.

Iltapuoleen ruotsalaiset tuliwat maantiellä, joka
wei mainitulle isolle portille, wastarinnasta tietämät-
töminä kerrassaan. Pormestari oli kieltänyt ankarasti
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ryhtymästä mihinkään mäkimaitaan ilman suuretta pa-
lotta ja hädättä. Huomatessaan portin oleman luki-
tun, ruotsalaiset alkoiwat pauhata ja kirota, maatien
että heti on portti awattawa. Pormestari luki isolla
äänellä julli Ruotsin kuninkaan turmatirjan ja tarjosi
heille lihaa ja leipää sekä rypäle-miinaakin tynnyrillisen,
jos menisiwät mattoihinsa ja jättäisiwätkaupungin rau-
haan. Maan hepä haukkumaan porwareita pettäjiksi,
ampuiwat moniaita laukauksia ilmaan ja etummaiset
laskeusiwat hewosten selästä porttia särkemään.

Silloin tuli eräs porwari, nimeltä Klaus Miind-
lein, ajaen halkotuormansa tanssa, mäkeä alas, tietä-
mättä tästä rötöksestä mitään, sillä hän oli jo aamulla
warhain lähtenyt metsään. Heti hewosen selästä las-
leuneet ruotsalaiset hänen limppuunsa köyttämään hänet.
Hetken neuwoteltuaan keskenään, se torwensoittaja, joka
aamupuolella päiwää oli riitaantunut metsanwartijan
kanssa, juoksi portin eteen ja huusi minkä jaksoi: „los
ette heti awaa porttia, niin Klaulsen laulatamme ja
sitten hirtämme tuohon mäntyyn, joka on tien wie-
ressä!" Poikani kysyi metfänwartijalta mitä nuo ruo-
jat „laulllttamisella" tarkoittamat. Johon metsänwar-
tija wastasi, että miesparan kieli puhkastaan, pujotel-
laan reikään hewosen jouhi ja sitten Nykästään siitä
jouhesta, että miehen täytyy parkua ja huutaa hir-
weästi.

Kuultuaan tuon poikani huusi heti: „Towerit hoi,
klliletiklm lähdemme tailin auttamaan miesparan hä-
dästä Jumalan awulla! Lähtekäämme ulos, lähte-
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käämine pelastamaan hänen noitten rosmoin käsistä!"
riensi kuuden muun nuorukaisen kanssa polkua alas ja
sukkelaan tuliwattin portille, jonka puomin lytkäsiwät
syrjään, ja huutaen hyöktäsiwät ruotsalaisten ratuu-
nain kimppuun. Poikasten joukko oli kuitenkin marsin
wähänen ja huonosti olisi heidän käynyt, jollei met-
sänwartija olisi komentanut porwareita ampumaan.
Sotamiehet säikähtiwät, luullessaan laukauksia, mailta
ei keneenkään ollut kuula käynyt. Waan kun metsän-
wartija oli tiwäärinsä lautassut hänkin ja ampunut
kuulan torwensoittlljan otsaan, jotta hän kaatui hen-
gettömänä paikalla hewosen selästä, parkastuaan pa-
hasti, tarttuiwat nuo ruotsalaiset sen hewosen ohjaksiin
ja lähtiwät min kerkesiwät pakoon, jättäen Klaus pa-
ran rauhaan. Waan Walentin leikkasi köydet poikki,
joihin rakuunat oliwat köyttäneet hänen, ja talutti hä-
nen portista sisään.

Kansan lvarustautuesfa wäkiwaltaiseen wastarin-
taan, olin mennyt kotiin. Waikka ei ollut kukaan sii-
hen kehottanut minua, en katsonut määräksi rukoilla
taistelemille woittoa samoin tuin Mooses rukoili Is-
raelille woittoa Amaletilaisia wastaan kun taisteltiin,
ja kaskin waimoni ja lapsenikin rutoilla. Kuulimme
wähän ajan perästä laukauksia ja sitten suurta huutoa,
jotta waimoni luuli, että nyt ne wiholliset omat woi-
ton wieneet meikäläisiltä ja tulemat tänne, ja hän wa«
pisi kun haamun lehti ikään, käsillään pitäen korwiaan.
Waan kun meteli tuli lähemmäs, huomasin että ne oli
ilohuutoja. Menimme kadulle ja näimme mäen tule-
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wan isosta portista päin. Edellä kulki metsänmartija
ja Walentin käsi kädessä, niiden jälessä moniaita nuo-

rukaisia Klauksen kanssa ja wiimmeisekst iso joukko mie-
hiä, naisia ja lapsia. Pormestarikin oli joukossa ja
nähtyään minua hän pudisti kättäni ja sanoi: „Uljas
on teillä poika! En tosiaankaan ole unohtama j>apal-
kitsematta jättämä hänen urhoollisuuttaan", kertoen mi-
nulle mitä oli tapahtunut, ja niinpä kaikki muutkin
kiittiwät kiittämästä päästyään Walentinin jaloutta.
Kysymykseeni minne nyt oltiin menossa hän ivastasi:
„Rawintolaan menemme sitä miina-nassakkaa tyhjentä-
mään, mikä luwattiin rakuunoille, jos poistuisiwat,
maan nehän nyt ajettiinkin käpälämäkeen, komeasti
ajettiinkin."

En osannut oikein iloita tuosta kiitoksesta, mitä
tuli poikani osaksi, sillä olinhan nähnyt hänen kulke-
man käsikädessä jumalattoman metsänwartijan kanssa
ja minusta olisi ollut sopiwampi kaikin puolin, että
olisi menty kirkkoon kiittämään Jumalaa siitä wiholli-
silta saadusta woitosta kuin kapakkaan maljoja tyhjen-
tämään; sillä Jumala, eitä suinkaan metsänwartija eikä
Walcntin, oli kaupungin warjellut hämityksestä ja
ryöstöstä, Waan pormestari arweli, että ei pidä pa-
hastua, maikka nuoret wähä huwittelewat ja poistui
joukon perässä.

Kapakassa alettiin nyt juoda ja riemuita, huutaa
ja hurrata mahottomasti aiwan. Silla lailla iloit-
tiin siitä, että oli kaupunki pelastunut isosta maaras-
ta, ja joskohtakin joukossa joku mielessään kukaties kiitti
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Jumalaa siitä, ei kuitenkaan kukaan ilmaissut sanal-
lakaan sitä mieltään paitsi ytsi ainoa, torninmahti
Hannu Ebeling näet, jota soitti iltahämyssä
wirreu: „Nyt Herraa kiittäkäämme!" niinkuin tapansa
oli tun joku paha ilma oli mennyt ohi. Hiljasemmin,
yösydännä musta, kotiutui Walentin, metsänwartija
tomerina; owella tun he erosiwat toisistaan, kuulin
wiimemllinitun sanoman: „Kas niin, weilkoseni,, aina
siitä asti kun sodasta palasin, olen iläwöinnyt tomeria
semmoista, jonka kanssa moisin olla ja seurustella hä-
peämällä; haluatko rumeta ystäwätseni, häh?" Minun
olisi pitänyt huutaa hänelle: „Iltimysten ja weitiktaiu
joukkoon älä rupea!" Waan Walentin antoi hänelle
kättä ja sanoi: „Ollaan ystäwiä, kiitos main!"

s lulm.

Marotus.

Huomenna kutsuin Valentinin puheelleni ja sanoin
hänelle, ,Mtö usko, että isäsi ja äitisi pitämät sinua
rattaana?" Siihen kun hän oli mustannut: ~Totta
kai, isä rakas!" minä hänelle sanoin: „Hywä on, ota
sitten mauri isäsi neuwosta ja äitisi käskyjä älä hal-
wetsi! Sinun ollessasi ruttotaudissa huonona sairaana,
niin että joka hetki odotimme kuolemaasi, silloin olim-
me minä ja äiti yhtä alakuloisia kuin ne ihmiset, jmlta
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massa ja joilla ei ole enää lupa pitää sitä omanaan tuin
wähänen hetki wain; sen perästä heidän on jätettäwä
se luotaan inttämättä ja wastaan sanomatta. Meitä
hirwitti se ajatus, että sinä kuolisit kukaties, ja mailma
tämi mustaksi; sulan itkun ja heikkouden wuoksi hain
tuskin erotimme enää sitä walon kipenettä, minkä
Herra antaa paistaa sanansa tantta pimeästätin. Waan
tumminkin, Walentin ratas, jos olisi todella käynyt
niin tuin pelkäsimme, niin olisimme heittäytyneet pol-
ioillemme ja kiittäneet sanoen: „Herra antoi, Herra
otti, Herran nimi olkoon kiitetty!" Waitka sinä et
enää olisi ollut luonamme olisimme kuitenkin tienneet
mistä meidän olisi etsittäwä sinua ja missä olisimme
sinua tllwanneet jälleen taiwaallifessa kodissa näet,
johon toiwomme pääsewämme. Waan sano, poikani
ratas, mitä lohdutusta meillä nyt on?"

Hän punastui, tatsoi minuun ja änkytti - „Mitä?
En ymmärrä".

Tartuin häntä täteen ja sanoin: „Katso, poikani
ratas, olet taas sairas, olet tuo lem aisi l l asi,
ja me wanhempasi wapisemme pelosta siitä, että me>
net meiltä hukkaan. Waan tällä kertaa sinua ei tahdo
ryöstää meiltä taiwaallinen Isämme, waan wihollinen,
jota alusta pitäen on ollut murhaaja, ja hän on jo
kauan ajanut sinua takaa, wiedäkseen sinut saaliinaan.
Kuulinhan eilen illalla sinun lupautuman ystäwätsi
miehelle semmoiselle, joka on paholaisen palwelukseen



- 35

antautunut sieluineen, ruumiineen, tiroilijalle, pelaa-
jalle ja tuhlaajapojalle, Belmlin lapselle, jota on Ju-
malan sanan ja rukouksen halweksija, ihmiselle, jonka
röyhkeistä taswoistatin jo näkyy minkä hengen lapsia
hän on. Hänen kanssa sinä, poikamme ratas, tahdot
«lla yksissä neuwoin! Katso, siitä syystä me olemme
huolissamme tällä kertaa, maan nyt ei olekaan meillä
lohdutusta yhtään!" Sen lausuin hänelle ja paljon
lisää, minkä isällinen rakkauteni, huolestunut sydäm-
meni ja Jumalan henti läski puhua,
telin häntä ottamaan neuwosta waarin, ja kowasti wa-
rotin antautumasta metfänmartijan tomeriksi ja sorta-
masta meitä wanhempill sydämmelliseen suruun ja en-
nenaituiseen hautaan.

Hän waZtast: Jumala häntä warjeltoon rupea-
masta wanhempiaan tottelemattomaksi ja jumalatto-
maksi ihmiseksi. Hän tiesi muka marsin hywin wel-
wollisuutensa ja tahtoi sen tehdäkin eikäpä kukaan saisi
hänet houkutelluksi oikealta tieltä poikkeamaan. Waan
metsänwartijaa hauen täytyi hywänä pitää, sillä hän
oli eilettäin pelastanut hänen henkensä. Tosin hän ei
ollut samassa uskossa tuin metsänwartija; waan eihän
hän aikonutkaan ottaa häntä rippi-isäkfeen eikä sielun-
hoitajakseen. Aikoihan wain hänen kanssa olla niin
tuin on hywän tomerin kanssa tapana. Tosin met-
sänwartija oli harras kortinpelaaja ja mielellään hän
lyypiskelikin jonkun werrcm eikä hän suustaan hywin-
lään siisti ollut aina, waan se on anteeksi annettawa
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muuten rehelliselle, kelpo miehelle ja hywälle tomerille.
Eihän se mies ollut suotta sodassa ja paljon oli hän
mailmanranlaa kokenut jotta tiesi enemmän luin muut
saattoiwat uneksiakaan. „ Olkaa siis huoleti minun
suhteeni älkääkä waatito, että minun pitää myötään
istua notta raamatussa ja wirsitirjassa, niinkuin wanha
portinwartija Weit Geissendörferillä on tapana, jota
hänkin nuorempana ollessaan kuitenkin oli aiwan toi-
senlainen, maan sallikaa minunkin nuorena ollessani
iloita. Onhan pormestari esimieheni kysykää wähä
wäliä häneltä minkälainen minulla on käytös ja mar-
sin warma on, ettette koskaan kuule minun häpeällisesti
käyttäytyneeni".

Wastasin siihen, että siitä ei ole minulle paljoa-
kaan lohdutusta: sillä maitta pormestari on muuten
kelpo, rehellinen mies, häneltä kuitenkin puuttuu kris-
tillistä, mataata kantaa. Osotin että hän on tewyt-
mielinen mailmanmies ja joka Jumalan sanaa ja ru-
kousta halwelsii eitä niitä täytä aseinaan joutuu tais-
telussa pahan juonia wastaan alakynteen: täytyy pian-
kin toteutua se sana, että „ylpeys käy lankeemuksen
edellä". Waan kaikki puheeni oli kuin tuuleen pu-
huttu.

Hänen sydämmensä oli kääntynyt elämästä Ju-
malasta, siitäpä syystä äidistä ja isästäkin; ja maikka
hän näki meidän surumme, emme olleet hänestä sen
armoista, että hän olisi mielensä muuttanut. Entisiä
ystäwiään hän rupesi malttamaan; portinwartijaatin
Weit Geissendörferiä alkoi wälttää, syystä että hän
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oli terran warottanut metsänwartijan ystäwyydestä, ja
kuitenkin oli portinwartija wanhus rakastanut häntä
tuin omaa poikaansa, talwisina iltoina lauluja opetel-
lut hänelle ja kesällä neuwonut millä lailla pajupillejä
tehdään. Työstä päästyään pormestarin wirtahuoneesta
ei hän enää malttanut olla metsänwartijan seurasta
erillään. Hänen kanssa hän joi ja korttia pelasi yön-
seltään Myöhäseen, wastasi jollain iwallisella sanalla
tahi herjauksella jos jotu häntä warottaa nstalsi, ja
kaikkien oikeitten ihmisten mielestä hän oli tuhlaajapoika:

pormestari yksinään kiitti häntä uutteraksi jakelpo
nuorukaiseksi muta eikä uskonut todeksi niitä kyläläis-
ten puheita hänen pahasta täytöksestään. Waan lo-
pulta häätyi hantin uskomaan, että „ missä sawu siinä
tnli"!

Waan ennenkuin enempää kertomaan rupean täy-
tyy minun lausua muutama sana siitä kalliista ystä-
wästäni, jonka nimen jo olen maininnut, portinwarti-
jasta Weit Geissendörferistii näet.

? luku.

Portmwahti.
10:ntenä sunnuntaina Pyhän Kolminaisuuden päi-

wän jälteen wuonna 1632 oli pormestari lähtenyt
Wurzburgiin noutamaan maksua ohrista, kauroista ja
rypäle-wiinastll, minkä kaupunkimme oli ottanut haut-
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tiatseen sikäläiselle sotawäelle, tuhat markkaa näet, niille
waiheille. Seuraamana tiistaina oli määrä jättää tuo
raha kaupungin rahastoon. Waan rauhaton kun oli
aita, oli asia toimitettawa salassa, jotta ei suinkaan
syrjäinen kukaan saisi siitä wihiä; muut eiwät siitä
tienneet tuin minä ja poikani Walentin, jota oli läh-
tenyt pormestarille matkatoweritsi muka. „Wirka m»a-
tii!" oli pormestari mustannut, tun poikani ker-
toi minun pahoilleen sitä että pyhäpäiwänä mat-
kalle lähdettiin. Illalla, kun waimoni lasten kanssa
oli lähtenyt kllswitarhaamme katsomaan, istuin yksinäni
pirtissä.

Wanhll pastori Hieronymys Theodoricus oli edeltä
puolisen saarnannut sen sunnuntain tekstistä, Jerusa-
lemin häwitytsestä näet. Mutawasti oli hän wertail-
lut Jerusalemiin ewantelisen tirttonime, jota wiholli-
nen nyt parasta-aitaa piiritti jota suunnalta, ja har-
taasti oli hän pyytänyt kansaa walwomaan ja rukoi-
lemaan, jotta se paremmin tuin Israelin kansa ym-
märtäisi koettelemuksen aikojaan ja hywissä ajoin katuisi
pahoja tekojaan. Laulaneet olimme tuon tutun wirren:
„O pyhä Isä Jumala, O pyhä Poika Jumala, O
pyhä puhdas Henki, sä", ja uruilla soittaessani sitä
wirttä, oli mieleni tuohuksissa, niin että kyyneltyi sil»
mani ja isot wesitarpalot juotsiwat pitkin poskiani.
Urut puhumat toisinaan selwempää tieltä tuin wirren
sanat useinkin ilmaisemat tunteita ja ajatuksia, joita
sanoin ei pysty ilmaisemaan. Minusta tuntuu aina,
laulaessani tahi soittaessani tuota wirttä ikäänkuin jos
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maa tutisisi ja kuolleet liittuisiwat haudoissaan ja tuin
jos arttienteli huutaisi taitelle lihalle: „Katso sulha-
nen tulee, mentäät wastaanottamaan häntä!" Gn saata
tuota wirttä soittaa ajattelematta, että meidän pitää
terran taittien astua Jeesuksen Kristuksen tuomio-istui-
men eteen.

Tuota saarnaa ajatellessani, mainittua juhlallista
wirltä ja niitä silloisia huonoja aitoja, tuli se portin-
wartija wanhus, edellä jo mainittu Weit Geissen-
dörfer pirttiini, pani veitsensä nurltaan ja istahti
minun kanssani juttelemaan. Hän oli jo seitsemän-
nellätymmeuellä, maan silti hywin wöyreä ja reipas
wielä. Nuorempana oli hän ollut Turkin sodassakin
taistelemassa kristikunnan wihollista wastaan useita
wuosia ja olipa päällikkönsä, nyt jo manalan majoihin
menneen ruhtinaan Konrad von Limburgin hengentin
pelastanut terran. Kaikin puolin tunnollisesti ja ur-
hoollisesti hän oli käyttäytynyt kaiken itänsä, maitta ei
hän silti ollut niitä, jotta tehnwat ja waleita kaiken-
laisia kertomat tuttawilleen niin usein että lopulta it-
sekin niitä tosiksi uskomat. Hän oli wilpitön sielu ja
Jumalaa peltääwäinen, mailman turhuudesta wälinpi-
tämätön ja autuaallista loppuaan ajatteli. Kolmisen
kymmentä wuotta oli hän jo ollut kaupungin ison por-
tin wartijan toimessa; ja lapsirakas kun oli piti hän
hywänä minun poikiani Walentiniatin ja Johannesta.

Minä en ole niitä, jotta harrastamat sotilaan am-
mattia, maan sotilaallakin, jos hän main Jumalan ar-
mosta ottaa waarin, moi olla rauhallinen omatunto.
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wilpitön ja nöyrä mieli; onpa moniailla wanhoilla so-
tamiehillä lapsellisempikin luottamus Jumalan johtoon
tuin muilla kristityillä. Joka sunnuntai ja pyhä, mil-
loin wain joutohetteä oli hänellä, hän tawi minua ter°
wehtimässä.

Tänään oli hänellä jotain erinomaisempaa mie-
lessään muuan unennäkö näet, minkä oli nähnyt
menneellä unikolla.

Kestiwiittona illalla Myöhäseen hänen odottaessa
postin tuloa Wurzburgista, oli näet hänelle tullut uni
silmiin lopulta ja hän nukahti tuolilleen. Silloin oli
hänestä kuin jos olisi hän ollut muutamassa metsässä
nuotion ääressä, etuwartijana näet, samoin tuin so-
dassa Unkarissa ennen muinen ollessaan. Muutaman
puun juurella seisoi minun poikani Johannes kukkasia
poimimassa; arwaamatta hyökkäsi julma susi lapsen
kimppuun, kita ammollaan, ja lapsi oli huutanut hä-
täänsä: „Auttakaa, auttakaa!" Wanhus oli juossut
hätään minkä kerkesi ja ahdistanut sutta, waan ei mah-
tanut sille mitään; joutui wain itse suden raadelta-
waksi, keihään mentyä häneltä poikki tuin jos olisi se
ollut yhtä heitto ja mitätön kun olki. Hetken aikaa
oli hän sitten maannut kaupungin ison portin wieressä,
wahtitupansa owella, jonka jälleen minä olin tullut hä-
nen luokse ja sanonut:

wanhus hautaansa, maan hänen towe-

rinsa owal lastettawat netin hautaan hänen »viereensä,
ne, jotka owat olleet samassa komppaniassa, sillä wauha
sotamies hän on ja sotamiehenä hän on kuollutkin!"
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Ia sitten ammuttiin kiwäärcillä, maan samassa unen-
näkijä heräsi unestaan. Hän oli näet kuullut posti-
wannujen aikaansaamaa kolinaa, jotta jo seisoiwat
odottamassa että portti uutenisi. Tuon unennäön wan-
hus piti kuolemansa enteenä.

Gntä tahtonut minä unen selittäjäksi ruweta; tum-
minkin tiesin, että unennäköjä, jotkamuistuttamat meitä
kuolemastamme ja kehottamat sielun tilaa tutkimaan,
ci saa halweksiatlllln. Ne omat luin omatkin kukaties
Jumalan sanansaattajia, Hänen wiittautsia, joten ne
omat omiaan mailman-lasta pelottamaan ja Jumalan-
lasta lohduttamaan. Siis wastasin nämilään: „lota
uniaan uskoo, se warjoaan pelkää", sanotaan, maan
kumminkin on luullakseni sekin totta, minkä Jooseppi
sanoi: Unennäöt tulemat Jumalalta! Jos Jumala
tahtoo, niin elätte wielä kauan, maan teidän hiuksenne
walkenewat ja selkänne töyristyy ja olette joutuneet
siihen ikään,, josta.Saarnaaja sanoo, että se ei miel-
lytä. Teidän lampussanne ei pala tuin wähäsen öl-
jyä enää, kukaties on Jumala tahtonut ilmoittaakin
Teille, että Hän on kohta puhaltama sen sammuksiin
totonaan. Entäs sitten! „Minä olen ylösnousemus
ja elämä", Wapahtaja sanoo, „joka minuun uskoo hän
on elämä, joskin hän kuolisi, ja joka elää ja ustoo mi-
nuun hän ei ole koskaan kuolema". Uskotteko
sen? Sen uskon, wastllsi portinwartija wanhus,
ja sanon aina kun joku kannetaan lirttotarhaan i

Mä että täältä erkane»,
Sen katson woitokseni,
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Sill' ilon, lesus, ijaisen.
Suot luonas sielulleni;
Myös ruumis, jota lahoomaan
Kun siemen maahan mullataan,
Taas nousee tirtlahana.

Olisi hän kuitenkin halunnut tietää minkä tähden
oli hänestä sanottu, että hän oli kuollut sotamiehenä,
koskapa hän jo kolmisenkymmentä wuotta sitten oli
jättänyt hywästit sotamiehen elämälle. Älkää tuota
udelko, wastasin hänelle: sanoohan raamattu, että „ei
ketään kruunata, jota ei ole taistellut!" Senpä wuoksi
jokainen kristitty kuolee sotamiehen tarvoin, kuoli hän
missä hywänsä. Suokoon Jumala Teille ja minulle
autuaallisen kuoleman rehellisen tais-
telun perästä! Oikeassa olette, wanhus
myönsi, otti peitsensä lsutosta ja jätti hywästit.

X luku.

Hyökkäys.

Huomenna mietti wirtatowerini, Winterhausenin
kouluopettaja ja lukkari Johannes Fentscl, ho-
peapäänfä. Minun poikani Johannes, jonka tummina
hän oli ollut, lähti jo aikuisin aamulla meidän wiina-
tarhaan, missä hän edellisenä päiwänä oli hmvainnut
aimo rypäle-tertun, leikkaamaan sen irti puusta ja
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wiemään kummilleen lahjaksi onnentoiwotuksineen. Por-
tinwartija oli luwannut siihen aikaan awata portin,
jota yötsi huolellisesti aina lukittiin. Pojan mentyä,
kapusin tirton tornin portaita ylös aamusoittoa soit-
tamaan. Heti kuului Winterhausenin puoleltakin kel-
lon soitto, jolla wirkllweljeni ivastasi terwehdytseeni.
Olimmehan jo aitoja sitten sopineet keskenämme, että
soitto oli olema aamuterwehdytsemme.

Tänään olin halusta tosiaankin soittanut tirkon>
kellolla hänelle terwehdytsetsi; jota kaksikymmentä wuotta
on ollut pyhässä amioliitossa on paljon totea ehtinyt
ja runsaassa määrin nauttinut Jumalan armoa ja
siunausta, niin hywin ilon tuin murheen aitoina. Muis-
tan tuinta hiljaisena ja kalpeana hän oli, täwellessään
wieressäni silloin kun kannettiin hänen ainoa poikansa,
Udalricus nimeltään, minun kummipoikani, ruu-
miina tirttomäteä ylös ja kuinka hänellä ei ollut mi-
nun lohduttamille puheille muuta mustausta tuin:
„Weittonen ratas, surupuku on nyt ylläni, suru on
sydämmessänitin!" Ia kuitenkin oli minusta tumma,
että hän tänään saattoi niin iloisesti soittaa ja ter-
wehtiä minua, huoleionna ja iloisena, minä kun näet
haudoin mielessäni niitä synkkiä ajatuksiani, ahdas oli
aika ja loma, marsinkin nuorisolle nousemalle, jotta
syystä sopi sanoa: „Autuaat omat hedelmät-
tömät, joilla ei ole lapsia, ja ne rinuat,
joita ei ole imetty!"

Soiton lopetettuani ja aikoessani mennä rappusia
alas, jäin wähätsi aitaa seisomaan toinin attunan mie-
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reen ja katsomaan siitä ulos. Oli raitis ilma sinä
aamuna ja aurinko oli »vastikään noussut, wiinamäen
huippua kirkastaen, maan laakson ja joen setä pienen
kaupungin nuttumme asukkaineen heittäen tiheään su-
muun. Johannes poikani parasta-aitaa kapusi mäkeä
ylös, sumusta poistuttuaan, ja lähestyi sitä pientä ti-
ivistä majaa, jota oli mäellä, minun wiinatarhaani
wastapäätä.

Ennen muinoin, ennen tuin Mainin-joella oli yh-
tään laiwaa kulkenutkaan ja ennen tuin sen rannoille
oli yhtään wiinapuuta ehditty istuttuakaan, kerrotaan
siinä asuneen muutaman miehen seitsemän poikansa
kanssa; maan mikäli pojat taswoiwat, sikäli he raken-
tiwat taloja joen rannalle ja laskiwat Sommerhausenin
kaupungille perustuksen. Sitä mökkiä lähestyi nyt Jo-
hannes parasta-aikaa ja tiesin, että siellä hän on ta-
paama ja terwehtiwä Hannu Mundleiniä ja hänen
poikaansa Klausta, jotta omat olleet yötä ja parasta-
aitaa omat mahtina siellä. Johannes oli minulle
ratas lapsi terrassaan, hywä, hilpeä ja tottelenminen
lapsi olikin, ja warmaantin oli Jumala siunannutkas-
watustani, isällistä sydäntäni ilahuttaatseen, torwaut-
fetsi siitä että minulla oli niin suurta huolta wanhim-
masta pojastani Valentinista.

Maan tuskin oli poika ehtinyt awata motin owea
sisään mennäkseen, kun hän jo kiireen kautta alkoi juosta
wiilettäa sieltä pois, mäkeä alas minkä kerkesi. Hän
hypähti tiwien ja kantojen yli tuin takaa ajettu met-
sän-otus, lankesi ja nousi jälleen setä kiipesi hätäisesti
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aidan yli, aiman luin jos weritoirat olisiwat olleet
hänen kintereillä. Ihmeissäni ja hämmästyksissäni näin
kahden miehen, jotta oliwat samanlaisissa punaisissa
waatteissa tuin troatilaiset sotamiehet tawallisesti, ryn-

täämän ulos mökistä ja juokseman poikani perässä
minkä kerkesiwät. Toinen sieppasi pistoolin wyötäryl-
siltaan ja tähtäsi lasta; ja samassa silmänräpäyksessä
kuulin wanhan portinwartijan, Weit Geissendörferin
toitottaman torweenfa, niinkuin oli hänellä tapana kun
oli hätä.

Nyt en enää tuullut enkä nähnyt mitään: sen
main huomasin, että pistoolin kuula ei mahtanut käydä
poikaani, koslapa hän jatkoi juoksuaan yhtä tiiwaasti
tuin ennen, maan silloinpa minä riensin rappusia alas
ja kerkesin alas parahiksi eli siksi hetkeksi tun poikanikin
ehti wuorelta alas; sain hänet siepatuksi syliini ennen-
kuin hän ehti hengästyneenä tiiwaasta juoksusta taatun
maahan.

„ Hätään, hätään, kansalaiset kaikki, tuli on irti, tuli
on irti!" kuulin wanhan portinwartijan huutaman minkä
jaksoi, ja hän riensi sitä huutaessaan kadulle paiskatakseen
portin kiinni, maan ne taksi kroatilaista ja heidän kans-
saan lisäksi parisen kymmentä muuta mies-roitaletta
tertesiwät ennen portille. Heittiwät ruojat portin seppo
selälleen ja uhtasiwat, hirweästi kiroillen, wartijan tap-
paa paikalla, jos hän main sanaakaan mölisisi was-
taan. Waan wanhus ei säikähtänyt ensinkään, heitti
wain torwen selkäänsä, tarttui peitseensä urhoollisesti
ja kysyi: mitä asiaa Teillä on? Ette mahda olla so-
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lamiehiä, waan ties mitä roikaleita, koskapa wiatonta
lasta ajatte takaa.

Silloin muuan miesjoukosta, jolla oli fulta ha-
tussa ja joka näytti minusta joukon päämieheltä, kar-
jasi: „Pois eestä, towerit, minäpä haluan näyttää,
että syyttä suotta ei käy parjaaminen keisarillista sota-
miesten wärwääjä-upfeerill Nikolai Paradeife-
ria urhoollisine towereineen roikaleiksi", kannusti rat-
suaan, jotta se nousi takajaloilleen, ja heilutti miek-
kaansa portinwartijan pään yli. Nyt aloin minäkin
huutaa ihmisiä hätään, naapureita ja kansalaisia teitä
main muistin nimeltään mainita, maan heidän näh-
tyään, eitä sotamiehet oliwat jo kerinneet porttiin asti
ja koska heillä ei ollut aseita ensinkään, niin tatsoiwat
wiisaimmatsi pysyä alallaan eiwättä rumenneet wasta-
rinnan tekoon. Wanhus ei ollut millänsäkään, aset-
tui hajllsäärin seisomaan sotamiehen tamoin ja yritti
peitsellään pistää wärwääjä-upseeria rintuan. Waan
tämä oli witkelämpi, nousi satulasta kohoksi ja isti
wanhusta miekallaan päähän niin towasti että tämä
heti kaatui selälleen. Sen tehtyään hän huusi: jät-
täkäämme makaamaan siihen utto riemun, tulkaa peräs-
säni, towerit, joutukaa!" ja lähti ajaa karauttamaan
treiwillifeen linnaan, jota oli kaupungin keskellä, taitki
muut ratsumiehet perässä.

