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I

Kenraali Aminoff seisoi Vöyrin kappalaispappilan
ikkunassa, katsellen ohimarssivia pataljoonia.

Oli iltapäivä, tuossa 2:n tienoilla. He olivat juuri
saapuneet tänne Vähästäkyröstä. Sotamiehet astui-
vat kumarassa, väsyneinä, mutta käynti oli sittenkin
tahdikasta. »Vasen .. . oikea ... vasen .. . oikea!
Kiinnittäkää!» Nuoren vänrikin ääni kajahti kiuk-
kuisena. Rivit syöksähtivät muutaman askelen
eteenpäin, pistimet kalahtivat yhteen. Rumpu löi
tahtia yksitoikkoisesti. Mutta nyt kajahti marssi,
reipas ja sytyttävä. Soittokunta kulki ohi, klarinetin
ja fagotin puhaltajat etunenässä, niiden jäljessä
kolme käyrätorven soittajaa ja trumpetin puhaltaja.
Kaksi poikasta, päässä korkeat tönttöhatut, astui
viimeisinä rumpua lyöden, toisella aikamiehen ase-
takki, jonkaylöskäännetyt liepeet melkein laahasivat
maata. Mutta uljaasti hän löirumpuaan —ja hänen
nykerönenänsä hohti punaisena.

Aminoffin silmät kostuivat. Siinä marssivat Ku-
ninkaallisen Porin rykmentin jäännökset kohti Mun
salaa, jonne ne Gyllenbögelin vapaajoukon kanssa oli
komennettu avustamaan Reutersköldiä. Ryssä ah-
disti tätä kovin Uudenkaarlepyyn tiellä. Peräänty-
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mistie uhkasi joka hetki tukkeutua pääarmeija
vaappui mitä suurimmassa vaarassa.

Pataljoonat olivat ehtineet ohi, jaAminoff istahti
nojatuoliin. Paljon oli tapahtunut viime päivien
kuluessa: Vaasa oli jätetty suin päin, melkein pako-
kauhun vallassa. Armeija oli täydellisessä hajoamis-
tilassa. Karkaamisia tapahtui yhtenään. Sotajoukko
hupeni tunti tunnilta . . . suli kuin lumi auringon
paisteessa . .

.

Hän huokasi syvään, istuen kädet kasvoilla.
Niin, niin . .

. murhenäytelmä oli kohta loppuun
näytelty. Oli aika esiripun laskea .

.
.

Jostakin rakennuksen toisesta päästä kuului oven
kiivasta käyntiä ja sekavaa puheen sorinaa. Niin

siellä kokoontui sotaneuvosto pohtimaan tätä
epätoivoista tilannetta. Mitäpä siinä oli pohtimista

antautuminen oli ainoa keino.
Aminoff nousi hitaasti ja lähti neuvotteluhuonee-

seen. Siellä olivat jo kaikki koolla Klingspor,
v. Yegesack, Adlercreutz, eversti Brändström, Klerc-
ker, Gripenberg, Möllersvärd ja muutamia muita.
Döbeln loikoi sohvassa kalpeana ja väsyneenä. Hän
ei ollut vielä täysin toipunut taudistaan, jonka uh-
riksi oli joutunut Uudessakaarlepyyssä sattuneen
kylmettymisen takia. Hän ei näyttänyt juuri seu-
raavan toisten kiivasta keskustelua.

Yegesack istui ikkunanpielessä jatakoi pöytääkap-
palaisen kirjepainimella. Hän teki sen enemmän aja-
tuksissaan, mutta Aminoffista näytti, kuin olisi hän si-
ten koettanut kiinnittää toisten huomiota sanoihinsa.
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Minä olen seurannut määräyksiä, hyvät herrat,
puhui hän, ja hänen komea kotkannenänsä kohosi

pystyyn kuin tunnustellakseen, uskaltaisiko joku
epäillä sitä.

Klingspor vilkaisi häneen hätääntyneenä aivan-
kuin epäillen, että joko tuo iskee. Hänen piti vastata
monelle eri suunnalle.

Vanha Klercker varsinkin oli kiihtynyt. Tässä
sitä nyt oltiin, kun ei oltu seurattu hänen neuvojaan!
Jos olisi alunperin otettu vastaan Hämeenlinnassa,
ei röhittäisi nyt täällä. Se casus, johon hänen ylhäi-
syytensä oli Hämeenlinnassa niin innokkaasti ve-
donnut, oli nyt synnyttänyt tämän loppucasuksen:
nyt heidät nieli p-u. 1 Hän arvosteli ankarasti liian
äkkinäistä Vaasan tyhjentämistä. Valmiiksi lei-
vottu taikina oli jäänyt ryssän paistettavaksi.
Neljätuhatta leiviskää jauhoja, Herra varjele! Niil-
lähän olisi ruokkinut armeijaa pitkän aikaa! Ja
vielä suolattua lihaa tiesi kuinka suuret mää-
rät!

Minä olen seurannut määräyksiä, kuulutti
Vegesack uudelleen kuin torjuakseen päältään epä-
luulon, että hän jollakintavoin olisi syyllinen noiden
muonavarojen menetykseen. Vasta Närpiössä hän
oli saanut käskyn liittyä pääarmeijaan. Hän ei siis
ollut voinut muuta kuin marssia kiiruusti Vaasan

1 Klercker tarkoitti sitä tilannetta, johon vedoten
Klingspor oli vaatinut perääntymistä, kun Cronstedt
suin päin jätettyään Mikkelin oli Kuopion kautta lähte-
nyt perääntymään Oulua kohti.
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läpi. Muonavaroista hän ei ollut saanut minkään-
laista määräystä.

Siinä sitä oltiin! Minkävuoksi ei Vegesackille oltu
annettu käskyä samanaikaisesti kuin toisillekin

Palmfeltille ja Gyllenbögelille? Olisi aivan hyvin
ehditty tyhjentää Vaasa kunnollisesti.

Tukeva Klercker kävellä tömisti huoneessa edes-
takaisin. Hänen paksut jalkansa takoivat lattiaa
päättävästi.

Dj ah! Mutta miksei väliaikana sillävälin
kuin Vegesackia odotettiin Yähässäkyrössä tuota

taikinaa pelastettu? kysyi eversti Brändström.
Niin oli neuvoteltu, mihin suuntaan armeija

lähtisi. Ja tuohon neuvotteluun olivat ottaneet osaa
Klercker, Aminoff ja Adlercreutz!

Klingspor käännähti tuolissaan ja katseli herroja
vahingoniloisesti. Vai yksin hänestä aiottiin taas

tehdä syntipukki!
Minä olen alusta alkaen ollut Yaasan-suuntaa

vastaan! huudahti Vegesack ja heitti kirjepaini-
men pöydälle. Se putosi Klingsporin eteen.

»Siinä on, herra, sun leiviskäsi» ajatteli Möller-
svärd, jota huvitti ylipäällikön hämmästynyt ilme.

Mutta titulushan hyväksyi sen myöhemmin —ja
sitäpaitsi: miten olisi tituluksen joukkojenkäynyt,
jos me olisimme lähteneet Uuttakaarlepyytä kohti?

Kyllä minä olisin selviytynyt, tuhahti Vege-
sack ja silmäsi Brändströmiä, joka tuon katseen
vaikutuksesta ryhdistäytyi tuolillaan. Niin kyllä
he, ruotsalaiset, olisivat aina selviytyneet.
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Gripenberg, joka tähän saakka oli vaieten seuran-
nut toisten väittelyä, ajatteli Lapualla sattunutta
välikohtausta. Ruhtinas Kutashev adjutanttinsa
ruhtinas Donatjevin kanssa oli päässyt liian varo-
mattomasti kulkemaan hänen joukkojensa keskitse
ja siten todennut heidän harvalukuisuutensa. Hän
odotti hermostuneena, milloin tämä asia vedettäi-
siin pöydälle.

Ja se vedettiinkin pikemmin kuin hän osasi
aavistaa.

Entä .. . mitä siellä Lapualla tapahtui? Se
venäläinen sanansaattajahan oli melkein tarkastanut
Gripenbergin joukon. Anteeksiantamatonta huoli-
mattomuutta!

Se oli Aminoff, joka tähän kohtaan iski.
Kuka sen on kertonut?
Insinööriupseeri Tesche.

Se oli venäläinen insinööri, joka oli joutunut pake-
nemaan Gripenbergin joukkojen luo, kun hänen La-
puanjoen yli lyöttämänsä silta oli sortunut, ja yksi
venäläisten suurista tykeistä pudonnut jokeen. Pelä-
ten rangaistusta hän oli puikkinut suomalaisten
turviin.

Väiteltiin siitä, oliko Kutashevin raportilla suurta-
kaan merkitystä. fQingspor väitti, että juuri sen
kauttahan oli Kamenski saatu houkutelluksi Vaasan
tielle ja siten keskeyttämään etenemisensä Perhoa
kohti. Olihan kenraali Aminoff nimenomaan aikai-
semmin pitänyt tätä sattumaa onnellisena. »Les
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grandes evenements par les petites causesD. 1 Eikö
kenraalimajuri muistanut omia sanojaan?

Aminoff puri huultaan. Se oli totta, että hän ker-
ran keskustellessaan asiasta ylipäällikön kanssa oli
tuolla tavoin arvostellut tapahtumaa. Mutta
nyt hän oli toista mieltä. Tuokin sattuma vain osoitti,
kuinka hutilusmaisesti päälliköt hoitivat asioita
jostakaikesta sitten oli seurauksenayleinen sekasorto.

Mutta nyt ei oltu tultu riitelemään, vaan neuvot-
telemaan. Tilanne oli sellainen, ettei totisesti ollut
aikaa persoonallisiin mielenpurkauksiin. Oli keskus-
teltava, mitä piti tehdä uhkaavan saarron torjumi-
seksi.

Klingspor rupesi tarkastamaan karttaa, joka oli
pöydällä hänen edessään. Toisetkin kerääntyivät
vähitellen sen ympärille.

Tilanne oli nyt seuraava: 2. prikaati, paitsi Etelä-
Pohjanmaan pataljoona, oli parastaikaa marssi-
massa Munsalaan. Se oli äsken sivuuttanut Vöyrin.
1. prikaati seisoi Ylijepualla ja pidätteli siellä Ko-
satshkovskin osastoa. Fieandtin joukot olivat Löf-
backassa, Kaustisissa. Seikka oli nyt sellainen, että
siellä, Kokkolan luona, oli se sadin, johon täällä
olevat joukot lopultakin joutuisivat, jollei ihme pe-
lastaisi heitä. Se siltajuttu, se kirottu siltajuttu!

Aminoff se taas tästä huomautti. Oli käsittämä-
töntä, kuinka joku sotapäällikkö saattoi antaa

sellaisen määräyksen, ettäKokkolan ja Oulun väliset

1 Pienet vaikuttimet, suuret seuraukset.
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maantiesillat oli hävitettävä. Ja he i t s e tarvitsivat
näitä siltoja mitä kipeimmin. Sellaisen järjettömän
määräyksen oli nyt kuitenkin Fieandt saanut äsket-
täin 5. päivänä.

Mutta onhan annettu vastamääräys,
huomautti Adlercreutz. Eilen se lähetettiin.

Aminoff kohautti olkapäitään. Niin jos se enää
vaikutti mitään. Fieandtin ilmoituksen mukaan oli
tuohon työhön ryhdytty jo 9. päivänä. Ja nyt oli
kahdestoista. Ennenkuin vastamääräys ehtisi pe-
rille, tiesi kuinka pitkälti Fieandt oli jo ennättänyt
polttaa siltoja. Mitä herrat olisivat sanoneet, jos ei
tämä upseeri olisi sattunut lähettämäänkään ilmoi-
tusta määräyksen toimeenpanosta? Tuo onneton
juttuhan oli ollut unohduksissa eilispäivään saakka!

Taas alkoi yleinen noituminen ja toistensa sätti-
minen. Siinä kuulivat kunniansa niinKlingspor kuin
Adlercreutzkin. Väittely yltyi kiivaaksi. Vanhat,
kokeneet miehet unohtivat arvokkuutensa ja kävi-
vät toistensa kimppuun kuin riehaantuneet koulu-
pojat. Klingspor kynsi päätänsä ja itki. Adlercreutz
kiroili, ja Vegesack huusi kuin ukkonen:

Se on ordre 1 se! Voi laivahan vallat!
Sano muuta! Pussinperä kiinni ja pums!

SielP ollaan!
Hiljaa! Neuvotelkaamme!—jyrisi Gripenberg.
Neuvottele pirun kanssa, kun tämä on jo

sinulta nahan nylkenyt!

1 Määräys.
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Parasta lähettää kuriiri Kamenskin luo ja
ruveta keskustelemaan antautumisesta.

Kaikki kääntyivät Aminoffin puoleen. Niinkö hän
tarkoitti? Ei niin hullusti eivät asiat toki vielä
olleet. Ei nyt sentään! Klercker kumartui kartan
ääreen, ja hänen paksu, pullea etusormensa tökkäili
sitä eri paikkoihin.

Me olemme tässä, puhui hän läähättäen.
Kolmas, neljäs ja ruotsalainen prikaati...

Niin . .
. entäs sitten?

Klerckerin etusormi tökkäili karttaa hermostu-
neesti.

Ja ryssät ovat täällä .
. . Kamenski, Kosatsh-

kovski...
Niin entäs sitten?
Ahvenet ovat tässä ... ja rysän suu täällä.

Ja tässä ovat aitaverkot, nauroi Möllersvärd.
Klercker silmäsi häntä vihaisesti.

Leikki pois, herra ratsumestari! Tässä ei nyt
ole sen aika eikä paikka.

Asianomainen kohautti olkapäitään ja vetäytyi
ikkunan luo. Hänestä oli samantekevää, menikö
yritys syteen tai saveen.

Pihalla kaksi rakuunaa kengitti hevosta. Eläin
riuhtaisi etujalkaansa joka kerta, kun toinen yritti
lyödä. Pitelijä päästi jalan irti, ja hevonen takoi
maahan kaviota, jossa toiselta puolen kiinni lyöty
kenkä rieppasi.

»Voi taitamattomia», ajatteli Möllersvärd
»särkevät hevoselta kavion!»
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Ja hän kiiruhti nopeasti ulos.
Döbeln loikoi sohvassa, ja hänen ajatuksensa har-

hailivat siellä täällä. Kuume poltteli suonissa, hän
ei ollut lähimainkaan vielä täysin toipunut. Porras-
salmella saatua haavaa särki. Sitä särki aina, kun
hän syystä tai toisesta oli levoton. Nyt hän oli levo-
ton monestakin syystä.

Hän kuunteli keskustelua. Se oli vain kiihtynyt.
Nuo korkeat herrat olivat kaikki takajaloillaan toi-
siaan vastaan.

Levottomasti heilauttaen päätään hän siten ikään-
kuin työnsi luotaan tuon hermoja raatelevan riidan.
Ajatus livahti muille teille. Hän muisti yht’äkkiä
olonsa Sprengtportenin värvätyssä rykmentissä Skå-
nessa. Siitä oli kulunut aikaa, hän oli silloin ollut
nuori, 20-vuotias vänrikki. .

.

Sinä talvena oli ollut kylmä. Juutinrauma oli
jäätynyt. Hän oli luistellut muutamana päivänä
lähellä rantaa hän rakasti intohimoisesti tätä

urheilua. Huomio oli kiintynyt kahteen mustaan

pisteeseen, jotka näkyivät kaukana jäällä. Sotilas-
karkureita! oli vilahtanut hänen mielessään.
Ottaen hyvän vauhdin hän oli lähtenyt viilettämään
niiden perässä. Peloittavan mustana pohotti jää
hänen allaan. Ilkeästi ritisten se painahti vähän
väliä . . . mutta se oli sitkeää, se ei murtunut. Kuta
ulommas rauman selälle hän oli ehtinyt, sitä epäi-
lyttävämmin oli tuo peilikirkas silta keinunut hänen
allaan. »Voit jäädä tälle tielle!» oli hän ajatellut,
mutta nuoruuden malttamattomuudella vain hus-
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tellut eteenpäin kunnes hetken kuluttua oli sai

vuttanut karkurit . . .

Rähinä huoneessa oli kasvanut. Yegesack teki sen
vaikutuksen, kuin olisi metsästyskoira temponut
kahleitaan. Döbelniä se huvitti. Hän muisti, kuinka
Armfelt kerran oli nimittänyt Yegesackia »kahle-
koiraksi», jota ei ollut hyvä laskea irti, ennenkuin
»kaikki oli valmista». Kenraali ihan vapisi. Mutta

hän jätti heidät, ja ajatus palasi äskeisille jäl-
jilleen.

Hän oli ottanut nuo junkkarit kiinni ja ajanut
takaisin. »Vai Tanskan puolelle ... te rakkarit!
Takaisin vain ja putkaan!»

»Onnistuinpa sillä kertaa!» ajatteli hän tyyty-
väisenä. Rykmentti oli sitten tapauksen muistoksi
lahjoittanut hänelle luistimet.

Herrojen väittely pyrki väkistenkin riistämään
hänen huomionsa. Mutta hän heilautti taas pää-
tään. »Perääntymisretki!» hän vihasi sitä sanaakin.
Se oli niin kiduttavaa . . . niin hermoja raatelevaa,
että tuskan hiki kohosi hänen otsalleen.

Hän korjasi sidettä. Niin silloin hänellä ei
vielä ollut tätä haavaa . . . tätä ilkeää, jomottavaa
haavaa, joka teki hänet niin ärtyisäksi. Silloin hän
taisteli Intiassa de la Marckin johdolla. Englanti-
laiset kokosivat suuria voimia Goudolouria vastaan.
Niillä oli tykistöä, ratsuväkeä . . . olipa sotaelefant-
tejakin 13 kappaletta. (Edestakaisin teppaseva
Klercker oli hänestä nyt tänä hetkenä kuin pikkui-
nen, suuttunut norsu!) Mutta h e olivat loistaneet!
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Hyökkäykset Goudelouria vastaan oli lyöty ta-
kaisin. Englantilaiset eivät olleet saaneet sitä hal-
tuunsa väkisten. Hän oli johtanut ulosryntäyksiä
jaonnistunut . . . onnistunut odottamattoman hyvin.
Kun sitten linnoitus oli ollut jätettävä, oli hän suo-
jellutperääntymistä niin taitavasti, että pääarmeija
aivan mitättömin tappioin oli päässyt turvaan.
»Teillä on erinomainen onni, herra luutnantti!» oli
de la Marck huudahtanut kiittäessään häntä jälkeen-
päin. »Te onnistutte aina! .. .»

Mutta . . . mitä Herran nimessä sitten on teh-
tävä? Puhukaa! Miten tämä asia on järjestettävä?

Döbeln kavahti istumaan. Keneltä Klingspor
kysyi häneltäkö? Ei ... ei näyttänyt häntä edes
huomanneenkaan. Mutta hänpä sen tiesi .. .

hänelle se oli leimahtanut tuossa juuri nyt.
Minä järjestän sen asian! huudahti hän pos-

kien punehtuessa.
Herrat katsahtivat ihmeissään sohvaan. Pitkä

eversti, musta vanne otsallaan, istui siinä silmät
leimuten ja vapisevin käsin tukien itseään.

Minä järjestän sen! —jatkoi Döbeln. Talut-
takaa hevonen porrasten eteen!

Hän nousi sauvaansa nojaten ja katseli kulmat
kurtussa ympärilleen. Hänen pitkä vartensa oikeni,
ja suun ympärille ilmestyi tuttu, katkera piirre.

Mutta .
. . Herran nimessä miten, miten?

Se on minun asiani! Tuokaa vain hevonen!
Totisesti siinä oli mies! Sauvaansa nojaten

nilkutti Döbeln oveakohti, mutta sen näköisenä kuin
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olisi ollut vähintään itse Olympon Zeus. Turhaan
ei hänelle oltu annettu »Ruotsin Leonidaan» nimeä!

Te olette sankari ... le vrai brave! 1 yritti
Klingspor, mutta Döbeln keskeytti hänet.

Sairas mies vain, mutta minä vannon, että

huomenna joko itse makaan kylmänä Juuttaallatahi
on armeijalla tie Uuteenkaarlepyyhyn auki!

Hän kääntyi ovea kohti. Eversti Brändström oli
rientänyt hänen edellään ulos.

Siellä seisoi ratsu satuloituna, virkkusilmäinen
raudikko.

Döbeln nousi vaivalloisesti satulaan. Herrat sei-
soivat äänettöminä ympärillä. Vain katse vielä
säihkyvistä, harmaansinisistä silmistä, lyhyt, soti-
laallinen tervehdys ja 2. prikaatin komentaja oli
karahuttanut portista ulos.

Siinä meillä on mies! huudahti ylipäällikkö
vakaumuksella, aivan kuin olisi itse keksinyt tämän
ratkaisun. Olisivatpa kaikki samanlaisia!

Olisit itse ennenkaikkea samanlainen, mutisi
Aminoff ja lähti huoneeseensa.

Neuvottelukunta hajaantui. Hetken päästä istui
Klingspor esikuntineen kappalaisen, sotarovasti
Granlundin pöydässä ja söi hyvällä ruokahalulla.
Häntä huoletti vain se, että oli liian lähellä vihollista.
Täällä, Nöyrissä, haisi liiaksi ruudinsavulle. Oli
hyvä päästä mahdollisimman pian pohjoiseen. Hän
ei nyt ajatellut sitä, että sillä suunnalla saattoi myös

1 Todellinen sankari.



joutua liian lähelle vihollista. Hän oli unohtanut
kokonaan ne moitteet, joita neuvottelun kuluessa
oli saanut.

Ojentaen lautastaan ruustinnalle hän makeasti
hymyillen virkkoi:

Rakastan intohimoisesti hanhenmaksapastei-
jaa. Rohkenenko pyytää vähän lisää, ruustinna?

Rummut 111 2 17
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11.

Adlercreutz oli saanut täydet valtuudet menetellä
parhaan kykynsä mukaan. Hän oli päättänyt tais-
tella.

Illalla syysk. 13. p:nä saapui armeija Oravaisiin.
Sitä tervehti Juuttaalta kuuluva kanuunain jyske.
Siellä Döbeln suoritti tehtäväänsä, jonka oli ottanut

ratkaistavakseen: avata pääarmeijalle perääntymis-
tie. Adlercreutz lähetti Gripenbergin 3. prikaatin
kanssa yötä myöten Döbelnille avuksi. Sitä ei enää
tarvittu, sillä Döbeln oli voittanut. Tätä ei Adler-
creutz kuitenkaan vielä 13. p:n iltana tiennyt.

Joka tapauksessa hän oli päättänyt taistella
..

. vielä kerran koettaa sota-onnea. Aminoffille,
joka ei hyväksynyt suurempia taisteluita, hän selitti
Oravaisiin pysähtymisen syyksi armeijan levon tar-

peen. Siinä neuvottelussa, joka 13. p:n iltana pidet-
tiin, jäiAminoff tappiolle. Päätettiin seurata Adler-
creutzin ehdotusta.

Oli toinenkin syy, jonka vuoksi hän oli päättänyt
pysähtyä Oravaisiin. Siinäkin tapauksessa, että
Döbeln voittaisi, oli aseina Kokkolan luona vielä
selvittämättä. Antaakseen siellä oleville joukoille
aikaa tähän hän siis päätti ottaa vihollisen vastaan
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Oravaisissa. Sitäpaitsi ei ollut vielä saapunut ra-

porttia siitä, oliko Kaukon silta yksi Fieandtin
polttamista kaikkein tärkeimpiä jo pantu kun-
toon.

Mutta näiden lisäksi kannustivat Adlercreutzia
vielä eräät muutkin näkökohdat. Hän oli suuresti
närkästynyt kuninkaan kirjeestä, jossa hyvin anka-
rassa äänilajissa oli käsketty jatkaa maan puolus-
tusta. Tätä seikkaa hän ei voinut jättää huomioon
ottamatta. Sen lisäksi oli häntä viime päivinä har-
mittanut, että ruotsalaiset apujoukot pääsisivät koko
jutusta vain pelkillä marsseilla. Ei kun kerran
olivat saapuneet auttamaan, niin auttakoot siis!
Silloinpahan näkisivät, minkälaista heillä, suomalai-
silla, oli koko sota-ajan ollut. Kenraali Vegesack oli
myös taistelun puolella, sillä hänkin halusi teettää
miehillään jotakin. Näin siis kaikki asianhaarat
myötävaikuttivat Adlercreutzin päätökseen tais-
tella Oravaisissa.

Maasto oli tähän tarkoitukseen edullinen. Myö-
häiseen iltaan saakka (13. p.) kulki Adlercreutz
Yegesackin kanssa paikkaa tarkastamassa. He valit-
sivat itselleen lujat asemat niillä kallioilla, jotka
pohjan ja idän puolelta reunustavat Oravaistenlah-
tea kohti viettävää niittyaukeaa.

Tuon niittyaukean läpi virtaa kaksi pienoista jo-
kea, joista läntisintä voisi melkein sanoa puroksi.
Ne laskevat edellämainittuun lahteen noin 1700
metrin etäisyydellä toisistaan, ja niiden yli kulkee
Yähästäkyröstä ja Vaasasta johtava maantie, joka
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niittyalangon itälaidassa kiipeää n. s. Fjärdsbackenin
yli kirkkoa kohti. Tälle mainitulle mäelle oli Adler-
creutz sijoittanut oikean sivustansa. Se nojasi me-
renlahtea vasten, ja sen asema oli luja. Vasen si-
vusta sijoitettiin niittyaukean itälaitaa reunustaville
kukkuloille, jotkakasvoivat tiheää kuusimetsää. Sen
asema ei kuitenkaan ollut yhtä vahva kuin oikean sii-
ven. Se voitiin kauempaa kiertää, vaikka maasto sillä
suunnalla olikin soista ja louhikkoista. Vasemman si-
vustan tueksi oli Adlercreutz senvuoksi hakkauttanut
estemurroksia. Niittyaukea oli täynnä heinälatoja.

Ensimmäinen työ oli näiden latojen repiminen.
Niitä ei kuitenkaan ehditty kaikkia hajoittaa. Osasta
laitettiin suojuksia. Metsänreunaan luotiin vahvoja
vallituksia. Etujoukoksi ulommaiselle purolle sijoi-
tettiin 4 pataljoonaa toisesta ruotsinmaalaisesta pri-
kaatista, eversti v. Platonin johdolla. Ne olivat
Helsingen rykmentin poikia, jotka tummansinisissä
asetakeissaan javalkoisissa housuissaan muodostivat
maalauksellisia ryhmiä merenlahden ja maantien-
sillan yläpuolella olevan Lillträsk-nimisen lammen
välille. Seudun peittyessä hämärään häipyivät ase-
takit näkyvistä; ne sulautuivat tummuvaan maise-
maan. Mutta valkoiset housut vilahtelivat vielä
hetken aikaa kirkastuvien nuotiotulien välissä. Sil-
lankorvaa vartioi nuori, 15-vuotias kreivi Wilhelm
v. Schwerin kahdella 6-naulaisella tykillä.

Adlercreutzin pääasema sijaitsi Fjärdsbackenin
rinteellä, jonne viisi kanuunaa oli sijoitettu. Niistä
vasemmalle, rintama etelää kohti, oli yksi pataljoona
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västmanlantilaisia saanut paikkansa eversti Bränd-
strömin johdolla. Oikealla, itse Fjärdsbackenilla,
sijaitsi Etelä-Pohjanmaan pataljoona, koko muun
osan armeijaa ollessa reservinä näiden takana.

Yö vietettiin taivasalla leiritulten ääressä.
Syyskuun 14.p:n aamu vaikeni verkalleen. Kauan

leijaili sumu alhaalla niittyalangossa. Sen keskeltä
kuului etuvartiojeukkojen rumpujen pärrytys, kun
nämä järjestyivät asemiinsa. Yö oli ollut kylmä ja
kostea. Helsingen pojat oikoilivat jäseniään ja
hyppivät tasakäpälää, lyöden käsivarsia ristikkäin
rintaa vasten. Schwerinin tykit kiilsivät yökasteesta.
Suuria vesihelmiä kimalleli niiden pinnalla.

Muutaman nuotion ääressä, lähellä sillankorvaa,
istuskeli kaksi miestä, joista toinen oli pitkä, hyvän
joukon yli kolmen kyynärän. Hänen nimensä oli
Spring, mutta pituutensa vuoksi hän oli saa-
nut liikanimen Långa, Långa-Spring. Hänen vie-
rustoverinsa, korpraali, oli paljon lyhkäisempi.
Mutta siitä huolimatta oli hänellä juhlallinen nimi
Zar.

Mistä korpraali oli tuon nimen saanut, on vaikea
sanoa. Ainakaan ei hänen ulkomuodossaan näkynyt
mitään tsaaria muistuttavaa. Ehkäpä oli joku suk-
kelaälyinen sotakapteeni aikoinaan antanut sen jol-
lekin hänen esi-isistään suuren Venäjän sodan ai-
kana. Summa se, että tämä Västmanlannin ryk-
mentin korpraali oli nimeltä Zar, järjestysnu-
mero 33.

Korpraali poltteli piippunysäänsä syviin miettei-
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siin vajonneena eikä kuunnellut Långa-Springin
juttuja. Tämä kertoi tukinuitosta Helsinglannissa,
Ljusnanin varrella. Siellä oli elämä iloista aina keväi-
sin, ja talvella lähdettiin tukinhakkuuseen kauas
joenlatvoille. Mutta hauskinta oli tulo Hudiksvalliin
juhannuksen aikaan, lauttojen mukana. Silloin oli-
vat tytöt koreita kuin keijukaiset, ja tukkilainen eli
kuin prinssi!

Mitä? kysyi korpraali, joka nyt oli herännyt
unelmistaan.

Jössus, lauloi Långa-Spring, toinen ker-
too kokonaisen historian Ljusnanin varsilta, jakorp-
raali vain nukkuu!

Däh, Ljusnan, haukotteli Zar. Se on ihana
virta, mutta tänä päivänä meillä on urakka.

Jahah! huudahti Långa-Spring, venytellen
käsivarsiaan. Missä on minun keksini? (Hän oli
niin eläytynyt tukkilaismuistoihinsa, että sanoi
kivääriään keksiksi.)

Samassa sukelsi hento luutnantti esiin sumusta.
Miehet kapsahtivat asentoon. Se oli Schwerin.

God morgon, bussar! 1 tervehti hän. Onko
kylmä?

Jumal’ antakoon, herra kreivi! Ei ole kylmä.
Bra, 2 virkkoi luutnantti, venyttäen ään-

tään kuin tehdäkseen siten miehekkäämmän vaiku-
tuksen. Pian päästään lämpenemään.

Hän hävisi leiritulten väliin.
1 Hyvää huomenta, pojat!
2 Hyvä.
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Ai, ai tuota untuvaista, säälitteli Långa-
Spring. Parempi olisi hänen nukkua mamma
ruustinnan silkkipeiton alla.

Aamuvarhainen kului kaikenlaisiin pikku puuhiin.
Puhdistettiin kivääreitä, tarkastettiin piikivet. Jo-
kainen varasi itselleen riittävän ammusmäärän.
Upseerit kulkivat komppaniasta toiseen, jaellen vii-
meisiä määräyksiä. Ei pitänyt säikähtää ryssän
oli tapana karsia päälle kovasti karjuen. Se oli
moskovalaisten tavallista puhetta sitä Aasian
kieltä. Piti vain tyynesti varrota ja sitten antaa

luunappi.
Kyllä ymmärretään . . . keksillä niskaan,

nauroi Långa-Spring, hypistellen pistimensä
kärkeä.

Rio V, 5 tuli vihollinen näkyviin. Pitkä jääkäri-
ketju luikerteli esiin maantienpolvekkeesta, kasakka-
parven seuraamana. Helsingen pojat odottivat tyy-
ninä. Jo pamahti ensimmäinen tykin laukaus.
Ilkeästi vonkuen lenti luoti pataljoonan yli ja mät-
kähti niittyyn rintaman takana.

Ryssänlimput rupesivat lentelemään, tuumi
Långa-Spring ja odotti komentoa. Jopa kajaktikin
kapteenin ääni:

Färdiga tili att chargera fyr! 1

Alkoi vilkas ammunta, jolloin muutamia miehiä
haavoittui. Ruotsalaisten, joiden ketju oli osaksi
levittäytynyt puron läntiselle rannalle, täytyi ve-

1 Valmiit ampumaan tulta!
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täytyä taaksepäin, puron yli. Mutta sillankorvasta
pyyhiskeli Schwerin kanuunoillaan tietä sillä seu-
rauksella, että vihollisen rynnäkkö vähitellen py-
sähtyi.

Nyt kävi v. Platen vuorostaan vastahyökkäykseen.
Hän sai apua molemmilta sivustoilta. Pääasemasta
lähetettiin kaksi komppaniaa Upplannin ja yksi
komppania Västmanlannin jääkäreitä sekä 50 savo-
laista. Kehoitussanoja toisilleen huudellen kävivät
he ruotsalaisten kanssa rynnäkköön.

Kammoat! 1

De ’ ö’ rätt! Framdt! 2

Pistimillä päälle!
Taistelu jatkui yhä kasvavalla raivolla. Kapteeni

Ström upplantilaisten ja västmanlantilaisten kanssa
lähti kiertämään vihollisen oikeaa siipeä. Siellä,
metsässä, maantien eteläpuolellakävi nyt hirmuinen
rytäkkä. Långa-Spring huhtoi kuin tukinkaadossa.
Hiessäpäin, naama ruudin savusta mustana hän
hyökkäsi eteenpäin, ja jokainen ryssä, joka vain
joutui hänen »keksinsä» ulottuville, oli kuoleman oma.
Lopuksi valtasi vihollisen sellainen kauhu, että se
päätä pahkaa perääntyi. Kulnevin hyökkäys oli
nyt toisen kerran lyöty takaisin.

Mutta venäläisillä oli vereksiä voimia. Kenraali
Demidov oli parahiksi ehtinyt taistelupaikalle, kun
Kulnevin avunpyyntö saapui. Tilanne muuttui.
Äskeiset hyökkääjät joutuivat nyt vuorostaan pe-

1 Huonoa ruotsia: eteenpäin!
2 Se on oikein! Eteenpäin.
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rääntymään. Heitä avustivat kuitenkin suuresti
Schwerinin tykit, jotka sillankorvasta lähettivät
laukauksen toisensa jälkeen. Niiden suojana oli
Pielisen komppania.

Kello oli nyt 9. Neljä ja puoli tuntia oli Platen
pitänyt puoliaan yhä sakeammaksi käyviä vihollis-
parvia vastaan. Tilanne näytti toivottomalta. Hän
lähetti adjutanttinsa, kreivi af Ugglaksen, pyytä-
mään Vegesackilta apua.

Nuori hevoskaartin luutnantti karkuutti pitkin
maantietä pääasemaa kohti. Hänen tummansininen
univormunsa oli useasta kohtaa veressä. Hevoskaar-
tin korkea kaksilippainen hattu oli menettänyt töyh-
tönsä. Sen oli ryssän sapeli sivaltanutviistoon poikki.
Nyt se muistutti pahasti revittyä kukonhelttaa.

Lähestyessään pääasemaa huomasi hän kaikkialla
vilkasta liikettä. Aurinko oli jo korkealla ja valaisi
yökasteesta ja aamusumusta kosteita kallioita ja
vihreitä metsiä. Savon jalka- ja jääkäripataljoonat
marssivat pitkin niittyaukean idänpuoleista laitaa,
asettuakseen sille suunnalle asemiin. Ne hajaantui-
vat ketjuun pitkin takimmaisen joenvartta ja revi-
tyistä ladoista rakennettujen suojusten taa. Adju-
tantti heilutti niille kättä ja hihkaisi iloisen hurraan,
johon savolaiset miehissä vastasivat.

Hän tapasi Vegesackin ja Adlercreutzin kalliolla,
tykkipatterin takana. Kaukoputki silmällä molem-
mat kenraalit tarkastivat taistelukenttää.

No, mitä sinne kuuluu? kysyi Vegesack
huomattuaan hengästyneen adjutantin, jonka tär-
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veltynyt hatun töyhtö erikoisesti kiinnitti hänen
huomiotaan. Siellä taitaa olla käynnissä oikein
ensiluokkainen kukkotaistelu?

Ugglas selitti tilanteen. Apuväkeä tarvittaisiin.
Yegesackin kotkannenä kohosi ilmaan kuin nuus-

kien, ja kaksi läpitunkevaa silmää tarkasti tutki-
vasti nuorta sanantuojaa.

Taas? Johan sinne lähetettiin upplantilaiset
ja västmanlantilaiset.

Niin kyllä, herra kenraali .. . mutta se ei
riitä. Ryssä on tuonut tuleen vereksiä joukkoja ja
tunkee päälle vimmatusti.

Yegesackin sieraimet levisivät uhkaavasti, ja
suupielet venähtivät alaspäin.

En minä anna! tiuskaisi hän. Kestäkööt
vielä jonkin aikaa. Se tekee hyvää niille Helsingen
voinsyöjille!

Ja hän viittasi adjutanttia poistumaan.
Tämä lähti palaamaan hammasta purren. Vai

Helsingen voinsyöjille! Olisipa kenraali nähnyt,
kuinkapontevastipataljoonat olivat puolustaneet ase-
miaan, niin ei olisi tuolla tavoin haukkunut. Hän oli
niin katkeroitunut, että kyyneleet kihosivat silmiin.

Hetken kuluttua huomasi Adlercreutz kuitenkin
viisaammaksi lähettää Björnstjernan ottamaan sel-
vää tilanteesta. Päättäen haavoittuneiden suuresta
lukumäärästä asiat eivät voineet olla vallan hyvällä
kannalla.

Björnstjerna lähti. Haavoittuneita ja yhä vain
haavoittuneita kulki hänen ohitseen . . . pitkänä,
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katkeamattomana jonona, mutta laukauksista päät-
täen etujoukko yhä piteli puoliaan. Päästyään
perille hän kuitenkin huomasi tilanteen vallan epä-
toivoiseksi: suurin osa päällystöä ja kolmas osa
miehiä jokokaatunut tahi haavoittunut ja ampuma-
varat melkein lopussa. Ryssän tiraljöörit olivat jo
päässeet puron yli ja kiersivät etujoukon selkään.

Missä on eversti Platen? huusi Björnstjerna
tavattuaan luutnantti Ugglaksen, jolla ei enää ollut
hattuakaan jäljellä.

Haavoittunut. . tai kaatunut. Tuolla
Adjutantti osoitti puron vartta alaspäin.
Björnstjerna otti omasta aloitteestaan ylijohdon.

Hän komensi rummuttamaan perääntymisen. Kaik-
kialta, metsästä japuron varsilta kääntyivät miehet
maantietäkohti, pyrkien saavuttamaan sen Schweri-
nin patterin takana. Heidän oli pistimillä raivattava
itselleen tie niin kauas oli vihollinen jo ehtinyt
heidän taaksensa. Ryssän päävoimat ryntäsivät
hurraten maantietä pitkin huomattuaan, että ruot-

salaisten etujoukko väistyi. Björnstjerna ratsasti
Schwerinin ohi, joka sytytinkädessä seisoi tykkiensä
takana. Nuori luutnantti oli haavoittunut jalkaan.

Nyt, herra kreivi, näyttäkää, mihin kanuu-
nanne kelpaavat! huusi hän ohiajaessaan.

Tuskallinen hymy oli nuoren upseerin vastauksena,
ja samassa pamahti tykki. Noin 50 askelen päähän
ehtinyt vihollinen sai kartessilaukauksen keskelle
naamaa. Kajahti hirveä molitus ja voivotus, kun
kokonaisen kolonnan kärki suistui maahan.
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Se oli sekasortoa. Björnstjerna karahutti met-
sään, missä joukko Helsingen ja Upplannin jääkä-
reitä vielä otteli ryssän kanssa. Takaapäin kajahti
kaksi tykinlaukausta. Siellä Schwerin tarjoili vihol-
liselle aamiaista.

Venäläisten puolelta kuului surkeaa huutoa ja
sekavaa melua. Komentosanat hukkuivat yleiseen
voivotukseen. Björnstjerna kannusti ratsuaan ja
saavutti ennen pitkää ketjun äärimmäisen kär-
jen.

Takaisin, takaisin! komensi hän. On an-
nettu perääntymiskäsky.

Kuultu on, mutta ei ole aikaa seurata! nau-
roi Långa-Spring ja lävisti pistimellä vihollisen jää-
kärin. Tämä on melkein kuin metsän hakkuuta
Ljusnanin varrella.

Muuan toinen pitkä huiskale oli kiivennyt kalliolle
ja Jatasi tussariaan. Björnstjerna komensi miehen
hakemaan suojaa. Ei noin järjettömästi pitänyt
itseään paljastaa. Mutta jääkäri luikkasi vain iloi-
sesti vastaan:

Å’ hän rädd, hän? 1

Samassa hän kaatui, ohimo kuulan lävistämänä.
Nyt piti turvautua pistimiin. Muuten ei ollut

mahdollista päästä pääjoukon luo. Björnstjerna
asettui etunenään ja tavantakaa komentaen: »Fäll
bajonett!» hän pääsi eteenpäin. Vihollinen väistyi.
Maantie saavutettiin.

1 Pelkääkö hän?
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Siinä mennä kolisivat Schwerinin tykit ammut-

tuaan viimeisen laukauksensa. Nuori kreivi istui
lavetilla, jyrsien leivän palaa. Huomattuaan Björn-
stjernan hän huusi:

Viimeisen panoksen ammuin, herra adjutantti
.

. . viimeisen panoksen. Mutta se oli kartesseja
kartesseja, herra adjutantti. .

.

Ja hän jatkoi jyrsimistään.
Mutta omituisinta kaikesta oli, että tämä ah-

taalla ollut joukko oli ehtinyt kaapata muutamia
vankeja. Parrakkaat ryssät juosta köpittivät Helsin-
gen jääkärien edellä, sopottaen ja ristinmerkkejä
tehden.

Venäläisten jääkäriketju oli alkanut levitä niit-
tyä pitkin. Kaikkialla, minne vain katsoi, vilisi
viheriää ja valkoista. Varsinainen taistelu oli vielä
edessä.

Långa-Spring juoksi pitkin maantietä huutaen:
Jo laukesi ryssän ruuhka ... jo!
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111.

Oljemarck seisoi mäellä pääaseman tykkipatterin
vieressä ja kuusen kylkeä vasten nojaten katseli
taistelun kulkua. Hän oli aamulla kömpinyt sani-
teettirattailta ja laahustanut tänne. Mikon mant-
teli hartioilla hän kyyhötti puun runkoa vasten.

Hän halusi omin silmin nähdä, miten tämä uhka-
päinen taistelu päättyisi.

Hänen edessään levisi taistelukenttä auringon
kirkkaasti valaisemana. Sumu oli haihtunut, mutta
sitä peittivät nyt toisenlaiset usvat: paksut ruudin-
savupilvet, jotka valkeina hattaroina leijailivat
niityn yllä.

Pääaseman patterissa kävi vilkas touhu. Siellä
lapioitiin, taottiin ja juntattiin. Patteri valmis-
tausi taistelukuntoon, sillä nyt oli vihollinen levit-
täytynyt niittyaukean lännenpuoleiseen laitaan, ja
sen maantiellä seisovat tykit syytivät luoteja ruot-
salaisten asemiin.

Maantien oikealla puolen, alangossa, aivan kallion
juurella, vilisi västmanlantilaisten keltaisia housuja.
Oljemarck seurasi jännittyneenä niiden vilinää.
Punaiset pilkut miesten leuan alla heloittivat kirk-
kaasti. Ne erotti vielä paljaalla silmällä, kun tark-
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kaan katsoi. Oljemarck tiesi, mitä ne olivat: kaulus-
aukosta paistoi punainen kaulaliina. Hänen mie-
lessään syntyi kuva soitimella olevista metsoista . . .

noin nekin kyykkivät, ojentelivat ja kurkistelivat,
ja niiden kälkätystä vastasi aseiden kalina.

Niiden vasemmalle puolen olivat länsipohjalaiset
sijoittuneet asemiinsa. Vieressä, niittyalangon itäistä
laitaa pitkin, makasivat Karjalan jääkärit, niitä
lähinnä Savon jalkaväkipataljoona. Oljemarck tar-
kasteli niitä kaukoputkella: hän tunsi ne univor-
muista. Länsipohj alaisten punaiset takinkaulukset
ja valkoiset rintapielet johtivat mieleen kuvan jout-
senista, jotka valmistautuvat uimaan yli aamu-
kirkkaan järven. Tuo laaja, valkeiden savupilvien
peittämä niitty oli kuin järvi . . . laaja sisäjärvi
ja sen vastakkainen, viheriänä heloittava ranta oli
noiden valkorintaisten päämäärä. Pääsisivätkö ne
yli?

Västmanlantilaisten rinnalla näyttivät savolaiset,
jakarjalaiset perin arkipäiväisiltä kuin tavalliset
heinäsorsat joutsenten rinnalla. Mutta ne häärivät
tiheissä parvissa, ja niiden joukossa kävi erikoisen
vilkas liike. Sillä aikaa kuin länsipohjalaiset paikal-
laan seisten tarkastelivat niityn vastakkaiselle lai-
dalle leviävää vihollisketjua, kihisi ja kuhisi savo-
laisten ja karjalaisten riveissä. Mataloina, puolittain
ryömien ne pujottelivat hajoitettujenlatojen suojissa.
Ne muistuttivat ilmielävästi rannan ruohikossa
pelehtivää sorsaparvea. Mutta tämän »sorsaparven»
keskeltä pöllähteli ilmoille valkoisia savupilviä, ja
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hetken päästä kajahtivat niitä seuranneet laukauk-
set . . . perätysten.

Oljemarck oli niin viehättynyt tuosta värikkäästä
näystä, että unohti väsymyksensä. Hänen poskiL
leen kohosi heikko puna, ja silmät rupesivat hehku-
maan. Sotilaan veri ilmaisi olemassaolonsa. Hän
huuteli puoliääneen komentosanoja .

. . kuin olisi
hän täältä, kallion laelta, johtanut tätä laajaa näy-
telmää. »Hei. . . ladon suojaan, ladon suojaan! Ei
ampua ennenkuin päästään ladon suojaan noin!»

Jääkäriketju oli ryöminyt niittyä pitkin, yrittä-
nyt ampua matkan kestäessä, mutta saanut samassa
tykinluodin kupeelleen. Painuen matalaksi kuin
käärme se oli maannut hetkisen hiljaa ja jatkanut
sitten ryömintäänsä latoa kohti.

Nyt soitteli jo pääaseman patterikin täydellä
torvella. Se oli saatu lopullisesti kuntoon ja lähet-
teli nyt kranaatteja purojen välissä parveileviin
vihollisjoukkoihin. Ne räjähtivät niityllä venäläis-
ten linjojen välissä ja keskellä. Vihollinen näki
parhaaksi ryömiä latojen suojaan.

Taistelu oli nyt täydessä käynnissä. Molempien
armeijoiden jääkäriketjut makasivat melko lähellä
toisiaan. Kiväärinlaukaukset pamahtelivat silmän-
räpäykseksikään keskeytymättä. Olj emarckin tarkka
korva erotti jääkäriketjujen laukaukset säännölli-
semmistä pataljoonien yhteislaukauksista. Ne ku-
toutuivat toisiinsa kuin eriväriset langat viimeksi-
mainittujen muodostaessa ikäänkuin jonkinlaisen
säännöllisen loimen. Sakeat savupilvet peittivät
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niityn, ja niiden välistä vilahtelivat ketjut jayksityi-
set sotamiehet. Täältä, ylhäältä katsottuina, ne
näyttivät pieniltä kuin peltomyyrät.

Omituista oli tämä ihmiselämä. Tuolla, korkealla,
loisti taivas niin kirkkaana jarauhallisena, jatäällä,
alhaalla, pauhasi taistelun jylinä, kuoleman joka
minuutti korjatessa saalistaan. Näytti kuin olisi
taivaankansi vetäytynyt yhä kauemmas . . . yhä
korkeammalle .

.
. kuin siten osoittaakseen halua-

vansa pysyä erillään tästä ihmislasten verisestä
leikistä. Yksinäinen, vaalea pilvenhattara purjehti
tietään tyynenä ja rauhallisena, asettuen hetkeksi
auringon eteen. Ei sopinut lämmön ja kirkkauden
lähteen katsella tätä temmellystä, jossa ihmiset teu-
rastivat toisiaan. Mutta aurinko oli niin tottunut

tarkkailemaan maata ja sen elämää, että se halusi
nytkin nähdä, miten päättyisi tämä verinen ottelu.

Pilvi purjehti pois, haihtuen hetken päästä näky-
mättömiin.

Siellä, oikealla, melkein hänen allaan aukeni
merenlahti. Se päilyi kirkkaana kuin peili. Vain
pieni tuulenviri rikkoi toisinaan sen pinnan. Muuta-
mia kanuunavenheitä oli ankkurissa sen selällä.

Rauhallista ja tyyntä luonnossa ympärillä, mutta
ei ihmisten kesken. Tuossa kuljetettiin taas haa-
voittuneita ohi . . . verissään makaavia, vaikeroivia
miehiä, pahasti runneltuja. Muutamalta oli jalka
ammuttu polven yläpuolelta poikki. Kaavun kappa-
leella sidottu tynkä oh mustana verestä. Sotamies
heittelehti rattailla, yhtämittaa ähkyen, haparoiden
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ympärilleen vapisevilla käsillään. Hänellä oli se
tunne, että hän putoaa, putoaa jostakin hyvin kor-
kealta, ja surkeasti parkaisten hän tarrautui kärryjen
pohjalla oleviin heinärunsuihin seuraavassa tuo-

kiossa heittäen niistä irti ja jatkaen haparoimistaan.
Oljemarck käänsi katseensa pois. Sota oli hirveää.

Joka sen näin syrjästä näki ottamatta itse osaa tais-
teluun, ei voinut muuta kuin kauhistua sydänjuu-
riaan myöten. Hänet valtasi jälleen sama tunne
kuin kerran Lapualla, kun hänet oli määrätty venä-
läistä hautauskomennuskuntaa vartioimaan. Täl-
laista ylistivät runoilijat .

.
. kuvasivat sen loistavin

värein. Urhoollisuus . . . mitä se oli? Vain korkeam-
man asteen tappamishalua, jonkin verran jalostet-
tua . . .

Siellä kaarteli lokkeja lahden yllä. Niiden siivet
välkähtivät auringon paisteessa. Kirkuen ne len-
telivät edestakaisin. Oljemarckista tuntui, että

ne kirosivat ihmisten päättömyyttä.
Muuan liiteli hänen yläpuolellaan. Se päästi

surullisen naukahduksen, kun se siivet levällään
leijaili yli. Mikä olet sinä, yksinäinen olento, joka
et ota osaa tähän teurastukseen? tuntui se kysy-
vän. Pääasemasta ammutun yhteislaukauksen syn-
nyttämä ilmanpaine pyyhkäisi sen syrjään, ja se
tuijasi jyrkästilahdenpintaa kohti kuin tasapainonsa
menettänyt.

Mutta metsä seisoi tyynenä . . . tumma, miettivä
kuusikko. Puiden oksat vain heilahtivat säännölli-
sesti, kun pääaseman patteri ampui. Näytti kuin
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olisi käsi kohonnut varoittamaan jostakin. Vai oliko
se siunaus, jonka kuuset antoivat kaatuneille?

Metsä! Oljemarck ei ollut koskaan tullut ajatel-
leeksi, että metsä oli sellainenlohdutuksen jarauhan
paikka .. . sellainen onnen juhlallinen pilaristo,
missä ihmislapselle saarnattiin elämää. Nyt hän sen
tunsi, seistessään tässä puun kylkeä vasten ja kat-
sellessaan niityllä riehuvaa veristä ottelua. Nuo
tykinlaukaukset ja yhtämittaa rätisevä kiväärituli
eivät ulottuneet häneen. Niiden synnyttämä ilman-
paine vain pyyhkäisi hänen kasvojaan. »Minä olen
metsän suojassa», ajatteli hän, »mutta en silla tavoin,
että se suojelisiminua tässä. Ei minun s ie 1 u s-
s an i on vain metsän rauha. Ja se suojelee minua.»

Hän muisteli loma-aikojaan, jolloin hän oli käys-
kennellyt kotimetsissä Päijänteen takana. Kuinka
loistikaan kielonlehti toisinaan läpikuultavan vihe-
riänä, kun auringon valo siivilöity! puiden lehvien
välitse! Kuinka olikaan sammal pehmyt ja vana-
mon varsi hento! Kuinka säilyivät niiden läpi-
kuultavat pienet kellot eheinä? Ihmisjalka tallasi ne
toisinaan mutta ne nousivat taas ja loistivat
yhtä kirkkaina kuin ennenkin. Se olimetsän salaisuus.

Metsä! Oljemarckin sielu pyrki piiloon sen lehvä-
katosten alle . . . imeytyi kastehelmen koristamaan
talvikin kukkaan. Oi, kuinka se oli viileä väriltään
ja tuoksultaan ... niin rauhoittavan viileä!

Niin suuri rauha on sun helmassas.
oi, äiti Erämaa .

. ~

lausui hän onnellisena puoliääneen.
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Hänen aistimensa tajusivat ympärillä riehuvan
melskeen, sotamiesten huudot jakiroukset, haavoit-
tuneiden vaikerrukset, mutta hänen sielunsa oli
piilossa metsän kätkössä. Se vaelteli siellä . .

. kii-
peili kuin hyönteinen ruohonkorsia pitkin .

. . kyy-
rötteli käenkaalin lehtien alla ja retkeili kauas,
ruohojen ja kukanvarsien muodostamiin holvikko-
käytäviin . . . turvallisessa, vihertävässä hämyssä.
Hän näki sielunsa silmillä tuon kaiken . . . kuin olisi
hän itse ollut leppäkerttu, joka juosta kipitti suo-
jaan sammalen sekaan. Osupas siihen kuusinaulai-
sella... se säilytti eheänä keltaisen, pilkullisen
panssarinsa! Hän ei tuntenut minkäänlaista pelkoa
eikä jännitystä. Tykinlaukausten synnyttämän ilman
paineen pyyhällys hänen kasvoillaan oli kuin kesäi-
sen tuulen leyhyntää. Hänen tajuntansa sanoi, ettei
se ollut sitä .

. . mutta oli soma ajatella niin. Jos
tällä hetkellä vihollisen luoti olisi sattunut häneen,
hän olisi kuollut hymyssä suin niin onnelliseksi
hän itsensä tunsi.

Mutta ne eivät sattuneet. Ne vonkuivat vain
yli, pitäen omalaatuista pauhinaansa. Silloin tällöin
katkesi kuusen latva jossakin takanapäin, ja met-
sässä rytisi aina silloin ilkeästi. Venäläiset ampuivat
säännöllisesti liian ylös.

Oljemarck seisoi niin lähellä pääaseman patteria,
että saattoi mukavasti seurata Adlercreutzin jo-
kaista liikettä ja kuulla hänen sanansa. Useamman
kerran oli tämä jo luonut katseen sinnepäin, missä
hän puun kylkeä vasten nojaili, mutta ei ollut liikku-
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nut paikaltaan. Nyt rupesi patteriin lentelemään
vihollisen kuulia. Kranaatti räjähti aivan kenraalin
hevosen edessä. Adlercreutz läjäytti sitä ratsupiis-
kalla ja ärjäisi:

Hvad sjåpar du för? Du borde väl din tusan

djäfvel känna tili sådant här aj gammalt/» 1

Kenraali kääntyi tykkijunkkarin puoleen, komen-
taen tätä tähtäämään muuatta latoa, josta laukaus
oli tullut. Tykki pamahti, mutta luoti menikenttään.

Ni skjuter som en satans! karjaisi Adler-
creutz ja sivalsi miestä ratsupiiskallaan. Gör
saken en gång tili och bättre, eller ska’ jän ta er! 2

Tykki laukaistiin uudestaan ja nyt sattui luoti.
Se oli täysosuma. Lato meni hajalle, ja sieltä juoksi
ulos venäläisiä jääkäreitä ja tykkimiehiä niinkuin
hiiriä. Äänekäs nauru kajahti upseerien joukosta.

Mutta nyt oliAdlercreutz jälleen luonut äkäisen
silmäyksen sitä paikkaa kohti, jossa Oljemarck sei-
soi. Hän viittasi eräälle adjutanteistaan. Tämä
karahutti Oljemarckin luo.

Mikä h-tin laiskuri sinä olet, joka täällä seisot
toimettomana sillä aikaa kuin toiset ovat tulessa?
ärjyi hän huonolla ruotsinkielellä. Missä on jouk-
kosi?

Oljemarck punastui korviaan myöten. Se oli
muuan ranskalainen, eversti Suremainin maanmies.

1 Mitä sinä letustelet? Sinun pitäisi, senkin tuhannen
paholainen, tuntea tämä vanhastaan!

2 Te ammutte kuin s-tana! Tehkää tuo uudestaan
ja paremmin, tai perii teidät p-u!
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jota armeijassa sanottiin »Fransoosiksi». Oljemarck
ei ollut välittänyt tehdä tuttavuutta hänenkanssaan.

Minä olen sairas, herra kapteeni!
Sairas? Tekosairas sinä olet niinkuin niin moni

muukin! karjui tulistunut adjutantti. Vaivaako
sinuakin Porin tauti?

Herra kapteeni, olen maannut tiedotonna kuu-
meessa toista viikkoa ja nyt sen verran toipunut,
että jaksoin laahautua tänne.

»Fransoosi» kohotti ratsupiiskaansa. Oljemarckin
silmissä musteni, mutta sitä ei saanut aikaan heik-
kous, vaan voimakas suuttumus.

Herra kapteeni! Kuninkaallisessa Ruotsin ar-
meijassa ei ole tapana lyödä! huusi hän, nostaen

kättään kasvojensa suojaksi.
Mutta se vain ärsytti kiihtynyttä adjutanttia.

Ratsupiiska singahti vain kerran, ja samassa tunsi
Oljemarck kipeän iskun kasvoillaan.

Herra kapteeni! Minä vaadin hyvitystä! Kun
paranen, on teidän taisteltava kanssani! Nimeni on
Oljemarck, luutnantti Porin rykmentistä!

Ranskalainen hämmästyi. Oljemarck? Hän muisti
kuulleensa nimen. Suremain oli hänestä puhunut.
Sehän oli sama mies, joka Hämeenlinnassa oli lyö-
nyt rikki maaherran pöydän.

Pyydän anteeksi .
. . tuo sotamiehen kaapu . .

.

änkytti hän. Olen valmis antamaan hyvitystä,
missä herra luutnantti vain suvaitsee sitä vaatia.

Ja hän ratsasti pois.
Välikohtaus oli herättänyt huomiota. Ranskalai-
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nen oli selostanut tapauksen Suremainille. Tämä
ratsasti Oljemarckin jälkeen, joka oli lähtenyt laa-
hustamaan takaisin rattailleen.

Herra luutnantti, valitan sydämestäni maan-
mieheni käytöstä. Kapteenille sattui surkea ereh-
dys. Tehän olette sairas?

Oljemarck ei vastannut mitään, koetti vain seistä
asennossa, vaikka jalat vapisivat. Suremain kat-
seli noita tuskan vääristämiä kasvoja, ja kalpeus
levisi hänenkin kasvoilleen. Noista nuoren miehen
silmistä loisti häntä vastaan tuomio.

Olette oikeutettu pyytämään hyvitystä,
sai Suremain lopulta sanotuksi.

Ymmärrän, herra eversti! Olen tekevä sen!
Hän kääntyi poispäin ja lähti laahustamaan edel-

leen. Hänen sieluaan poltti kuin tulessa. Ranska-
lainen onnenonkija oli lyönyt häntä. Ruotsin armei-
jan upseeria luullen tavalliseksi sotamieheksi.
Vaikka sitten . . . vaikka sitten mutta oliko se
oikein? Näinkö alas oli Ruotsi vaipunut? Pani
ulkomaalaisen palkkarengin lyömään maan synty-
peräistä kansalaista! Häpeä, ikuinen häpeä sellai-
selle valtakunnalle!

Hän oli niin järkytetty, että tuskin kykeni sel-
västi ajattelemaan. Tuo piiskan sivallus oli herättä-
nyt eloon vanhan tunteen vihan Ruotsia koh-
taan. Tämä valtakuntako piti hallussaan Suomea,
hänen isänmaatansa .

. . tämä ylimielinen, pöyhkeä
valtakunta! Ei. .. se oli nyt kerta kaikkiaan pää-
tetty korkeammalla, että e i!
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Hän pääsi rattailleen. Siellä kökötti Mikko piip-
pua poltellen, korvat pystyssä kuunnellen taistelun
kohinaa. Hän ilostui nähdessään herransa.

Mitä on tapahtunut, herra luutnantti? Onko
sattunut?

Oljemarck katseli häntä huulet tiukasti yhteen
puserrettuina ja hengittäen syvään.

Sattunut on ja pahasti. . . niin pahasti, että
siitä jää ikuinen vika!

Mikko pudotti piippunsa ja haukkoi henkeään
kuin hukkuva. Hyvä Jumala! Luutnantti oli haa-
voittunut, mutta hän vain ei saanut selvää, mihin
paikkaan. Kasvojen poikki kulki punainen juova.
Mutta se ei voinut olla se.

Mihin paikkaan on sattunut? hätäili hän.
Mutta Oljemarck ei vastannut, vaan kömpi rat-

taille. Heittäytyen pitkälleen heinävuoteelle hän
painoi kädet kasvoilleen. Niitä poltti ja kihelmöi,
mutta se ei ollut mitään sen polton rinnalla, jonka
hänen sielunsa tunsi.

Mikko töpehti ja siunaili. Sekaisin oli herra-riepu
. . . sanoi haavoittuneensa, vaikk’ei verta näkynyt
missään. Mutta kummakos se, kun oli niin paljon
kärsinyt. Sekosi siinä herrain hienosyisemmät aivot.
Tämä talonpoika se kyllä kesti minkälaisia kolah-
duksia tahansa, mutta herrat... ne oli Jumala
luonut hienommasta aineesta.

Ja Mikko kyykähti maahan kärryjen viereen ja
rupesi taas seuraamaan taistelukentältä kuuluvaa
melskettä ja kohinaa.
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IV.

Verisinä, epäjärjestyksessä perääntyvät joukot
pääasemaan, kukkulalle, missäreservi seisoo taistelu-
valmiina. Tuo maantienahdetta ylös ryntäävä joukko
on kauhean näköinen. Kasvot mustina ruudin-
savusta, parta palaneena, katse synkkänä kuin yö
se muistuttaa enemmän pakenevaa rosvolaumaa
kuin sotajoukkoa. Osa kulkee avopäin, ilman hat-
tua, veren tahraamat siteet pään ympärillä. Mutta

ihmeellistä se on melkein äänetön. Sen päiden
yläpuolella suhisevat kuoleman siivet.

Ruotsinmaalaiset pataljoonat tekevät jonkin ver-
ran siistimmän vaikutuksen. Mutta pahasti ovat
niidenkin koreat univormut kärsineet. Keltaiset
rintapielet ja valkoiset housut veritahroja täynnä
ne muistuttavat teurastajia. Ja teurastuksesta ne

palaavatkin joukkoteurastuksesta.
Toinenkin Västmanlannin pataljoona, joka tähän

saakka oli näytellyt päältäkatsojan osaa, oli nyt
saanut olla mukana leikissä. Sen rikkinäiset uni-
vormut ja noesta mustat pistimet todistavat sitä.
Allapäin, niskat kumarassa se laahustaa ahdetta
ylös, samoin upplantilaiset. Punaiset kiväärinhihnat
juoksevat alas olkapäiltä kuin leveä verijuova.
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Taistelu oli muodostunut ankaraksi. Sen jälkeen
kuin eversti Platonin etujoukko noin 10 tienoissa
aamupäivällä oli palannut pääasemiin, oli taistelu
laajennut mittasuhteiltaan. Etuvartiokahakka oli
muuttunut suureksi, laajaksi kenttätappeluksi
Adlercreutzin suunnitelmien mukaisesti. Se oli le-
vinnyt yli koko niittyalangon, sitä lännessä rajoitta-
vaan metsään, pitkin etumaisen puron vartta
aina meren lahteen saakka. Vaihtelevalla onnella sii-
nä oli oteltu puolella ja toisella. Länsipohjalaiset,
joiden kauniita univormuja Oljemarck oli äsken
kalliolta ihaillut, olivat saaneet suorittaa uintinsa
tuon »niittymeren» yli. Mutta sen toisessa laidassa
heitä oli kohdannut kuolema. Pitkin puron vartta
lepäsi nyt suurin osa noista valkorintaisista vii-
meistä untaan. »Joutsenet» olivat joikuneet kuolin-
joikunsa.

Kello 2 iltapäivällä oli Adlercreutz ryhtynyt siihen
liikkeeseen, joka käänsi tämän Suomen sodan veri-
simmän taistelun yhtä veriseksi tappioksi. Vaikea
sanoa, yllyttikö häntä siihen Vegesack, tuo »kahle-
koira» niinkuin Kustaa Mauri Armfelt on häntä
luonnehtinut. Se vain on varma, että »koira» ravis-
teli kahleitaan siksi kuumeinen halu rynnäkköön
oli aina tuolla kotkannenäisellä kenraalilla. Mutta

ei sitä puuttunut Adlercreulziltakaan. Tuollainen
houkutteleva saalis silmäin edessä ja riuhtova kahle-
koira vieressä tai paremmin: kotka, jonka käyrä
nokka kohosi uhkaavaan iskuun saattoiko olla
parempaa metsästystilaisuutta! Summa se; hän



43

päätti uudistaa Siikajoen tempun: murtaa vihollisen
keskustan.

Tuo hänen silmäinsä edessä riehuva värikäs näy-
telmä herätti hänessä henkiin runoilijan. (Olihan
hän joskus sepitellyt värssyjä vierastensa iloksi.)
Hän halusi sepittää nytkin . . . liittää tuohon mah-
tavaan taisteluhymniin vielä pienen lisäsäkeistön:
upplantilaisten ja västmanlantilaisten pataljoonat
tummansinisine univormuineen ja kirkkaankeltai-
sine rintapielineen. Vanhan Ruotsin värit! Loistava
väriläikkä tuohon jo ennestään kirjavaan tauluun!
Rynnäkkömerkki annettiin, januo pataljoonat syök-
syivät tuleen hurraata huutaen.

Jos luutnantti Oljemarck olisi vielä seisonut tähys-
tyspaikallaan kalliolla, hän olisi saanut nähdä mah-
tavan näytelmän. Koko tuolla pitkällä rintamalla,
merenlahdesta niittyalangon eteläkärkeen asti riehui
mitä tulisin ottelu eri aselajien kesken, mutta kaik-
kein kuumimpana molempien siltojen välillä. Sitä
paikkaa kohti oli Adlercreutz suunnannut iskunsa,
jonka vaikutus oli ollutkin tuhoisa. Kahlaten yli
takimmaisen puron olivat sotamiehet heittäytyneet
ryssän kanuunia vastaan, jotka tervehtivät heitä
kartessilaukauksin. Kokonaiset rivit sortuivat maa-
han, mutta niiden yli vyöryivät toiset, upseerien
kehoittaessa: »Eteenpäin, pojat!» Kunnes venäläis-
ten keskusta oli kääntynyt hillittömään pakoon.

Mutta tässä kohden juuri runoilija voitti sota-
päällikön. Adlercreutz, joka itse mieskohtaisesti
johti rynnäkköä, innostui etenemään liian kauas.
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aina ulommaiselle sillalle saakka. Eikä hänestä
jäänyt jälkeen Vegesack, »kahlekoira». Saamastaan
ruhjevammasta huolimatta hän ratsasti Adlercreut-
zin rinnalla, ja heidän säilänsä säihkyivät kuin sala-
mat. Eläköön —ja hurraa! Tämä oli toinen Siika-
joki!

Mutta onnellisempi itse sodan päätökselle olisi
ehkä ollut, jollei tätä toista Siikajokea olisi yritetty
näytellä. Kaikki kävi tosin aluksi samoin kuin
sielläkin: vihollinen pakeni kauhun valtaamana.
Mutta Siikajoella ei ryssä ollut pystynyt heittämään
vereksiä joukkoja tuleen, koska niitä ei yksinkertai-
sesti ollut. Täällä niitä oli. On sanottu sitä Kamens-
kin sotajuoneksi. Mutta sitä se ei ollut. Se oli
pikemminkin sattuma, kohtalo, nemesis. Sen toteu-
tumiseen vaikuttivat ratkaisevasti ne monet adju-
tantit, jotka kiisivät kenraali Ushakovin joukon luo,
kehoittaen tätä kiinnittämään vauhtia.

Ja niin yhtyi nyt kaksi sangen kohtalokasta seik-
kaa valmistamaan Adlercreutzin tuhoa: omien jouk-
kojen sekaisin-meno (ne olivat takaa-ajon kestä-
essä joutuneet liiaksi hajalle) jaUshakovin verek-
sen osaston saapuminen: 6 komppaniaa Liettuan
rykmentistä, Mohilevin rykmentti, Grodnon husaa-
rit ja Puolan ulaanit. Kun nämä saapuivat paikalle,
tervehti Kamcnski niitä sanoilla: »Näyttäkäämme
ruotsalaisille, millaisia venäläiset ovat! Me emme
lähde täältä elävinä, jollemme ole tuhonneet ruotsa-
laisia! Pistimet tanaan! Seuratkaa minua! Jumala
kanssamme! Eteenpäin hurraa!»
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Ja - Jumala oli heidän kanssansa, sillä nyt alkoi
hirmuinen katastrofi näytelmä, jonka vertaista
tässä sodassa ei oltu ennen esitetty.

Kaikki aselajit sekaisin . .
. ratsuväki, jalkaväki,

tykistö kaikki yhdessä hirveässä sekamelskassa,
jonka keskeltä meikäläisten harventuneet upseerit
turhaan etsivät joukko-osastojaan. Eteen- ja taakse-
päin kiemurrellen kuin jättiläiskäärme tuo sekasor-
toinen, pauhaava ryhmä hiljalleen painui Adler-
creutzin pääasemaa kohti. Lippuja, standaareja . . .

välkkyviä olkahihnoja ja keihäänkärkiä .
. . venä-

läisten ulaanien sinisiä tshakoita punaisine päällyk-
sineen ja liehuvine nanhoineen ja tuon kaiken
yllä ja keskellä sapelien ja pistinten metsä, jonka
aurinko silloin tällöin välkähdytti esiin eteenpäin-
vyöryvien savupilvien lomasta. Ja niiden sisässä
pauhaava ukkonen salamoineen: tykkien mahtava
jylinä. (Siihen soittoon otti kapteeni Panchen ruot-

salaisten puolella sangen tehokkaasti osaa.) Rum-
pujen pärinää, taistelevienkarjuntaa, jokakantautui
ympäröiville kukkuloille kuin meren ärjyjen pauhu.
Se hukkui aika ajoittain pitkin linjaa räiskyvään
kiväärinrätinään tai vaihtui hurraa-huudoiksi puo-
lella ja toisella sitä mukaa kuin linjat kulloinkin
väistyivät tai katkesivat. Silloin saattoi asioita
tunteva päätellä, että nyt seurasi tuima pistin-
hyökkäys, jolloin kylmä teräs tunkeutui pehmeään,
värisevään lihaan hampaiden kirskuessa. Tulta,
kadotusta ja kuolemaa, joka lainehti edestakaisin
kuin suuri, mahtava aalto ja aallon jäljessäkaa-
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tuneita, haavoittuneita . . . jalat ilmassa sätkiviä
hevosia, aseita, rumpuja, hattuja, käsineitä . . . joka
pensaassa, joka mättään ja kiven kolossa koko
taistelukentän kirjava markkinapöytä, jonka takana
kuolema huuteli tavaroitaan tai kuin roska, joka
jäärannalle, aallon vyöryessä takaisin. Kunnes tuo

kiemurteleva käärme katkesi keskeltä, ja sen sisäl-
mykset valuivat ulos: pakenevia, suin päin pakenevia
joukko-osastoja, eri aselajeja ...ratsuväkeä, jalka-
väkeä, tykistöä .. . kaikki yhtenä sekasortoisena
laumana, suunnan päämääränä ne kalliot, joilla
meikäläinen päätykistö sijaitsi. Ja perässä mah-
tava hyökylaine: vihollisen hurja rynnäkkö, joka
kuitenkin murskautui lujaa pääasemaa vastaan,
missä kanuunat nyt uudelleen olivat ryhtyneet
pauhaamaan, syytäen surmaa venäläisten rivei-
hin . . .

Ainoastaan premiäärimajuri Ehrnrooth savolaisi-
neen oli perääntynyt hyvässä järjestyksessä Sprengt-
portenin taistelutapaa seuraten: rivit olivat pysäh-
tyneet komennon mukaan ampumaan yhteislau-
kauksia niinkuin harjoituskentältä. Kuoleman pa-
raati! Ehrnrooth pelasti Länsipohjan rykmentin
venäläisten jääkärien ylivoiman alta. Urhoollinen
majuri sai musketinkuulan oikeaan reiteensä sekä
vaikean ruhjevamman rintaansa.

Sellainen oli Adlercreutzin hyökkäys, sarja loista-
via mieskohtaisen sankaruuden näytteitä, mutta
kokonaisuutena epäonnistunut, täynnä taktillisia
virheitä, joita ei mikään »hurraa, pojat!» pysty teke-
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mään olemattomiksi. Sellainen oli Oravaisten tappio,
joka ratkaisi Suomen tulevaisuuden. Mutta
mihin suuntaan sitä ei yksikään taisteluun osaa-
ottanut arvannut. Ainoastaan luutnantti Henrik
August Oljemarck toisinaan näki siitä unta, mutta
ei hänkään tahtonut aina jaksaa uskoa uniaan to-
siksi.

Sotamiehet olivat ristikoineet kiväärinsä maan-
tielle ja heittäytyneet tien varteen pitkäkseen.
Laukut pään alla he lepäilivät siinä, rinta raskaasti
huohottaen. Ruudinsavun ja veren tuhrimat kädet
iskivät vapisten tulta piippunysiin, joita ei oltu jou-
dettu neljään tuntiin imemään. Monelta se nautinto
nyt oli iäksi jäänyt, sillä he lepäsivät kentällä taval-
lista valjumpina.

Yoineekohan ylimalkaan tupakka koskaan kenes-
täkään maistua makeammalta kuin sotamiehestä,
joka juuri on palannut taistelusta ja toteaa pääs-
seensä siitä ehjin nahoin? Koko sielu kiintyy tuohon
jännittävään hetkeen, jolloin tupakka syttyy, ja
ensimmäiset makeat sauhut kiertävät suuonteloa
kunnes painuvat keuhkojen äärimmäiseen kärkeen.
Henkisavut, henkisavut! Ainakin savolaisesta
Kaskista, joka Revonlahdella oli niin erinomaisesti
kunnostautunut, tuntui siltä.

Teä tupakka, jutteli hän, on minusta
suloisemp’ kuin vaemojen rakkaus.
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Joo, joo, haasteliLunki, hyvä mies se oli,
joka tupakan maahan toi .

.
. melkein yhtä hyvä

kuin sekin, joka toi ensimmäiset putaatit.
Älä nyt sentään, yhtyi puheeseen Halttu,

joka myös tuprutteli, ennemmin minä vain peru-
nat ottaisin.

Minäpä en tiedä, mitä tekisin . . . taitaisi käydä
niinkuin ryssän, jolta kysyttiin, kumpi on parempi.
Suomenko vai Venäjän viina . . .»molempi parempi».

Miehet nauroivat Lungin vertaukselle. Tämä kat-
seli Rapelia, joka myös veteli syviä haikuja.

V vai mitä se rumpali arvelee?
Rapelin sinisilmät pälyivät Lunkia, jonka vuoksi

sai aina olla varuillaan.
Joo . . . kyllä se niin on, tuumi hän.

Kun ensimmäiset henkisavut oli vedetty, jouti
huomio jo muuallekin. Siinä loikoili vähän matkan
päässä ryhmä upplantilaisia. Lunki ruiskautti sapeli-
syljen ja virkkoi:

Sotamiehiä niistä noistakin tulisi, kun olisi
useammassa tappelussa viruttaa.

Älähän puhu . . . kuninkaan valioväkeä,

toruskeli Halttu.
Lunki äimisti.

Valioväki on täällä! huudahti hän, tehden
laajan liikkeen kädellään. Meitä, suomalaisia,
saisi majesteetti tulla tarkastamaan!

Upplantilaiset olivat napanneet lennosta »majes-
teetti»-sanan. Yksi heistä tuijotti Lunkiin uhkaavan
näköisenä.



Hva’ talar hän om majestetet? 1

Sitä vain, että meistä se saisi kuningas tehdä
henkikaartin itselleen, irvisteli Lunki huonolla
ruotsillaan.

Lifgardet! tuhautti ruotsalainen. Ha’

hän värit på vaktparaden? 2

No en . . . näissä arkihommissa vain
Ja hän viittasi oikeaa jalkaansa, jossa ei ollut kuin

ruojuet jäljellä.
Rapelia nauratti. Upplantilaiset polittivat keske-

nään. Yahtiparaatista puhuja oli lausunut jonkin
sukkeluuden, jolle toiset hohottivat.

TV sotare skiV hän passa tV hofve ’/ 3

Joppa .
.

. sutaisinkin niin hyvin korsteenit,
jottei syttyisi niin usein näitä nokivalkeita.

Hva’ menar hän me’ de’? 4

Koetapas arvata.
Lunki sylkäisi ylimielisesti.
Upplantilaiset jättivät arvailun japainuivat omiin

asioihinsa.
Älä sie härsytä niitä . .

. antavat pian rokkiin.
varoitteli Kask.

Minulleko?
Niin.
Voi veikkonen! Eri miehet ne ovat, jotka mi-

nulle selkään antavat!

1 Mitä hän puhuu majesteetista?
2 Henkikaarti! Onko hän ollut vahtiparaatissa?
3 Nuohoojaksi hän sopisi hoviin!
4 Mitä hän sillä tarkoittaa?

Rummut 111 4 49
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Vaiettiin, ja jokainen vaipui omiin mietteisiinsä.
Vihdoin katkaisi Kask äänettömyyden ja rupesi
haastelemaan tappelun kulusta.

Niemellä se käv’ erj hulina, kun myö ruohta-
laisten kanssa rynnistettiin läp’! Jo olj siinä ryssee
sakkeesti. .

. jos minnii väristä. Mutta myö
lyötiin läp’ painetilla, jottei muuta kuin mahan
pohojassa vain mojoi niin mukavasti.

Hän halusi hälventää äskeisen kinastelun aiheut-
taman kiusallisen tunnelman.

Tuohij, joka äsken juttelj sun kanssas, käyttelj
kolovia kuin paras peällelyöjä, puhui hän Lun-
gille. Niin jymähyttelj ryssän ajukoppia halaki
kuin naurishauvikkaita.

Ruotsalainen käännähti päin huomattuaan, että
suomalainen osoitteli häntä sormellaan.

Hva’ falls? 1 kysyi hän valmiina otteluun.
Yenski poika . . . praa poika, veljeili Kask

ja näytti, kuinka asianomainen oli käyttäytynyt
taistelussa.

Jadå! lausahti tämä hyvillään. No’

måsf den vara fan tV kari, som vill kanna dom igenl2 .

Upplantilaiset räjähtivät nauruun. Kask, joka ei
ymmärtänyt ruotsalaisen puhetta, pyysi Lunkia tul-
kitsemaan.

Tätä oli harmittanut Kaskin veljeily. Hän päätti
kostaa.

1 Mitä nyt?
2 Kyllä! Kyllä sen pitää olla p-u mieheksi, joka haluaa

tuntea ne!
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Joo ... se sanoi, että paholainen saa syödä
sinut karvoinesi, sorkkinesi.

Kask oli ihmeissään. Omituista väkeä nämä ruot-

salaiset. Kun hän yritti olla ystävällinen, vastasivat
nämä hävyttömästi. Hän pyysi kysymään, eivätkö he,
ruotsalaiset ja suomalaiset, olleet aseveljiä keskenään.

Lunkia kutkutti. Nytpä hän yllyttäisi upplanti-
laisen Kaskin niskaan.

Savolaxarn säjer, att ja’ allra hälst vill vara
vapenbror me’’ f-n. 1

Hänelle tuli kielen hairahdus, jota hän huonona
ruotsinkielen taitajana ei huomannut.

Upplantilaiset nauroivat.
Ja .

.
. om hän vill, så ha vi ingenting däremot! 2

Mitä ne sanovat?
Joo ...että he eivät tarvitse hantlangareita.

Olivatpa ne koppavia! Kask tunsi itsensä syvästi
loukatuksi. Hän heittäysi seljälleen ja katseli tai-
vaalle. Eihän hän nyt niiden veroiseksi ollut pyrki-
nytkään . . . sen kun noin vain juttelemaan . . . niin-
kuin äsken taistelussakin. Siellä, niemellä, hän oli
huhkinut rinnatusten tuon upplantilaisen kanssa, ja
he olivat huudelleet toisilleen, kumpikin omalla kie-
lellään. Hänestä oli tuntunut, että he . . . molemmat
kansat, yhtä rintaa taistelivat yhteisen isänmaan
puolesta. Mutta eivät näyttäneet ruotsalaiset

1 Savolainen sanoo, että minä kaikkein mieluimmin
olisin aseveli p-un kanssa.

2 Niin ... jos hän haluaa, ei meillä ole mitään sitä
vastaan!
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heitä minään pitävän yksi tappelu vain, niin jo
nousi ylpeys päähän.

Hän oli niin masentunut, että kurkussa pakkasi
nykimään. Kyynelet kihosivat silmiin. Näistä
surullisista mietteistä herätti hänet paikalle ratsas-

taneen adjutantin ääni:
Upplantilaiset ja västmanlantilaiset yhteen

tuonne mäen taakse. Mars!
Mitä se sanoi? kysyi Kask Lungilta, kun

ruotsalaiset olivat rientäneet kivääreilleen.
Lunki tulkitsi.
»Hyvä on, että menevät», ajatteli Kask ja katseli

kaihomielin ruotsalaisten jälkeen. Hän olisi mie-
lellään ollut veli noiden kanssa, mutta ne eivät
huolineet.

Savolaiset upplantilaisten taa! komensi
adjutantti suomeksi.

»No se!» ajatteli Kask ja nousi.
Lunki nauroi:

Liittolaiset yhteen karsinaan!
Mutta tämä piikikäs huomautus sai Kaskin unoh-

tamaan äskeisen surunsa. Ennemmin hän sittenkin
oli ruotsalaisten kanssa kuin tuon myrkyllisen pohja-
laisen.

Älä leukaile! vastasi hän. Yhtä poruk-
kaa tässä vielä ollaan . . . etkä sie pysty sitä sot-
kemaan!

Ja Kask tempaisi kiväärinsä ja asettui riviin.
Lunki ei vastannut naurahti vain ilkeästi.

Hän katseli ohikiitäviä adjutantteja ja tunsi mie-
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lensä katkeraksi. Päivä päivältä hän oli myrtynyt
tämän sotaretken aikana.

Siinä he ratsastelivat ja kekkuloitsivat eivätkä
kuitenkaan kyenneet mitään aikaansaamaan! Kan-
sanmies sai vain kärsiä heidän tähtensä. Hänen
herra-vihansa, joka sotaretken alussa oli vielä pysy-
nyt jotenkuten salassa, oli nyt monien taisteluiden
ja kärsimysten jälkeen kasvanut. Mutta se ei estä-
nyt häntä silti vielä pokkuroimasta heitä edessäpäin,
jos vain tilaisuus tarjoutui.

Alhaalta niityltä kuului venäläisten »ura!», kun
nämä rynnistivät pääaseman pattereita vastaan.
Tykit syytivät tulta kuin hornan kidasta niitä kohti.
Mäki tärähteli, japuut vapisivat. Äärimmäiseltä va-
semmalta sivustalta kajahti silloin tällöin yhteislau-
kaus, jota säesti heikko »hurraa!» Siellä Savon 1.
jalkaväkipataljoona yhdessä västmantilaisten kanssa
pidätteli vihollista, joka oli ryhtynyt laajaperäiseen
kiertoliikkeeseen. Venäläisiä vankeja hiipi ääneti
ohi, arannäköisiä, vilkuilevia olentoja. Niitä ajettiin
kuin karjaa mäen taa.

Paljonkos nuo mullikat maksaa? huusi
Lunki vankeja kuljettavalle Karjalan jääkärille.

Jos yhen ostat, saat tusinan kaupan päälle!
vastasi tämä.

Haavoittuneita oli kauhean paljon. Lähellä tykki-
patteria hääräsi armeijan ylilääkäri af Bjerken, tu-

keva, lihava mies, jollaolipaltsasilmät japaksut huu-
let. Hän pani sormia poikki kuin puikkoja vain, leik-
keli javiilteli. Potilaat parkuivat hänen kynsissään.
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Lunki, jokatoisella korvalla oli kuunnellut haavoit-
tuneiden ulinaa, virkahti:

En minä vain haluaisi joutua tuon äijän tohto-
roitavaksi.

Kello oli suunnilleen 7, ja aurinko painui jo län-
teen. Mutta yhä raivosi taistelu niittyalangossa ja
suomalaisten vasemmalla siivellä. Halttu kuunteli
sitä ristissä käsin, kuin olisi rukoillut.

Moni jää orvoksi tänä päivänä, lausui hän
kuin puolittain itsekseen. Hän muisteli Lapualla
olevaa pientä mökkiään ja sen asujamia.

Joo . . . moni äiti itkee poikaansa, vastasi
Lunki. Kun tämä päivä on illassa, onpa ristejä
kirkonkirjojen reunoissa.

Ja hautuumailla
Niin . . . kunpa pääsisivät edes vihittyyn maa-

han, mutta tänne jäivät .. . mikä minnekin. Kuo-
pattiin metsään kuin koirat.

Voi, tätä Suomea! Kyllä on tämän kohtalo
kurja! huokasi Halttu.

Mikä lie . . . mutta kurjempi on sotamiehen
osa ja arpa.

Lunki ajatteli aina vain itseään.
Haavoittuneita kannettiin lahdella odotteleviin

kanuunavenheisiin. Yksi toisensa jälkeen ne läksi-
vät soutamaan pois.



Yhä marssi joukkoja taisteluun. Lunki katseli
hevoskaartilaisten uljaita univormuja ja teki huo-
mautuksiaan.

On niillähepeneitä ja höyheniä, mutta tasataan
niiltä päälakea tänään. Se on varma!

Nuori vänrikki ilmestyi heidän kohdalleen, tar-

kastellen heitä tutkivasti. Miehille oli jaettuampuma-
varoja.

Kuulkaapas ... aloitti hän, katsellen her-
mostuneena ympärilleen.

Lunki, aavistaen jonkinlaista palvelusta, kavahti
asentoon.

Juu . .
. herra vänrikki, vastasi hän näpsä-

kästi.
Mutta vänrikki ei kiinnittänyt häneen huomiota.

Etelä-Pohjanmaan pataljoona kivääreille
mars!

No . . . oikeinko ne todella aikoivat vielä heitä
viruttaa?

Avuksi oikealle siivelle .
. . mars, mars!

»Haisunäätä!» ajatteli Lunki happamena. Eipä
tullut lepo pitkäksi!

Haudassa on aika levähtää, tuumi Halttu
rauhallisesti, hypähtäen samaan marssintahtiin tois-
ten kanssa.

Niittyalanko oli yhtenä savu- ja ukkospilvenä.

55



56

Tällä välin oli vänrikki Ljunggren kahden väst-
manlantilaiskomppaniansa kanssa taistellut äärim-
mäisellä vasemmalla siivellä. Hänen apunaan oli
osasto Savon jalkaväkeä.

Upseereita oli kaatunut ja haavoittunut paljon.
Ei riittänyt enää komppaniainkaan etunenään muita
kuin alipäälliköltä. Ljunggrenin kumpaakin komp-
paniaa komensi lippujunkkari.

Vihollinen kävi kimppuun vimmatusti. Sen ket-
jut olivat vain vahvistuneet, kuta pitemmälle
päivä kului. Mutta kaikkein työläintä oli se, että
kallioille, Ljunggrenin osaston taakse, oli ilmaantu-
nut vihollisen jääkäreitä. Siellä niitä hääri kolmessa
eri kerroksessa, ja Ljunggren sai tulta niskaansa
edestä jatakaa.

Mutta hän oli elementissään. Nyt hän oli
päässyt taisteluun! Tämä oli sitä . . . tämä huumaa-
va räiske pitkin niittyä, joka nyt rupesi peittymään
sumuun. Ruudinsavun kerällä siitä muodostui
sakea muuri, jonkaläpi ei erottanut kuin pari askelta
eteensä.

Mutta tuolla ylhäällä .
.

. kallioilla, savu- ja sumu-
pilvien yläpuolella häärivät vihollisen jääkärit kir-
kasta taivaanrantaa vasten. Ne olivat kuin varjo-
kuvia, joidenkeskeltä leimahti ja leiskahteli. Lyijyä
satoi sotamiesten selkään. Hänen joukkonsa hupeni,
mutta ajattelemattakaan perääntymistä hän vain
rohkaisi väkeään.

Pojat. . . laskekaapa tuonne ylös .. . noita
tanssivia apinoita kohti! Tulta!
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Yhteislaukaus pamahti, ja muutamia vihollisia
mätkähti kallioilta alas. »Niin tippuvat kuin hiekka-
säkit . . .», ajatteli Ljunggren ja komensi toisen
komppanian syöksyyn edestäkäsin ryntäävää vihol-
lista vastaan.

Omituista tällainen sumussa taisteleminen. Joka
taholta kajahteli laukauksia, mutta miehiä ei näky-
nyt. Kuolema vain vaaniskeli tuon sumupilven
sisällä. .

. minä hetkenä hyvänsä saattoi sieltä
tuiskahtaa päin naamaa ja siinä makasi mies.
Niinkuin tuokin tuossa . . .

Hartiakas savolainen oli mätkähtänyt hänen jal-
koihinsa.

Ljunggrenin mieleen muistui muuan syysaamuinen
metsästysretki. Samanlainen sumun peittämä mai-
sema kuin nytkin . . . vaikka nyt oli ilta. Vaivoin
oli erottanut edellä astuskelevan isäukon ... oli
kuullut vain hänen matalan äänensä, kun tämä pu-
heli: »De ’ tycks homma hara träffar i da'!» IHe olivat
ampuneet jo pari teertä mieheen ...ja taas oli kuu-
lunutkoiran haukku sumun seasta. Eipä aikaakaan,
niin oli jo häämöittänyt edestäpäin musta lintu
korkean koivun lehdettömästä latvasta. Metso . . .

ja oikea ukkometso! Oli ollut soma seurata isäukon
liikkeitä, kun tämä kaukaa kaartaen oli sopivasti
lähestynyt puuta. Hän oli kuullut vain askelet. . .

hiipivät, varovaiset askelet. Sitten oli häilähtänyt
sumun seasta metallilta kiiltävää jakuulunut voima-

1 Näyttää tulevan vain osumia tänään.
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kas pamahdus. Rytinää vain, kun raskas lintu oli
mätkähdellyt oksalta oksalle japudota muksahtanut
maahan . . . Isäukon matalaääninen juttelu oli so-
masti sekaantunut koiran vikinään. Ja sitten: muhoi-
leva vanhus sukeltaen esiin sumun seasta iso metson
rötkäle kädessä. »He’ tycks komma hara träffar i da'!»

Tuonkaltaisen tunnelman valtaan hän joutui
nytkin. Samanlaisia väreitä selkäpiissä . . . saman-
laista jännitystä käsivarsilihaksissa. Hän heilautti
sapeliaan. Sumun suojassa lähelle hiipinyt ryssän
jääkäri vaipui mätkähtäen mättään koloon.

»De’ tycks homma hara träffar i da’/» ajatteli hän, ja
tämä ajatus riemastutti häntä. Ympärillä rytisi ja
paukkui. Tulenlieskat vain leimahtelivat sumun kes-
keltä.

Antautukaa! huudettiin metsästä käsin huo-
nolla ruotsinkielellä.

»Kyllä minä teille antaudun!» ajatteli Ljunggren
ja komensi miehensä syöksyyn. Kahahdus vain, ja
kuolevien korina sekaantui pakenevien huutoon.

Praa, pojkar, praa! kiljuivat savolaiset.
Lefve gamla Sverige! 1

Leeve Vinlant!
Lejve .

. . hurra!
Ensimmäinen komppania ampuu kallioille ja

toinen metsää kohti! komensi Ljunggren ja juoksi
pitkin ketjua katsastamaan, miten sen toisessa
päässä jaksettiin.

1 Eläköön vanha Ruotsi!
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Siellä ei ollut kuin muuan mies. Hän oli törmätä
pahki savolaiseen, joka parastaikaa ryömi niityn
keskustaa kohti.

Skjutpå de där d-larne, skjut! 1 huusi hän savo-
laiselle, osoittaenmetsänreunassa hääriviä jääkäreitä.

Mutta savolainen joko ei ymmärtänyt tai ei
halunnut totella. Hän ryömi vain. Ljunggrenista
hän näytti omituiselta, harmaalta, ähkyvältä eläi-
meltä, joka hiljaa mateli eteenpäin. Häntä puistatti.

Törngren .
. . hvar ä’ Törngren? 2

Ljunggren seisoi kämmen torvella suun edessä ja
huhuili pimeään.

Här .
.
. herr fänrik! 3

Lippujunkkari syöksyi esiin sumusta, avopäin.
Hyvinkö hurisee?
Kyllä, herra vänrikki. . . mutta pelkään, että

joudumme saarroksiin.
Me olemme jo!—vastasi Ljunggren iloisesti.

Lippujunkkari räpäytti silmiään.
Sitten me joudumme vangiksi. Eikö olisi

paras rummuttaa perääntyminen?
Mutta kun ei ollut annettu käskyä. Heidät oli

lähetetty tänne määräyksellä puolustaa tätä siiven
äärimmäistä kärkeä viimeiseen saakka. Sotilaana
hän ei voinut rikkoa määräyksiä.

1 Ammu noita peijakkaita, ammu!
2 T. missä on T.?
3 Täällä, herra vänrikki!
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Mutta . . . pelkään, että meidät on unohdettu.
No sitten . . . adjö, du gamla moder Svea! 1

Ja Ljunggren nauroi iloisesti.
Tuolta suunnalta ei kuulu enää laukauksia.

Törngren osoitti pääasemia kohti.
Tosiaankin! Sieltäpäin ei kuulunut enää mitään.

Kymmenen minuuttia sitten oli sieltä vielä leimah-
dellut . . . kallioilta, sumupilvien yläpuolelta. Oliko
armeija aloittanut perääntymisensä? Siinä tapa-
uksessa he eivät täältä elävinä palaisi.

Täytyy kestää, lippujunkkari .
. . täytyy kes-

tää. Ilman määräystä en uskalla komentaa takaisin.
Ymmärrän, herra vänrikki!

Törngren kääntyi lähteäkseen, mutta horj aktikin
samassa. Luoti oli sattunut rintaan. Koristen hän
vaipui Ljunggrenin jaikain juureen . .

. aivan samalla
tavoin kuin savolainen sotamies äskettäin.

»Tapatat miehesi. . . onko se urhoollisuutta? Se
on uhmapäisyyttä! Tuenkin kuolema on tunnollasi»,
vilahti salamannopeasti Ljunggrenin aivoissa.

Saarroksissa ollaan . .
. saar-rok-sissa! huu-

telivat savolaiset hänen ympärillään.
Mutta . .

. kuollaan herroiks voan!
Eläköön! Lissee korpin ruokoo!

Ja taas räsähti yhteislaukaus kallioita ja metsää
kohti.

Komppaniat takaisin! huusi Ljunggren niin
paljon kuin kurkusta läksi.

Rumpu rupesi soimaan, jasen ääntä kohti alkoivat
1 Hyvästi, vanha äiti Svea!
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hajalliset miesryhmät liikehtiä. Haavoittunut lippu-
junkkari nostettiin kivääreistä laitetuille paareille.
Ljunggren komensi hiljaisuuden, ja hiipien äänettö-
mästikuin haamuthe laukaustenpamahdellessa ympä-
rillä saapuivat kallioiden juurellevihollisen huomaa-
matta. Sumu suojeli heitäkuin läpinäkymätön muuri.

Sielläkyyrötteli muutamia ryssän tarkka-ampujia,
jotka yllätettiin ja joutuivat vangiksi. Ljunggren
komensi heidät riveihin, omien miestensä väliin

sitten kuin heiltä ensin oli riisuttu aseet. Niin
marssien eteenpäin sumussa, tavantakaa turvautuen
pistimiin he saavuttivat pääaseman.

Se oli tyhjä.
Metsää kierrellen he lopuksi päätyivät kirkolle,

missä suomalainen patrulli tuli heitä vastaan.
Terveisiä jäljestäpäin! huutelivat savolaiset

tovereilleen.
Kylässä he kohtasivat muutamia ratsastavia

upseereita, niiden joukossa Adlercreutzin. Tämä
pysäytti Ljunggrenin, tiedustellen mieshukasta y.m.
Vänrikki odotti nuhteita, mutta Adlercreutz ke-
hoitti vain kiiruhtamaan pääjoukon jälkeen.

»De* tycks komma hara träffar i dag!» ajatteli
Ljunggren tyytyväisenä ja naureskeli itsekseen.
Hän oli suorittanutkin sankarityön vaikka luuli
jo joutuvansa sotaoikeuteen.

Sellainen oli maailma. Täällä niitettiin laakereita-
kin aavistamatta! Tur eller otur 1 siinä kaikki!

Hänellä oli ollut Uit onni.
1 Onni tahi huono onni.
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V,

Oljemarck heräsi siihen, että hevosta valjastettiin.
Oli pilkkoisen pimeä, taivas kirkkaassa tähdessä.
Hän oli maannut jonkinlaisessahorrostilassa monta
pitkää tuntia, ja kuin hyvin kaukaa oli hänen kor-
viinsa kantautunut taistelun melu.

Nyt oli hiljaista ...ei aivan, mutta ampuminen oli
lakannut. Jostakin etäämpää kuului miesten huu-
toja ja rattaiden kolinaa. Siellä varmaankin ar-
meija valmistautui perääntymään läpi yön.

Herra luutnantti. . . tappelu on menetetty.
Ryssä on voittanut. .

. me lähdemme pakoon.
Oljemarck huokasi syvään. Niinpä niin ...sel-

laisten päälliköiden johdolla meni kaikki päin
mäntyyn.

Hän tunsi melkein iloa sen johdosta. Ainakin oli
se jonkinlaista hyvitystä, joka hänen raadeltua
sieluaan lääkitsi. Häntä oli niin hirveästi häväisty .

.
.

oman puolen upseeri oli lyönyt häntä ratsupiiskalla.
Hänen kasvojensa poikki kulki punainen juova, ja
se julistaisi hänen häpeäänsä kaikille . . . kaikille.

Paljonhan mies saattoi kärsiä ja niellä, paljon,
mutta ei tällaista. Hän saattoi nurkumatta alis-

tua sodan vaivoihin alistua ilolla, saattoi taipua
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siihenkin, että rakastettu petti ja jätti. Mutta yh-
teen ei voinut taipua hengen ja veren uhallakaan:
että riistettiin kunnia, upseerikunnia. Ja sen oli
ranskalainen tehnyt.

Rattaat olivat lähteneet liikkeelle ja liittyneet
pakenevan armeijan pitkään jonoon. Kaikkialta
ympäriltä kuului valituksia ja voivotuksia. Siellä
haavoittuneet vaikeroivat kukin omalla kielellään.
Kuului sekaisin suomen-, ruotsin-, saksan-, ranskan-,
javenäjänkielisiä sanoja. Kaikki nämä äänet koho-
sivat kohti korkeutta syyttävinä. Ne syyttivät siitä,
että heidät oli uhrattu ihmisten mielivallan ja raa-
kuuden uhreina.

Oljemarck kohottautui istualleen ja koetti lävis-
tää pimeyttä katseellaan. Mutta mitään ei erotta-

nut. Kuului vain sotamiesten hirveä kiroilu, kun he
noituivat toisiaan. Jos joku sattui tuuppaisemaan
toveriaan, kääntyi asianomainen heti kuin ärsytetty
peto tätä vastaan, vuodattaen hänen ylitseen sellai-
sen kirousten tulvan, että ihan hirvitti.

Kuka p—le siellä tyrkkii? Mihin sinulla on
kiire? Luuletko edessäpäin herkkuja tarjottavan?

Naismainen ruotsia puhuva ääni sanoi jotakin
kuin anteeksi pyytäen, johon äskeinen karkea ääni
vastasi:

Ruotsalainen ja p—le! Teidän tähtenne tässä
saadaan kärsiä kaikki h-vetin kauhut!

Niinpä niin, ajatteli Oljemarck ja häntä puistatti.
Kuka kirottu siellä ajaa päälle? Etkö, sen

p-un tolvana, näe, että tässä on miestä kuin tuhkaa?
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Mikko koetti selittää, että hänen rattaillaan oli
sairas upseeri. Mutta siihen rääkäisi nyt monta
ääntä yhtä aikaa:

Terveitäkö luulet meidän olevan? Hiiteen
herrat, jotkaoman kunniansa vuoksi uhraavat sota-

miehen viimeisen veripisaran!
Mikko oli aivan kauhistunut. Häntä peloitti.

Pistimiä kalisi vastakkain hänen molemmilla puo-
lillaan. Pistäisivät vielä hevosen kuoliaaksi tai
hänet. Mikäs sitten neuvoksi?

Oljemarck oli sulkenut silmänsä ja kuunteli
ympärillään raikuvaa rähinää. Kuormarengit ja
tykkimiehet karjuivat hevosilleen. Kuului ruoskien
lätkinä ja sitä säestivät kymmenet kiroukset.

Hei, kaakki, p-hana, vedä!
Etkö sen juuttaan pattijalka osaa suoraan

mennä? S-tana, s-tana!
Ja jokaista kirousta seurasi ruoskan isku.

Älä ihmisiä lyö . . . senkin h-vetin pön-
teri! Taikka minä seivästän sinut siihen paik-
kaan!

Kuka tässä näkee, kun on pimeä kuin säkissä!
Se oli hirveää. Miehet olivat niin hermostuneita,

niin lopen nääntyneitä ja nälkäisiä, että yltyivät
raivoamaan pienimmästäkin syystä. Oljemarck ym-
märsi sen. Tuo miehistön katkeruus sulautui hänen
omaan katkeruuteensa ihan luonnollisesti. Hän
ymmärsi senkin, että he katkeruudessaan syyttivät
kaikkia, toisiaan ja itseään, mutta ennenkaikkea
päälliköltään, joita pitivät syypäinä näihin hirmui-
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siin kärsimyksiin. Se oli lyödyssä sotajoukossa esiin-
tyvä sangen tavallinen ilmiö.

Missähän on nyt ekselenssi? kuuli hän äänen

sivultaan kysyvän. Saisipa olla mukana tässä
hautaj aissaatossa.

Syö ja mässää jossakin pappilassa . . . senkin
pöytäjääkäri!

Piikki sille per . . .n olisi paras palkinto, minkä
kuningas saisi sille antaa.

Kuningas! intoili kiihkeä ääni, jonka Olje-
marck nyt tunsi Lungin ääneksi. Samanlainen on
isäntä kuin rengitkin, Ahvenanmaalla äkseerauttaa
joukkojaan, sillä aikaa kuin me täällä haukomme
viimeisiä henkiämme.

Jospa vielä tulee apuun, kun ehtii? muis-
tutti rauhallinen vanhan miehen ääni. Se tuntui
Oljemarckista tutulta, mutta hän ei jaksanut muis-
taa, missä oli sen kuullut.

P-ska! Arkkienkeli Mikaelia kuuluu odottele-
van taivaasta itselleen ylipäälliköksi.

Minkälainen taktiikka tuolla mahtaisi olla?
Tappaisi vihollisen suunsa hengellä, lausui

äskeinen vanhan miehen ääni.
Älä höpise, Halttu ...ei niitä nykymaailmassa

enää ihmeitä tapahdu.
Niin se oli Halttu. Nyt Oljemarck muisti,

missä oli miehen viimeksi tavannut Siikajoella,
Karinkannan kylässä, kun hän taistelun jälkeen oli
kierrellyt sotamiesten nuotioilla.

Ketä se sinä kuskaat? huudettiin Mikolle.
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Tämä mainitsi.
Vai Oljemarckia! Onko haavoittunut ja pahas-

tiko?
Ei ollut haavoittunut. Oli vain sairastanut kovaa

kuumetta ja oli vielä hyvin heikko.
Vai niin. Äänet muuttuivat leppyisemmiksi.

Oljemarck oli tunnettu Etelä-Pohjanmaankin patal-
joonassa. Hänestä yleisesti pidettiin, kun hän usein
istuskeli miesten tulilla ja haasteli heidän kans-
saan.

Se on kansan mies . . . sellaisia jos olisivat kaik-
ki, niin toisin tämä retki olisi päättynyt.

Oljemarck punastui tästä kiitoksesta. Teki hyvää
kaiken sen jälkeen, mitä hän äsken oli kokenut,
kuulla tällainen sana oman kansansa miehen suusta.

Tuntui siltä, kuin ottaisi hänen oma kansansa hänet
nyt .. . tämän jälkeen .

. . rakkaammin vastaan.

Se oli tietysti vain kuvittelua, mutta se lääkitsi
kuitenkin hänen kipeää sieluaan.

Siinä oli tykki ajanut ojaan, ja joukko pysähtyi.
Mikkokaan ei voinut päästä eteenpäin, koska muuten

olisi saattanut tallauttaa miehiä. Oli siis odotettava
ja katsottava, miten tästä selviydyttiin.

Antakaa jäädä siihen. . . siitäpähän ryssä
korjatkoon, kehoitti Lunki tykkimiehiä.

Mutta Halttu pani vastaan:
Ei ole yhtään tykkiä jätetty viholliselle koko

tappelun aikana eikä jätetä nytkään!
Hän vetosi siihen, että se oli valtion omaisuutta,

mutta se herätti vain kiivaita vastaväitteitä.
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-r- Viis siitä! Mutta toinen asia on, jos rys s-ä
sen ottaa.

No ... ei anneta sitten ryssän kiusallakaan!
huusi kolmas.

Ja miehet rupesivat auttamaan tykkiä ojasta.
Oljemarck makaili rattaillaan ja mietti tätä sota-

miesten mielialan muutosta. Hänen järkensä sanoi,
että syynä siihen oli lähinnä hän itse . . toisin sanoen
se myötämielisyys, jota nämä sotamiehet tunsivat
häntä kohtaan. Mutta oli liian itserakasta pysäh-
tyä siihen. Syy oli syvemmällä. Sotamiehet vaisto-
sivat, ettei ollut oikein, kun upseerit kohtelivat heitä
tylysti. Hän muisti päivällisen kohtauksen, kuinka
Adlercreutz oli lyönyt tykkijunkkaria. Tämä ruotsa-
laisten upseerien ylimielinen kohtelu se katkeroitti
sotamiestä. (Hän ei nyt ajatellut omaa kokemustaan.)

Talonpoika tunsi ruotsalaisen virkavallan häikäi-
lemättömyyden .. . tunsi elävästi. Eikö Pohjan-
maan mies ollut kerran noussut Klaus Flemingiä
vastaan nuijasodan aikoina? Siinä oli juuri suurin
vika nykyisessä yhteiskunnassa, että valtaa pitivät
kansalle vieraat, vierasta syntyperää olevat miehet.
Abraham Melkiorinpoika, Jaakkima Berends ...

mitä ne olivat olleet muita kuin sortajia, joiden ikeen
talonpoika tahtoi hartioiltaan heittää.