Johannes poikani mamisten halaili minua ja
huusi: „Paetkaamme, paetkaamme, isä tulta, he tap-
pamat meidät taitki!" Waan ratsumiehet ajoiwat mei-
dän siwu, meitä ensinkään huomaamattakaan. Juoksin
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heti portille portinwartijaa katsomaan. Wanhus ei heti
tuutenut minua, wasta kun minä ja Johannes mai-
nitsimme hänen nimensä, katsoi hän meihin ja sanoi:
„Kah, opettaja ja Johannes, hän, jota susi ajoi takaa.
Niin main, nyt se uni toteutui. Woi minua, täy niin
kipeästi!" Kehottelin häntä ajattelemaan loppua ja
käskin rukoilemaan todestakin: „NH tule, Jeesus tur-
mani", johon hän main nyykäytti päätään ikäänkuin
olisi hän halunnut sanoa „Amen!", jonka jälteen hän
huokasi raskaasti j« heitti henkensä. Waan jo oli mo-
niaita kansalaisia saapunut luoksemme, nostimme wan-
huksen ruumiin hartioillemme ja kannoimme sen portin-
wartijan tupaan.

Poikani kertoi, että hän oli tultuaan sille wiina-
maen mökille tuullut jotain woiwotusta ja awattuaan
öwen raolleen nähnyt Hannu Mundleinin ja hänen
poikansa Klautsen makaaman lattialla. Klauksella oli
ollut haawa rinnassa, hän oli maannut werissäan hen-
getönnä, ja hänen isä oli köytettynä hewosen suitsilla,
hantin oli ollut werissäan ja woiwotellut. Tulipesän
ääressä oliwat troatilaiset sotamiehet hääräilleet pistä-
mässä makeaan suuhunsa niitä ruotia, joita talon mäti
oli laittamasta päässyt itselleen. Heli kun oliwat näh-
neet hänen, oliwat hypähtäneet seisaalleen, rumenneet
ajamaan häntä takaa ja ampumaan. Ia laukauksesta
oli kohta ollut seurauksena se, että muutamasta tien
mutkasta, rotkosta erään ison tiwen takaa, oli ilmesty,
nyt arwaamatta ratsumiesjoutko, joka heti rupesi ajaa
lurauttamaan kaupunkiin hänen jälteensä. Waan kosta
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hän oli ehtinyt melto matkan edelle, oli hän joutanut
ennen heitä portille, missä portinwartija oli odotta-
massa häntä. Menimme kahden kotiin, jossa ei
ollut muita tuin tatsi tytärtäni ja mainioni kotosalla,
jotta eiwät toto rötöksestä mitään tienneet, maan kui-
tenkin oliwat säitäytsissään syystä että oliwat nähneet
minun juokseman kiireesti tornin rappusia alas ja jä-
lestä nähneet ratsumiesten ajaman siwu. Walentin ei
ollut kotosalla, sillä hän oli lähtenyt kaupungille tuu
lemuan mitä asiaa sillä ratsumiesjoukolla mahtoi olla.
Kielsin heitä menemästä ulos ja käskin panna omet
luttoon, kerroin Hannu Mundlemin waimolle lyhyesti
mitä onnettomuutta oli tapahtunut ja kiirehdin joutou
perään kreiwilliseen linnaan.

l» luku.

Nssöslö.
Linnan edustalle, missä oli pormesrarintin asunto,

oli kerääntynyt kaupunkilaisia mahdottoman iso joukko
ja tanhuissaan tatseliwat sitä hirweätä menoa johon
fotawäti oli rumennut. Kartanolla oli hujan hajan
auaistuja arkkuja ja särettyjä tynnyreitä, joita sota-
miehet oliwat - sinne kantaneet. Mitkä oleiliwat por-
mestarin asunnossa, jossa oliwat särkeneet lukot laitti
ja tyhjentäneet jokaista loukkoa, miika miekat kädestä
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istuiwat kartanolla ja lastiwat miinaa maahan, tyn-
nyrit kaikki tyhjiksi, nimittäin sen miinan, jota eiwät
jaksaneet paikalla kaataa kurkkuunsa, mitkä kääriwät
ryöstettyä tamaraa kotoon, kulettaakseen sen saaliinaan
pois mennessään; ja kaikki kiroiliwat ja pitiwät juma-
latonta elämää, niin että näytti siltä luin tuo kaunis
linnan-kartano isoine lehmutsineen, jolla ennen main
taswawa nuoriso oli keskenään wiatonta leikkiä pitä-
nyt, olisi armaamatta paholaisen pesäksi muuttunut,
Olin juuri päässyt kysymästä muutamalta naapurilta
mitä tämä kaikki tietää, kun näin sotamiesten päälli-
kön Paraoeiserin muutamain towereinsa kanssa kulet-
tawan pormestaria hänen asunnostaan kartanolle ja
kowasti wuoroin kolhiman häntä miekan .lappeella
wuoroin potkasewan. „Missä on rahat, häh?" huusi-
wat minkä jaksoiwllt: „Missä un ne tuhat taalaria,
jotka eilen tuotiin Wurzburgista? Sano joutuin,
wanhll saituri, tahi jollet sano, niin hihnoja leikkaam-
me sinun selästäsi, usko se!" Pormestari armoa
rukoili; eihän hän tehnyt muuta kuin welwollisuutensa,
rahoja tallella pitäessään, eikä rahat olleet hänen,
maan kaupungin eli kreiwin, jonka alainen kaupunki
on. Maan turhat oliwat hänen rukoilemisensa. Pääl-
likkö heitti hänen maahan, polki hänet rinnalle, repi
häneltä kaulahuiwin pois ja lasti miekkansa kärjen
hänen kurkulleen, huutaen hirweästi: „Saat rutoilla
kerran wielä isä meidän rukouksen, maan jollet sen
jälkeen tunnusta missä rahat on, niin miekkani työn-
nän kurkkuusi, se on yhtä marina kuin että nimeni on
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Nikolai Paradeiser!" Jokainen huomasi, että tuo puhe
ei ollut leikkiä main, sillä siinä miehessä ei ollut sää-
liä wähäätäan. Parrakas suu oli hänellä waahdossa
ja pormestarin kaswot oliwat kalpeat, toinen kun kat-
seli häntä kuin werenhimoinen tiikeri ikään saalistaan.
„Auttakaa, auttakaa häntä, opettaja ratas!" huusi mi-
nulle pormestarin waimo, joka lapsensa kanssa oli tnl-
lut kartanolle katsomaan miehensä hätää. „Herra
pormestari," huusin aidan yli, „antllkllllhlln toki rahat
pois, sillä eipä suinkaan kreiwi mieluummin menetä
Teitä, uskollista palmelijaausa, kuin rahojaan. Olem-
mehan kaikki todistamassa, että syy ei ole teissä!"

Ia pormestari todellakin lupasikin näyttää missä
rahat omat, jahka hänet lasketaan irti, meni huonee-
seen päällikön kanssa ja antoi hänelle raha-arkun,
minkä oli kätkenyt muutaman lattian alle. Päällikön
tuodessa raha-arkun piilopaikasta kartanolle, sotamiehet
riemastmwat ja heittäysiwät ratsuinsa selkään eikä aikaa-
kaan, niin oliwat jo menneet matkoihinsa.

Kaikki tuo oli tapahtunut niin arwaamatta että
olimme kaikki „kuin puusta pudonneinaja säikähtyneinä".
Moniaat, jotka eimät olleet portinwartijan hälyytystä
kuulleet, oliwat hauelle suutuksissa, arwellen, että hän
oli mahtanut nukkua sileää unta, koska ei ollut nähnyt
sotamiesten tuloa eitä arwannut porttia sulkea aikoi-
naan, ja huusiwat että hän oli heti pantama pois
Miraltaan. Waan minä sanoin, että Jumala oli
jo ottanut häneltä wiran ja waatinut hänen ti-
lille, ja luultawastilin hän siinä tilinteossa ei ole
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häpeälle joutumakaan. Kehotin heitä käymään portille
katsomaan, niin huomaisiwat että en ole perättömiä
puhunut. Sen kuultuaan katuiwat, että oliwat tuosta
wanhasta, kunnon miehestä pahoja luulleet. Mutta
olikin selwä, että sotamiehet roikaleet oliwat, jotta por-
tinwartija ei näkisi heitä, heidän tiellä kulkiessaan, yön
olleet kirkkotarhan takaisessa rotkossa wäijyksissä tun-
nes portti aukeni. Niitä kahta wiinatarhan wartijaa
oliwat he kytkeneet ja aikoimat siepata poikaanikin
wangikseen, jotta hän ei hätähuutoja päästää ehnsi,
ennenkuin he pääsisimät portista sisään, ja laukaus oli
ollut heillä merkkinä hyökkäämään maijykststä esille
ennenkuin portinwartija ehtisi, poikani warotuksesta,
paiskata portin kiinni. Heidän kamala juonensa oli
miisaasti harkittu eikä heidän toiwonsa pettänyttään.

, Niillä seuduin kun wielä oli niitä ewankelis-uskoi-
sill suojelemaa ruotsalaista mäkeä, niin siihen nähden
oli tuon keisarillisen sotajoukon teko kuitenkin marsin
röyhkeää teloa, tarkoitus koska heillä ei ollut muu kuin
rahan ryöstö, jospa kohta ryöstöt ja rauhattomuudet
luona pahana aikana «limatkin jotenkin tumallisia ja
jotapäiwäisiä tapauksia; ja porwarit woiwotteliwatkin
ja kirosiwllt kowasti noita sotamies-roistoja, maan por-
mestari huusi: tässä on häwytön petturi ollut noille
sotamiehille oppaana, Juutas joku on heille ilmianta-
nut asian ja kertonut rahain nounnista Wurzlmrgista,
se on selwa. Ilman petosta eiwät oudot sotamiehet
olisi suinkaan osanneet tulla. Waan tuta pettäjä oli,
sitä ei wielä arwata osannut, koskapa ei kukaan muu
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tiennyt rahasta tuin Gastin Walentin, hänen kirju-
rinsa,' joka oli hänen kanssaan Wurzburgissa käynyt;
maan walkeuteen se pettäjä oli saatawa, maksoi minkä
maksoi, ja ansaitun palkkansa hän oli saapa, jos main
taiwaassll on wanhurskas Jumala!

Gn tiedä minkä wuotsi, maan kuullessani „petok-
puhuttaman, karsi ilkeä tunto sydänalaani. Nyt,

kun pieni ewankelis-uskoinen kirkkokuntamme oli towassa
hädässä ja ahdingossa ja kun Salsan kansa parka oli
kuin hajoitettu lammas-lauma, jolla ei ollut suojaa
päänsä päällä pahoilta tuulilta, eikä yhtään puuta
ollut, jonka turmaan se paennut olisi, nyt oli minusta
aiwan mahdotonta, että kukaan meikäläisistä olisi niin
röyhkeä että meljiänsa pettää olisi iljennyt, ja kuiten-
kin taikitenkin wapisi sydcimmeni petoksen mahdollisuutta
ajatellessani. Katsoin kansalaisia, jotta seisoiwat ympä-
rilläni, olisiko joukossa ketään, jolla olisi Kainin merkki
otsassa, maan en huomannut ketään; ja kuitenkin oli
mieleni sanomattoman lewoton. Katsoin olisiko siellä
Walentin poikani, joka oli sanonut menewänsä kat-
somaan sotawäkeä, maan häntä ei näkynyt ei kuu-
lunut.
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10 luku.

Pettäjä.

Sillä aikaa kuin laitti tämä tapahtui oli Hannu
Mundleinin waimo lastensa ja naapureinfo. kanssa
menneet wiinatarhan wartijan tumalle kahdella paarilla
sieltä noutamaan werisfään makaaman Hannun ja hä-
nen murhatun poikansa Klaukfen. Poika näet oli to-
dellakin murhattu. Kantajat oliwat heittäneet Klauk-
fen ruumiin päälle hänen takkinsa ja tantoiwat hänen
raatihuoneelle, jonne pormestarin käskystä portinwartija
wanhutsenlin ruumis tuotiin.

Sitä nätyä en ikinä unohda, minkä nyt näin,
Klaus makasi salin leskellä pitkällä pöydällä ja haawa-
lääläri oli paljastanut ruumiin rinnat tutkiakseen haa-
mua, joka oli kuoleman tuottanut. Klaus oli ollut
kaiten itänsä hurskas ja hywän taswatutsen saanut
telpo poika, ja edellisenä taimena, jolloin isänsä oli ko-
lotuksen wuolsi ollut työhön kykenemätön, oli hän kät-
tensä töillä elättänyt äitiään ja nuorempia sisaruksiaan,
jonka wuolsi isä olikin, luullessaan pojan kuolleen, sa-
nonut: «Poikani, poikani, miksi ei Jumala sallinut
miuun tuolla sinun sijasta!" Hänen äitinsä lasleusi
polwilleen ruumiin wiereen, laswot peitossa, ja itki lo-
wasti, pojan käteen tarttuen. Pään puolessa seisoi
Friisin Markreeta, siiwo, kunnon tyttö, joka oli ollut
wainajan kanssa kihloissa wuoden toista. Tyttö rie-
mun silmissä ei ollut yhtään kyyneltä ja hänen las-
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woissaan ei ollut punaista niin kalpea oli
hän: jäykkänä ja kolkkona hän seisoi liikkumatonna,
aiwan tuin jos henki ei olisi ollut hänelläkään ruu-
miissaan enää, maan kuin olisi se paennut wainajan
kanssa. Sisarukset ittiwät kaikki ääneensä, jotta täwi
heitä todellakin suuresti sääli; ainoastaan kolmen wuo-
den wanha weli seisoi liikkumatta äidin wieressä, käsis-
sään pienoinen paperista tehty lippu, minkä wainaja
oli hänelle eläissään antanut, ja katseli wuoroin äitiä
wuoroin wainajan ruumiista ja haawaläätäriä, ihmeis-
sään ja ymmärtämättä mistä oli kysymys.

Gn osaa sanoa enemmänkö minun tuli sääli sitä
itkewää äitiä wai sitä kalpeata, hiljaista morsianta wai
sitä pikku weljeä lippuineen. Kirvestä on sydän sillä
warmaantin, jonka silmä ei olisi kyyneltynyt tuota
surkeutta nähdessään. Olikin iso joukko miehiä ja
roaimoja seisomassa noitten surewain omaisten wie-
ressä, mikä heidän walituksiinsa osaa ottaen, mikä kiit-
täen wainajllll heidän kanssaan; oli siinä Walentinkin,
joka oli muutamaan tuoliin tarttunut ja jonka käsi ja
muukin ruumis ihan wapisi. Se ei minua ihmetyttä-
nyt ensinkään, sillä Klaus ja hän olimat aina olleet
hyruiä tomeria keskenään ja olimat kansa- ja rippikou-
luakin käyneet yhtaikaa.

Portinwartijan Weit Geizsendörferin ruumis oli
pantu muutamalle toiselle pöydälle. Olen usein ennen-
kin huomannut että niillä, jotka Herrassa kuolemat,
maikkakin heidän täytyy maistaa kuoleman koko katke-
ruutta ja taistella korvaa taistelua, kuitenkin heti, kun
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henki on ruumiista lähtenyt, kaswot kirkastumat ihmeel-
lisesti ja näyttää siltä kuin Herran rauha laskeusi
niille. En ole kuitenkaan tuota niin selwästi huoman-
nut muitten kuin portinwartija wanhuksen suhteen.
Hänen pitkät, maitoiset hiuksensa, jotka oliwat weris-
sään terrassaan wielä, tosin oliwat todistamassa, että
hän oli kuollut mäliwaltaisen kuoleman, maan muuten
näytti siltä tuin olisi hän nukkunut. Silmät oliwat
menneet umpeen ja suu hymyyn, ikäänkuin jos olisi
hänen tehnyt mieli sanoa: „ Tässä lepään ja nukun
rauhassa!" Hän kun oli jo wanha mies eikä hänellä
ollut omaisia ketään elossa enää, oliwat ihmiset unoh-
taneet häntä; ei ollut ketään muuta hänen tuolinwuo-
teen ääressä tuin wanha „Toweri", koira näet, jota
hän oli ruokkinut wähillä muroillaan ja joka nyt oli
laskenut turpansa isäntänsä oikeaan käteen.

Olin katkerasta surusta aiwan menehtyä, ajatel-
lessani tuota kunnon wainajaa ja kuinka hywänsnopea
hän oli aina ollut ja perheelleni ystämällinen; muistin
sitä hänen untaan ja surkeaa kuolemaansa sekä kuinka
ystäwällisesti hän mielä kuolinhetkelläänkin oli puhu-
tellut minua ja poikaani Johannesta. Siinä itkiesfani
„Toweri" nosti päätään ja rupesi hiljaa ja surkeasti
ulwomaan; ja näytti minusta kuin olisi tuolla eläin
raukalla ollut ihmisen äly ja tuin olisi se halunnut
auttaa minua suremaan wanhuksen surkeaa, äkillistä
kuolemaa.

Valentinille sanoin: „
Kuulehan, Klausta, saman-

Mistä ystllwääsi, suret, se on oikein; maan oli tämä
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wanhuskin meidän ystawiämme, jonka kuolemaa sinun
tulisi surra syystäkin!" Kerroin hänelle, että roanhus
oli ennen kuolemaansa nähnyt ihmeellisen unen, sem-
moisen että hän kuolemallaan pelasti Johanneksen jou-
tumasta surman suuhun ja että niin on nyt käynytkin,
uni oli ennustamassa hänelle itselleen kuolemaa todel-
lakin ja Johanneksen oli hän pelastanut joutumasta
rosmojen surnmttawaksi. Waan Walentin ei halunnut
kuulla kertomustani, oli main hirweän säikähtyneen nä-
köinen ja poistui kiireen lautta aiman hoiperrellen
owesta ulos, ikäänkuin olisi hän arwaamatta wäsynyt
ja käynyt herwottomaksi.

Haamaläakäri tuli nyt sen pöydän wiereen, jossa
oli wllnhukfen ruumis ja alkoi tutkia sitä haamua, mikä
oli hänellä päässä. Minä kun en hirwennyt nähdä
tuota tutkintoa ja tein jo lähtöä pois, kotiin waimoni
ja lasteni luo, niin arwaamatta tuli ulkoa huoneeseen
eräs mies, joka oli Grlachista kotoisin, ja pyysi saa-
dakseen pormestaria puhutella. Siihen pormestarin ky-
symykseen mikä hänellä on asia, mies wastasi, että hän
oli ollut matkalla tänne Sommerhauseniin, niin tiellä
Tannenwaldissa oli muuan ratsumiesten joukko tullut
wastaan, jotka oliwat ensinnä kysyneet mihin hän oli
menossa ja kuultuaan, että hän oli matkalla Sommer-
hauseniin, oli muuan joukosta, jolla oli sulka hatussa
ja joka näytti oleman joukon johtaja, kysynyt tunteeko
hän Gastin Walcntinia, pormestarin kirjuria. „ Tun-
nen mainkin!" oli hän wastannut, „olen usein nähnyt
hänet Erlachin metsänwartijan seurassa". Silloin oli
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tuo ratsumies sanonut, että olimat jo puolen tuntia
odotelleet Walentinia, maan häntä ei ollut näkynyt tu-
lemaksi, ihMe kyllä, maikka hänellä olisi osansa saaliista
saatllwanll. Lopuksi oli käskenyt termeistä pormesta-
rille, että hänen kirjurinsa paremmin kukaties sopiikin
sotamieheksi tahi rosmoksi tuin kirjuriksi. Nimensä on
Nikolai Paradeiser ja jos pormestarin tekee mieli ta-
wllta häntä, niin käyköön puheella ja puhutaan asiat
selwaksi. Sen jälteen ratsujoukko lähti matkoihinsa ja
oli se joukon johtaja hywästiksi sanonut pilkallisesti:
„Ka niin, nyt on lintu tarttunut liima-saikkoon; men-
tämä siihen hänen on, suosiosta tahi pakosta!" Ker-
toja, se Grlachin mies, sanoi sen ohessa lamanneensa
pormestarin kirjurin kadulla ja Paradeiserin terweiset
perille wieneensä, maan hän ei ollut mitään mustannut,
olihan wain kotiinsa kiirehtinyt.

Hannu Ebeling, tämän kaupungin torninwartija
ja palowartija, oli, tuon miehen puhuessa, tullut luok-
seni, tarttui minua kädestä ja sanoi: „Gn halua enää
salata Teiltä, että minusta näytti tuo ratsuwäen joh-
taja tutulta, en wain hoksannut missä olin ennen näh-
nyt häntä; nyt kuitenkin selwästi muistan nähneeni
saman miehen mennä lauantaina kapakan akkunkssa
istuman, myöhään illalla näet, Valentinin ja metsän-
wartijan kanssa korttia pelaamassa. Paradeiser se oli
marinaankin, maan hän ei ollut silloin ratsumiehen pu-
nnissa, maan kylästä toiseen kulkeman ylioppilaan
muutteissa."
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Sillä mielellä luin ylimmäinen pappi Gli oli
saatuaan sen sanoman, että „ Israel on paennut filis-
tealaisten tieltä pakoon ja sinun poikasi omat kuolleet,
wieläpä on Jumalan liiton arkki wiety wihollisten lei-
riin!" ja sillä mielellä kuin patriarkka Jaakoppi oli
nähdessään poikansa luosepin takin ja kuullessaan hä-
nen weljensä sanoman: „ Tämän löysimme, katsohan
onko se poikasi takki!" sillä mielellä olin minäkin, kaik-
kia tuota kuullessani. Pormestari ja kaikki muut, jotka
oliwat huoneessa, huusimat mikä hämmästyksestä mikä
wihasta; Klauksen äiti nousi seisaalleen ja ojensi kasi-
wartensa suoraksi taiwasta kohti, ikäänkuin murhaajaa
Jumalan oikeuden edessä syyttäen; ja minun törmiini
soi ääni niin koma tuin olisi koski pauhannut, oli mi-
nusta kuin olisi huojuneet talon perustukset ja kuin
jos katto olisi luhistunut pääni päälle ja mustaksi meni
kaikki, jotta en lopulta nähnyt muuta kuin sen wanhan
portinwartijan ruumiin pöydällä walkeine, werisine
hiuksineen ja hymyilemme kaswoineen, aiwan tuin jos
olisi hän halunnut sanoa minulle: „Kuulehan, ystä-
wani, olisin toti paremman palkan ansainnut niistä
hymistä töistäni, joita olen tehnyt sinulle ja lap-
sillesi !"

Pormestarin ja niitten muitten huoneessa olijain,
nähdessään kuinka paha oli mieleni, tuli minua toki
sääli, waan kun rupesiwat minua muka lohduttamaan
niin rohkaistui mieleni ja huusin: „En usko sitä, en
usko! Varkaaksi en ole lastani taswattanut enkä pet-
täjäksi!" läskin heidän tulla kanssani kotiini, niin
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nähdään, että poikani julistaa tyhjäksi panettelut
kailli.

Pormestari ja pastorikin, Theodoricus wainaja
näet, tuliwat kanssani kotiin. Waan silloin näin, eitä
Herra oli todellakin lähettänyt minulle loman witsansa
ja tahtoi minua lyödä luita myöten. Taloni portista
näet tuli Johannes poikani wastaan, jonka äiti oli lä-
hettänyt kiireen lautta ilmoittamaan minulle mitenkä
oliwat asiat ja käskemään minua kotiin: Walentin
oli,, pieni waatetaäry kainalossaan, tullut wastikään
kamaristaan, oli ollut kalman kalpea kaswoiltaan ja
Johannekselle, joka rapusilla oli tullut wastaan, sano-
nut: „Sano terweisiä isälle ja äidille, minun täytyy
lähteä pois awaraan maailmaan enkä itinä ole näkemä
heitä enää!" Sen kuultuaan oli maimoni nyt pannut
minulle sanan tulemaan kotnn ja oli hän säikäytsestä
menehtymäisillään.

Kauhean tuskallisten tunteitteni kuohua en jaksa-
nut hillitä kauemmin tuin main siksi, että sain sano-
tuksi lapsilleni ja mainiolleni sen minkä tiesin ja pelkä-
sin ja että oliwat wieraat poistuneet, Waan silloin
heti loppuiwat woimani ja murtui mieleni; en kyennyt
muuhun luin astuskelemiseen kahakäteen, käsiäni hyler-
telcmään ja woiwottamaan: „Ikabot, ikabot! lunnia
on talostani paennut!"
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u luku.

Muuan jumalan>tusmio

Jumala yksin tietää mitä oli minun ja waimoni
mielessä sinä päiwänä. Usein oli ollut meillä huolia
tosin lapsistamme, meillä Vanhemmilla, maan kunnialla
olimme toki suoriutuneet näihin asti; maan nyt olim-
me joutuneet ihmisten viltattawaksi. Turhaan olin
rukoillut:

Mun kaiten elämäni
Tuon, Herra, huomahas,
Omaisen', lapseheni,
Mä annan suojahas.
Varjelkoon armosi
Tamaran', terweyteni,
Ia rauhan', sydämeni,
Kaikl' kalliit lahjasi!

Woi minua, ei ollut helppo ja wähäinen suruni!
Lisäksi tuli sisällisill kiusauksia. En tiedä onko

wanhempia semmoisia, jotta, heidän lapsensa har-
hateille joutuessa, woiwat lohduttaa itseään sillä
että aina ja joka tilassa owat täyttäneet wanhempain
welwollisuutsia; oli miten oli, minä puolestani en
löytänyt sitä lohdutusta. Moui laiminlyönti, johon
oljn ollut wikapää, toittaessani poikaani kaswattaa ja
kurittaa, joutui mieleeni ja pelotti minua kuin mitähän
hirwiö tahi kummitus ikään, siihen määrään että syy-
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tin kerrassaan itseäni enkä enää Walentinia. Toisi-
naan ajattelin: sinun ei olisi pitänyt koskaan panna-
kaan poikaasi käsityöläisen oppiin, koska hänestä tum-
minkaan ei tule kunnon käsityöläistä, ja toisin ajoin
kaduin towasti, että olin ottanut hänet pois leipurin
opista, sillä mielestäni oli hän pormestarille kirjuriksi
päästyään ylpistynyt ja huonoon seuraan sortunut!
Wuoroin woiwottelin, että olin ollut liian loma po-
jalleni, wuoroin pahoilin, että en ollut tarpeeksikaan
hellä ja hywä ollut hänelle; sillä lailla heittäysin
laidasta toiseen ja aina oli uudet tunnon waiwat ja
pistokset fydämmessäni.

Lapsemme istuiwat pöydässä äänetöinnä tahi tuis-
tailiwat salaa toistensa törmiin jonkun sanasen eikä
ruoka heille maistanut. Maan jos tahdoin tietää su-
runi määrää katselin waimoani. Kolmisen tuntia istui
hän liikahtamatta yhdessä kohti, kädet volwellaan, tuin
kuwapatsas itään, ja sanoin minä mitä hywänfä, ei
hän wastannut, ei edes itkeä osannut. Lopulta, illalla
myöhään, sanoi hän: „Nyt on minun wähä helpompi
olla; lapset nukkumat eitä heidän mielessä enää ole
Walentin, Ah, kunhan Jumalan löytäisin ja itkeä ja
rutoilla jaksaisin, että Hän ei hylkäisi meitä!" Aamu-
puoleen hän pääsi uneen käsiksi lopultakin, maan heräsi
altiä, huutaen hätäänsä minua, jonka jälkeen säitähyt-
festä toinnuttuaan, kertoi kyynelsilmin nähneensä unen:
hän oli näet nähnyt Walentinin; ratsujoukon kanssa
oli ollut ja nähdessään äitiään oli kääntynyt äidin
puoleen ja sanonut: „Aiti kulta, tulen luoksesi jälleen,
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tulen!" Waan ratsujoukon päällikkö miehineen oli pitä-
nut häntä tatin helmasta ja pakottanut häntä seuraa-
maan heitä! Kuitenkin oli hän ennen näkymistä katoa-
mistaan kääntynyt wielä kerran äidin puoleen jakäsiään
kurottanut häntä tohti.

En sinä yönä päässyt uneen käsiksi ensinkään,
waan taistelin Herran kanssa niinkuin patrialla Jaa-
koppi aikanaan labokin kaiwolla, ja maikka epäilys
ja heikko usto useinkin nousiwat kuin korkea seinä itään
Hänen ja minun wäliin, niin huusin aina uudelleen:
„Gn laske Sinua luotani ennenkuin
siunaat minua! Ia ennen aamun koittoa iloi-
semmaksi muuttui mieleni, niin että sydäntä särkemässä
surussani kuitenkin oli rauha jommoinenkin minulla ja
saatoin jättää huoleni ja asiani kaikki Herran haltuun
ja huomaan.

Waimoanikin jaksoin jo lohduttaa; ennen ei ollut
lohduttama puheeni tehonnut ollenkaan, syystä että
oma sydammeni oli heikko ja itsekin olin epäillyksissä;
sillä Jumalan sana, jos heikkouskoinen sitä käyttää, on
kuin raskas miekka lapsen kädessä, se ei pure eikä
pysty, maan nyt oli Herra wahwistanut uskoani ja
pannut siunauksensa minun halpaan puheeseeni, Ker-
roin hänelle Augustinuksestakin, joka hurskaan äitinsä
suruksi salaa lähti Roomaan, siihen tapain turmeluk-
sestaan kuuluun mailman-kaupunkiin, jossa hänen ar-

watatseen poika ruumiin ja sielun puolesta turmeltuisi
»varmaankin, waan kuinka käwi? Jumala oli päättä'
nyt juuri sinne kulettaa poikaa, kunnes hän tuhlaaja-
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pojan tawoin „maltti mielensä", nousi ja tuli isänsä
tykö jälleen. Siis päätimme lakkaamatta rukoilla las>
temme puolesta ja mahwasti siihen luottaa, että Ju-
mala ei hlllwekst surewain wanhempain kyyneleitä ja
rukouksia. Jonka jälkeen waimoni alkoi uutterasti taas
hoitaa kotoisia tehtäwiään ja minä menin kouluun
opettaja-toimeeni.

En tiedä oletko, lukijani rakas, kokenut samaa
kuin minä, waan warma on että siitä surusta, minkä
Herra lähettää, ihmiselle paitsi paljo muuta hywää koi-
tuu sekin siunaus, että hän kohtelee lähimmäisiään äi-
män toisella tumalla tuin ennen. Koetellun ihmisen
sydän lämpiää ja hän tulee lempeämmäksi toisia koh-
taan, peitellen enemmän kuin ennen heidän nnkojaan,
ja tuta enemmän nöyrrymme, sitä enemmän armostam-
me ja rakastamme toisia ihmisiä. En milloinkaan
unohda sitä herttaista rakkautta, sitä niin sanoakseni
pyhää kunnioitusta, millä siihen aikaan kohtelin noita
nälkäisiä ja ryysyistä lapsi parkoja, jotka tänä ahdin-
gon aitana kawiwät koulussani, rakastin heitä kuin sa-
man taiwaalliscn Isan luomia lapsia, jolla oli kaikkein
meidän kohtalot käsissään. Tänään tehosi jumaliset
puheeni heidän kanssaan paremmin kuin ennen koskaan,
Jumalasta näet puhuessani, Hänestä, joka on Ostamil-
leen leppeä, Vihollisilleen hirmuinen,"

Maan koulussa ollessani parasta-aikaa, tuli Vai-
moni, joka oli hämmästyksestä ihan menehtyä, kutsu-
maan minua kaupungin portille, johon oli mäkeä ko-
koontunut iso joukko. Muuan toistyläläinen, outo
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mies, oli näet saapunut kärryineen sinne, ja kärryjen
lamalla oli pitkällään Grlachin metsänwartija kuolleena,
hirttonuoraan kuristettuna; ruumiin kaswot oliwat
siniset mallan ja silmät muljottiwat päässä, eikä kau-
punkilaiset olleet ensinkään halukkaita laskemaan por-
tista sisään kärryjä ruumiineen, he kun oliwat siinä
luulossa, että tuo hirtehinen oli ollut liitossa paholai-
sen kanssa, joka muka oli hänet kuristanut kuoliaaksi
lopultakin, palkaksi niistä ilkitöistään. Waimoni ker-
rottuaan asiasta kiiruhdin portille heti. Eitä se tyhjää
puhetta olluttaan; mies, joka meisänwartijan hengettö-
män ruumiin toi kärryillään, oli naapurikylän Sulzdor-
fin pyöweli. Hän kertoi moniaitten halonhatkaajain
tänään aamulla tulleen Sulzdorfiin hänen luokseen ja
käskeneen hänen tulla kärryineen metsään, jossa tawat-
tiin Grlachin metsänwartija kuristettuna, pää retkul-
laan, makaamasta selällään muutamalla puunrungolla.
Wlllln syystä että puu oli Sommerhausenin alaisen
maan puolella, oli Sulzdorfin wouti käskenyt hänen
wiedä ruumiin Sommerhauseniin; Sulzdorfilaiset eiwät
muka kumminkaan rupea laskemaan sitä hautausmaal-
leen, ja kosta ei yksikään mainitun kylän miehistä ol-
lut ilennyt pikkulillilläänkään koskea siihen, niin hän toi
sen tänne Sommerhauseniin, meneteltööt Sommerhau-
senilaiset sillä lamalla tuin heitä haluttaa. Nyt kun
kaupunkilaiset kaikki altoiwat huutaa: „emme mekään
huoli hänestä, heittäkää jokeen tahi tunkiolle, yhdcnte-
tewä", niin Sulzdorfin pyöweli nousi kärryilleen, sanoen -

„Olkoon menneeksi, paistakaa tai kiehuttakaa, yhdente-
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kewä minustakin!", tarttui metsänwartijan ruumiiseen
jaloista ja heitti sen luin olisi se ollut kuollut koira
kadulle pitkälleeen. Jonka jälkeen istahti kärryille,
otti leipäpalasen ewäskontistaan ja alkoi syödä, itään»
kuin olisi todellakin ollut asiasta wälinpitämätön ker-
rassaan.

Nyt tuli sinne sattumalta muuan wanha kerjä-
läis-akka, joka oli eräästä toisesta naapurikylästä to>
toisin ja jota ikänsä oli leipänsä hankkinut laululla ja
kerjuulla, kulkiessaan talosta toiseen. Nähdessään
arwllllmattlllln metsänwartijan ruumiin, hän päästi
hämmästyksestä kimakan hätähuudon ja siunaili, arwel-
len, että tuon miehen sielun on tiettäwästi paholainen
wieuyt mennessään. Kertoi eilen olleensa metsässä,
wähän matkan päässä maantiestä, istumassa
feen hetkisen, niin oli metsänwartija tullut ja istunut
muutamalle puun-rungolle sekä rumennut rahojaan
lukemaan, mitta hänellä oli ollut isossa kukkarossa.
Metsänwartija oli monta kertaa ennen tawatessaan
häntä metsässä uhannut koirillaan ajaa hänet kuoliaaksi,
jonka wuolst hän warowasti kyykistyi pensaan taakse
ja nelinkontin kömpi piiloon. Kumminkin oli hän
kauan aikaa kuullut metsänwartijan rahain laskua ja
yhtäkkiä huutoa sieltä päin, missä metsänwartija istui;
metsänwartijan äänen luuli tunteneensa, sen jälkeen ei
kuitenkaan ollut muuta kuullut luin semmoista melua,
minkä aikaansaa miesjoukon saappaat, maata potkiessa.
Lopulta oli kuulunut kowa hätähuuto niin että eukko
hirweasti säikähti ja rupesi siunailemaan ja juoksi
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minkä kerkesi pakoon, kauas siitä paitasta, kunnes ehti
muutaman serkkunsa mökkiin, josta ei isoon aitaan
rohjennut mennä minnekään. Se hätähuuto oli yhäti
soinut hänen korwissaan.

Tuosta kaupungin seppä, I)rjö Gbert nimeltä,
kepillä irroitti huimin metsänwartijan kaulasta ja huusi:
tämän miehen on kuristanut kuoliaaksi rietas warmaan-
tin, sillä näin rumia jälkiä ei aikaansaa suinkaan ihmis-
ten kourat! Ia tosiaankin niin suuria mustelmia oli
näkymissä metsänwartijan taulassa että eipä tumma-
kaan jos muutkin oliwllt samaa mieltä tuin seppää
Pormestari kuitenkin arweli, että on mahdollista setin,
että sotamiehet rautaisine hansitkoineen oliwat olleet
malttajan kimpussa, ja tiettyhän on paitsi sitä että
ewersti Paradeiserin sotawäen kanssa oli metsänwartija
ollut hywissä wäleissä.

Oli miten oli, tässä oli Jumala ollut tuomarina
ja hanan sanansa toteutunut: jumalattomain loppu on
hirwittäwä! Olisin puolestani, maitta olin minä köyhä
ja waiwanen mies paljon itämää kokenut hänen wuoksi,
suonut hänelle tumminkin aitaa katumukseen, jotta hän
olisi ehtinyt synneistään puhdistua Vapahtajamme
meren woimasta ja autuaana kuolla, maan „kn k apa
Herran mielen tuntee ja tutapa onollut
Hänellä neuwoja antamassa? Kuinka
käsittämättömätkään omat Hänen tuo-
mionsa ja tutkimattomat H änen tiensä."

Mihin metsänwartijan rllumis pantaisiin, siitä
olr wielä paljo tinaa pormestarin ja kaupungin por<
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marein wälillä, tunnes lupulta sowittiin ja päätettiin
jättää ruumis pyöwelin haltuun, hänen haudattawaksi
johonkin hautuumaan loukkoon, johon ei ketään rehel-
listä, kristittyä sielua haudattu milloinkaan, ja huo-
menna sinne niin tehtiinkin ja laskettiin ruumis kuop-
paan; pyöweli apureineen toimitti sen tehtäwän, maan
ei ristiäkään pystytetty haudalle eikä siihen oikeata ruo-
hoakaan kllswanut milloinkaan paitsi muuatta ruman
näköistä, piikkistä orjantappura-pensasta; sen alla lepää-
mät metsänwartijan luut odottamassa wiimeistä suurtll
tuomiota.

Minä näin jumalattoman, sangen
jalon ja maltillan, joka lemitti itsensä,
ja wihoittiniintuin wiheijäinen laur-
bäärin pun. Ia hän meni pois, jll klltso
ci hän enää ollut; ja minä kysyin häntä,
ja ei häntä kussaan löytty, 37 Pf.
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12 InKn.

Pako.
Mitä hywää rauhasta? Sulaa iloa.
Mitä hywää sodasta? Sulaa surua.
Mitä hywää rauhasi,? Wiinaa ia

leivää.
Mitä bywäii sodasta? Nälkää ji

hätää.
Mitä buwää rauhasta? Rohkeutta,

rikkautta.
Mitä hywää sodasta? Tulta, merta.
Mitä hywää rauhasta? hiloeyttii.
Mitä hywää sodasta? haikeutta
Rauha tulee toiwahasta,
Sodan sorto helmetistä.

Kansan hokema.

Tähän asti, lukijani rakas, olen minun ja poikani
elämän-waiheita kertonut jotenkin tarkkaan ja monella
sanalla; tästä lähtien eli seuraawain seitsemän wuoden
tapauksista olen kertoma suktelammin ja lyhimmittäin:

Luettuasi sen, minkä nyt olen kertoma sinulle, ar-
welet kukaties, että näinä nyt seuraamina wuosina on
Jumala minua kowimmalla witsallaan lyönyt, maan
niin ei ole laita. Tästä puoleen mitä wastuksiani ja
koetuistani ei lähettänyt minulle kamala ja häijy jaa-
lana, maan yksinomaan wiisas ja laupias Jumalani,
ja sitä katkeraa maljaa, mikä minulle ojennettiin, tyh-
jensin luottamuksella Hänen johtoonsa, niin että saatoin,
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jos kohta suruissani aina kuolemaan asti, kuitenkin ru-
koilla: Minkä Jumala tahtoo, se tapahtukoon aina,
Hänen tahtonsa paras on!

Eiwät luultawastikaan jälkeläisemme arwata osaa
paljoko lewottomuutta, ahdinkoa ja hätää meillä, hei-
dän esi-isilla, on ollut rattaan ewaukelisen uskomme
tähden. Gmme ole uhranneet sen puollustamisesia ai-
noastaan ajallista hywäämme ja omaisuuttamme, maan

Jumala yksin sen tietää weremmekin ja kyyne-
leemme, ja jos kerran se aita tulisi, jolloin ewankeliset
kristityt sitä ewankelistll uskoaan ei pitäisikään min-
käänarwoisena .enää, niin waarmaantin olisi tämä kansa
silloin häwinnyt sukupuuttoon ja toinen wieras kansa
sen sijalle tullut.

Niinkuin suosiollinen lukija lieneekin jo hawainnut
edellisestä kertomuksestani, oli jo uskon-sodan ensimmäi-
sinä wiidentenätoista wuotena tarpeeksi asti surkeutta
ja onnettomuutta tämä kaupunki, jossa asuimme, ja
sen ympäristö kokemaan häätynyt. Hätään, nälkään ja
waaroihin oltiin siis hywinkin tutustuneita ja ihmiset
oliwat melkeinpä unohtaneet, että toisia parempia aikoja
oliwat olleetkaan, jolloin iloisina elettiin kättensä töistä,
hiljaisissa askareissa, ja jolloin iltasin mentiin leivolle
huoleti ja pelkäämättä, että yöllä kukaties talo ja ta-
mara poltetaan tahi ryöstetään. Waan laitti tuo mitä
siihen asti oli koetettu oli mitätöntä sen suhteen minkä
Jumalan tuomio toi meille wuonna 1634.

Syyskuun 6 päiwänä mainittuna wuonna joutui
Ruotsin sotawäti häwiölle Merisessä Nördlingenin
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tappelussll ja Itäwallan keisarin sotajoukot, joita ku-
ningas Gustaf Adolf oli eläissään yhtä pontewasti
kuin taitawasti wastustanut, pääsi jälleen meidän seu-
tuwille tulemaan. Ruotsinkin mäki oli marsin moneen
wllllattomaan tekoon syypää, muun muassa ryöstiwäl
puti puhtaaksi Lindelbachin pienen kylän, weiwät kir-
kosta hopeisen talkin ja häwäisiwät katolis-uskoisteil
kirkonmenoja. Waan noita ilkimyksen tekoja teliwät
moniaat häijyt sotamiehet, joita luonnol-
lisesti on joitakin kaikissa sotajoukoissa, ja heitä ran-
gaistiin ansion mutaan. Marsinkin kuninkaan Gustaf
Adolfin eläessä oli Ruotsin wäki siinä maineessa, että
sitä pidettiin kurissa ja Herran nuhteessa; ensi wuosina
ollessaan Saksassa ruotsalaisilla ja suomalaisilla soti-
lailla oli taitillll tapana siunata ruoka pöytään rn-
wetessaan ja ateroituaan antoiwat kättä talon emän-
nälle, ruuasta kiittäen kauniisti. Waan Itäwallan
keisarin sotawäki piti sotamiehen tointa warsinaisena
ammattinaan muta, sotilaat oliwat sotaleirissä olleet
itänsä, halwekfiwllt porwareita ja muita kansalaisia
eiwätkä pelänneet ihmisiä eitä Jumalaa.

Syyskuun 8 päiwänä saapui 150 miestä, jotka
luuluiwat treiwi Piccolominin ratfuwäti-rykment-
tiin, kyläämme. Huutaen ja hoilottaen ajaa karautti-
wat kaupungin katuja, majoittuiwat taloihin mitta mi-
hinkin ja alkoiwat mellastella niin että joka haaroilta
kuului hätähuutoa ja parkua. Ei sillä hywä, että pa-
kottiwat ihmisiä tuomaan heille rahaa ja tllwaraa mitä
suinkin oli irti säätämissä, maan he räätkäsiwät jakiu-
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fasiwat niitäkin, joilla ei ollut enää leipäpalastakaan
suuhun panna, tohteliwat häwyttömästi naismäteä, piet-
siwät miehiä, jotka rohkeniwat heidän röyhkeätä menet-
telyä mahankaan moittia, pahanväiwäisesti, wielä-
pä löiwät useita tuoliaiksitin, eikä edes wiattomat lapset'
taan saaneet heiltä rauhaa taitisii. Kahden päiwän pe-
rästä ei ollut yhtään kana pahasta, saati lehmää tahi
hanhea elossa enää, useimmissa taloissa oli, heidän
poistuttua, owet säretty, aktunalasit säpäleiksi rikottu ja
wuoteet hajoitettu sekä höyhenet heitetty kadulla Wii-
nawarastot luonnollisesti laitti tyhjennettiin ja kun lo-
pulta ruojat oliwat menneet menojansa, ei ollut uscim.-
milla kaupunkilaisilla tuskin yhtään maateitä millä oli-
siwat werhonneet alastomuuttaan^

Suureksi hämmastyksetsemme saapui sanoma,, että

tohtimkoihin Itäwallan keisari Ferdiuand itsekin ar-
meijansa etupäässä oli tänne tulema jarupeama asumaan
muutamaksi päiwäksi kreiwilliseen linnaaan; ja jokainen
arwasi, että ei suinkaan tilamme paranisi, maan pahe-
nisi päinwastoin entistääntin wiheliäisemmäkst. Useim-
mat kylän miehet oliwatkin sitä mieltä, että koskapa ei
ollut muuta pelastettawllll kuitenkaan kuin henki, niin
olisi paras lähteä pakoon ja jättää wihollisille tyhjät
huoneet. Ia niinpä alkoiwatkin tehdä lähtöä kaikki
paitsi luonnollisesti moniaat ikäloput tahi sairaat, jotta
jäiwät kotiin, arwellen, että yhdentekewä on missä kuo-
lema saawuttaa, jos Jumalan tahto on, että tuottama
on. Koska pastori Theodoritus, jota oli jo itämies
ja liwulloinen, oli aikasemmin lähtenyt pakoon, päätin
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minäkin waimoni ja kolmen lapseni kanssa lähteä muit-
ten pakolaisten matkassa. Toiset päättiwät mennä
Gaun kautta, Mainin-joen poikki, toiset, niitten jou-
kossa me, toiwoimme Kitzingenissä ja sen lähi-
ticnoissa löytäwämme toimeentulomme.

Kaupungin muutamassa portissa erkanimme toisis-
tamme kahteen joukkoon. Kääntyessämme nyt oikealle
Steinbachiin kasin ja kuullessani kansan itkua ja par-
kua, mitta kantaen lapsiaan, mitkä sairaitaan, juolahti
mieleeni Naamio, kuinka hän poikaansa Äbsalonia pa-
keni, mennen itkusilmin kansansa kanssa Öljymäkeä ylös,
ja kun joku, jota oli Allenin wuoren kukkulalle asti
noussut, kertoi jo nähneensä keisarillisen sotawäen lä-
henemän autioksi jäänyttä kotikyläämme, niin otin salt-
tari-raamatun taskustani ja luin ääneensä kansalle
27:nen salmin: Herra on minun walistuk-
seni ja autuuteni, ketä minä pelkään?
Herra on minun henkeni wätewyys, ketä
minä wapisen? Ia maitta sotawäti
saartais minua, niin ei minun sy d äm-
meni sentähden pelkäisi: ja jos sota
nousi s minua wastaan, minä turmaan
sittenkin häneen. Ihtä minä Herralta
anon, sitä minä pyydän, asuakseni Her-
ran huoneessa taiten elinaitani: että
minä näkisin Herran kauniin jumala n-
palwelutsen ja hänen lempiinsä et-
sisin.
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Kaikki oliwat hiljaa rukouksen aikana ja luunte-
liwat hartaasti, useat kääntyiwät kaupunkiin päin mum-
meista wärssyä lukiessani ja tatseliwat kirkkoa, missä
heitä oli kastettu ja missä pyhää ehtoollistanauttineet,
ja rukoiliwat mielessään sille Herran siunausta ja tur-
maa, maan tun silloin torninwahti Hannu Ebeling
alkoi laulaa:

Sinuhun aina turmaamme,
Oi löydy turmaa toista;
Ei oma woima, neuwomme,
PäaMmme waaraa poista;
Maan sinä, Herra, yksinään
Woit rauhan meille tuottaa;
Sit et sa heitä häpiaän,
Ken sinun armoos luottaa,

niin kaikki kansa, nneläpä sairaatkin, jotka oliwat jää-
neet autioon kylään, ryhtyiwät wirren weisuun, ja moni,
jolle ero oli ollut erittäin maitea, tunsi ihmeellistä loh-
dutusta siitä.

Meidänkin mieli wirtistyi ja ilostui tuosta lau-
lusta; pormestari tuli minun tykö ja sanoi, isot kyy-
nel-karpalot silmissä, että hän ei olisi uskonuttaan,
että laulusta ja rukoilemisesta saattaa olla niin suurta
lohdutusta onnettomuudessa, johon wastasin: senpä
tähden Jumala antaa onnetttomuuden tullakin, että op-
pisimme laulamaan ja rukoilemaan. Se oli wiimmei-
nen sana, minkä sille miehelle lausuin, sillä hän ei
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palannut enää kotikaupunkiin, waan oli sairastunut
Kitzingenissä ja kuollut, josta, ah! wielä paljon olen
tertowa, liiankin paljo.

Tultuamme wuoristoon, erosimme toisistamme ja
menimme mikä minnekin, minä perheineni Kitzingeniin,
jossa Jumala wiritti sääliä meitä kohtaan muutaman
minulle tuntemattoman miehen sydämmessä, niin että
hän wiiktotausia antoi meille ruokaa ja juomaa sekä
suojaa. Hänen nimensä oli Sebastian Popp:
Jumala palkitkoon hänelle hänen hnwynttaän tuhansin
kerroin!

13 luk».

Rutto.

Neljän wiikon päästä kuulimme, että keisarillinen
mäki oli lähtenyt jo pois, ainakin suurin osa, ja että
useimmat Sommerhausenin asujametkin oliwat palata
ehtineet kotipaikoilleen; siispä mekään emme enää tah-
toneet olla kauemmin micraanmaraiselle isäntäwäellemme
waiwaksi ja lähdimme kotimatkalle.

Hautuumaalle tullessamme, näimme, että moniaai
porwarit oliwat siellä hautoja kaiwamassa parasta-
aitaa. He oliwat marsin laihan ja huonon näköisiä
eikä takaan jaksanut kuin wahän aikaa lapiota heiluttaa
ennen kuin jo heitti sen tomerilleen jollekin ja laskeusi
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pitkälleen maahan. Nähdessään meitä he ilostuiwat
towasti ensinnä, maan sttte arweliwat he: ettepä nyt
tulleetkaan otolliseen hetkeen, sillä keisarillinen mäki
mennessään jätti kaupunkiin tarttuman taudin; on wie-
läkin useoita sotamiehiä kaupungissa, jotta eiwät tau-
din wuoksi jaksaneettaan lähteä pois muitten kanssa, ja
kaupungin asujameitin moniaat omat jo sairastua eh-
tineet, eitä sitä paitsi ole leipää tarpeeksi kaikille. Woi-
wotteliwat haudantaiwajat sitäkin, että itsekin omat
komin wäsyksissälln, jotta tnskin jaksamat pystyssä py-
syä enää. Oliwat yksistä tuumin rumenneet tähän
työhön, syystä että sotamiehiä on useita kaupunginta-
loihin kuollut ja olipa wanha haudankaiwaja Martti
Geuder hänkin jo kuollut. Me annoimme muutamia
leipäpalasill ewäistämme heille, josta kiittiwät ja söi-
wät ahneesti makeaan suuhunsa, jonka jälkeen jattoi-
wat sitä haudan taiwamistaan. Me puolestamme me-
nimme kotiin ja kuulimme siellä, että Miehet eiwät ol-
leet suinkaan perättömiä kertoneet.

Wihasempi wihollinen kuin sotawäki oli rutto, joka
tulti - luin Egyptin murhanenkeli muinoin talosta ta-
loon, niin että tuskinpa oli lopulta yhtään perhettä
toto kaupungissa, jonka keskuudesta ei olisi tauti syös-
syt joitakuita manalan majoille.

Silloin opin wllsta oikein tuntemaan kuolemaa
hirweäsfä muodossaan. Kirkon-palwelia kun olin, tiesi
kuinka monta ruumisarkkua näinkään laskettaman maan

Wainajain omaiset, useinkin komin, murheis-
saan, täweliwät ruumissaatossa ja feisoiwat haudan
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partaalla kyynelsilmin. Waan maikka oli sydäntä sär-
kemä nähdä wanhempia, jotka siinä jättiwat hywästit
lapselleen jollekin, tahi lapsia, jotta jättiwat hywästit
isälle tahi äidille, tuntui minusta tumminkin, lohia kun
siunaus oli luettu, siltä tuin olisi wainajat autuaat ol-
leet heidän mielestä, koskapa maallisen rakkauden kä-
sistä joutuminen taiwaallisen rakkauden käsiin on on-
neksi tatsottawa. Niinpä ltään kun haudattiinmuuatta
löyhää tunnon kirwesmiestä mainionsa kanssa, joitten
olin nähnyt useanakin kesäsenä paiwänä otsansa hiessä
työtä tekemän suojattomalla, päiwän paahtamalla wii-
namäellä, niin muistui mieleeni se raamatun sana:
heidän ei pidä enää nälkää nähdä eitä janoa, eitä
tuuma päiwän helle ole heitä rasittama
enää, sillä karitsa on heitä tulettawa
wiheriöille niityille ja elämille wesi-
lähteille; ja kuullessani ruumiin kelloja oli tuin
olisi iltakellot soineet, ei kyllä seurakunnalle kokonaisuu-
dessaan, maan jollekin yksityiselle sielulle, joka oli Her-
ran lepoon päässyt.

Wllan sitä isoa luolemaisuutta nähdessäni, minkä
rutto sai toimeen, muistui mieleen toinenkin sana:
Sen tekee sinun wihas, että me niin hu-
kumme, ja sinun hirmuisuutes, että me
niin äkisti täältätemmataan. Nähdessäni
toisinaan, kuinka saman päiwän aamuna ihminen oli
terwe, maan illalla sairas ja kuollut, luinla isä, poika
ja pojan poika tahi isäntä ja palwelija useinkin sa-
malla »vuoteella wenyiwät, silloin ei enää mielestäni
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huomannut Herran sanansaattajaa, joka, joskinkaswot
synkkinä, hywän sanoman tuopi ja ilmoittaa päiwaläi-
selle, että hänen päiwätyönsä on loppunut, maan leik-
kuumiehen eli elonkorjaajan, joka wiitatettaan heiluttaa
ja ihmisiä kaataa kuin heinänkorsta niityllä. Eikä sil-
loin enää lausuttu Jumalan sanaa lohdutukseksikaan
jälkeenjääneille, maan ruumiita laskettiin hautaan lau-
lutta ja soitotta, ne, jotta oliwat samana päiwänä
kuolleet, samaan yhteiseen kuoppaan, ilman arkkua ja
hankitusta, niin että ei kukaan omaisista arwannut
missä paikassakaan oli wainaja lepäämässä ja ijankait-
tista tuomiota odottamassa.

Ihmisetkin, surkea sanoa, muuttumat ja käymät
tylmäkiskoisitsi, jopa julmiksikin yleisenä hädänaikana.
Toisinaan, kun oli ruttoon joku sairastunut, hänen
omaisensa asettiwat wesiruukuun wuoteen wiereen ja
jättiwät sairaan siihen, hoitamatta häntä ensinkään, ja
heti kun hän oli silmänsä ummistanut kuolemanuneen
wietiin pois ruumis ja laskettiin hautaan: ja Har-
moinpa oli yhtään omaista hautausmenoa katsomassa-
kaan, saati kyynelillään kastamassa hänen hautatum-
punan; wieläpä oli poikia, jotka weiwät isältään ja
isiä jotka weiwät pojiltaan heidän wiimmeiset leipäpa-
lasensa, kosla muka sairaalle ei ollut leiwästä kum-
minkaan apua enää mitään.

Komina aikoina tulemat tosin useat kristilliset hy-
weet päiwän Ivaloon, maan jos ei ihmisessä ole kristillistä
mieltä, niin itsekkäisyys tulee ilmi, joka ei pelkää Ju-
malaa eikä ihmisiä. Jotka arwelewat, että ihminen on
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muta luonnostaan hywä, kumminkin I'emmoisina aitoina
totewat, että milli eläin ei saata olla julmempi eitä
tunnottomampi tuin ihminen, jota ei intohimojaan hil-
litsemään kytene syystä että hän ei ole antaunut pyhän
Hengen turin alaiseksi ja että ylhäältä tulema woima
ci ole päässyt hänen mieltään muuttamaan.

Herra oli päättänyt, että minunkin huoneeni piti
tyhjäksi tulla: samana aamuna sairastuiwat waimoni
ja molemmat tyttäreni ruttoon. Jo ennen saman päi-
wän iltaa oliwat tyttäreni molemmat Wapahtaja kut-
sunut luokseen, waan waimoni eli wielä sen jälteen
moniaita tuntia, kuitenkaan enää tuntematta minua ja
muuta puhumatta luin että muutamia kertoja huusi
towasti: „W alen ti n! Wllleiltin! poikani,
poikani!" Waan sydänyönä hypähti hän ältiä is-
tumaan wuoteelleen, katseli tasmot punasina ylös ikään»
tuin olisi jöntun nähnyt ja huusi ääneensä, käsiään
leivittäen:

„Taiwaassa> ratki taiwaassa
Ijäinen autuus on-
Sit' ihmiskielin kertoa
On aiwan mahdoton;
Se näkyy tänne päällä maan
Hämärtäin, niinkuin peiliin waan.
O Herra Sebaot!"

Jonka jälteen hän heittäysi pitkälleen ja huokasi
wiimmeisen kerran.
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„ Jumalisuudessa
Kun täällä mäellämme,
Ia Herraa etsimme
Ia rauhaa rakastamme,
Niin rauhan Jumala
Ain' onpi kanssamme,
Hän holhoo huoneemme
Ia siuuaa perheemme."

Sen wirren wärsyn olin wirsikirjani kanteen kir-
joittanut; ja olimmekin molemmat Herralta siunausta
awioliitollemme pyytäneet rukouksissamme. Nyt kaksi-
kymmentä neljä wuotta yhteenmenomme jälteen oli Ju-
mala itse purkanut liittomme.

Millä mielellä olin sinä yönä, jolloin Johannek-
sen kanssa kämin wuoroin äidin wuoroin tytärteni wuo-
icella heitä katsomassa, sitä en osaa sanoa. Olin
ikäänkuin töperrytsissäni tahi tuin unennäkijä. Huo-
menna loimme> minä, Hannu Ebeling ja poikani Jo-
hannes/ haudan lähelle portinwahdin Weit wanhuksen
hautaa, käärimme ruumiit walkoisiin liinoihin ja las-
timme ne hautaan itkusilmin ja rukoillen. Sen työn
ichtyämme tuli naapurimme, puuseppä, asetti ristin
haudalle ja sanoi: «Opettaja, tämän ristin toin hau-
dan koristukseksi, sillä tämän kylän koristuksena oli
»vaimonne tosiaankin jumaliseen waellukseensa nähden!"
Palkitkoon Jumala tämän naapurimme hänen hywän-
suopeudestaan.
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Koska siis olin menettänyt tuon hirweän ruton
muotsi molemmat tyttäreni ja waimoni, tahdoin kum-
minkin poikaani Johannesta pelastaa kuolemasta, jos
suinkin se Jumalankin tahto olisi, ja päätin jo huomis-
päiwänä lähettää hänenKitzingeniin, missä pormestari,
joka yhä oleili siellä odottamassa että meidän kylästä
-rutto pakenisi, warmaankin mielihywällä ottaisi hänet
luokseen. Ia lähetinkin hänet heti erään miehen kanssa
sinne, hänellä kun oli muutakin asiaa pormestarille.

Rankkasateella täweltiin jokiwartta ylös. Muuta-
malle mäennyppylälle tultuamme jätimme toisillemme
hywästit pitemmittä puheitta, waan käännyimme mo-
lemmat taaksemme ja katselimme tirkkotarhaan päin,
joka näkyi laaksossa jalkaimme juurella, ja itkimme.
Oli heittänyt satamasta ja pilwien lomitse aurinko
paistoi, ja katso! laakson yli näkyi komea tai-
waankaari, jonka toinen pää kosketteli pilwiä toinen
tirkkotarhaa, wieläpä meidän nähdäksemme juuri sitä
hgutaa, johon olimme laskeneet omaistemme ruumiit.
Poikani huomasi sen ensinnä ja sanoi: „Katsotaa, isä
tulta, Jumala on rakentanut tuossa siewän sillan, jotta
äiti ja sisaret pääsisiwät paratiisiin. Soisinpa pääse-
wäni minäkin samaa tietä, jahka te, isä ratas, olette
siellä tekin!" «Niinkuin Jumala tahtoo, poi-
kani ratas, sinä silmäni ilo ja lohdutus!" mustasin,
jonka jälkeen siunasin häntä ja uskoin Jumalan ja
armeliaitten ihmisten haltuun.

Ihminen päättää, Jumala säätää! Pormestari
oli halusta ottanut poikani asuntoonsa, maan muuta-
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mia päiwiä sen jälteen oli rutto ehtinyt Kitzingennnkin.
Sain häneltä kirjeen jossa hän ilmoitti, että, asiain
näin ollen, lienee paras että poika palaa Sommerhau-
seniin isänsä tykö jälleen, waan kosta sotawäkeä on
milisemässä sillä tiellä, joka wie wuoriston kautta, niin
lienee turwallisinta että poika lähetetään muutaman
laimurin kanssa, joka kohtiaikoin lähtee kulkemaan
jokea alas.