Ja Oljemarck pääsi jälleen entisiin, rakkaiksi käy-
neisiin ajatuksiinsa käsiksi, joita hän niin monta
kertaa oli yksinäisyydessään hautonut. . . kansan-
vallasta ja uudesta, onnellisemmasta Suomesta.
Miten se luotaisiin? Siihen ei löytynyt kuin yksi
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mahdollisuus: että täällä kasvaisi ja kehittyisi kan-
sallinen virkakunta, virkamiessääty, joka omaksuisi
kansan kielen ja kansan ajatustavan. Muuta mah-
dollisuutta ei ollut.

Mutta nämä ajatukset johtivat kuin itsestään
pitemmälle . . . siihen, mitä isävainaja oli kuolin-
vuoteellaan lausunut. Eikö hän kerran ollut nähnyt
nämä sanat tulevaisuuden kirkkaassa valossa
Siikajoen pappilassa, taistelupäivän iltana? Oliko
nyt helpompi uskoa niihin kuin silloin?

Ei näyttänyt siltä.
Kaikki oli kaaosmaisessa tilassa . . . koko maa,

koko elämä. Maa eli ratkaisevia hetkiä, mutta min-
kälainen oli sen tulevaisuus oleva? Suomen kohtalo
oli nyt ratkaistu, mutta merkitsikö se sitä, että suo-
malainen pääsisi itsenäisemmin määräämään omista
asioistaan, vai sitä, että ryssä uutena isäntänä ottaisi
ohjat käsiinsä? Jälkimmäinen otaksuma tuntui
varmalta, vastaansanomattomalta . .

.

Tykki oli saatu ojasta ylös miesten yksimielisellä
avulla. »Valtiosta viis! Mutta toinen asia on, jos
r y s s ä sen ottaa», muisti hän äsken juurikuulleensa.
Eikö siitä jo pilkahtanut pieni itsenäisyyden itu?
Ei välitetty enää Ruotsista, mutta ei päästetty rys-
sääkään liiaksi lähelle.

Eikö tuo merkinnyt sitä, että suomalainen osaisi
pysyä erillään siitä, mikä Venäjän taholta häntä
ehkä eniten uhkaisi. .

. kansallisuutta vastaan täh-
dätyistä sortotoimenpiteistä ...ei ainakaan avus-
taisi niitä, vaan parhaassa tapauksessa asettuisi
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vastarintaan? Tuo äskeinen lause tuntui sisältävän
jonkinlaisen lupauksen tulevaisuuden varalta.

Matka jatkui hiljalleen. Oljemarckin järki sanoi,
että tuo kaikki oli vain kuvittelua. Mutta tuollaisiin
kuvitteluihin oli mukava tuudittautua. Niissä unohti
hetkiseksi elämän kirpeän todellisuuden Hannan
menetyksen ja äsken kärsityn kunnianloukkauksen.
Tuo isku oli temmannut hänet pitkät ajat kestä-
neestä tylsyyden tilasta ja saanut henkisesti hereille.
Nämä ajatukset ja mietteet turvasivat siis häntä
siltä autiudelta, joka hänen sielussaan oli viime viik-
koina asunut. Ne asuttivat talon uudelleen. Elä-
mällä oli vielä jokintarkoitus. Sen vuoksi ei kannat-
tanut vaipua epätoivoon.

Hän ajatteli »Fransoosia» katkeruudella. Ei kos-
kaan hän ollut voinut tätä miestä sietää. Ranska-
lainen teki luikertelevan, lieromaisen vaikutuksen.
Imarteli Adlercreutziakin joka näkemässä, pääs-
tyään kerran tämän suosioon. Mutta siivet hän siltä
leikkaisi. . . totisesti olkoonpa, että kuuluikin
»suureen kansakuntaan» ja oli palvellut Napoleonin
armeijassa. Sanoivat sen olevan entisen aliupseerin,
joka ties millä keinoin oli keplotellut itselleen
kapteenin valtakirjan Ruotsin armeijassa .

. .

Mutta .
. . entäpä jos hän saisikin itse surmansa—?

No niin . .
. silloin loppuisi erään Kuninkaallisen

Porin rykmentin upseerin elämänsatu miehen, jo-
ka tässä maailmassa oli haaveillut jatoivonut paljon,
mutta vielä enemmän kärsinyt. Ja sillä hyvä.

Oljemarck tunsi itsensä koko paljon tyynemmäksi.
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Hän olinyt saapunut jonkinlaiseenratkaisevaan koh-
taan omassa elämässään. Lähipäivät tai viikot
sen näyttäisivät, miten tulisi käymään. Ei siis kan-
nattanut surra.

Yö oli edelleenkin pilkkoisen pimeä. Kulku kävi
hitaasti. Rattaiden ympärillä laahustivat miehet
eteenpäin. Kiukku oli talttunut. Ei kuulunut enää
kirouksiakaan niin tiheään. Joku yksityisen keskus-
telun katkelma kantautui silloin tällöin hänen kor-
viinsa.

Huonosti kävi Adlercreutzin adjutanteillekin,
kuuli hän Lungin juttelevan. Suremaani sai

luodin rintaansa ja Ransoosi samoin.
Kuolivatko molemmat?
En minä tiedä . . . enkä väittäkään, mutta näin,

kun ne kannettiin sidontapaikalle.
Oljemarckin ajatukset vilkastuivat. Hänelle ei ollut

yhtään samantekevä, oliko Fransoosi kuollut vai ei.
Hänellä oli hyvitys saamatta ja hänen täytyi
se saada.

Ja ajattelematta yhtään, kuinka omituista asiaa
hän rukoili, hän pyysi hengessään, että Fransoosi
saisi jäädä eloon.

Mutta se oli somaa, kun kanervikko syttyi
palamaan, jutteli vieras ääni. Kummankin
puolen haavoittuneet ryömivät tulen ääreen läm-
mittelemään, ilman että ryssä paremmin kuin meikä-
läinenkään häiritsi heitä.

Niinpä niin .. . mutta nehän olivat poissa
pelistä haavoittuneet.
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Niinpä kyllä . .
. mutta että kun ryssäkin jätti

ne rauhaan ...se oli ihmeellisempää . . .

Ihminen se on ryssäkin, huomautti joku.
Liekö tuo

Mutta . . . kyllä on kurjaa tällainen kurassa
kurpominen, kuului taas hetken päästä. Kun
olisi edes kunnolliset kengät.

Voi veikkonen . . . vai kenkiä sinä ajattelet!
Kun olisi topninkia suolen mutkaan! Maha veisaa
kuin hyvänpuoleinen lukkari.

Näin siinä haasteltiin Tapaista tietä tarvottaessa.
Alkoi jo olla aamupuoli. Taivas oli vetäytynyt pak-
suun pilveen, jarupesi sataa tihuuttamaan. Se vain
lisäsi yleistä katkeruutta.

Kraa, kraa! kuului yht’äkkiä ilmasta. Korp-
piparvi lensi etelää kohti. Ne vainusivat saa-
lista.

Ruotsiksi raakkuvat korpitkin täällä, kuuli
hän jonkun koiranleuan sanovan. Kuulilleko . . .

ne huusivat »praa, praa!»
Oljemarckia puistatti. Ajatellen hullunkurista

väännöstä hänen mieleensä muistui Oravaisten tais-
telukenttä. Siellä makasi satoja kaatuneita . . .

Juuttaan tienristeyksessä olivat Döbelnin joukot
vastassa. He olivat edellisenä päivänä lyöneet ryssän
loistavasti. Miehet olivat iloisia ja huutelivat kompa-
sanoja ohimarssivalle pääarmeijalle.
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Meitä saatte kiittää, että hengissä pääsette.
Me olemme puineet riihen teiränkin puolestanne!

veisteli muuan porilainen, joka hirveästi särki
ärrää.

Niinpä kuuluu, kun on jäänyt akanat kurk-
kuusi, vastattiin ohimarssivista riveistä.

Oljemarck muisti yht’äkkiä Kukko-Kalien. Hän
käski pysäyttää.

Onko tykkimies Kalle Kontio hengissä?
kysyi hän.

Ärrän särkijä huitaisi kädellään.
Karoksiss’ on .

. . ei ole löyretty.
Vai niin! Oljemarck pyyhkäisi kädellä otsaansa.
Samassa kajahti porilaisten riveistä iloinen ääni:

Oljemarck, terve!
Nuori vänrikki juoksi hänen kärryjensä luo. Se

oli Sebastian v. Schantz.
No, terve, terve! Täällä me taas kohtaamme.
Täällä! Ja sinäkö olet haavoittunut?
En. . . sairas vain muuten, mutta toipumassa

toipumassa.
Hän oli tullut yht’äkkiä niin iloiseksi tavatessaan

vanhan toverin.
Mutta samassa ruvettiin takaapäin karjumaan:

Kuka p-u siellä seisottaa rattaita .
. . keskellä

tietä? Aja, äijä, että pääsee patteri kulkemaan!
Mikko nykäisi ohjaksistapa Oljemarckin rattaat

lähtivät jälleen hitaasti solumaan tuon sekasortoisen
joukon mukana.

Hiivari heilutti hänelle kättään.
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VI

Kukko-Kalle oli todellakin kadoksissa. Hän heräsi
metsässä ja katseli ihmetellen ympärilleen.

Puita . . . suuria, mahtavia petäjiä, joiden välissä
väreili vienoa, vipajavaa valoa. Edessä pohotti
pyöreälakinen sammalta kasvava kivi, jonka takaa
kurkisti kaksi koukeroista, kuivunutta, paksua petä-
jän oksaa. Kiven toisesta päästä juoksi rivi pieniä
mättäitä, ja niiden päässä, hiukan kallellaan seisoi
toinen kivi, pitkulainen, alapäästään suippeneva.
Tuo kokonaisuus yhdessä muistutti ihmeen elävästi
seljällään makaavaa hevosta.

Kalle liikautti jalkaansa. Siihen koski tavatto-

masti. Reiden kohtaa poltti kuin tulessa. Hän
muisti: siihen oli sattunut luoti, ja nähtävästi oli
reisiluu murskana.

Mikähän vuorokauden aika nyt mahtoi olla?
Hämyisestä ympäristöstä päättäen ilta. Hän muisti
haavoittuneensa päivällä, iltapäivällä .. . arviolta
siinä neljän tienoissa. Mutta silloinhan ei siitä olisi
kulunut kuin muutama tunti. Ja kuitenkin hänestä
tuntui, että siitä oli kulunut mahdottomanpitkä aika.

Ei nyt olikin aamu, ja hän oli maannut tässä

koko yön.
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Hän koetti muistella edellisen päivän tapahtumia.
Heidän joukkonsa oli ollut asemissa Juuttaan tien-
risteyksessä, tykit keskellä maantietä. Oli odotettu
Döbelniä, joka oli lähtenytkaupunkiin levähtämään,
mutta häntä ei ollut kuulunut. Kolmen tienoissa
iltapäivällä oli ryssä aloittanut rynnäkön, ja hän oli
taas saanut soitella rakkaalla heelviikillään. Mutta
sitten oli tapahtunut jotakin, jota hän ei oikein jak-
sanut muistaa. Hänet oli lähetetty jonnekin, mutta

minne? Kalle vei oikean kätensä kasvoilleen ja sa-
massa hän muisti: pääsidontapaikalle.

Hän katseli kättään, siitä oli kaksi sormea poissa
. .

. etu- ja keskisormi. Vain lihariekaleita oli jäl-
jellä. Käsi oli aivan hyytyneen veren vallassa. Sitä
oli koetettu sitoa jollakin rääsyllä, mutta sekin oli
pudonnut.

Nyt hän alkoi muistaa. Vähää ennen kuin hänen
sormensa olivat menneet, oli Moska-Ruuna kaatu-
nut. Se oli seisonut metsikössä puuhun kiinni sidot-
tuna toisten tykistöhevosten kanssa, japuun kuorta
kalutessaan se oli saanut tappavan luodin. Se oli
tuupertunut silmulleen, riimunvarsi oli katkennut, ja
sitten se oli kääntynyt kyljelleen ja siinä aikansa
potkittuaan heittänyt henkensä.

Tuo tapaus oli järkyttänyt häntä suuresti. Niin
oli tuntunut, kuin olisi uskollinen ystävä kuollut. .

ystävä, jonka kanssa oli jakanut ilot ja surut. Ja
niinhän oli ollutkin. He olivat Moska-Ruunan kanssa
vaeltaneet niin kauan yhdessä, että hän oli kiintynyt
hevoseen koko sydämestään.
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Oikaistessaan sitten metsän kautta pääsidonta-
paikkaa kohti hän oli kulkenut harhaan. Hän ei
ollut saanut silmistään Moska-Ruunan viimeisiä
avuttomia yrityksiä, kun se oli pyrkinyt pystyyn.
Siinä se oli sätkytellyt vain kyljellään kunnes
henki oli lähtenyt.

Tuota kaikkea ajatellessaan hän ei ollut tullut
tarkanneeksi suuntaa, oli vain ollut kuin sekaisin
päästään. Sen hän muisti, että maantieltä käsin
oli yht’äkkiä kajahtanut voimakas hurraa-huuto,
joka oli saanut hänet pysähtymään. Hurraa oli
raikunut pitkin metsiä, ja hetken kuluttua olivat
tykit ruvenneet kiivaasti paukkumaan. Pauke oli
edennyt, hän oli lähtenyt juoksemaan sitä kohti,
muistamatta enää matkansa päämäärää. Kunnes
kiven takaa oli tuiskahtanut, ja hän oli kaatunut.
Luoti oli sattunut oikeaan reiteen.

Kalle tarkasteli ympäristöään. Se näytti oudolta.
Hän ei yhtään jaksanut muistaa, oliko se juuri tämä
paikka. Oliko hän edellisenä päivänä ryöminyt
tänne suojaan tämän ison kiven taa? Mutta

kuinka olivat hänen jalkansa kiveä kohti! Tässä
kohden ei muisti auttanut häntä.

Auringon säde pilkisti esiin puiden välistä. Terä-
vänä kuin pitkänpitkä, välkkyvä säilä se tunkeutui
oksien ja lehvien läpi. Ilma värisi puiden välissä
kuin ohuenohut, läpikuultava harso. Kallesta tun-

tui kummalta, että aurinko paistoi sieltä. Hänen
käsityksensä mukaan siellä päin olisi pitänyt olla
etelä.
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Hän pani merkille suunnan, siitä saattaisi vielä
olla hyötyä. Kukaties hän jontuisi vielä omin voimin
hilautumaan täältä pois, jos ei apua tullut. Mutta

kuinka ei sitä ollut tullut? Tavallisestihan etsit-
tiin aina haavoittuneet tarkkaan.

Hän katseli sivulleen. Niin hän makasi sellai-
sessa paikassa, että häntä oli vaikea löytää. Pään
takana kohosi korkea kallio, oikealla puolen oli kaa-
tunut petäjä, joka peitti hänet puolittain, ja edessä
tuo pyöreälakinen kivi, joka muistutti hevosen ma-
haa. Mutta millä ihmeen tavalla hän oli tällaiseen
paikkaan ryöminyt? Sillä tähän kohtaan hän ei
ollut kaatunut.

Hän koetti nousta, mutta jalkaan koski tavatto-
masti. Voihkaisten hän vaipui jälleenpitkäkseen, ja
silmät sulkeutuivat. Mutta mikä virinä kävi
hänen päänsä päällä? Siellä joku naksutti . . . aivan
kuin olisi pieniä kiviä taottu yhteen. Kalle avasi
silmänsä. Kivitasku keikkui oksalla hänen päänsä
kohdalla ja kurkisteli häntä uteliaana.

Lintu . . . ajatteli Kalle. Se oli pieni ja vähäpätöi-
nen, mutta kuitenkin onnellisemmassa asemassa
kuin hän. Se saattoi lentää.

Kivitasku, lausui hän puoliääneen, ja hä-
nestä tuntui jonkin verran tyynnyttävältä, että
saattoi puhua jollekin . . . elävälle olennolle. Sillä
olento se oli lintukin.

Lintu lennähti toiselle oksalle ja raksutti muka-
vasti. »Niin, niin», ajatteli Kalle, »sinä se vain
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raksuttelet, mutta minäpä en tässä pysty edes it-
seäni kääntämään ...»

Hän liikahti, ja lintu lentää surautti tiehensä. Kal-
len mieltä hipaisi kaipaus. Viimeinenkin elävä olento
jätti hänet. Ympärillä vallitsi nyt kolkko hiljaisuus.

Häntä vaivasi hirveä jano. Kenttäpullo oli tyhjä.
Siitä ei herunut vedenpisaraakaan. Kurkku oli niin
kuiva, että tuntui halkeavan. Olikohan hänellä
kuumetta? Siltä tuntui.

Hän sulki silmänsä jakoetti ajatella. Joukot olivat
poistuneet. Ei kuulunut miltään suunnalta ampu-
mista ...ei minkäänlaista ääntä. Kumma, kun eivät
paarimiehet olleet häntä löytäneet. Tänne hän nyt
kuolisi ihan varmaan.

Silmät tulvahtivat kyyneleitä täyteen. »Itke
Kalle, se keventää sydäntä», oli viimeisen huutolais-
talon elatusmuori hänelle sanonut, kun hän itsensä
loukattuaan oli koettanut pidättää itkua .

.
.

Taas kuului hänen päänsä päältä äskeinen raksu-
tus. Kivitasku oli jälleen siinä. Se kurkisteli häntä
oksien välistä. Sen uteliaisuutta kiihoitti tuo iso,
makaava otus, joka toisinaan liikahti.

Kivitasku, kuiskasi Kalle, älä sinä jätä
minua .

. .

Jano, jano ... häntä vaivasi kauhea jano. Vii-
meisen huutolaistalon elatusmuori oli sanonut, että
janoon kuoleminen oli vielä tuskallisempi kuin
nälkään. Niin se varmaankin oli.

Taas lentää surautti lintu tiehensä, mutta tällä
kertaa lähelle. Kalle seurasi sitä katseellaan. Se oli
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lennähtänyt maahan noin puolen kymmenen kyynä-
rän päähän hänestä. Se kumartui vähäväliä alas
mättään taakse, kuin olisi noukkinut jotakin. Mutta
sitten se nosti nokkansa pystyyn, ja Kalle näki,
kuinka sen pieni kieli mukavasti lipitti. Mitä? Oliko-
han siellä vettä? Kallen valtasi väkevä ilo. Kyllä

kivitasku joi.
Kunpa hän pääsisi sinne! Lintu käänsi vähä väliä

päätään häntä kohti kuin kehoittaen, että tule . . .

täällä on vettä. Mutta Kallen liikuntakyky oli
hyvin kyseenalaista. Reiteen koski pieninkin liikah-
dus. Sitä poltti kuin tulessa. Oikeaa kättä sittenkin
paremmin saattoi taivuttaa. Mutta kovalla tahdon
ponnistuksella hän kääntyi vasemmalle kyljelleen ja
lähti hilaamaan itseään mätästä kohti.

Kas . .
. sehän kävi helpommin kuin hän oli uskal-

tanut otaksua. Kaipa hän oli illallakin ryöminyt,
vaikkei jaksanut muistaa . .

. kaipa. Oikean käden
nyrkki tökkäili mättäisiin, ja siihenkin koski, vaikkei
niin kovin kuin jaikaan. Painaen peukaloaan sormen
tynkiä vasten hän koetti estää verenvuotoa. »Ei
tule minusta pännämiestä», ajatteli hän katsellen,
kuinka jokaisella painalluksella jäi punainen täplä
sammaleen. Samassa hän muisti, että reisi varmaan-
kin oli hirveän näköinen. Jotakin lämmintä juoksi
pitkin vasemman pohkeen syrjää. »Vuotaa», ajatteli
Kalle, mutta nyt oli lähin päämäärä saada janosam-
mutetuksi. Sitten voisi ruveta haavoja välskäröimään.

Siinä oli mätäs, lialle vaipui sitä vasten onnelli-
sena. Hän painoi päänsä mättääseen, ja taas täyt-
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tyivät hänen silmänsä kyynelistä. »Itke, Kalle ... se
keventää sydäntä.» Eipä hän ollut koskaan saanut-
kaan painaa päätään äidin syliin ainakaan hän ei
sitä muistanut. Kovin, kovin varhain oli äiti kuollut.

Hän painoi polttavat huulensa veteen, upotti
syvälle ja joi. Oi, mikä autuuden tunne! »Elämän
veden virrat», oli rovasti kerran kirkon saarnatuo-
lista sanonut. Hän ei ollut silloin sitä käsittänyt.
Nyt hän sen ymmärsi.

Hän joi kauan ja pitkään. Hän oikein nautti.
Kuka olisi osannut aavistaa, että vesi saattoi olla
näin suloista! Siinä lirisi pieni puronen hiljaa, aivan
hiljaa. Se tuli jostakin kivien alta ja muodosti
mättään koloon kuin pienoisen järven.

Jääden makaamaan mättään reunalle hän katseli
vedestä taivaan kuvaa. Syvällä, hyvin syvällä uivat
pilvet, jakuusten latvat näyttivät ulottuvan ääret-
tömiin .. . alaspäin. Sammal ja muutamia pieniä
kiviä kiilteli lampareen pohjalla. Mutta niiden
väliin mahtui taivas, pilvet ja korpikuusien latvat.
Se oli ihmeellistä.

Kalle oli rauhoittunut. Äläpä huoli .. . ehkäpä
vielä joku keino keksitään. Ehkäpä tästä vielä pääs-
tään ihmisten ilmoille.

Hooo-oi! huusi hän, ja ääni lohkeni jo kirk-
kaana.

»Hooo-oi!» kajahti metsä vastaan. Kalle kuun-
teli. Ei mitään ... ei yhtään mitään.

Tämä hiljaisuus yritti jälleen kuristaa kurkkua,
mutta hän rohkaisi mielensä. Ei saanut menettää
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toivoaan. Piti vain purra sisunsa. Hän ryhtyi tar-
kastamaan haavaa reidessään. Mutta sitä ennen piti
saada housut pois.

Siinäpä olikin temppua kerrakseen. Ei ollut Kalle
ennemmin tullut ajatelleeksi, että housujen nilistä-
minen muutamissa tilanteissa oli maailman moni-
mutkaisin asia. Jos takapuolta kohotti, koski, jos
jalkaa koukisti, koski. Aina vain koski, jos miten
päin yritti. »Tämähän on yhtä konstikasta kuin
puukolla puuron syönti», ajatteli hän, ja tunsi roh-
kaistuvansa tästä sanansutkauksesta.

Lopuksi, monen mutkan ja vaivan jälkeen se
onnistui.

Ohhoh ... olipa se rumannäköinen! Koko sääri
hyytyneen veren vallassa. Mutta Kallesta näytti,
ettei luoti ollut rikkonut luuta siksi viistoon se
oli kulkenut pohelihaksen läpi.

Hän rupesi sitä varovasti pesemään.
Oli ...oli sittenkin sattunut luuhun, koska pieniä

luunsirpaleita tunki ulos reiden sisäpuolelta. Olipa
onni, että toinen jalka oli ehyt. Kyllä hän tämän
kanssa vielä toimeen tulisi.

Hän kasteli huivin, jota hän talvella oli käyttänyt
korvusten suojana, ja sitoi sillä reiden lujasti kiinni.
Hampaat irvillä, huivin toinen pää hammasten
välissä, hän vasemmallakädellä kääri huivia jalanym-
pärille. »Pureehan se kettukin häntänsä poikki, kun
on rautoihin joutunut . .

. miksen minä sitten tätä
tohturoisi ...», ajatteli hän tuskan yltyessä. Oli
Jumalan lykky, että hänellä oli huivi ... ja että
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hampaita saattoi käyttää käden asemesta. Nyt se
oli valmis.

Alkoi taas tuskallinen työ, kun piti saada housut
kantimiinsa. Mutta hammasta purren Kalle suoritti
sen, vaikka hien se otsalle pusersikin. Saatuaan vielä
kätensä sidotuksi hän huohottaen heittäysi mättään
viereen pitkäkseen.

Aurinko painui jo hänen päänsä taakse ja valaisi
petäjien punertavia runkoja. Ne olivat niin koreat,
että ihan silmää hiveli. Kauniiksi oli Jumala maail-
man luonut . . . ihminen se vain täällä keturoi . . .

jos minäkin .
. .

Omituista, ettei häntä nyt huolettanut. Nälkä?
Niin hänellä oli kalvava nälkä, mutta olipa met-
sässä puolukoita. »Hän valmistaa minulle pöydän
minun vihollisteni kohdalle», oli rovasti kerran
kinkereillä saarnannut. Ei hän ollut sitäkään ym-
märtänyt. Nyt hän sen käsitti: tästä .. . jostakin
läheltä oli kulkenut ryssän ampumalinja . . .

Voi, kunpa tietäisi suunnan, mitä kohti lähteä
pyrkimään! Mutta aurinko oli liian ylimalkainen
tien näyttäjä. Nykyisen tilansa vuoksi ei hänellä
ollut varaa kontata kurjen mutkia. Voimat eivät
olisi riittäneet.

Kalle syöskenteli puolukoita, miettien pelastus-
keinoja. Yötä vasten oli turha lähteä yrittämään.
Mutta tuli oli tehtävä välttämättömästi. Olihan
hänellä tulukset.

Kaivaen vasemmalla kädellä repusta tulusraudan
ja taulaa hän mietti, miten saisi isketyksi kipunoita.
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Siinä oli lähellä kuivia risuja, joista oli helppo laittaa
nuotio. Mutta miten saada isketyksi tulta?
Siinäpä kysymys.

Lopulta hän keksi. Pistäen piikiven hampaidensa
väliin hän iski siihen tulusraudalla. Ja uudelleen hän
totesi hammasten monipuolisen käytännön. Säkenet
räsähtelivät silmille, polttivat jakihelmöivät, mutta
ei hän siitä välittänyt. Päästyään varmuuteen, että
rauta iski tulta, hän kumartui risujen väliin pistettyä
taulankappaletta kohti, ja eikös aikaakin ...se

syttyi! Puhaltaen siihen varovasti hän sai sen leimah-
tamaan liekkiin. Oksat palaa ritisivät.

Hän risti hartaanakätensä jakiitti Jumalaa onnis-
tumisesta. Nyt hän tarkenisi. Ja ehkäpä tuli hou-
kuttelisi kohti jonkun ihmisen kukaties? Saattoi
Jumala senkin ihmeen tehdä.

Tuli oli kuin toveri. . . se tarinoi ja jutteli. Se
kertoi hänelle koko sotaretken vaiheet. .

. siitä al-
kaen kuin hän läksi viimeisen palvelustalonsa pihalta
siihen hetkeen asti, kuin hän haavoittuneena heräsi
tässä metsässä. Se oli pitkä tarina, ja siihen mahtui
paljon. Siinä vilahtelivat rovastit. . . Liisat, Liisan
vanhemmat, Döbelnit. .

. Moska-Ruuna ... rippi-
koulu ja heelviiki hänen sielunsa silmäin ohitse
puhumattakaan niistä monista taisteluista ja pit-
kistä päivämarsseista, jotka hän oli kestänyt.

Liisa ja Moska-Ruuna kaksi rakasta olentoa,
joista toinen nyt oli kuollut. Kalle muisteli ruunaa
. . . ajatteli Liisaa, ja hänen sielunsa täytti sanoin
selittämätön kaipuu ja yksinäisyyden tunne.
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Aamulla hän yrittäisi . . . menköön sitten vaikka
viikko! Täytyihän jossakin päin ihminen tavata.
Ei kai maa vielä ollut niin autio, ettei elävää jossakin
.. . olipa se sitten ystävä tai vihollinen. Metsään hän
ei jäisi. Tulisivat sateet ja kylmät säät. Hän vilus-
tuisi. Ja silloin olisivat hänen kimpussaan kylmän
vihat ja loppu.

Olihan Lapuallakin ryssän jääkäri maannut monta

päivää metsässä jalka poikkiammuttuna ja siitä
huolimattakiskonut itsensä maantien varteen. Nuo-
ran avulla oli vetänyt perässään säärtään ... ja
lopuksi päässyt ihmisten ilmoille. Miksei hän voisi
tehdä samoin. Jopa hyvinkin.

Mutta ryssällä oli ollut suunta selvillä hänellä
ei. Se se oli vaikea paikka. Hän saattaisiryömiä ihan
päinvastaiselle taholle, ja sillä välin ehtisi jalkapa-
hentua. Kuolema, kuolema häntä vaani joka puolelta.

Hänet valtasi jälleen tuskallinen levottomuus.
Ei hänellä ollut uskallusta lähteä umpimähkään
yrittämään. Se voisi maksaa hengen. Eikä hän
tahtonut kuolla . . . hän oli vielä niin nuori . . .

Pyhäin miesten edellisviikosta yhdennelläkolmatta.
Hänen uransa oli vasta alussa .

. .

Hän lisäsi puita nuotioon. Oli hyvä, että hän oli
saanut tulen syttymään. Edellisen yön hän oli maan-
nut ilman valkeaa, tainnoksissa, heikkona veren-
vuodosta. Aamulla hän oli ollut kylmästä melkein
kontettunut.

Hän katseli taivaalle. Siellä tuikkivat tähdet.
Ne vilkuttivat niin ystävällisesti .. . aivan kuin
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olisivat antaneet merkkejä hänelle. Tuolla ylhäällä
tiettiin hänen kohtalonsa . .

. tiettiin jo, miten
kävisi Kalle Kontion, Kuninkaallisen Porin ryk-
mentin tykkimiehen. Ah, kunpa hänkin tietäisi
mutta ei . . .

Hän kaivoi povitaskustaan aapisen jarupesi tavaa-

maan. Se rauhoitti häntä jonkin verran. »Herran
sana on vahva linna», oli viimeisen huutolaistalon
elatusmuori sanonut. Nuo isot, jäykät kirjaimet
olivat niin totisia ja juhlallisia. Niiden katselemisesta
etsi Kalle nyt sielulleen turvaa. Niiden sakaroihin
näytti kätkeytyvän jonkinlainen lupaus .

. . jonkin-
lainen varmuus siitä, että hänelle vielä apu koittaisi.

Viimeksi katseli hän kannessa olevaa kukkoa,
huokasi raskaasti ja sulki silmänsä.

Oli ruvennut kovasti tuulemaan. Metsä pauhasi,
ja puiden latvat huojuivat. Siellä täällä rytisi joku
puolilaho petäjä maahan.

Kuumehoureissaan, puoleksi tajutonna, näki ja
kuuli Kalle tuonkaiken aivan toisena. Tuulen tohina
ja kaatuvien petäjien ryske yhtyi hänen levottomiin
uniinsa, jotka olivat puolittain harhanäkyjä. Ryske
oli taistelun melskettä. Hän oli olevinaan Siikajoella
ja seisovinaan tykkipatterissaan. Ryssä ampui,
mutta he vastasivat puolta raskaammilla panoksilla.
Roiskisi Siinäpä sattui lähelle häntä ..

. vihollisen
kranaatti.
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Puu oli kaatunut Kallen tulisijan viereen ja syy-
tänyt kekäleitä ja säkeniä ylt’ympäri.

Kuumekuvat vaihtuivat. Nyt oltiin Lapualla.
Vinhasti hyökättiin Suurkylää vastaan. Vihollisen
kuulat vinkuivat ilmassa, mutta hän seisoi taas pat-
terissaan ja ampui. Laukauksia ei vain saatu sattu-
maan. »Ohi meni, herra luutnantti», sopotti Kalle,
ja hän tunsi rinnassaan sellaisen huolten painon
kuin olisi elämä . . . kaikki riippunut näistä lau-
kauksista. Gestrin juoksi sivulle tarkastamaan.
Hän oli avopäin, hikinen ja mustana ruudinsavusta.
»En näe suuntaa», virkkoi hän huolestuneena ja
komensi lataamaan. Mutta ennenkuin ehdittiin
laukaista, lysähti kaikki kasaan. Gestrin kaatui. . .

vain kauheannäköinen liha- ja ryysyläjä jäi jäljelle.
Kalle parkaisi tuskasta.

Seuraavassa tuokiossa hän on matkassa Moska-
Ruunan kanssa. Ruuna kiskoa junnaa heelviikiä,
kaula pitkällä ja maha roikkuen. Siitä mahasta ne
aina tekivät pilkkaa patterissa, mutta hän väitti,
että siinä oli ruunan voima . . . He ovat pikamars-
sissa rientämässä kohti Uuttakaarlepyytä. Döbeln
sivuuttaa heidät ja huutaa: »Kestäkää vielä, pojat
. . . me heitämme ryssän nurinniskoin Juuttaalta!»
Eläköön ja hurraa! Hän oli lyönyt Moska-Ruunaa
(se tapahtui muuten harvoin) . . . mutta tällä kertaa
oli sille pitänyt antaa pieni sipaisu. Tykinrattaat
kolisevat .. . aamupäivällä he saapuvat perille.
Turkulaiset passitetaan kaupunkiin. Turkulaiset
mihinkäpä heistä olisi ollut! Alavudellakin olivat
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lähteneet käpälämäkeen! Hän oli ajanut patterin
maantielle, riisunut valjakon ja taluttanut hevoset
metsään . . .

Taas vaihtuivat unikuvat. Kalle harjaa tykin
putkea ..

. huomenna on paraati. Itse kuningas
saapuisi sitä vastaanottamaan. Kalle on nähnyt
hänet Vähässäkyrössä . . . mökin portailla. Niin suru-
mielisen näköisenä hän siinä oli istunut. Mutta
kylläpä hän ihastuisi, kun näkisi hänen heelviikinsä...

Sen lavetin pinta on kuulien koristama . . . tykin
ja kiväärin. Siinä oli kuulaa, jos mistä sortista.
»Missä tuo on saatu?» kysyy kuningas, osoittaen
pientä tykinluotia, joka on uponnut lavetin taka-
osaan. »Siikajoella, herra kuningas! Ja tuo toinen
muhkura on Lapualta . .

.» »Entäs tuo tuossa, joka
on niin mukavasti jäänytreikäänsä?» »Se on Kauha-
joelta! Joka paikasta on muisto, herra kuningas!»
Kuningas kääntyy upseerien puoleen ja lausuu: »Lave-
tista sen näkee, mitä tykillä on tehty.» Tuovat siihen
toisetkin tykkinsä, mutta niistä ei näe mitään.
Silloin kääntyy kuningas upseerien puoleen jalausuu:
»Minä nimitän tämän tykin valtakunnan kanuunaksi,
sillä sota on sen koristanut ritarimerkeillään . . .»

»Hei Moska-Ruuna! Taas mennään! Kuulitko:
Valtakunnan kanuuna’? Älä välitä roikkuvasta ma-
hastasi. Roikkuu se herroillakin ... ja niillähän se
vasta roikkuukin! Katsopas ekselenssiä! Sillä äijällä
on vatsaa ... ja se on kuitenkin ylipäällikkö ja
juuri senvuoksi. Sinä olet herra näiden toisten jou-
kossa, Moska-Ruuna!»
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Kalle tuijottaa pyöreälakiseen kiveen, jonka ta-
kana huojuu kaksi koukeroista männyn oksaa. »Ai,
ai .. . Moska-Ruuna! Laihoiksi ovat kinttusi käy-
neet. Mutta piehtaroidapa vain pitää! Iloa se kaipaa
köyhän lapsikin .

.
. mikä ettei ...Noh ... nyt me

nousemme taas!» Kalle tuijottaa kiveen jasen takana
heiluviin oksiin. Miksi on ruunalla pää noin omitui-
sesti kallellaan, ja sieraimet taivasta kohti? Sooh,
ruuna . . . nyt me nousemme taas!»

Mutta ruuna vain makaa seljällään. Ei se
piehtaroi. Tuo jalkojen sätkintä on vain kuolevan
viimeisiä ponnistuksia. Hevonen on saanut tappavan
luodin. Sen virka-ura on päättynyt. Siinä se makaa,
maha pystyssä, koivet koukussa, pää hiukan kallel-
laan. Kuka nyt vetää heelviikiä, valtakunnan kanuu-
naa? Kuka johtaa valjakkoa —?

Voi, Moska-Ruuna .
. .

!

Aamulla kiekuivat kukot Uudessakaarlepyyssä.
Niiden laulu kantautui kuulaassa syysilmassa Kallen
makuupaikalle, ja hän herää.

Häntä puistattaa vilu. Hampaat lyövät loukkua,
mutta pää on selvä. Kuumehoureet ovat kaikonneet.

Missä hän oli? Ilma kukon laulua täynnä, niin
että helisi, mutta ympärillä synkkä pimeys.

Hän kohottautui vaivalloisesti istumaan, jatilanne
selviää vähitellen. Hän on haavoittunut ... jo
toista yötä metsässä niin, niin se oli.
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Mutta mitä merkitsi tuo kukkojen laulu? Ne
kiekuivat kilpaa, aivan kuin olisi ollut joku tavaton
hätä. Ja eikös nyt ollutkin. Tässä muuan onneton

tykkimies virui haavoissaan kylmän häntä puistel-
lessa. Eikö siinä ollut hätää tarpeeksi, kun oli kysy-
myksessä ihmisen henki?

Ensimmäinen ajatus kohdistui ruokaan mistä
saada syötävää. Hän muisti puolukat. Niitähän oli
tässä ympärillä vaikka kuinka paljon.

Hän hamusi niitä kouransa täyteen ja työnsi suu-
hun. Ne olivat kypsiä ja maistuivat maukkaille.
Hän ahmi niitä hyvän hetken, joi lampareesta vettä
ja heittäytyi pitkälleen.

Heikko hän oli vielä kovin heikko. Mutta tuo
etäältä kuuluva kukkojen laulu virkisti häntä niin
ihmeellisesti. »Kunpa laulaisivat koko päivän»
ajatteli hän ja tunsi rohkeuden palaavan. Hänen
piti lähteä pyrkimään täältä pois .. .

Mutta millä keinoin? Pystyyn hän ei kyennyt
nousemaan. Siis ryömimällä.

Mutta suunta, suunta!
Kalle kohottautui taas istualleen ja kuulosti.

Kukkojen laulu kaikui hänen päänsä takaa. Siis
kaupunki oli siellä. Hän ei yhtään epäillyt, etteikö
laulu olisi kuulunut kaupungista. Noin monta
kukkoa yhdessä ...se ei voinut olla muualta.
Maalaistaloista oli vihollinen syönyt kaiken siipi-
karjan. Vain kaupungissa ne saattoivat parem-
min säilyä.

Ne olivat Uudenkaarlepyyn kukkoja siitä hän
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nyt oli varma. Niiden avulla hän siis voisi määrätä,
millä suunnalla maantien pitäisi olla.

Hän oli iloinen, suuresti iloinen. Olipa Jumala
lähettänyt hänelle pelastuksen. Nuo siunatut linnut
veisasivat hänelle sitä kilpaa.

Pian hän pääsi suunnasta selville. Siellä ja siellä
sen piti olla maantien. Hän ihmetteli, kuinka
aivan toisaalta hän oli arvellut sen löytyvän. Jos hän
eilen olisi lähtenyt ryömimään, hän olisi joutunut
kokonaan harhaan.

Tuumasta toimeen. Kalle täytti kenttäpullonsa
vedellä, poimi reppuun puoloja siltä varalta, ettei
hän niitä aina löytäisi. Sitten hän kohottautui
vasemman käsivartensa varaan ja yritti. Vaival-
loista se oli, mutta hän tiesi sen olevan ainoan
keinon, jos mieli pelastua. Näissä autioissa met-
sissä ei liikkunut ketään sen jälkeen kun
omat joukot olivat vetäytyneet pois. Ei siis
muuta kuin hilautumaan eteenpäin maantietä kohti.
Sillä siellä liikkui aina joku ystävä tai vihol-
linen.

Kalle ryömii ja ryömii, vaikka reiteen ja käteen
koskee tavattomasti. Mutta yhä selvemmin kuuluva
kukkojen laulu yllyttää häntä. Ne tuntuvat aivan
kuin kilpailevan keskenään, kenen kieunta saisi
hänet pisimmälle ponnistamaan.

Kalle ryömii. Joka ruumiin pituuden perästä
hänen on huoattava. Mutta lepoajan hän käyttää
marjojen syömiseen. Ohjaten kulkunsa runsaimpia
mättäitä kohti hänellä on ateria tarjolla jokapysäh-
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dyksen jälkeen. Ja laukussa on lisää, siltä varalta,
jos metsästä loppuisi.

Parin tunnin perästä kukkojen laulu vaikeni,
mutta Kallella oli nyt suunta selvillä. Matkan teko
oli äärimmäisen hidasta, mutta kyynärä kyynärältä
se katkesi. Koitti päivä, aurinko nousi. Se näki
Kukko-Kalien makaamassa muutaman suon reu-
nassa. Siitä oli turhaa yrittää yli, pohja ei olisi kes-
tänyt hänen kulkutapaansa.

Kun aurinko laski, oli Kalle kiertänyt suon. Se ei
ollut kuin parin sadan kyynärän taival, mutta siihen
oli mennyt kokonainen päivä. Mutta päivällä hän
oli saanut uuden varmuuden oikeasta suunnasta:
sieltä, mistä aamulla oli kuulunut kukkojen laulu,
oli päivällä kajahtanut kirkon kellojen soitto. Siellä
oli siis kaupunki, ja maantie oli hänen edessään.

Hän jatkoi ryömimistä koko yön, vähä väliä huu-
dellen. Mutta ketään ei kuulunut. Välistä uhkasi
toivottomuus vallata hänet, ja hän heittäytyi jo mät-
täiden väliin jäädäkseen siihen kuolemaan. Mutta
edellisen päivän muistot kiihoittivat eteenpäin, ja
niin hän veti läpiammuttua ruumistaan kyynärä
kyynärältä. Kun aamu sarasti, oli suo kaukana
hänen takanaan.

Ja jälleen kajahti tuo rohkaiseva laulu. »Kukko-
kiikaa!» Niin, niin . .

. täältä tuli Kukko-Kalle,
Kuninkaallisen Porin rykmentin tykkimies. Hän ei
aikonut metsään kuolla! Hän halusi elää! Hänellä
oli vielä siksi monta kiinnekohtaa elämässä .. .

toverit . .
. rovasti . . . heelviikki ... ja Liisa
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niin, ennenkaikkea Liisa, ettei hän niinkään vain jäisi
korppien saaliiksi. »Kukkokiikaa!» Laulakaa vain,
te Uudenkaarlepyyn kukot! Te pelastatte suomalai-
sen sotamiehen hengen!

Kuta lähemmäksi maantietä hän ehti, sitä useam-
min hän rupesi huutelemaan. »Hei. . . onko siellä
ihmisiä? Hei! Tulkaa autta-maan!» Kalle veisaili
kuin Karkun kirkon lukkari, mutta kukaan ei vas-
tannut. Asukkaat olivat paenneet.

Mutta jopahan ikäpuoleen . .
. neljäntenä päi-

vänä siitä kuin hän oli haavoittunut, vastasi maan-
tieltä käsin käheä miehen ääni. Se oli venäläinen jää-
käri, jokapäälliköltään oli saanutkäskyn mennä otta-

maan selvää, mikä oli tuo veisaava olento metsässä.
Kto tam? 1

Tänne päin, tänne päin! ujelsi Kalle, jonka
voimat nyt alkoivat olla tyyten lopussa.

Hetken kuluttua lepäsi Kukko-Kalle pyörtyneenä
venäläisten rattailla. Se oli kenraali Kosatshkovskin
kärkijoukko, joka oli edennyt lähelle Uuttakaarle-
pyytä. Kalle vietiin venäläisten leiriin, missä lääkäri
puhdisti ja sitoi hänen haavansa. Ihmeellistä kyllä,
vaikka ryssät olivat viime viikkoina hyvinraa’asti koh-
delleet vihollisen haavoittuneita surmanneetkin.

Kahden, päivän perästä Kalle makasi Uudenkaarle-
pyyn väliaikaisessa sairaalassa venäläisten haavoittu-
neiden kanssa. Kaupungin kukot ja kirkonkellot
olivat hänet pelastaneet.

1 Ken siellä?
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VII.

Hän oli ainoa suomalainen tuossa lähes viisikym-
mentä potilasta käsittävässä joukossa.

Sairaat oli jaettu kahteen huoneeseen, jotka mo-
lemmat olivat verraten siistiä ja tilavia. Jos potilaat
olisivat itse noudattaneet puhtautta, olisi 010 ollut
hyvinkin siedettävää. Mutta ryssän tunnettu likai-
suus muutti huoneet piankin pahalta löyhkääviksi
ja siivottomiksi.

Kallen vierustoverina makasi nuori ratsumies, joka
kuului Grodnon husaarirykmenttiin ja oli Juuttaan
taistelussa saanut kuulan vasempaan olkapäähänsä.
Hän oli iloinen 22-vuotias talonmiehen poika Pieta-
rista. Heistä tuli Kallen kanssa pian mitä parhaat
ystävät.

Kieli vain teki haittaa. Husaari, jonka nimi oli
Arsenij Feodorov, ei osannut suomea kuin pari sanaa.
Kallen venäjänkielen taito oli vieläkin vähäisempi.
Mutta he opettivat toisiaan, ja sillä tavalla he parin
viikon kuluttua alkoivat jo hiukkasen toisiaan käsit-
tää.

Oli muitakin haavoittuneita, joiden mielenkiintoa
herätti tuo takkutukkainen suomalainen —vääpeli
Antonov ja torvensoittaja Semjonov. He kuluttivat
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päivänsä noiden kahden vuoteen ääressä, sillä heitä
huvitti molempien opiskelu. Antonov pääsi jokuuk-
kaamaan kainalosauvoillaan, ja Semjonov riiputti
kaulaan kietaistun huivin varassa lastoitettua kät-
tään. Molemmat olivat haavoittuneet Juuttaalla.

Mutta oli sellaisiakin, jotka mitä suurimmalla
epäluulolla suhtautuivat tuohon suomalaiseen paka-
naan niinkuin he Kallea kutsuivat. Heitä, oikea-
oppisen kirkon poikia, harmitti, että vääräoppinen
javielä vihollinen oli otettu heidän kanssaan samaan
sairashuoneeseen. He syyttivät pataljoonan lääkä-
riä, saksalaissyntyistä Miilleriä. Tietty se toi-
nen »ljuteran» otti toisen »ljuteranin». Kirotut nje-
metsit! 1

Kaikkein kiukkuisimpia oli eräs Asovan rykment-
tiin kuuluva jääkäri, jolta oli reisi ammuttu poikki.
Hän kuukkaili kainalosauvoillaan ympäri huonetta,
purkaen sisuaan tshuhnaa kohtaan, joka saastutti
heidän huoneensa.

Onneksi ei Kalle tästä mitään tiennyt. Hän näki
kyllä kiilusilmäisen jääkärin, joka vaaniskeli hänen
vuoteensa lähettyvillä kuin korppikotka, koko ajan
motkottaen omalla kielellään. Mutta Kalle vain
muljautti häntä silloin tällöin. Kunnes Arsenij
Feodorov hänelle selitti:

Aa . . . Sawatij Ilarionovitsh ...ei ljubit tebjå. 2

Ja tehden merkkejä terveellä kädellään hän iski
Kallelle silmää.

1 Saksalaiset,
2 Rakasta sinua
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Tämä ei ymmärtänyt. Sen hän käsitti, että toveri
puhui tuosta kiilusilmäisestä. Mutta mitä hänestä
sanottiin se jäi käsittämättä.

A sto . . . lupit? telkkasi hän, koettaen lau-
sua vaikeita venäläisiä sanoja.

Arsenij selitti. Hän hiveli päätään ja poskeaan,
ollen niin mairean näköinen kuin suinkin.

—Aa .. . eto ljubit, 1 nauroi hän, taputtaen
itseään poskelle ja heittäen Kallelle lentosuukon.

P-ru häntä rakastakoon! pauhasi Sawatij
ja teki ristinmerkin. Toiset potilaat nauroivat.
A vot . . . kaula poikki vain!

Kalle alkoi tajuta. Tuo kiilusilmäinen, jonka
päässä oli kahden killingin kokoisia paljaita paikkoja,
ei ollut hänen ystävänsä. Mutta muuten suhtautui-
vat toiset potilaat häneen suopeasti aivan kuin
johonkin ulkomaalaiseen elävään, jonka jokaista
liikettä ja sanaa oli soma seurata.

Ei ne tshuhnat ole oikeita ihmisiä . . . katsokaa-
han tuonkin nenää pyöreä kuin peruna. Ja kädet
pitkät kuin apinalla.

Älä houraa .
. . samanlaisia mollinaamoja on

meidänkin joukossamme, nauroi Antonov, joka
osasi lukea. Nikolai, Petja, Iljushka.

JaAntonov osoitteli ympäri huonetta asianomaisten
vaisusti hymyillessä tälle suorasukaiselle esitykselle.

Mutta Kalle jaArsenij eivät tästä välittäneet. He
koettivat selittää toisilleen elämänsä vaiheita.

1 Tämä on rakastaa.
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Nuori ulaani viittoi ja puhui. Hän kertoi pitkät
historiat, joista Kalle ei ymmärtänyt sanaakaan.
Mutta hänellä oli puhumisen tarve. Kukaan tove-
reista ei enää viitsinyt kuulla hänen kertomuksiaan
ruhtinaan talosta, jossa hänen isänsä palveli. Aa
. . . sellaiset salit . . . sellaiset loistavat kynttiläkruu-
nut! Ja kuvansa näki jokapuolelta! Entä sohvat
niihin humahti pehmeästi kuin jauhohinkaloon!

Hän sai kertoa tuon juttunsa niin monta kertaa
kuin halusi Kalle ei käsittänyt muuta kuin: dom

talo.
Se on kaksikerroksinen, suuri balshoj dom,

jutteli Arsenij silmät loistaen. Ja ullakko niin
korkea kuin kirkko! Siellä hän oli poikasena ollut
piilosilla ruhtinaan lasten kanssa. Nuori ruhtinas oli
sodassa hänkin. Hänen nimensä oli Pjotr Aleksand-
rovitsh Donatjev.

Saat sinä kertoa sen kymmenkerroksiseksikin,
ei tshuhna käsitä kumminkaan, motkotti Sawatij
Ilarionovitsh.

Älähän keskeytä, jutteli Arsenij, se
kuuntelee kumminkin, ja se on pääasia. Minulle
riittää vain, että joku kuuntelee, nauroi hän iloi-
sesti.

Ja Kallehan kuunteli. Hän ihan ahmi jok’ikisen
vieraskielisen sanan. Tehden saman havainnon kuin
Siikajoellakin hän vain ihmetteli, että kielimurteita
saattoi olla niin omituisiakuin tämäryssänkin murre.
Niin pyöri kieli suussa kuin olisi kuumaa perunaa
käännellyt.
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Jokos olet kertonut ruhtinaan hevosista .
. .

siitä turkkilaisesta, jonka herrasi on saanut lahjaksi
Turkin sulttaanilta? - veisteli Semjonov.

Ja siitä tatarilaisesta topatusta satulasta, joka
on hopeanupeilla koristettu? ilkkui toinen.

Ja Matrjona Jakovlevnasta, joka painaa kym-
menen puutaa!

Älkäähän keskeyttäkö, innostui Arsenij,
hevonen, loskat — panimåjesh-li ty? 1

Sen Kalle ymmärsi. Toveri oli aikaisemmin selit-
tänyt kuuluvansa ratsuväkeen. Hän tahtoi vuoros-
taan näyttää kielitaitoaan ja tokaisi:

Ja artilerist. . . pum!
Ryssät nauroivat katketakseen. Pum! siinä

meni Arsenij Ivanovitshin selitys päin seiniä!
Tämäkin nauroi kyyneleet silmissä. Voi pyhä

Nikolai... se oli metkaa! Mutta älkäähän huoliko
.

.
. kyllä hän vielä suomalaiselle selvän teki, kunhan

aikaa kului.
Kalle koetti nyt vuorostaan selittää, ettei hän

ollut rippikoulua käynyt. Liikkeelle kykenevät
kerääntyivät hänen vuoteensa ääreen. Heitä huvitti
tavattomasti tämä suomalainen.

Ja nj e lukemas .. . koko sanalta —ta ei
osaa. Kniika .. . ta-hyvin truutno ... ootsen. 2

Ryssät nauraa höröttivät kuorossa. Kallen venä-
jänkieli oli kaikkea muuta kuin mallikelpoista.

1 Hevonen ymmärrätkö?
* Kirja vaikea, hyvin.
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Katohan sen suuta, suhautti muuan toveril-
leen, niin venyy kuin märkä saappaan raksi!
On siinä tshuhna . . . voi pyhä Pietari-Paavali!

Mutta Kalle näki vain nauravat kasvot eikä
ymmärtänyt sanoja. Hän jatkoi selitystään.

Rippikoulu .
.

. panimaajes .
. . vaikea oot-

sen. Rovasti. . . panimaajes —ei anna, nie tajot .
. .

ehtoollista.
Ja Kalle koetti kädellään näyttää, kuinka pappi

panee rippileivän suuhun ja antaa kalkin. Ryssät
käsittivät väärin.

Tuokaa sille leipää .
. . sillä veitikalla on taas

nälkä, nauroi Semjonov. (Kalle oli vasta syönyt.)
Savvatij heitti ryssänlimpun kappaleen Kallen

sänkyä kohti.
Pum! Siinä on kranaatti Asovan rykmentin

patterista.
Kushai, pashåluista 1

, kehoitti Semjonov,
ojentaen leivän Kallelle.

Mutta Kalle taputti pulleaa vatsaansa.
Nie makuu . . . täynnä on kuin rumpu.

Mutta siitä huolimatta hän piilotti leivänkappa-
leen päänsä alle, jossa jo ennestään oli jos jonkin-
laista tavaraa aapinenkin.

Kallen oli hyvä olla. Hänen jalkansa parani no-
peasti, samoin käsi. Ruokaa hän sai riittävästi

hän lihoi. Ja nämä ryssät . . . nämä olivat kerras-
saan mukavia miehiä kaikki paitsi tuo kiilusil-

1 Ota, ole hyvä!
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mäinen. Mutta sekin tuntui tänä päivänä muka-
vammalta. Niin heitti leipäkimpaleenkin hänelle
kuin kiven muhkuran.

Hän ihmetteli, että oli näitä vastaan taistellut.
Jos hänestä ja Arsenijsta olisi riippunut, he olisivat
tehneet rauhan paikalla.

Hän oli niin hyvällä tuulella, että tahtoi tulkita
heti tämän ajatuksensa. Tarttuen toveriaan kädestä
hän solkkasi:

Yetski i russki .
. . rauha niin kulkevat käsi-

tyksin kuin kaverit. . . panimajes?
Kyllä ryssät sen ymmärsivät. Da, da . . . rauhaa

hekin kaipasivat. Mutta nyt sekaantui Savvatij
keskusteluun ja teki sille jyrkän käänteen.

Venäläinen lyö ensin ruotsalaiselta kaulan
poikki aa sitten tulee rauha! huudahti hän
palavin silmin, tehden merkitsevän liikkeen kurk-
kuaan kohti. Toverit koettivat hillitä häntä, mutta
Savvatij raivostui:

Ja sinut viedään Siperiaan, kun paranet! Siellä
saat turvetta kääntää!

Nyt suuttui Antonov. Hän oli hyväsydäminen
mies.

Jos et tuki kuonoasi, niin annan sulle vasten
turpaa! kiljui hän. Hävytöntä peloitella yksi-
näistä miestä! Sinut lähetetään Siperiaan!

Mutta Kalle oli ymmärtänyt tuon yhden ainoan
peloittavan sanan Sibir. Kylmät väreet kulkivat
pitkin selkäpiitä, ja hän valahti kalpeaksi. Vain
silloin tällöin oli hänen mielessään vilahtanut, ettei-
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vät ryssät häntä niinkään vain päästäisi. .
. vanki

hänestä tehtäisiin .
.

. sotavanki. Ja se oli ankara
paikka. Mutta vähitellen ... kuta pitemmälle
aika kului, oli hänestä ruvennut tuntumaan, että
ehkä hyvinkin päästäisivät. Olivathan kaikki hä-
nelle kovin ystävällisiä. Nyt tuon kauhean nimen
mainitseminen sai hänet pelon valtaan. Jokohan
ainakin passittaisivat hänet sinne, jossa ei kuu
kumottanut eikä päivä paistanut?

Ja nyt hän taas ymmärsi, miksi näitä vastaan

piti taistella. Jos ryssä voittaisi, se lähettäisi suoma-
laisia Siperiaan niinkuin karjaa. Olihan kotipitäjän
vallesmanninkin tapana pahalla päällä ollessaan
tiuskia; »Kiitä onneas, että kuulut Ruotsin valta-
kuntaan. Siperiaan joutuisit muuten!» Ja sen hän
oli sanonut sellaisestakin kuin kinkereillä poisjäämi-
sestä. Kallea peloitti vahvasti.

Älä ole milläsikään, Karl Karlovitsh, (sillä
nimellä ryssät kutsuivat Kallea) —ei sinua sinne
lähetetä, rauhoitteli vääpeli. Paranehan ensin.
Meidän keisari on armollinen ... ei hän sinua sinne
passita. Minä tiedän!

Kalle näki vääpelin ystävälliset kasvot, mutta

sittenkin häntä peloitti.
Keisari se oli kauhean suuri herra.
Toissapäivänä oli sairaalassa käynyt ylhäinen

venäläinen kenraali ja puhutellut potilaita. Kalle
muisti juhlallisen näköisen, mahtavan miehen, jonka
univormu kimalteli kultaa ja hopeaa. Joskenraali oli
noin mahtava, kuinka korkea olikaan sitten keisari!
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Vaikka olihan heidänkin ylipäällikkönsä, ekse-
lenssi, suuri herra. Mutta sittenkään ei hän
tehnyt niin peloittavaa vaikutusta. Johtuiko se
siitä, että hän oli oman puolen miehiä? Kalle muisti,
kuinka hän Siikajoella oli käynyt pyytämässä Moska-
Ruunalle lomaa. Mutta tätä . .

. vihollisen kenraalia
ei olisi uskaltanut puhutella, vaikka olisi sen kieltä-
kin osannut. Ja kuitenkin oli tämä korkea herra
pysähtynyt hänenkin vuoteensa viereen ja jutellut
lääkärin kanssa, viimeksimainitun koko ajan seistessä
asennossa . .

. nöyränä kuin rippikoulupoika papin
edessä.

Näillä oli eri meno ja järjestys. Jos pieninkin kiho
ilmestyi ovelle, niin heti vaikenivat ja seisoivat
yhdessä kohden kuin patsaat. Sairaatkin näyttivät
suoristautuvan peitteidensä alla. Tällaisen vallan
kynsiin kun oli joutunut yksi vaivainen Porin ryk-
mentin tykkimies ... ei tiennyt, kuinka kävisi.

Lääkärin tulo keskeytti Kallen mietteet. Tuo mies,
joka toissapäivänä oli näyttänyt vapisevan kenraa-
lin edessä, esiintyi nyt kuin olisi ollut vähintään
keisari. Sairaat pelkäsivät häntä. Heti kun hän
näyttäytyi ovella, seisoivat kaikki hiljaa kuin hiiret,
odottaen vapisten, mitä lääkäri sanoisi.

Ensi töikseen tämä hihkaisi, niin että huone ka-
jahti:

Jo taas on teitä ylhäällä sellaisia, joidenpitäisi
maata! Sinäkin kapipää . . . kuka sulle on antanut
luvan nousta toikkaroimaan?
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Hän osoitti Savvatij Ilarionovitshia, joka taas oli
kuokkimassa ympäri huonetta.

Ei kukaan, teidän korkeajalosukuisuutenne
itse nousin.
- Itse nousin! matki lääkäri. Mutta kun

minä sanon, että sinä makaat, niin sinä makaat, tai
muuten minä toimitan sinut Siperiaan, senkin
haaska!

Taas lausuttiin tuo peljätty nimi. Kalle ei luon-
nollisesti ollut lääkärin puheesta ymmärtänyt muuta
kuin että tämä oli vihassa. Nyt hän säpsähti. Sipe-
riasta he kaikki puhuivat.

Ja mitä te sen ruotsalaisen vuoteen ääressä
teette . . . senkin naudat! Ettekö ole ennen ihmisiä
nähneet? Jokainen vuoteeseensa!

Miehet hajaantuivat. Lääkäri tarkasteli heidän
haavojaan, äksyili ja kiroili. Välskäri repi siteitä
niin kovakouraisesti, että moni parkaisi tuskasta.
Mutta saksalainen vain ärjyi:

Kita kiinni! Ei tämä henkeä vie.
Ymmärrän, teidän korkea-jalo-sukui-suutenne,

koetti potilas änkyttää.
Lopuksi saapui lääkäri Kalienkin luo. Kun väls-

käri tavanmukaisella kovakouraisuudella rupesi kä-
sittelemään häntä, kiivastui hän uudelleen:

Pölkkyinäkö sinä ihmisiä pidät, senkin pässi!
Etkö osaa siivosti menetellä?

Välskäri ihmetteli, ettei nyt saanut olla kovakäti-
nen. Taisi olla perää siinä puheessa, että tämä
lääkäri puolsi luterilaisia vääräoppisia, koska itse oli
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vääräoppinen. Sitä sanoivat monet. Suomenmaa-
laisen rykmentin poikia kohteli aivan toisella tavalla
kuin muita venäläisiä koska enemmistö näistä oli
kotoisin Vanhasta Suomesta. Sieltä käsin hän kai oli
itsekin muisti välskäri kuulleensa.

Lääkäri katseli Kallea melko ystävällisesti. Hänen
viiksenpäänsä vavahtelivat, kun hän koetti pidättää
hymyään.

Luut kuin hevosella .
. . kyllä tuollainen aina

paranee, mutisi hän.
Viikon perästä saat nousta ylös, jutteli lää-

käri, mutta eihän Kalle ymmärtänyt.
Piti näyttää. Lääkäri ojensi yhden sormen pys-

tyyn ja lausui sanan »vikko» sen hän osasi, näytti
sitten kainalosauvoja ja nauroi:

Harasho! 1

Tarkastus oli loppunut. Lääkäri poistui. Mutta
tämä ilmeinen sotavangin lempeämpi kohtelu myr-
kytti mielialan Kallea kohtaan. Arsenij Ivanovitsh-
kin oli herennyt vähäpuheiseksi, ja Savvatij aivan
sähisi. Vai kapipääksi haukkui! Kun oli kulunut
jokin minuutti lääkärin lähdöstä, puhkesi myrsky
valloilleen.

Vääräoppisia suosii . .
. meidän kääreitämme

repii ja riuhtoo kuin tuohta!
Pitää tehdä valitus!

Mutta vääpeli Antonov jymäytti nyrkkiä lat-
tiaan ja ärjäisi:

1 Hyvä!
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Vai valitus, senkin siat! Ja saattaisitte meidät
kaikki rangaistukseen. Kyllä tiedetään, miten niiden
valitusten käy! Turpaan läjähtää, niin että hampaat
kurkkuperästä säkeniä iskevät. Minä tiedän!

Murina vaikeni. Vanha Antonovpa sen tiesi. Hän
oli palvellut kolmattakymmentä vuotta.

Suvorovkin, vaikka oli hyvä mies, ei kärsinyt
valituksia. Kuonoon iski. . . iski kuin iskikin ja
käski kiittää Jumalaa kurituksesta. Minä tiedän!

Se on herrojen oikeus, lausahti joku lat-
tialta. Muuten eivät olisikaan herroja.

Ja hetken kuluttua alkoi iloinen rupatus, niinkuin
ei mitään olisi tapahtunut.

Kallen vuode vain sai hetken olla rauhassa.
Mutta illalla, päivystäjän viime käynnin jälkeen,

kokoontui taas joukko miehiä Kallen vuoteen ympä-
rille. Katosta kärysi pari talikynttilää päreestä
laitetussa kannattimessa. Sen niukassa valossa
Kalle suoritti tavanmukaisen iltatavauksensa.

Kuulehan ... se lukee, lukee se! supatti
Semjonov, ihmetellen, että tuollainen kumma otus
osasi tuon vaikean taidon. Sillä tässä huoneessa ei-
vät osanneet lukea muut kuin vääpeli Antonov.

Se on vääpeli, varmasti se on vääpeli, intoili
Antonov. Muuten ei lukisi.

Semjonovin teki mieli ottaa siitä selvä. Osoittaen
Antonovia hän kysyi:

Feltvebel-li ty takshe . . . da? Feltvebel? 1

1 Oletko sinäkin vääpeli . . . niinkö? Vääpeli?
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Kalle, jokaluuli torvensoittajan tarkoittavan, että
liesikö hän Autonovin arvon, vastasi empimättä:

Ta, ta!
Sanoinhan minä, pojat, että se on vääpeli!

innostui Antonov. Muuten ei lukisi!
Ja sen jälkeen pitivät kaikki Kallea vääpelinä, ja

lääkärinkin suhtautuminen sai uuden merkityksen.
Tietysti, juttusi Antonov, päälliköitä

hoidetaan, niinkuin päälliköitä hoidetaan! Ja te
olisitte menneet valittamaan! Kuonoon olisi tullut,
kuonoon, kautta Pyhän Nikolai Ihmeittentekijän!
Minä tiedän!

Siihen ei ollut kellään mitään sanomista.
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VIII.

Lounatmäen haltijat elivät tyytyväisinä, t. s.
vapaaherra Enefelt ja hänen rouvansa. Ainoa seikka,
joka vielä joskus herätti levottomuutta, oli se mah-
dollisuus, että Ruotsi ehkä vielä jollakin odotta-
mattomalla tavalla voisi yllättää vastustajansa ja
saada sotaonnen kääntymään.

Sellainen on ihminen. Vielä neljä, viisi kuukautta
sitten olisi tämä mahdollisuus herättänyt vapaa-
herra Enefeltissä mitä suurinta iloa: silloin elettiin
vielä toiveissa, että sotaonni kääntyisi. Mutta
Viaporin antautuminen ja nyt syksyllä alkanut uusi
perääntyminen oli saanut aikaan jyrkän muutoksen
hänen mielialassaan ja mielipiteissään. Siihen oli
kuitenkin kaikkein voimakkaimmin vaikuttanut Han-
nan jaruhtinas Donatjevin kihlaus.

Se oli tapahtunut kesäkuussa. Hanna ei ollut
jaksanut vastustaa vanhempiensa painostusta. Hän
oli taipunut.|

Toistaiseksi oli kihlaus päätetty pitää visusti
salassa.

Oli sitten saapunut sanoma yliopiston rehtorin
Matias Caloniuksen puheesta, jonka tämä oli pitänyt
rehtorinvaihdostilaisuudessa kesäkuun lopulla. Se
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oli tehnyt mielet rauhattomiksi. Noissa rohkeissa
sanoissa, jotka oli lausuttu aikana, jolloinvihollinen
oli jo miehittänyt puolet Suomea, oli kajahtanut
menneisyyden ääni. . . uskollisuus Ruotsia, ainoaa
laillista esivaltaa kohtaan. Tuovilan rouva oli siitä
rientänyt kertomaan.

Ss, ss . . . sieltä ne aina tulivat hälytysuutiset!
Vapaaherra oli kynsinyt päätään. Vanhan Olje-
marckin eläessä sieltä oli kuulunut kapinasanomia,
pojan kotona ollessa lemmen viestejä, ja nyt, kun
sekä isä että poika olivat poissa, piti äiti huolen, että
nuo hälytysuutiset jatkuivat. Rehtorin puhe! Mitä
se heihin kuului? Hehän olivat vannoneet uskolli-
suudenvalan Venäjälle rouva Oljemarckin isäkin.
Noiden ihmisten kanssa ei totisesti voinut seurustella!

Ja vapaaherra oli tuntenut itsensä yhtä louka-
tuksi kuin ennen Öykkäri-Oljemarckin eläessä, jol-
loin tämä jossakin seurassa oli koettanut esittää
omia maanpetoksellisia mielipiteitään. Kummallista,
kuinka muutamissa perheissä sama heikkous ilmeni
jatkuvasti!

Mutta olipa muitakin levottomuuden aiheita
ilmaantunut kesän kuluessa: Suomen armeijan voitto
Lapualla ja Alavudella, Sandelsin uljas kamppailu
Savossa. Olipa tuo rohkea eversti puhdistanut
vihollisista koko Savon jaKarjalan ja tehnyt partio-
retkiä aina Venäjän puoleisen Suomen alueelle.
Mutta syksyyn mennessä hänen oli ollut vetäännyt-
tävä takaisin, ja se oli hiukan rauhoittanut Lounat-
mäen haltijoita.
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Mutta ei kaikki vielä sittenkään ollut ollut
selvää. Hannan kirjeenvaihto Oljemarckin kanssa
oli jatkunut kihlauksesta huolimatta. Oliko
tyttö järjiltään? Luutnantti oli kirjoittanut armei-
jan voitoista! Kauhajoki, Nummijärvi . .

. mitä ne

heitä liikuttivat? Saivat ne voittaa .
.

. venäläisille
ne eivät kuitenkaan mitään mahtaneet. Vapaaherra
oli keskustellut tulevan vävypoikansa kanssa, joka
silloin tällöin, kesken kiireiden, oli pistäytynyt ta-

lossa. Hän oli tuntenut vihaavansa luutnantti
Oljemarckia sydämensä pohjasta.

»Saisivat ammutuksi sen siellä .
. . mokomankin

tuulihatun!» oli hän ähissyt itsekseen.
Mutta se, joka ei ollut vihannut Oljemarckia, oli

Hanna. Hänestä oli ollut hauskaa saada kirjeitä
rintamalta. »Hauskaa» sanokaamme nyt vaikka
niin, Henrik August kirjoitti kauniisti. Hän kuvaili
kaikki tarkasti... taistelut ja armeijan liikkeet.
Mutta vahingossakaan hän ei hiiskunut mitään suun-
nitelmista siksi varovainen hän oli ollut. »Seuraa-
vassa kirjeessä saat tietää enemmän», oli hän lopet-
tanut.

Mutta ennen kaikkea oli ollut nautinto lukea
Henrik Augustin kuvauksia hänen omista tunteis-
taan ja yleensä omasta sielunelämästään. Silloin
hänen tyylinsä oli muuttunut runolliseksi. Hän oli
ollut kuin trubaduuri, joka soitti lemmittynsä ikku-
nan alla. Oi, noita monia siivekkäitä sanoja, jotka
sydämen hehkuva lämpö ja vilkas mielikuvitus len-
nätti päämääräänsä! Ikuinen koulupoika ja mur-
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jottava vanhus. Umpimielinen ja samalla vuolas
kuin kevättulviva joki. Lapsellinen uskovainen ja
mitä pahin epäilijä. Soturi ja pappi . . . intomielinen
miekan mies ja haaveksiva rauhanystävä, jolla oli
Mooseksen kiivaus ja apostoli Johanneksen lempeys.
Kaikki nämä vastakohdat olivat tulleet näkyviin
Oljemarckin kirjeissä. Mutta kun hän oli kirjoitta-
nut rakkaudestaan, oli se jo lähennellyt runoutta .

. .

lyyrillistä ja vienoa kuin kevättuulen hiljainen su-

hina, rajua ja uhmapäistä kuin syysmyrskyn raivo,
tyyntä kuin lammen peilikirkas pinta, kuohupäistä
kuin valtameren laine. Oli siinä Hanna Enefelt
saanut monta kaunista nimeä: Madonna ja Danten
Beatrice .

.
. Petrarcan Laura jaTheseuksen Ariadne,

sulttaanin lemmitty ja renkipojan morsian. »Sä
olet mulle Neitsyt Maaria . .

.!»

Hanna ei olisi ollut nainen, jollei tuo kaikki olisi
häntä syvästi liikuttanut.

Hän oli jatkanut kirjeenvaihtoaan, ajattelematta,
kuinka omituiseen valoon hän sen kautta oli joutunut.
Hän oli ihmetellyt, että ne yleensä olivat menneet

Olisi luullut Donatjevin ottavan tilanteesta
selvää. Tämä oli pistäytynyt talossa, mutta Hanna
oli ollut pidättyväinen. Kunnes Henrik Augustin
kirjeet olivat yht’äkkiä lakanneet.

Joku oli tiedoittanut hänelle asiain tilan. Hanna
oli rientänyt Tuovilaan.

Ruhtinaan kosinnankin jälkeen hän oli käynyt
siellä usein . . . istunut Oljemarckin huoneessa ja
katsellut tämän kirjoja. Niin peloittavan paljon
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se mies oli lukenut! Hän oli tuntenut salaista mieli-
hyvää sen johdosta. Ruhtinas Donatjev ei tehnyt
oppineen vaikutusta . . . tavallinen, hienokäytöksi-
nen aatelisnuorukainen vain. Mutta tuolla kertaa
hänestä oli tuntunut, ettei hänellä ollut rohkeutta
mennä talon herran huoneeseen. Sen kirjat, aseet,
kalusto . . . koko sen ilma olisivat syyttäneet häntä.

Ja kuitenkin hän oli kiihkeänä tiedustanut syytä,
miksei Henrik August enää kirjoittanut. Oliko täti
Oljemarck mahdollisesti kertonut —?

Rouva Oljemarck oli ollut ystävällinen, vaikka
pidättyväinen. »Eikö Henrik August saisi sitten
tietää? Sehän on kuitenkin totta?» Niin mutta
hänellä oli ollut niin suuri nautinto Henrik Augustin
kirjeistä. Mikseivät he voineet hyvinä ystä-
vinä kirjoittaa toisilleen?

Mutta eikö Hanna huomannut, että se vain herät-
täisi turhia toiveita Henrik Augustissa? Parempi,
että niistä tehtiin ajoissa loppu.

Ja rouva Oljemarck oli vaipunut nyyhkyttäen
nojatuoliin.

Tuona hetkenä oli Hannalle selvinnyt paljon
se, että tuossa kodissa asui aivan harvinaislaatuinen
rakkaus . .

. äidin rakkaus poikaan ja pojan rakkaus
äitiin ja häneen. Hän oli tiennyt sen ennenkin,
mutta tuolla kertaa hänelle oli selvinnyt tuska: nuo

kaikki kolme eri rakkautta kamppailivat keskenään.
Äiti rakasti poikaansa ja kärsi tämän tähden. Poika
rakasti äitiä ja häntä ja kärsi kummankin tähden.
Hannasta oli tuntunut, kuin olisi Oljemarck seisonut
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hiljaisen lukukammionsa ovella . . . vakavana, mel-
kein synkkänä, jakatsellut vuoroin heitä kumpaakin,
jotka olivat itkeneet rinnatusten: toinen sitä, että
tuolla rakkaalla pojalla piti olla niin kova kohtalo,
toinen sitä, että hänelle itselleen piti käydä näin;
joutua pois tästä kodista, jossa oli viime aikoina niin
usein oleskellut. He olivat itkeneet kaulatusten ja
ymmärtäneet toisensa hyvin. Kyynelten kieli on
kaikkein täydellisintä, se selvittää asioita, joita ei
minkäänlaisilla sanoilla voida tulkita. Rouva Olje-
marckista oli tuntunut, että Hanna vain uhrautui
vanhempainsa hyväksi, ja että hänen sydämensä
jäi Henrik Augustille. Ja niinhän se itse asiassa oli
ollutkin. Tie eteenpäin oli vain näyttänyt kovin
toivottomalta.

Hanna oli rientänyt kotiin. Hänen sydämessään
oli alkanut kypsyä päätös.

Tuosta oli nyt kulunut muutamia päiviä. Hanna
istui kamarissaan ja katseli kellastuvia lehtiä. Ne
tippuivat yksitellen ja leijailivat pitkin puiston käy-
täviä. Siellä seisoi vanha lehmuskin puutarhan
perällä.

Tuon puun näkeminen teki hänet murheelliseksi.
Miksei hänen rakkautensa ollut saanut rauhassa
kehittyä? Miksi nämä monet harha-askelet ...

nämä monet taistelut ja kärsimykset? Oliko hänen
rakkautensa sidottu ajan ristiriitoihin? Siltä näytti.
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Sen piti taistella itsensä vapaaksi. Henrik Augustilla
se oli aina pysynytkin vapaana . . . omana, erikoisena
maailmana, johon eivät vaikuttaneet ajan vaihtelut.
Valtiollisissa mielipiteissään hän horjui, mutta rak-
kaudessaan ei. Hän oli puhjennut mieheksi ajoissa

siinä kohden ainakin. Nyt Hanna sen ymmärsi.
Hänen itsensä laita oli ollut toinen: hän oli päässyt
selvyyteen vasta nyt. Siihen oli ratkaisevasti vai-
kuttanut viimeinen käynti rouva Oljemarckin luona.

Ja nyt kun tämä oli selvinnyt, rupesivat häntä
ympäröivät asiat näyttämään toisenlaisilta. Ruhti-
nas siirtyi johonkin epämääräiseen kaukaisuuteen.
Koti muuttui vieraaksi. Vanhempain tyytyväisyys
hänen kihlautumisensa johdosta tympäisi. Vai uh-
rautua! Hän ei aikonutkaan uhrautua. Niin jalo-
mielinen hän ei toki ollut. Hän näki isän ja äidin
toiveet perin itsekkäässä valossa. Myivät tyttärensä!
Hyvä, että hän oli ajoissa herännyt estämään tämän
orjakaupan.

Siinä oli pöydällä »Åbo Tidningarin» viimeinen
numero.

Oli saapunut sanoma Oravaisten tappiosta. Venä-
läiset julkaisivat uutisensa sanomalehdessä. Se
tuli heille säännöllisesti. Donatjev oli huolehtinut
siitä, että se lähetettiin. Olihan se tullut ennenkin,
mutta nyt tuli toisinaan kaksikin kappaletta samaa
numeroa. Nämä sulhasen toimenpiteet loukkasivat
häntä syvästi.

Niin niissä ilmeni vastenmieliseltä tuntuva
omien ansioitten korostus ja nousukasmainen itse-
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tyytyväisyys. Hän oli sen ennenkin vaistonnut,
mutta ei niin selvästi kuin viime käyntinsä jälkeen
Oljemarckilla. Donatjev käytti noita voitonsanomia
omien yksityisten osakkeittensa vakaannuttami-
seksi. Ne olivat reklaamia ruhtinas Pjotr Aleksan-
drovitshin rakkauden hyväksi. . . mutta sisälsivät
samalla varoituksen: ei ollut hyvä katsoa ylön tätä
ruhtinaallista tarjousta. Tämä viimeksimainittu
seikka Hannaa nyt erityisesti ärsytti.

Hän tempaisi käsiinsä lehden. Siinä se oli tuo

surullinen uutinen. Surullinen? Niin —■ se sana oli
paikallaan. Hanna ei voinut iloita ...ei ollut kos-
kaan voinut iloita oman armeijan tappioista. Se
tapa, millä uutisessa tehtiin selkoa taistelun kulusta
.... yksin sekin, miten venäläiset ylistivät ruotsa-

laisten urhoollisuutta, teki mitä vastenmielisimmän
vaikutuksen. Siinä ilmeni tuo liehakointi, jota hän
ei voinut sulattaa. Se tuli myös näkyviin ruhtinas
Donatjevin käytöksessä.

Hän otti pöytälaatikosta kuvan, pienen minia-
tyyrimaalauksen, jonka Donatjev oli hänelle lah-
joittanut. Palvelusväen vuoksi ei sitä ollut kehdan-
nut seinälle ripustaa. (»Kehdannut» oi, että piti
käyttää sellaisia sanoja, mutta niin se oli!) Sisäkkö
oli toissapäivänä keskustellut kyökkipiian kanssa,
ja hän oli sattunut kuulemaan katkelman tuosta

keskustelusta: »Ryssä on ryssä, vaikka voissa pais-
taisi!» Tytöt olivat kauheasti säikähtäneet. Mutta

ihmeellisintä, ettei hän ollut kyennyt sanallakaan
nuhtelemaan heitä.



Siinä hän oli nuori sotilaspukujen luutnantti,
sivultapäin maalattuna. Nenä oli ulkoneva, huulet
paksunpuoleiset, tukka hiukan epäjärjestyksessä.
Aikaisemmin hän oli ihaillut tätä epäjärjestyksessä
olevaa tukkaa se oli näyttänyt hänestä kauniilta.
Tuuhea, jonkinverran hoitamaton korvaparta jatkui
leukapieliä pitkin, peittäen leuan alaosan. Viiksiä
ei ollut. Tuossa nuoressa miehessä maidonvalkoisine
ihoineen oli hiukan maalaisnuorukaista, hiukan her-
raa mutta ennen kaikkea sotilasta. Kankea,
korviin saakka ulottuva kömpelötekoinen kaulus oli
koristettu kultaisella tähkällä, ja epoletti riippui
vinossa, peittäen vain toisen puolen olkapäätä.

Hannasta näytti tämä nuori ruhtinas nyt sivisty-
mättömältä .

.
. ainakin kuvassa. Hän sulki silmänsä

ja koetti muistella, minkälainen hän oli luonnossa.
Niin kohtelias, hymyilevä, ylenmäärin haju-
vesiltä tuoksuva ..

. puhui virheetöntä ranskaa, mutta
ylpeili sillä, ettei isä osannut nimeään kirjoittaa.
Siis nousukas sanan täydessä merkityksessä.

»Meillä ei katsota sitä, mikä mies on, kunhan vain
palvelee uskollisesti. Kreivi Rasumovski oli talon-
pojan poika ... ja kuitenkin naimisissa keisarinna
Elisabetin kanssa salaa. Ruhtinas Menshikov oli
leipurin oppilas ja hallitsi Venäjää Katariina I:n
kanssa, joka itse oli syntynyt maaorjana. Meillä
voidaan yletä!» Näin oli Donatjev kerran päivällis-
pöydässä kerskunut.

Tämä kaikki tympäisi nyt sanomattomasti. Olje-
marck vakavine ilmeineen näytti paljon ylhäisem-
Rummut 111 8 113
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mältä. Tosin hän ei kuulunut aatelistoon, mutta oli
vanhan sivistyssuvun jälkeläinen. Hänen rinnallaan
jäi tämä nuori barbari varjoon.

Hanna oli lueskellut Donatjevin kirjeitä ja kai-
vannut niistä tiedonantoja Henrik Augustista. Do-
natjev oli luvannut kertoa, jos saisi kuulla. Joka
tapauksessa hänen piti ilmoittaa, jos sen niminen
upseeri kaatuisi tai joutuisi vangiksi.

»Teidän maalaissuojatistanne en ole kuullut mi-
tään», oli ruhtinas kirjoittanut viime kirjeessään.

»Maalaissuojatistanne!» Kuinka tämä nimitys nyt
lonkkasi Hannaa. Oljemarck oli kymmenesti pa-
rempi kuin tuo entisen maaorjan pojanpoika, jonka
isoisä oli aateloitu keisarinna Elisabetin aikana!
Kuinka hän oli saattanutkin olla niin sokea, että oli
hyljännyt Henrik Augustin tämän vihollisen, tämän

ryssän vuoksi? Hän katui nyt sitä vilpittömästi.
Nyyhkyttäen painoi hän päänsä pöytää vasten.

Tämä pieni kustavilaiseen tyyliin tehty valkoinen
kirjoituspöytä kultakoristeisine jaikoineen oli Han-
nan uskottu. Sen ääressä hän oli haaveillut kuutamo-
öinä .

.
. kirjoittanut kirjeitä Oljemarckille .. . sur-

rut ja iloinnut. Ja viimeksi se oli saanut laatikossaan
säilyttää ruhtinas Donatjevin vaakunalla varustet-
tuja, ylenmäärin hajuvedeltä tuoksuvia »raportteja».
Niin raportteja .. . paremmin hän ei voinut niitä
nimittää. Oh, hän halveksi itseään. Hän oli myynyt
itsensä maansa viholliselle! Oljemarck vallankumo-
uksellisine mielipiteineen oli kymmenesti parempi
kuin hän, joka oli ajatellut vain loistavaa tulevai-
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suutta, rikkautta ja ylellisyyttä. Olipa siunattu
asia, että hän oli herännyt ja saanut silmänsä auki!

Hän haki pöytälaatikostaan Oljemarckin kuvan.
Sekin oli pieni miniatyyrimaalaus. Kirkasotsainen
ylioppilas katseli häntä siitä. Silmissä oli poikamai-
nen ilme ja huulten ympärillä leikki vallaton hymy.
Tämä muotokuva oli niiltä ajoin, jolloin he olivat
vannoneet toisilleen ikuista uskollisuutta .

.
. siihen

aikaan kuin Henrik August lähti Turkuun lukemaan.
»Minä luen papiksi ja Sinusta tulee minun ruus-

tinnani! Ajattelepas sellainen hieno, ylhäinen
ruustinna!»

Kuinka nuo sanat olivat sykähdyttäneet häntä.
Ruustinna! Se oli korkeinta, mitä hän siihen aikaan
oli tiennyt. Vapaaherratarkin oli sen rinnalla tuntu-

nut kovin tavalliselta.
»Minä olen muuttanutkin alaa .

.
. luen filosofiaa

ja opiskelen kieliä, aion runoilijaksi», oli seuraava
uutinen, joka hänet oli Turusta käsin tavoittanut.
Hyvä! Hän oli taipunut siihenkin . .

. vaikka se oli-
kin hänen mielestään ollut askel alaspäin. Eihän
kaikista voinut tulla Geijereitä tai Franzeneja.
Mutta sitten oli seurannut Tukholman matka, ja
sinne hän oli saanut seuraavan tiedonannon: aivan
tavallinen maisteri vain, joka tulisi takomaan latinaa
poikien päähän.

Silloin hän jo oli vaipunut pääkaupungin ihailuun
siksi syvälle, ettei tuo uutinen ollut enää vaikutta-
nut häneen. Päinvastoin se oli naurattanut. Vai
koulumaisterin rouva hänestä, joka tanssi krei-
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vien ja paronien kanssa ja oli kutsuttu hovin juh-
liin! Valtiollisten asioiden pohdinta tädin perheessä
oli yhä loitontanut häntä Oljemarckista: vai Anjalan
miehen pojan kanssa hän menisi naimisiin! Ei mil-
loinkaan! Ja niin oli loppunut se kausi hänen nuo-
ressa elämässään, jonka loppunäytös oli näytelty
tuon vanhan lehmuksen alla Oljemarckin käydessä
heillä viimeistä kertaa Porin rykmentin vastalei-
vottuna luutnanttina.

Mutta olivatpa nämä sotakuukaudet seuloneet
häntäkin ..

. opettaneet katselemaan asioita eri
puolilta . . . ymmärtämään Anjalan miestenkin puu-
hia. Siihen oli ollut pakko kodin ilmapiirin muut-

tuessa. Mutta sittenkään ei Henrik August ollut
mennyt niin kauas kuin hän, joka oli solminut liiton
vihollisen kanssa.

Hän huokasi syvään. »Henrik August .
.

. minä
puran kihlaukseni .

.
. minä rakastan vain sinua.

Se on minulle selvinyt näinä viime päivinä.»
»Vain syksyllä puhjennut rakkaus kestää!» oli

Oljemarck kirjoittanut hänelle muutamassa kirjees-
sään. »Minun rakkauteni on syntynyt syksyllä
muistatko —?» Niin, niin .. . siinä oli Henrik August
oikeassa.

Hän piiloitti kuvat pöytälaatikkoon. Vielä ei
voisi puhua vanhemmille se yllättäisi heidät
kovin äkkiä. Mutta Donatjeville hän kirjoittaisi
jo tänään se oli hänen velvollisuutensa.

Hän päätti kuitenkin lykätä sen huomiseen. Sy-
dän oli nyt niin täynnä, ettei saattanut kirjoittaa.
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Mutta huomenna ..
. kaksi kirjettä toinen Do-

natj eville ...toinen Oljemarckille .
. . Viimeksimai-

nitun piti saada tietää, että hän oli löytänyt itsensä.
Hän lähti ruokasaliin. Siellä isä ja äiti istuivat

kahvipöydän ääressä ja juttelivat. Isä oli kiukkuisen
näköinen.

Olisivat ne minut saaneet tästä läänistävalita..
Mihin?
No, etkö tiedä? Vapaaherra Mannerheim on

matkustanut Pietariin suomalaisen lähetyskunnan
puheenjohtajana neuvottelemaan keisarin kanssa
Suomen asioista.

Nyt Hanna muisti. Siitäkinhän oli sanomalehti
kirjoittanut. Hän ojensi kuppinsa.

Missä olet ollut?
Äiti tarkasteli häntä tutkivasti.

Huoneessani.
Oletko kirjoittanut Pjotr Aleksandrovitshille?
En .

. . mutta huomenna kirjoitan.
Hän tarkasteli vanhempiaan. Jospa nämä tietäi-

sivät!
Mannerheimkin kuului Anjalan liittoon ja tuo-

mittiin kuolemaan niinkuin eräs tästä naapurista.
Eivät ne Anjalan miehet niin väärässä olleetkaan.

»Niinkuin eräs tästä naapurista», ajatteli Hanna
ja kysäisi yht’äkkiä:

Nyt isäkin siis hyväksyy Oljemarckin kannan?
Tietysti! Eikä minulla oikeastaan koskaan

ole ollutkaan niin paljon itse kantaa kuin miestä
vastaan.
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Ai, ai, pappa kulta, kun sinä olet taipuvainen
unohtamaan! Juurikannan vuoksi sinulla oli huonot
välit vanhan Oljemarckin kanssa.

Vapaaherra hermostui.
No olkoon! huudahti hän huitaisten kädel-

lään. Hän nyt ei kuitenkaan kuulu tähän!
»Hän se vasta kuuluukin», ajatteli Hanna kahvia

juoden. Mikähän tärähdys siitä syntyisi, kun hän
asian ilmoittaisi? No, niin . . . syntyköönpä minkä-
lainen tahansa tämä talo oli jo tottunut niihin.

Eikö ruhtinas ole kirjoittanut? kysyi vapaa-
herra.

Hanna pudisti päätään. Donatjev oli matkusta-
nut Pietariin naimalupaa hankkimaan. Sitä ei
enää tarvittaisi hän oli jo ratkaissut sen asian.

Saa nähdä, mitä vanha ruhtinas sanoo, virk-
koi vapaaherratar. Etkö yhtään pelkää, Hanna?

En!
Se tuli sellaisella vakaumuksella, että vanhemmat

jäivät tuijottamaan häneen.
Tyttö on varma, naureskeli vapaaherra,

hykerrellen käsiään.
Tuo loukkasi Hannaa. Hän ponnahti pystyyn ja

sanoa paukautti:
Niin olen! Tänä päivänä olen purkanut kih-

laukseni ruhtinas Donatjevin kanssa ja huomenna
ilmoitan sen hänelle kirjeessä.

Jos salama olisi iskenyt pöytään, ei se olisi synnyt-
tänyt sellaista peljästystä kuin tämä suorasukainen
tunnustus.
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Mi-mi-mitä sinä . . . puhut?
Vapaaherra oli yhtenä kysymysmerkkinä.

Sitä, mitä jo sanoin olen purkanut! En aio
mennä naimisiin maaorjan pojanpojan kanssa!

Siitä syntyi hirmuinenkohtaus. Vapaaherra pouk-
koili ympäri huonetta kuin päätön, vapaaherratar
huusi ja purskahti lopulta hysteeriseen itkuun.
Molemmat itkivät äiti ja tytär.

Mutta kohtalo johtaa asiat toisinaan omitui-
sesti. Kaksi päivää sen jälkeen kuin Hanna oli
lähettänyt kirjeensä, saapui kirje ruhtinaalta. Isä,
vanha ruhtinas, oli raivostunut oli uhannut tehdä
poikansa perinnöttömäksi. Vääräoppista puolisoa
pojalleen hän ei koskaan hyväksyisi. Ja sitä paitsi

ikäero oli liian suuri eikä Hanna Enefelt sää-
tynsäkään vuoksi sopinut hänen pojalleen. Nuori
ruhtinas valitti tätä syvästi, mutta isän tahto oli
järkähtämätön. Hän oli vielä alaikäinen.

Mutta nyt syntyi vielä hirmuisempi kohtaus kuin
pari päivää aikaisemmin. Vapaaherra huusi ja noi-
tui . . . kirosi ryssän kadotuksen alimpaan kattilaan.
Vai säätynsä vuoksi! Ja noin kirjoittaa entisen
maaorjan pojanpoika Enefelteille, joiden esi-
isät jo Kustaa Vaasan aikana olivat kantaneet
aatelista kilpeä!

Talo oli aivan sekaisin.
Ainoana lohdutuksena tässä kaikessa oli se kumoa-

maton tosiseikka, että Hanna oli tehnyt päätöksensä
ennen ruhtinaan kirjeen saapumista. Siis välit oli
katkaistu heidän, Enefeltien, puolelta. Nyt
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lukivat vanhemmat itsensäkin mukaan. He sylei-
livät Hannaa vuorotellen.

Sinä urhea tyttö! Olet pelastanut meidät
häpeästä! Jumala sinua siunatkoon!

Vähitellen viikkojen kuluessa mieliala tyyntyi.
Hanna oli kirjoittanut Oljemarckille: »Jos vielä
minusta huolit» j. n. e. Ruhtinaalta oli saapunut
toinen kirje, jossa tämä valitti pettymystään. Hän
oli luottanut Hannaan. Mutta nyt asiain näin
ollen . . . hänen edellinen kirjeensä ei siis ollut tuot-

tanutkaan sellaista surua, kuin hän oli otaksunut.
Sitä myöten oli asia siis selvä Hän itse vain ei kos-
kaan tulisi unhoittamaan j. n. e.

Puhukoon pukille! ärisi vapaaherra.
Ryssän muistaminen! Mutta tuo kirje oli säily-
tettävä perhearkistossa, se todistaisi päivänsel-
väsi, kummaltako puolen välit olivat kat-
kenneet.

Ja vapaaherra otti sen omaan haltuunsa. Se oli
hänestä yhtä tärkeä kuin Turun Diskontin velka-
kirja.

Niin entäs nyt .
. . mitäs nyt tehtäisiin? Per-

hettä pudistelleet rajumyrskyt olivat vaikuttaneet
virkistävästi .. . ainakin siinä kohden, etteivät
taloudelliset huolet nyt joutaneet etualalle pitkiin
aikoihin. Välistä voi tauti parantua aivan vastak-
kaisella hoitotavalla kuin alussa ajateltiin. Sellaisia-
kin tapauksia sattuu. Ja tämä parannuskeino oli
sitä paitsi ollut hyvin repäisevä. Taloudellisten
huolten oli siis pakko painua taka-alalle. Kaipa



121

niistä jotenkuten selvittäisiin niistäkin. Eihän
raha ollut maailmassa kaikki kaikessa. Oli vielä
jotakin muutakin tärkeämpääkin: kunnia.

Muutamana päivänä hiipi vapaaherratar Hannan
huoneeseen. Tämä istui pää käden varassa ja katseli
alastonta puutarhaa. Oli kulunut kuukausi edellä-
kerrotusta, mutta kirjettä rintamalta ei ollut saapu-
nut.

Pappa puhui jo mehiläisistään se on hyvä
merkki, naureskeli hän. Kiukutteli, ettei niitä
viime kesänä ollut paljon joutanut hoitamaan.
Mutta ensi kesäksi aikoi laittaa lisää.

Hanna hymyili vaisusti, mutta vapaaherratar
nauroi. Se pappa, se pappa .

. . hänellä oli ainakin
yksi suuri ja väkevä intohimo: mehiläishoito. Hyvä
Isä sentään!

Mutta he eivät joutuneetkauan keskustelemaan,
kun salista kuului vapaaherran iloinen ääni;

Missä meidän naiset ovat? Tuovilan rouva on

täällä!
Hannakin hypähti äkkiä ylös tavallista vilk-

kaammin.
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IX.

Kolmen hevosen vetämät vaunut nousivat jyrkkää
ahdetta ylös. Hevoset kiskoivat kaulat ojona. Sota-
mieskuski läjäytteli niitä pitkävartisella piiskallaan.

Soh .. . valakka, vedä paremmin! Etkö,
jumaliste, voi kiskoa suoraan?

Piiskan iskut säestivät hänen venäjänkielisiä sa-
nojaan.

Kuomussa istui kaksi paksuihin sotilasviittoihin
kääriytynyttä herraa. Komealla sulkatöyhdöllä ko-
ristetuista hatuista arvasi heidät korkea-arvoisiksi
Upseereiksi. Ja sellaisia he olivatkin venäläisen
armeijan ylipäällikkö, kreivi Buxhövden ja kenraali
van Suchtelen. He olivat matkalla Kokkolaan.

Tie oli kaikkea muuta kuin hyvä. Syviin, kuraa
täynnä oleviin kuoppiin upposivat vaunun pyörät
toisinaan rumpuja myöten.

Buxhövden oli kärsimättömällä päällä jota
muuten ei tapahtunut usein. Hän oli tunnettu

itsensä hillitseväksi mieheksi, joka harvoin kiivastui.
Mutta tämä rasittava matka syyssateessa, huo-
noilla teillä, oli hermostuttanut hänet.

Vihoviimeisiä teitä! sadatteli hän. Sisäl-
mykset tässä ovat sekaisin ennenkuin perillä ollaan.
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Suchtelen ei vastannut mitään. Hän muisteli
Venäjän teitä; ne olivat vielä kurjemmat. Mutta
kun ihminen oli kärsimätön, hän ei kyennyt teke-
mään vertailuja tai teki aivan väärään suuntaan.

Ylipäällikkö oli kärsimätön monestakin syystä.
Tämä sotaretki, johon helmikuussa oli ryhdytty, ei
ollut käynyt suunnitelmien mukaisesti. Se oli veny-
nyt paljon pitemmäksi kuin Pietarissa oli luultu, ja
vaati paljon enemmän väkeä kuin alunperin oli
osattu laskea.

Pietarista oli tullut käsky peräyttää armeija puo-
lustusasemiin syksyn ajaksi. Suojeltava linja kulkisi
silloin Porin paikoilta Tampereen ja Koiviston 1

kautta Kuopioon. Kesätaistelujen aikana sattuneet
vastoinkäymiset olivat tämän määräyksen aiheut-
taneet.

Se oli kyllä totta, etteivät heidän liikkeensä olleet
onnistuneet. Rajevski oli kärsinyt ratkaisevan tap-
pion, samoin oli Tutshkovin Savon puolella käynyt
huonosti. Molemmat oli erotettu toimistaan ja kor-
vattu uusilla miehillä. Mutta se ei ollut vielä autta-
nut.

Hän oli kirjoittanut keisarille, kuvannut tarkkaan
asiaintilan. Kaikkein eniten häntä olivat huolestut-
taneet talonpoikaislevottomuudet. Jo ennen Revon-
lahden tappelua oli Pohjanmaa noussut kapinaan.

Pohjanmaa! Kreivi Buxhövden lausui tämän sa-
nan ajatuksissaan, tuntien yhtäältä kunnioitusta,

1 Silloisessa Laukaan pitäjässä, nyk. Äänekoskea.
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toisaalta kiukkua tätä maakuntaa kohtaan. Se oli
uskonkiihkoisten asukkaiden asuma seutu, jossa
osittain puhuttiin ruotsia. Tämän maakunnan väestö
oli vanhastaan tunnettu vapauden rakkaudestaan ja
uskollisuudestaan esivaltaa kohtaan. Se rakasti
sotaa, jotase kävi mielellään, melkein kuin ammatti-
maisesti.

Hän silmäsi ulos. Molemmin puolin tietä kohosi
synkkä, pahaenteinen metsä. Aurinko oli juuri
laskenut, pimeä teki tuloaan. Tämä oli juuri sitä
samaa Pohjanmaata, jokaTurussa hänen tehdessään
suunnitelmia usein kummitteli ajatuksissa. Hän
näki siitä unta öisin, ja päivällä se muistui mieleen
uhkaavana salaperäisten voimien tyyssijana.

Hevoset olivat päässeet mäen päälle, ja kreivi
erotti perässä tulevan husaarijoukon tasaisen ratsas-
tahdin. Samanlainen suojelusosasto kulki myös
edellä, jonkin matkan päässä. Täällä sai pitää
silmänsä auki .

. . olla joka hetki varuillaan.
Hän nojautui kuomun selkää vasten ja mietti

tilannetta. Niin se oli koko paljon selvinnyt.
Varsinkaan Lounais Suomea ei nyt uhannut mikään
erityinen vaara. Tosin Ahvenanmaalla oli ruotsa-
laisia joukkoja, mutta niitä pidettiin alituiseen sil-
mällä, kun venäläiset Jungfrusundin ja Sandön
voittojen jälkeen olivat herroja merellä.

Mutta ne kansannousut ne antoivat edelleenkin
liuolta. Hän oli koettanut tutkia niiden syitä ja
päässytkin osittain selvyyteen. Monesti olivat omat

joukot aiheuttaneet sellaisia. Ei maksettu rahti-
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palkkoja, kohdeltiin raa’asti talonpoikia. Siitä syn-
tyi katkeruutta, ja lopuksi tartuttiin aseisiin. Eivät
tämän maan asukkaat olleet orjia niinkuin heidän
heimolaisensa, virolaiset, Suomenlahden eteläpuolella.

Hän omisti itse maatilan Muhun saarella, hän
tunsi sikäläiset olot. Mutta se, mikä siellä, maaorjien
keskuudessa, menetteli, ei menetellyt täällä.

Sitäpaitsi se oli hänen keisarillisen majesteet-
tinsa nimenomainen käsky asukkaita piti koh-
della lempeästi. Pietari Suuren aikainen sodan-
käyntitapa oli hylättävä. Sen vuoksi häntä olivat
mitä suurimmassa määrin hermostuttaneet nämä
aseelliset kansannousut.

Mutta syyt olivat etupäässä Ruotsissa, tämän

maan entisessä esivallassa. Siltä taholta harjoitet-
tiin alituista yllytystä. Ja se vaikutti varsinkin
täällä Pohjanmaalla.

Pohjanmaa, lausui hän puoliääneen, kat-
sellen synkkää metsän reunaa. Se näytti uhkaavalta
kuin itse kohtalo.

Mitä teidän ylhäisyytenne sanoi?
Suchtelenkin oli ollut omiin mietteisiinsä vaipu-

neena. Hän oli ajatellut synnyinmaatansa. Hollan-
tia. .Kuinka aivan toisenlaista oli tämä karu, har-
vaanasuttu seutu, jota he nyt matkasivat.

Buxhövden ei vastannut. Hän mietti yhä edel-
leenkin tilannetta, joka nyt Kamenskin viimeisten
voittojen jälkeen oli alkanut selvitä.

Kenraali Suchtelen ja markiisiPaulucci olivat viime
kuussa saaneet tehtäväkseen tutkia, kohtaisiko ja
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missä määrin keisarin ehdottamiin puolustusasemiin
vetäytyminen vaikeuksia. Varsinkin tunsi hän kat-
keruutta viimeksimainittua kohtaan. Tuo kookas,
tummaverinen italialainen, tuo uudenaikainen kon-
dottieri, pisti nenänsä joka paikkaan . . . esiintyi
asiantuntijana ...oli jo kevättalvella matkustellut
maassa . . . muka tutkimassa tilannetta. Ja esittänyt
sitten havaintonsa keisarille.

»Omituista, että hän on kookas», ajatteli Bux-
hövden, muistellen markiisia ja hairahtuen hetkeksi
pääajatuksesta. »Mutta . . . hän onkin Pohjois-Ita-
Uasta .

. . » Ja samassa palautti tuon maan nimi hänet
äskeisille jäljille.

»Liiaksi hajoittanut voimiaan ...» mutisi
hän puoliääneen, muistellen, kuinka italialainen oli
hänen epäonnistumisensa syitä arvostellut.

Sanoitteko jotakin, teidän ylhäisyytenne?
kysäisi Suchtelen taaskin. Vaunujen kolinan vuoksi
oli vaikea tarkkaan kuulla.

Mutta Buxhövden ei vastannut nytkään ehkei
kuullutkaan. Hän myrtyi yhä enemmän hengessään.
Ulkomaalaiset ne olivat Venäjän kirous. Ne sot-

kivat ja turmelivat hyvät suunnitelmat . . . kylvivät
epäluuloa hallitsijan ja hänen uskollisten palveli-
joillensa välille .

.
.

Hän ei yhtään muistanut, että itsekin tavallaan oli
ulkomaalainen.

Mutta olipa hän saanut nämä herrat tanssi-
maan pillinsä mukaan! Saatuaan tietää Wlastovin
Karstulassa saavuttamasta voitosta ja Kamenskin
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valmistelemasta hyökkäyksestä Kuonaa vastaan hän
oli vaatinut Suchtelenin ja Pauluccin lausunnot ja
lähettänyt ne Pietariin. Molemmat herrat olivat
kannattaneet hyökkäyksen jatkamista! Olihan Pau-
lucci keväällä ehdottanut puolustusasemiin asettu-

mista koko kesän ajaksi. Jos sitä olisi noudatettu,
he tuskin enää olisivat Suomessa lainkaan.

Kirotut ulkomaalaiset! mutisi hän.
Suchtelen kuuli ylipäällikön sanovan jotakin,

mutta ei vaivautunut enää kysymään.
Mutta aivan kuin tuosta äityneenä Buxhövden

polkaisi jalkaa ja huudahti:
Kirotut ulkomaalaiset!

Suchtelen ei käsittänyt. Hän kysyi;
Mitä teidän ylhäisyytenne tarkoittaa?

Mutta Buxhövden katsahti häneen vihaisesti
ikään kuin olisi tahtonut sanoa: »sinä olet juuri
niitä . . . toinen hyväkäs!» ja jatkoi mietteitään.
Hän oli sanonut sen majesteetille itselleen suoraan
viimeksi lähettämässään kirjeessä: »Täten mene-

teltäessä saattaa mennä takaukseen, että JQingspo-
rin armeija Teidän Majesteettinne aseitten kunniaksi
voitetaan ilman muukalaisten neuvoa ja apua, joiden
opit tuottavat enemmän vahinkoa kuin todellista
hyötyä meidän isänmaallemme.»

Hyökkäyksen keskeytymätöntä jatkamista ei hän-
kään silti ollut ajatellut. Vastustaja ei ollut niin
vähäpätöinen kuin Suchtelen ja Paulucci otaksuivat.
(Se oli omituista, kuinka jokainenVenäjän palveluk-
seen astunut ulkomaalainen muutamia kuukausia
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maassa oltuaan tiesi asioista enemmän kuin ne,
jotka olivat maassa syntyneet ja täysin perehtyneet
kulloinkin kysymyksessä olevaan seikkaan! Tästä
säännöstä ei juurilöytynyt poikkeusta.) Sen mukaan
olivat Suchtelen ja Paulucci pitäneet aivan var-
mana, että Sandels väistyisi Toivalasta heti, kun
Lintulahden tie joutuisi venäläisten valtaan
Sandels, jonka mieskohtaisen urhoollisuuden ja neu-
vokkuuden hän tunsi. Paljasta teoriaa vain . .

.

sitä markiisi Pauluccin kamaristrategiaa! Tuo tie
oli ollut heidän hallussaan jo kolmisen viikkoa,
mutta yhä tappeli tuo sisukas ruotsalainen entisissä
asemissaan ja tappeli ties kuinka pitkään! Hänpä
sen tiesi, hän, jolle tuo Savon puolustaja oli monesti
tuottanut enemmän harmia kuin koko muu ruotsa-

laisarmeij a yhteensä.
Piti siis levähtää, asettua puolustusasemiin, mutta

ei niin kauas etelään kuin Paulucci & kump. olivat
esittäneet. Kokkolaa ja lisalmea kauemmaksi ei
ollut hyvä edetä ennen talven tuloa, mutta ei peräy-
tyäkään. Paulucci & kump. olisivat jättäneet suu-

ren osan valloitettua aluetta vihollisen haltuun
jotta tämä voimistuttuaan olisikäynyt heidän kimp-
puunsa uusin innoin.