Kirjeen sain liian myöhään, juuri sinä aamuna
näet, jolloin laiman oli määrä, saapua; menin siis
heti rannalle laiwan tuloa odottamaan, Wihdoinkin se
tuli. Luulin, että poika olisi laiwan kannella, waan
en nähnyt häntä siellä, ja laiwurilta kun kysyin wei
hän minua muutamalle lamalle, joka oli waatteen
peitossa. Siinä näin Johanneksen makaaman.

Kysyin laiwurilta nukkuiko hän, maan hän pu-
disti päätään; jonka jälkeen kysyin oliko hän sairas,
waan siihenkin pudisti laiwuri päätään, jolloin ym-
märsin, että kuollut hän oli. Laiwnri kertoi, että
pormestari oli hänkin ruttoon kuollut, waan ennen
kuolemaansa oli hän käskenyt hänen, laimurin, wiedä
pojan Sommerhauseniin isänsä luo. Waan tun sitten
poikakin oli sairastunut ja kuollut, niin oli hän ensinnä
kieltäytynyt poikaa kulettamasta; kuitenkin oli hän
lopulta siihen suostunut, syystä että sen talon isäntä,
jossa pormestari oli asunut, oli hartaasti pyytänyt ja
kertonut, että poikakin oli hartaasti rukoillut, että
hänen ruumiinsa tuleteltaisiin Sommerhauseniin hau-
dattawaksi äitinsä ja sisarensa nuereen.
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Muutaman hopeisen taalarin rahan, minkä olin
säästänyt poikani kotiintulon waralta, hänelle antaak-
seni, annoin nyt laiwurille ja toiwoin Jumalan siu-
naulseu hänelle palkinnoksi siitä että hän oli täyttä-
nyt poikani wiimeisen toiwomuksen, jonka jälteen nos-
tin poikani ruumiin täsiwarsilleni ja lannoin sen kotiin.
En tiedä oliwatto kaupunkilaiset ehkä jo saaneet tiedon
Johanneksen kuolemasta, waan jotta tuliwat mi-
nua wastlllln jäiwät seisomaan, kuitenkin puhuttele-
matta minua, nostiwat main hattuaan ja tatseliwat
jälteeni. Kotona hankin ruumiin niin hywästi ja siis-
tisti kuin mahdollista, panin wirsilirjan, jonka wirret
wainaja osasi ulkoa melkein- kaikki, käsien alle, istuin
jalkain juurelle enkä osannut itkeä. Illalla tuli Hannu
Ebeling kahden naapurinsa kanssa kantamaan arkun
ruumiincnsa tirkkotarhaan. Saatossa olin minä, mo-
niaita poikasia ja tyttöjä, jotka oliwat olleet Johan-
neksen leiltitowereita ja joita rutto ei ollut wielä Tuo-
nen tumille tempassut.

Hautauksen perästä ja kun risti oli pystytetty
haudalle, jotta kaikki oli toimitettu mikä toimitettawa
oli, tuntui minusta kuin olisiwat kaikki ne kahleet, jotka
tähän asti oliwat pitäneet rintaani kurissa, äkkiä kat-
kenneet. Minulle tuli polttaman kuuma ja lyynelwirta
purtuusi silmistäni, lankesin polwilleni ja huusin, niin-
tuin Baruchin kirjassa luetaan: „Menkäät, menkäät,
lapseni rakkaat, maan minä olen hyljätty ja yksinäni,
olen ilowaatteel riisunut päältäni ja pukeutunut mur-
hewaatteisiin; lankaikkiselle tahdon huutaa kaiken
itäni"!
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Tilloin Hannu Ebelina, tuli luokseni ja sanoi:
„ Jatkakaahan lukemista, jatkakaa, naapuri rakas, silla
samassa raamatussa sanotaan näinkin: ,Olen laskenut
ieitä menemään surulla ja itkulla, maan Jumala
on antama teidät minulle takaisin ilolla
ja riemulla iankaikkisesti!'" Sen jälkeen unit-
tasi hän taiwllsta kohti kädellään ja sanoi: „Katsohan,
meli ratas, ylös eitä maan alas! ,Sinun tuol-
le esi elämät, sanoo Herra!'," Hän kauankin pu-
hutteli minua kotimatkalle mentyämme ja hänen sanansa
ihmeellisesti minua lohduttiwat, maikka hän oli oppi-
maton ja köyhä mies. Olenhan sen tosin tiennyt,
minkä hän minulle neuwoi, maan jos lähimmäisemme
sen lohduttaman sanan sanoo, se paremmin mieleemme
pystyy. Ihminen on tuin lapsi, jolle naapurin ta-
lossa leiwottu leipä makeammalta maistuu luin koti-
tekoinen leipä, maittakin se on samoista jauhoista lei-
wottu ja maikkakin jywät on samassa myllyssä käy-
tetty.

Olinhan mielessäni halajanut päästä jo pois tästä
surun laaksosta, Kristuksen tykö jaHänen kirkkauteensa,
maan sitten ajattelin taas, että kaiketiktin Herra suu-
ressa hywyydessään jättää minut eloon Walentinin,
tuhlaaja-voitani, tähden, ja siis tahdon kärsiwallisyydessä
ja odotuksessa jättää asiani Hänen käsiinsä .

.
.
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14 luku.

Kotoutuminen.

Sodassa ja sodan jaloissa oli eletty wiisi wuolta
sen jälleen kun poikani Johannes haudattiin ja lähes
seitsemän wuotta siitä tun poikani Walentin lähti to-
toa. Oli Heinäkuu 1639.

Oli taaskin kesä, maan kaikkialla näkyi wain sur-
keutta ja häwitystä. Rutto ei ollut eloon jättänyt
tuin wiitisen kymmentä porwaria, useimmat niistäkin
olilvat lestiksi ja lapsettomiksi jääneet; ja nälkä, sota
ja tuli oliwat herkeämättä olleet wierainamme. Useat
talot oliwat tyhjiä kerrassaan ja toisissa ei ollut jä«
lellä tuin mustat seinät, niin että mesi pääsi katosta
ja akkunoista sisään, ja kadut käsivoimat ruohoa tuin
niityt ikään. Hedelmäpuut, joita oli talon ympärille
istutettu rauhan aitana, oli kaadettu, pellot oliwat Vil-
jelemättä ja kyntämättä jääneet ja wiinatarhoissa kas-
maa rehotti rikkaruohot, silla ei ollut enää työmäteä,
jotka olisiwat työn toimittaneet. Maanteillä ei ollut
kulkua minkäänlaista, paitsi sotawati main marssi ta-
hatllteen ja sissit sekä rosmot, jotta oliwat kaikkialla
wllijyksissa; ja jos jossain oli nähtäwänä jokunenmuu-
kin ihminen, niin katsoi hän huolissaan ja arkana ym-
pärilleen sekä säikähti towasti jos jänis tahi kettu hy-
pähti ulos pensaan juuresta, aiwan kuin olisi se
ollut päälle hyökkäöwa »vihollinen.

Oli ollut kaunis, lämmin ilma sinä päimanä; ja
illalla kuu sees-taiwaalta paistoi, istuessaniyksinäisessä
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kamarissani. Aidan tuolta puolen kuului pähkinä-
pensaasta Marastaan laulu, jota ennenkin usein oli
ilahuttanut minua sulosäwelillään, maan kadulla ei nä-
kynyt yhtään ihmistä. Silloin kuulin porstuan owessa
käytäwän ja muutaman ihmisen astuman isoin askelin
porstuan kautta sen huoneen owea tohti, missä olin,
ja alkaman nousta rappusia ylös. Siinä luulossa, että
se oli joku majataloa hakema, koska kuulin kannusten
kilistämän, yritin kutsua koiraa, jota malasi porstuan
lattialla, se kun oli näet turvakseen ottanut haukkua jo-
kaista sotamiestä, ja awasin sukkelaan owen, kynttilä
kädessä. Waan koira tuli rappusia ylös wieraan
kanssa eikä hautkunm yhtään, häntäänsä main heilutti
tuin tutulle itään. Wieras, jota tuli sisään, oli iso
mics, ratsumiehen puwussa, maan asetta hänellä ei ol-
lut, olihan kädessä main muuan pienonen nyyty.

Noustuaan rappusia ylös, huoahti hän muutamia
kertoja ja sanoi sitten: „Terwe, isä rakas, ettekö tunne
paitaanne, Walentinill!"

Minä ihmeissäni! Ia kukapa kertoa osaisi mitä
sinä hetkenä tunsin! Minun edessäni, joka olin leskeksi
joutunut, lapsettomaksi ja wanhatsi jo, seisoi olento,
joka kuului minulle, oli liha minun lihaani ja luu mi-
nun luutani, ilmeisesti maimoni wainajan näköinen, poi-
kani, jonka lähtöä totoa olin surrut, jonka nimeä mai-
moni oli kuolinhetkellään huutanut, ja menneet päiwät
juolllhtiroat taas mieleeni: se päiwä, jolloin hän lahti,
äitinsä, joka oli kuollessaan luonut silmänsä ylöspäin,
tyttäreni Ottilian ja Reginan jo maatessa ruumiina
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hengettöminä muoteillaan, Johannes, hänen meljensä
minkä ulin hautaan laskenut hänenkin, ne monet wuo-
det, kuin jo olin leskenä ollut ja yksinäisenä, jolloin
olin rukoillut hänen puolesta ja turhaan odottanut
häntä, kaikki tuo oli mielessäni! Sen ohessa olin
walistä tuskissani wälistä iloissani, katsellessani kotiin
tullutta, hän oli tuttu ja wieras yht'aitllll. Olisikohan
minulla olema kärsimystä wai lohdutusta siitä, että
wielä ennen kuolemaani saisin nähdä wanhinta lastani?
Jouduin muoroin ilon, wuoroin tuskan maltaan, wuo-
roin toiwon wuoroin pelwon maltaan, kuullessani poi-
kani kumean ja kuitenkin suloisen äänen, minkä olisin
tuntenut tuhansien joukosta, niin että en osannut sanoa
sanaakaan, maan palasin huoneeseen, pannakseni kynt-
tilän luotani jonnekin, sillä olin kaatua.

Waan poikani meni hitaasti minun siwu, otti
raamatun pöydältä, jota olin wasta päässyt lukemasta,
selaili hetken aitaa sen lehtisiä ja näytti minulle sor-
mellaan muuattakohtaa Luukkaan ewankeliumin 15:nneslä
luwusta, ne sanat näet: Isa, minä olen syntiä
tehnyt taiwllstll mastlllln ja sinun
edessäsi, ja en ole mahdollinen täst-
edes sinun pojaksesi kutsuttaa! Silloin
poistuiwat mielestäni surun henget enkä muuta muis-
tanut luin noita sanoja: Tämä minun poikani oli
kuollut, ja wirkosi jälleen; hän oli kadonnut ja on taas
löydetty! «Jumalan nimessä", sanoin,
„poikani!" sieppasin hänen syliini, halailin ja suutelin
häntä.
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Sen jälteen istahti Walentin tuolille ja alkoi
kysellä: „Missa on äiti?" „Han on kuollut!"
wastasin.

„Gntä Regina ja Ottilia?" kysyi hän taas,

„Kuolleet!"
„Entä pikku weljeni, Johannes?" „Kuollut,

poikani rakas!"
„Entä pormestari?" kysyi hän hetken päästä.

«Kuollut hänkin".
„Kuollut, kaikki knolleet!" sanoi hän hiljaa. „AH,

isä rakas, olen kauan ollut poissa ja olen masyksissä,
hywin wäsyksissäni!" Äänensä soi hywin alakuloiselta,
hänen tnota lausuessaan, joka kipeästi käwi sydäm-
meeni, ja nyt wllsta katsoin häntä tarkemmin silmiin.
Hänellä oli pitkät, hartioille asti ulottumat mustat
hiukset ja miellyttäwät oliwat hänen kaswonsa piirteet;
waan silmät paloiwat ja hänen hengityksensä oli tuin
kuumetautisen hengitys, ja hänen poskensa oliwat pu-
nehtuneet, maan ei niissä ollut terweyden puna, olihan
pyöreät punaiset pilkut poskipäissä, muut poskien osat
oliwat walkeat kuin lumi.

„Walentin, poikani rakas, kuinka sinun on käynyt,
mitä olet kokenut kotoa poissa oltuasi?" aloin kysellä,

„Hywä on, isä rakas, lähdin matkaan ruumiin
puolesta terwcenä ja nyt palaan kotiin sieluni puolesta
terweenä. En ole wielä marsin kotona, waau koht'
siliään sinne pääsen, koht'siltään, Maja, jossa sieluni
majailee, on hajoamaisillaan, sillä se on madon syömä
terrassaan. Jumalalle kiitos, että se on näin kauan
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kestänyt, kunnes saatoin sanoa: Tuhlaajapoika on

mielensä muuttanut ja haluaa palata isänsä taloon ta-

kaisin!"
Poikani puhui tuota niin juhlallisella äänellä, että

en osannut hetken aitaan sanoa mitään. Lopulta sanoin:
„ Oletko sairas, Walentin?"

„Hywin sairas ja wäsynyt ah, lienen »viimei-
sen matkani suorittanut tässä mailmassa ja saanen nyt
lemätä. Osuttakaa minulle wuoleeni ja sanokaa, että
olette antaneet anteeksi pahat tekoni, taiwaallinen isäni
on jo antanut anteeksi ne laitti, ja ottakaa sitte pape-
rit, jotka omat matkalaukussani, siinä on kirje
muuan, minkä kirjoitin teille, Wertheimissä sairaana
ollessani ja kun luulin, että en enää tapaisi teitä.
Siinä on kaikki kirjoitettuna, minkä teidän pitäisi tietää
ennenkuin isällinen kätenne ummistaa silmiäni. En enää
puhua jaksa, olen siksi heikko!"

Ratkaasti puhuttelin häntä ja makuutin, että koska
Jumalakin oli antanut anteeksi, en tietenkään minäkään
tahtonut enää muistaa hänen ereyksiään, käskin häntä
siihen pieneen kamariin, jossa hän ennen oli asunut,
leipurin-oppilaana ollessaan, uskoin hänen ruumiin ja
sielun puolesta Herran haltuun ja aloin aukoilla sitä
matkalaukkua, minkä hän oli pirttiin jättänyt. Siinä
oli wähäsen lnnawaatteita, erokirja Gordonin rykmen-
tistä, jossa rykmentin ewersti kiitti hänen käytöstä
hywätsi, ja muuan tiwäärin-luoti, jonka ympärille oli
kääritty paperi, ja paperissa oli kirjoitus: „Tämä
luoti jäi kypäriini; siis Jumala armahti minua wielä
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ja suojeli minua, että se ei läwistänyt minua. Tämä
tapahtui Nördlingenin tappelussa; armonaikaa annettiin
minulle wähäsen wielä, Jumalalle liitos ja kunnia".

Alinna oli kirje, jonka tuori oli mustalla, waha-
sella sinetillä lukittu, ja päälle oli kirjoitettu: «Rat-
taalle isälleni, opettajalle Uldalricus Gastille, jota Som«
merhausenissa asuu. Jos tämä tirje joutuu jonkunkä-
teen, niin pyydetään häntä, Kristuksen tähden, toimit-
tamaan se Sommerhauseniin, Frantenin maahan, jossa
murehtima isä ja äiti on saapa lohdutusta tuhlaajapo-
jaltaan." Awasin kirjeen ja luin siitä seuraamaa.

15 luku.

Kirje.
Wertheim, Toukokuun 20 väiwänä 1639,

Isälleni Udalrieus Gastille ja äidilleni Mar-
gareetalle, omaa sukua Späthin, Som-

merhaufenissa.
Erotessani tästä mailmasta, waan Jumalalle

liitos taiwllllseen menossa tahdon ennen sitä jättää
teille, wanhimpani rattaat, hywästit. Olin tosin toi-
wonut, että sairas ruumiini kestäisi wielä jonkun aitaa
ja että saisin nähdä teitä silmästä silmään terran wielä
ja pyytää teiltä anteeksi kun niin paljon muretta olen
aikaansaanut teille, rakkaille wanhemmilleni, maan nyt
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huomaan selwästi, että en kauankaan elä enää, Jumala
ei salli. Jollen siis itse enää saawu, niin ilmoittakoon
kuitenkin nämä riwit, että teidän ei enää pidä odottaa
poikllllnne totiin tulemaksi, maan että hän on mennyt
tlliwaallisen isän majoihin odottamaan teidänkin tu-
loanne. Senpä tähden elkaa surko, tämän kirjeen saa-
tuanne, maan kiittäkää Herraa ja Hänen pyhää ni-
meään. Hän on laupias ja armahraa meitä syntisiä
ihmisiä!

Waras tosin en ollut enkä pettäjä! Saattoi
teistä näyttää siltä, maan asiain juoksu oli seu-
raama:

Muutamana lauantaina rawintolassa ollessani
metsänwartijan kanssa korttia pelaamassa ja juomassa
«n malttanut olla lörpöttelemättä, toisen ahkerasti ky-
sellessä, että huomenna oli minun pormestarin kanssa
mentäwä Wurzburgiin noutamaan maksua siitä ohrasta,
rypäle-miinasta y, m. tawarasta, minkä Sommerhau-
senin kaupunki oli ottanut hankkiakseen sikäläiselle sota-
mäelle, tuhat markkaa. Olin sen ohessa jo mkoja sit-
ten uskonut hänelle mielihaluni lähteä kotikylästä muka
muualle mailinan tummia katsomaan, sotaan kukaties,
ja oli hän puolestaan sitä aikomustani aina hywäksi
kiittänyt ja arwellut, että sotamieheksi olinkin kuin
luotu muka.

Sinä iltana tuli rawintolaan, jossa me oltiin,
muuan outo mies, maan jonka metsänmartija sanoi ol-
leen hänen tuttujaan aikuisemmista ajoista, sodassa
oliwat näet olleet tomeria, ja hetken aikaa juteltuani
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hänen kanssaan metsänwartija sanoi hänen nimensäkin:
Paradeiser. Metsänwartija kertoi Paradeiserin oleman
jollain salaisella retkellä muka ja jos minä tahdon ru-
meta hänen palwelukseen, niin kyllä hän, metsänwar-
tija, on puoltama minua, jotta minua otetaan; janyt-
hän muka on tarjona hywä tilaisuus sotamieheksi päästä
joksi olin ollut pyrkimässä ties kuinka kauan. Minä
tun olin kowasti tewytmielinen ja korteahenkinen ja
tun olin liiemmäs miestä wätewämpäätin maistanut, niin
en jyrkästi kieltää arwannut, maan suostuin tuin suos-
tuinkin rupeamaan Paradeiserin komppaniaan, sillä eh-
dolla, että hän lähtisi joukkoineen toiseen paikkakuntaan
kerrassaan, ja sen sanoi kumpikin juomatomerini käy-
män hywin päinsä. Paradeiser heittäysi minulle hy-
win ystawälliseksi ja tun olimme hetken aikaa ryyvis-
telleet, rupesi konna minua houkuttelemaan, että jos
minä sanoisin minä päiwänä Wurzburgista noudettä-
wat rahat toimitetaan Spcckfeldiin (jossa asui näet treiwi,
jonta alaisena, niinkuin jo on ennen mainittu, Som-
merhausenin kaupunki oli), niin hän ratsujoukkoineen
menee waijyksiin ja wiepi pormestarilta rahat terras-
saan; jonka jälkeen me kahden ja'amme saaliin keske-
nämme tahtia ja muutamia paiwiä sen jälteen tulee
hän minua noutamaan ja komppaniaansa wiemään.
Minua kowasti hämmästytti tämä röyhkeä ehdotus, ja
metsänwartijllll soimasin kamalaksi pettäjäksi, hän kun
oli häwyttömästi Paradeiserille ilmaissut sen, minkä
minä hänen rehellisyyteen luottaen olin uskonut hä-
nelle; ja Paradeiserin sanoin suoraan wasten silmiä
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lurjukseksi ja taimiksi. Paradeiser suuttui silmittömästi
ja oli jo rynnätä minun timppuunitin, waan metsän-
wartija käski hänen maistella maljaa ja heitti kailti
leikiksi sanoen hänelle nauraa hohottaen- „Weitkonen,
oletko hullu, pilaahan se on, älähän joutamasta suut-
tua wiitsi!" Minäkin pidin leikkinä toto keskuste-
lun lopulta. Koska hywin tiesin, että wasta tiistaina
rahat oliwat toimitettawat Speckfeldiin, lupasin Para-
deiferille, että jos hän joukkoineen lähtee matkalle Bam-
bergiin, niin rupean minä hänen joukkoonsa ja tapaamme
toisiamme Tannenwaldissa.

Maan nytpä metsänwartija oli, niinkuin Para-
deiserin oma renki minulle Mesta kertoi, kehottanut
häntä heti eli jo Maanantai-aamuna hyökkäämään kau-
punkiin, niin pian tuin portti heitettäisiin auki, ja por-
mestarin asunnosta ryöstämään ne tuhat markkaa,
mitkä Wurzburgista oli noudettu edellisenä päiwänä,
sunnuntaina näctsen. Kosla kaupunkilaiset tiettäwästi
eiwät arwaisi olla waruillaan, semmoinen ryöstö kä-
misi mainiosti laatuun. Metsänwartijalle oli Para-
deiser luwannut 100 markkaa, maan minä olin toimi»
tettama Paradeiserin kanssa pois kaupungista kerras-
saan, jotta ei kukaan arwaisi, että pettäjäksi oli met-
sänwartija rumennut; jokainen jäisi sillä tamoin siihen
uskoon, että minä olin pettäjä. Jos minä en tulisi
Tannenwaldiin Paradeiserin joukkoon, pitäisi metsanwar-
tijan pakottaa minua lähtemään ja huolta pitämään
siitä, että porwarit luulisiwat pettäjäksi minua. Met-
sänwartija pelottaisi minua niin että Paradeiserin luo
pakenisin maikka tulen läpi.
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Tuumasta toimeen; maanantai-aamuna nuo lur-
jukset ryhtyiwät niihin tonnantekoihinsa käsiksi, löiwät
kuoliaiksi ivanhan portinwartijan Weitin ja toulutowe-
rini Mundleinin Klautsen ja ryöstiwät puti puhtaaksi
pormestarin asunnon, wieden rahat mennessään, Tun-
nonwaiwoissani kun olin ja sanomattomissa tuskissani
lopulta niin pyörälle joutunut, että en arwannut enää
mitä tehdä mitä tekemättä jättää, tuli se Orlachin
mies perille wiemään sanan Paradeiseriltä, että hän
muta odottaa minua Tannenmaldissa, ja aikoessani
kiirehtiä teidän puheelle, isä ratas, tunnustamaan kaikki
tekoni, ilmaantui armaamatta eteeni metsänwartija ja
kehotti minua kiireen kautta pakenemaan, kosta muta
minä ja wanheMpllni joutuisiwat häpeään ja kurjuu-
teen, jos en pakenisi; ja neumui hän minua rupeamaan
Paradeiserin ratsujoukkoon paikalla, sillä Parat,eiser oli
muka kelpo sotilas kuitenkin kaititenkin, maikka hän oli-
kin pormestarin rahat wienyt, noudattihan sitä tehden
main sotilaan tapoja. Oli miten oli, ei tumminkaan
kukaan ihminen woisi luulla, että olin syytön, ei por-
mestari ainakaan.

Minusta näytti tuin olisi hän ollut oikeassa ja
minä noudatin hänen kehnoa neumoansa. Tannenwal-
tnssll tapasin taas 'metsänwartijan ja hän wei minut

Paradeiserin luo, joka nauraa wirnistäen terwehti mi-
nua. Metsänwaitijll käski minun olla rohkealla mie-
lellä hän muka pitää huolen siitä, että kaupunki-
laiset eiwät komin pahasti soimaa minua, ja jos muu-
taman wuoden perästä minä palaan kotikylääni luut-
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nanttinll tahi cwerstinä, niin ei kukaan enää minua
moiti ja toto tämä rötös on unohduksiin joutunutker-
rassaan.

Senkin kertoi minulle perästä päin Paradeiserin
renki, millä lailla hänen luullakseen metsänwartija oli
samana päiwänä henkensä menettänyt. Paradeiser oli
erään ratsumiehensä kanssa, joka oli pahankurinen ollut
ikänsä ja monesta konnunkoukusta kuulu, mennyt met-
sänwartijan perään, heti kun tämä oli rahansa, ne sata
markkaa, saanut käsiinsä, ja heidän palattua oli Para-
deiser heittänyt muutaman nahkasen kukkaron, mikä oli
ollut metsänwartijalla ja jossa hänellä oli ollut saa-
mansa rahat, tien ojaan aidan taakse, josta renki oli
tullnt siihen uskoon, että oli Paradeiser sen vahantu-
risen ratsumiehen kanssa mahtanut kuristaa metsän-
wartijan kuoliaaksi ja riistää häneltä rahat. Oli mi-
ten oli, wnmmeisenä päimänä kaiketi ilmi tulee onko
renki totta puhunut wai perättömiä.

16 luku.

Kirje.

(Jatkoa),

Sen ratsuwäen kanssa olin nyt matkassa. Niissä
seuduin kun oli Ruotsin mäkeä, kulettiin warowasti ia
hiljaa; metsässä täytyi kuitenkin olla yötä, Tultuam-
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me muutamalle rotkolle, missä woitiin nuotiolle rumeta,

sawun herättämättä ihmisten huomiota, käski joukon
päällikkö Paradeiser meitä jäämään sinne yöksi. Mi-
näkin asetuin nuotion ääreen ja mahdoin näyttää mar-
sin surkealta.

Paradeiser näet alkoi puhutella minua ja sanoi
pilkallisesti: „No meikkonen, miltä sotilaan elämä tun-

tuu sinusta? Tykännet tai enemmän tumassa istumi-
sesta, kortin peluussa ja oluthaaritan kanssa, tuin ulci-
lemisesta tähtiä tähystelemässä taiwasalla, häh?
Maan älähän ole millästkään, lystit tulemat perästä
päin; joka towan kokee se pehmeän löytää."

Mustasin: mähät siitä; maan se minua murehut-
taa, että SommerhlluseniZsa luullaan minua pettäjäksi
ja rehellistä isääni martaan isäksi, maikka kuitenkin on
toinen mies syypää,

„Mene hiiteen!" Paradeiser kiroili synteästi, „äläkä
ruituttele; mokomia maito-matteja minä en siedä!"

„Wai ettekö siedä! Lieneekin paras, että menen
matkoihini, joko Sommerhauseniin takaisin kertomaan
kuka oikea syyllinen on ja mitenkä asiat oikeastaan
owat juosseet, tai Ruotsin mäen luo kukaties, sillä hei-
dän kanssa sotaa käyminen on kunniallisempaa toki kuin
teidän ja teidän rosmojoukkonne kanssa!"

Silloin päällikkö naurahti ja karjui: „Wai sinä
Sommerhauseniin taikka Ruotsin sotawäkeen? Kuul-
kauhan, miehet, mitä hän sanoo! Emmeköhän koput-
tele reikää hänen lomaan kalloonsa, häh? Etkö, kel-
woton kirjuri ja kynäniekka, ymmärrä sitä, että olet
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minun mallassa, niinkuin kyyhkynen kotkan kynsissä?
Katsohan minua! Minä olen itse piru; joka minulle
piktulillinsä antaa, se on kerrassaan minun maltaan
joutunut ruumiineen sieluineen! Ilös, roikale, kohen-

tamaan nuotiota, jotta paremmin lämmittäisi tylliämme,
taikka katso kinttujasi!" Näin hän riehui ja potkasi
minua sen ohessa saappaansa kärjellä.

Nyt en enää hallinnut wihaani, maan ryntäsin
hänen kimppuunsa ja heitin hänet maahan ja aloin
lyödä häntä tiwellä päähän. Toiset miehet auttamaan
päällikköä, tiskoiwat minun irti wihamiehestäni ja lo-
pulta tämäkin wuorostaan pääsi päällimmäiseksi minua
kurittamaan, heitti minun maahan ja pani polwensa
rinnoilleni jotta luut rusahti; ja kun oli aikansa siinä
riehunui, läski ratsumiesten köyttää minua hirtet-
tämä kun olin muka huomispäiwänä!

Niin minua siis köytettiin jaloista ja käsistä sekä
heitettiin muutamaan liejuiseen kuoppaan huomiseksi,
aamuun asti. Ratsumiehet tatsoiwat tarkkaan, että en
jaksaisi liikahtaa paikaltani mihinkään, ja muuan nousi
puuhun wartioimo.au; muut kaikki heittäysiwat maahan
lylelleen nukkumaan.

Silmiini ei tullut yhtään unen tipinätä, sen ar-
waa jokainen. Minun oli niin wilu että ruumistani
tutisutti enkä osannut muuta ajatellakaan kuin että tämä
oli miimeinen yöni; maan mailta kuolema oli näin lä-
hellä, ei tullut yhtään kristillistä ajatusta mieleeni en<,ä

edes teitäkään muistellut, yksi ainoa ajatus oli wain
mielessäni, se näet millä lamoin kostaisin . . , On luul-
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tawll, että olisin mielellänikin kuollut, kunhan main sitä
ennen olisin saanut puukolla läwistää weriwiholliseni
kuoliaaksi. Kiitetty olkoon Jumala, että armahti minua
jotta en kuollut wielä, siinä syntisessä tilassani!

Siinä kostomielessä ollessani, kuulin jonkun hiljaa
lähestymän minua jakuiskaaman: „Kuulehan, kirjuri,
entä jos katkaisisin töytesi ja lähtisimme me kahden
Ruotsin Mäen puolelle. . , Ei ole pitkä matka heidän
leiriinsä. Puolen tunnin päästä olisimme jo Kitzinge-
nissä. . . Päästankö irti, häh? Waan wastaa hywin
hiljaa, minulla on puukko tässä" . . .

Kuutamo kun oli, tunsin heti Paradeiserin rengin,
„
Mielelläni, lähdetään main," wastasin, „waan jahka

olet päästänyt minua irti, min anna mahaksi aikaa
puutko minun käteeni."

„Mitä warten?" renki kysyi, „Sitä warten,
että pistäisin tuon konnan rintaan, joka on onnet'
tomuuteen syössyt minut ja ilmankin kiusannut!"

„laä sitten makaamaan kuoppaan, missä olet,"
renki ivastasi, „ja mene huomenna hirteen! Oletko
hullu, kun tahdot melun nostaa? Päätä minkä teet
ja heti; lähden yksinäni, jos et suostu tulemaan kans-
sani,"

Eitä hän suostunut päästämään minua köysistäni
ennenkuin olin luwannut hiljaa luikkia pois hänen kans-
saan; ja pääsimmekin metsään telienkään huomaamatta
tahi heräämättä. Tätä seutua tun hymästi tunsin,
jouduimme jo puoleu tunnin perästä Kitzingenin wii-
nawrhaan muutamaan, missä päätimme olla aamuun



98

asti, sillä jäseneni oliwat ajettuneeet ja läweleminen
oli tuskallista. Siellä tunnusti renki, että hän oli ot-
tanut matkaansa jonkun iverran isäntänsä rahoja ja
tarjosi minulle niistä osan, maan niistä werira-
hoista en wälittänyt entä tahtonut niitä omikseni;
kuitenkin olin siitä hywilläni, että toinen kerta jo oli
toinen rosmo pettänyt toistaan.