Ei Kamenskin oli pysyttävä Kokkolassa, Vaa-
saan oli sijoitettava 4 000 miestä, Perhoon ja Lintu-
lahdelle oli muodostettava n. s. keskiarmeija, jota
komentaisi sama kenraali kuin Kokkolan ja Vaasan
osastoja. Kun heillä vielä oli vahva osasto lisalmella,
ei heidän linjaansavoitaisi puhkaista millään keinoin.
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Keisari oli vastannut suopeasti. Hän oli erikoi-
sesti painostanut sitä seikkaa, ettei kreivi millään
tavalla ollut hänen epäsuosioonsa joutunut. Kuinka
hän saattoi epäilläkään hänen luottamustaan, kun
50 000 sotamiehen onni ja kohtalo oli hänen käsis-
sään? Niin luottamusta vaati ennenkaikkea sel-
lainen toimi kuin se, joka hänelle oli uskottu ~ .

muuten se ei käynyt.
Hän muisteli Puolassa oloaikaansa, Varsovan

elämää ja omaa virka-asemaansa siellä. Suvorov oli
nimittänyt hänet Varsovan komendantiksi ja Puo-
lan kuningaskunnan siviilikäskynhaltijaksi. Keisa-
rinna oli nimityksen vahvistanut. Siellä hän oli
menestynyt. Erotessaan v. 1796 virastaan olivat
varsovalaiset lyöttäneet muistorahan hänen hallitus-
kautensa kunniaksi. Hän oli saanut kiitosmaininnan
humaanisuudestaan . .

.

Täällä oli vaikeampi . . . olot niin kokonaan eri-
laiset. Mutta aina hän sittenkin olisi olojen ja
asukasten puolesta toimeentullut, jollei oiLi ollut
kadehtijoita Pietarissa. Araktshejev, sotaministeri

siinä oli ruotoinen herra .

Oh ... ne olivat hermostuttavia asioita. Bux-
hövden puistahutti itseään aivan kuin ravL-
taakseen ne päältään. Vaikeaa oli palvella sel-
laisessa asemassa kuin mikä hänellä oli. Hän
kaipasi lepoa ja rauhaa. Magnusdahl .. . kunpa
hän pian pääsisi vetäytymään sinne ... Magnus-
dahliin, omalle rakkaalle maatilalleen Muhun saa-
relle.
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Hän muisteli susijahteja, joita toisinaan toimeen-
pantiin saarella. Hukka, jokatalvella oli tullut man-
tereelta, aikoi kesäksi jäädä muhulaisten lammas-
laumoja verottamaan. Kun salmet keväällä eivät
enää kantaneet, alkoi ajo. Joka kylästä, jokatalosta
kerääntyi juhlapukuista rahvasta saaren keskiosassa
sijaitsevaan kapakkaan. Välistä saattoi tuhatkin
henkeä sillä tavoin kokoontua. Mutta silloin ei
juopoteltu eikä remuttu se oli ankarasti kielletty.
Oli vain muuten ikivanhan tavan mukaan kerään-
nytty »osoittamaan sudelle kunniaa». Tuon juhlan
nimikin oli hundi au suden kunnia.

Peitsimiehet hevosineen ja susiverkkoineen jär-
jestäytyivät ja saarsivat pyyntipaikan. Saari oli sitä
varten jaettu kahteen osaan, joissa kummassakin oli
erityinen kivimuurilla varustettu alue, jonka sisällä
sudet ikimuistoisista ajoista oli hengiltä riistetty.
Verkot viritettiin muurin taakse . .

. seipäiden ne-
nään juuri kuin kalaverkot, kun ne levitetään
kuivamaan. Vastakkaisella puolen oleva aukea alue
saarrettiin kaksinkertaisella ihmisketjulla, joiden
päät ulottuivat muurin molempiin päihin saakka.
Ajomiehet lähtivät tämän ketjun sisäpuolelta liik-
keelle, tutkien joka pensaan ja lymypaikan. Hukka
huudoista japyssyjen paukkeesta pelästyneenä suun-
tasi pakonsa sille suunnalle, missä vallitsi hiljaisuus.
Ykskaks se tuli näkyviin . . . pysähtyi muutamaksi
silmänräpäykseksi, katsellen edestakaisin lainehtivaa
ihmisketjua. Sitten hiuu ...se loikkasi yli
muurin . . . luullen sitä tietä pelastuvansa. Mutta
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se ei aavistanutkaan verkkojen olemassaoloa, vaan
suistui niihin suin päin, sotkeutui yhä pahemmin,
piehtaroi, potki ja kiemurteli . . . kunnes peitsimie-
het juoksivat paikalle ja pistivät sen kuoliaaksi.
Suuri riemu kajahti väkijoukosta, laukeiltiin pyssyjä
jahurrattiin ... Ja vielä kauan jälkeenpäinsaattoi
sieltä täältä kuulua jonkun yksinäisen, kotiaan pa-
laavan ajomiehen laskettelevan laukauksia ilmaan
onnistuneen sudenajon kunniaksi . .

.

Teidän ylhäisyytenne, siellä ammutaan
siellä ammutaan!

Suchtelen oli koettanut kiinnittää Buxhövdenin
huomiota edestäpäin kuuluviin laukauksiin. Tämä
oli ollut niin kokonaan susijahtiin vajonneena,
ettei ollut kuullut tai jos oli niin nuo lau-
kaukset olivat vain tehneet hänen muistelunsa elä-
vämmäksi.

Nyt hän havahtui. Todellakin . . . sieltä kajahteli
laukauksia. Buxhövden laski: yksi ..

. kaksi ..
.

kolme .
.

. Ensimmäinen ajatus, joka hänet valtasi,
oli väijytys. He olivat joutuneet väijytykseen.
Olivathan he Pohjanmaalla, levottomalla, kuohuvalla
Pohjanmaalla!

Hevonen oli pysähtynyt, ja sotamieskuski katseli
neuvotonna ympärilleen.

Teidän korkeaylhäisyytenne . . . siellä ammut-
tiin, sanoi hän pelokkaasti.

Kyllä se oli kuultu. Buxhövden ja Suclitelen as-
tuivat ulos vaunuista. Jäljessä ratsastavasta husaari-
joukosta kiiruhti nuori upseeri paikalle.
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Hyökkäyskö, teidän korkeaylhäisyytenne?
kysyi hän levottomana.

Ei Buxhövden tiennyt . .
. siellä oli vain ammuttu.

Nyt kajahti taas laukaus .
.
. toinen, kolmas

kokonainen sarja. Mitä kummaa siellä oli tekeillä?
Buxhövden komensi husaariluutnantin ratsasta-

maan selvää ottamaan. Hetken päästä tämä palasi
ilmoittaen, että ruotsalaiset partiolaiset oli lyöty.
Tie oli auki.

»Kansannousu», ajatteli Buxhövden, kiiveten vau-
nuihinsa. »Sitä vastaan saa aina olla varuillaan.»
Mutta mitä .

. . mitä nyt?
Vaunut olivat uudelleen pysähtyneet. He seisoi-

vat aukealla paikalla, jonka kauttaaltaan kattoi
sumu. Äskeisen laukausten vaihdon johdosta olisi
voinut kuvitella sitä ruudinsavuksi. Paikalla vallitsi
kolkko hiljaisuus.

Ratsuvääpeli talutti käsipuolesta puolikasvuista
poikasta.

Teidän korkeaylkäisyytenne . . . tämän me ta-
pasimme tuolta niityltä. Juoksi pakoon.

Buxhövden käski iskeä tulta. Siinä seisoi hänen
edessään 12-vuotias poika, kivääri kädessä. Lapsi
katseli pelokkaasti ympärillä tunkeilevia outoja
miehiä, jotka hän tunsi venäläisiksi.

Sinäkö ammuit? kysyi tulkki.
Minä!

Poika katsahti rohkeasti Buxhövdeniin, jota nyt
valaistiin soihdulla.

Miksi ammuit?
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Poika kyräili ympärilleen uhkaavan näköisenä.
Kun te olette vihollisia!

Buxhövdenia säälitti tuo melkein lapsen kaltainen,
hento olento. Kivääri ulottui paljon yläpuolelle sen
pään.

Etkö tiedä, mikä seuraus siitä on?
Poika loi katseen maahan, mutta kohotti sen

samassa.

Tiedän! Te tapatte minut.
Ja kuitenkin sinä uskalsit ampua.
Niin . . . sillä minä tahdoin kostaa meikäläisten

häviön.
»Häviön»? Buxhövden katseli ympärilleen. Mikä

paikka tämä oli? Edestäpäin .
. . hiukan vasemmalta,

vilkkui muutamia yksinäisiä tulia. Ne loistivat
sumumassan yläpuolelta, korkealta puiden välistä.
Ympärillä levisi hiljainen alanko, kokonaan sumuun
peittyneenä. Jostakin läheltä kuului aaltojen lois-
kinta. Hän rupesi aavistamaan.

Mikä paikka tämä on?
Uravais, teidän korkeaylhäisyytenne, vastasi

ratsuvääpeli kunniaa tehden.
Niin . . . tämä oli Oravainen, heidän viimeinen

voittotantereensa. Tällä niityllä oli pari viikkoa
sitten riehunut hirvittävä taistelu, koko sodan ve-
risin. Venäjän aseet olivat tässä niittäneet mitä
loistavimman voiton. Satoja miehiä uinui tämän
niityn nurmeen haudattuna . . . ystäviä ja vihollisia.
Tuo pieni poika, joka tuossa seisoi kivääri kädessä,
oli tahtonut kostaa maamiestensä tappion.
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Mitä tehdään tälle, teidän korkeaylhäisyytenne?
kysyi ratsuvääpeli, vilkaisten merkitsevästi ensin

poikaan, sitten Buxhövdeniin.
Jah . . . Buxhövden huokasi sotalain mukaan

hänet oli ammuttava. Mutta . . . kovin oli heiveröi-
nen vielä. Mitä todellakin oli hänelle tehtävä?

Buxhövden muisteli varsovalaisten toimeenpane-
maa juhlaa hänen kunniakseen. Ihmisyys tuo
sana oli mainittu useissa puheissa humanite.
Saastuttaisiko hän nyt kätensä tuon lapsen vereen?

Mikä sinun nimesi on?
Erik.
Familija sukunimi?
Mangs.
Onko kirkonkylä kaukana?
Ei ole . .

. 'ähellä on. Tuo tuolla.
Ja poika viittasi tuikkivia tulia kohti kuin samalla

sanoakseen niille viimeiset hyvästit.
Samassa kajahti niityn toiselta laidalta, jostakin

ylhäältä kallioilta heleä naisen ääni, joka huhuili
pimenevään yöhön:

Ee-rik!
Kaiku kantoi äänen kauas. Metsä kertasi sen.

Poika hätääntyi.
Voi ...ampukaa minut pian! rukoili hän.

Äiti huutaa minua!
Buxhövdenin silmään kihosi kyynel. Tänä het-

kenä hän näki edessään keisari Aleksanterin lempeän
muodon, kun tämä Talvipalatsissa jätti hänelle
hyvästiä: »Kohdelkaa lempeästi maan asukkaita!»
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Hän käski tulkin kysyä, mitä poika tekisi, jos
hänet armahdettaisiin.

Ampuisin uudelleen!
Sellaista sisua! Tämä oli Pohjanmaa totisesti

tämä oli Pohjanmaa! Hän mieli jo jättää nuoren
kapinoitsijan ratsuvääpelin huostaan, kun heleä nai-
sen ääni uudelleen kajahti yli hiljaisen niityn.

Et sinä ammu! puhui hän yhtä aikaa kiih-
tymyksen ja isällisen hellyyden vallassa. Sinä
kiität minua, kun sinut päästän! Mene kotiin ja
kerro, että venäläisten ylipäällikkö, kreivi Bux-
hövden, on sinut armahtanut. Mene, äläkä enää
tartu aseeseen!

Ja temmaten kiväärin pojan kädestä hän käski
tämän juosta.

Tämä lähti, ihmetellen, että vielä eli. Hän oli
ollut aivan varma kuolemastaan. Merkillinen ryssä!

Hän juoksi äidin ääntä kohti. Perässä tulla Tava-

sivat Buxhövdenin esiratsastajat.
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X,

Oljemarck lepäilee Kruunupyyn pappilan pirtissä.
Neljä päivää sitten hän oli saapunut tänne väsy-
neenä ja alakuloisena. Voimat palasivat verkkaan.
Tervehtyminen kävi sitäkin hitaammin, kun hän oli
henkisesti aivan lamassa.

Ulkona oli syksy, täysi syksy. Päivät olivat pil-
viset ja harmaat. Märät, osittain sotketut ruispellot
makasivat lakoonlyötyinä, mutta niiden keltainen,
himmeä kulta välkähteli alakuloisen maiseman kes-
keltä kuin toivon kalpea valo, joka yritti virkistää
mieltä keskellä sekasortoakin. Niin yritti ...se
oli oikea sana sillä yritystä pitemmälle ei hänen
henkensä vielä päässyt itseään tuskaisena ravistel-
lessaan. Noiden märkien, tallattujen vainioiden
kuva oli ihmeen kirkkaana painunut Oljemarckin
mieleen. Hän näki niissä oman sielunsa.

Kesällä tämä seutu teki toisenlaisen vaikutuksen.
Hehän olivat marssineet tästä läpi kesäkuussa, kun
kaikki kasvullisuus jo oli puhjennut kukkaan. Hän
muisti Kruunupyyn harjun jähmettyneine hiekka-
aaltoineen. Matalat, merituulten piiskaamat männyt
olivat iskeneet syvälle juurensa sen pintaan. Ke
uhmasivat siinä myrskyä ja tuulta. Silloin hänestä
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oli tuntunut virkistävältä ajatella, että ne seisoivat
siinä kuin etuvartioina . . . nuo pihkaiset, pahkaiset
puut, jotka näyttivät elämän kolhimilta. Ne olivat
kuin vertauskuvia heistä . . . eteenpäin ryntäävästä
sotajoukosta, joka pian puhdistaisi maan. Turha
kuvitelma ...he marssivat toistamiseen napapiiriä
kohti. Ja oikein olikin . . . hänen sielunsa ei pannut
vastaan kaiken sen jälkeen, mitä oli tapahtunut ...

Pirtti oli hiljainen. Vanha palvelija, joka aamupäi-
vän oli lieden ääressä häärinyt, oli mennyt pientä
ruispellon tilkkua leikkaamaan pirtin taa. Sieltä
kuului sen hameiden kaahaisu, kun se itsekseen pu-
hellen ja ähkyen katkoi märkää viljaa.

Nyt sinne tuli joku toinenkin . . . kankea miehen
ääni puhui jotakin leikkuun keskeyttämisestä. Olisi
mentävä auttamaan perunannostossa.

Kyllä tästä ei ole muualle kuin si-ko-p ah-
neiksi . . . niin on sot-ket-tu koko plätty . .

.

Se oli seurakunnan pappi Oljemarck tunsi ää-
nestä kontrahtirovasti Henrik Aulin, johon hän
oli tutustunut kesällä tästä läpimarssittaessa. Ro-
vasti oli vilkas ja tulinen mies, pelkäämätön ...oli
pitänyt rovastintarkastuksia sodasta huolimatta.
Nyt hän kuului tulevan pirttiin.

Hy-vää päi-vää! Vai täällä se luut-nant-ti
makoi-lee. Eikö tunnu tauti hel-pot-ta-van?

Eipä se oikein .
. . voimat olivat vielä vähissä.

Rovasti oli istahtanut penkille, Oljemarckin jalko-
päähän. Tämä seurasi hänen mustien silmiensä väi-
kettä. Niissä leiskui ja salamoi. Olisi luullut hänen
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olevan jostakin tuohduksissaan, mutta hän oli aivan
tavallisella tuulellaan. Hänessä oli jotakin vulkaa-
nista valmiina leimahtamaan ja räjähtämään.

Sieltä ei kuu-lu enää mi-tään, jutteli ro-

vasti kankeasti, viitaten ikkunaan. Oljemarck arvasi
hänen tarkoittavan Ähtävän sillallakäymässäolevaa
taistelua. Siellä oli Yegesack jälkijoukon päällik-
könä urhoollisesti pitänyt puoliaan 19. päivästä läh-
tien. Oljemarck oli kuullut tapauksista ohimatkus-
tavilta kuriireilta, joita vähä väliä poikkesi pappi-
laan. Päämaja oli jo siirtynyt Kokkolaan kaksi
päivää sitten.

Kyllä niille on tullut pe-rään-ty-mi-nen,
jatkoi rovasti, ja hänen mustissa silmissään leimahti
jälleen. Salama, tulivuori kiehui ja poreili hänen
sisimmässään. Tuo silmissä välkähtelevä tuli oli
sen vaikutusta.

Tai-taa olla löpsä mies koko Kling-spor?— lau-
sui hän ja katsoi Oljemarckia silmiin. - Painaa
vi-hu-ri-na alta pois ... rovasti naurahti täällä
ovat jo keksineet uuden kyytinimityksenkin. . .

»Kling-spors shjuts.» Kun tuonnoin palasinviimeiseltä
visi-tatsi-oni-matkalta, kysyi kyytimies: »Ajetaanko
Klingsporin kyytiä?» »Minkälaista se on?» »Tällaista!»
Ja talonpoika nousi seisomaan rattailla, löi hevosta
selkään, pe-loi-tel-len sitä takkinsa liepeillä (rovasti
näytti) ja hihkuen, niin että juhta parka ravasi
henkensä edestä. »Tä-mä on Klingspo-rin kyytiä!»
Niinpä niin . . . siinä ei ole muuta vikaa kuin että
suun-ta on vää-rä poh-joi-nen etelän ase-mes-ta.
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Rovasti nauroi käheästi. Hän oli menettänyt toi-
vonsa aivan kokonaan.

Sitkeydellä sitä paljon saataisiin aikaan, jos
sitä vain olisi päälliköissä. Mutta siinäpä se on

sit-keys on har-vi-nais-ta. Hän lausui erikoisen
terävästi sanan »ihärdighet». 1 Si-su-a se minultakin
kysyi tarkastusten pito. Mutta minä painoin päälle.
Kirk-ko-la-ki ei puhu mitään sodasta! Sai siinä
useammankin kerran selittää ryssälle, mi-tä var-ten

liikuin. Välistä olin joutua pi-dä-te-tyk-si. Mutta
pa-pin-kau-lus on hyvä passi. Oh, so-rom-noo .

.
.

ja minä ajaa hu-ja-ut-te-lin pappilasta toiseen, pap-
pien ja ennenkaikkea papin-rou-vi-en suu-rek-si
häm-mäs-tyk-sek-si.

Nyt leimusivat taas rovastin silmät. Tuuheiden
kulmakarvojen alla paloi peloittava tuli. Olje-
marckista oli hupaista seurata tuon iäkkään miehen
vilkkaita liikkeitä. Hänestä pulppusi elämä.

Käl-vi-äl-lä-kin kysyttiin, että kuinka minä . . .

(rovasti töpehti eikä malttanut lopettaa lausettaan)
M i-n ä-k ö? Jaa että v i-s i-t a t-s i-o-n ej a?

Vet kusin, om ryssarna skulle sit-ta i ett hörn af rum-
met, eläen i det andra och f-n sjelf i det tredje

, sd skall
Hen-rik Au-lin ut ge-nom detfjår-deh 2

Ja vanha rovasti nauroi niin, että kyynelet vieri-
vät poskia pitkin. Ne sammuttivat nuo silmien tuli-

1 Sitkeys.
2 Tietääkö serkku, jos ryssät istuisivat huoneen yh-

dessä nurkassa, tuli toisessa ja piru kolmannessa, menisi
Henrik Aulin ulos neljännestä!



140

set lieskat. Olj emarckinkin täytyi nauraa, vaikk’ei
hän suinkaan ollut naurupäällä.

Rovasti pisti nuuskaa huuleensa ja kumartui
katsomaan matalasta ikkunasta pihalle. Pirtissä
alkoi jo hämärtää.!

Me-hercle! 1 Sii-nä ne o-vat nyt! huudahti
hän.

Oljemarck kohottautui istumaan. Aivan oikein
piha oli täynnä sotamiehiä univormuista päät-

täen ruotsinmaalaisia. Kenraali Yegesack nousi
juuri päärakennuksen portaita ylös.

Rovasti köpitti ulos kiireenvilkkaa.
Sisään tulvi sotamiehiä oven täydeltä. Näki, että

ne tulivat taistelusta. Univormut märkänä ja repa-
leisina, eväslaukut käsissä ne syöksyivät sisään, val-
laten tuossa tuokiossa koko pirtin.

Ne olivat västmanlantilaisia.
Ah .

. . hän sofver re’n./ 2 huomautti muuan
pitkä veitikka, osoittaen Oljemarckia. Tämä kohot-
tautui istumaan.

Ursäkta, herr löjtnant! jatkoi hän sitten
asennossa seisten. Ja’ trodde de’ va ’ en gemen, 3

Oljemarckin sisässä kiehui. Fransoosin henki. . .

ylimielinen, pöyhkeilevä! Hän oli juuri alkamaisillaan
sotamiehen läksytyksen, kun hänet pidätti siitä
nuortea, reipas ääni:

1 Herkuleen kautta!
2 Hän nukkuu jo!
3 Anteeksi, herra luutnantti! Minä luulin, että se oli

sotamies.
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Gd’ dag, herr löjtnant. Fortfarande sjuk ännu? 1

Se oli vänrikki Ljunggren.
Oljemarck pyysi häntä istumaan. Tämä komensi

sotamiehiä lämmittämään vettä. Hän oli ihan
märkä.

No .
.

. sieltä tultiin jo?
Jadå! Esse-bro antändes o’ vi drag oss tillbaka}

Ja vänrikki rupesi vilkkaalla tavallaan kertomaan
viime päivien kokemuksista. Edellisenä päivänä oli
vihollinen hyökännyt koko päävoimallaan. Ei ollut
auttanut muu kuin perääntyä yli ja panna silta
tuleen. Iltaan saakka oli sitten kestänyt laukausten
vaihtoa, johon tykistökin oli ottanut osaa.

Men de’ va’ vackert. . . uti skymningen, när vi
skjöt hvarann\ jutteli vänrikki, jyrsien leivän
palaa, ja suhuäänteet sihahtivat hänen puhuessaan,
soinnahtaen kuin höylänlastu laudan pinnasta läh-
tiessään. Man sku ’ ha fått ämne tili ett grannt
eldskensstycke i effekten af det rödbruna, skimrande
ljuset. 3

Oljemarck unohti kiukkunsa. Hänestä tuntui, että

vänrikki »höyläsi» . . . työnsi kepeästi tulemaan ko-

1 Hyvää päivää, herra luutnantti! Jatkuvastiko sai-
raana vielä?

2 Kyllä! Ähtävän silta sytytettiin, ja me vetäydyim-
me takaisin.

3 Mutta se oli kaunista . . . hämyssä,kun me ammuim-
me toisiamme. Olisi saanut aiheen koreaan ilotulitus-
kappaleeseen punaisen-ruskean, sädehtivän valon vaiku-
tuksesta.
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reita, värikkäitä sanoja aivan kuin lastuja höylän-

terästä. Hänen puheensa oli laulavaa niinkuinRuot-
sin ruotsalaisten yleensä. Oljemarckin mielestä
hänessä oli tänä hetkenä jotakin hentoa, tyttömäistä

ennenkaikkea silmissä, hiukan kosteissa, sini-
sissä silmissä. Se johtui kai vilustumisesta.

Vänrikki sai lämmitettyä vettä ja kaasi siihen
kenttäpullostaan konjakkia. Tyytyväisenä hän
hörppi sitä, javieno puna kohosi poskille.

Far de inf lof att vara en sup? 1

Oljemarck empi. Hänestä tuntui, kuin rakentaisi
hän siten liiton tuon ruotsalaisen kanssa. Eikä hän
sitä tahtonut. Vänrikki ojensi hänelle läkkipelti-
kipposta, johon hän oli laittanut seoksen. Vasta-
hakoisesti tarttui Oljemarck siihen.

De ’ dödar feberfröna i blode’’ 2
, jutteli Ljung-

gren isällisesti kuin lapselle. Oljemarck ryypiskeli
kulmat kurtussa.

Aamulla varhain olivat ryssät vahvan sumun suo-
jassa kulkeneet Ähtävänjoen yli ja karkoittaneet
meikäläiset etuvartijat Katternön ja Långforsin
luota. Mutta kun 200 miehen vahvuinen osasto oli
lähetetty niitä vastaan, olivat he perääntyneet joen
yli takaisin. Kosatshkovski oli peljännyt paluutien
katkaisua. Paikalla olisi siis voitu taistella pitem-
päänkin, mutta Kosatshkovskin toisella rannalla
käväisy riitti Klingsporille: hän oli antanut perään-
tymiskäskyn. Ja nyt oltiin täällä.

1 Saako olla pieni ryyppy?
2 Se tappaa kuumeen siemenet verestä.
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Mutta välitöinähän me vain ryssää pidätte-
lemme. Pääasia meille on päästä alta pois niin no-
peaan kuin mahdollista.

Oljemarck ei käsittänyt, tarkoittiko vänrikki
ruotsinmaalaisia vai koko armeijaa. Samoin ei hän
saanut selvää, sisältyikö tuohon huomautukseen
ironiaa vai ei. Ainakaan ei Ljunggren ollut sen nä-
köinen. Hän seurasi huvitettuna sotamiestensä
puuhia. Kädet haarojen välissä, sormenpäät vas-
takkain hän hyökkäsi edestakaisin.

Se nu hara ejter, att kängorna bli torra. 1

Niinpä niin . .
. mitäpä ruotsalaiset välittivätkään,

vaikka Suomi menetettäisiin. Kyllähän heidän isän-
maansa silti säilyisi. »Pahimmassa tapauksessa
voidaan menettää Suomi.» Eikö joku puolue Ruot-
sissa ollut niin päätellyt muutama vuosikymmen
sitten? Hän muisti isävainajan siitä puhuneen.
Sillä mielellä suhtautui Ruotsi tähän maahan, sen
elämään ja hyvinvointiin! »Se nu hara efter, att
kängorna bli torra!» Niin, niin kengät olivat tär-
keämmät kuin kolmas osa valtakuntaa! Oljemarck
tunsi jälleen katkeroituvansa.

Hänen kapinalliset mietteensä keskeytti Mikon
tulo. Tämä pysähtyi kynnykselle suu auki.

Täälläpä on Ruotsi ruualla, ja Venäjä vellillä
... sanoi hän japujottelihe perälle. Nämä ovat
tainneet urakkansa tehdä?

Mikko oli hienossa hiprakassa.

1 Katsokaa nyt vain, että kengät kuivavat.



144

Oljemarckia nauratti. Niinpä niin . .
. Mikko oli

aivan oikeassa. »Urakkansa» ne olivat tehneet ja
nyt söivät tyytyväisinä kuin palkatut heinämiehet.
Välipä siitä, satoiko vai paistoi, kunhan palkka
juoksi. ..

Hän tiedusti, missä Mikko oli ollut, mutta tämä
vastasi vältellen. Hän oli istunut ryypiskelemässä
rovastin rengin kanssa.

Ummikkoseutua tämä on, jutteli hän silmät
teljollaan. Ei suomen sanaa, vaikka päivän odot-
taisi. Rovasti yksin osaa sitä, mutta muut sama
kuin möisi!

Selvähän se oli, kun tämä kerta oli ruotsalaista
paikkakuntaa.

Joo, joo . . . ja Ruotsin valtakuntaa ... en
minä sillä. Muuten on vain niin soma huomata,
kuinka monensorttista ehtii olla Suomessakin . . .

Hva’ ä' »Ru-otsi)} 1
, kysyi Ljunggren, jakaen

ensimmäisen tavun kahtia ja pannen painon sen
jälkimmäiselle osalle.

Oljemarck selitti. Sotamies oli sanonut Suomen
kuuluvan Ruotsiin.

Jah! huokasi Ljunggren. Har hört . . .

mdst’ man säja. Ty no’ kommer ryssen att ta de’ här 2
.

Epäluuloisuudessaan tuntui Oljemarckista, että
vänrikki sanoi sen keveästi kuin minkä joka-
päiväisen asian taliansa. Ja vaikka hän itse tavallaan

1 Mitä on Ruotsi?
2 On kuulunut, täytyy sanoa. Sillä kyllä ryssä tulee

tämän ottamaan.



iloitsi siitä, että ryssä vei Suomen, ei hän olisi salli-
nut ruotsalaisen suhtautuvan siihen välinpitämättö-
mästi.

Eikä näiden ryssien kanssa osannut tapellakaan
muu kuin suomalainen. Norjalaiset olivat toista
maata . . . siellä sai vain loikoilla juoksuhaudoissa
ja heitellä toisilleen kiväärinluodin ympärille kääri-
tyltä paperipalasia, joissa oli terveisiä . . .

Niinpä, niin sellaista sotaa ruotsalaiset kyllä
mielellään kävisivät.

Här ä' hara »fäll bajonett!» .. . hvarenda dag. De'
blir mödosamt! 1

Jadå! O' våra ä' dock två tum längre än rys-
sarnes. Ja' ha? mäti! 2

Pitkä västmanlantilainen, jota Oljemarck oli
aikonut ojentaa, katseli ympärilleen kuin ihme-
tellen, ettei tuo kahden tuuman erokaan pystynyt
saamaan muutosta aikaan.

Se riippuu myös miehestä, huomautti
Oljemarck. Mutta ruotsalaiset eivät kiinnittäneet
huomiota hänen pisteliääseen äänensävyynsä, vaan
yksi heistä nauroi:

Icke åtminstone på mannens längd! 3

Se oli letkaus painelin mittaajalle, joka oli hyvän
joukon yli kolmen kyynärän.

1 Täällä on vain »pistimillä päälle!» joka ainoa päivä.
Se tulee vaivalloiseksi!

2 Niin! Ja meillä on kuitenkin kaksi tuumaa pitem-
mät kuin venäläisillä. Minä olen mitannut!

3 Ei ainakaan miehen pituudesta!
Rummut 111 10 145
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Tämä sylkäisi. Pfui! Hänen puolestaan sai ryssän
pehmittäminen jäädä kokonaan suomalaisten osalle

niinkuin oli ollutkin.
Niinpä, niin . . . »on ollutkin» siinä sinä, kaali-

haasio, olet aivan oikeassa.
Ja Oljemarck kääntyi seinään päin, välittämättä

ruotsalaisista sen enempää.
Vähitellen asettuivat toisetkin. Ljunggren heit-

täysi samalle penkille Oljemarckin kanssa, tämän
jalkopäähän. Mikko, joka suu merkillisessä mut-
russa oli kuunnellut ruotsalaisten keskustelua, istui
kauan hievahtamatta lynkäpäittensä varassa, kuin
kuulostellen, että eikö vielä jostakin nurkasta kers-
kailtaisi. Hänestä ne puhuivat niin merkillisesti. . .

ojentelivat kaulojaan kuin kukot ja sitten: »shöna
höna .. . krrr!» Aatamin omenat vain tärisivät.
Mikko ojensi kaulaansa ja nielaisi. Voi tuusan-

laakana! Natsuunaa oli monenlaista!
Hän kuunteli aikansa, mutta ei kuulunut muuta

kuin nuhaisten nenien piipitys, kun ne eri äänillä
säestivät toisiaan. Mikko katseli ympärilleen puo-
lelle ja toiselle, murahti pari kertaa itsekseen, hau-
kotteli javenytteli oikein perusteellisesti. Sitten hän
kynsäisi niskaansa ja lähti hevosia illastamaan.
Huomen-aamulla varhain oli taas oltava matkassa.
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XI.

Verkkaan taivallettiin kurassa ja sateessa ja niin
saavuttiin Kannukseen. Osa toista prikaatia ma-
joittui sinne, toinen osa oli jäänyt Himangalle. Oli
alkanut aselepo.

Syyskuun 26. päivänä olivat venäläiset neuvotteli-
jat,kenraalit Suchtelen ja Kamenski, käyneet Kling-
sporin päämajassa ja muiden asioiden yhteydessä eh-
dottaneet aselepoa. Se oli saatukin aikaan ja alle-
kirjoitettu Lohtajalla 29. päivänä. Sillä välin oli sota-

marski saanut kuninkaalta kirjeen, jossa hänet oli
erotettu ylipäällikkyydestä. Klercker oli nimitetty
hänen tilalleen. Sotamarski oli matkustanut melkein
heti aseleposopimuksen jälkeen.

Oljemarck sai näistä tapahtumista tietää korttee-
riinsa Kannuksen kirkolle. Voimat alkoivat vähi-
tellen palata. Sebastian Schantz ja Blume olivat
hänen huonetovereitaan. Nyt olivat molemmat
menneet kylälle.

Hän oli pari päivää sitten saanut Hannan kirjeen.
Se oli hämmästyttänyt häntä mitä suurimmassa
määrin. Oliko sellainen mahdollista? Maailma tun-
tui olevan yllätyksiä täynnä.

Aluksi hän oli riemastunut. Kirje oli huumannut
hänet. Hanna vakuutti niin palavasti rakkauttaan,
että hän oli juopunut sen monista suloisista sanoista.
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Mutta jälkeenpäin hänet oli vallannut turtumus:
saattoiko enää rakentaa sille, mikä kerta oli murs-
kautunut? Ja tällä kertaa hän tunsi sen se oli
tapahtunut hänen omassa sydämessään.

Omituista oli ihmiselämä. Tuossa oli nyt Hanna
.

.
. valmiina tulemaan hänelle, valmiina sovitta-

maan ja hyvittämään, mutta hän ei jaksanut ojentaa
kättään. Johtuiko se siitä, että Hanna oli kuulunut
toiselle . . . vai siitä, ettei hän luottanut tytössä
tapahtuneeseen mielenmuutokseen? Tämä muutos
oli niin kokonaan toisenlainen kuin se, josta hän
Siikajoella oli haaveillut. Silloin oli Hanna vielä
ollut vapaa oli ollut vain kysymys siitä, että hän
oli alkanut herätä . . . huomata rakastavansa häntä,
Oljemarckia. Sillä siiloin ei vielä ruhtinas Donatjev
ollut ehtinyt välissä käydä.

Nyt hän tiesi silläkin kertaa erehtyneensä. Han-
nahan oli josilloinrakastanut ruhtinasta, vaikka hän,
Oljemarck, oli kuvitellut toista. Harhakäsityksen
vallassa hän oli elänyt koko ajan. Siitä oli äidin kirje
hänet vapauttanut. Kumpaako nyt tuli enemmän
uskoa? Äidiltä ei ollut saapunut minkäänlaista
tietoa.

Hän oli hermostunut ja tuskainen. Toisin vuoroin
hän halveksi Hannaa. Että viittä vuotta vanhempi
saattoi kiintyä nuorempaan! Kyllä hän sen muuta-

missa olosuhteissa käsitti olihan rakkaus oikul-
linen. Mutta tässä tapauksessa oli tuon kiintymyk-
sen pohjana ollut rikkaus ja ylhäinen asema. Tämä
alensi Hannaa hänen silmissään vaikka havahtu-
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minen erehdyksestä tavallaan nostikin häntä. Mutta
sellaista on rakkaus, että jos joku rakastetun

heikkous selvästi havaitaan, siitä kärsitään enem-
män kuin siitä, jos asianomainen olisi elänyt tuossa

heikkoudessaan koko ikänsä, kunhan sitä vain ei
oltu millään tavalla todistettu. Aavistus ei ollut
vielä tietoa; se kykeni korkeintaan herättämään epäi-
lyksiä, jotka saattoi voittaa. Mutta heti kun
heikkous toteennäytettiin, oli epäilys muuttunut var-
muudeksi: aavistus oli ollutkin oikea.

Oljemarck vääntelehti tuskissaan. Nyt kun toiset
iloitsivat ja huvittelivat, makasi hän täällä sydäntä
raastavien ristiriitojen vankina. Aselepo ..

. sitä
ei näyttänyt kohtalo hänen osalleen suoneen . . .

Toverit palasivat. He olivat käyneet ruotsalaisia
tervehtimässä Ylikannuksessa.

Mitenkä jaksoivat?
Hyvinhän ne . . . iloisia olivat. Heillehän merkitsi

jokainen askel pohjoista kohti vain kodin lähene-
mistä. Vastakkaisia olivat heidän ja ruotsalaisten
intressit.

Joko Blumekin rupesi sen huomaamaan? Olje-
marck vilkastui. Hän kohosi istumaan.

Kyllä minä olen sen jo aikoja huomannut,
murisi asianomainen.

Svenskeliinit ovat vaativaista väkeä, jutteli
Schantz. Ljunggren pähoitteli, ettei täällä ku-
kaan ymmärtänyt heidän kieltänsä. »Mehän ollaan
nyt Suomessa», koetin minä lohduttaa, mutta ei se
tyydyttänyt.
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Siinä näette, pojat .
.

. siinä näette! —innostui
Oljemarck. Minähän olen aina sanonut, että

ruotsalaisilla ja hourboneilla on sama yhteinen omi-
naisuus: he eivät voi mitään oppia eivätkä mitään
unohtaa. Heidän mielestään meidän pitäisi säilyt-
tää tämä maa heille, jotta he saisivat täällä mielin
määrin isännöidä! Kun emme kykene sitä yksin
tekemään, ovat he tyytymättömiä. Silloin nuris-
taan ja tehdään huomautuksia täällä ei muka
osata tarpeeksi ruotsia! Vieköön hitto koko kansan!

Oljemarckin posket hehkuivat. Hän oli ruvennut
täyttämään piippuaan.

Sinä taidat toipua, nauroi Blume.
Nuo ovat epäämättömiä paranemisen oireita.

Vihassa kuin turkkilainen! Mutta entisenä teo-
logina sinä unohdat, että joka veljeänsä vihaa . . .

Hiivari kynsi päätään. Hän oli unohtanut raamatun-
lauseen.

Vain puhtaat sydämet voivat myös vihata!
huudahti Oljemarck. Minä vihaan ryssääkin!

Schantz iski Blumelle silmää. Toveri oli pahalla
päällä.

Brakel tullakolusi sisään. Hän oli ostanut Lyype-
kin makkaran, jota haukkasi parastaikaa.

No, sinähän elät herroiksi! veisteli Schantz.
Paljonko tuollainen maksaa?

Hän oli nähnyt niitä kanttiinissa, mutta ei ollut
kehdannut kysyä hintaa. Hänellä ei ollut rahaa.

Brakel sanoi hinnan, se oli satumaisen korkea.
Hiivari vihelsi.
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On se kumma, kun valtion setelit eivät kelpaa,
- nauroi hän. Kassakuitteja minullakin on tu-

kuttain, mutta vilahdutapas markketenttarille, niin
sylkäisee.

Kontanttia sen pitää olla .
. . muuten ei saa.

Haluatko?
Brakel veti säilän ja leikkasi aimo palasen Schant-

zille.
Voi peeveli kun on litvakkaa!—jutteli tämä

makkaraa purren. Tällaista jos saisi kerta vii-
kossa, niin valloittaisi koko maailman!

Puolessakin olisi
Ka . .

. olisi puolessakin mutta hyvää on
totisesti!

Hiivari pyyhiskeli sormiaan säärystimiinsä. Ne
»kukkivat» koko pahasti. Tarkastellen niitä joka
puolelta, hän naurussa suin virkkoi:

»Den blomstringstid nukämmen ör.» 1 Minustapa
tuntuu, että nuo virren sanat alkavat sopia meihin

ainakin ulkonaisesti.
Oljemarckin täytyi väkistenkin nauraa. Hiivari

oli niin hassunkurisen näköinen.
—No. . . mitäs uutta tiedät? Meillä on nyt

uusi general-en-chef .
..Klercki-ukko.

Brakel oli istahtanut hajareisin jakkaralle.
Mitäpäs siitä, toimesi hän, mutta oletteko

kuulleet Döbelnin viime suunnitelmista? Siinä on
mies!

1 Se kukoistusaika on nyt tullut. (Sama virsi, joka suo-
meksi alkaa: »Jo joutui armas aika».)
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Eipä olla mitä meidän »nuorempien vel-
jiemme» veljellä nyt on ollut esitettävänä?

Schantz viittasi tunnettuun Döbelnin sanaan, kun
tämä käytti hevosista nimitystä »våra yngre bröder.» 1

Brakel selitti. Oravaisten tappelun jälkeen oli
eversti lyönyt Adlercreutzin nenän eteen taistelu-
suunnitelman. Etelä-Suomeen oli armeijan murtau-
duttava . . . puhkaistava tie ryssän linjojen läpi ja
sittenryppyiltävä oikein p-usti. »Joskerran kuoltava
on, niin samantekevä, tapahtuuko se sitten Pieta-
rissa tai Torniossa.»

Voi turkin pippuri! Olipa siinä plaania ker-
rakseen! No, mitäs Kiialan Kalle?

Hm h.. . Kalle oli vain niiskauttanut pari kertaa
ja tunnustanut suunnitelman hyväksi. Mutta se oli
liian myöhäistä armeija ei ollut enää siinä kun-
nossa. Ja mitä siihen tuli, että Döbeln oli halunnut
omalla prikaatillaan suorittaa tuon uhkarohkean
liikkeen hän oli esittänyt sellaisen vaihtoehdon

ei siihenkään oltu suostuttu, koska Klingspor
tarvitsi kaikki joukot »/ör att med styrka kuuna
agera .»2

Tarkoittikohan tuo vakavissaan Döbeln?
Hm, jaa..,kuka tuon nyt tiesi ...ei kai sitä

leikilläkään tuollaista esitetty.
Kirjoiltihan Klingsporkin kerran kuninkaalle,

että »roomalaiset ovat Roomassa voitettavat». Pie-
tariin se sekin äijä sihtasi.

1 Meidän nuoremmat veljemme.
2 Voidakseen voimalla liikehtiä.
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Joo . . . mutta nyt matkaa kohti Tukholmaa,
nauroi Blume. Tukholmalaisuus on Tukhol-

massa voitettava t. s. rangaistava.
Ei sitä ukkelia rangaista, intti Hiivari.

—Juhlia ne panevat toimeen sen kunniaksi.
Niin panevat. Klingspor on ajan mies .. .

kaikkien aikojen mies! Nescit occasum ei tiedä
laskuaan... juuri kuin Pohjantähti, 1 Saattopa
nähdä, hän keikkuu vielä pinnalla. Tämä on vain
hetkellinen epäsuosio. Vielä hän tätä armeijaa
komentaa saattopa vain nähdä!

Sitä vastustivat Hiivari ja Blume. Se oli mahdo-
tonta. Mutta Brakel ei ollut siitä niin varma.
Hän puolusti Klingsporia.

Ei se niin huono ylipäällikkö ollut. Oli ainakin
selvillä armeijan tarpeista . . .

joita ei pystynyt täyttämään!
Olettepa te nyt hiivatin koppavia! suuttui

Brakel. Miestä sitä siihenkintarvitaan, että tietää
heti sanoa, missä on muona-, missä kenkävarasto!

Kyllä, kyllä . . . mutta kun ne olivat säännöllisesti
aina niin kaukana, ettei niihin ulottunut. Kyllä
ylhäisyyden kelpasi, jolla aina oli veres voi nokan
alla, mutta toista oli muiden.

Hiivarikin alkoi tulistua.
No, ei riidellä, pojat! Minulla on pikkuinen

kranaatti, jonka lunastin kanttiinista. Kas tuossa!
Ja Blume paukahutti likööripullon pöytään.

1 Vertaus lainattu Erik Fahlmanilta.
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Ter-vek . . . sinä leveälanteinen täti! Tulitpa
veljenpoikiasi katsomaan!

Yleisen iloisuuden vallitessa siinä maisteltiin
pikari toisensa jälkeen. Brakel oli salvannut oven,
ettei kukaan sivullinen pääsisi heitä häiritsemään.
Hiivari kertoi juttuja hän olikin mestari
siinä. Oli ihme, ettei hän ollut koulussa menes-
tynyt.

Tunnettehan, pojat, Wasshonrin Aadon .. .

meidän papin, jokatuli armeijaan taistellakseen »joko
lihan tai hengen aseilla» niinkuin hän itse
sanoi. No . . . arvatkaapas, mitä teki Lapväärtissä.
Joo . . . lähti ongelle muutamana aamuna ja otti
sotamiehen soutajaksi. Miten ollakaan . . . tuli pas-
torille »iso hätä» ja hän otti hiukan hankalan posi-
tyyrin venheen laidalla. Sattui ryssän patrulli
rannalle pastori oli soutanut »aluevesirajan» ulko-
puolelle ja rupesi saluteeraamaan. Mutta
Wasshonrin Aado saluteerasi vastaan eikä keskeyt-
tänyt, vaan käski sotamiehen soutaa vain ulommas.
Sitä voi kutsua maltiksi!

Naurettiin ja kilistettiin.
No ... Aado-pastorin malja sitten! Kuinka

moninaulaiseksi arvostelisit hänen »patterinsa»?
—No. .. ainakin kahdeksan!
Hoh-hoh-hoo! Heh-heh-hee! Hiivari osasi!
Satiirihan sitä, satiirihan sitä. .. jopa joo so-

dassa olletikin. Sattui väärinkäsityksiäkin melko
mukavia. Wasenilta, vänrikki Wirzenin palvelus-
sotamieheltä, kysyi kerran muuan upseeri: »Hvad
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heter du?» x
, johon puhuteltu vastasi: »Wasen». Up-

seeri käsitti väärin . . . luullen sotamiehen tehneen
vastakysymyksen ja virkkoi hiukan hämillään:
»Annars hara» muuten vain. 2

Tarina luisti oivallisesti. Unohdettiin sotaretken
vaivat. Haasteltiin tulevaisuuden mahdollisuuk-
sista, ja jokaisella oli jokin suunnitelma.

Minä aion kirjoittautua Napoleonin armeijaan,
jutteli Hiivari. Siellä ei kuulemma ensimmäi-

seksi kysytä koulun käyntiä. Kun vain on mies
miekan käyttäjä, niin rotsii! Kenraalin valtakirja
taskussa vielä palaan, lyön sen Adlercreutzin nokan
eteen ja kysyn: »Mitenkäs nyt suu pannaan?»

Ja Schantz näytti oikein kädestä pitäen, kuinka
hän tuon tempun suorittaisi. Hän oli edelleenkin
vain vänrikki.

Jaa, jaa . . . pimeä oli tulevaisuus kun oikein
vakavasti ajateltiin. Loppuun oli näytelty tämä
tragedia. Pientä pesänselvitystä vielä, niin valmis
oli.

Eikö Fransoosi palaakaan armeijaan? kysyi
Oljemarck yht’äkkiä. Hän oli kuullut kapteenin
jäävän Ruotsiin.

Ei oltu kuultu. Mitä tekemistä Oljemarckilla oli
Fransoosin kanssa?

On vähän perintöasioita . . . täytynee järjestää
ne sitten lahden toisella puolen.

1 Mikä niinesi on?
2 Wasen lausuttuna kuulostaa kuin »hva,se, n?» (mitä

sitten?).
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Oljemarck katseli synkästi eteensä. Hän ei voinut
unohtaa kärsimäänsä loukkausta.

Kauankos luulette tämän aselevon kestävän?
kysäisi Blume.

No siksi kuin ryssä on syönyt kyllikseen
sitten pamahtaa taas. Ter-vek!

Niinpä niin. Miekan lyönnittä oli vihollinen saanut
Sandelsin väistymään Toivalasta. Ei ollut saanut

pysähtyä Paloisiinkaan, koska tämä paikka jäi
demarkatsionilinjan sisäpuolelle. Niin sitä piti
aselepoja tehdä!

No . .
. olkoon miten hyvänsä tarpeellinen

tämä on meillekin . . . niin miehistölle kuin päällys-
töllekin. Ter-vek!

Hiivari alkoi jo olla hiprakassa. Hän rupesi laula-
maan:

Flickorna i Jakobstad
aro tusenskönor,
bleka, blyga, täcka, små.
annars såsotn hönor.
Kacklar en, så kacklar två.
kacklar allihopa.
Skrattar en, så skrattar två,
skrattar allillapa. 1

1 Pietarsaaren tytöt
ovat tuhatkaunokeita,
kalpeita, kainoja, somia, pieniä,
muuten niinkuin kanat.
Jos yksi kaakottaa, niin kaakottaa kaksi,
kaakottavat kaikki.
Jos nauraa yksi, niin nauraa kaksi,
nauravat kaikki.
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Ja heti sen jälkeen vaihtui sävel hempeäksi:

Fjäriln vingad syns på Haga
mellan dimmors frost och dun
sig sitt gröna skjul tillaga
och i hlomman sin paulun .

.
.

1

Hiivari tuli helposti tunteelliseksi,
Hän otti ikkunalta kirjan ja rupesi sitä selaile-

maan. »Reise iiber den Sund», oli sen nimi. Olje-
marck oli lainannut sen sotatuomari Aspilta.

Sinä, Oljemarck, se vain jaksat lukea.
Tämä huitaisi.Kunpa olisi ollutkinkirjoja, niinhätä-

kös tässä. Mutta luettavanpuutteessa sakosivat aivot.
Kummallista toisten aivot sakosivat luettavan

puutteesta, toisten taas, jos rupesi lukemaan. Niin
eri tavalla olivat ihmiset rakennettuja.

Schantz ojensi kirjan Brakelille.
Jahah . . . tämä. Tämän kirjoittaja on tyyty-

mätön Ruotsin komentoon
Se on viisas mies.

mutta tekee oikeutta kuninkaalle.
Siitä voi nyt olla hänen kanssaan eri mieltä,

huomautti Oljemarck.
Pojat, politiikka pois! komensi Schantz.

- Ja ska’ hiiva er! Kirjat ovat kaiken pahan alku.

1 Hagan yllä nään mä perhon,
joka lehviin vihreihin
laatii alla usvaverhon
majan kukkasuutimin.

(Elina Vaaran suomennos.)
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Mikä mistäkin pitää . . . mutta Seneca sanoo,
että »otium sine litteris mors est et vivi hominis sepul-
tura.» 1

Kuka oli Seneca?
Älä nyt heittäydy tyhmemmäksi kuin olet!

Roomalainen filosofi.
No, ilmankos minä en tuntenutkaan, kun se oli

siviili!
Hiivari nauroi. Hän laski usein leikkiä huonoilla

tiedoillaan.
Mikä se Kanttikin on? jutteli hän, veitikka

silmänurkassa. Wassborain Aado on sille vihainen.

»Kant, mörkrets förste dog,
och fann i fädrens grifter
jämt lika mycket ljus
soin i hans egna skrifter .» 2

On siihen toinenkin versioni:

»Kant föddes och en natt
sig öfver världen drog.
Gud sade: varde ljus!
Och Kant fick slag och dog.» 8

1 Joutilaisuus ilman kirjallisuutta on kuolema ja
elävän ihmisen hauta.

2 Kant, pimeyden ruhtinas, kuoli
ja löysi isien haudoista
juuri yhtä paljon valoa
kuin omista kirjoituksistaan.

3 Kant syntyi, ja maailman yli levittäysi yö.
Jumala sanoi: tulkoon valkeus!
Ja Kant sai halvauksen ja kuoli.
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Se oli oikein! Terveeksi vain!
Samassa kolkutettiin ovea. Brakel juoksi kuulos-

tamaan.
Werda? 1

Nuotikas nuoren miehen ääni lauloi:
Nå ..,öppna nu i helssiges namn! 2

Ljunggren! Päästämmekö sisään?
Ann’ tulla vain! On täällä vielä piiskaryypyt.

Ruotsalainen vänrikki astui huoneeseen.
Jahah ... ja täällä tuoksuu likööri!
Hyvä on nokkavainu pojalla. Kas tuossa!

Kumase kurkkuusi!
Schantz työnsi hänelle täysinäisen pikarin.

Mitä uutta?
Eipä erityisempää. Välikannukseen oli vain äsken

tullut viisi kasakkaa. Olivat kulkeneet yli demarkat-
sionilinjan eksyneet.

No . . . nehän kulkevat kuin torpparin lehmät
suoraan talollisen heinäpeltoon! Mitä noille

tehtiin?
Oli passitettu takaisin omalle puolelleen. Ei huo-

littu vieraiksi.
Ka se! Se oli sitä ruotsalaista kohteliaisuutta.
Ei —se riippui aselevosta. Ei saanut ottaa van-

giksi.
No .

. . sittenhän mekin voimme lähteä visii-
tille ryssän puolelle. Eikös lähdetä?

Hiivari oli kelpo lailla humalassa.
1 Ken siellä?
2 No, avaa nyt helkkarissa!



160

Paras oli pysyä omalla puolella se oli ainakin
varminta.

Ljunggren oli tullut pyytämään herroja päivälli-
sille seuraavaksi päiväksi. Heillä nyt ei ollut mitään
juhlaruokia .

. . olipahan aivan tavallista sotilas-
muonaa vain. Mutta viinejä oli saatu kiitos kant-
tiinin.

Pöytäkalustosta vain on puute. Herrat otta-
koot sen vuoksi omat veitset, haarukat ja lusikat.

Ljunggren lähti. Hänen piti vielä käydä kutsu-
massa pari muuta toveria.

Omat veitset, haarukat ja lusikat! Niinpä
niin kuinka tyypillistä, kuinka ihmeen tyypillistä!

Oljemarck oli heittäytynyt sänkyyn pitkäkseen ja
nauroi täyttä kurkkua.

Pojat, se on juuri sitä, mistä äsken puhuin .
.

.

juuri sitä samaa! Omat veitset, haarukat ja lusi-
kat . . .

Älähän nyt rauhoitteli Brakel, ymmärtää-
hän jokainen, ettei täällä voi kuljettaa pöytäkalus-
toja muassaan.

Kyllä, kyllä . . . mutta sittenkin se oli niin ku-
vaavaa, niin sakramenskatun kuvaavaa koko Ruot-
sin komennolle, taloudenhoidolle ja sodankäynnille

Omat veitset, haarukat ja lusikat! Heh-hee!



XII.

Kukko-Kalle hiipii metsässä, puu puulta, mätäs
mättäältä, joka askelella kuulostaen. Hän on ka-
rannut sairaalasta ja on nyt matkalla omien joukko-
jensa luo.