Aamulla menimme Ruotsin wäen wahtimiehille
ilmoittamaan tulostamme ja päällikkö, joka oli hywän-
suopea, ystäwällinen mies, sanoikin meidät terwetul-
leiksi. Hän kyseli minulta niitä näitä ja kuullessaan,
että osasin kiwäsrm hywästi käyttää ja että sen ohessa
ratsastaa osasin, hän pani minut ratsuwäkeensä, suo-
malaiseen rakuuna-rykmenttiinsä näet, joka oli sillä
lailla harjotettu, että miehet oliwat wuoroin ratsumie-
hiä wuoroin jalkamiehiä, niinkuin heidän keskuudessa
olikin sananparsi semmoinen, että „los hewosmiespu»
too ratsunsa selästä, niin hypähtää jalkamies heti ki»
wäarineen maasta." Samana puimana täytyi minun
jo muutaman ratsurykmentin osaston kanssa lähteä
matkalle Nurnbergiin, johon koko Ruotsin armeijan oli
määrä kokoontua. Mihin se Paradeiserin renki joutui,
siitä ei ole minulla tietoa.
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1? I»Kll.

Kirje.
(Jatkoa.)

Siis olin nyt sotilas! Ilpeänä olin alussa, sur-
keana lopussa, maan hywä niinkin!

Wanhempani rakkaat, minusta tuli röyhkeä, hurja
soturi, paha sanoa. Oli tosin joukossa muutamia hu-
iviakin tomeria, aiwan nuorta wäteä, jotka oliwat wast-
itään Ruotsista ja Suomesta tänne tulleet;
mitkä oliwat talonpoikia, mitkä kalamiehiä ja tapana oli
heillä, niinkuin kaikilla masto, kotimaistaan tulleilla, ja
niinkuin niilläkin, jotka Sommerhausenissa täwiwät, il-
tasin ja namusin lukea tahi laulaa kiitoswirsi Jumalan
kunniaksi setä niinikään siunata pöytään rumetessa ja
pöydästä noustessa. Waan oli toisia joukossamme,
jotka pilkkasiwat noita jumalisia tapoja jaihmetteliwät
„mitähän sotamiehiä he omat, jotka omat taiwaaseen
muta pyrkimässä". Joka päiwä oli ampuma-, miek-
kailu- ja ratfllstamiß-harjoituksia, joittenkawälissä oleil-
tiin, olletitkin öisin, muutamassa myllyssä; se muta ma-
jamme. Muuan mies, joka oli Suomesta kotoisin,
hänen nimensä oli Ollin e n näet - suosi minua ja
milloin milläkin lailla osoitti sitä hywäntahtoisuuttaan;
maan minä pyrin mieluummin toisten miesten seuraan,
jotka jo kauan oliwat sotawäessä olleet eiwättä pelän-
neet Jumalaa eiwättä ihmisiä ja jotka minusta wasta,
oikeita sotilaita oliwatkin muka, kiroilin, ryypiskelin
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pelasin ja mässäsin heidän kanssa. Ollinen kun terran
kielsi ja waroitti minua rupeamasta noitten hurjain
tomerien pariin, kysyin häneltä: minkä tähden olikaan
hän sotamiehetsi rumennut, miksi ei papiksi mieluum-
min! Hän wastasi siihen, että hän ei olluttaan läh-
tenyt sotaan keinottelemaan, maan syystä siitä että hä-
nen äitinsä, jota oli jo wanha ja raihnas, oli neuwo-
nut häntä lähtemään kuninkaan puolesta taistelemaan
ja puhdasta ewanlelistll oppia puolustamaan: ja hän
welwollisuutensa tekee, täwi miten täwi, jättäen muut
huolet kaikki Jumalan haltuun. Meidän joukossa kun
oli useampia, jotka tosin oliwat jättäneet wanhempansa,
maan ei yhtään toista, joka olisi heidän käskystä so-
taan lähtenyt, niin joutui hän heidän pilkan ja pure-
man iwan alaiseksi; tyseliwät muun muassa häneltä
oliko äitinsä kukaties pannut poikansa matkaan puuro-
kupinkin ja oliko antanut maitorahaa ewäitsi? Waan
hän ei ollut millänsäkään, naurahti main heidän pi-
lalleen. 5

Ruotsin kuninkaalle ei onnistunut Wallensteinin
leirin Valloittaminen, josta syystä hau koko sotajouk-
konsa kanssa Syyskuun 8 päiwänä 1632,rumpujen ja
turmien soidessa, lähti kulkemaa» wihollisen siwu Neu-
stadtiin Aisch-joen warrelle, maan Nurnbergiin hän ei
jättänyt luin 500 N miestä jalkawäkeä ja 300 ratsu-
miestä. Viimemainittujen joukossa olin minä yunä
vdellä mainittujen tomerani kanssa. Siellä syniyi tu-
umtaan lähdön jälteen syystä siitä että oli paitta-
tuntll puolimäliin ti,mmentä peninkulmaa yltympariinsä
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ryöstetty puti puhtaaksi niin että meillä monastit-
taan ei useaan päiwään ollut yhtään leipäpalasta suu-
hun panna, josta oli seurauksena, että miehet alkoiwat
punatautiin ja kuumeisiin sairastua; ja lasaretti täyt-
tyi kerrassaan sotamiesten ruumiilla, jotta ladottiin
kuolleita kartanolle päällekkäin niinkuin halkoja lado-
taan pinoihin, tunnes tulisi joutoaikaa taiwattaa hauta
ja ne siihen laskea. Minä kuitenkin, ihme kyllä, Pysyin
terweenä kaiken aitaa, maan ei ollnt minulla älyä tar-
peeksi kiittämään siitä Jumalaa, kaiken hywän an-
tajaa.

Lopulta häätyi Wallenstein joukkoineen poistu-
maan leiristään, jolloin kuningas muorostaan meni so-
tawäkensä kanssa Donaumörthiinja meidätkin
käskettiin tulla sinne. Rainis s a Lech-joen warrella
olin ensi kerta taistelussa. Sen kaupungin oli tosin
kuningas edellisenä kewännä walloittanut, jolloin keisa-
rillinen, kuulu ewersti Tilly joutui surman suuhun
maan neljä päiwää ennen meidän tuloamme oli kap-
teeni Miitschefllll jälleen antanut sen keisarillisen mäen
haltuun, josta syystä kuningas waati hänet tilille pe-
toksesta sotaoikeuteen ja mestautti hänen Neuburgissa
julkisesti. Jo mennä tewännä oli ollut siinä taistele-
massa useita rykmenttejä, ja arweltiin keskuudessa, että
towa tulisi ottelu meillä ennenkuin kaupunki olisi uudes-
taan walloitettu, ensi terrallakin kun oli monta meikä-
läistä surma wienyt.

Ryhdyttyämme huomispciiwän waralta tarpeellisiin
toimiin, istuimme nuotion ääressä ja oltiin iloisella
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päällä, sen aikuisten sotamiesten jumalattomaan ta-
paan. Wiina-nassakan ja oluttynnyrin oli joku hank-
kinut ja siitä kallistettiin pilareihin ja tuopveihin ja
juotiin riskisti. „Hei, pojat, juokaa," korpraali huusi,
„wiime kerran! Sillä helwetissä on kuuma ja sinne
marssii moni joukostamme huomenna, jos main keisa-
rilliset ampua osaamat niinkuin ennen omatruojat osan-
neet!" Jonka jälkeen hän alkoi laulaa muuatta riwoa
sotalaulua ja me hänen kanssa, luonnollisesti.

Siinä hurakassa oltiin toto illan ja wasta aamu-
puoleen erottiin. Tullessani telttaani, oli Olli nen
wielä hereillä; kynttilän walossa istui näet ja lueskeli
jotain kirjaa. Kysyessäni mitä hän lukee, hän wastasi:
«Kaikenlaisia ajatuksia joutui mieleeni, odottaessa yuo-
mispaiwää taisteluineen; olen rukoillut Jumalalta siu-
nausta ja onnea kuninkaallemme; sitten juolahti mie-
leeni tokkohan äiti kultani Pohjanperillä wielä on nä-
kemä minut koteutuwan ennen tuin kuolema hänen kor-
jaa, ja lopulta otin salttari-raamatun käteeni jarupesin
siitä lueskelemaan."

„loutawata," minä naurahdin, „ olisit ollut mei-
dän joukossa nuotion ääressä, niin olisit naukun
saanut ja olisit reippaammalla tuulella; ei nyt ole sur-
keat ajatukset paikallaan!" Waan hän pudisti pää-
tään ja arweli: „Olen tehnyt welwollisuuteni, ole
huoleti!" paneutui leivolle ja toiwoi minulle hywää
yötä.

Huomenna käskettiin jo neljän aikana nousta he-
wosen selkään, muutamaan metsikköön kun oli mentäwä



103 -

taistelun alkua odottamaan. Koto eilisenä päiwänä ja
yöllä oli rakennettu tilapäinen silta Lech-joen poikki, ja
kuningas oli käskenyt sytyttää tuleen ison joukon pih-
kaa ja muita poltotsia kaikenlaisia, jotta nousi siitä iso
sawu, wihollisilta kuu näet oli sulattama sillantcto-
puuha. Pylwäät oli jo pystytetty ja lankkujakin pantu
puolitiehen; waan samun tun tuuli ajoi toiselle suun-
nalle päiwän sarastaessa wiholliset nätimät mehkeemme.
Alimmat pahukset ampua aika kiiwaasti ja seuraus oli,
että joukottain niitä miehiä, jotka oliwat siltaa laitta-
massa, kellahti jokeen. Kowasti sateli niinkuin rakeita
ikään luoteja pölkkyihinkin ja lanttuihin, joista siltaa
tehtiin, jotta olisi luullut tirwesmiehia olleen niitten
kimpussa tuhansittain. Milloin missäkin mies tai he-
wonen keikahti wuolaaseen wirtaan; hewoset tompas-
tuiwat, nousiwat takajaloilleen tahi lähtiwät karkuun.
Waan kuningas oli äkänen, silta oli saatawa aikuiseksi,
maksoi mitä maksoi.

Ihä hurjemmaksi täwi taistelu sillan päältä. Hain
tuskin oli sillalle ehtinyt joku, niin hän jo kuoliaaksi
ammuttiin. Ei puuttunut kuin kolme lankkua, niin olisi
silta ollut siinä tunnossa, että olisi päässyt kulkemaan
joen toiselle rannalle. Waan koska oli jo kuusikymmentä
miestä sillan teossa surman suuhun sortuuut, ja am-
pumista yhäti jatkettiin, niin ei kukaan enää rohjennut
mennä sillalle seisomaan. Silloin korpraali tuli rat-
sastaen metsikköön ja huusi: hänen majesteettinsa käskee
kysyä onto kukaties ratuunain joukossa, ne tun eimät
wielä olleet tulessa ollenkaan, moniaitakaan, jotka ha-
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lusta lahtistwät tuleen sillan tekoon. Itsekukin saa
palkakseen kaksikymmentä ritsiä, jos silta saadaan täy-
tettäwään tuntoon, ja saatawa se on, kesken ei heitetä!
Kaikki huusiwat, että palkinto on isonlainen tosiaankin,
waan kukapa tiettyyn kuolemaan heittäytyä tahtoo!
„No, tuta lähtee?" korpraali kysyi toistamiseen
ja naurahti: „Eikö kukaan?,,

„Minä", sanoi Ollinen, „Ia minä myös!"
muuan toinen, Suomalainen huusi. Nyt Ollinen, joka
oli wieressäni, laskeusi ratsunsa selästä, jättääkseen
sen minun haltuun, waan ajattelin, että osaan kai
minä sen minkä sinäkin! Jonka jälkeen heittäysin he-
mosen selästä ja sanoin: „M inäole n k o lm an-
tena!" Niin lähdimme siis kuninkaan stwu, joka
ystävällisesti nyytäytti päätään, kannoimme kainalos-
samme lankut ja juosta wiiletimme sillan päähän, johon
kiinni naulasimme ne, huolimatta wihollisten luotisa-
teesta. Kun työ oli tehty, niin jo kiireen kautta pa-
luumatkalle ryntäsimme, waan silloin laukesi taas wi-
hollisten tykki ja se toinen Suomalainen kaatui, hei-
kensa heittäen, ja Olkiselta lensi lakki jokeen, maan mi-
nulle ei tullut wahinkoa yhtään. Nyt lähti, silta tun
oli walmis, koko rykmenttimme täyttä laukkaa poikki
joen ja tiesi kuinka monta hukkui, niitten joukossa
ensiksi korpraali, jonka hewonen luodin läwistämänä
nousi takajaloilleen ja syöksyi mirtaan ratsuineen kaik-
kineen. „Nyt kai hän märkänä ja kylmänä tn li hel-
wettiin! niinkuin hän eilettäin hoki", iwasi muuan to
meri, jota oli nuhassa hänelle ja oli kadehtinut häntä
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siitä, että hän oli korpraalin wirkaan päässyt.
Waan Ollinen sanoi: „Jumala armahtakoon häntä!"
Sillan toiseen päähän kun oli päästy, ei wihollinen
ollut enää yhtä rohkea kuin ennen ja heidän linnansa
ja kaupunkinsa joutui piankin meikäläisten haltuun.

Huomenna, sen jälkeen kun kaupunki oli walloi-
tettu, piti kuningas katselmuksen sotamälenfä kanssa ja
kyseli kutka oliwat kaatuneet tappelussa, jonka jälkeen
käski niiden tähden, jotka roapaehtoisesti tarjoutuiwat
menemään sillan tekoon, astua esiin. Niin teimme ja
kuningas puhutteli meitä ystämällisesti, kysyen minulta
mistä olin kotoisin, ja käski että minulle oli annettawa
ne kaksikymmentä rilstä, Ollista hän puhutteli niin-
itään ja käski hänellekin antaa saman palkinnon. Waan
Ollinen sanoi, että hän ei wälitä palkinnosta, onhan
main tehnyt welwollisuutensa kuninkaan sotapalveluk-
sessa; waan jos teidän majesteetinne tahtoo minulle
osottaa armoansa, niin antakaahan nuo rahat sen Suo-
malaisen isälle, joka sillan teossa menetti henkensä, ukko
on näet köyhä kalamies ja on hänellä monta alaikäistä
lasta, - - „Hywa on, lähetetään main hänelle rahat ja
lisäksi ne kaksikymmentä ritsiä, mitkä wainajalle olisi
tullut, jos olisi eloon jäänyt!" sanoi kuningas. „Sinä
olet näemme kelpo sotilas. Herra ewersti, kuulkaahan!
Nimitetään Ollinen korpraaliksi sen kaatuneen sijaan,
niin ci hänkään jää aiwan tyhjäksi".

Sillä lailla OlliseZta tuli korpraali, Waan minä
ostin itselleni noilla palkintorahoilla komean tatin ja
jäännösrahalla miinaa, jota maistelin towereini kanssa,
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mitkä oliwat pahoillaan muta siitä että oli kuningas
syrjäyttänyt minut ja Ollisen korpraaliksi nimittänyt;
«lisin kai minä siihen yhtä hywästi kelwannut tuin tuo
Suomalainen jörö-jutka, mokoma Tuhtimus-Tähti-
mys; maan kai Ollinen arwasi mitä puhe kuningasta
miellyttäisi, wiettaasti osasi puhua pahus. Minulle
maistui tuo makea minun imartelu ja Ollisen panet-
telu mainiosti, knitenkin ajattelin mielessäni, että ho-
pussa kiitos on!" ja toiwoin muta että tai minusta
wiclä parempikin mies tulee ajan oloon kuin korpraali
«ntaan.

Ollinen oli kuitenkin yhtä ystämällinen minulle
tuin ennenkin ja pyysi että en pahakseni panisi maikka
onni oli hänelle suopeampi tällä kertaa kuin minulle; eikä
hän ollut mielestään ollenkaan minua ansiokkaampi.
Ia niin hywästi ja »veljellisesti kohteli minua että en
ilennyt ollakaan hänelle nuhassa millään lailla.

l 8 luku.
Kirje.

ilattoa).

Siinä ensimmäisessä taistelussa, jossa olin, saa-
tuani suurta kiitosta, sokaisi minua kunnianhimo kei-
lassaan. Jotta minäkin kohtiaikoihin upseeriksi pääsi-
Hn, sitä en pitänyt epätietoisenakaan. Päätin lähettää
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heti kun tuo tapahtuu teille, wanhemmat rakkaat, kir-
jeen, osottaakseni että olin petokseen syytön eikä teidän
tarwitsisi enää häweta minun takia eikä kukaan minua
saisi soimata; saisitte wain kunniaa minusta tästä puo-
leen muka.

lötä päiwää haudoin wain mielessäni kuinka olla
miten elää, että tuo toiwoni toteutuisi. Uhraisin mailta
henkeni saawuttaalseni urhoollisen sotilaan suurta mai-
netta; jospa en onnen kukkuloille nousisikaan, kuiten-
kin kuolla moisin muka sankarin kuoleman. En ru-
koillut Herraa auttamaan minua hywään huutoon ja
rehellisen miehen maineeseen ja kumminkin olin san-
gen lewoton mielessäni toisinaan, kuullessani Ollisen
puhetta ja nähdessäni hänen käytöstänsä; oli selwä,
että hän oli kristitty sotamies ja että hänen urhoolli-
suutensa johtui hänen uskostaan, siitä uskosta näet,
että hau taistelee Jumalan kunniaksi ja Hänen wal-
takuniansll palweluksessa toimittaa sotamiehen wirkaa.
Monasti tnntui minusta kuin olisikin hän ollut paljo
onnellisempi tuin minä, esimerkiksi silloin kun hän kir-
joitti kirjeitä wanhalle äidilleen ja hänestä jutteli,
silla sen huomasi, että hänellä oli omatunto rau-
hallinen; maan en siitä nöyrtynyt minä, niin että
olisin surrut sitä, että olin tuhlaajapoika, onnirik-
toinen poika poloinen; olinhan wain ylpeämpi luin en-
nen ja teetin koreat waatteet, liiwit ja housut punai-
sine rcmtuineen, semmoiset kuin oli korkeilla upseereilla
tapa pitää, kiilloitin satulat ja muut hewoswärtit, ti-
wäärini ja sapelini hopean hohtawiksi, harjoittelin ah-
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terästi ratsastamista, ampumista ja miekkailua sekä
olin hywilläni kun towerit tiittiwät ja imarteliwat mi-
nua, ennustaen, että tohtiaitoihin minut mula wänri-
kiksi korotetaan.

Lutzenin tappelussa, missä Gustaf Adolf,
tuo jalo kristitty sankari, temmattiin tuonelan tumille,
en ollut entä siihen aikaan ollut muissakaan suurem-
missa tappeluissa ennenkuin wasta Nördlinge-
n i s s ci.

Aamulla, ennenkuin tappelun oli määrä alkaa,
pidettiin kenraali Hornin käskystä juhlalliset rukoukset
ja laulettiin muuan wirsi, minkä kuningas wainaja oli
itse sepittänyt ja jota Leipzigin tappelussakin oli lau-
lattanut; maitta jumalaton ihminen olin, ajattelin mie-
lessäni, että ei liene wilpitön rukous tällä erää ja
muistui mieleeni raamatun sana: „Tämä kansa lä-
hestyy minua huulillaan, maan heidän sydämmensä on
tankana minusta!" Kuningaskin eläissään oli usein
pahan mielensä lausunut julki siitä, että jumalan-pelko,
hywä kun ja rehellisyys oli kadonnut hänen sotamies-
tensä keskuudesta sen jälteen kuin on täytynyt niin
paljon muukalaista makea pestata; olipa kerran kaiken
sotawäen nähden itkenytkin pahasta mielestä. Maan
paremmaksi asia ei muuttunut hänen kuolemansa jäl-
teen, päinwastoin huonommatsi, ja edeltä saattoi ar-
main, että hämiö olisi siitä lopulta seurauksena.

Tappelussa kun oli oltu jonkun aikaa jakun mei-
käläiset alkoiwat kaikkialla wahitellen peräytyä sekä toi-
nen Jobin-sanoma toisensa perästä oli saapunut, tuli
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lopulta meidänkin rykmentille wuoro joutua wihollisen
hyökkäysten,alaiseksi; olimme näet jälkijoukkona, Waikka
oli tiedossa että huonosti meidän oli käypä, kuitenkin
wnlmistausimme kerrassaan urhoolliseen wastarintaan.
Kahdeksan muun rakuunan kanssa olin muutamalla
mäennyppylällä, mouiaitten pensaitten suojassa, mistä
saattoi nähdä koko taistelukentän, ja Ollinen oli meillä
päällikkönä. Alituinen ampuminen, kanuunaiu jyske,
muitten kaikenlaisten useitten kalske, törmien toitotus,
rumpujen pärryyttäminen ynnä haamoitettujcn woihlinat
ja taistelewain huudot aikaansai hirmittäwän mella-
kan. Emme. liikkuneet paikaltamme ja tuntui kuin olisi
henkeä ahdistanut. Ei aikaakaan niin jo kannettiin
haawoitettujakin luoksemme, ja hewoset, joitten haltijat
oliwat keikahtaneet satulasta, juoksiwatmeidän siwu,tawa-
ramaunuja tuleteltiin y. m., ja lopulta alkoi rykmenttim-
me mennä hajalleen ja meikäläiset toinen toisensa peräs-
tä peräytyä wihollisen alta. Keskelle pakenemaa jouk-
koa ryntäsi muuan keisarilliseen mäkeen kuuluma ra-
kuuna ja riisti hewosen selästä kaatuman mänritin kä-
destä sotalipun ja nosti sen ylpeästi pystyyn, korkealle.
Muutamat meikäläiset kun huutaen kowasti keräytyi-
wät hänen ympärilleen, riistääkseen sen hänen kädes-
tään takaisin, kääntyi hän sukkelaan heidän tieltään
palatakseen keisarillisten sakeaan joukkoon lipun kanssa.
Maan nuo keisarilliset, jotta lipun oliwat wiemäisil-
lään, joutuiwat arwaamatta aiwan likelle meitä, tie-
tämättään, silta näytti. Nyt sykähti sydänalassani;
juolahti mieleeni, etiä on tässä hymä tilaisuus minulla
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toto rykmentin nähden tehdä urotyö semmoinen, että
isoonkin kunniaan pääsen muka. Waan Ollinen syötti
kauroja ratsulleen aiwan lewollisena kuin mikähän ku-
mapatsas. Keisarillinen wäki oli menemässä meidän
siwu, waan silloin ryntäsin minä ratsuni selässä jouk-
koon; ja samassa silmänräpäyksessä Ollinenkin kan-
nusti hewosensa, ja muitlen wielä tietämättäkään mikä
juoni oli mielessämme, olimme molemmat jo keskellä
wihollisjoukkoa. Ollinen iski miekallaan sitä miestä
päähän, joka oli lipun wiedä, niin että hän horjahti,
ja minä yritin jo tarttua lippuun, waan jnuri kurot-
taessani käteni sen perään, uhkasi muuan wihollinen
lyödä läimäyttää Ollista takaa päähän. Siinä silmän-
räpäyksessä jo ajattelin mielessäni, että kuolkoon, niin
lippu tulee minulle; waan en raskinut kuitenkaan niin
tylysti jättää hänet surman suuhun, hän tun aina oli
ollut minulle hymä ja ystäwällinen; käännyin siis ja
annoin sille wiholliselle kuoleman iskun. Kaksi miestä
alkoi nyt ahdistaa minua: toinen ampui jälkeeni ja
tunsin kowau tuskan rinnassani, toinen työnti minut
hewosen selästä, niin että putosin maahan selälleni.

Ennen kuin pääsin pystyyn jälleen, oli kaikki ohi
mennyt, towerimme oliwllt hyökänneet wihollisten
limppuun ja nämä oliwllt menneet matkoihinsa. Ollinen
yksinään seisoi mieressäni, koettaen mmmansa takaa mi-
nua hewosen alta auttaa. Hänellä olimat kaswot we-
rissaan ja lippu, minkä hän oli wihollisen käsistä sie-
pannut, oli maassa hänen wieressään.



111

Tuon nähdessäni pääsi minulta itku, maan Olli-
nen luuli minun sureman hemoseni menettämistä jakoki
lohduttaa: „Älä, weitkonen, ole milläsikään, on mi-
nulla antaa sinulle toinen, heti kun tulemme takaisin
rytmenttimme luo, eitähän hätää, onhan lippu meillä
taas! ja mailta muuten on Herran kuri meitä kohdan-
nut, niin kiitos Hänelle tästä kuitenkin!" Hän nosteli
rautaista haarniskaani, jolloin huomasimme, että
luoti oli mennyt juuri sydämmeni kohdalla sisään aina
nahkaiseen takkiini asti, kuitenkaan haawoittamatta mi-
nua; mustelman oli jättänyt, muuta »vahinkoa ei
tullut.

Wllan pahalla tuulella olin minä; hemoseni oli
kuollut ja jalkani nyrjähtänyt, wiholliset oliwat pala-
jamassa ja kehotin Ollista pakenemaan. Koskapa mi-
nulla ei ole kuin wastuksia tielläni, arwelin että lie-
neekin paras keino mennä kuolemaan. Maan Ollinen
ei ollut kuuleminaan päiwittelyäni, nosti minut main
hewosensa selkään wiereensä, kääri lipun takkinsa alle
ympärilleen, rewittyään sen irti tangostaan, ja alkoi
ajaa karauttaa pois minuu kanssani. Pääsimmelin sie-
wästi wihollisia pakoon ja illan tullen laski muuan
talonpoika meitä mökkiinsä, jossa olimme yötä; hän
oli näet kiitollisuuden melassa Olliselle siitä, että Ol-
linen oli tuonnottain suojellut häntä rosmoista, jotta
oliwat wiedä häneltä kaiken tawaran. Huomis-aamuna
saawutimme rytmenttimme muut miehet, jotka oliwat
wähitellen kerääntyneet mitä mistäkin koolle jälleen.
Pienemmäksi oli joukkomme sulannut tuossa lomaonni-



112

I°essa taistelussa, ja jälelle jääneet oliwat sangen sur-
kealla mielellä. Ewersti sanoi: „AH, Ollinen, oli
ihme että pääsit hengissä siitä sinä! Kiitos Juma-
lalle, että pelastit henkesi, sinä kunnon suomalainen;
waan lippumme on wihollisten käsiin joutunut, weikko-
nen, se lippu, jonka kuningatar omin käsin jätti hal-
tuumme, Kalmarin laima-rannassa sotaan lähtiessämme,
Häwettää palatessamme, jahka kuningattaremme kysyy
missä on lippumme!"

„Olkaahlln huoleti, herra ewersti", Ollinen loh-
dutteli, „ei ole asiat niin huonolla kannalla marsin
tuin luulette. Kuningattaremme ompelutti mutawan
kirjoituksen lippuumme, niinkuin tiedätte: .Jumala
kanssamme!' ja Jumala olikin minun ja towerini
kanssa, niin että lipun saimme kun saimmekin takai-
sin!" Sen sanottuaan hajoitti hän lipun lewälleen ja
nosti sen korkealle, Waan ewersti, nähdessään lipun,
tiiwllllsti tarttui siihen käsiksi, suuteli ja halaili sitä ja
huusi riemuissaan: „ Erikson, joka oli lipunkantaja,
on kuollut, enkä tiedä ketään, joka olisi yhtä sopima
siihen wirkaan kuin sinä, enkä ketään, joka paremmin
pitäisi lipusta huolta; siis nimitän sinut wänrikiksi!"

Waan Ollinen alkoi kehua minua urhoolliseksi,
minäkin olin pannut henkeni alttiiksi lipun tähden.
Waan ewersti, tarkasti kuulusteltuaan tapauksen juok-
sua, sanoi minulle: „Olet kelpo sotilas, tosi se, »veik-
koseni, ja piankin pääset upseeriksi, jahka läyttäyt hy°
wästi wastakin, waan tällä kertaa oli kumminkin so°
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ta-onni parempi Ollisella kuin sinulla ja hän wänri-
kitsi tulee, asia ei muutu!"

19 luku.

Kirje.
(Jatkoa),

Olin tyytämätön toto maailmaan ja nurisin Ju-
malaakin mastaan, sitä hurjaa elämääni yhäti jatkaen.
Markka jos oli minulla, niin se tuhlattiin korttipelissä
ja kapakassa, maan useimmiten oli matti toisessa tas-
kussa toisessa ei mitään, Milloin olin sotaan tyllis-
säni, loskapa wastuksia nousi tielleni myötään, milloin
yltyi tunniahimoni ylimmilleen ja sain loman halun
lopultakin niittää isoa kiitosta ja päästä suureksi her-
raksi, ennenkuin kotiin palaisin teitä, wanhempiani, ja
totikyläläisia muitakin tvas näkemään. Milloin olin
wllllllttomampi ja kewytmielisempi kuin kukaan tome-
rieni joukosta, milloin olin niin synkällä päällä, että
wältin ihmisten seuraa terrassaan, Ollinen useinkin
nuhteli minua, maan heittaysin huolettomaksi kaikesta,
ja milloin se oli mahdollista pysyin hänestä erilläni,
maikka oikeastaan suosin häntä; sillä hän oli wilpitön
ja rehellinen, sanoen suoraan ajatuksensa, maan toiset
towerini, maikka oliwattin ystäwällisiä oleminaan, heitä
pnhutcllessani, kuitenkin takaa minua panetteliwat ja
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oliwatpa halukkaampia wahingoittamaan minua tuin
auttamaan.

Se taiwaallinen ystäwä, joka oli Ollisen lähettä-
nyt minulle warotuksen ja nuhteen antajaksi, ei ollut
minua hylännyt, olihan main wielä kerran nöyryyttä-
nyt ja jo kolmasti osottanut, että onnettomuus on ju-
malattomain osana lopultakin, silloin juuri kun he luu-
lemat, että nyt on onni heille käteen käymässä muka.
Kuljettuani Saksanmaan pitkin ja poikki ja Weimarin
herttuan Bernhardin jouduttuarykmenttini ylimmäiseksi
päälliköksi, jouduimme Wittenweyerissä Breisgaun treimi-
tunnassa Elokuun 9 päiwänä taisteluun keisarillisten
ja hänenlaisten kanssa, joitten ensimainittujen päällik-
könä oli Götzin kreiwi Johan ja jälkimmäisten Sa-
wellin herttua. Edellisenä päiwänä, joka oli sunnun-
tai, olimme Friesenheimin kylässä hajottaneet keisaril-
lisen ratsuwäti-joukon; luutnantti ja kaksi ratsumiestä
joutui Wangiksi ja muuta joukkoa ajoimme takaa aina
keisarillisten pääleiriin asti, josta urhoollisesta toimes-
tamme komppaniaamme herttua towasti kiitti.

Huomennakäski herttua toimittaa jumalanpalwelusta,
se kun näet edellisenä päiwänä jäi pitämättä hyökkäyk-
sen tähden, maan sen jälkeen oli meidän, aamiaisen
syötyämme, noustawa ratsun selkään. Sotahuutomme
oli tälläkin kertaa „lumala kanssamme"; liit-
tolaisillamme, ranskalaisilla näet, jotka eiwät osanneet
kieltämme, „Gmmanuel!" Wiholliset puolestaan Götzin
ja Sawelliu joukot, ,huusiwat katolisuskoisen keisarinsa
nimeä:

„ Ferdinand".
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Tappelun alussa heti keisarillisten paras mäki,
rautahaarniskaiset ratsumiehet näet, loivasti ahdisti
meidän oikeata siwustaa, jonka päällikkönä oli tenraa-
limajuuri Taupadel. Me peräysimme alussa hitaasti,
maan sitten, kuta tiimaammasti meitä ahtaalle pantiin,
yhä sukkelammin, rykmentit joutuiwat erilleen toisistaan
ja lopulta koitti itsekukin päästä pakoon min kerkesi.
Paelessamme tulimme muutaman joen rannalle, jonka
rannat oliwat hywin jyrkät ja jylhät ja joka edellisen
päiwän sateista oli tuimilleen joutunut; se oli Rheinin
joen olkajokia muuan ja oli marsin sywä ja leweä.
Sillä kohdalla oli silta ja sillan päässä wanya, tiwi-
nen linna tornineen, johon oli sijoitettu muuan joukko
ranskalaista sotawäkeä. Ranskalaiset, nähdessään että
me pakenimme ja olimme heitä lähemmäs tulossa, pate-
nimat kiireen kautta matkoihinsa. Waan selwä oli, että
jos wihollinen pääsisi sillan yli ja saisi tornin wal-
taansa, meikäläisien olisi mahdoton enää palata, mait-
takin apumäkeä tulisi awuksemme, ja että meille tulisi
iso wahinlo, aiwan korwaamaton. Kenraalimajuuri
Taupadel, nähtyään, että ranskalaiset oliwat tornin
jättäneet autioksi, alkoi soimata heitä pelkureiksi, sei-
sautti ratsunsa ja huusi siwukulkewille ja pakenemille,
että torni oli puolustettawa, maksoi mitä maksoi, ja
jos ei kukaan muu rupea, niin hän itse jää tähän tor-
jumaan wihollisten hyökkäyksiä, käwi miten käwi. Ol-
linen, joka oli haawoissaan ja werenwuodusta näänty-
mäisillään, niin että hain tuskin hewosen selässä enää
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pysyikään, ja minä, jota ohjaksista hänen Heinosensa
pidin, olimme hänen wieressa.

„Ollinen", majuuri huusi, „tehän olette urhoolli-
nen mies! Menkää kahdenkymmenen miehen kanssa
torniin ja puollustllkaa sitä niin kauan kunnes meikä-
läiset omat, lisämäteä saatuaan awukseen, taas koolla;
sillä jos torni joutuu wihollisten maltaan, niin tosiaankin
on tailti hukassa!"

„ Mielelläni, herra majuuri, olen käskynne nou-
dattama! Hei, pojat, kutka haluamat tulla kanssani?"
Ollinen huusi ja yritti hypätä hewosen selästä. Waan
majuuri tnn huomasi, että hänen haawoistaan juoksi
paljo merta ja että hän häintuskin jaksoi istua ratsun
selässä, niin kielsi: „ Älkää, älkää; nytpä huomaan,
että teissä ei ole miestä tuohon toimeen. Lähtekää kii-
reen kautta patoon te, sillä jos ette lähde, olette hu-
kassa ja olisipa herttua pahoillaan menettäessään kelpo
sotamiehen."

Nyt tuli meteli ja ahdinko yhä suuremmaksi ja
tuultiin keisarillisten äkäinen huuto: „Ferdinand! Fer-
dinand!" ja meidän päällikkömme huusi: »Jollei siellä
ole yhtään upseeria, joka haluaa mennä tornia vuol-
lustamaan, niin menen sinne itse!" „Gi suinkaan
se teidän asianne ole," sanoi Ollinen, „waan jollei ke-
tään ole upseerein joukossa halukasta, niin warmaan-
kin towerini ja ystäwäni Gastin Walentin rupeaa!
Lintalaahan main kaksikymmentä miestä hänelle amukst,
niin takaan, että ei yhtään sotamiestä ole kolo sota-
wäessämmc niin urhoollista!"
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„Tulehan tänne", majuuri minulle huusi, „eilen
näin sinun pitämän kelpo lailla puoliasi, se ratsumciti-
joutko kun oli hajoitettama. Tahdot tulla upseeriksi
kukaties. Puollustahan tuota tornia puoli tuntiakaan,
tunnes wäkemme kerkiää keräytyä uudelleen, niin ma-
kuutan sinulle, että huomispaiwänä pääset päälliköksi!
Kolmekymmentä taalaria annan jokaiselle sotamiehelle,
jota menee sinun kanssasi awuksesi! Totelkaa häntä
aiwan kuin jos olisin wieressänne teitä käskemässä!"

Heti tulikin kaksikymmentä miestä ja me laskeu-
simMe hewosen selästä kiireesti, paiskasimme kiinni sil-
lan portin ja juosta kapusimme linnan portaita ylös
sekä pistimme liwäärimme ampumareikiin paikalla am-
puaksemme. Waan muut kaikki lähtiwät pois, Ollinen
wiipottaen kättään hywästiksi.
- , Tuntui minusta tuin olisi ollut täsiwarressani tu-
hannen miehen woimat ja teki mieleni sulasta riemusta
huutaa, nähdessäni wihollisten tuleman, sillä minua
ihastutti toiwo kohtsiltään päästä upseeriksi, joksika
olin halunnut jo kauan aikaa hartahasti, ja huusin:
„Jumala kanssamme, towerit, nyt on taistcltawa joko
elinajaksi kunniaa niittaäksemme tahi kuollaksemme!" -

„Kunnia tahi kuolema!" hokiwat muutkin, arweliwat
tlliketikkin, että ei kumminkaan pakoonkaan enää
pääse.

Siinä tuokiossa keisarilliset oliwat perillä. Näh-
dessään, että oli portti kiinni ja torni miehiä täynnä,
jotka ampumareijistä täytäsiwät, huusi ratsuwäen pääl-
likkö: „Halloo, te junkkarit! Jos korjaatte luunne



118

sieltä, niin lupaamme, että saatte mennä matkoihinne
wahwass' rauhasf, waan jos ette menne, niin tän tei-
dän huonosti, tapamme jota miehen armotta!"
„Menkää huutijärwelle, hunswotit", huusin heille, „tai
saatte nahkaanne lyijyt ja luodit! Ampukaa pojat!"
Heti ampua pamautettiin ja jo kellahti hemosen selästä
se uljas päällikkö ja moniani etummaiset muutkin rat-
sumiehet. Waan kohtapa muutamat toiset irroittiwat
lirweet satulasta ja juoksiwat sillalle särkemään porttia.
Meidän täytyi kiirehtiä tornista sillalle estämään heitä,
waan saamuttullmme portille, jo romahti se kumoon.
Wiela kerran ammuimme yhden laukauksen, waan siihen
sc luistelutapa loppui. Gi enää muu neuwolsi kuin
miekkaan turwaaminen tahi iskettiin wihollisten päähän
kiwäärin tywellä, puukolla, nyrkillä tahi jollainmuulla
aseella, mitä käteen sattui; joka ei kyennyt wastustajaa
tappamaan aseellaan koitti heittää hänet päistikkaa jo-
keen ja toisinaan täwi niin nolosti, että heittäjäkin sor-
tui heitetyn kanssa aaltojen sekaan, joten heitä huo-
menna löydettiin hengettöminä toisiaan syleilemästä.

Meidän taistellessa parasta aikaa nousi pilwiä
taiwnanrannalle ja alkoi salamat leimahtaa ja ukkonen
kauheasti jyristä, niin että maa tärisi. Waan kuta
kuwemmasti riehui ukkonen, sitä alaisemmaksi läwi mie-
leni ja sitä tuimemmasti iskin wihollisiin käsiksi enkä
ensinkään huomannut, että meikäläisistä hywinkin toi-
nen puoli oli surman suuhun sortunut.

Olimme tapelleet wähän aikaa peräytymättä tuu-
maakaan, niin kaatui wiereeni, muuan sotamies, läheisin
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towerini, ja nostettuani hänet seisoalleen jälleen hän
jo oli kuoleman kielissä, maan jaksoi. wielä sanoa:
„Kuulehan, Walentin, paratiisissa saat kukaties sota-
joukon käskettäwätsesi; minäpä menen edeltäsi majaa
hankkimaan sille joukollesi, jahka minut otat korpraa-
liksesi!" jonka sanottuaan wiittasi kädellään muutamaan
wihollisjonkkoon, joka oli tulemassa joen poikki meidän
taaksemme, hyökätätseen sitä tietä limppuumme. „ Mi-
nun puolestani helwetissä kyllä," sanoin röyhkeästi,
„jos niin onnettomasti käwisikin", ja iskin muuatta

keisarillisen mäen miestä miekalla kypäriin jotta se me-
ui tuhansiin palasiin. Towerini rukoili ja lausui lo-
malla äänellä:

Sun haltuus annan itseni,
Sä tuskan amuks tulet;
Kuolema on mun woittoni,
Kosl' eloni sä olet.
Sä tuomiolle tullessasi,
Taas herätät mun haudasta,
Elämän kruunun annat.

Ennen tuin hän oli ehtinyt lisätä rukoukseensa
~'Äamenta", oli jo muuan keisarillisen wäen miehiä eh-
tinyt laskea jalkansa hänen rinnalleen, miekka kädessä,
kuunnellen rukousta ja loppua odotellen! Maan kun oli
aamenen sanonut toinen, heti hän miekkansa pisti tuo-
lewaiseen jotta henki lähti.
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Nyt tuliwat kroatilaiset eli se wihollisjoukko, joka
takaa oli näkynyt meitä lähestymän, perille ja ampui-
wat toisen toisensa perästä meidän pienestä joukos-
tamme pistooleillaan kuoliaaksi jotta ei ollut enää
elossa kuin minä yksinään. Koska kiwäärini ja miek-
kani kumpikin oli särkynyt, ei ollut minulla muu neu-
wonll tnin juokseminen takaisin tornin rappusta ylös,
jossa löysin ison peitsen ja päätin sillä wielä wiimme
weripisaraan asti pnollustaa henkeäni. Kroatilaiset
juotsiwllt perässäni ja muuan huusi: „ Etsitkö majaa
itsellesi?" Ääni oli minusta tuttu jotenkin; katsoin
sinne pain, mistä ääni kuului, ja aiwan oikein olin
arwannut, se olikin näet Para dei s er, se kroatilaisten
päällikkö, lurjus: „Hymä on, wielä sain sinun nähdä
terran, sinä tahi minä, jompikumpi kuolkoon!" ja yri-
tin peitsen ottaa seinästä, missä se oli riippumassa.
Waan ennen kuin kerkesin, oli toinen mies ehtinyt
lyödä timäarillään minua päähän, että kaaduin lat-
tiaan. Piankin oli Paradeiser ja ne muut kiskoneet
waatteet yltäni ja heittiwat minun jokeen; muuta maa-
teitä ei jäänyt päälleni kuin paita.

Siellä toinnuin jälleen, waan en uskaltanut pac-
takllan, sillä keisarillinen mäki oli wielä rannalla, tar-
tuinhan wmn muutamaan pajupensaaseen ja koitin py-
sytellä meden päällä siksi että kumminkin pää pysyisi
meden pintaa ylempänä jotta saattaisin hengittää.
Waan wiholliset eiwät menneettään matkoihinsa, näytti
siltä kuin olisiwat neuwotelleet keskenään ja katseliwat
sinne käsin mihin meikäläiset oliwat peräytyneet, Sil-
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loin kuulin arwaamatta huudettawan: „lumala
kanssamme! Inma Ia kanssam m e! Ema-
nuel! Gmanuel!" Silla aikaa kuin meidän
oikea siwustamme näet taistelun alussa heti oli lähte-
nyt peräytymään, oli ewersti Rosa ja Nassaun kreiwi
ajanut keisarillisten oikeata siwustaa pakosalle ja Wei-
marin herttua, joka oli keskustaamme komentamassa
tässä taistelussa, oli oikean siwustamme, joka oli ke-
rääntynyt uudelleen, reserwiin yhtyen, kutsunut takai-
sin tappeluun osalliseksi ja ajanut woittosana wiholli-
sct käpälämäkeen. Se keisarillinen waki, jota oli tor-
nin ympärillä, alkoi nyt tehdä lähtöä sekin, waan ei-
wät kaikki marsin menneet, jättimät kuitenkin moniaita
miehiä tornia wartioimaan, joten minä en päässyt pois
wieläkään.

Lopulta, kun Weimarin herttua oli woiton saanut
wihollisiltamme ja minä kuulin meikäläisten weisaa-
wan woiton wirttä: „Herraahr>wää kiitti
k ä ät, Iloiten yliZtätäat" j. n. e., alkoi sota-
wäti tornista poistua. Rohkenin nyt karouta rannalle
ja olin siksi heikko, että olisin menehtynyt, jos olisin
kauemmin meteen jäänyt. Waan pahaksi onneksi huo-
masiwat miehet minut, paniwat peitsensä eteeni ja cli-
wat jo pistää minut kuoliaaksi; mutta silloin huusi
muuan joukosta: „Seis! Tuo onkin upseeri, hänhän
oli tornissa päällikkönä!" sieppasi minut täsiwarresta
ja heitti minut hewosensa selkään, köytti minut siihen
kiinni ja lähti täyttä laukkaa ajamaan matkoihinsa.
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20 luku.

Kich.
(Jatkoa).

Meidän täytyi nyt koko yön olla matkassa yhteen
menoon. Sen loman ilman perästä jähtyi ilma melko
lailla ja syystä että olin aiwan alasti wielä ja koko
päiwän olin ollut medessä, minua wilutti towasti, että
hampaat talisiwat suussani, kunnes taas tuli tulinen
tuuma, niin että luulin menehtymän! kerrassaan. Kai
kohta kuolema korjaa minut, niin ainakin luulin.

Sen troatilaiscn, joka oli kieltänyt towereitaan
tappamasta minua, tuli tumminkin minua sääli lopulta,
nouti wähäsen mettä janooni ja lähti puhuttelemaan
perässä tulemia towereitaan, jotka oliwat tornissa
wlllltteet riisuneet yltäni, ja pyytämään heiltä jotain-
taan rääsyä pakkaselta suojakseni. Waan tyhjin käsin
hän palasi: ei muuta näet tnonut tuin pienen paperi-
käärön, jossa oli muuan luoti. Oliwat wastanneet,
että sen luodin löysiwät minun kapineitteni joukosta,
ja jahka ammun sillä reijän otsaani, niin hädästä olen
siewästi päässyt. Iwallisesti oliwat puhuneet sillä
lailla. (Pilkkaajani lieneekin ollut Paradeiser). Se
luoti oli sama näet, minkä Ollinen oli löytänyt haar-
niskastani Nördlingenin tappelun jälkeen ja jonka olin
pannut tallelle tappelun muistoksi. Sillä lailla tule-
teltiin minut Vreisachiin kuumetautisena ja lowin sai-
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raana, ynnä moniaitten muitten meikäläisten kanssa,
jotta oliwat wangiksi joutuneet tappelussa.

Wanhemmat rakkaat! En osaa sanoa minta sur-
keassa tilassa olin. Usein muistin kertomusta Jerusa-
lemin häwityksestä, mikä luettiin julli Sommerhause-
nin kirkossa joka 10:ntenä Kolminaisuuden-sunnuntaina,
Kaikki ne hirweät tapaukset, jotka Jerusalemissa ta-
pahtniwat, tapahtuiwat Breisachissakin ja itse olen ne
laitti surkeudet kokenut. Uh! Minullekin oli wa-
pahtlljani lausunut jo monta monituista wuotta nuo
sanat: „AH, jospa tietäisit, niin ajallasi
ajatelisit mikä rauhaasi kuuluu!"
maan se oli minulta salattuna, mielä silloinkin,
tunnes lopulta selweni minulle, että Hänen tuomionsa
alaisena olin minäkin.

Jo Vreisachin linnoitukseen tullessamme oliwat
ruolamarat hywin wähissä, sillä Ruotsin wäki oli
kunnan ryöstänyt puhtaaksi jo aikoja sitten. Meitä oli
wiitisen kymmentä wantia ja meidät heitettiin muuta-
maan wesiperäiseen kellarin-tapaiseen huoneeseen jossa
oli peräti ummehtunut, kostea ilma; reikää ei ollut
montakaan, joista raitista ilmaa pääsi sisään. Gikä
loinen nähnyt toistaan, oli siksi pimeä. Eitä ollut tu-
lisijaa yhtään, jotta oli komin kylmä, marsinkin kun ei
ollut riittäwästi waatteita kellään. Wuoteena ei ollut
minulla kuin wähäsen olkia ja kun olin komin sairaana
ja heikkona, ottiwat muut wangit minulta senkin wä-
häsen leiman, mikä meille annettiin, niin että en kuuteen
päiwaän syönyt pientäkään leipäpalasta. Gn wällttä-
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nyt siitä paljon, koska ilmankin luulinkuolemani, maan
nytpä tapahtui se tumma että terweys alkoi palata ja
sen ohessa hirwea nälkä, luonnollisesti; hätämme oli
surkea, maan wielä isommat kauhnt oliwat tu-
lossa.

Weimarin herttua Bernhard rupesi nyt linnaa pii-
rittämään, sillä hän oli karkureilta kuullut, että linnan-
mäki oli nälkään kuolemaisillaan, ja siitäpä syystä em-
me enää saaneet ruuaksemme kuin jonkun werran he-
wosen ja koiran lihaa ja wankilan päällikön mielestä
oli tuo liiankin hywää ruokaa meille Wangeille, siihen
nähden muka, että „ keisarillisen sotawäen miehilläkään
ei ollut muuta suuhun pantawaa." Joulukuun alussa,
piiritystä kun yhäti jatkettiin, ei meille enää annettu
sitäkään, ei wanginwartijaakaan edes näkynyt enää ja
luulimme, että meitä oli heitetty nälkään nääntymään,
jonka wuoksi rupesimme towasti huutamaan ja owelle
koputtamaan minkä jaksoimme. Lopulta tuli wartija
ja sanoi, että hän oli ollut sairas muka eikä hänellä
paitsi sitä ollut ruokaa mitä meille antanut olisi. Joka
päiwä on lamattu kuolleita katujen marsilta, nälkään
kuolleita tietenkin. Ruuat kaikki omat mahdottoman
kallishintaisill, hewosettin, kissat ja koirat on tapettu
jo kaikki, sotamiehet häätywät pureskelemaan lehmän ja
lampaan muotia, onpa niinkin surkeita tapauksia ollut,
että on kuolleitten ruumiita laimettu maasta ylös, joita
joku päimä sitten oli hautaan laskettu, ja syöty niitä;
linnan päällikkö on main äkäinen eikä suostu linnan
antamiseen Ruotsin mäen käsiin. Mikä siis neuwoksi,
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tysyi wartija, enhän ruokaa woi teille antaa tun mi-
nulla ei ole.

Tuon kuultuaan wangit alkoiwat itkeä ja woi-
wottaa, maan hetken perästä näytti siltä tuin olisimat
joutuneet nuhan wimmaan. Oli joitakuita joukossa
kuitenkin, jotka rupestwat rukoilemaan, niitä rukouksia
näet lukiwat joita oliwat lapsina ollessaan oppineet ul-
koa, waan kesken lukua alkoiwat kiroilla ja herjata,
toiset naurahtiwat pilkallisesti ja mitkä hyötkäsiwat
toistensa kimppuun ja rupestwat heitä kuoliaaksi kuris-
tamaan. Waan ruumiita . .

. niin kuinka ruumiita
kohdeltiin, sen sanomatta jätän, sillä ette kumminkaan
uskoisi. Nurisin Jumalaa wastaan, syyttäen häntä
siitä että ulin sortunut tämmöiseen onnettomuuteen enkä
muuta pyytänyt kuin että saisin kuolla, tuta pikemmin
sitä parempi. Entä uskonuikaan, että kauan enää eläi-
sin; waan Jumala suuressa armossaan ei niin tahto-
nut kuin minä, waan jätti minulle tilaisuutta katumuk-
seen ja parannukseen.

Noin wiitko sen jälkeen tuin wanginwartija oli
kännyt katsomassa meitä, aukeni owi uudelleen ja hän
huusi owesta sillä sisään hän ei uskaltanut tulla
kuoleman katkun takia ja lasti niitä, jotka wielä
oliwat elossa, tulemaan pois, silla linnan päällikkö ja
Weimarin herttua oliwat sopineet keskenään ja linna
oli jätetty herttuan haltuun. Olihan toki moniaita
wielä elossa, nousimme ja rappusia ylös yritimme.
Kartanolle päästyämme hain tuskin, annettiin meille
leipää, minkä herttua oli lähettänyt linnan mäelle jaet-
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tawalsi. Ia nyt näimme omin silmin, että wangin-
martija ei ollut perättömiä puhunut, sillä sotamiehetkin
oliwat kuin mitähän kummituksia, laihoja ja kalpeita
kerrassaan, jotta horjuiwat, ja moniaat, päästyään
leipään käsiksi, eiwät malttaneet syödä kohtuullisesti,
niin että arwaamatta kaatuiwat pitkälleen ja tuoliwat
komiin tuskiinsa. Sopimus oli tehty semmoinen muka,
että linnan wäen piti kaikella kunnialla saada lähteä
linnasta törmien ja pillien soidessa muka, lippujen lie-
huessa j. n. e.; maan kuinka kämi! Ilon surkea oli
lähtö; miehet oliwat kaatumaisillaan, siihen määrään
oliwat heikkoja ja surkeita, ei edes linnanpäällikkökään
omin ncuwoin kyennyt seisomaan, täytyi herttuan kaksi
upseeria taluttaa häntä jotta hän pystössä pysyisi.
Linnan mäestä ne, joitten teki mieli, saiwat rumeta
Ruotsin wäen palwelutseen, meidän piti palata ryt-
mentteihimme mikä mihinkin joukkoon.

Herttua kun kuuli, että oli kolmisen kymmentä
wankill kuollut nälkään, ja nähdessään meitä, suuttui
towasti ja uhkasi mestauttaa linnan päällikön, huolimatta
sopimuksestaan, koska niin armottomasti ja epäkristil-
lisellä tumalla oli wankejll kohdeltu, „Saatte mennä
linnasta ulos, maan sitten Jumala teitä armahtakoon!"
hän huusi, Wcian linnan päällikkö, jonka nimi oli
Reinachin wapaaherra, heittäytyi maahan polwilleen,
suuteli herttuan saapasta ja sanoi: „Wankeja ei ole
kohdeltu huonommasti kuin omia sotamiehiämmetääu!"
Vreisachin kansleri, herra Wolmar, jota oli soimannut
Ruotsin wäteä, linnan piiritys kuu alkoi, „merikoiriksi"
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muka, hänkin, yllään musta tatti ja kädessä sauma,
laskeusi polwilleen ja nosti kätensä, armoa pyytäen.
Lopulta, moniaat korkeat Ruotsin mäen upseeritkin kun
oliwat rukoilleet armahdusta linnanmäelle, herttua myön-
tyi sopimuksessa pysymään.

Linnanmäki tun oli laiwoissa lähetetty Rheinin-jokea
alas, paitsi niitä, jotka oliwat suostuneet Ruotsin pal-
welukseen rupeamaan, lähdin minä käwelemään siihen
kylään, jossa majaili rykmenttimme. Siellä toiwoin
piankin terwehtiwäni jälleen, jolloin muistuttaisin ma»
juuri Taupadelia hänen lupauksestaan nimittää minut
upseeriksi.. Waikka olin komin surkeassa tilavsa, olin
kuitenkin mielissäni, ajatellessani kuinka tomerini ihas-
tuisiwat ikihywäksi nähdessään minua ihka elämänä pa-
lajawan, minun, minkä arwattawasti oliwat jo kuolleeksi
luulleet, enkä lcwähtänytkään ennenkuin olin päässyt
perille. Kohta lapasinkin muutaman rakuuna joukon ja
moniaita hywiä ystäwiäni ja tomeriani. Tarjosin heille
kättä. Waan hepä eiwät minua tunteneet enää,
olin laihaksi mennyt, kuin luuranko olin, ja parta ja
hiukset oliwat mahdottoman pitkiksi taswaneet minulla,
niihin kun eiwät olleet saksit eitä weitset kajonneet isoon
aikaan; eitä minulla ollut waatteitakaan, mitähän re-
sujll lie ollut ylläni. Hämmästyiwät nähdessään mi-
nua ja kysyiwät: kuka olet ja mitä asiaa? Sanoin
nimeni, jolloin he nauramaan ja huutamaan: „Wai
pormestarin kirjuri, sinäkö, joka niin ylpeästi menit
Wittenwenerin torniin päästäksesi upseeriksi! Paholai-
nenko sinut on palauttanut eläwitten joukkoon ja tuossa
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asussa?" Kerroin että olin ollut wankina Breisachissa
ja komia kokenut, ja pyysin waatteita ja wähän rahaa-
kin awuksi, Waan he huusiwat yhä wihaisemmasti:
„Mene lasarettiin, weikkonen! Sillä et ole sen näköi-
nen että kykenisit milloinkaan enää hewosen selkään
nousemaan. Tosin sinulla mahtaa olla enemmän täitä
tuin markkoja, maan rahat ne omat aikoja sitten meil-
täkin loppuneet!"

Huomasin että pitiwät minua kuoleman omana,
eiwät muuten ulisi hennonneetkaan pilkata. Gnka enää
puhunut mitään, meninhän lasarettiin, heidän yhä nau-
raessa, Olin niin suutuksissani että pääsi itku, sillä
olin useimmille ollut ystäwällinen ja he puolestaan
oliwat monta monituista kertaa minua »veljekseen sa-
noneet; ja nyt, onnettomaksi kun olin sortunut, eiwät
pahukset olleet minua tunteminaan ja kohtelimat pilkalla
ja hlllweksimisella.

Lasarettiin, joka oli muutamantalonpojan talossa,
ei minua laskettu heti kumminkaan, syystä että mi-
nussa oli muka komin paljo itikoita, maan käskettiin
minun mennä muutamaan sikoläättiin kunnes jou-
tllisiwat puhdistaa minua ja hankkia waatteita wer-

hokseni.
Silloin heittäysin oljille ja omaamatta alkoi

juosta suustani merta, tiesi mistä syystä, kukaties wä-
symytsestä, pitkän taipaleen päähän kun olin kulkenut,
tahi niistä waiwoista, joita olin nähnyt «ankeudessani.
Ähkyin ja puuhkailin ja koitin huutaa, maan ei minua
kukaan kuullut taikka tahtonut kuulla; ja niin paljo
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merta juoksi suustani että olin mennä tainnoksiin uupu-
muksesta ja olin aiwan warma siitä että kuolema ei
ollut enää kaukanakaan.

Ihtätliä kuulin jonkun huutaman, mailta en en'
sinnä tuntenut kenen ääni se oli. Mitä näen? Tän-
nekö olette hänen heittäneet, häwyttömät?" Sitoläätin
omi lensi selälleen ja katsoessani tuta tulee, näin Ol-
lis en. Nähdessään minun werissäni siinä makaaman,
hcittäysi hän polwilleen wiereeni, suuteli minua ja itki
tuin lapsi: „Weljeni, weljeni rakas, olen aina toiwo-
uut saamani wielä terran nähdä sinua, maitta tosin
emme ole huomanneet sinusta jälkiä yhtään; maan moi
että löydän sinua näin surkeassa tilassa!" Tartuin
häntä kädestä ja sanoin: „lumala siunatkoon sinua,
Ollinen! Siis minulla on kuitenkin kaikitentin muuan
ustllioä mailmassa ja mielelläni nyt kuolla tahdon!"

»Jumalalle ei ole mikään mahdotonta, entäpä wielä
saat elää kauankin, ystäwä rakas!" Ollinen toti loh-
duttaa. Hän kertoi, että ei ollut juolahtanut hänen
mieleenkään, että minä olisin wangittujen joukossa lin-
uassa, Wasta niissä pidoissa, joita herttua pani toi-
meen linnan antautumisen jälkeen, oli hän sattumalta
silmäillyt wangittujen nimiluetteloa, jossa hämmästyk-
sekseen huomasi minuntin nimeni. Sen jälteen oli hän
heti kiirehtinyt lasarettiin minua tapailemaan.

Nyt pyysin häntä pitämään huolta siitä wain,
Mä minua heti puhdistettaisiin ja toimitettaisiin lasa-
nettiin, jossa mielelläni kuolisin; maan hän sanoi:
~Mitä tyhjää, weikkonen? Mitä on minun se on si°
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nun ja missä minä olen siinä sinäkin," juoksi lasaretin
emännän luo ja läski että minä olin kiireen lautta
tannettawa hänen kortteeriinsa ja wälstäri noudettawa.

Kun olimme tulleet hänen kortteeriinsa, ryhtyi
hän omin käsin minua puhdistamaan ja pesemään,
puli ylleni puhtaan paidan ja pani minun maata
omaan wuoteeseensa; ja sitten tun wälstäri oli saapunut,
laittoi hän itselleen toisen wuoteen lattialla wiereeni,
waan ei heittäytynyt siihen pitkälleen, waan istui wuo-
teeni laidalla koko yön, antoi minulle juotawaa, piti
minua kädestä ja puhutteli ystäwän tawoin. Eitä
hän wäsynyt, silla lailla piti huolta minusta tuust päi-
wäa ja kuusi yötä, niin ettei lähtenyt wierestäni muul-
loin kuin milloin oli pakko mennä asioilleen.

Nähtääs, wanhempani rattaat! Se mies, jota
miekkaansa heilutti taitawasti ja urhoollisesti tuin Vi-
deon, ja jota taistelussa kaatoi maahan kaikki wah-
wana ja hirwittäwänä kuin jalopeura itään hyökätes-
sään saaliinsa limppuun, se sama mies on kohdellut
minua laupiaan samarialaisen tarvoin, on hoitanut mi-
nua, ollessani mailman halwekstmisen alainen ja hyl-
jättynä kerrassaan, on waalinut minua kuin äiti las-
taan, on nostanut minua wuoteeltani ja laskenut mi-
nua siihen takaisin helläwaroin. En tiennyt minä
raukka sitä ennen mintamoinen oikea kristitty on, että
näet hän on yhtaikaa urhea luin jalopeura ja
säyfeä tuin lammas, waan nyt sen kokenut
olen. Wllpllhtaja on sanoma wanhurstaille: „Minä
isosin ja te ruokitte minun, minä janosin ja te juotitte
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minun, minä olin outo ja te minun huoneeseenne otitte,
alasti ja te waatetitte minun, sairaana ja te opitte
minua, minä olin mäntinä ja te tulitte minun tyköni."
Olen rukoillut Herraa muistamaan sen hy«än työn,
minkä Hänen palwelijansa Ollinen minulle, mies rau-
kalle, teki ja antamaan hänelle sitä kunnian kruunua,
jonka Hän on luwannut antaa wanhurskailleen.