Kauheasti on matka lyönyt leimansa mieheen.
Vaatteet riippuvat aivan riekaleina. Ne eivät muu-
ten ole Suomen univormujen malliset. Housut ovat
aikomaan kuuluneet venäläiselle jääkärille, rikki-
näiset jamonen monta kertaa paikatut. Mutta takki
on talonpojan . . . tavallinen harmaa sarkatakki,
jonka kyynärpäät kukkivat uhkeasti. Samoin ei
lakki ole sotilaskuosia, vaan aivan yksinkertainen
lammasnahkareuhka. Kalle on saanut sen lahjaksi
Kokkolan maaseurakunnasta. Siellä autettiin kul-
kijaa . . . varsinkin, jos tämä oli armeijaan menossa.

Maaten kahden mättään välissä hän kuulosti.
Edestäpäin oli äsken tuikkinut tuli, mutta nyt hän oli
menettänyt sen näkyvistä. Metsässä vallitsi synkkä
pimeys. Oikealta, hiukan viistoon, kajahteli yön
läpi voimakkaita jymähdyksiä. Ne eivät olleet
tykin laukauksia Kallen tottunut korva olisi
ne tuntenut vaikka kaukaakin. Niin kuulosti, kuin
olisi jotakinjuntattulujasti. »Pattereita laittavat . . .»

Rummut 111 11 161
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ajatteli Kalle. Mutta hän ei ollut varma, olivatko
ne ystävän vai vihollisen.

Viikon päivät hän oli nyt ollut matkalla, ja se oli
ollut seikkailurikas matka. Kulkien metsiä myöten
hän oli saapunut Himangalle. Siellä oli vilissyt rys-
siä kuin harmaita kissoja. Muutaman kallion kolossa
maaten hän oli katsellut niiden ohimarssia. Väkeä
paljon . . . paljon, satoja, tuhansia oli mahdoton
sanoa, kuinka mahdottomasti niitä oli ollut.

Vähä väliä hän oli joutunut niiden tielle. Koko
maakunta oli niitä tulvillaan. Toisinaan, kun nälkä
oikein oli kurninut, hän oli jomielinytantautua uudel-
leen vangiksi. Sillä omien ihmisten turviin ei juuri
myöskään ollut tuntunut turvalliselta heittäytyä.

Kalle hiipi muutaman askelen eteenpäin ja heit-
täytyi uudelleen pitkäkseen. Niin nimismiehet
olivat olleet kaikkein pahimmat. Omituista, että

oman maan virkamiehet ahdistelivat oman maan

miestä . . . maan puolustajaa niin kohtelivat kuin
rikollista.

Himangalla hän oli ollut vähällä joutua kiinni.
Suunnattuaan muutamana iltana kulkunsa erääseen
tavallista paremmalta näyttävään taloon hän oli
keittiössä pyytänyt ruokaa. Palvelustyttö oli kat-
sellut häntä ihmeissään. Suomalainenko? Niinpä
niin, vaikka oli ryssän saappaat jalassa. Oli siihen
tullut sitten pitkänhuiskea mies, tukkavihko pörröl-
lään kuin Karkun kanttorilla mutta vielä lai-
hempi kuin tämä. »Mikäs kummitus sinä olet?»
Niinpä niin . . . kummitukseltapa hän oli tainnut
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näyttää. Töyhtötukkainen oli tuijottanut hänen
paidansepalukseensa, jossa loisti kaksi isoa venäläistä
f*:tä Petrovskij Polk. 1 »Aa ..

. russkij-li ty?» Rys-
säksi oli, pakana, luullut ja ihastunut. Mutta
kun hän oli selittänyt olevansa suomalainen tykki-
mies .

.
. karkumatkalla venäläisten vankeudesta,

niin oli, herja, kimmahtanut: »Vai niitä junkka-
reita sinä olet! Odotapas .. . minä vangitsen
sinut!» Silloin hän oli saanut jalat allensa ja livis-
tänyt .

.
.

Vieläkin hengästytti, kun tuota kaikkea muisteli.
Sellaisia olivat nimismiehet . . . eivätkä olleet papit
sen parempia. He tosin eivät uhanneet ottaa kiinni,
mutta yösijaa ei annettu pappilassakaan. Tosin
hän ei ollut yrittänyt kuin yhteen . . . Raution pap-
pilaan, mutta sieltäkin oli poiskuskattu. Ei uskal-
lettu kuulemma suojella. Vihollinen voisi
kostaa, jos saisi tietää. Niin oli . . . lakiin ja evanke-
liumiin ei Suomenmaassa ollut enää turvaa. Se oli
ihmeellistä.

Kallen oli mahdoton sitä käsittää. Karkun kirkko-
herra ei olisi koskaan niin menetellyt. Se ei tosin
laskenut rippikoulusta, jollei osannut lukea, mutta
kerjäläistä se ei olisi hennonut yön selkään ajaa.
Joka puhui eläimistäkin vedet silmissä. »Olkaa ar-
mahtavaisia juhdillenne, sillä profeetta Joonakin
lähti pelastamaan Niniven hevosia ja lehmiä.»
Kalle ei sitä oikein tarkkaan muistanut, mutta
sinnepäin se oli.

1 Petrovin rykmentti.
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Talonpojat sittenkin paremmin suojelivat. Mutta
eivät nekään isosti voineet auttaa. »Voi, miesparka,

kun ei ole leipää itsellämmekään . . . kaikki on vihol-
linen vienyt.» Kyynelsilmin he olivat kertoneet
ryssän hävityksestä. Eivät jättäneet jäljelle mitään
. . . kaikki ottivat, lehmät navetasta, hevoskopukan
tallista, lampaat, siat, kanat ...(jos nyt jollakin
sellaisia sattui olemaan) kaiken ryöstivät ja söivät

puhumattakaan perunoista ja viljasta. Köyhiä
olivat Suomen asukkaat.

Näin kulkien ja kierrellen hän oli nyt saapunut
tänne. Sanoivat tämän olevan .Kalajoen pitäjää,
ja että oma väki majailisi täällä. Mutta yhtään
Suomen armeijan univormua hän ei ollut vielä näh-
nyt .

. . vain ryssiä, yksinomaan ryssiä. Tämänkin
päivän kuluessa hän oli sivuuttanut monta kasakka-
patrullia.

Ihmeellistä, ettei hän ollut joutunut vangiksi.
Enkelit suojelivat häntä. E alle uskoi lapsellisesti
enkeleihin. Mikäs oli uskoessa, kun oli toisinaan
niitä nähnytkin. Juuri kun hän muutamankin suon
laidalla seisten oli aprikoinut, lähteäkö yrittämään
yli vai kiertääkö, ja miltä puolelta ...oli jotakin
valkoista vilahtanut puiden välistä . . . kuin olisi
joku hänelle viitannut. Hän oli seurannut viittausta
ja päästyään suon toiseen laitaan nähnyt, kuinka
kolme ryssää kurpoi yli juuri siitä, mistä hän ensin
oli yrittänyt. Sillä tavalla Jumala varjeli omiaan!

Hän ryömi taas muutaman kyynärän ja sai yhtäk-
kiä näkyviinsä tulen. Se oli sama tuli, jonka hän



165

äsken oli nähnyt. Mutta nyt sen ääressä istui
neljä miestä. Oliko se sittenkään sama —?

Kalle ryömi lähemmäs ja pääsi suuren, kaatuneen
hongan taakse. Siihen jo kuuli keskustelun ja erotti
miesten puvut. Ryssiäpähän olivat!

Kalle koetti kuunnella, mutta ei saanut selvää.
Yksi vihollisista pureskeli lampaanluuta, käänteli
sitä ja imi joka syrjältä. Toinen istui selin, ja sen
varjo peitti mustana hänen piilopaikkansa. Kolmas
ja neljäs makasivat sivuilla Kalle ei erottanut

muuta kuin kolmannen jalat. Neljättä ei näkynyt.
Hän koetti kuunnella, mutta ei saanut selvää.

Joitakin yksityisiä sanoja vain, mutta nekin olivat
outoja. Vaikka hän sairaalassa oli oppinutkin jonkin
verran venäjää, ei kielitaito vielä riittänyt.

Lähde kiertämään, Savvatij ...on sinun vuo-
rosi.

Lampaanluuta imeskelevä viittasi metsään, Kal-
lesta eteenpäin. Neljäs mies nousi ja tarttui kivää-
riinsä. Nyt Kalle näki hänet selvästi. Savvatij Ilario-
novitsh, kapipää! Sama mies, jokaUudenkaarlepyyn
sairaalassa oli suhtautunut häneen vihamielisesti.

Hän seurasi Savvatijn askeleita. Vielä ontui oikeaa
jalkaansa ... oli saanut reiteensä luodin Juuttaalla.
Venäläinen teki kierroksen ja päätyi lopuksi aivan
Kallen piilopaikan viereen. Tämä kyyhötti hongan
alla, pidätellen hengitystään.

Ei näe mitään . . . pimeä on
Kalle ymmärsi viimeisen sanan. Niin pimeä

oli kuin säkissä. Mutta sepä se suojeli häntä.
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Savvatij palasi takaisin nuotiolle, joka paloi yhä
heikommin. Pitkään aikaan ei kuulunut luiskausta-
kaan.

Kun Kalle vihdoin kohotti päätänsä, nukkui lam-
paanluun imijä puuta vasten istuallaan. Selin istuva
myös torkkui, samoin toiset. Kalle erotti Savvatijn
jalan, joka silloin tällöin hiljaa liikahti.

Hänen piti päästä tästä pois. Päivän valjetessa
hänet huomattaisiin, eikä silloin auttaisi Savvatijn
tuttavuus päinvastoin. Hän lähti varovasti ryö-
mimään sivulle. Mutta selin istuva ryssä havahtui.

Joku liikkuu metsässä. Savvatij . . . nousepas
katsomaan.

Kalle makasi hievahtamatta ison mättään takana.
Mutta venäläinen ei viitsinyt nousta. Hän kuului
vastustelevan. Silloin kohottautui selin istuja pys-
tyyn, tarttui kivääriinsä ja teki kierroksen.

Sinä kuulet, tyhjiä, naureskeli Savvatij his-
sukseen. Kukas tällaisena yönä liikkuisi. Ruotsa-
laisetkin makaavat hurskaan unta.

Jei Bohu! Huomenna he saavat selkäänsä.
Isä Kamenski valmistaa niille hyvät lämpymäiset!

Kalle tajusi edellisen lauseen kutakuinkin. Vai
aikoivat huomenna hyökätä! Kunpa kohtaisi omia
etuvartioita. Mutta suunnasta oli vaikea saada
selvää. Hän tarkasteli nuotiota. Tuohon suuntaan
oli venäläinen viitannut .. . suoraan eteenpäin.
Jokohan siellä päin olisivat heikäläiset?

Äärimmäistä varovaisuutta käyttäen pääsi hän
lopulta niin pitkälle, ettei ollut pelkoa äskeisestä
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vartiosta. Hiipien puu puulta hänen onnistui sivuut-
taa vihollisen nuotiotuli. Rukoillen Jumalaa avuk-
seen hän astui varovasti. Mutta silloin tällöin
risahti kuivunut oksa poikki hänen jalkansa alla, ja
silloin piti aina hengitystä pidättäen jäädä kuuntele-
maan.

Kalle hiipi edelleen. Nyt hän uskalsi jo käydä
pystyssä, sillä pimeys suojeli häntä joka puolelta.
Pelkoa hän ei tuntenut mitäpä hän olisi pelännyt.
Jos hänellä vain olisi ollut ase, ei hän olisi pelännyt
mitään. Mutta nyt hän oli aivan aseeton. Ei ollut
mistään onnistunut hankkimaan. Mutta Jumala
varjelisi häntä, aseettomanakin . . .

Kuinka kauan aikaa oli kulunut siitä, kun hän
viimeisen vihollisen vartiopaikan kiersi sitä ei
Kalle osannut arvioida mutta nyt tuikki jälleen
tuli edestäpäin. Kalle kyyristyi puun taakse ja
koetti kurkistella. Tuli paloi heikosti ... kahden
kiven kolossa, mutta sen ääressä ei näkynyt ketään.

Ei näkyipäs! Kolme kivääriä seisoi puuta
vasten nojallaan, ja ympärillä oli nauriin kuoria.
Siinä oli vartiopaikka, mutta miehet olivat poissa.

Kalle kuulosti. Hiljaisuus oli liikkumaton. Maka-
sivatko miehet jossakin tulen lähellä? Hän kohot-
tautui suoraksi siirtyen seuraavalle puulle. Ei
ketään ...ei ristin sielua . . . Leiripaikka autio ja
tyhjä.

Kallen valtasi rohkea tuuma. Siitähän hän saisi
kiväärin itselleen! Yhdellä harppauksella hän oli
tulen ääressä ja sieppasi käteensä pyssyn. Siinä oli
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pistin. Juosten takaisin puolikymmentä askelta hän
pysähtyi kuuntelemaan. Nyt ..

. nyt hän kyllä
tappelisi .

.
. seivästäisi jok’ikisentuon kiiltävän pai-

nelin kärkeen! Rinta laski ja nousi, ja kädet vapisi-
vat. Mutta hän ei kuullut muuta kuin oman
sydämensä kiivaat lyönnit.

Tämähän kummallista! Oliko vartiopaikka jä-
tetty? Mutta kuinka olivat kiväärit selitettävissä?
Kalle lähti hiipimään takaisin ja pian hänelle selvisi
koko salaisuus: vartiopaikka oli todella jätetty. Mie-
het olivat livistäneet!

Ja ne olivat olleet vielä suomalaisia! Kalle tunsi
kiväärit Suomen armeijan omiksi. Pari patruuna-
koteloa oli jätettypuun juurelle. Oli siinä miehiä . . .

pettivät palveluksensa ja karkasivat!
Sitäkin oli Kallen sangen vaikea käsittää. Kuinka

saattoi sotamies jättää joukko-osastonsa? Ja oli
kuitenkin kerran vannonut valansa . . . sotilasvalan,
jossa Jumalan pyhän sanan kautta luvattiin uskolli-
sesti palvella kuningasta ja valtakuntaa henkeen
ja vereen asti . . .

Mutta niin oli käynyt . .
. eikä tämä suinkaan

ollut ensimmäinen ja ainoa tapaus. Niitä oli sattunut
monta . . . Kalienkin pataljoonassa.

Hän sammutti tulen, kokosi kiväärit kainaloonsa
ja lähti pyrkimään eteenpäin. Junttaus kuului nyt
lähempää. »Pattereita laittavat» .. . ajatteli Kalle.
»Huomenna on taistelu . . .»

Olipa Jumalanlykky, että hän pääsi taisteluun
täyttämään sotilasvelvollisuuttaan.
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Kukahan oli palvellut hänen sijassaan heelviikissä?
Tietysti, paikka oli täytetty . . . eihän ilman fyyr-
värkkäriä tultu toimeen. Mutta hän ottaisi enti-
sen paikkansa .

.
. sytytin kouraan vain ja komennon

mukaan: tulta!
Kalle hamuili pitkin pimeää metsää, kantaen

kivääreitä kainalossaan. Olipa hän nyt aseistettu
. . . kolme kivääriä ja kahdessa pistin. Mihinkähän
oli kolmas painetti joutunut? Oli tietysti äijä otta-

nut matkaansa voidakseen vääntää talojen aittojen
ovia auki. Varkaat . . . karkurit!

Kallesta se oli aivan yhtä suuri rikos kuin var-
kauskin . . . varastaa kuninkaalta hänen luottamuk-
sensa ja sitten pimitäkuin mustalainen markkinoilta.
Sellaisille lurjuksille ei totisesti ollut liikaa katu-
lyöppi kujanjuoksu. Joutivat saada ..

. kepin-
iskuja muutaman satasen . . .

Sieltä tuikki taas nuotiotuli puiden välistä. Kalle
laski kiväärit maahan ja latasi ne yksitellen. Toti-
sesti hän avaisi tulen . . . jos se vain oli vihollinen!
Tuo juhlallinen sanontatapa vaikutti häneen virkis-
tävästi.

Hiipien varovasti lähemmäs hän pääsi kuulomat-
kalle, vaikkei oikein erottanutkaan miehiä. Tönttö-
hattuja olivat puhuivat vierasta kieltä. Ryssiä
siis.

Kalle seisoi puun takana ja kuunteli, kivääri val-
miina. Yksi. kaksi, kolme . . . hän lasahuttaisi yhteen
menoon ja sitten: »väli pajunett!» Juuri kuin
Döbeln . . . itse eversti . . .
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Mutta ne eivät Olletkaanryssiä . . . vaan ruotsa-
laisia. Lauloivat vain niin nuotikkaasti. Mistähän
rykmentistä ne oikein olivat?

No' sku’ man gerna schappa i väg såsom

finnarne göra, men de’ passar inte för svensken,
lauloi nuorekas ääni. Här börjar bli så öds-

ligt. 1

Ja då! No’ sku’ ja o’ gerna vara vid Ljusnan
o’ hugga stockskog. De’ ö’ ju snart vinter. 2

Kalle astui rohkeasti tulen piiriin.
Si nu på, bussar .

.
. där kommer själjvaste hin

håle! 3

Pitkä upplantilainen oli kavahtanut pystyyn ja
ojentanut kiväärinsä Kallea kohti.

Hait! 4

Kalle nosti kätensä. Päästyään varmuuteen, että
ne olivat oman puolen miehiä, hän oli jättänyt kivää-
rit metsään.

Älkää ampuko . . . omaa väkeä, toimitti
hän paikallaan seisten.

Ruotsalaiset piirittivät hänet. He olivat tavatto-
masti touhuissaan. Olivathan he vanginneet ryssän
vakoojan.

1 Kyllä sitä mielellään luikkisi tiehensä, niinkuin
suomalaiset tekevät, mutta se ei sovi ruotsalaiselle.
Täällä alkaa tulla niin autioksi.

2 Kyllä minäkin mielelläni olisin Ljusnanin varrella
hakkaamassa tukkimetsää. On pian talvi.

3 Katsokaa nyt, pojat .
.

. siellä tulee itse paholainen.
* Seis!
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Njet spion! 1 väitti Kalle vastaan, pannen
ainoan kielitaitonsa liikkeelle. Hänen kätensä oli
sidottu seljän taakse.

Långa-Spring, du som har verststolpar tV ben
. spring du o’ anmäl .

.
. vi ha uppsnappa ’ en rysk

spion. 2

Asianomainen läksi. Tunnin kuluttua hän palasi
takaisin upseerin seuraamana.

Kalle koetti selittää, että metsässä oli kiväärejä.
Gever . . . metsässä . . . panimåjes? 3

Ruotsalaisten epäluulot yhä vahvistuivat. He
taluttivat Kallen metsään, ja sieltä löytyivätkin
puheenalaiset kiväärit.

Långa-Spring tarkasteli niitä
O' laddade .

. . hvarenda en! Si på den skurken!
0' svenska gevär!*

Viimeiset sanat lausuttiin mitä suurimmalla ihme-
tyksellä.

Nå . . . hän ska dingla i galgen för de’! 5

lauloi upseeri ja lähti Långa-Springin kanssa kuljet-
tamaan Kallea ja kivääreitä kylään.

1 En ole vakooja!
2 Långa-Spring, sinä, jolla on virstantolpat jalkoina,

juokse sinä ja ilmoita, että olemme napanneet venäläisen
vakoojan.

Kivääri. . . ymmärrätkö!
4 Ja ladatut jok’ikinen! Katso sitä lurjusta! Ja ruot-

salaisia kivääreitä!
5 No, hän saa roikkua hirressä sen vuoksi!
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Mutta—ei Kalle killunut hirressä. Kun venäläiset
puolen päivän tienoissa tekivät hyökkäyksen Kala-
joenPohjoiskylää vastaan, heilui hän sillan korvaan
rakennetussa patterissa sytytin kädessä, antaen tulta
sitä mukaa kuin komento kajahti. Mutta nythän
oli täydessä sotilaspuvussa taas.

Långa-Spring, joka huomasi sen, virkkoi laulavalla
tavallaan:

Sipädenf-nen .
. .hanlurade oss grundligt, hän! 1

Sanoi ja laukaisi kiväärinsä joen vastakkaisella
rannalla liikkuvaa jääkäriketjna kohti.

1 Katso sitä p-ua, hän veti meitä nenästä perusteelli-
sesti, hän!
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XIII.

Pääarmeijan asema oli käynyt niin epätoivoiseksi,
että Adlercreutzin oli ollut pakko pyytää aselepoa.

Marraskuun 16. päivänä oli kapteeni Björnstjerna
siinä tarkoituksessa saanut tehdä matkan vihollisen
luo. Oli ollut kysymys vain yhden päivän aselevosta,
jottaAdlercreutz ehtisi neuvotella kreivi Kamenskin
kanssa. Tämä ei ollut millään tahtonut taipua
Björnstjernan ehdotukseen; hän valmisteli parast-
aikaa hyökkäystä Saloisia vastaan. Mutta lopuksi
Björnstjernan itsepintaisista pyynnöistä hän oli
suostunut, ja täyttä karkua oli kapteeni lähtenyt
viemään sanaa Raaheen, että vuorokauden lykkäys
oli saatu.

Mutta sillä välin kuiu Adlercreutz Raahesta
käsin ratsasti sovitulle kohtauspaikalle, Sälöisten
pappilaan, olikin kreivi Kameuski jo upseereineen
lähtenyt sinne. Hän saapui perille aikaisemmin ja
olisi tahtonut odottaa Adlercreutzia pappilassa.
Mutta vahtivuorossa oleva upseeri, ruotsalainen
vapaaherra Sture, oli evännyt häneltä pääsyn.
Pappilaan mennessä olisi nim. ollut hyvä tarkastella
meikäläisten asemia, talo kun sijaitsi suomalaisten
linjojen sisäpuolella. Tämän vuoksi oli vapaaherra
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pyytänyt Kamenskia odottamaan ulkosalla, etuvar-
tiolinjalla.

Venäläisten ylipäällikkö oli suuttunut. Hän ei
ollutkaan pyytänyt tätä neuvottelua, jonka vuoksi,
kun hänen ei sallittu jatkaa matkaansa pappilaan,
hän oli ylpeänä pyörtänyt takaisin. Verrattuaan
kelloja Sturen kanssa hän oli ilmoittanut tunnin
päästä hyökkäävänsä. Kaksi hänen seuralaistaan
oli jäänyt jäljelle neuvottelua jatkamaan. Toinen
niistä oli eversti Kulnev.

Tuuheapartainen husaarieversti ei ollut millään-
kään. Kun herrojen ruotsalaisten ei sopinut laskea
heitä pappilaan, niin vsjoravnö yhdentekevä. He
saattaisivat hetkisen pakista ja tupakoida ja sitten

tapella.
Sture oli hermostunut. Hän tunsi vastuun ras-

kaana päällään. Yhtäältä hän pelkäsi aiheuttaneensa
neuvottelujen raukeamisen, toisaalta taas ohjesääntö
kielsi laskemasta vihollista omien linjojen sisä-
puolelle. Hän kääntyi Oljemarckin puoleen, joka
oli saapunut etulinjalle ottamaan selvää tilan-
teesta.

Minä en tiedä, mitä olisi tehtävä, puhui hän
nopeasti. Mahtaisivatkohan nuo lähteä niitä pa-
lauttamaan, jos pyydettäisiin?

Hän nyökkäsi venäläisiä upseereita kohti.
On parasta kysyä heiltä itseltään.
Kysykää te, herra luutnantti.

Oljemarck ryhtyi solkkaamaan ranskaa. Hän ei
osannut sitä kunnollisesti.
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Kotkan poikaa on vaikea vangita, naures-
keli Kulnev. Hän oli haluton lähtemään.

Mutta jos yritettäisiin?
Ei hän palaa enää .

. . tai kyllä tunnin päästä
niinkuin lupasi.

Tunnin päästä! Silloin heidät survottaisiin nuus-
kaksi koko armeija.

Eikö herra eversti kuitenkin lähtisi? Tämä on
ikävä juttu. Me annamme vapaan läpikulun.

Kulnev katsoi kelloa. Hän oli koko ajan tarkastel-
lut Oljemarckin miekkaa.

—Ei nyt ole enää aikaakaan. Kolmen neljäs-
osatunnin kuluttua alkaa taistelu.

Sture hermostui yhä enemmän. Kyllä tämä nyt oli
skandaali! Hänenkö takiansa nyt koko armeijaa
uhkasi täydellinen tuho?

Pyytäkää niitä vielä .
.

. ehkä ne lähtevät.
Oljemarck teki työtä käskettyä, mutta ryssät

olivat haluttomia. Ruotsalaiset eivät tunteneet
Kamenskia, häntä ei ollut helppo taivuttaa.

No . . . vsjoravno! huudahti Kulnev vih-
doin. Lähden yhdellä ehdolla: jos saan hänen
ylhäisyytensä palaamaan, annatte minulle tuon
sapelin?

Oljemarck empi. Eipä hän ollut halukas luopu-
maan perintökalustaan. Eikö herra eversti suostuisi
ottamaan muuta esim. hevosen?

En! huudahti tämä. Sapeli tai sitten
juttu raukee!

Mitäs siinä voi. Oljemarck lupasi sapelinsa.
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Kulnev hyppäsi ratsunsa selkään ja kannusti sen
tuliseen laukkaan. Hänen toverinsa seurasi häntä.
Parasta tehdä niin, sillä he eivät palaisi Kamen-
skin kanssa muutenkuin hyökkävään armeijan etu-

nenässä.

Sture ja Oljemarck jäivät jännityksellä odotta-
maan. Käännellen käsissään kallisarvoista miek-
kaansa viimeksimainittu tarkasteli sen säihkyvää
terää. Auringon säteet iskivät siitä kipunoita.
Tämä miekka nyt ehkä avaisi armeijalle perääntymis-
tien tai sitten niin . . . mitä sitten?

Tilanne oli toivoton. Kävi kuinka hyvänsä, peli
oli menetetty. Mutta sitä ennen tapahtuisi hirveä
teurastus. Hän oli hermostunut, samoin Sture.
Vilkaisten vähä väliä kellojaan he odottivat, tuijot-
taen tielle, jonka käänteeseen Kulnev seuralaisineen
oli hävinnyt. Sotamiehetkin olivat tajunneet taval-
lista tärkeämpää olevan tekeillä. Hekin tarkastelivat
tietä.

Nämä ovat varmasti jännittävimpiä minuut-
teja koko Ruotsin sotahistoriassa, tuumi Olje-
marck.

Ja minun pääni tämän kaiken kantaa, huo-
kaili Sture.

Nyt tulevat!
Aivan oikein. Sieltä läheni Kamenski saattojouk-

koineen. Kreivi ratsasti edellä, hänen rinnallaan
Kulnev. Tuokion kuluttua he olivat perillä.

No ...me saamme siis mennä pappilaan?
Kamenski näytti hyvin tyytymättömältä.



Kyllä. Sture teki kunniaa.
Sapeli, herra luutnantti, nauroi Kulnev.

Se on nyt minun!
Oljemarck riisui miekkansa. Tuntui nololta näin

sotamiesten nähden luovuttaa aseensa. Niin oli,
kuin olisi jo antautunut. Vaikka sitähän tämä pe-
rääntyminen itse asiassa oli ollut pitkin matkaa
aina Kuortaneelta lähtien.

Hän ratsasti venäläisten perässä ilman miekkaa.
Heidän päästyään pappilan pihalle, karahutti
Adlercreutz sinne hevonen vaahdossa. Kenraalit
syleilivät toisiaan ja riensivät sisään.

Oljemarck jäi kuistiin keskustelemaan venäläisten
upseerien ja Sturen kanssa. Ruotsalainen kiusasi
häntä sapelijutun vuoksi.

Se on niin, herra vapaaherra, että olipa meillä
sapeli tai ei, me joka tapauksessa häviämme. Kait-
selmus on sen niin päättänyt.

Suomalainen luutnantti puhui hirvittävän rauhal-
lisesti.

Ja mitä vielä tuohon sapelijuituun tulee, niin
se on vain kuin symboliikkaa .

. . vertauskuvallista.
Sillä ennemmin tai myöhemmin te joudutte luovut-
tamaan sen joka mies. Hän tuolla ei saa sitä muuksi
muuttumaan.

Oljemarck nyökkäsi kanslian ikkunaa kohti.
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Sillä välin oli vilkas neuvottelu alkanut rovastin
kansliassa. Kamenski esiintyi jyrkkänä. Hän ei
taipunut minkäänlaisiin muihin neuvotteluihin kuin
että Adlercreutz armeijoineen antautuisi ja laskisi
aseensa. Yksi hänen upseereistaan oli sen jo tehnyt.

Kuka?
Kamenski kertoi muutamalla sanalla Kulnevin ja

Oljemarckin sopimuksesta. Adlercreutz raivostui.
Sellaista ajattelemattomuutta! Että suomalainen
upseeri saattoi menetellä niin päättömästi. Lyödä
vetoa ... ja sapelistaan! Hän ei ollut saanut tietää
asian oikeaa laitaa.

No niin ...ei kannattanut nyt siihen puuttua.
Nyt oli kysymyksessä suuri ja tärkeä antingen
eller, joko tahi.

Adlercreutz myönsi, että hänen tilansa oli toivo-
ton. Hän oli saarrettu —se oli totta. Suuri osa mie-
histöä makasi sairaana. Hänen varastonsa olivat
jäätyneet kiinni Oulun ulkosatamaan, ja peräänty-
mistie uhattu. Mutta hän ilmoitti, että armeija
tulisi ennemmin tappelemaan viimeiseen mieheen
kuin häpeällisesti antautumaan.

Yielä on minulla 3 000 miestä! Ja ainoastaan
meidän ruumistemme yli te pääsette Siikajoelle!

Kenraaliadjutantti oli komea katsella, kun hän
harppasi huonetta päästä päähän, kädet seljän ta-
kana, heittäen tavantakaa kirjoituspöydän ääressä
istuvaan Kamenskiin raivostuneen katseen.

Tämä huomasi menneensä liian pitkälle. Ei näihin
ruotsalaisiin niinkään vain vaikutettu pelotuksilla.
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On kunnioitettava oikein ajattelevaa ja ur-
hoollista soturia hänen onnettomuudessaan, lausui
hän muuttuneella äänellä. Herra kenraali on hyvä
ja istuu.

Adlercreutz istui. Hänen poskillaan läimehti vie-
läkin suuttumuksen puna.

Niin se on, herra kreivi, että kohtuus pitää olla
kaikessa. Me osaamme ainakin vielä ase kädessä
kuolla!

Kamenski tarjosi hänelle paikkaa kirjoituspöydän
ääressä.

Herra kenraali on hyvä ja kirjoittaa ehdot.
Minä luotan siihen, ettette pyydä kohtuuttomia.

Siinä oli pieni piikki Adlercreutzin äskeisistä sa-

noista ja samalla vetoomus niihin.
Adlercreutz istui kirjoittamaan. Sulkakynä rapisi

paperilla. Mustetta pärskyi ympärille, mutta hän ei
välittänyt siitä. Ranskankieli ei tullut lähimainkaan
virheetöntä ei ainakaan oikeinkirjoitus. Kamenski,
joka huomasi sen, hymyili tuskin huomattavasti.
»Campange», mtaque» ruotsalainen esikuntapääl-
likkö ei osannut niitä kirjoittaa, mutta pystyi näyt-
tämään kummankin teossa. 1

Adlercreutz sitoutui tyhjentämään maan, mutta

vaati 14 päivää sitä varten, luettuna sopimuksen
vahvistamisesta. Sotajoukon hän siinä tapauksessa
johtaisi Kuivajoen taa. Kamenski suostui tähän,
mutta lykkäsi lopullisen hyväksymisen kreivi Bux-

1 Campagne taistelu, attaque hyökkäys.
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hövdenille. Joka tapauksessa hän myöntyi kahden
päivän lykkäykseen. Sen ajan kuluessa oli Klercke-
rin vetäännyttävä Siikajoen toiselle puolen.

Tuon kuuluisan paikannimen maininta sai punan
kohoamaan Adlercreutzin poskille. Ehkäpä hän
jos Jumala soi näyttäisi vielä tuolla entisellä
voittotantereellaan, kuinka ruotsalainen teräs puri.

Kamenski nousi ja tarttui hattuunsa.
Näkemiin, herra kenraali . . . kahdeksi päiväksi!
Minä toivon, että hänen ylhäisyytensä, kreivi

Buxhövden suostuu ehtoihin.
Venäläiset lähtivät. Vapaaherra Sture saatteli

heitä vahtien läpi.
Samassa Adlercreutz äkkäsi Oljemarckin. Tämä

seisoi asennossa, miekan kannike tyhjänä.
— ; Missä teidän sapelinne on? ärjäisi hän.
Oljemarck ajatteli selittää asian niinkuin se oli

tapahtunut, mutta nähdessään Adlercreutzin raivos-
tuneen muodon, hän päätti vaieta.

Ettekö ymmärrä vastata, kun esimies teitä
puhuttelee! Mikä tolvana te olette? S-tan anamma!
Leukaan tekisi mieli teille antaa!

Herra kenraali ei olisi ensimmäinen Ruotsin
kuninkaallisen armeijan upseereista, joka siten me-
nettelisi!

Mitä, mitä? Kuinka te uskallatte —?

Adlercreutzin käsi kohosi jo iskuun, mutta sitten
hän yht’äkkiä muisti Fransoosin. Niin ... tällä
upseerilla oli oikeus sanoa niin. Häntä oli kohdeltu
väärin.
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Missä teidän sapelinne on? kysyi hän hiukan
lauhkeammin.

Annoin sen eversti Kulneville.
Oliko se jokin vedonlyönti?
Tavallaan.

Se miekka oli pelastanut Suomen armeijan jään-
nökset hirmuisesta verilöylystä, mutta hän ei nyt
vaivautunut sitä selittämään. Välistä ihminen naut-

tii väärinkäsitetyksi joutumisesta, ja niin oli nyt
Oljemarckin laita. Meillä on itsekullakin jonkinlai-
nen halu marttyyriuteen, vaikka voisimme sen
muutamalla selittävällä sanalla välttää. Mutta
tuota sanaa me emme lausu, emme, vaikka meidät
siihen paikkaan tapettaisiin.

Ajattelematon nuori mies . . . menette vihol-
lisen kanssa lyömään kevytmielisiä vetoja hetkenä,
jolloin tämä suunnittelee meidän perinpohjaista tu-
hoamistamme. Oliko se laillinen kapine?

Ei ollut. Se oli hänen äitinsä kaukaisen sukulaisen
aikoinaan omistama. Laillinen sapeli oli hänen kort-
teerissaan.

Te menette nyt sinne javiette sapelinne patal-
joonan päällikölle. Ilmoittaudutte samalla kotiares-
tiin. Ymmärrättekö?

Kyllä.
Samassa Adlercreutz ikäänkuin katuen, että oli

ehkä kohdellut tätä upseeria liian ankarasti, kysyi:
Onko Fransoosi sopinut teidän kanssanne?
Ei ole, herra kenraali, mutta sopii kyllä, kun-

han kerkiää.
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Adlercreutz katseli pitkään luutnanttia, jonka ääni
kuulosti uhkaavalta. Hän ei ymmärtänyt tätä nuorta
miestä. Etevä, lahjakas upseeri, mutta hänessä oli
jotakin selittämätöntä .

. . jotakin uhmansekaista
. . . jotakin, jokaei ottanut talttuakseen. Hänen ot-

sansa meni ryppyihin, ja hän katsahti pari kertaa
Oljemarckiin kuin päästäkseen selville jostakin vai-
keasta arvoituksesta.

Ihailetteko te venäläisiä?
Sepä oli kysymys! Oljemarck vaikeni pitkään.

En enempää kuin herra kenraali itsekään,
vastasi hän viimein.

Adlercreutz säpsähti kuin olisi käärme häntä pu-
raissut.

Mitä te tarkoitatte?
Sitä, että heillä on voima puolellaan. Ja kui-

tenkaan he eivät käytä sitä hyväkseen niinkuin ehkä
joku toinen heidän asemassaan. Minä en kreivi
Kamenskina olisi suostunut tunninkaan lykkäykseen.

Adlercreutzin tyytyväisistä kasvoista oli hän
arvannut neuvottelun tuloksen.

Hän odotti kiivasta vastausta, mutta hänen ih-
meekseen Adlercreutz vaikeni. Hän meni ikkunan
ääreen ja katseli ulos kauan. Pihalla korskahteli
hänen ukrainalaisensa, jota sotamies piteli ohjaksista.
Kenraali muisteli kotiaan. Hänen täytyi myöntää,
että kreivi Buxhövden oli kohdellut lempeästi hänen
perhettään, ja hän oli useamman kerran varoittanut
vaimoaan sekaantumasta politiikkaan. Ryssällä oli
voima puolellaan, mutta kuitenkaan se ei ollut käyt-
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tänyt sitä »niinkuin ehkä jokutoinen hänen asemas-
saan.» Siinä oli luutnantti oikeassa. Ja nyt tämä
aselepo. Hänen täytyi myöntää, että Kamenski oli
ollut humaani. Miten heidän olisi käynyt, jos vihol-
linen olisi rynnännyt?

Te olette oikeassa, lausui hän, kääntyen
Oljemarckin puoleen. Mutta muistakaa, että
Venäjä on Aasiaa ... ja minä surkuttelen jokaista,
jonka täytyy jäädätähän maahan tämän jälkeen.

Oljemarck höristi korviaan. Vai niin .. . herra
esikuntapäällikkö ei siis aikonut jäädä. No niin
heillä oli siis eri tie. Hänen, Oljemarckin, täytyi
jäädä, sillä hänen juurensa olivat täällä. Hän vain
ei saattaisi vaihtaa isänmaata niinkuin päällystakkia.
Mutta Adlercreutzille ja hänen kaltaisilleen mer-
kitsi Ruotsi samaa kuin isänmaa. Heille se kävi
helposti. Siinäpä olikin periaatteellinen ero heidän
maailmankatsomustensa välillä.

Hän ei vastannut mitään, vaan seisoi asennossa,
katsellen kulmainsa alta edestakaisin astuvaa esi-
kuntapäällikköä. Omituista ...että vihollinen omisti
hänen miekkansa, vanhan kivekkään säilän, joka
oli monta kertaa ryssän verta juonut. Se oli kuin
liitto hänen ja venäläisen välillä . . . Mutta se liitto
oli vain ulkonainen. Siitä ei koskaan muodos-
tuisi sisäistä. Hän tunsi sen nyt tänä hetkenä.
Yhtä vieraita molemmat . . . Adlercreutz jaKulnev.
Ensiksimainittua hän oli totellut tähän saakka,
jälkimmäistä sikäli kuin hän edusti Venäjää,
hänen oli toteltava muutaman kuukauden perästä.
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Mutta samalla tavalla kuin Adlercreutz oli muut-
tunut hänelle täydellisesti vieraaksi . . . tulisi myös
venäläinen aina olemaan. Ehdottomasti.

Te menette siis pataljoonanpäällikkönne luo
ja ilmoittaudutte kotiarestiin. Majapaikat saatte itse
valita, mutta ette saa poistua huoneestanne niin
kauan kuin pataljoona seisoo paikallaan. Ja te
seuraatte armeijaa ilman miekkaa.

Adlercreutz tervehti ja lähti. Hetken kuluttua
hän karkuutti Raaheen käsin.

Oljemarck lähti pataljoonanpäällikön puheille ja
ilmoittautui. Tämä otti vastaan hänen sapelinsa ja
ihmetteli:

No .
.

. mikäs nyt tuli . . , pieni laiminlyönti
vai —?

Oli se sellainen laiminlyönti, josta herra pataljoo-
nanpäällikkökin sai kiittää kohtaloa. Mutta hän ei
sanonut sitä ääneen.

Epäsotilaallinen teko, jonka laiminlyönti olisi
johtanut hyvin sotilaallisiin seurauksiin.

Pataljoonanpäällikkö ei ymmärtänyt tätä para-
doksia. Hän virkahti vain:

Samahan se on, onko teillä sapelia tai ei
sillä ei sillä kuitenkaan toimiteta enää mitään
tässä sodassa.

Ja pataljoonanpäällikkö ripusti Oljemarckin sape-
lin naulaan.
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XIV.

Tämä seurasi nyt tapausten kulkua kuin sivusta-
katselija. Hän majaili pirtin puolella Siikajoen
pappilassa.

Häneen oli ruvettu suhtautumaan kuin rikolliseen
ainakin. Adlercreutzin esikuntaupseerit väittelivät
häntä. Tuo sapelitta esiintyvä umpimielinen mies
oli heistä »ryssä», jota piti karttaa. Oljemarck huo-
masi sen, muttakohautti vain olkapäitään javaikeni.

Mutta oli kaksi henkilöä, joiden käytös ei ollut
muuttunut Hiivari ja Hanna Carp. Edellinen
pistäysi tuon tuostakin pakisemassa hänen kanssaan.
Vänrikki kertoi tuoreimmat uutiset. Ja Hanna li-
vahti myös silloin tällöin hänen pieneen kamariinsa.
Tästä kotiarestista oli ainakin se hyöty, että hän
sai asua yksin.

Nytkin marraskuun 18. päivän iltana istui Hiivari
Oljemarckiu luona. Pöydällä paloi kynttilän pätkä,
ja sen ääressä ystävykset tarinoivat. Ulkona oli
yht’äkkiä muuttunut suojaiseksi. Pelättiin Siikajoen
luovan jääpeitteensä harvinaista tähän vuoden
aikaan.

On minusta sentään hävytöntä, että puoluste-
taan »Porin tautiin» sairastuneita ja sinua samalla
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halveksitaan. Palmfeltkin oli kuulemma kiittänyt
heitä toissapäivänä.

Oljemarck naputteli sormillaan pöytää. Hänen su-
rullinen katseensa harhaili ympäri huonetta.

»Vaihtaa ryssän kanssa sapeleita» . . . niinkuin
tuo nyt olisi mikään rikos. Onhan Björnstjemäkin
kantanut Kulnevin kalmukkikaapua koko vuoden,
eikä häntä ole kukaan sen vuoksi halveksinut.

Oljemarck oli kavahtanut seisoalleen.
Kuka sellaista on sanonut?
Brakel . . . eilen illalla viimeksi.
Brakel saa vastata sanoistaan!

Hiivari katseli ihmeissään ystäväänsä.
Etkö sitten ole vaihtanut?
En ... se on musta valhe!

Ja pysähtyen Hiivarin eteen hän jatkoi:
Sinäkin, Brutus!

Hiivari kynsi päätään.
Eihän tässä h-vetin sekamelskassa saa mistään

selvää, kiukutteli hän. Minä ainakin olen puo-
lustanut sinua joka paikassa. Niitä sinun »voilei-
piäsi» minä en vain ole pystynyt lajittelemaan.

Oljemarck naurahti.
Onko niistäkin ollut puhetta?
On ...tämän sapelijutunyhteydessä. Sanovat,

että koko sotaretken ajan olet laskenut »voileipiäsi»
ja nyt lopuksi heittänyt sellaisen sapelillasi.

Voi niitä raukkamaisia sieluja! Ne käänsivät pa-
haan päin jokaisen hänen sanansa . . . heti kun häntä
kohtasi vastoinkäyminen.
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Schantz jutteli edelleen. Hän kertoi ryssän mie-
hittäneen Vihannin kaksi päivää sitten ja edenneen
sieltä minne, sitä ei kukaan tiennyt. Adlercreutz
oli lähettänyt prikaatin Lumijoelle suojelemaan
Revonlahdelle johtavaa tietä. Arvailtiin ja hätäil-
tiin. Kaikki puhuivat ristiin ja toisiaan vastaan.
Kukaan ei tiennyt mistään mitään.

Se johtuu siitä, ettei tiedustelulle panna min-
käänlaista arvoa. Eikö täältä olisi joutanut joku
mies ottamaan selvää vihollisen liikkeistä. Mutta

tuossa juoksevat edestakaisin niin, että toisiinsa
paukkuvat. Saa siinä sitten arvailla.

Oljemarck istahti jälleen pöydän ääreen. Hiivari
tarkasteli häntä tutkivasti.

Kuule, kuiskasi hän, pidätkö Adler-
creutzia suurena sotapäällikkönä?

Oljemarck oli ruvennut lataamaan piippuaan.
Ei ole alaisen asia arvostella esimiehiään,

puhui hän, koettaen saada piippua syttymään, —-

mutta minähän olen jo puoleksi siviili. Näin mei-
dän kesken sanoen: hän on niitä kaikkein pie-
nimpiä.

Hiivari läjäytti kämmenellä pöytään.
Jukkenbuju! Sannitpa minun suullani! Eilen

illalla olivat Brakel ja Blume antaa minulle selkään,
kun uskalsin epäillä kenraaliadjutantin kykyä.
Mutta minä sanoin: ’Ja’ sfco’ hifva er! Ei strate-
giasta hajuakaan!’

Oljemarck puhalsi paksun savupilven.
Sotapäällikkö lähtee aina siitä edellytyksestä,

mitä vihollinen tekisi hänen asemassaan. Hän ei
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tyydy arvailuihin, hän ottaa selvän, tiedustelee.
Siinä on pykälä n:o 1.

Niin
Toiseksi hän ei anna viholliselle aikaa toipumi-

seen . . . voitetun taistelun jälkeen. Hän käy päälle
kuin peto. Siis takaa-ajo: pykälä n:o 2. Ensimmäisen
voiton jälkeen minä olisin pannut joka sorkan aja-
maan tyssää takaa . . . kuormarengit jakokit kapus-
tat kädessä. Paljon ääntä vain ja hyvä vauhti!
Mutta me peräännyimme voiton jälkeenmaat-
tuamme yön tappelutantereella. Sellaista on ollut
pitkin matkaa.

Oljemarck vaikeni. Hänen kalpeille poskilleen oli
kohonnut heikko puna.

Onpa Sandels pystynyt puhdistamaan maa-
kuntia • •• ja koko ajan hän on saanut tapella yksin,

jatkoi hän sitten. Meillä on ollut meritie
avoinna, muonan saantimahdollisuudet paljon hel-
pommat. Sandels on rymynnyt korvessa, Jumalan
seljän takana ja kuitenkin voittanut.

Ruotsissa koko vika on, tuhahti Hii-
väri.

Ainakin päävika. Pikkuviat täältä käsin ovat
vain tuota päävikaa paisuttaneet.

No niin. Nämä olivat vanhoja juttuja, monesti
vatvotuita, mutta sydämen kevennykseksi niitä
jutteli. Hiivari heitti hyvästit. Oljemarck saatteli
häntä portaille.

Kuule, onko tullut mitään tietoa aselevosta?
Ei ollut Hiivari kuullut.
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Sen mukaan pitäisi määräajan tänä iltana
mennä umpeen.

No sitten pamahtaa taas!
Niinpä niin, terve vain
Oljemarck istahti portaille ja kuunteli tuulen

tohinaa. Ilma oli todellakin muuttunut aivan suo-
jaiseksi. Räystäät tippuivat juuri kuin keväällä

ja muutenkin oli ilmassa aivan kevään tuntu.

Hän muisteli viime kevättä. Samanlaiset enne-
merkit olivat silloinkin kuuluneet, vaikka kevät oli
tullut tavallista myöhempään. Mutta kun se oli
tullut, oli se yllättänyt kuin varas yöllä. Joka paikka
vettä hulveisillaan . . . jokien pauhua ja purojen
solinaa. Joutsenet lensivät pohjoiseen käsin, liikettä
ja elämää kaikkialla muualla paitsi armeijassa.
Se oli maannut.

Nyt oli taas liikettä ja elämää, mutta se tarkoitti
vain perääntymistä. Kylästä kaikui merkkitorven
soittoa ja rumpujen pärinää. Pappilan pääportaita
juostiin edestakaisin .

. . tultiin ja mentiin. Sanan-
saattajia, adjutantteja . . . jokohan venäläinen taas

hyökkäsi?
Oli kohtalon ironiaa, että täällä, jossa he olivat

ensimmäisen voittonsa saavuttaneet, nyt valmistut-
tiin perääntymään suin päin. Siikajoki n;o 2 oli
Siikajoki n:o l:n täydellinen vastakohta . . .

Mutta sellaistahan oli ihmiselämä. Eikö hänkin
ollut viime keväänä kulkenut näillä main toivo ja
rakkaus sydämessä? Hanna oli väikkynyt hänen
sielunsa silmäin edessä kauniina ja kiehtovana. Se
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kuva oli innoittanut voittoon. Nyt hän istui tässä
sydänkuolleena, mieli äärimmäisen masennuksissa.. .

Tuolla kansliahuoneessa hän oli istunut ja haaveil-
lut . . . haaveillut Hannasta ja Suomen tulevaisuu-
desta. Molemmat kuvat olivat lämmittäneet hänen
sydäntään. Nuo kuvat olivat sen jälkeen vain enti-
sestään kirkastuneet .

.
. viimeksimainittu olletikin,

mutta nyt se ei pystynyt lämmittämään häntä.
Syynä siihen oli, ettei hän enää jaksanut uskoa

rakkauteen.
Hanna oli kyllä kirjoittanut muuttaneensa mieltä.

Mutta kirje oli tullut liian myöhään. Niinkuin hän
nyt istui tässä ilman sapelia, upseerin välttämätöntä
seuralaista . . . häväistynä ja tuomittuna . . . niin oli
armoton kohtalo riistänyt häneltä harpun . . . rak-
kauden soittokoneen: lemmenlaulu oli vaiennut hä-
nen sydämessään. Trubaduuri oli kadottanut kante-
leensa . . . trubaduuri, joka ennen oli näppäillyt:
»Min drottning! Dtna färger jag bär! ...» 1

Lauha tuuli tohahteli hänen ympärillään. Se
taivutti puutarhan puita päärakennuksen takana,
pannen oksat tavan takaa sivuamaan seinää . . . kuin
olisi sitä suurella vihdasluudalla lakaistu. Oksat
pyyhkivät seinää kuin kohtalon suuri käsi. Pois,
pois . . . niin lakaistiin kaikki entisyys ...ja jäljelle
jäi vain kirvelevä muisto . . .

Oljemarck istui pää käden varassa. Hän ei kiin-
nittänyt huomiota ympärillä vallitsevaan touhuun

1 Kuningattareni! Sinun värejäsi minä kannan.
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ja vilinään. Pimeällä pihalla kuhisi väkeä kuin
muurahaispesässä. Ovet paukkuivat päärakennuk-
sen puolella. Siellä juostiin ja hälistiin.

Pimeä suojeli häntä. Kukaan ei huomannut pirtin
portailla istuvaa yksinäistä upseeria, jokaoli avopäin.
Hänen ohitseen laukattiin. Kannukset kilisivät, ja
sapelin tupet laahasivat pitkin portaita. Mutta
hänen annettiin olla rauhassa. Joku pysähtyi het-
keksi tuijottamaan häntä . . . kuin tunnustellakseen,
että kuka siinä istui. Ahaa

.
. . kotiarestiin tuomittu

luutnantti, joka oli saanut määräyksen seurata ar-
meijaa ilman miekkaa. Oljemarck vaistosi tämän
kaiken, mutta ei liikahtanut.

Jos yöllä kiskoo joen auki, niin me olemme
huutavassa hukassa! pauhasi ääni pihalla.

Onhan silta
Silta! Et, veliseni, tiedä! Syksyiset jäänlähdöt

ovat toista kuin keväällä.
»Kuinka niin?» ajatteli Oljemarck. Syksyllähän

oli vettä tavallista vähemmän vaikka tämä syksy
tosin teki poikkeuksen. Monta viikkoa kestäneet
rankkasateet olivat paisuttaneet joet tulvilleen.
Vielä pari päivää sitten vallinnut ankara pakkanen
oli lujittanut jään. Jos joki loi peitteensä, oli se
paljon vaarallisempi kuin keväällä: jää oli lujaa, sit-
keämpää ...jatulva saattaisi murtaa sillan, joka oli
ainoa ylimenopaikka.

Hän havahtui siihen, että joku puhutteli häntä.
Se oli Hanna Carp.

Tyttö seisoi hänen edessään avopäin, tukka tuu-
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lessa liehuen. Pitäen käsiään esiliinan alla hän näytti
niin turvattomalta, että Oljemarckin sydän heltyi.

Hän ei erottanut tytön kasvoja, mutta pimeän läpi
hänen luokseen kantautuva harvinaisen sointuva
ääni oli ilmielävästiHanna Enefeltin äänenkaltainen.
Oljemarck kuvitteli, että se oli Hanna.

Herra luutnantti . . . minun on niin mieleni
paha, kun kaikki sortavat teitä . . .

Oljemarck ei vastannut. Hän huokasi vain hiljaa.
Tuntui tyynnyttävältä tuo suloinen, leppoisa ääni.
Se oli kuin pehmoisen käden pyyhällys.

Enkä minä usko, että te olisitte tehnyt mitään
sopimatonta. Minä en vo i uskoa ...en tah d o!

Pieni jalka polkaisi päättävästi.
Äiti ei tahtonut laskea minua ulos, mutta minä

karkasin. Minä tahdoin lohduttaa teitä.
(»Oi, Hanna Enefelt! Todellako sinä rakastat

minua?»)
Minä pyysin äidiltä, että teidät kutsuttaisiin

illallispöytään, mutta äiti ei uskaltanut kenraali
Adlercreutzin vuoksi. Minä en välitä yhtään noista
koreista kenraaleista . . . minä olisin heidän kiusal-
laankin kutsunut teidät . . .

(»Oi, Hanna Enefelt! Oletko todellakin muuttunut
tuohon suuntaan?»)

Minä olen kotiarestissa.
Kotiarestissa . . . niinkuin koulupoika! Pappa

olisi voinut sanoa, että »tässä talossa komennan
minä!» Minä puhuin hänellekin .

. . mutta ei hänkään
uskaltanut. Kaikki ovat niin hirveän pelkureita.
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(»Oi, Hanna .
. . oletko sinäkin huomannut sen?»)

- Ja tuo sapeli! Äläs tämä nyt asia, jos venäläi-
nen sen sai! Sehän saa kohta koko tämän maan

ja se on paljon suurempi asia
(»Oi, Hanna Enefelt . . . ajatteletko sinäkin

niin?»)
Herra luutnantti ...te annoitte sen hyvässä

tarkoituksessa . . . ettekö antanutkin?
Tyttö oli noussut portaille ja seisoi Oljemarckin

edessä. Tämä tunsi hänen hiustensa tuoksun.
Annoin, Hanna!
Te ajattelitte isänmaan etua minä en ym-

märrä sitä mutta te ajattelitte ...ettekö
ajatellutkin?