Ollisen hoito oli niin hellä ja taitama, että toi-
woin todellakin luhtiaitoihin paranemani terrassaan ja
pääsewäni sotapalwelutseen jälleen. Ollinen oli kerto-
nut minulle, että maitta tosin majuuri Taupadel oli
wangitsi joutunut, samassa taistelussa näet tuin mi-
näkin, oli kuitenkin monta, jotka olimat kuulleet hänen
lupauksensa minut upseeriksi nimittää. Taupadelin
sijainen ewersti Gordon oli hänkin luwannut antaa
minulle sen palkinnon minkä hywästi ansainnut olin.
Waan se kuume, joka oli tullut wereeni sinä Witten-
meyerin taistelun jälkeisenä yönä, ei tahtonut lähteä
ruumiistani millään mokomin.

Muutamana päiwänä, kun oli erittäin siewä ilma,
aijoin lahteä ratsastamaan Ollisen kanssa mahaksi ajaksi,
ikään tuin koetteetsi, ja hemostani oli hän hywästi
syöttänyt sairaana ollessani. Hewonen tunsi minut,
kääntyi katsomaan minua ja hirnui iloisesti, minun
mllessani lähelle, waan arwaamaton wäsymys jarau-
keus waiwasi minua niin etten jaksanuttaan hewosen
selkään nousta ja ei tullut muu neuwoksi tuin nolona
palata totiin.
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Illalla kuulin Ollisen kysymän »välskäriltä, heidän
ollessa kartanolla, kuinka minun on laita oikeastaan
ja milloin hän luulee minun terwehtiwän terweetsi ter-

rassaan. „Hän ei tule oikein terweeksi ikinä!" wäls-
tari ivastasi, „ne mahdottomat waiwansa ja wastuk-
sensa omat tärwentäneet hänen terweytensä siihenmää-
rään että terwehtimisestä ei ole puhettakaan. Hän elää
kukaties muutaman wuoden wielä jos sotapalweluksesta
«roaa ja rauhallisempaan toimeen pääsee. Hänen tau-
tinsa on hiwuttawa kuume semmoinen, joka ei ruumiista
lähde, ja hänen täytyy tumminkin sotapalweluksesta
erota. Ilmoita se hänelle siewällä tumalla, minun
tulee mies raukkaa sääli, sillä hänen mieleensä ei liene
juolahtanuttaan se ajatus ettei hänestä enää sota-
miestä ole."

En tosiaankaan olisi uskonut, että näin nolosti
oli minun käypä! Olin näet toiwonut muutaman wii-
ton perästä terwehtiwäni kerrassaan. „ Tähänkö siis
sotilas-urani päättyisi? No niin, olkoon menneeksi,"
huusin katkerin mielin, „ menköön ratsuni ja miekkani
ja maineeni ja kunniani! Huono on ollut onneni lap-
suudesta pitäen, mikäpä siihen!"

Ollinen tuli kotiin ja kertoi, että huomenna vuo-
lipäiwän aikana koko armeija lähtee pois, jasanoi hän
jo huolta pitäneensä siitä, että pääsen kulkemaan muu-
tamilla tawarawaunuilla. „Waan minäpä en läh-
dekään, Ollinen!" sanoin. „Etkö lähde?" hän ih-
metteli, „mikä sinun on?" „Kotiin menen," sanoin,
„ kotiin wanhempaini luo, joille olen surua ja häpeää
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tuottanut, kertomaan heille surkeuteni ja joutumaan ty-
läläisteni Piltattawatsi ja lurjukseksi ja kerjäläiseksi soi-
mattawaksi." „Ei niin, weikkonen," Ollinen nuhteli,
„älä Jumalaa ivastaan nurise; kuka on Jumalan mie-
len arwannut ja knka Hänelle neuwoja antanut? Ole
Hänen tahdolleen kuuliainen ja turmaa Häneen? Mi-
nua aawistuttaa, että wielä olet liittämä Häntä!,, Pu-
distin päätäni ja pyysin häntä pitämään siitä huolta,
että huomenna saisin ewerstiltä erokirjani. - „Groatto
sotapalwelutsesta todellakin?" hän kysyi alakuloisena.

„Eroan todellakin, sen saat uskoa!" wastastn,
„Olen kuullut keskustelusi wälskärin kanssa joka sanan.
Huomenna jätämme hywästit toisillemme!"

Huomenna warhain oli Ollinen käynyt emerstin
puheella ja pyytänyt erokirjani. Käwin sitten itse nou-
tamassa sitä ja ewersti antoi minulle kättä, sanoen,
että hänen oli pahamieli siitä kun minä erosin pois,
maksoi palkkani, ikäänkuin olisin ollut hänen palme-
lutsessaan, ja loimotti minulle Jumalan siunausta mat-
kalleni.

Kotiin tultuaan Ollinen pyysi minua myymään
hewoseni hänelle, se tun oli hänen mielestä pulska ja
lujatetoinen ratsu, lupasi sitä hywänä pitää ja sen se-
lässä istuessaan minua muistaa. Arwasinhan hywin,
että maitta hän pyysi muta saadakseen ostaa hewoseni,
hänen »varsinainen tarkoituksensa oli minulle antaa
matkarahaa, sillä hewonen oli lamallaan hänen
omansa, kosta olin sen häneltä saanut lahjaksi Nörd-
lingenin tappelun jälteen, maan suostuin kauppaan
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kuitenkin, hänelle mieliksi. Pussillisen kultarahoja, joita
hän tarjosi minulle hewosen hinnaksi muta, lyttäsin
luotani entä suostunut ottamaan tuin pienen tääryn,
jossa luulin olewau main moniaita markkoja. Sen jäl-
teen tartuin mattasauwaani ja kuljin leirin läpi, se
pienoinen täary kädessäni, ja Ollinen kameli mie-
lessäni.

Rykmentti oli jo lähtöön walmis, miehet riweis-
sään useimmat. Tullessani ratuunain kohdalle, heillä
oli kaikilla wiheriät lehmät hatuissaan, terwchtiwät mi-
nua ystäwällisesti ja huusiwat; „hywästi jää!" Te
käwi tipeimmästi sydammeeni nähdessäni ratsuni, jonka
ohjaksissa oli Ollifen renki, minun täytyi kääntyä selin
ja pyyhkästä kyyneleet silmistäni. Leirin edustalla jä-
timme hywästit toisillemme. Silloin Ollinen antoi
minulle pienen raamatun muistokseen; tutin häntä kai-
kesta rakkaudesta ja ystäwyydestä, minkä hän oli osot-
tanut minulle. Hän arweli, että jos emme täällä ta-
paa toisiamme enää, niin taimaassa kuitenkin, suuteli
minua ja kiirehti pois.

En enää katsonut taakseni, waan kapusin sitä
mäkeä ylös, josta wei tie. Waan päästyäni mäen
nyppylälle, en malttanut olla katsomatta wielä terran
taakseni he oliwat juuri lähtemässä marssimaan,
moniaat ratsumiehet tiirehtiwät riwiinsä, rumpujen pä-
rinä ja törmien toitotus soi laakson läpi, liput liehui-
wat, iloisia huutoja kuului ja moniaat laukauksetkin
ammuttiin siinä lähtöriemussa mukamas .

. .
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Kaweltyäni tunnin toista metsän läpi altui minua
towasti wäsyttää; tunsin pistoksia rinnassa, henkeäni
ahdisti ja päiwä paistoi liian räikeästi mielestäni,
maikka ei ollut luin kemään alkupuoli wasta. Heit-
täysin pitkälleni muutaman tammen siimekseen. Au-
toilin sitä lääryä, minkä Ollinen oli pistänyt käteeni,
nähdäkseni paljoko, hän oli minulle matkarahaa anta-
nut: suureksi ihmeekseni huomasin, että ystäwäni oli
»varustanut minua marsin isolla rahalla, paljo suurem-
malla kuin tarmitsintaan. Gi näet ollut hopeita, saati
waskirahoja hän kääryyn pannut, maan pelkkiä kulta-
rahoja, joilla hewoseni hinta oli suoritettu warmaankin
taksin kerroin. Hämilläni ja hywilläni yhtaikaa tästä
ystäwäni rakkauden todistuksesta otin käteeni sen pienen
raamatun, jonka hän oli antanut minulle, powitaskus-
tani. Katsellessani sitä päätin lukea ensimmäistä raa-
matun paikkaa mikä aukenisi ja ottaa siitä opetusta
itselleni. Menettelin sillä lailla kuin taikauskoisilla
ihmisillä on tapana. Aukeni Josuan kirjeen 7:s luku,
missä Jumala Israelin kansalle, jonka „ sydän häm-
mästyi ja tuli niinkuin wesi" jouduttuaan häwiölle tais-
telussaan Kllnanealaisia ivastaan, Josuan kautta ilmoit-
taa hawiön syyn. Sanotun kirjeen 13mnessa warsyssä,
johon silmäni osui, kerrotaan näet: „Niin sanoo
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Herra Israelin Jumala: kirous on
sinun keskellä s, Israel, sen tähden
et sinä ole scisowainen wihamiestesi
edessä, siihen asti tuin te sen kirouk-
sen siirrätte pois teidän seastanne".

Niitten sanain merkitystä jäin hautomaan mieles-
säni ! Ei ollut juolahtanut mieleeni ennen tuin nyt
wasta että olin „kiroukfen" alainen, jonka wuoksi
wastutsill myötään nousi tielleni. Olinhan aina ahke-
roinnut ja puuhannut. Olinhan urhoollisesti taistellut,
kunniaa ja kiitosta niittäätseni. Olihan niin sanoak-
seni onni ollut käteeni käymässä: waan arwaamatta se
liwahti tiehensä jälleen!

Ollista ajattelin. Hywästi oli hänen käynyt!
Ei suinkaan hän ollut varempi tuin minäkään, rykment-
tiin tullessaan ei ollut hän tuin talonpoikainen, kokema-
ton nuorukainen, tullessamme Nurnbergissä leiriin.
Olin minä yhtä urhoollisesti taistellut tuin hän, yhtä
ahneesti sotapalwelusta toimittanut; maan hän oli möy»
reänä ja hilpeänä matkalla awaraan maailmaan, kun-
niaa ja liitosta saamassa, jota wastaan minä monen
wauvan ja wastulsen perästä olin menossa kotikylääni
»viheliäisenä maantulkurina ja kerjäläisenä, wieläpa
kiwuliaana ja surkeana, eikä ollut muuta odotettawissa
tuin ennenaikainen kuolema, kunniasta ja maineesta ei
puhettakaan! Minkä wuoksi oli siunaus seurannut
hänen sälissään ja kirouksen alainen ollut minä?

Ihtätkiä alkoi minulle arwoitus selwitä, oli tuin
olisi pudonnut peite silmiltäni suuri oli erotus,
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in ahdottoman suuri, minun ja hänen
walilla: hän oli perinyt isänsä siunauksen, ja hänen
äitinsä oli rukoillut hänen puolestaan. Muutaman
käskyn olin minä polkenut jalkoihini, sen näet: „Kun-
nioita isääsi ja äitiäsi," maan Ollinen oli
ollut sille käskylle tuuliaiuen; Herra oli ollut tuoma-
rina minun ja hänen wälillä ja hänen suhteensa täyt-
tänyt lupauksen: „jitta sinun hywin täwisi
ja tauan eläisit maan päällä!" maan on-
nettomuutta oli Hän pannut minua takaa ajamaan ja
asettanut rajan minun elämälleni komin aikaisin. „Olet
tottelematon poika ollut, että ole wanhempaisi siunausta
saanut; katso, siitä syystä kirous on sinussa!" niin
ilmoitti minulle herännyt tuntoni.

Oli minusta tuin jos olisi johonkin muistoni kam-
mioon auennut owi, mikä siihen asti oli ollut lukossa
ja minkä siwu olin tiedon tahdon kulkenut. Näin teitä,
wanhempiani rakkaita, semmoisinaan tuin olitte seitse-
män muotia sitten, se erotus main, että isän hiukset
oliwat malteiksi muuttuneet huolesta wanhimman poi-
kanne wuotsi, joka oli ollut ilonne ja ylpeytenne, ja
että äidin jalot taswot oliwat ryppyihin menneet su-
rusta ja selkä kumaraksi ison taatan wuotsi. Nyt olin
näkeminäni teidän istuman pienoisessa mökissänne Som-
merhausenin kaupungissa pöydän ääressä, hiljaisina ja
alakuloisina, tahi olin tuuleminani sisarustenkeskenään
jutteleman ja pahoilewan että Valentinin wuoksi olitte
towin komia kokeneet ja ennen aikaanne wanhenneet.
Tuntui minusta tuin jos olisin wasta sotataltini paal-
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töni riisuttuani taas ollut se mitä olen, Walentin ni-
melläni ja teidän poikanne; sota, jossa olin ollut osalli-
sena, oli kuin unennäköä main; olin ikäänkuin siitä
unen hurmauksestani tointunut eli herännyt ja todelli-
suuteen palannut. Saatoin taas tuntea sitä sydämmen
tuskaa, jossa olin mennessäni pois raatihuoneesta ennen
teitä, isäni rakas, muistattehan. Täällä seisoin taas,
tawaranyyty kainalossani, luin silloin totoa poistues-
sani ja Johanneksen, weljeni rakkaan, tullessa portailla
wastaan ja hywästi jättäessäni hänelle, karkumatkalle
lähtiessäni.

„Woi minua, moi minua!" pahoilin ja
tuskittelin, „en ole kuullut isäni neuwoja, äitini wa-
roituksista ja nuhteista olen ollut wälinpitämätön; onko
kumma että olen kirouksen alainen ja ikäänkuin pi-
meään yöhön heitetty? Wanhurstas Jumala, armahda
minua, siksi kunnes saan nähdä wanhempiani jälleen
silmästä silmään, kunnes olen pyytänyt anteeksi pahuu-
teni, tunnes olen nöyrtynyt heidän nuhteitten ja kurin
alle ja kunnes olen kyyneleilläni lepyttänyt heitä. Pois,
pois, kunnes olen taas tawannut isäui ja saanut hä-
nelle sanotuksi: isä, minä olen syntiä tehnyt tuimasta
wastaan ja sinnn edessäs. Ia en ole silleen mahdol-
linen sinun pojaksesi kutsuttaa."

Nousin kiireesti ja täwelin minkä jaksoin, maitta
woimani wäheniwät mähenemistään: sanomaton halu
oli minulla silti päästä perille, oli tuin jos olisi jotu
salainen käsi hiuksista wetanyt minua eitä tehnyt mi-
nun mieli lewätä ollenkaan.
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Neljätoista päiwäa sen perästä saawuin Mainin-
jotiwarrelle ja toiwoin koht'siltään perille pääsewäni,
maan Jumala oli toisin päättänyt. Täällä lasaretissa
nyt näet oleilen ja joutohetkinä kirjoittelen tätä kerto-
mustani, niistä surkeista elämän-waiheistani, teille tie-
ootn. Ah, teitä en saa nähdä enää!

Tullessani muutamaan maalaiskylään, nimeltä
Beilenheida, taas alkoi tuntua komia pistoksia tyles-
säni ja rinnassani, jotta oli henki salpautua kerras-
saan. Kaaduin tien syrjään jakuuma weriwirta syöksyi
rinnastani cnwan niinkuin »vankeudesta päästyäni Brei-
sachin linnoituksesta. Kuinka kauan siinä wiruin en
osaa sanoa, maan lopulta muuan talonpoika tuli siwu
ajaen: hän nosti minut rattailleen, kuultuaan ähkymis-
täni, ja tuletti minun pois sieltä. Menin tainnoksiin
ucs kuinka pitkäksi ajaksi; toinnuttuani huomasin ole-
mani wuoteclla muutamassa tyhjässä huoneessa.

Gn jaksanut nousta istualle. Lopulta tuli sisään
muuan pienoinen tyttö, lie ollut lymmenemwuotias, ja
huomattuaan, että oli minulla silmät auki, hän terwehti
minua. Kysyin missä olin. „Wertheimin waiwais-
talossa!" lapsi wastasi. „Eilis-yönä oli muuan talon-
poika tuonut teidät tänne. Tässä kaupungissa on ollut
runo käymässä ja tappanut tämän talon isäntäwäen:
muita ei ole eloon jäänyt tuin minä ja olen täällä
sairaita auttamassa".

„Kuta olet, lapsi ratas?" kysyin. Hän ivas-
tasi: „Olen orpo, Isani oli talonpoika. Muutamana
päiwänä tuliwat rautapukuiset miehet ja tappoiwat
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hänen. Äitini tuoli ruttoon ja minun puniwat tänne
waiwaistaloon".

„ Sittenpä tiedät paljo kertoakin arwattawasti",
sanoin, „sillä sota saa paljon onnettomuutta aikaan
mitä mihinkin perheeseen".

„<3npä mitään kertoa osaa, maan rukoilla
osaan! Äitini opetti minua, rukoilen joka päiwa!
Rukoilenko nytkin?" „Rutollehan, lapsi ratas",
kehotin, ja tyttö pani pienet kätösensä ristiin ja laulaa
alkoi:

„ Autuas, ken sydämensä
Antaa Herran tätehen,
Suostuin hänen mielehenfä,
Hänen tahtoons tyytyen.
110, onni, korkeus,
Murhe, köyhyys, ahdistus,
Kaikki hälle hywäks kääntyy,
Glämäks myös kuolo kääntyy.

Häälywä on elämämme,
Warjo waellutsemme,
Monet waiheet edessämme,
Mc tääll' aina näemme;
Gipä onni, ylhäisyys,
Tieto, taito, ymmärrys.
Taida hetkeksikään jatkaa
Elämämme juoksun mattaa.
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. Siis, o Herra, tyytywäinen,
Nöyrä sydän mulle suo,
Niin ei mailma pettäwäinen
Ili woimlln tuskaa tuo;
Wiimein wie mua suojassas
Autuaaseen majahas,
Kussa murheen päiwät päättyy,
Riemu ikuinen on Mtty!"

Niin, Herra, lasten ja imewaisten suusta olet sinä
tiuotsen walmistanut! Olin tuon wirren lapsena
ultoa osannut ja kuin wanhan tutun puhe sen sanat
tosketteliwat sydäntäni. Kun lapsi alkoi toista wärs-
syä laulaa, yhdyin lauluun minäkin, rukoillen hänen
kanssa, ja tun olimme wiimmeisen wärsyn laulaneet,
sanoin: „AH, lapsi rakas, olet minua oikealle tielle
opastanut! Niin, o Herra, tyylywäinen, nöyrä sydän
mulle suo; ilman Sinua tosiaankin häälywä on elä-
mämme, marjo waellutsemme!"

„Onto täällä hurskasta pappia, jota ei pidä köy-
hää ja sairasta miestä liian halpana puhutella?"

„On mainkin!" tyttö wastasi, „wanha kirkkoherra
on jo käynyt täällä, maan te nukuitte silloin eikä
hän tahtonut herätttää teitä. Tänä iltana tulee hän
taas".

Hän tulikin sinä iltana, ja on toista wiitkoa jota
ilia käynyt täällä puheellani; hän on ollut rauhan sanan
saattajana. Kerrottuani hänelle elämän-waiheitani,
tumka olin tottelematon Vanhemmilleni ja kodistani
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karannut, waan kuinka aikomukseni oli mennä totiin
takaisin, nöyrtyä ja anteeksi pyytää, waan kuinka nyt,
kun näytti silta tuin en pääsisikään kotiin enää. Ju-
malalta olin rukoilemassa että Hän auttaisi minua
wiwoni perille ja kuinka lapsen laulu oli sen toiwon
uudestaan wirittänyt mieleeni, niin hän katsoi minua
ystäwälbsesti ja totisesti silmiini ja sanoi: „Tuo on
taitti oikeaa ja kohtuullista, ystäwäni ratas, maan en
tahdo salata sinulta, että wita on sywemmällä, sinun
pitää symemmäs kaimaa, paljo sywem-
mäs! Että olet wanhempasi mielen pahoittanut, on
paha, waan yhä pahempi on, että taiwaallisen isäsi olet
murheelliseksi tehnyt. On oikein, että olet katunut syn-
tisi, waan oikea katumus-rukous on luettawa Tawidin
51:nnessä salmissa, jossa sanotaan: Sinua, sinua
ainoata wa sta anmi n ä syntiä tein, ja pa-
hasti tein sinnn edessäsi, ettäs olisit oikia sanoissasi ja
puhdas tuomitessasi! Näyttää minusta tuin et olisi
sitä rukousta rukoillut wielä. Suokoon Jumala että
saisit terran wielä wanhempiasi nähdä sydämmes-
täni sinulle soisin sen ilon waan sen toiwon täytyy
sinun sydämmessäst olla sen ohessa, ja se on paljo tär-
keämpi, sen toiwon näet, että Hän un antanut syntisi
anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa, että Hän wapahtajan
esirukouksen tähden, jonka woimaa et ole tuntenut n>-
dämmelläsi, ei tempaisisi sinua pois kesken ikäänkuin
jos pelastusta ei olisi enää, waan wielä yhdennessä-
toista hetkessä armahtaisi sinua. Ennen kuin sowit
wanhempaisi kanssa sowi Jumalasi kanssa! Katso
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sydämmeest ja tutti mitä tuskaa ja surkeutta siitä on
että hylkää Jumalaa eikä pelkää Häntä. Sillä wan-
hempain halwetstminen on lahtosin Jumalan sanan
halwetsimifesta, se on felwä. Waan jos sen tunnustatPy-
hän Hengen woimalla, jota nähtäwästilkin tekee työtänsä
sielussasi, niin pyydä taiwaalliselta isältä anteeksi.
Häneltä, joka ei tahdo syntisen kuolemaa, maan että
hän muuttaisi mielensä ja eläisi, ja joka on lähettänyt
poikansa Jeesuksen Kristuksen wapahtajatsemme. Älä
laiminlyö otollista hetteä, älä kauemmin mene wapah-
tajllllsi patoon, jota kulkee jälissäsi ja etsii sinua, ja
muista niitä kalliita sanoja, että Jeesus Kristus
on tullut mailinaan syntisiä autuaiksi
tekemään".

Sillä lailla se jumalan-mies puhutteli minua, ja

Jumala awasi sydämmeni jotta se hywä sana sai sijaa
sydämmessäni. Herran kurittama armo oli teräwällä
auran-wantaalla kaikissa wastuksissa, jotka oliwat nous-
seet tielleni, kyntänyt sydämmeni peltoa ja jumalallisen
sanan siemen on matoihin putoellut ja itää alkanut.
Olen ollut kauan sokea näkemine silmineni, tewytmieli-
syydessä ja hulluudessa olin kadotuksen tietä kulkenut,
maan wiimmeisessä hetkessä, juuri silloin kun minun
täytyi nähdä, että ei ollut enää kuin yksi askel minun
ja ikuisen surkeuden wälillä,, juuri silloin on Herra
ottanut peitteen silmiltäni, ja nyt olen sen huomannut
ja kääntynyt elämän-tielle. Olen rikollinen, joka omain
pahain töitteni wuoksi olen ristinpuulle joutunut, maan
Hän, joka terran on kärsinyt meidän puolestamme.
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nnaton wiallisten puolesta, on minullekin sanonut:
Totisesti sanon minä sinulle, tänään olet olema minun
kanssani paratiisissa!

Äh, olen sen jälteen paljo huokaissut, paljo woi-
wottanut, minua on waimannut ahdistukset ja epäi-
lykset. Sieluni on ollut, niinkuin salmissa sanotaan,
täynnänsä walitnsta, on tuntunut tum olisin ollut lä-
hellä helwettiä, olen ollut niin wäsyksissäni itkusta ja
huokauksista, että olen, niinkuin T>awid sanoo, uitta-
nut wuoteeni yli yötä ja kastanut leposiani kyyneleil-
läni, maan olen taas kuullut »vapahtajani sanoja: Älä
pelkää, olen lunastanut sinua, olen kutsunut sinua ni-
meltä, sinä olet minun ja sen wuotst on minulla suuri
rauha. Olen huommnut tuinta elämä ja woimalli-
nen on Jumala sana, teräwämpi kuin kaksiteräinen
miekka, ja tunkee läpttse, siihen asti kuin se sielun ja
hengen eroittaa, ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten
ja sydämmen aimouusten tuomari. Waan olen taas
sitäkin kokenut, että Jumalan sana on tuin woide,
mitä laitti haamut parantaa. Jumala siunatkoon sinua,
Ollinen ratas, että kohtelit minua kuin laupias sama-
rialainen itään ja wuodatit öljyä ja miinaa sairaan
sieluni hllllwoihin. O Jumalani! Minulla on monta
huolta sydämmcssäni, maan sinun sanasi lohdutti
minua.

Hartahasti soisin mielii saamani terrankaan nähdä
teitä, wanhempani rattaat, ja tuulla suustanne anteeksi
antaman sanan, maan huonommaksi menee terweytem
jota puima ia näyttää siis siltä tuin ei Jumala salli-
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sikaan enää minun tawata teitä. Waan tyytyä täy-
tyy siihenkin. Hän on minun pelastanut kadotuksen
kuilusta; minäkö en tyytyisi siihen, että Hän kieltää
minulta pienempää armoa!

Hywästi siis jääkää, «vanhempani rattaat!
Jumala palkitkoon teitä jokaisesta «vähäisestäkin sanan
siemenestä, minkä tylwitte sieluuni! Lopultakin on se
siemen itämään päässyt, surujen ja waiwojen pahat
ilmat kun omat sitä kastelleet. Antakaa anteeksi, an-
takaa anteeksi! Siitä teille on olema iloa, luu näette
sinä suurena Herran päiwänä koossa sen pienen lau-
man, jonka paimenina olette olleet, siellä mihin
Hywä Paimen on kokoilema kadonneetkin lampaat ym-
pärilleen. Te, rattaat sisarukseni, minua rakkau-
della muistakaa ja rukoilkaa Jumalaa «varjelemaan
Teitä, ettette joutuisi sille tielle, jolle minä jouduin, ja
muistakaa sananpartta: kokenut kaikki tietää, waiwai-
nen laitti kokee.

Olen jo kymmenen puimaa kirjoittanut tätä kirjettä
ja kastanut sitä kyyneleilläni. Tänään täytyy minun
tai se lopettaa, sillä silmäni ja käteni alkamat pettää
ja ajlltutsenikin juoksemat hitaanpuoleisesti. Sanokaa
pormestarillekin termeistä ja pyytäkää häneltä
anteeksi kaiken sen pahan minkä tein hänelle. Hän aina
kohteli minua hywästi ja toiwon että hän ei ole «vi-
hassa tuolewaiselletaan enää. Seuraamana sunnun-
taina sen jälkeen, kuin olette tämän kirjeeni saaneet kä-
siinne, käskekää Sommerhllusenin pastorin ilmoittaa
seurakunnalle saarnatuolista, että Gastin Walentin on
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Herrassä kuollut, ja tostä katumaisena syntisenä, maan
Vapahtajaani turwaten tästä mailmasta ertanen, ru«
töiltoon hän, että Jumala on olema sielulleni armolli-
nen ja herättämä ruumiini ylösnousemisen päiwänä
ljllntailtiseen elämään muitten tristittyin tanssa,

Wasta nyt saatan sanoa: Tapahtukoon Jumalan
tahto!

Monesta maarasta ja wahingosta on Hän pelas-
tanut minua, warjelewa on Hän minua tästäkin puo-
leen. Herra, joka witfallaan ja saumallaan on tukema
minua pimeässä laaksossa waeltaessani, on wiewä tei-
täkin, isäni, äitini ja sisarukseni, oikealle tielle ja pe-
rille asti tunnes taiwaallisessa Jerusalemissa, siinä ja-

lossa taupung Hsa, näemme jälleen toinen toisemme.
Siihen asti hywästi siis, omaiseni rakkaat! Jumalan
haltuun!

Poikanne
Valentin Gast,

Kadonnut ja jälleen löydetty.

Kesäkuun 3 päiwänä 1639.

P. S. Jos Herra lisäisi wielä öljyä siihen lamp-
puuni, jota jo on fllmmumaisillaan, olen lähtewa koti-
matkalle luoksenne. Siitä en wälitä maikka se matta
tulisikin towin waiwaloiseksi. Waan jos en jaksaisi-
taan ja wäsyisin, kaiketitlin kuoltuani sotukaan kristitty
ihminen weisi perille kirjeeni; sen mahan omaisuuden,
mikä minulta jää, on hän saapa palkinnokseen wai-
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wannäöstään. Mutta jos täällä Wertheimissä kuolisin,
Wertheimin pastori toimittaisi kirjeen teille, h«ti ZkM
keisarillinen fotawäki lähtee muualle näiltä mailta jotta
ihmiset pääsemät kulkemaan rauhassa. Wieläkö
näkemä teitä ennen kuolemaani, kukapa sen tietää! Toi-
sinaan tuntuu luin olisin paranemaan päin, maan toi-
sin ajoin taas huomaan, että moimani roähenewät wä°
henennstään! Ny. niin, tapahtukoon Jumalan tah-
to ! Aamen! Aamen!" -,

n lukll.
Malentinin Kuolema.

Luettuani sinäyönä poikani kirjeen, ymmärsin taas,
että laupias Jumala antaa enemmän luin minkä osaam-
me rutoillakaan. Elämäni syntimmistä hetkistä, pc-
lonalllisuuden ja kyynelten mustasta yöstä oli tullut
loppu mihdoinkin ja kirkas aamu Herran armosta sa-
rasti. Poikani oli kadonnut, maan oli palannut jcib
leen ja sieluni riemuitsi Herrassa, minun Vapahtajas-
sani. Silloin tulin ajatelleeksi kuinka waimoni ja muut
lapseni tuolla ylhäällä olimat taimaallisilta muorilta
jo nähneet Herran kirkkauden tuleman ja kuinka he,
minun seisoessa täällä wielä suruissani ja huolissani,
oliwat riemuissaan Herraa kiittäneet Valentinin pe-
lastuksesta, sillä taiwaassa on ilo suurempi yhdestä
syntisestä, joka tekee parannuksen, tuin kymmenestä
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Vanhurskaasta, jotka eiwät parannusta kaipaa! Tähän
«sti oliwat he olleet minusta niitä, jotta omat pääs-
seet suurista waiwoista, ivaan nyt näin heitä a utuai»
na, puettuina maitoisiin waatteisiin, palmunlehwät lä»
sisfään, ja itäwöin hartaasti päästä minätin joultoon,
jos Walentin sinne kutsutaan. Waan Jumalan aja-
tukset eiwät ole meidän ajatuksia, wanhan, lelwotto-
man rungon piti jäädä maahan tuuleen ja tuiskuun
wielä, sen jälteen luin siltä oli karsittu otsat ja kat-
kaistu latwa.