Varmasti, Hanna!
Sanoinhan minä, sanoinhan minä! riemuitsi

tyttö. Minä sanoin äidille: »Oljemarck on ajatellut
vain verenvuodatuksen lopettamista.» En minä
ymmärrä sellaisia .

. . mutta jos venäläinen tänä

yönä hyökkää, niin koko armeija hukkuu.
Mihinkäs on joutunut teidän taannoinen roh-

keutenne? Oljemarck viittasi keväällisen taiste-
lmi aikana tapahtuneeseen välikohtaukseen.

Ei se ollut rohkeutta ... se oli vain uteliai-
suutta. Minä halusin nähdä, vastaako ryssä suoma-
laista.

(»Oi, Hanna ...sitäkö sinä vain tarkoitit?»)
No .. . vastasiko?

Oljemarck lausui sen, kuin olisi elämä jakuolema
riippunut tästä kysymyksestä.
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Ei vastannut .. . eikä vastaa koskaan! Suo-
malaista ei vastaa kukaan ei ruotsalainen-
kaan!

(»Oi, Hanna Enefelt! Kiitos sinulle noista
noista!»)

Oljemarck oli painanut kädet kasvoilleen. Hänen
päätänsä pyörrytti. Tunnelma oli niin väkevä, ettei
hän jaksanut irtaantua siitä. Hän heittäytyi vain
sen vietäväksi . . . kuin virtaan. Tajunta sanoi, ettei
tuo hänen edessään seisova, värjöttelevä tyttö ollut
Hanna Enefelt, vaan kokonaan toinen. Mutta
hänen äänensä muistutti Hanna Enefeltin ääntä niin
selvästi, niin ilmielävästi, ettei hän jaksanut tem-
pautua lumouksesta irti. Sitäpaitsi tyttö muis-
tutti ulkomuodoltaankin tuota rakastettua olentoa
.

.
. tukka, silmät, kulmakarvat . . . leuan pyöreys

ja suupielten värähtely. Sitäpaitsi hänen nimensä oli
Hanna, syntynyt samassa kuussa ja samana päivänä
kuin Hanna Enefelt vain muuatta vuotta myö-
hemmin. Hän huudahti:

Hanna!
Ja katso .

.
. tyttö painui hänen syliinsä kuin va-

piseva, suojaa etsivä olento. Hän nojasi päätään
Oljemarckin rintaa vasten ja nyyhkytti:

Rakastatteko te todellakin minua, herra luut-
nantti?

Tuo monikkomuoto häiritsi jonkin verran Olje-
marckia, mutta hän ei ajatellut sitä sen enempää,
vaan vastasi:

Rakastan, Hanna!
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Hän suuteli tyttöä suulle, suuteli pitkään ja tuli-
sesti. Heidän kyyneleensä sulautuivat yhteen. Tänä
hetkenä ymmärrettiin taivaassa, että tässä pirtin
portailla, hirveästä erehdyksestä huolimatta, kui-
tenkin tapahtui vain maailman luonnollisin asia:
kaksi rakastavaa sydäntä yhtyi . .

. seuraavassa
hetkessä huomatakseen, etteivät olleet määrätyt
toisilleen. Nuori mies huomasi sen tänä samana iltana,
tyttö vasta myöhemmin. Mutta nyt .

. . heidän pai-
nautuessaan toisiaan vasten enkelisiivet suojelivat
heitä.

Mutta vain lyhyen tuokion. Koska taivas on
järjestyksen maailma, piti tämäkin asia saattaa
mahdollisimman pian järjestykseen. Portaille ilmes-
tyi ruustinna Carp ja hän huusi:

Hanna!
Tyttö irtaantui Oljemarckin syleilystä ja kiiruhti

sanaa puhumatta ääntä kohti.
Täällä minä olen, äiti.

Ääni kuulosti viattomalta.
Missä sinä juoksentelet, tottelematon tyttö?

Sinä teet aina päinvastoin kuin sinulle sanotaan!
Ja ovi paukahti kiinni.
Tuuli oli vain yltynyt. Puutarhan puiden oksat

pyyhkivät päärakennuksen seiniä yhä tiheämmin.
Joelta kuului pauketta ja kohinaa. Ilmassa tohisi
jotakin ihmeellisen vapauttavaa, mutta samalla
kuin jotakin liitoksistaan irtaantuvaa . . . kuin olisi
taivaan vahvuus yht’äkkiä hajonnut, ja sen sisäpuo-
lella majailleet ennen tuntemattomat tuulet yhty-
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neet näihin ...täällä maan päällä puhaltaviin. Tämä
erilaisten ilmakerrosten yhtymä (niin Oljemarckista
tuntui) vaikutti yhtäältä kohottavasti, toisaalta
masentavasti ja tuskaa tuottavasti, niinkuin olisi
ilman pyörteeseen joutunut lastun palanen hetkeksi
kohonnut korkeuteen . . . seuraavassa hetkessä tuija-
takseen maahan, missä tuuli sitä ajelivinhaa vauhtia.

»Syksyiset jäänlähdöt ovat toista kuin keväällä»,
muisti hän äsken jonkun lausuneen. Se oli totta.
Yhtäältä sykähti sydämessä palamaan jo sammu-
neeksi luultu lemmenliekki. Sikäli tämä jäänlähtö
muistutti kevättä. Mutta toisaalta sydän kau-
histuen huomasi, että se hento olento, joka äsken oli
riemusta vavahdellut, tulisi surkeasti pettymään.
Niin, niin syksy ei ollut kevättä kaikille, vaikka
se hetkisen saattoi siltä tuntuakin.

»Mitä minä olen tehnyt?» vaikeroi Oljemarck hiljaa
itsekseen. »Minä olen pettänyt viattoman, rakasta-
van sydämen . . .»

Mutta joelta kuuluva kumahtelu ja kohina pa-
nivat mitä voimakkaimman vastalauseen tuollaista
ajatusta vastaan. Jäänlähtö, jäänlähtö se vo i
tapahtua syksylläkin ...minkäs sille mahtaa! Syksy
on riehaantunut näyttelemäänkevään osaa. Kumma-
kos, jos silloin jotakin särkyykin . . . niinkuin silta,
joka yhdistää joen rannat toisiinsa! Silloin ei ole
kysymys ainoastaan yhdestä viattomasta papintyt-
tärestä ja hänen sydänsurustaan, vaan kokonai-
sesta armeijasta, jota uhkaa auttamaton tuho!
Rrr-roiskis! Siellä sortuvat sillan arkut. Virta vie
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ne muassaan. Vihollisen puoleiselle rannalle jäänyt
sotajoukko päästää tuskan parkaisun: »Silta sortui,
silta sortui!»

Oljemarck kuuntelee tuota joen rannoilta kaiku-
vaa huutoa ja melua. Ja hänestä tuntuu hyvältä,
että hän tuohon yhteiseen hätään saattaa upottaa
omat, yksityiset surunsa.

Jos vihollinen nyt hyökkää, tapahtuu korvaa-
maton onnettomuus! kuuli hän jonkun pihalla
huutavan. Hänen ohitsensa juostiin portaita alas.
Pappilan kuistin ovi rämähteli. kun sanantuojat
lensivät ulos ja sisään.

»Kunpa ei hyökkäisi», ajatteli Oljemarck, ja nyt
sekaantui tuohon huoleen yhtä paljon hätää armei-
jan kuin Hanna Carpinkin vuoksi.

Mutta samassa hän havahtui. Pihalle oli kara-
huttanut yksinäinen ratsastaja.

No . . . mitä uutta? Eikö hyväksymistä kuulu?
Ei kuulu . . . mutta ei kuulu vihollistakaan.

»Jumalan kiitos, Jumalan kiitos!» sopotti Olje-
marck itsekseen. Mutta — nyt hän ei ajatellut sitä
omituista tilannetta, ettei vihollinen hyökännyt,
vaikka aselepo oli mennyt umpeen, vaan itsensä ja
Hanna Carpin välillä sattunutta kohtausta.

»Ehkäpä tästä sittenkin jotenkuten selviydytään»,
ajatteli hän, nousten portailta ja horjuen sisään.
Häntä puistatti vilu.

Mutta Siikajoki laski jäänsä sinä yönä har-
vinaista, mutta kuitenkin totta.
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XV.

Seuraavana aamuna näyttäytyi sekasorto vielä
suuremmaksi.

Oljemarck oli nukkunut levottomasti ja heräsi hir-
veään ryskeeseen ja paukkeeseen. Hänen tottunut
korvansa erotti heti, ettei se ollut kanuunanpauketta.
Se kuului joelta, joka nyt melkein äyräitä myöten
tulvillaan pauhasi pappilan ohitse, pauhullaan voit-
taen joen rannoille sulloutuneiden joukko-osastojen
melun.

Hän pukeutui nopeasti ja kiiruhti ulos, ajattele-
matta, että sitenrikkoi määräyksiä. Mutta kukaan
ei nyt joutanut kiinnittämään huomiota häneen.

Näky oli mahtava. Joki oli tavattomasti paisunut.
Yöllä kuuluneet rysähdykset olivat vain olleet alku-
soittoa tälle suurenmoiselle jäänlähdölle. Korkeiden
rantojen välissä vieri musta virta vinhaa vauhtia,
kuljettaen pinnallaan puita . . . juurineen irti las-
keutuneita petäjiä, kallionlohkareita ja valtaisia
jäänjärkäleitä. Vuoron perään ne vyöryivät väke-
vässä virrassa, muodostaen seuraavassa tuokiossa
suuren kosken.

Se olikilin ohi kohiseva, mukaansa tempaava näy-
telmä. jota joki esitti. Hetkeksi pysähtyi rantakal-
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lioista irtaantunut kivenjärkäle keskelle jokea, ja-
kaen virran ja sen laineet uusille urille. Siinä missä
äsken oli kiiruhtanut merta kohti verraten tyven
kymi, kävi nyt voimakas laineiden leikki. Irtaan-
tuneet paadet olivat pysähtyneet näyttämään eri
joukko-osastoille, miltä koski näytti, kun vesi, kallio
japaisuva virranvoima sen yhteistuumin rakensivat.
Se oli mieliinpainuva näky. Tuokion yhdessä kohti
pauhattuaan irtaantui paasi joen pohjasta ja vieri
alemmas . . . siellä sopivassa paikassa uudistaakseen
äskeisen näytelmän. Kohina ja pauhu oli valtava.
Siinä saivat pohjalaiset, porilaiset, turkulaiset ja
hämäläiset kuin havainnollistettuna nähdä oman,
pitkän perääntymisretkensä. Noin olivat hekin tuon

tuostakin asettuneet vastakynteen, mutta vihollinen
oli painanut heidät yhä pohjoisemmas. Ja täällä he
nyt seisoivat . . . tämän äityneen virran takana,
odottaen ylipääsyä tai vihollisen rynnäkköä.

Osa armeijaa oli jo yöllä mennyt yli, mutta
suurin osa oli vielä toisella rannalla. Jos venäläiset
nyt olisivat hyökänneet, niin länsirannalle jäänyt
isompi osa armeijaa olisi ollut surman oma. Tämän
ymmärsi jokainen, ja sen vuoksi kuta epätoivoi-
semmalta ylipääsy näytti kasvoi hälinä ja levot-
tomuus noissa rannalle ahtautuneissa pataljoonissa.

Eivät saa siltaa! huudettiin. Katsokaa
siellä vie virta puunrunkoja!

Yöllä särkyneen sillan kohdalla hääri sotamiehiä,
koettaen saada sitä korjatuksi. Pari rannanpuo-
leista arkkua seisoi osittain eheinä, mutta keskikoh-
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dalta oli väkevä tulva ja suuret jäälohkareet kaatar
neet arkun. Siihen koettivat nyt sotamiehet kasata
kallionkappaleita japölkkyjä, saadakseen kaadetuille
petäjille tukikohtaa. Työ näytti epätoivoiselta ja
vaati melkein yliluonnollisia ponnistuksia.

Miehet siitä menee ...mutta miten käy kanuu-
nain? huudettiin rannalta.

Niin siinäpä olikin kysymys. Näytti mahdot-
tomalta kuljettaa raskaita tykkejä tuota joka liitok-
sessaan nytkyvää, puoleksi sortunutta siltaa myöten.

Tässä oli nyt loppu! kuuli Oljemarck jonkun
lähellään lausuvan.

Niin . .
. tässä oli nyt loppu .

. . Siikajoen murhe-
näytelmä. Sen ensi osa loisti kirkkaana kuin nouseva
päivä. Mutta tämä loppuosa . . . tämä oli koko-
nainen katastrofi.

Eivät saa siltaa .
. . eivät

Samassa kääntyi joukkojen huomio paikalle rat-
sastavaan adjutanttiin. Niitä oli karkuuttanut läpi
yön, jajokaisenilmestyminenteki samanlaisen vaiku-
tuksen, kuin olisi kuoleman enkeli lentänyt paikalle.
Tämän hevonenvalui vaahtoa yltäpäätä. Sevapisija
horjahteli, ellen joka hetki suistumaisillaan maahan.

Mitä? Tulevatko?
Sekava äänten sorina täytti jokiahteen. »Ryssät

tulevat!» huudettiin. Sotamiehet kääntyivät päin,
kiväärinlukot kitisivät, komentosanat kajahtelivat.
Miehet juoksivat edestakaisin hätäisinä, huohottaen.
Joki jymisi kuin pauhullaan säestäen tätä yleistä
sekasortoa.
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Kääntäkää tykit . . . kääntäkää!
Mutta kukaan ei kuunnellut. Suomen armeijan

rippeet olivat täydellisessä hajaannuksen tilassa.
Pelastakoon itsensä kuka voi!

Mutta se olikin vain turha hälytys. Adjutantti
oli tuonut sanan, että aseleposopimus oli hyväksytty.
Melu vaikeni hetkiseksi. Kuului vain kirveiden ja
kankien iskut joelta, kun sillan korjaajat työskente-
livät. Mutta sitten alkoi hälinä uudelleen.

Valehtelevat. .
. haluavat survotuttaa meidät

tähän jokirantaan!
Missä on Adlercreutz? Hakekaa herrat tänne!
Herrat ovat toisella rannalla!

Mutta eivät olleet. Sieltä ratsasti Adlercreutz
ukrainalaisellaan. Hän oli valvoneen ja ylen rasit-
tuneen näköinen. Hän rauhoitti joukot parilla
sanalla.

Aselepo on hyväksytty .. . me menemme rau-
hallisesti yli!

Mieliala vaihtui heti. Samat miehet, jotka äsken
olivat pahimmin herroja haukkuneet, huusivat nyt
kilpaa:

Eläköön Adlercreutz! Eläköön kenraali!
Oljemarck oli koko ajau katsellut tätä sekasor-

toista näytelmää mitä ristiriitaisimpien ja tuskalli-
sinten tunteiden vallassa. Mutta nämä ristiriidat
eivät lainkaan johtuneet tästä hänen ympärillään
ja edessään riehuvasta kamppailusta. Se oli hänelle
aivan ulkokohtaista, hän tarkasteli sitä kuin mies,
jolla ei ollut sen kanssa mitään tekemistä .

.
. jolle
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ei kuulunut, hävisikö tuo ryysyläisjoukko tuossa
hänen edessään vai ei. Hän oli vain ajatellut illalla
tapahtunutta kohtausta.

Hänen omaatuntoaan raateli tuska. Oravaisissa
sattunut kunnianloukkauskin kalpeni tämän viiltä-
vän kivun rinnalla. Hän oli hurmioitumisen hetkenä
pettänyt viattoman, rakastavan olennon.

Samoinkuin ennenkin hän oli lopullisen suhtautu-
misensa tähän asiaan pannut riippumaan tapausten
kehityksestä. »Jos vihollinen hyökkää, syöksyn
sakeimpaan parveen ja etsin kuolemaa. Tempaan
miekan joltakulta.» Ehkäpä hän nyt kuolemalle
kelpaisi. Hän oli muistanut, kuinka hän huhtikuun
18. p:n taistelussa oli etsinyt surmaa, mutta ei ollut
löytänyt. »Ehkäpä se nyt minut huolii. . . kun
taivaanranta rupesi kirkastumaan.» Silloin hän oli
elänyt syvintä masennuskauttaan, ja kuolema oli
vain kiertänyt häntä.

Seuraava ajatus, johon hänen nääntyvä sielunsa
oli tarrautunut, oli tämä: »Jos kaadun . .

. kaadun
hänen kotinsa kynnyksellä. Hän ei koskaan saa
tietää, että petin hänet.» Ja hänestä oli tuntunut
tyynnyttävältä ajatella, kuinka Hanna etsisi hänet
kaatuneiden joukosta ja suutelisi hänen kylmen-
nyttä otsaansa ja hautaisi. . .

Mutta entäpä jos hän ei kaataisikaan? Sil-
loin hän ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa
ilmaantuisi tytön vanhempien eteen pyytämään
tämän kättä. Eikö hän ollut Hanna Enefeltistä
vapaa?



203

Mutta tätäpä hän ei ollut saattanut myöntää.
Jos hän menisi naimisiin Hanna Carpin kanssa, hän
itse asiassa menisi naimisiin Hanna Enefeltin kanssa.
T. s. hän kuvittelisi hänet Hanna Enefeltiksi. Se
olisi samalla jonkinlainen lohdutus ja jatkuva, koko
elämän kestävä tuska.

Mutta kun sana oli tullut, etteivät venäläiset
hyökänneetkään, hän oli kuin herännyt. Oli tapah-
tunut se, mitä sopi pitää uskomattomana: ryssä ei
ollut käyttänytkään tilaisuutta hyväkseen, vaikka
hänellä olisi ollut siihen täysi oikeus. Mitenkäs nyt?
Hän oli vielä kolmanneksi ajatellut tällaisen yhdis-
telmän; »Jos vihollinen ei hyökkää, merkitsee se,
että minä selviydyn jollakin tavoin.» Sama ajatus
kuin yölläkin.

Ja nyt oli se ihme tapahtunut!
Mutta kuinka se kävisi päinsä?
Hän ei saanut tilaisuutta tämän ajatuksen kehit-

tämiseen, sillä häntä tungettiin paikasta toiseen.
Tykkipatteri kolisi hänen ohitseen, matkalla sil-
lalle, joka nyt oli saatu kuntoon. Miehet hakkasivat
hevosia, huudellen ja luikaten. Kukko-Kalle istui
tykkihevosen selässä ja teki hänelle kunniaa.

»Kukko-Kalle . . . hän on onnellinen mies», ajatteli
Oljemarck, ja hänen silmiinsä kohosivat kyyneleet.
Hän ei huomannut vastata Kallen tervehdykseen.

Alta pois ...p-le! Tässä kaikki sapelittomat
ja puolisiviilit pyörivät jaloissa!

Tykkivääpeli heitti Oljemarckiin murhaavan kat-
seen. Hän ei tuntenut tätä.
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»Tämä on minulle vain omiaan ..
. minulle, Juudas

Iskariotille . . .», ajatteli Oljemarck nöyränä javäis-
tyi syrjään.

Hei, hei, pojat! Päästiinpä yli kuin päästiinkin!
Halttu siinä huuteli iloissaan. Huomattuaan Olje-

marckin hän tervehti ja jatkoi:
Matkaan, herra luutnantti . . . viel’ ei ole maan

kuolema!
»Saankohan tuota omistaa itselleni?» ajatteli Olje-

marck, mutta ei tehnyt merkkiäkään, että olisi
seurannut kehoitusta.

Komppaniat ja pataljoonat yksi toisensa jälkeen
marssivat ohi. Repaleiset liput huojuivat aamu-
tuulessa. »Tuollaisiksi ne ovat muuttuneet», ajatteli
Oljemarck, tehden niille kunniaa. »Mutta niitä ei
tahraakaan mikään häpeä . . .»

Oljemarck, tännekö aiot jäädä?
Hiivari siinä marssi komppaniansa rinnalla ja

viittasi hänelle.
Tule mukaan, tule mukaan, hyvä veli!

»Noilla kaikilla on puhdas omatunto . . .» ajat-
teli Oljemarck. »Siksi ne ovat niin iloisia. Minä
yksin en saata olla . . . vaikka minua odottaakin
onni . . .»

Toisella rannalla oli soittokunta ruvennut puhal-
tamaan marssia. Se oli Oljemarckin rykmentin
marssi, uljastahtineu jasytyttävä. »Napoleonin marssi
Egyptissä» oli sen nimi, mutta täällä se ei kaikunut
pyramideille vaan alastomille joen rannoille, joiden
välissä pauhasi tulviva joki.
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»Saankohan minä seurata noita?» ajatteli Olje-
marck katsellen, kuinka viimeiset rivit nousivat
vastakkaiselle rannalle. Hänestä tuntui, että nuo
ylipäässeet joukot kulkivat jollakin tavoin kunniaa
kohti, hän vain yksin kantoi häpeää ja soimaavaa
omaatuntoa.

Hei, silta puretaan! huudettiin toiselta ran-
nalta. Siellä seisoi ryhmä sotamiehiä keksit jakirveet
käsissä.

Oljemarck lähti hoippuen astumaan yli. Vesi
kihisi mustana sillan alitse. Silloin tällöin purjehti
vielä yksinäinen jäänkappale sen arkkuja kohti.
»Tuo iskee tämän kumoon», ajatteli Oljemarck, »ja
minä seuraan mukana . .

.» Mutta jäänlohkare täri-
sytti vain siltaa eikä kaatanut sitä.

Hän pääsi yli. Sotamiehet rupesivat hajoittamaan
siltaa. Kaiken varmuuden vuoksi oli paras tehdä
niin, sillä ryssään ei ollut luottamista. Oljemarck
tempaisi keksin sotamieheltä.

Anna minä työnnän tuon irti.
Hän iski keksin viimeisen tukin niskaan ja työnsi

sen virtaan. Silta oli poikki. Oljemarck kääntyi
lähteäkseen. Samassa hän kuuli sotamiehen takana
sanovan:

Kukahan tuolla huiskuttaa liinaa? Tyttö
nuori tyttö se on.

Hyvästi, hyvästi!
»Hyvästelevät minun puolestani», ajatteli Olje-

marck, ja sanomaton häpeä painoi häntä. Hän tiesi,
kuka se oli.
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00, oi. .
. elämä oli julmaa! Kun hän tuolle jää-

neelle rannalle oli laskenut yhden taakan, sai hän
tällä toisella ottaa uuden.

Oljemarck laahusti armeijan perässä allapäin,
ilman sapelia. Kukaan ei välittänyt hänestä rahtua-
kaan.
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XVI.

Olkijoen sopimus pelasti Suomen armeijan rippeet
varmasta perikadosta. Siitä oliMagnus Björnstjemä-
kin vakuutettu. Hän oli nyt matkalla Rantsilaan ja
hänellä oli kiire. Hän oli lähtenyt myöhään yöllä
Raahesta, missä oli neuvotellut kreivi Buxhövdenin
ja kenraali Kamenskin kanssa edellisenä päivänä
tehtyyn sopimukseen tarvittavista lisäyksistä. Viime
tingassa se oli saatu syntymään. Jumalankiitos.

Olkijoen kylässä, noin penikulma Raahesta koilli-
seen he olivat kohdanneet toisensa, kreivi Potemkin
ja hän, molemmat valtuutetut. Pitkän tinkimisen
jälkeen siinä oli lopulta sovittu seuraavista pykälistä:

l:ksi, että ruotsalainen sotaväki poistuu Suomesta
ja perääntyy Kemijoen taakse;

2:ksi, että Oulu luovutetaan 10 päivän kuluessa
siten, että ruotsalaiset joukot lähtevät sieltä vii-
meistään 29. p:nä marraskuuta, javenäläiset miehit-
tävät kaupungin 30. päivä, ja sitten jätetään muu

osa Suomen aluetta sovitun marssisuunnitelman
mukaan, jota voidaan pidentää epäsuotuisten sää-
suhteiden sattuessa;

3:ksi, että sairaat, varastot ja muu, mitä ruotsa-
lainen sotaväki ei kulkuneuvojen puutteessa voi
viedä pois, julistetaan sotasaaliiksi;
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4;ksi, että ruotsalainen sotaväki sitoutuu olemaan
hävittämättä tai asukkaillejakelemattatai myymättä
tarveaineita, joita ei voida kuljettaa pois;

s:ksi, ettei se myöskään saa Oulusta eikä niistä
maanääristä, jotka luovutetaan, ottaa mukaansa
siviilivirkamiehiä eikä mitään tarveaineita, jotka
kuuluvat maahan;

6:ksi, että ruotsalainen sotaväki lähettää takaisin,
kunkin oman toivomuksen mukaan, ne maanmiehet,
papit, muut virkamiehet ynnä asukkaat, jotka ovat

jättäneet jo luovutetun osan maata, ja nämä saavat
silloin tuoda takaisin hevosensa ja muun irtaimis-
tonsa.

Tämän sopimuksen olivat allekirjoittaneet Adler-
creutz ja kreivi Kamenski, ja Björnstjerna oli päi-
vällä jättänyt toisen ratifioiduista kappaleista Ka-
menskille Raahessa.

Mutta ylipäällikkö, kenraali Klercker, oli tehnyt
sopimukseen pari lisäystä, jotka koskivat aselevon
pituutta ja venäläisten sitoumusta, etteivät nämä
aselevon kestäessä kulkisi Kemijoen yli. Näistä
hänen oli pitänyt neuvotella, ja se oli vienyt aikaa.
Buxhövden ei ollut suostunut merkityttämään niitä
sopimuskirjaan, vaan oli antanut suullisen lupauksen,
että niitä noudatettaisiin. Sen jälkeen hän oli hy-
pännyt vaunuihin ja lähtenyt ajamaan Rantsilaa
kohti.

Seikka oli sellainen, että Sandelsia, joka 18. p:nä oli
saapunut viimeksimainittuun paikkaan, uhkasi Tut-
shkov ylivoimaisesti. Yksi henkikaartilainen oli jo
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lähetetty viemään tietoa sopimuksesta, mutta tämä
ei ollut saapunut perille. Nyt oli hänen riennettävä
sinne pelastamaan Sandelsia varmasta tuhosta.

Vaunut heilahtelivat pahasti kuoppaisella tiellä,
joka oli aivan veden vallassa. Pari päivää sitten
sattunut suojailma oli nostanut joka joen ja puron
tulvilleen, ja lumi suli kuten keväällä. Hevosten
jalat polskivat lammikoissa, ja kylmä vesi pärskyi
kuskin istuimelle.

Hänen matkatoverinaan oli venäläinen esikunta-
upseeri, nuori ylimys. Se oli vanha tuttavamme
ruhtinas Donatjev.

Björnstjernan ajatuksia askarrutti henkikaartilai-
sen kohtalo. Mihin oli mies joutunut? Olivatko
ryssät aikoneet hänet pidättämällä valmistaa Tut-
shkoville tilaisuuden kostaa Sandelsille Koljonvirran
tappion? Aa ... ei tietty sopimuksesta .. . syntyi
taistelu .. . venäläinen voitti, Ruotshi hakattiin
maahan ... aa ei tietty .

.
.

Hän oli hermostunut. P-u tiesi nämä ryssät!
Kavalia olivat. Vaikka tuo venäläinen ylimys
sikäli kuin pimeässä saattoi hänen kasvojaan erottaa

istui näköjään rauhallisena kuin itse viattomuus.
Mihinkähän se meidän sananviejämme joutui?

murahti Björnstjerna lopuksi.
Donatjev oli herännyt. Hän oli muistellut Hanna

Enefeltiä ja nolosti päättynyttä rakkauttaan. Hän
huokasi.

—Ah. . . sananviejä? Mitä sananviejää herra
kapteeni tarkoittaa?
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Niinkuin ei venäläinen olisi tiennyt! Olihan siitä
ollut puhetta jo Raahessa. Ei Kamenskikaan ollut
tiennyt. Kavalia, kavalia olivat nämä ryssät.. .

Hän kertoi lyhyesti sananviejän kohtalon.
Ah .

.
. sota-aikana mies hukkuu noin vain,

vastasi Donatjev ja huokasi uudelleen.
Mutta hänellä oli ollut kreivi Kamenskin kirje,

joka olisi ollut toimitettava kenraali Tutshkoville?
Ruhtinas kohautti olkapäätään. Mahdotonta sa

noa mitään.
Björnstjernaa kiukutti. Olisi se kaunista, jos he

ehtisivät perille vasta taistelun jälkeen. Sandelsin
osasto murskana, ja hänellä povitaskussa Kamens-
kin kirje, joka sisälsi tiedon sopimuksesta. Kirottua!

Luuleeko teidän ruhtinaallinen korkeutenne,
että kenraali Tutshkov on ehtinyt käydä rynnäk-
köön?

Mahdotonta sanoa. Oli hyvinkin saattanut ehtiä
ah, . . . vaikea tietää.

Häntä hermostutti tuo venäläisen »ah!» Niinhän
se huokaili kuin rakastunut neitonen! Kun Donatjev
jonkin hetken kuluttua ehdotti, että pysähdyttäisiin
hiukan huokaisemaan, kiivastui Björnstjerna lopul-
lisesti ja huudahti:

Särje nom! Vaikka menisivät suolet kymme-
nesti solmulle, niin ei pysähdytä! Eteenpäin vain!

Donatjev tyytyi kohtaloonsa japainautui huoaten
kuomun nurkkaan.

Ah . . . sota on surkeaa!
Niin oli, mutta .

.
. vielä surkeampi oli tuo »ah!»



211

Aja! karjaisi hän sotamieskuskille, ja tämä
löi hevosia selkään. Hänen vieressään istui venäläi-
nen jääkäri, jonka kanssa he vuoron perään hoiti-
vat ohjaksia. Hevoset rupesivat ravaamaan. Niin
ne pärskivät kuin keväthölseellä, vaikka nyt oli
syksy, myöhäinen syksy . . .

Aamulla Björnstjerna yhtäkkiä heräsi. Hänkin
oli nukahtanut kuomun nurkkaan. Viime päivien
ponnistukset olivat ylenmäärin rasittaneet häntä.

Ammutaan! huudahti hän ja pisti päänsä
kuomusta ulos paremmin kuullakseen. Hevoset
porskuttelivat vedessä. Siellä täällä pilkoitti lunta
tien varrella. Hänen mieleensä tuli yht’äkkiä pum-
puli ja haavasiteet.

Ammutaan! huudahti Donatjevkin, mutta
venäjäksi, jolloin kuski pysäytti hevoset. Ohjak-
sissa oli nyt venäläinen.

Niin . . . siellä ammutaan, teidän ruhtinaallinen
korkeutenne ... vastasi tämä, katsellen neuvo-
tonna ympärilleen.

Misse ollan? kysyi Björnstjerna. Hän tar-
kasteli märkää metsää tien molemmin puolin.

Viimeisen kievarin nimi oli Kärsämä, herra
kapteeni, vastasi suomalainen sotamies. Meidän
pitäisi olla lähellä Rantsilaa.

Lyö hevonen selkkä!— huudahti Björnstjerna,
jolle nyt selvisi tilanne. Me tullan viime hetki.

Suomalainen sieppasi ohjakset ja lähti ajamaan.
Uupuneet hevoset kompastelivat. Ammunta taajeni.
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Kuului kokonaisia kiväärinlaukaussarjoja. Metsässä,
tien oikealla puolen huudettiin. Kymmenkunta
sotamiestä syöksyi tielle. Björnstjerna erotti uni-
vormuista, että ne olivat suomalaisia. Hetken
kuluttua niitä kohdattiin vielä enemmän. Tien
molemmin puolin oli levittäytynyt jääkäriketju,
jota upseeri komensi. Hän juoksi tielle huomat-
tuaan ajopelit.

Mitä väkeä tämä on? Mitkä nämä ajopelit. .
.?

Hei, seis!
Vaunut pysähtyivät. Samassa upseeri huomasi

Björnstjernan, joka kurottautui ulos kuomusta.
Upseeri löi asennon.

Luutnantti von Nandelstadh Savon jääkäreistä,
ilmoitti hän asennossa seisten.

Björnstjerna tiedusteli, missä Sandels oli. Saa-
tuaan sen tietää hän käski ajaa. Hetken kuluttua he
tapasivat Sandelsin pappilan pihalla. Laukaukset
kuuluivat edestäpäin. Lähetettiin sananviejä Tut-
shkovin luo ilmoituksella, että aselepo oli solmittu.
Puolen tunnin kuluttua saapui venäläisen kenraalin
adjutantti ja vei herrat päällikkönsä luo. Sandels
pyysi Tutshkovia esikuntineen aamiaiselle pappilaan.

Kenraali Tutshkov oli tyytymätön. Viime tin-
gassa olivat lähetit saapuneet keskeyttämään hänen
yrityksensä. Hän olisi kiertänyt suomalaiset kuin
apajaan. Niin hyvän otteen hän oli saanut.

Hän kiroili itsekseen huonoa menestystä. Ruotsa-
laisten päälliköllä oli onni; silloin kuin tämä ei niit-
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tänyt laakereita taisteluista, tuli sattuma hänelle
avuksi, niinkuin tässäkin tapauksessa. Hän lausui
sen julki happamesti hymyillen.

Sandels oli kohtelias isäntä. Hän oli kyllä pannut
merkille venäläisen kenraalin pisteliään äänensävyn,
mutta ei ollut sitä huomaavinaan. Nauraen iloisesti
hän vastasi:

Maljanne, herra kenraali! Te sanotte minua
onnelliseksi. Onnellinen olin kesäkuussa, kun mi-
nulla oli hyvät asemat. Te muistatte?

Tutshkov tarttui vastahakoisesti lasiinsa hänen
toveriensa seuratessa esimerkkiä. Ruotsalainen esiin-
tyi kuin voittaja.

Te unohdatte, ettette olisi voinut niitä säi-
lyttää tähän asti, vaikk’ei Lohtajan sopimustakaan
olisi tullut väliin, huomautti Tutshkov.

Kuinka niin?
Donatjev piti silmällä Sandelsia. Ensi kertaa hän

istui tämän kanssa samassa seurassa. Ruotsalainen
kenraali oli vartaloltaan pitkä, yli kolme kyynärää,
ryhti sotilaallinen, tukka pystyyn kammattu, otsa

korkea ja avoin, nenä roomalainen. Ylpeänä kuin
keisari hän kohotti päätään. Hänen harmaat sil-
mänsä iskivät salamoita, mutta suu hymyili.

Me olisimme teidät niistä karkoittaneet.
Karkoittaneet? Te ette olisi karkoittaneet

minua täältäkään, sillä olin päättänyt syödä aamiai-
seni rauhassa.

Ohoh! Olipa siinä mahtava mies! Kourallinen
joukkoja ja puhui kuin Napoleon!
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Keskustelu kiihtyi. Venäläisiä harmitti taistelun
keskeytys. He olivat jo valmistautuneet murskaa-
maan Sandelsin. Liian monta kertaa tämä olikin jo
päässyt heidän käsistään. Humaltunut venäläinen
kapteeni paukautti lasinsa pöytään.

Lihaa me olisimme teistä tehneet .
.

. lihaa!
huudahti hän.

Missä myllyssä?
Se oli luutnantti von Becker, joka Virran sillalla

oli kunnostautunut. Hän katseli kapteenia uhmaa-
vasta

Kanuunamyllyssä! Tiedättekö, montako meillä
on?

Pyh! Yksi ainoa suomalainentykinluoti oli Koljon-
virralla katkaissut venäläisen ruhtinaan kuin kais-
lan. Ja sen kanuunan oli hän, Becker, suunnannut.

Sandels oli sattunut lähelle ja huomauttanut: »Jag
tror löjtnanten siktar på Svärdsorden/» 1 Niin

hän oli laukaissut ennenmainitulla seurauksella:
Dolgoruki oli mennyt keskeltä poikki, mutta Miekka-
tähdistön ritarimerkki oli jäänyt saamatta.

Mieliala näytti vain kiihtyvän. Pöydän yli siu-
gottiin purevia, pisteliäitä sanoja. Se oli henkistä
miekkailua, jota olisi ollut soma seurata, jollei siihen
olisi sekaantunut ilmikatkeruutta. Ainoastaan San-
dels näytti olevan sen uiko- ja yläpuolella. Hän söi
reippaasti ja keskusteli Björnstjernan kanssa, joka
toisella korvalla hermostuneena seurasi Beckerin ja

1 Minä luulen, että luutnantti tähtää Miekkatähdistöä.
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venäläisen kapteenin kiistaa. Yht’äkkiä paukautti
kenraali Tutshkov lasinsa pöytään ja huusi:

Vai haukuttaviksi meidät tänne kutsuttiinkin!
Hän oli kavahtanut pystyyn, ja hänen toverinsa

olivat seuranneet esimerkkiä. Kiukusta punaisena,
muttakoettaen saada äänensäkohteliaaksi hän jatkoi;

Me kiitämme herroja ja poistumme . .
.!

Mutta nyt seisoi Sandels jälleen pystyssä, lasi
kädessä. Hän oli komea nähdä. Hymyillen ylhäisesti
hän kääntyi Tutshkovin puoleen.

Venäläisenä aatelismiehenä herra kenraali ei
voi loukata ruotsalaisia tapoja lähtemällä pois
tervetuliaismaljan jälkeen, — lausui hän. Jotta
osoittaisin vielä kerran (suu kiinni, Becker!) . . . että

olen vilpittömässä mielessä kutsunut herrat tänne,
kohotan maljani uudelleen ja lausun: Tervetuloa,
herra kenraali, tervetuloa, hyvät herrat! Anta-
kaamme viinin virrata! Se ei kuitenkaan ole niin
kallisarvoista kuin urhoollinen venäläinen ja ruotsa-
lainen veri. Sitä säästäkäämme!

Hyvä, bravo!
Ja Sandels meni mieskohtaisesti kilistämään Tut-

shkovin kanssa. Tämä ei voinut vastustaa ruotsalai-
sen päällikön erinomaista kohteliaisuutta, vaan istuu-
tui tosin vastenmielisesti javiittasi seuruettaan
tekemään samoin.

Ateria jatkui nyt kaikessa rauhassa. Sandels oli
kieltänyt seuralaisiaan ärsyttämästä venäläisiä.

S-keli! Teidän täytyy myöntää, että meillä
suunnataan hyvin.
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Kyllä, kyllä, pajatti ryssä, jota nauratti,
kun toinen puoli lasin sisällöstä läikähti ruotsalaisen
kaulalle.

Puhuttiin muista asioista, kerrottiin juttuja ja
naurettiin. Aterian lopulla kilisti Beckerkin venä-
läisen kapteenin kanssa.

Syrjäisen olisi ollut vaikea päättää, että nämä
herrat pari tuntia sitten olivat seisoneet veriviholli-
sina vastakkain, valmiina tuhoamaan toisensa. Nyt
vallitsi yleinen sopu ja hyvä tuuli.

Kun venäläiset olivat poistuneet, tarttui Björn-
stjerna maljaansa, kohotti sen korkealle ilmaan ja
huudahti:

Sinä, Sandels, voitit Tutshkovin toisen kerran!
Terve!

Herrat kilistivät yleisen iloisuuden vallitessa.
Verenvuodatus oli toistaiseksi lopussa. Nyt voitiin
valmistautua rauhalliseen marssiin tarvitsematta
ajatella, että ryssä keikkui kantapäillä. Mutta Bec-
ker pörräsi päissään kuin käki:

On helpompi tähdätä ryssän ruhtinasta kuin
Miekkatähdistön ritarimerkkiä.

Sandels rauhoitteli häntä.
No . . . se tulee vielä, kunhan tästä marssitaan

Tornioon.
Mutta sitä ei Becker uskonut. Hän räjähti juopu-

neen nauruun.
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XVII.

Oljemarck talsii armeijan jäljessä kaapunkaulus
pystyssä. Pyryttää, ja pakkasviima leikkaa ihon-
pintaa. Lunta on taas viime päivinä satanut vah-
vasti, sitä on paikoitellen polvikaalamaksi.

Tuolla, hänen edellään, jonkin matkan päässä,
laahustavat porilaisten viimeiset rivit. Myrsky
piiskaa miesten hartioita. Ne häipyvät hetkeksi
pyryn peittoon. Sitten erottaa taas epäselviä, tum-

mia, sinne tänne heilahtelevia hahmoja tuiskun
seasta.

Seutu tekee aution vaikutuksen. Ei elollista olen-
toa missään. Niin on, kuin olisiLuojan viha laskeu-
tunut maan ylle ja hävittänyt kaiken. Vain tämä

uupunut, kouralliseksi miehiä huvennut armeija
ryysyvaatteissaan, on ainoa elollisuuden merkki
tässä autiossa hiljaisuudessa.

Lunta tuiskuttaa sakeasti. Oljemarckin mieli-
kuvat vaihtuvat. Ehkäpä tämä ei olekaan Luojan
vihaa, vaan armoa, suurta iankaikkista helläsydä-
misyyttä. Eivät saata taivaan pyhät katsella sitä
kurjuutta, minkä sota aiheuttaa, vaan laskevat
maan päälle paksun, valkoisen lakanan, peittääkseen
veriset jäljet.. .
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Kuormahevosia on uupunut tien varteen. Ne
makaavat siinä niin surkean näköisinä . . . sääret
koukussa ja laihat kaulat ojolla. Eläimet ovat suo-
rittaneet raskaan asevelvollisuutensa. Pian lumi ne
peittää . . .

Siinä makaa sotamies, nuorukainen vielä. Olje-
marckia vetää merkillinen vaisto hänen luokseen.
Keltaiset housut ovat verentahraamat. Käsivar-
ressa oleva haava on pakkasen johdosta ruvennut
vuotamaan ja ryvcttänyt puvun . . . asetakin rinta-
pielet, housut ja säärystimet. Likainen side on
irtaantunut, ja sen toinen pää venyy lumella. Olje-
marck säpsähtää: Rapeli!

Niin, siinä makasi Rapeli rumpunsa vieressä.
Hevosten puutteesta oli hänenkin monien muiden
haavoittuneiden lailla täytynyt marssia. Nyt olivat
voimat loppuneet. Oljemarck muistaa Lungin sanat:

»Riittää se perääntymisretkellä hiljaisempikin pär-
rytys ...»

Kuoleva hourii. Hän heittelehtii ojan reunalla,
yrittää nousta, haparoi haavoittuneella kädellä
rumpuaan, mutta vetää sen sitten valittaen rintansa
päälle koukkuun.

On rumpalikin sotamies ... kuiskaa hän
käheästi.

Samassa hän avaa silmänsä. Niitä peittää jo
kuoleman verho. Nuo lapselliset sinisilmät yrit-
tävät vielä kerran katsella ympärilleen ihme-
tellen.

Onhan rummunlyöjäkin sotamies?
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Oljemarckin rumassa nykii. Itku pyrkii esiin.
Mutta sydän on kuin kuivunut. Eivät toimi enää
kyynelten lähteetkään. Rykien kuivasti hän koettaa
todistaa;

On .
. . varmasti on.

Kuin olisi kuoleva odottanut tuota vastausta,
hän sulkee silmänsä. Se on kuin synninpäästö, jonka
hän on saanut. Oljemarck kysyy:

Onko sinulla kylmä?
Ei . .

. lämmin on ja .
.

. nukuttaa
Niin, nuku vain, Rapeli. .

. olet täyttänyt tehtä-
väsi. Rummutit hiljaa, kun lähdettiin pohjoista
kohti, ikäänkuin aavistellen, ettei täällä, kuoleman
valtakunnan mailla, sopinut kovasti lyödä. Vain
hiljaa, hiljaa vain . . . kunnes taivaalliset vastaan-
ottajat tulivat ja ottivat rumpusi ja kalikkasi ja vei-
vät sinut sisään, lämpimään, avaraan tupaan . .

.

Oljemarck lausuu hengessään siunauksen onhan
hän puolittain pappi. Siihen jääRapeli tien syrjään
rurapuineen.

Niin, niin .. . toiset saavuttivat määränpään,
mutta muutamilla se oli vielä saavuttamatta. Hä-
nenkin täytyi vielä marssia täällä .

.
. povi tuskaa

täynnä . . . kokonainen kantamus suruja jakärsimyk-
siä .. . siinä pienoismaailmassa, jota sydämeksi
sanottiin ... Se löi vielä, vaikka epätasaisesti. .

.

mutta löi kuitenkin, ja siitä oli Oljemarck iloinen.
Tämä ajatus virkistää häntä. Tuntuu niin omitui-

sen keveältä ...aivan kuin olisi Rapeli kuolinhetkel-
lään ottanut hänen henkensä mukaansa katsele-
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maan avarampia näköaloja. Kärsimys .. . siinä oli
jotakin jumalallista. Siihen sisältyi vapahdus ja
lunastus ...se puhdisti ja pyhitti. Kärsimyksen tie,
via dolorosa .

.
. sillä tiellä elettiin taivaallisia hetkiä.

Pieni, heikko ihmislapsikin kasvoi messiaaksi, joka
toimitti lunastuksen: omassa elämässä tehtyjen syn-
tien sovituksen. Ja jos hän oli sankarisielu niinkuin
Rapeli, hän kärsi vielä toistenkin hyväksi . . .

Ajatus laajenee. Se kasvaa valtavaksi. . . sulkee
syliinsä kokonaiset kansat ja valtakunnat. Eikö
Suomi ollut paljon kärsinyt? Monia satoja vuosia
se oli saanut sodan veristä kuormaa kantaa. Se oli
kärsinyt omien syntiensä vuoksi. . . mutta ehkä
myös muiden. Niin . . . ainakin Ruotsin . . . ainakin
Ruotsin, ja toisten pohjoismaitten. Suomi oli Mes-
sias, joka lunasti Pohjolan.

Oi, tätä riemua, joka Oljemarckin sydämen täytti
tässä . . . tällä tohmeroisella tiellä, jota armeijan
jäännökset polkivat! Tämä ajatus hävitti katkeruu-
den, tappoi tyytymättömyyden. Olla yhtenä oman
kansansa jäsenenä suorittamassa tällaista vapahdus-
työtä ... se oli suurta! Mitä silloin merkitsi, jos
omasta puolestaan olikin tuomittu häpeään ..

.

aseettomaksi upseeriksi, joka marssi viimeisenä mie-
henä perääntyvän armeijan jäljessä . . .

Hän oli luovuttanut hevosensa kuormastoon, ei
ollut kehdannut herroiksi ajaa niinkuin toiset, var-
sinkin ruotsalaiset. Oulusta nämä olivat ostaneet
pitkiä pohjalaisia rekiä, joissa maaten laskettelivat
huolettomina eteenpäin. Aluksi hän oli tuntenut
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katkeruutta .
.

. vanha viha Ruotsia kohtaan oli
herännyt. Nyt hän ei enää tuntenut. Nämä viimei-
set sata virstaa olivat hivuttaneet sen pois .. . koko-
uaan pois ... Ja nyt viimeksi Rapeli

Hän veti kaapunkaulusta ylemmäs ja kiinnitti
kulkuaan. Ihmeellistä, että hän oli jaksanut tämän
pitkän taipaleen tehdä! Mutta kun ihmisen kaikki
hengen toiminnat keskittyivät yhteen ainoaan kysy-
mykseen, niin jaksoi. Se oli psykologinen laki.

Hänelle tämä kysymys oli muodostunut seuraa-
vaksi: mikä oli se vanha, joka jäi, ja uusi, jokateki
tuloaan? Ja: millä tavalla minä, Henrik August
Oljemarck, suhtaudun noihin kumpaankin?

Vanha oli Ruotsin aikainen Suomi. . . tuo kohta
seitsemänsataa vuotta kestänyt ajanjakso, johon
sisältyi paljon ...niin äärettömän paljon. Oli mah-
dotonta sitä kaikkea luetella .

. . yhteiskuntamuodos-
tus, valtioelämän alku, maanviljelyksen, kaupan ja
teollisuuden synty, sivistys, uskonto kaikki tuo
kuului siihen vanhaan. Mutta sen lisäksi
monet suuret sodat, nälkävuodet niin . .

. (Kuole-
van Rapelin kuva vilahti hänen sielussaan.) Olje-
marck ei nyt halunnut ruveta pesänkirjoitusta pitä-
mään. Hän tiesi kyllä tuloksen ennakolta.

Mutta tuossa vanhassa oli paljon, jota sydän jäi
kaipaamaan .

. .tuo leppoisa ruotsalainen kodikkuus,
sellainen, kuin minä hän sen oli tavannut Tukhol-
massa. Heillä oli joka herraskartanossa siitä täällä
Suomessa kuin jäljennetty painos, jonkin verran
omaperäisillä suomalaisilla selityksillä varustettu.
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Tuo jäisi joksikinaikaa jäljelle . . . kunnes se uusi
muuttaisi sen muodon siihen suuntaan kuin sen
uuden hengelle oli ominaista. Selitykset siirtyisivät
vähitellen tekstiin, ja entinen teksti astuisi selitysten
paikalle. Kulttuurielämän metamorfosis 1 Suomessa

siinä se oli.
Mutta tähän kaikkeen liittyi myös hyvin paljon

persoonallista, omakohtaista, itse elettyä. Viimeinen
sellainen elämys oli Hanna Carp, Siikajoen papin
tytär. Oljemarckin mielestä hän kuului tuohon van-
haan, entiseen, joka oli jätettävä. Hän, vanhan
ruotsinmielisen pappisperheen jäsen, piti tietysti
kiinni kaikesta entisestä. Hänelle ja hänen kodilleen
merkitsi ero Ruotsista kuolemaa . . .kun taas hänelle,
Oljemarckille, se merkitsi elämää, elämän alkua,
vaikka hän vapisikin tämän tuntemattoman alun
edessä. Hän ei voinut sanoa, millaiseksi se elämä oli
yksityiskohdiltaan muodostuva. Aivan samalla ta-
voin kuin hän ei voinut tarkalleen sanoa, millainen
nykyinen Hanna Enefelt oli ja millaiseksi tämä tule-
vaisuudessa oli muodostuva . . .

Mutta itsestään hän oli varma. Hän tiesi, mil-
laiseksi hänen elämänsä oli muodostuva ja mitä
hän tulisi tekemään. Hän kyntäisi oman peltotilk-
kunsa, kun oli kartanon töistä vapaa, t. s. hän ru-
peaisi pyrkimään isännäksi. Se ei merkinnyt sitä,
että hän itse vielä siksi pääsisi, mutta kenties hänen
poikansa tai poikansa poika . .

. ensin velattomaksi.

1 Muodonvaihdos.
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pienen pääoman omistajaksi, ja sitten kun aika oli
täytetty, niin silloin ...

Mutta juuH tämä epävarmuus peloitti. Oli
mahdotonta lävistää tulevaisuutta katseellaan. Ai-
kojen esirippu esti sen. Samalla tavoin kuin nuo
edessäpäin marssivat joukot tuon tuostakin vilahti-
vat esiin pyryn seasta, vilahti tulevaisuudestakin
kuvia . .

. kauniita jakiehtovia. Mutta yksikään
niistä ei ollut varma, ne olivat vain otaksumia,
arvailuja . . .

Mutta yksi asia oli varma: samalla tavoin kuin
tämä armeija jätti jälkeensäkaatuneita ja haavoittu-
neita, rikkinäisiä rekiä jakuolleita hevosia samalla
tavalla tulisi käymään myös siinä hengen sodassa,
joka tämän jälkeen tässä maassa alkaisi. Oliko rum-
munlyöjäkin sotamies? Oi, hän se vasta olikin!
Hän kulki edellä ja osoitti tietä voittoon: Eteenpäin
jaylöspäin! Heikot siinä sortuisivat tai jäisivät van-
keuteen: entisyyden, ennakkoluulojen, pinttyneiden
perintäkatsomusten orjiksi. Vain sitkeimmät kulki-
sivat perille, päämäärään . . . niinkuin tämä armeija

olkoonpa, että se kulki nyt taaksepäin, ja että sen
päämäärä oli valtakunnan raja. Mutta se raja
saattoi merkitä uuden valtakunnan alkua tuo
»taaksepäin» samaa kuin »eteenpäin».

Hän muisteli Hanna Carpia. Omituista, kuinka
nuo molemmat Hannat olivat liittyneet hänen kohta-
loihinsa. Hanna Carpin muiston synnyttämä tuska
ja katumus oli tuskaa ja katumusta tuon vanhan
vuoksi, joka nyt jäi. Hanna Enefeltin muistoon
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liittyvä pelko jariemu oli pelkoa ja riemua tuon uu-,
den vuoksi, joka teki tuloaan. Mutta vaikka he
näin symbolisoivat noita kahta aatetta, ei hän sen
vuoksi vapautunut mieskohtaisesta tilivelvollisuu-
destaan kumpaankin nähden.

Hän oli aikonut kirjoittaa Siikajoelle ja selittää
kaikki. Mutta vielä ei hän ollut saanut voimia siihen.
Tuo kaikki oli niin vasta tapahtunut. Oulussa hän
oli kuullut tytön etsineen häntä. Tyttö oli tullut
sinne äitinsä kanssa käymään. Oli pidetty loistavat
tanssiaiset, joissa upseerit olivat tanssittaneet kau-
pungin neitosia. Hiivari oli kertonut Hanna
Carpinkin olleen siellä ja kyselleen häntä. Mutta

hän oli piiloutunut ja iloinnut, kun vihdoin
oli päästy lähtemään. Tyttöä hän ei ollut ta-

vannut.

Tämä piiloileminen häntä erikoisesti painoi. Se oli
samanlaista kuin näiden tulevaisuuden mietteiden
hautominen. Niitäkään ei uskaltanut julkituoda.
Menepäs kertomaan noille miehille, että he kulkivat
pelastusta kohti, niin he kiroaisivat ääneensä ja
huutaisivat vasten kasvoja: petturi! Menepäs sano-
maan tytölle, joka hetki sitten on rintaasi vasten
levännyt, ettet rakastakaan häntä, vaan että tuo

kaikki oli ollut vain erehdystä, hän huutaisi samoin.
Siinä syy, miksei Oljemarck ollut saattanut kir-
joittaa.