Kolme päiwää ja kolme yötä istuin poikani sairas»
wuoteen ääressä, kertoen hänelle hänen äidistään ja
sisaruksistaan ja näitten wiimemainittujen leikeistä, mi-
ten rutto ja nälkä ja monenlaiset muutkin onnettomuu-
det oliwat kylän mäen häwittäneet, rukoilin hänen kans-
saan ja luin hänen kuullen niitä rukouksia, joita ru-
koilemat tawallisesti tuolewaiset ja sairaat. Kolman-
nen päiwän illalla huomasin, että wiimmeinen hetki
oli käsissä ja uskoin hänet Jumalan haltuun ja huo-
maan, rukoillen että Hän, jota oli johtanut hänen as-
keleitaan elämän tielle, oli wiewä hänet perille asti.
Poikani oli tosin tajullaan, maan ajatukset oliwat hä-
nellä korkealla lentämässä, taiwaallisiin yläilmoihin,
niinkuin on tumallista luolewaisilla, siihen kotiin, josta
ei enää tähän surun laaksoon palata, ja hänen puheensa
oliwat tuin profeetan putieet, tulemia asioita jatapah-
tumia ennustamassa; ihmisen sielu on kuin kantele,
jonka kielet katkeamat lopulta kun paljon ja ahkerasti
soitetaan.
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Poikani makasi wuoteellaan, maan ei nukkunut silti,
olihan main wäsyksissään hywin, puhuttuaan taiten
päiwän, muun muassa oli hän sanonut tahtomansa, että
laskettaisiin hänen ruumiinsa äidin ja siskojen ja Man-

han Weitin läheisyyteen; maan minä rukoilin, wälistä
ääneen wälistä hiljaa, aina sen mukaan minkä puolesta
rukoilin, hänen wai omasta puolestani.

Kellon soidessa yksitoista, tuli ualowartija
Hannu Ebeling, jola oli poikaani käynyt terwehtimässä
wähä wäliä, kadulla ja lauloi alkunamme alla niinkuin
tapansa oli jota ilta kellon yhtätoista soidessa laulaa:

„Ustollisna ei ollut oppilasta tuin
yksitoista,

Hirweätä että petti kahdestoista!"

Silloin loi Walentin silmänsä auli jasanoi, muis-
taen laiketittin pastori Theodorikuksen saarnaa sinä
päiwänä tun häntä ensi lerran ehtoolliselle laskettiin;
„Ne yksitoista tomeria, jotta minun kanssa meniwät
pyhälle ehtoolliselle ja lupasiwat olla Herralle uskollisia,
omat tailli pitäneet sanansa, maan minusta oli jo tulla
Juudas pettäjä, kuitenkin Jumala armostaan
teti minusta Pietarin, näki kyyneleeni ja armahti
minna jotta pääsen yhdentoista weljeni kanssa sitä
suurta ehtoollista nauttimaan, johon meitä on kutsuttu.
Jumalan waltakuntaan! Jumala siunatkoon
sinua, Ollinen rakas!"
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Muistui minunkin mieleeni se rukous, minkä olin
rukoillut mainittuna ripillepääsupäiwäuä niitten kahden-
toista nuorukaisen puolesta, ja huomasin nnt, että'oli
Jumala sentin rukoukseni kuullut.

Sen jälkeen ei Walentin enää puhunut, mitään,
huulensa main liiktuiwat, ikäänkuin jos olisi hän itsek-
seen rukoillut hiljaa, ja kädet oli hänellä ristissä. lö-
sydänna täwi hengitys rastaaksi eikä hän enää pysty-
nyt ilmaisemaan ajatuksiaan muulla lailla luin että
toisella kädellään wiittasi ylös päin, silmät kirkkaina ja
suu hymyssä.

Lopulta soi kello yksi! Silloin pidätti hän hen-
keään, ikäänkuin jos olisi kuunnellut ladulla astuman
palowartijan askeleita, joka näet lauloi, ääni ma-
misten, arwattawllsti sairas poikani mielessään:

„Iksi on tarpeen, o Jumala,
Autuaallinen anna kuolema."

„ Jumalan haltuun, isä rakas!" poikani huusi, loi
minuun muutaman silmäyksen wielä, huokasi ja laski
päänsä alas, „Aamen!" sanoin siihen ja katsoin
hänen puoleen, silloin oli sydän laannut sykki-
mästä.

Seison siinä hetken aikaa ääneti ja katselin hä-
nen wielä kuolemassakin kauniita tasmojaan, jotka oli-
wat hywin hänen äiti wainajansa näköiset, jarukoilin,
maan kadulla kuulin miesääniä ja hewosen kannoin
kapsetta, Sotawäkeä oli jo moniaita päiwiä teräänty-
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nyt Wurzburgin tienoille; ruotsalaiset näet aikoiwat
niillä tienoin rynnätä keisarillisten kimppuun, ja muuan
wahänen ratsumies-joulko oli juuri menossa kaupungin
läpi. Ihtätkiä kajahti taasen rumpujen parryylys ja
törmien toitotus Kirkkotorilla, ja katso, soittiwatpa pa-
rasta aitaa sitä samaa sotalaulua, josta poikani, ol-
lessaan lapsena wielä, oli niin ihastunut, että liitti
sotatantereelle kaatumista tunniallistmmaksi ja iha-
nimmaksi kuolemaksi muka, ja josta hän niin heltyi
«ttä kyyneleet tiertyimät silmiin. Mieleni joutui tuota
kuullessani aiwan tuohuksiin ja huusin ääneeni itkien i

Walentin parka! Toiwosi surkeasti petti, mal-
lan surkeasti tosiaankin! Kuolema ei lamannut sinua
aukealla ja awaralla sotatantereella, niinkuin halusit,
menihän sinun siwu, maitta olit sitä hartaasti syleillä
tahtonut, ja ajoi sinua takaa pieneen kotiisi, pieneen
tamariisi, ja sanoi masta täällä: „Tule nyt!" että
saisit tuntea sen kowuutta kerrassaan. Ia kuitenkin
täytyy miuun kiittää sinua, Jumala, siitä että masen-
fir hänen , ylpeätä mieltään ja armostasi meit hänet
ijankailkisillc, wiheriöille niityillesi, sekä siitä että olet
suonut minulle, mies paralle, lohdutuksen nähdä hänen
rauhassa erota tämän maailman turhasta menosta, niin
että wielä saan lamata häntä. Herra on ant a»
nut, Herra on ottanut, siunattu olkoon
Herran nimi!"

Sillä tllwoin, rukoillessani tuli Hannu Ebeling si-
sciäu ja nähdessään, että Walentin oli kuollut, istui
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hän wiereeni ja kanssani, olipa kaiten yötä-
tin huoneessani ja lohdutti minualystäwällisellä pu-
heellaan.

23 l»!l».

WieläKin muuan jnmalan-tuomio

Aamupuolella lähetti pastori minulle sanan että
tulisin hänen kanssa, ehtoolliswiina-astia jarippileiwät
muassani, käymään Gibelstadtin kaupunginosassa; oli
näet muuan sotamies syöksynyt hewosen selästä ja pa-

hasti särkynyt, jotta kuolee tohtsiltään luultawastitin,
ja hänelle olisi annettawa Herran ehtoollinen.

Se ratsumies, joka toi sanan, kertoi, että yöllä
yhden aikana tun oliwat tulleet tähän kaupunkiin, oli
kaupungin-portti (jota oli maalattu wastikään walteatsi)
ollut selällään auki ja muuan hewonen oli säikähtänyt,
noussut takajaloilleen niin että ratsumies putosi se-
lästä ja loukkasi pudotessaan pahasti päänsä porcn-
pieleen. Oliwat ottaneet loukkaantuneen
maan huomasiwat piankin, että miehestä ei tulisi elä-
jää, ja tutsuiwat sen wuoksi pastorin tuolewaisen
puheelle.

Perille tultuamme meidät osutettiin wapaaherra
Greifentlaun taloon. Siellä malasi mies, pää tää-
ryissä ja woiwotellen. Sytytettyäni kynttilän pala-
maan ja jätettyäni pastorille miinan ja leimat, lätsin
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kartanolle, jotta pastori saisi olla tähden sairaan
kanssa.

Kartanon toisella laidalla oli kaupungintalo ja
leskellä oli sotalippu pystyssä seisoman tangon pääsjä,

sotamiehiä yltympäri, mitä wirui pitlällään, mikä istui,
mitä seisoi. Waan mielessäni oli poikani kuolema enkä
sotawäestä paljo wälittänyt.

Silloin tuli minua ystäwällifesti puhuttelemaan
ratsujoukon päällikkö, jolla oli iso, waaleanlarwainen
parta, niinkuin useimmilla muillakin ruotsalaisilla ja suo-
malaisilla, ja kysyi oliko pastori jo mennyt sairasta kat-
somaan. „ Siitä on jo neljännestunti kun hän meni
sisään", wastasin. Ratsuwäen päällikkö ihmetteli: „2Lai
jo neljännestunti sitten! Sen huomaa, että paatuneen
syntisen kanssa pastori joutui tekemisiin, kosta niin
kauan wiipyy sairaan pakinoilla". Kertoi sitten, että
oli luullut kansan oleman tatolisustoisen näillä tienoin,
maan sattumalta saikin tuulla, että oli erehtynyt; kan-
sahan onkin täällä ewantelis-usloista. Lopulta kysyi
tämän kaupungin nimeä.

„Sommerhausenin kaupunki!" wastasin. „Som-
merhaufen?" sanoi ratsumestari, ikäänkuin olisi
kuullut sitä nimeä joskus mainittawan, „onto senkin
nimellistä kaupunkia? Wiisi kuukautta sitten erosi ryk-
menttimme palwelutsesta muuan mies, joka oli Som-
merhaufenista. Wai tämäkö kaupunki on Sommer-
hausen!"

„Hywästitö hän käyttäytyi?" tysyin ja sydäm-
meni rupesi syltimään. Ia katsoessani mitä wäteä fo«
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tamiehet oliwat, huomasin, että ne oliwat ruotsalaisia
ja suomalaisia rakuunoita.

„Ikäwä sanoa, en usko, että hän on elossa enää.
Maan, eli tahi tuoli, urhoollinen, kelpo mies hän oli
ja seitsemän wuotta oli hän minun uskollisena tyweri-
nani, waan wastuksia oli hänellä paljo, KalspkaHan
.lippua, joka liehuu tangon päässä,tuossa. Ve.olisi
joutunut wihollisten käsiin tuimassa tappelussa, jol-
leminc me kahden olisi yksissä neuwoin riistäneet sitä
heidän käsistään, ja olisin jo aikoja sitten maannut
turpeen alla. Nördlingenin tappotanterella, jollei hän
olisi Jumalan awulla pelastanut henkeäni. Minä
nyt ratsumestari, roqssn. hänen, käwi huonosti, jolta
täytyi sotaplllweluksestll erota ja lieneekö hän kotiin
palannutkaan." .

„ hlntataa minulle,. wanhalle miehelle, anteeksi, että
utelen nimeänne," wastasin; tuntoni liikahti ja silmäni
tyyneltyi. , -

„i2llinen .on nimeni!" hän ivastasi, „kolme
kuukautta sitten nimitti ewersti Gordon minua ratsu-
mestariksi, ja se toweri, josta mainitsin, oli W alen-
ti n G as t nimeltään! , Tunsitteko häntä?" ,

„ Tunsinko?",wastasin, „Tunstnpa hywinkin, hän-
hän oli oma poikani! ~Ia tunnen teitäkin, Ollinen ra-
kas.,. Olette,, hänelle hywän työn tehneet, pelastaneet
hänet Jumalan awulla ijankaiktisesta kuolemasta!"

, „Teidänkö poikanne todellako?" ratsumestari,ihmet-
teli, tarttuen kiiwaasti käteeni molemmin käsin, „ onko
hän elossa wielä ja onto totiin tullut?" ,
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„On!" wastasin hänelle, „lotiin tullut
kolme päiwää sitten, minun luokseni, hänen isälleen li-
han puolesta ja maalliseen totiinsa, jatänään, aamulla
warhain, juuri sinä hetkenä luin te törmien soidessa
tuljitte kaupunkimme läpi, meni hän tajwaallisen isänsä
luokse taiwaalliseen kotiinsa. Waan kuollessaan hän
siunasi teitä, tiitollisna!" - ,

Minun piti nyt kertoa hänelle kaikki minkä tiesin
poikani kotiin tulosta ja lopuksi hänen kuolemastaan, ja
mitä hän oli sanonut ennen tuin henkensä heitti; ja
t»n taas kiitin häntä sydämmellisesti ja hartahasti siitä,
«ttä hän oli Jumalan amulla pelastanut poikani sie-
lun kadotuksesta, arweli hän, että eipä suinkaan hän
ollut erinomaista hywää mitään tehdä osannut eikä
ansaitse minun liitoistani ensinkään; hän oli muta
muuan oppimaton mies main ja hywä on luin itse-
kään jaksaisi waeltaa elämän kaitaista tietä kompastu-
matta. Waan Walentinia sanoi hän Jumalan niin
ihmeellisesti johdattaneen, että.hän hymin arwasi hy-
wästi jättäessään hänelle, että pian oli peite putoama
hänen silmiltään ja hän heräykseen tulema. Walentin
oli aina näet ollut wilpitön sielu, ja milpittomiä ei

Jumala hylkää. Sen jälteen hän kertoi minulle niitä
näitä pojastani, joka teti isälliselle sydämmelleni hr>«
mää, hänen ystäwällisyydestään ja uskollisuudestaan
sM lopulta hänen alakuloisuudestaan sairaana olles-
saan; ja toiwoi hän wielä saamansa nähdä ja puhu-
tella minua, koska rykmentti jää tänne muutamaksi
päiwäksi.
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Meidän jutellessa siinä keskenämme, tuli pastori
ulos, kaswot aiwan kalpeina, ja sanoi ratsumestarille:
»n aiwan mahdoton antaa sairaalle pyhää ehtoollista!
Hän on aiwan luin riiwattu, kiroilee ja karjuu kau-
heasti, sanoo näkemänsä jotain kummitusta; lienee
mies raulla ties minkä pahan ritotsen tehnyt eläissään.
Tulkaahan itse katsomaan, pastori kehotti. Ratsumes-
tari kertoi meille nyt sairaan sotamiehen elämänwai-
heita, kuinka hän oli ollut keisarillisessa sotamäessä up-
seerina ennen ja Breisach kun piiritettiin, niin että tä-
mä linna lopulta häätyi antautumaan Ruotsin mäen
haltuun, niin, syystä että jätettiin linnan mäen mal-
taan joto mennä matkoihinsa tahi rumeta Ruotsin
mäen puolelle, oli hän suostunut Ruotsalaisten puolelle
rupeamaan; maan huonosti oli hän käyttäytynyt, konnan
loukkuihin turwautunut milloin mihinkin ja kun ei hy<
wästä sanasta wälittänyt eikä ottanut parantaakseen
tapojaan, oli rykmentin päällikön täytynyt rangaista
hänet ja alentaa haimaksi fotamiehelsi. „Waan käy-
käämme katsomassa häntä!" ratsumestari sanoi ja me
mentiin laitti tolme sisään.

Olipa hirweä nähdä tuota mies paitaa! Hän
istui sängyssä ja riehui, niin että kaksi miestä ei ollut
jaksaa hallita häntä, silmät pyöriwät päässä ja suusta
tuli waahtoa. „Pois, pois!" karjui hän, „pois, ulto
riepu, johan olen terran aiwokoppasi halli lyönyt!
Wielätö kummittelet! Wailka Harmajat hiukseni omat
werissään terrassaan, niin ihka elämänä silti asetut
tielleni pahus, maitoinen paita ylläsi, ja ojennat laihat
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täsiwartesi minuun päin ja säitähytät hewoseni . . .

Eteenpäin! Eteenpäin, minun komppaniani ur»
hotas, kannustakaa hewosenne! Tänään on iso raha-
saalis saatamana, ja jokaiselle tulee hänen osansa, yhtä
suuri toiselle tuin toisellekin! Waan metsänwartija, se
wiheriatatkinen mies näet, hän on minun saa-
liini . . . lyökää häntä selkään, towerit, lyökää, minä
tartun kurtusta, pidä sinä puoltasi, waantämä on wiim-
«einen hetkesi, on missiinkin; meitä on latsi yhtä ivas-
taan! Ha, ha, ha! Katsokaa kuinka hänen silmänsä
muljottawat, ta niin, jättäkää hänet siihen, ei hän
enää siitä nouse! . . . Waan se harmajahapsi'
nen tuossa elää wielä ja ryntää wielä kerran pääl-
lemme. Laskehan minut menemään, tunnethan minut!"

„Herran tähden," huusin, »sehän on Nikolai
Paradeiser, joka wanhan Weitin, portinwartijan,
tappoi!"

„Nikolai Paradeiser?" sairas sotamies huusi puo-
testaan, „mistä hiidestä sinä sen tiedät? Valehtelet!
Minähän olen Gordonin ruotsalaisen rykmentin ratsu-
miehiä! Towerit rakkaat, poistakaahan tuo iso kiwi,
jotta hewoseni ei kompastuisi siihen, poistakaa se, poista-
kaa! Ka niin, hywä on! Waan siinä se pahus
nyt makaa taas! Hei, hewoseni, hei! Koski ki-
peästi päähäni, woi, woi, woi! lätä minua rauhaan,
jätä rauhaan, ukko pahus!"

„Se on jumalan-tuomio tämä";" sanoin, „tuo
mies on tämän kaupungin portilla tappanut muutaman
ivanhan miehen, murhannut syyttä suotta!
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,'NiiN-'onkin", sanoi mamisten muuan toinen so-
tamies, joka oli asettamassa houraileman sairasta-,
„jUmalan tuomio tosiaankin, sillä minä olin hänen
renkinsä silloin ja näin sen kauhean tapauksen. Minä
näin tänään omin silmin sen wanhan miehen, joka sil-
loin kuoliaaksi lyötiin, taas ihka elämänä seisomanpor-
tin wieressä, ojentaman käsiwartensa Paradeiseria kohti
ja uhkaaman lyödä häntä, totta tosiaan, sen näin mi-
näkin! Olimme juurikaan päässeet puhumasta siitä,
nun yhtäkkiä hän huusi: ,katso! Tuossa se seisoo!' ja
töwllsti minä hämmästyin, sen arwaatte, knn tosiaan-
kin se wanhus harmajapää siinä seisoi ihka elämänä.'"

„Se on tyhjää puhetta!" wastasin, „olette näh-
neet walteatsi maalattua porttia ja luulitte kummituk-
seksi, Häwettää, konnat, waiwattu, paha omatunto
teillä on ollut, siitä se kummitus on kotoisin. Autuaat
omat kuolleet, jotta kuolemat Herrassa,
ja Herrassa hän tuoli, wänha Weit, sen tiedän.
Sen main raamattu tietää, että Herra antaa juma-
lattomille „wapisewan sydämmen", jotta he peilaamat
wihollisiaan, wieläpä tuulen lennättämää, tuimaa leh-
teäkin lähtcwät patoon itääntuin miekan alta, ja kaa-
tumat maikka ei tutaan aja heitä takaa!"

„Gitö kukaan aja takaa?" sairas sotamies
karjasi, „siinähän tuo seisoo! Malta, minä sinut pis-
tän kuoliaaksi entä lähdekään pakoon , , . Minä, mi-
näpä" ... ja hän mistasi ne molemmat sotamiehet
jättiläisen woimalla ja wimmalla luotaan, juosten wuo-

teeltaau; ratsumies riensi tarttuakseen häneen käsiksi.
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wäaN stttten kuin hän ehti, sairas kaatua romahti pM
täMen lattiaan pää edellä ja . . . kuoli.

Ilmeistä jumalan-tuomiota nähdessämme emme
armanneet isoon aitaan puhua mitään, oli meistä tuin
olisi salama iskenyt huoneeseen. Lopulta lasti ratsu"
mestari sotamiesten' lasten hengettömän ruumiin muo-
teelle. Minä ja pastori menimme totiin, jätettyämine
yywllstit ratsumestarille siltä Maralta, että en enää ta-
paisi häntä.

24 lnku.

Loppu.

Huomenna, aamusta päiwin, oli Walentmin ruu-
mis hautaan laskettama. Ratsumestaria ei enää'nä-
kynyt, jonka wuoksi luulin että hänen oli täytynyt läh-
teä matkoihinsa hywästi jättämättä.

Palomartija Hannu Gbeling oli vuhdistuttcmut
waimoni ja lasteni sekä portinwartijan Weit mainajan
hautakummut rikkaruohoista ja istuttanut niille kukki-
mia ruusupensaita moniaita. Äidin ja Johanneksen
hautain mätiin oliwat taimattaneet poikani haudan,
niinkuin hän oli pyytänytkin. Kaikki kaupungin asuk-
kaat, joita rutto ja taudit muut setä wihollistcn mie-
kan istut ja kiwäärin-luodit oliwat tapaukselta eloon
jättäneet, tuliwat hautajaisiin, joto talooni katsomaan
ruumiista wielä kerran tahi tumminkin hautuumaalle
osottamaan minulle sääliään ja mainajan muistoa tun-
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nioittamaan. Itsetutin muisteli ja lertoi toisille mitä
hywää wainaja oli heille tehnyt eläessään, mitä mille-
kin. Tulipa Hannu Miindleinin lestilin jakysyttyäni,
olito hän lutaties wihassa wainajalle siitä että poikani
oli aiheuttanut hänen poikansa kuoleman, hän wastafi:
siitä Jumala minua «varjelkoon; päinwastoin hän mie-
lihywällä muistelee sitä, että Walentin henkensä uhalla
terran pelasti hänen poikansa surman suusta, ruotsa-
laisen fotawäen hyökätessä kaupunkiin tuonnottain
Tämähän kaikki oli suureksi lohdutukseksi minulle su-
russani. Kellon soidessa yhdeksän, jolloin oli mäm
ruumissaaton lähteä kirkkomaalle, kuului sotawäen as-
keleita kadulta ja tomennettawan: seis! Ne oliwat
Walentinin entiset towerit, suomalaiset rakuunat näet,
jotka tuliwat, komeissa juhlapuwuissaan, miekan kahwat
main suruharson peitossa, ja joukossa ratsumestarikin,
Moniaat rakuunat tantoiwat käsissään kypärin, miekan
ja kannukset, jotta oliwat olleet pojallani. Katseliwat
hetken ruumista äänetöinnä ja asettuiwat sitten tum-
mallekin puolelle arltua, tunniawartijoitsi näet. Waan
ratsumestari tuli lähemmäs arkkua, tarttui wainajan
käsiin ja sanoi itkusilmin: „ Minun on sinua sääli,
weljeni Jonathan, minulla on ollut sinustapaljon iloa
ja hywää, ja olen sinua rakastanut, weljeni ratas,
enemmän tuin ketään waimoa!" Sitten, kun oli kansi
pantu arkun päälle, laski hän miekan, kypärin ja kan-
nukset kannelle, neljä rakuunaa nosti paarit ja kantoi
ne hautuumaalle päin, kadun kummallakin puolella toi-
set rakuunat lujana; edellä kulkiwat koululaiset, sitten
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muut kaupungin asukkaat ja heidän jälteen laulukun-
nan jäsenet, jotka lauloiwat sen wirren, jonka ensim-
mäinen wärsy alkaa näillä sanoilla: „AH mik' autuus
ompi siellä Walituillll taiwaissa!" Heidän laulettua
kolme wärßsyä, puhalsiwat rakuunat tormeihinsa, kul-
kiessaan arkun jälteen pastorin edellä, muutaman suru-
marssin säweleet, niinkuin oli sotamiehillä tapana hau-
tajaisissa. Ruumiinarkun takana kamelin minä ja
Hannu Goeling wieressäni, sen jälkeen tuliwat ratsu-
uestari ja moniaat muut rakuunat nmmmeisinä.

Haudalla pastori piti puheen Jobin 9:nnestä lu-
wusta ja 25 wärssystä: „Minun päiwäni omat olleet
nopiammat luin juoksija: ne omat paenneet ja ei mi-
tään hywää nähneet", ja kun oli laulettu wirsi: „Mä
nukun haawoin Kristuksen", komensi ratsumestari ja
rakuunat ampuiwat kolme laukausta, silloin oli
hautaustoimitus loppunut ja me palattiin kotia itseku-
kin. Kunnialliset hautajaiset ne oliwat, wieläpä ko-
nnatkin, eitä sen tapaisia ole ollut kaupunkimme asuk-
kaalla kellään. Hänen hautansa on siinä missä on iso
tiwinen risti; yksi paikka on wielä tyhjä siinä wie-
ressä, johon minun ruumiini on pantawa, jotta olemme
kaikki koolla, luu Jumala on meitä herättämä kuolleista
ijanklliktiseen kirkkauteensa. Kyynelsilmin ja kiitoksilla
heitin hywastit ratsumestarille, eipä silti myötyrikst,
maan siksi lun näemme toinen toisemme haudan tuolla
puolen, maallisen waelluksemme päätettyämme.

Kysyt, lukijani ratas, kukaties: Millä mielellä
olit tätä kaikkia lotiessasi?" -- Tosin useinkin oli mi-



162

nnn ikäwä ja halusin päästä Kristuksen luokse, maan
se minua pidätti tässä surkeuden laaksossa, että Wa-
lentinin olin odottamassa toteutumaksi; maan nyt kuu-
lin Margareetan, waimoni, kutsuman: „Tu l e!" ja
lapseni kutsuiwat: „Tule, tule, eihän sinulla enää ole
Mllilmassll mitään etsittäwää, maan täällä meillä on
tyhjä paikka sinua odottamassa!" Ia joka kerta kuin
kuulin heidän äänensä, huokailin: „Wartija, eikö ole
aamu jo tulemassa?" Sillä mielellä olen kuin lau-
laessamme Walentinin hautajaisissa:

„Äh mik' ompi siellä
Walituilla taiwaassa!
Sit' ei arwall aju imelä,
Kieli ei woi kertoa.
Kaikki siell' on ihanaista,
Mitä silmin katsellaan,
Ijät kaikki saadaan maistaa
Rakkautta Jumalan."

Ah, Herrani ja Jumalani! Milloin on tulema
se hetki, jolloin sanot minulle: „Tule!" Milloin olen
minä, jota yksikseni jäin, saapa käskyn lähteä täältä?

Sota on nyt loppunut wihdoinkin, sen lyömät
haawat alkamat »vähitellen mennä umpeen, rauhan tul-
tua, maikka sotaa on kestänyt jo kolmisenkymmentä
ajastaikaa; maan sieluni ikäwöipi parempaa rau-
haa kuin tämä. Olen jättänyt hywästit tälle mail-
malle; laiwani, jolla olen purjehtima pois muille maille,
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on rannassa lähtöön walmiina, muuta ei kaipaa kuin
käskyä, minkä Jumala kaiketikkin kohtiaikoihin on an-
tama. Pian, pian on Hän laskema palwe-
lijansa rauhaan!" ja jos onkin laiwani kulke-
nut hiljaisesti, jos se toisinaan on ollut myrskyssäkin
ja ollut sortumaisillaan symyyteen, kuitenkin kaiti-
tentin olet Sinä, Jumalani, armosta suonut, että tuu-
lessa ja tuiskussa, hädässä ja ahdistuksessa omat
silmäni nähneet wapahtajani, ja Hän
on ojentanut armollisesti minulle kätensä, niin usein
kuin minä, heikkouskoisena Pietarina, olen ollut aal-
toihin huttua ja sanonut: „Auta minua, Herra!"

Owatto sinunkin silmäsi, lukijani ratas, nähnyt
Häntä? Jos omat, tule kanssani laulamaan kiitos-
wirttä: Zoli voo (Gloria! Herralle yksin
lunnia! Aamen!

Sommerhausenissa, wuonna 1650.

UdalrituZ Gast,
opettaja mainitussa kaupungissa 40 wuotta.







„9luorten lirjastoa" on tapn asti ilmaantunut:

I. 8k ttjatS U0blltrt0ti, lunula aattBU iljnteellifeoti. ftertomus
nuori[oIIe. ftirjoitti grans Hoffmann. Sinta 1 ml.

II. $fktluTiM0 BittttH ptrii. ftertoi nuorille nstarotlleen grans
Hoffmann. §inta 1 ml.

III. ilsliolltntn in raljbu. 9luorifoIIe lirjoittt grans §offmann.
Sinta 1 ml.

IV. |otha=8wkki. 9tuorifolIe lirjoitti grans §offmann. §tn=>'
ta 1 ml.

V. Jmmhan rikkaim nton hau0fj. SRuorifoa roarten. 3JluIaeIma.
§inta 1 m. 25 p.

VI. fugtn aarrt. Sluorifolle nouferoalle falfalfi lirjottti grans
§off ma n n. §inta 1 ml.

VII. fiuititoir inSkta. SHuorifoIIe nouferoalle falfalfi lirjoitti grans
Soffmann. §inta 1 ml.

VIII. Jjku komiin kaktt, ft Btkratan liigtiia. Salfalfi nuorifolte Ierto=
nut grans §offmann. §mta 1 ml. 25 p.

IX. %ih an raljwt. STCuorifoIle nouferoalle falfalfi lirjoitti grans
Soffmann. §inta 1 ml. 25 p.

X. P«0tiiiii=j)0iktt. ftutoaus memteilta ajoilta. Snglannin lie*
lellalirjoitti 3tustin£Iare. §intalm. 75 p.

XI. iUtljtkfrf. SBanljan etoerstin loulumuistelmia. Salfalfi Ih>
joittanut (Srnft oon Sffitlbenbrucfj. fturoitettu. §inta
75 p.

XII. jjitturi Sdjltmifclin triokumiitiilUfft elitmanntaiticei. ilirjoittanut
falfalfi Slbalbert oon (Sfyamisfo. §inta 1 ml.

XIII. pttEtaclSaljlliitasr Sertomus. lirjoitti &einrfcf) oonftleist.
§inta 1 ml. 25 p.

XIV. ©ptttajg \a itanen poiknnftt. Rertomus 30»rouottfen [oban ajoilta.
ftertonut Si. S. Caspari. §inta 1 ml. 25 p.

XV. fptikkiutS jaltuja meunetllS ajoilta. tfertonut SUbert 5Ricf)=
ter. . §inta 50 p.

XVI. gatttratiotha fun ftaitcgaH, SDlerijuttu, jonla tertoi Sofef
SBaierlein. £inta 75 p.

XVII. £}ukke=|tikkf. SRuorifoIle lerionut Zl) eobor Storm. §inta
75 pennia.
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