»Te rakastitte jo toista, ennenkuin minut näitte.
Petturi!» »Te ajattelitte jo Venäjää, ennenkuin läh-
ditte tähän sotaan! Petturi!» Niin olisi käynyt.



Nämä olivat tuskallisia mietteitä . . . mutta näiden
varassa täällä mies kulki. Oli oikein, että häneltä oli
sapeli riistetty. Sellainen upseeri kuin hän ei toti-
sesti ollut arvokas sitä kantamaan.

Ja taas valtasi hänet häpeä jakatumus .
.
. häpeä

maan ja Hanna Carpin vuoksi, katumus entisyyden
ja Hanna Carpin vuoksi. Miksi hän oli sellainen?
Nuo toiset . . . tuolla edellä paarustavat, saattoivat
kaikki rajapyykin kohdalla luoda vilpittömän kat-
seen taaksensa. Hän, upseeri, yksin teeskentelisi.
Oli oikein, että häneltä oli sapeli riistetty . .

.

Siinä tien varrella istui valkeita lintuja kinoksen
syrjällä. Ne pyrähtivät lentoon hänet nähtyään.
»Linnutkin pakenevat minua», ajatteli Oljemarck,
ja hänen poveaan raastoi ääretön tuska. »Parempi,
parempi olisi, että kaatuisin tähän ... tähän tie-
puoleen kuolemaan . . .»

Taas vilahti hänenmielessään Rapelin kuva. Rum-
munlyöjä oli vaipunut maantien varteen virkatoimi-
tukseen kuuluvat kapineet vierellään. Hänellä oli
rumpunsa ja palikkansa. Hän, Oljemarck, ei saisi
laata ennenkuin hänen kunniansa oli puhdistettu.
Upseerina, täysin kunniallisena upseerina hänen oli
kuoltava tai palattava.

Eihän hän itsekkäistä tai kevytmielisistä syistä
ollut niin menetellyt. Hänhän oli tavallaan pelasta-
nut armeijan. Eihän hän ollut veljeillyt ryssän
kanssa . . . minkäänlaisia etuja itselleen havitellut.
Tänä aikana, jolloin niin moni maallisten etujen
vuoksi rupesi ryssän ystäväksi, kärsi herkkä sielu
Rummut 111 16 225
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pienimmästäkin seikasta, joka saatettiin tulkita sii-
hen suuntaan . .

. tuttavuuden rakentamiseksi vihol-
lisen kanssa. Ei hän ei ollut sitätarkoittanut. . .

Siinä olivat jälleen nuo valkoiset linnut, riekot.
Ne eivät olleet lentäneetkään kauas. Ne istuivat taas
lumessa, tien varressa ja laskivat kopekoita. »Kopek,
kopek!» Se vaikutti Oljemarckiin aivan kuin olisi
paholainen hänelle nauranut. Hän lähti juoksemaan.

Joko rupesi puistattamaan?
Oljemarck pysähtyi. Siinä seisoi hänen edessään

sotamies, joka nauroi hänelle. »Mene pois, saatana!»
oli Oljemarck karjaisemaisillaan. Mutta tunsikin
samassa, että se oli Mikko.

Tämä oli ollut etupäässä tuttuja jututtamassa ja
lähtenyt herraansa vastaan. Häntä säälitti Olje-
marckin kohtalo.

Ei olisi pitänyt antaa hevosta ... ei ollut
mikään pakko, touhusi hän.

Pakko se oli, kun kerran hätä käski.
Eivätpähän ruotsalaiset ole antaneet. Tuolla

ajeli vänrikki Ljunggrenkin pitkässä reslassaan kuin
kenraali . . .

Joka ajeli, se ajeli .
.

. hän talsisi.
Eipä silti, etten minä jaksakävellä, mutta toista

on herra luutnantin.
Siinä hän, missä muutkin.

»Sisukas se on tuo sun luutnanttisi», kehuivat
porilaiset.

Sisukkaampia he olivat itse. Olivat kävelleet kah-
desti melkein Suomen halki.
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Ei päässyt Mikko herransa kanssa taaskaan mihin-
kään. Nämä Oljemarckit olivat niin omituista väkeä.
Kyllä hän ne tunsi.

Nyt sitä sitten painetaan Jäämerta kohti,
naurahti Oljemarck. Ja saadaan patikoida jalan.

P-u . . . minä karkaan! murisi Mikko.
Vai vetäisit päällesi sen häpeän.
Silloinpahan oltaisiin samanarvoisia!

Oljemarckin teki mieli vastata kiivaasti, mutta

hän malttoi mielensä. Oli aivan luonnollista, että
hänen herruutensa oli Mikon silmissä saanut ankaran
kolahduksen tuon sapelijutun vuoksi. »Kärsi tämä-
kin . . . kun olet kerran kärsimyksen tiellä», ajatteli
hän, astuen menemään.

Tien käänteestä aukeni eteen avara jokilaakso.
Lumen peittämä joenselkä ulottui kauas, häviten
metsien kätköön. Toiselta rannalta kohosi kirkon
torni, jasen ala- jayläpuolella oli joenrantaripoteltu
taloja täyteen.

Se oli Kemi.
Mikko, joka oli joehtinyt katua äskeistä ylimielistä

käytöstään, lausui isällisesti:
Minä lähden hakemaan hyvän kortteeritalon,

jossa saadaan levähtää.
Ja hän lähti juostakaahottamaan jokirantaa kohti.
Oljemarck asteli alla päin tiheään pakkautuneiden

sotamiesrivistöjen halki. Yksi jatoinen teki hänestä
huomautuksiaan.

Mikä se tuo on, joka viimeisenä kulkee?
kysyi muuan länsipohjalainen. Hän iloitsi siitä, että
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tutut seudut avautuivat eteen. Ja siksi hän oli puhe-
tuulella.

Se on sonotus . . . mäkijarru, ettei vauhti ah-
teissa liiaksi kiihdy. 1

Miehet nauroivat hyvälle sutkaukselle, mutta
Oljemarck ei sitä kuullut. Hän seurasi Mikkoa taloon,
jonka tämä oli valinnut majapaikaksi.

Pirtti oli jo täynnä sotamiehiä. Siinä rähistiin ja
haukuttiin. Turkulaiset moittivat, että toisten ryk-
menttien miehet pakkasivat heidän kortteereihinsa.

Nuo porilaiset tuppautuvat aina jokapaikkaan!
huusi vahva, punakka mies, töytäten Mikkoa

selkään.
Se oli Torski. Hänkin oli ehtinyt tänne asti.

Porilaiset tuppautuvat ryssän silmillekin,
vastasi Mikko. Anna olla tuuppimatta!

Hän johtiOljemarckin kamariin. Se oli pieni kuin
salkkari, mutta lämmin. Sinne oli jo ehtinyt Hiivari.

No . .
. terve taas? Missä sinä olet ollut, kun ei

ole näkynyt moneen päivään?
Jälkihännässä olen tarponut.
Ja yhäkö kotiaresti kestää?

Yhähän se kesti. Taisi olla niin, ettei tähän huo-
neeseen ehkä saanut muita asettua, kun hän oli
rangaistuksen alainen. Hän oli jo tämän ehtinyt
varata.

Viis siitä! Minä ja’an sangen mielelläni aresti-
kopin sinun kanssasi.

1 »Sonotukseksi» sanotaan poroa, jokaraidossa kulkee
viimeisenä ilman pulkkaa.
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Ja Hiivari nosti sotamiehen tuoman matkalaukun
pöydälle ja rupesi kaivelemaan sen sisältöä.

Hetken kuluttua pilkistivät ovesta vakavat, miet-
tiväiset kasvot.

Ei taida olla enää tilaa?
Hiivari katsahti tulijaan. Se oli noin neljissäkym-

menissä oleva vänrikki Pohjois-Pohjanmaan patal-
joonasta.

Se riippuu tästä herrasta, vastasi hän, osoit-
taen Oljemarckia.

Tulkaa vain, sanoi tämä. Kyllä tänne
mahtuu. Kukapa se kontrolloi niin tarkkaan, oliko
hän yksin vai ei.

Nyman, esitteli tulija itsensä ja ripusti
manttelinsa ovenpieleen naulaan.
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XVIII.

Jaa-hah. Te olette huhkinut Savon puolessa?
Vänrikki Nyman oli sytyttänyt piippunsa ja

istahtanut pöydän päähän pienen, neliruutuisen ikku-
nan viereen. Sen takaa kurkisteli kinoksen nokka
kamariin. Pöydällä paloi pieni kynttilänpätkä, joka
vaisusti valaisi tuon ahtaan huoneen.

J00... siellähän hän oli'taistellut Sandelsin ko-
mennossa koko sota-ajan.

Vieras näytti vähäpuheiselta, miltei jurolta. Hä-
nen korkean otsansa alta katseli kaksi viisasta sini-
silmää. Oljemarckista hän vaikutti hiukan luotaan
työntävältä, mutta saattoi olla erehdyskin. Hiivari
rupesi kyselemään Savon rintaman tapauksista,
joista katkelmia kyllä oli kuultu pitkin vuotta.

Mutta hän rakasti sotaa ja seikkailuja, ja tämä
pohjalainen vänrikki tarjoutui kuin itsestään lypset-
täväksi.

Mitäpä sinne sen kummempia kuului kuin munal-
lekaan, Tapella rytistää siellä toki oli saanut tar-
peekseen ~ . sielläkin.

Vänrikki oli ruvennut syömään. Leikaten leivän
kannikasta kappaleen hän istui puukko toisessa
kädessä, sivellen vähä väliä veitsenterällä leivän vii-
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paletta kuin olisi siinä ollut voita. Tuo huvitti
Oljemarckia.

Tuo taitaa olla mukava keino? virkkoi hän.
Sivellä olematonta voita leivän päälle.

Vänrikin silmäkulmassa vilahti veitikka.
Kun siihen tottuu, niin se menee melkein

täydestä, naurahti hän.
Ja viiltäen puukolla leipäpalan päähän syvän

loven niinkuin teki tavallinen maanmies puhdis-
taessaan veistä uutta voin vuolaisua varten hän
pisti leivän lopun suuhunsa, kuin olisi se ollut eri-
koinen herkkupala.

Jos ottaa elämän aivan sellaisena kuin se on,
ei sitä jaksa kestää. Mutta tämä käy.

Hän viilsi uuden leivänpalan ja pyyhki sitä puu-
konterällä, katsellen hymy suussa tovereitaan.

Mukava mies . . . jutteli leppoisasti, vaikka näyt-
tikin itseensä sulkeutuneelta. Oljemarckin mielestä
hän muistutti jossakin määrin Halttua, vaikka vii-
meksimainitun ulkomuoto oli sopusoinnussa hänen
luonteensa kanssa.

Siellä Savossakin meillä oli tämä taktiikka . . .

puhuimme vihollisen mielikuvitukselle. Annoimme
liioitellun käsityksen miesluvustamme ja varustuk-
sistamme. Juteltiin vain reduteista .. . Niin me
siellä pysyttelimme siksi, kunnes tuli tämä lopullinen
perääntyminen.

Jos Sandelsin kurssia olisi seurattu kaik-
kialla, emme nyt istuisikaan täällä, kiivaili
Hiivari.
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Niin .. . miten mahtaisi olla? Vänrikki Nyman
pureskeli leipäänsä ja katsoa tuijotteli eteensä kul-
mat rypyssä. Nyt häntä ei olisi tuntenut äskeiseksi
leppoisaksi juttelijaksi. Sotakarhu, joka oli valmis
iskemään.

Jäh, murahti hän, takoen polvea nyrkillään,
jossa puukko sojotti pystyssä kuin kiväärin pistin.

Kurssi kyllä oli hyvä, mutta, mutta . . .

Hän ei lopettanut lausettaan, nielaisi vain leipä-
palan janyykäytti pari kertaa päätään kuin vahvis-
tukseksi ajatukselle, jota ei ilmaissut. Oljemarck
istui lynkäpäittensä varassa, katsellen vierasta,
jonkakulmakarvat nousivat jalaskivat. Nytkin hän
teki taas tuon äskeisen liikkeen, sipaisi puukon te-

rällä leipäpalaa, kuin olisi levittänyt sille voita.
»Jos ottaa elämän aivan sellaisena kuin se on, ei

sitä jaksa kestää.» Olikohan tuo hänen kuvitelman-
sakin Suomen tulevaisuudesta tuollaista . . . tyhjän
veitsen hiomista leivän syrjää vasten? Kukaties.
Mutta joka tapauksessa oli soma kuvitella niin . . .

Mitäpä siitä Virran taistelustakaan sen enem-
pää ...se oli vain loistava finaali tässä oopperassa ...

vastasi Nyman Hiivarin kysymykseen. Luulen,
että yksi jatoinen meistä muistelee vain karvaudella
kestettyjä strapatseja, koska niistä kerta ei ole ollut
mitään hyötyä.

Hiivari vaikeni eikä jatkanut kyselemistä. Hän
rupesi lataamaan piippuaan. Pirtistä kuului sota-
miesten matalaääninen juttelu. Sielläkin tuntui ole-
van mieli lamassa. Ja kummakos se! »Pojat .. .



233

viimeistä kertaa painaa kylkenne suomalaisen pirtin
lattiaa», lausui jokuasettuessaan levolle. »Huomenna
nukutaan Ruotsin riikissä . .

.» Siihen naurahti toi-
nen lyhyeen ja sitten kuului paljaiden jalkojen
lipsutus lattiapalkkeja vasten.

Niin, virkahti Nyman, nostaen reppunsa
lattialle parasta on panna pitkälleen . . . mitäpä
se miettimällä paranee.

Ja hän rupesi kiskomaan saappaita jalastaan.
Joka kerta kun katselen sukanvarsiani, muistuu

mieleen koti ... jatkoi hän sitten.
Siihen on eukko neulonut nimikirjaimet punai-

sella villalangalla. Minä olen niin omituinen, että
tuollaiset pikkuseikat kuin esim. hyvinneulotut nimi-
kirjaimet sukanvarren suissa muodostuvat minulle
näin iltahetkinä tärkeämmiksi koko maailmaa. Ne
ikään kuin virkistävät jollakin tapaa hän naurahti
kuin anteeksipyytäen, että hän neljissäkymmenissä
oleva jutteli näin. Mutta . . . sitä on kai ihminen
follakin tavoin lapsellinen iästään huolimatta.

Ja Nyman levitti lampaanvillasukkansa kuiva-
maan uunin suuhun, saapasvarsien nokkaan.

»Runollinen sielu», ajatteli Oljemarck. »Varmaan-
kin hyvä ja herttainen perheenisä.» Häntä liikutti
erikoisesti juron vänrikin juttelu. Tämän kasvot
olivat omituisesti kirkastuneet hänen nimikirjaimista
puhuessaan.

Eikö mitä . . sanoi hän, —on suuri Jumalan
lahja osata iloita vähästä. Onko vänrikillä montakin
lasta?
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Neljähän niitä on. . . nuorin syntyi vähää ennen

lähtöä. Siellä ovat Reisjärvellä ...

Oljemarck vilkaisi häneen, mutta vänrikin kasvot
olivat nyt tyynet ja vakavat. Hän asetteli parast-
aikaa laukkua päänsä alle ja levitteli manttelia
peitteeksi.

Herra vänrikki, hätääntyi Oljemarck,
tässä on teille sänky . . . Me nuoremmat nukumme
kyllä lattialla.

Hän oli yht’äkkiä ruvennut pitämään tästä mie-
hestä.

Mutta vänrikki pani vastaan. Ei hän .. .

alempiarvoinen ruvennut siihen se oli herra luut-
nanttia varten.

Mutta kun minä käsken, nauroi Oljemarck.
—• Mikäpä siinä sitten auttaa.
Ja Nyman koppoi kamppeensa ja siirtyi sänkyyn.

Nyt hän näytti taas niin merkillisen alistuvaiselta,
että Oljemarck ihmetteli.

Vaikka kyllä näissä lotjissa taitaa olla jos mitä
liikkuvaista, naureskeli Nyman. Mutta ...ei
sen sotamiehen pinta ole Tukholman röökynän.
Kyllä se kestää.

Kynttilä puhallettiin sammuksiin, ja Oljemarckja
Hiivari paneutuivat lattialle pitkäkseen. Heidän
piippunsa savusivat. Nymankinkuului iskevän tulta
sängyssään. Hetken kuluttua rupesi sieltä kiiltä-
mään punainen piste, jokavuoroin hehkui kirkkaam-
pana, vuoroin tummeni.

Kuusitoista yötä yhtäperää me ehdimmekin jo
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maata leirinuotiolla, jutteli Nyman. Luu-
valoa potevalle se ei ole herkkua, mutta sota on
sotaa.

Sota on julmaa, virkahti Hiivari kuin muissa
mielteissä.

Miten tupakka menestyy Reisjärvellä? ky-
säisi Oljemarck, joka tunsi, että vänrikki poltteli
nurkantakaisia.

Ojah . . . kyllä se, kun sattui jonkinkaanlainen
vuosi. Mutta se vaati väkevän maan. Hänkin
kasteli lantavedellä penkkejä. Tämä oli Virginiaa .

. .

Herroilla oli kai ulkomaan tupakkaa?
Niin oli. . . Geflen vaakunaa.

Kylläpä te hienosti! Tuota .. . mistä olette
sitä saaneet?

Minulla on ollut vähän varastoa mukanani,
vastasi Oljemarck. Ja Oulusta sai ostaa.

Nyman ihmetteli. Hänkin oli kysellyt Oulusta,
mutta ei ollut löytänyt.

Monta puotia minäkin kuljin, mutta siellä
Limingantullin puolessa oli pieni kauppa, jossa vielä
oli. Keskikaupunki oli jo tyhjennetty.

Yai niin Nyman ei ollut arvannut mennä sinne.
Minä siellä Kakaravaaran puolessa kort-

teeraan, jos joskus Ouluun satun. Mutta har-
voin se tapahtuu. Kokkolahan se on meitä lä-
hinnä.

Siellähän saadaankin sitä mainiota pötkyä,
innostui Hiivari. Minä ostin muutaman, mutta

ovat jo aikoja loppuneet.
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Jos herra vänrikki vain haluaa, niin minulla
on täällä repussa, sanoi Nyman, ruveten kopeloi-
maan laukkuaan.

Älkää viitsikö minun vuokseni
Eihän tämä nyt mitään . . . kun ollaan yhteen

satuttu. Minä en mielelläni pure.
Ja Nyman ojensi läpi pimeän aimo kappaleen

Hiivatille.
»Aivan niinkuin Halttu», ajatteli Oljemarck, jakun

oli pimeä, ei kuvitelma rikkoontunut. Mutta hän oli
varma, että vänrikin kasvot nytkin olivat totiset.

Voi raato! puheli Hiivari. Sitä on .
. . ihan

sitä oikeaa! Minä en muuta tekisikään kuin purisin
Kokkolan pötkyä. Hän sylkäistä litsautti seinän
viereen. Mutta taivaaseen eivät taida laskea
mällinpurijoita?

Hiivarin ääni kuulosti niin hassunkurisen vaka-
valta, että Oljemarck naurahti.

Siellä on sylkylaatikot, rakas veli.
Jokohan ..

.? Sitä ihminen kuvitteli kaikkea.
Tämä oli taas sitä samaa, josta vänrikki Nyman oli
äsken huomauttanut. »Jos tämän elämän ottaa
aivan sellaisena kuin se on, ei sitä jaksa kestää.»
Se oli tämä leikinlaskukin sitä tyhjän veitsen hivut-
tamista leivän syrjää vasten.

Kolme punaista pistettä kiilui huoneessa kaksi
aivan vierekkäin ja kolmas sängystä, kamarin pe-
rältä. Sieltä ei kuulunut pitkään aikaan mitään. Ei
kai vänrikki vain ollut pahastunut heidän leikin-
laskustaan?
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En minä .
. . vaikka sanaa rakastankin,

jutteli Nyman vakavalla äänellä.— Kyllä minä lei-
kin ymmärrän. Mutta kun sitä 15-vuotiaasta on
matkassa niinkuin minäkin näissä sotahom-
missa, niinsitä oppii panemaanturvansa Jumalaan . . .

Niinpä niin ei Oljemarckilla eikä Hiivatillakaan
ollut mitään sitä vastaan. Olihan ensiksimainittu
entinen teologi, vaikk’ei tainnut olla niin aivan
puhdasoppinen. Mutta Jumalaan hänkin silti
uskoi.

Vaikeapa taitaisi olla Jumalatta näitä reissuja
rehkiä, tuumi Hiivari.

Joo . . . niitä on armeijassakin jos jonkinlaisia
. . . upseerien keskuudessa vapaamuurareita ja
muita ... Mutta minä en ymmärrä, miten ne
siinä uskossa uskaltavat kuolla.

Pohjalaisen vänrikin ääni kaikui jämeränä kama-
rin perältä.

Oljemarck rupesi puolustelemaan vapaamuura-
reita .. . varovasti, aivan varovasti vain. Hänen
isänsä oli kuulunut niihin. Eivät ne mitään huonoja
ihmisiä olleet. . . siveellinenmaailmankatsomus niillä
oli . . , niilläkin.

Onko herra luutnantti vapaamuurari?
Se tuli äkkiä kuin pyssyn suusta. Oljemarck säp-

sähti. Hän olisi vannonut, että vänrikin kulmakar-
vat nyt riippuivat ihan silmien päällä.

En . . . mutta minä tunnen monta ... yritti
hän, mutta Nyman keskeytti;

Minä tunnen myös, pirun palvelijoita ne ovat!
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Olipa siinä tuima ukkeli tietty pohjalainen.
Hän ilmaisi eri puolet luonteestaan hyvin suoraan,
kun kerran avautui. Ja tällainen iltahetkihän nuk-
kumaan pantaessa oli siihen erikoisen sopiva . . .

kuin luotu. Miksikähän ihminen oli illalla todempi
kuin aamulla?

He keskustelivat harvakseen yhdestä ja toisesta
asiasta, mutta enimmäkseen uskonnosta. Nyman oli
lukenutkin vähän... Jaakko Böhmen kirjojakin.
Mutta ei hän niistä ollut löytänyt sen suurempaa
valoa kuin Lutherinkaan kirjoista. Hänen mielestään
oli parasta ja varminta pysyä jämerästiniissä.

Lutherin uskossa tämä Suomen kansa on kes-
tänyt kaikki vaivan ajat niinkuin tämänkin, jut-
teli hän. - Siitä se on saanut voimansa. Ja Lutherin
uskossa se kestää vastakin tulkoonpa sitten mitä
tahansa ryssän komento tai muu. Se on minun
vakaumukseni.

Eipä sitä haluttu suinkaan kiistää. Hiivari hau-
kotteli:

Joo . . . Lutheruksen usko se on, joka jyllää.
Ei se Martti-tohtori peljännyt paavia eikä paholaista.

Häntä nukutti jo. Pistäen mällin taskuunsa hän
kääntyi kyljelleen, toivottaen hyvää yötä.

Maistukoonpa makealta uni viimeistä yötä
kotimaassa, haukotteli hän.

Samoin, samoin!
Ulkona paukkui pakkanen. Joen jää longahteli.

Kuului pitkiä, ulvontaa muistuttavia ääniä. Tuuli
viuhahti kinoksen nokalla ikkunan takana ja täri-
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sytti rikkinäistä ruutua. Vänrikki Nyman kuului
hiljaa lukevan iltarukoustaan. Oljemarck erotti
sanat: »kotini, omaiseni . . .» Niin, niin Jumalan
suojassapa olkoot. Oljemarck teroitti korviaan.
». . . varjele kuningasta ja valtakuntaa . . . sotajouk-
koa maalla ja merellä ..

.» Niin, niin ... kylläpä
nekin suojelusta kaipasivat . . . varsinkin sotajoukko
. . . tämä Suomen ryysyarmeija . . . »suojele seura-
kuntaasi ja kukista Antikristus ja kaikki pimeyden
vallat . . .» Niin, niin 01jemarck’kin risti kätensä,
yhtyen siten Nymanin rukoukseen. ». . . ja johda
meidät lopuksi sen viimeisen rajan yli iankaikkisiin
majoihin taivaassa . .

.»

»Amen», kuiskasi Oljemarck.
Hyvää yötä, herra luutnantti!
Hyvää yötä, herra vänrikki!

Hän oli saanut tämän miehen läsnäolosta jonkin-
laista sisäistä varmuutta ja ryhtiä . . . jonkinlaisen
omantunnon rauhan. Ja hän oli siitä kiitollinen.

Samassa kajahti ulkoa etäinen rummunpärrytys.
Se katkeili tuulen viuhinasta, kantautuen seuraa-
vassa tuokiossa voimakkaampana makaavien miesten
korviin. Hiivari kavahti istualleen.

Mitä nyt? Joko hyökkäys taas?
Iltataptoa lyövät jossakin joukko-osastossa,

virkahti Nyman rauhallisesti.
Niin se oli. Sieltä kuului •virren veisuutakin.

Kaunistahan tämä on ...päättää tämä retki
näin. »Kun kaikki lepoon sääntyy . . .»

Hiljaisuus.
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Kohta kodittomaksi joutuvan Suomen armeijan
jäännökset lepäsivät pitkin Kemijoen vartta noin
parin virstan laajuisella alalla, joen molemmin puo-
lin viimeistä yötään pitkäksi aikaa. Muutamia
joukko-osastoja oli vielä jäljessä. Tämä oli kärki-
joukko.



XIX.

Ja nyt oli saavutettu raja!
Armeijan etujoukot olivat pysähtyneet levähtä-

mään rajapaalun kohdalle, jokaerottiLänsipohjan ja
Pohjanmaan läänit.

Siitä alkoi Ruotsi.
Näin pitkälle se oli siis päässyt maan toiseen

laitaan. Koko isänmaa oli nyt vihollisen vallassa.
Marssi Oulusta tänne Kaakamojoen toiselle puolen

oli kestänyt viikon päivät pitkä, vaivalloinen
taival, jonkakestäessä oli kuljettu monen leveän ja
vuolaan virran yli, kärsitty kylmästä ja nälästä,
vietetty useimmatyöt taivasalla kovassa pakkasessa.

Miehistö oli masennuksissa t. s. suomalaiset. Hei-
dän kotiseutunsa olivat jääneet kauas. Lööperistä,
uusmaalaisesta, tämä oli jo maailman lopun äärtä,
samoin Kukko-Kallesta.

Joukko eteläpohjalaisia, porilaisia, hämäläisiä ja
uusmaalaisia oli leiriytynyt saman tulen ympärille.
Yaikk’ei levähdysaika ollut tuntia pitempi, olivat
miehet kuitenkin tehneet tulen.

Oli suunnilleen puolen päivän aika, mutta silti
melkein hämärä. Taivasta peittivät synkät pilvet.
Tuuli ajeli niitä pohjoista kohti. Aurinko ei täällä.
Rummut 111 16 241



242

napapiirin lähettyvillä, näkynyt enää tähän vuoden
aikaan kuin pari tuntia keskipäivällä.

Moni oli jäänyt taipaleelle. Osa nukkui ikuista
untaan Siikajoen, Lapuan, Alavuden ja Oravaisten
kentillä... niissä epälukuisissa paikoissa, joissa
tämän vuoden kuluessa oli taisteltu. Osa oli nään-
tynyt välille, kaatunut tiepuoleen tai joutunut
vangiksi. Suurin osa makasi sairaina pitkin Oulun
ja Kemin välistä rannikkoa. Ensiksimainittuun
paikkaan oli jätetty 1 200 miestä ja kolmattakym-
mentä upseeria huonossa tilassa.

Lunki muisteli sitä maaliskuun iltaa, jolloin oli
Eteläisestä lähdetty. Silloin astuessaan maantietä,
jota reunustivat loimuavat leiritulet, hänestä oli
tuntunut tämä armeija suurelta kerjäläisjoukolta,
joka oli lähtenyt anelemaan. Tässä olivat nyt sen
joukon rippeet .

. . tässä tämän rajatolpan ympä-
rillä.

Kerjäläisarmeija palaa herransa luo, joka sen
lähetti matkaan, puhui hän katkeroituneena.

Mutta mitäs on pojilla tuomista?
Hän katseli kulmainsa alta tovereitaan, jotka

tuleen tuijotellen vaieten polttivat piippuaan.
Minä ainakin tuon yksinpä hatun vanteenkin,

jota olen kanniskellut repussani halki koko Suomen,
naurahti Halttu.

Mitäs luulet kruunun siitä hyötyvän?
Ei se hyödykään . . . olen ajatellut pyytää sen

muistoksi, kun perille päästään.
Muistoksi! Siinä oli hullu mies, joka vielä halusi
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kotimuistoja tältä reissulta. Niinkuin niitä ei olisi
muutenkin tarpeeksi jäänyt!

Kotona sillä on määrätty paikkansa, haasteli
Halttu. Minä tiedän, mitä siitä teen.

Voi, typerää! paasasi Lunki. Kodista
puhuu ja se on jäänyt! Kuule, kotisi on tuolla päin,
mutta me painamme kohti Tukholmaa. Pieni
kierros vain tuon poukaman ympäri, niin ollaan
perillä.

Hän viittasi peukalollaan merta kohti.
Niin se oli, että Ruotsin maata tässä vielä oli suo-

jeltava. Ruotsalaiset pataljoonat kuulemma las-
kettaisiin ruoduilleen, ja heidän, suomalaisten, oli
jäätävä näitä seutuja vartioimaan.

Sieltä, ruotsalaisten tulilta, kuuluikin vilkasta
puheen sorinaa. Miehet olivat iloisella päällä. Muu-
tamat lauloivat, toiset hyppivät nauraen tulen
ympärillä. Joku heitteli hattua ilmaan.

Lefve gamla Sverige!
Lunki pihahti kuin kuuma rauta, jota pistetään

vesiruuheen.
Siinä kuulette, pojat, että ilo yksillä, kesä

kaikilla.
Yäärältähän se tuntui Hakustakin, mutta kun se

oli esivallan käsky, ei auttanut muu kuin tottelemi-
nen. Hän ainakin aikoi täyttää velvollisuutensa
loppuun asti.

Älä viitsi höpistä . . . minä kadun nyt, etten
karannut, vaikka oli niin monta hyvää tilaisuutta,

lausui Lunki katkerasti.
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Se oli totta, että hänellä oli ollut monta hyvää
tilaisuutta, mutta häneltä oli puuttunut rohkeutta.
Muita hän kyllä oli yllyttänyt, ja moni oli seuran-
nutkin hänen kehoitustaan. Mutta itse hän ei ollut
uskaltanut.

Ei se oikea sotamies karkaa, jutteliKukko-
Kalle, joka jälleen oli laittanut hattunsa talvi-kun-
toon. Se palajaa vihollisen maaltakin niinkuin
muuttolintu.

Oikein, Kalle.
Rohkaistuneena siitä, että toiset häntä kannatti-

vat, jatkoi Kalle yhä totisemmin:
Ryssän sairashuoneessa oli limput ja särpimet,

mutta minun suuhuni tuli vesi, kun muistelin suoma-
laista pettua. Pois läksin.

Tyhmä on aina tyhmä, nauroi Lunki il-
keästi. Minä olisin jäänyt ryssän palvelukseen,
kun jokerran vääpeliksi karahteerattiin.

Kalle oli kertonut, että ryssät olivat ruven-
neet kutsumaan häntä vääpeliksi, kun hän osasi
lukea.

Minä en olisi jäänyt, vaikka olisivat karah-
teeranneet kenraaliksi, tuumi hän totisena.

Siinä sinä oikein sanot. Ei suomalaisesta ole
ryssän rengiksi.

Eikä ruotsalaisen!
Lunki nousi ähkäisten. Häntä hermostutti ruot-

salaisten tulilta kaikuva nauru ja mekastus.
Riitelemään läksi, virkkoi Halttu. Se on

sapekas mies.
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Oikea pohjalainen, kehui Korkki. Hän ihaili
Lunkia.

Pohjalainen sitä saattaa olla, vaikk’ei jokaiselle
äksyilekään . .

.

Korkki vaikeni. Hän muisteli Kuortanetta ja sen
kukkoviiristä kirkontornia. Niin rauhallisena se
seisoi järven rannalla, tumman petäjikön keskellä,
kuvastellen itseään järven pintaan. Hän ei ollut
mikään järin jumalinen, mutta tänä hetkenä, tässä
Perä-Pohjolan harmaan taivaan alla, muistui koti-
pitäjän punaiseksi maalattu temppeli hänen mie-
leensä. Hän tunsi kaipausta.

Milloinkahan kuultanehen kotipitäjän kirkon
malmien kumahtelua taas? huokasi hän vaka-
vana. Ei tälle puolen joulua ainakaan.

Niinpä niin . . . toisenlaista oli maailma täällä.
Ruotsin puolella. Ei tämä miellyttänyt suomalaista
. . . vaikka kansa olikin samaa. Niin erilaiset olivat
olot, puheenparsi ja vaatetus. Poronkallokkaissa
ja peskissä täällä talonpoika toikkaroi kyöpeliksi
puettuna, kuin Hiiva-Nuutti koto-Hämeen puo-
lessa. Eivät olleet näiden asumukset Uudenmaan
taloihin verrattavissa, ei pellot Pohjanmaan peltojen
veroiset. Oudosti soittivat kirkonkellotkin. Kaikki
oli vierasta. Vasta tuon rajapaalun toiselta puolen,
jossa nyt makoili turkulainen Torski, alkoi oma maa,
rakas Koti-Suomi. Siellä . . . vain siellä oli tuttava
jokatupa ja mökki . .

. joka järvi ja joki, joka harja
ja vaaranlaki. Sinne palasivat miesten ajatukset
tänä hetkenä .

.
. saloseudun torppiin, Satakunnan
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takamaille, Pohjanmaan laajoille kytösavun au-
keille, Hämeen viljaville seuduille. Jokainen pyhitti
nämä lepohetken viimeiset minuutit kotiseudun
muistelemiselle.

Itse asiassa ei tämä raja Ruotsin puoleinen
seutu yhtään eronnut Suomen puoleisesta. Saman-
laista oli maisema, samanlaisia asumukset. Mutta
omalla puolen olisi arvostelu vaiennut. Vasta rajan
yli tultua huomattiin se, mikä itse asiassa oli huo-
mattu jo rajan toisella puolen. Rakkaus on sokea ja
puolueellinen.

Torski, joka oli levännyt rajatolpan Suomen puo-
leisella sivulla, kohosi pystyyn ja virkkoi:

Viel’ mä viimesse kerran lämmitin hartioillan
sitä maat’, ku’ mun synnyinmaaks sanotaan. Täss’
on poika levännyt, ja mä merkkaan sen!

Ja Torski rupesi pistimensä kärjellä piirtämään
lumeen painautuneen miehen kuvan yläpuolelle:
»Täs lebäs Torski.»

Se oli niin hullunkurista .
. . niin samalla kertaa

hassun ja juhlallisen näköistä, että yksi ja toinen
miehistä veti suunsa hymyyn. Mutta kun he
näkivät, millä vakavuudella ja hartaudella Torski
työnsä suoritti, he eivät enää hymyilleet, vaanyksi ja
toinen huokasi salaa ja pyyhkäisi kyynelen silmä-
nurkastaan.

Siin’ se on! On melkein ko hautakirjoitus . . .

ja kukas sen tiettä, etteskö se mun hautakirjoituk-
seks jääkin. Mutt’ oissin mä kertta viäl’ halunnu
nährä Kulttusvakan.
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Hän nimitti siten Turkua, kotikaupunkiaan.
Komppaniat. . . ylös! Riveihin ..

. mars!
kajahtivat samassa upseerien komentosanat.

Jako kahteen!
Se suoritettiin.

Toinen rivi pois! Eteenpäin ojennus
seis! Käännös oikeaan-päin! Kivääri olalle vie!

Ilman tahtia .
. . eteenpäin mars!

Mutta komppania ei liikahtanut. Tapahtui ensi
kerran koko Suomen sodan aikana, ettei komentoa
heti toteltu. Miehet kääntyivät taakseen, loivat
vielä kerran katseensa rajapylvään toiselle puolen . .

.

yli jäätyneen, hiljaisen, lumen peittämän maiseman.
Ne muutamat harmaat mökit, jotka kyyhöttivät
joen partaalla, saivat tänä hetkenä osakseen monta
hellää katsetta kyynelten puoleksi samentamista
silmistä. Se oli Suomea, isänmaata ... nuo mökit,
nuo saunat ja harmaat heinäladot . . . jokainenaidan-
seiväs jakaivonvintti. Se oli Suomea, syntymämaata
... nuo lumen alla lepäävät pienet peltotilkut ja
tuo tumma, äänetön metsän rinta .

.
. nuo alastomat

koivut ja pajupensaat, joita tuuli nyt huojutteli.
Ne heiluttivat päätään kuin vaikeroiden, että maan
viimeinen turva nyt jätti... ja tuo mökin portaalla
seisova vaimo, joka kädellä silmiään varjostaen kat-
seli joen toiselta rannalta, oli kuin itse Suomi-äiti,
kärsivä, köyhä isänmaa, paljaaksiryöstetty . . . Huo-
kaus pusertui monesta miehekkäästä rinnasta, ja
yksi ja toinen käsi kohosi pyyhkäistäkseen pois
väkistenkin esiin pusertuvan kyynelen.
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Eteenpäin mars!
Nyt liikahtivat rivit. Kiväärinpiiput heilahtivat,

jalka kohosi ottaakseen ensimmäisen askelen vie-
raalla pohjalla ja hiljaa painui komppania eteen-

päinyhä tummemmaksi käyvää taivaan rantaa kohti.
Kotimaa oli jäänyt.
Pitkän aikaa vallitsi riveissä haudan hiljaisuus.

Jos joku olisi jotakin sanonut, olisi toveri varmaan-
kin äkäisesti töykännyt puhujaa kylkeen. Se olisi
ollut merkki, että asianomainen oli häirinnyt hiljai-
sen hartaushetken, jonka jäähyväiset isänmaalle oli-
vat virittäneet.

Mutta sellaista häiritsijää ei ollut. Jokainenmarssi
äänetönnä, koettaen painaa sielunsa pohjaan tuon

viimeisen kuvan katoavasta kotimaasta. Vain ruot-

salaisista pataljoonista kuului laulua ja melua.
Siellä iloittiin kotiseutujen näkemisestä. Hurraa-
huudot kajahtelivat, kuului suomen- ja ruotsin-
kielisiä sanoja. Jokainen vastaantulija sai iloisen
tervehdyksen, ja tämä kääntyi katsomaan ihmetel-
len, että olivatpa nämä nyt . . . nämä valkorintaiset,
sinitakkiset sotamiehet alhaisia . . . kun puhuttelivat
yhteistä kansaakin. Kummakos se, kun palasivat
kotiin! Mutta nuo perässä marssivat äänettömät
joukot. . . mitä ne olivat? Asepuvut erilaisia .. .

harmaita, harmaita . . . vain paikoitellen sinistä ja
keltaista. Ruotsin valtakunnan värit. Eivät ne

voineet olla vihollisia. Ei, ne olivat suomalaisia . . .

rajan toiselta puolen.
Päivää! Tervetuloa!
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Mutta riveistä ei kuulunut yhtään vastausta.
Haudan hiljaisuus vallitsi.

Tervehtijä katsoi kummissaan poistuvien jälkeen.
Sellaista väkeä! Äänettömiä kuin haamut hautuu-
maalla.

Mutta »haamut» marssivat pohjoista kohti.
Puolentoista tunnin perästä rupesi edestäpäin pohot-
tamaan korkea kirkontorni. Se oli terävähuippuinen,
piirtyen taivaanrantaa vasten kuin jättiläisneula.
Hetken kuluttua näkyi vasemmalta toinen, kupu-
kattoinen, juhlallinen temppeli, ja siitä hiukan oi-
kealle kolmas, matalampi. . . huurteisten puiden ja
talonkattojen keskeltä.

Mehän taittiin tulla ryssän valtakuntaan,
virkahti Jaskari. Täällähän on kirkkoja kuin

Venäjän Pietarissa.
Ei ollut ryssän valtakuntaa. Oli samaa Suomen

heimon asumaa aluetta kuin rajan toisellakin puo-
len. Kaksi sisaruskaupunkia katseli toisiaan kapean
jokiuoman yli Tornio ja Haaparanta. Kolmas,
vasemmalle jäänyt kirkko mahtavine kaksikerrok-
sisine pappiloineen, oli Alatornion puolta.

Lefve Torneå ... lejve Haparanda! huutelivat
upplantilaiset ja västmanlantilaiset, juosten joenran-
nalla edestakaisin. Hell dig, du Nordens paradis! 1

Mutta suomalaiset katselivat synkännäköisinä
noita kahta toisiaan vastapäätä sijaitsevaa kaupun-
kia, jotka leveä joki heistä erotti.

Ne olivat heille vierasta maailmaa.
1 Terve sinulle, sinä Pohjolan paratiisi!
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XX

Toinen prikaati oli sijoitettu Tornionjoen ala-
juoksun länsipuolella oleviin kyliin ja taloihin.
Kukko-Kalle oman patterimiehistönsä kanssa oli
joutunut muutamaan taloon Haaparannan liepeille.
Se oli aivan kaupungin tulliportin takana.

Täällä sitä nyt oltiin. Kallesta tämä oli ihme-
maailmaa. Ihmiset tosin samannäköisiä kuin muual-
lakin, mutta kieli ja vaateparsi aivan toista kuin
Karkussa.

Nämä ihmiset käyttivät h:ta alituiseen. Joka
sanaan he sen sijoittivat. »Met olethan ja met men-
hän!» Hilla ne pojat laskettelivat kuin poronpulkalla!

Niin ne porot ...ne olivat eläimiä! Ei olisi
luullut maailmassa löytyvänkään tuollaista otusta.
Sarvipää kuin itse paholainen, mutta kepeä mene-
mään kuin henki.

Kallen kortteeritalon isännälläkin oli poroja.
Niitä hän hoiti janiitä hän »vensi». Milloin ne olivat
metsässä »veitallaan», milloin pihassa »jäkäläkan-
nossa».

Se poronjäkälä oli myös mukavaa mutjaketta.
N äkyikän sitä Katkunkin metsissä, mutta siellä sitä
oli vain niukalti. Niin oli, kuin olisiLuojalta metsiä
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luodessaan jäänyt jotakin tarpeetonta töhkää jäl-
jelle. Mutta täällä oli kuulemma metsät laskettu
kuin mattoon . . . niin kuulsi kellertävälle, missä vain
ulohtaammalle käveli kesäaikaan. Oli tämä maa-
ilmaa!

Kallekin oli saanut hankituksi itselleen poron-
nahkakallokkaat ja »säpikkäät». Säästörahoillaan
hän oli ne ostanut. Samoin hän oli hankkinut Lii-
salle sievät »nutukkaat». Ne hän veisi lahjaksi
K arkkuun.

Mutta kaikkein vaikeinta oli kenkien heinitys.
Sitä taitoa ei Kalle tahtonut oppia millään. Isännän
piti moneen kertaan kädestä pitäen näyttää. Hä-
nellä olikin urakkaa, kun piti näyttää niin monelle.
Jokainen pyrki oppimaan tuon merkillisen taidon.

Kalle istui takan ääressä ja työnsi heinää kal-
lokkaaseen. Oli aamu, ja miehet olivat vasta nous-
seet. Säälitti vähän haaskata tuollaisia hyviä, kirk-
kaan kiilteleviä, merenvihreitä heiniä. Niitähän olisi
voinut syöttää hevoselle.

Ei hevonen noilla elä . . . pilliheinä on hevosen
ruoka, huomautti isäntä.

Kyllä Moska-Ruuna ainakin olisi näitä mielissään
popsinut. Siinä se oli hevonen!

Yhtäkkiä Kalle huomaa oudon hiljaisuuden ym-
pärillään. Vanha emäntä, ontuva ihminen, on kuu-
kannut tuvan perältä penkille, Kallen läheisyyteen.
Isännältä on jäänyt tervaskannon haarukka kou-
raan. Hän oli juuri ollut asettamassa sitä takkaan.
Kaikki tuijottavat Kallea kuin ilmestystä.
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Moska-Ruuna? Mistäs tieät sellaisen hevo-
sen . .

.?

Höh . . . heillä oli ollut sellainen ruunankopukka
armeijassa, Tööpelin prikaatissa .

. . tykkihevosena.
Sen tunsi jokainen tämän pirtin mies. Oli palvellut
aikansa ..

. Helsingistä ja Hämeenlinnasta asti. . .

kunnes Juuttaalla oli kaatunut.
Joo . . . sellainen hevonen oli ollut.

Minkänäköinen se oli?
Kalle kuvaili tarkkaan .

.
. sen jasen näköinen . . .

tavattoman tukevat vuohiset, karvaiset japörröiset,
pitkä raato ja suonikas kaula sellainen se oli ollut.

Ja rovastin maha.
Niinkö? Isäntä näytti hätääntyvän,
Justiinsa! Niin heilui kuin lekkeri.

Mustanpruuni?
Oli kyllä.

Vasemmassa silmässä kaihi?
Ka oli . . . juuri niin. (Kalle rupesi jo aavistele-

maan.)
Oikeassa etujalassa patti?

Oli . . . melkein nyrkin kokoinen!
Herra siunakhon! pääsi vanhalta emännältä.

Kalle katseli häntä suu auki, ja silmät räpytti-
vät kuin kovassa tuulessa. Toisetkin tykkimiehet
olivat jääneet odottamaan kuin maailman merkil-
lisintä uutista.

Se oli meän talosta lähtöisin
Ja isäntä asetti juurakon sakaran takkaan. Ja

hänen kätensä vavahteli.
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Tuli leimahti korkealle. Se räiskyi ja rätisi. Tun-
tui, kuin olisi se virittänyt ylistyslaulun sen johdosta,
että tuntemattomille teille joutunut vanha talon
kasvatti oli vihdoinkin löytynyt. Kalle oli aivan
ällistynyt.

Duoda . . . teidän hevonenko se oli?
Meän.

Ihmeellistä! Kallesta tuntui, kuin olisi hän yht-
äkkiä joutunut sukulaistaloon . . . kuin olisi tuo

jykevätekoinen, jäyhä isäntä ollut vähintäänkin
setämies, oudolla tavalla löytynyt isän veli, jonka
olemassaolosta ei aikaisemmin ollut tiettykään. Ja
samalta tuntui talonväestäkin. Heistäkin oli Kalle
kuin läheinen omainen.

No .
.

. johan nyt jotakin! Tykkimiehet vihelsivät
hiljaa. Sattuipa . . . sattuipa totisesti!

Annasta mie heinitän sun kenkästi, lausui
isäntä Kallelle harvinaisen leppoisasti. Et näy
vielä oshaavan.

Kalle siirtyi penkille istumaan. No ihme ja kum-
ma! Vai täällä oli Moska-Ruuna syntynyt. Hän kat-
seli tovereitaan silmät renkaina.

Täällä on syntynyt .
. . juuri tuossa tallissa

tuolla.
Isäntä osoitti ikkunasta näkyvää ulkohuone-

ryhmää.
Ihan kaupungin liepeillä! Ilmankos sillä olikin

herraskonsteja!
Kalle sai ruveta kertomaan hevosen vaiheista.

Se oli ollut hänen nimikkonsa . .
. hänen paras ystä-
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vänsä. Yhdessä he olivat jakaneet sotaretken vai-
vat . . . surut ja ilot. Ruuna oli särpinyt »poolinsa»
kuten herrat .. . maiskutellut ja hörähdellyt. Hän
oli jutellut sen kanssa kuin ihmisen ...ja hänestä oli
tuntunut, että ruuna oli ymmärtänyt jok’ikisen
sanan. Kun hän illalla oli ruvennut tavaamaan, oli
se kuunnellut. . . aivan kuin olisi käsittänyt, että
viljeltiin Jumalan sanaa. Silloin tällöin oli vain
huoaissut . .

. niinkuin huokasi ihminen, kun jokin
tämän mutkikkaan elämän ongelmista yht’äkkiä
selviää. Sellainen oli ollut Moska-Ruuna.

Vanha emäntä oli niin liikutettu, että pyyhiskeli
silmiään, eikä ollut itku kaukana Kalloltakaan.
Merkillinen tunnelma vallitsi pirtissä. Lapsetkin,
joita oli puoli tusinaa, olivat heittäytyneet hil-
jaisiksi. Se oli kuin muistojuhla kuolleen kun-
niaksi.

Tässä kasvoi varsasta asti, mutta loukkusi
ittensä mettässä, kun tuo poika oli honkia veättä-

mässä. Sille kasvoi kaihi silmän päälle, ja niin musta-

laiset sait sen halthuunsa.
Joo .

.
. sitä ei saattannu enää käyttää. Ja kun

oli alituinen rahan nuusa, niin myöthin . . .

Sitähän mie olen kaiken aikhaa surrut, kun se
mustalaisille jouthui, huokasi vanha emäntä.
Mutta nytpä ovatkin päättynhet ruuna-raasun
vaivat . .

.

Ja nyt kun oli ikäänkuin ruunan hautajaiset
vietetty, päästiin jälleen vapaammin juttelemaan.
Todettiin, että ruuna oli nähnyt paljon . . . käynyt
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Helsingit, Kuopiot ja Mikkelit. Se oli siinä kohden
kokenut enemmän kuin talonväki.j

Mie en ole käynny Luulajassakhan, tuumi
isäntä. Kerran piti ruunan kanssa lähteä, mutta

mikä lie tullut, ettei päästy. Vai oli se ruuna sellaiset
reissut tehnyt!

Oli. Ja nyt rupesivat tykkimiehet kilvan ylistä-
mään hevosta. Ennen he olivat sitä pilkanneet ja
Kallea sillä kiusanneet, mutta nyt he haastelivat
siitä kuin arapialaisesta oriista. Oli se ruuna ollut
eri hevonen, oli! Satoja penikulmia se oli potaltanut.
Mutta mitäpä siitä! Niitä oli maailmassa paljon
markkinakonia. Ruuna oli tehnyt sankarityön,
ennenkaikkea suorittanut asevelvollisuutensa .

.
. pal-

vellut Suomen armeijassa. Siihen oli suhtauduttu
kuin järjellä varustettuun olentoon . . . lomakin oli
myönnetty niinkuin sotamiehelle.

Ja Kalle kertoi Siikajoen tapauksen.
Eikö se pöljännyt tappelussa,kun kävi sellainen

pauke jaryske? kysyi vanha emäntä.

Eikö mitä! Niin oli kuunnellut korvat luimussa ja
heittänyt aina syöntinsä, kun liian lähellä pamahti.
Hiukan vain oli vavahuttanut nahan pintaa, puista-
huttanut päätä ja ruvennut sitten uudestaan pures-
kelemaan.

Vai sellainen oli ollut! Kumma, kun se eläinkin
tottui vaikka minkälaiseen melskeeseen. Vavahtele-
maan siinä luulisi rupeavan ihmisenkin .

.
. saatikka

sitten luontokappaleen. Mutta kun ne olivat nekin
tavallaan järjellä varustetut, niin ymmärsivät.
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Mutta nyt ei vanha emäntä enää voinut yhtyä
poikaansa. Hän pani vastaan.

Ei ole luontokappalhella järkeä.
On sillä! kiivaili Kalle. Ruunalla ainakin

oli! Joka ymmärsi komentosanatkin.
Ja Kalle rupesi kertomaan, kuinka Moska-Ruuna

tappeluun mentäessä oli kiinnittänyt vauhtia ai-
van kuin olisi käsittänyt, että kuru oli tarpeen.
Ja kun komennettiin: »bröstä af!» oli se pysähtynyt
siihen paikkaan ja lähtenyt sitten karkuuttamaan
etuvaunua syrjään, hiukan taemmas. Kyllä se oli
ymmärtänyt.

Joo . . . sellainen oli Moska-Ruuna ollut, vahvis-
tivat Kallen toverit.

Joo . . . miksei oppiihan eläin nimensäkin
tuntemhan, virkahti isäntä tyytyväisenä.

Hän heitti kallokkaat Kallelle, joka avojaloin oli
tepastellut pirtissä, säpikkäät säärissä, ja rupesi
kertomaan Moska-Ruunan lapsuutta, minkälainen
oli ollut, miten oli kilostellut ja piehtaroinut. Ja
hirnumaan se oli ollut koko pakana! Niin oli lähet-
tänyt kuin pätsistä . .

. sellaisen tulisen pärskeen,
kun oli tamma sattunut lähettyville. (Sotamiehet
iskivät silmää toisilleen. He eivät jaksaneet tajuta
tätä luonnonlasten viatonta juttelua.) Leikata oli
pitänyt. . . kun pakkasi vallattomaksi. Mutta ei se
senkään jälkeen ollut isosti talttunut. Hörähdellyt
oli vieläkin tiellä toisia sivuuttaessaan . . . aivan
kuin olisi kysynyt, että »siinäkös sinä? Mie se olen
nyt tällainen...» Oli se Moska-Ruuna ollut sellai-
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herran läänistä eikä sittenkään tavannut. Jos ei
vammaa olisi sattunut, olisi kai vieläkin tässä . . ,

kotosalla ja kiskoisi halkokuormia kaupunkiin.
Mutta hyvä oli niinkuin oli, jaruuna oli päättänyt
päivänsä kunnialla.

Kalle oli koko ajan kuunnellut jännittyneenä.
Toinen käsi kallokkaan ruojuen laidassa, hän oli
yrittänyt vetää, mutta isännän jutellessa joka kerta
keskeyttänyt, kun kertomuksessa sattui mielen-
kiintoisempi kohta. Joo . . . jopa vain . . . kyllähän
hän sen hyvin ymmärsi, mikä ettei. Hirnahdellut
oli Moska-Ruuna vielä vanhoillaankin, kun oli sat-
tunut iloiselle päälle.

Hän oli niin tavattoman onnellinen. Olipa mukava
sattuma, että hänen piti majoittua Moska-Ruunan
syntymäkotiin. Niin se Jumala ihmeellisesti joh-
datti. Hän oli tyytyväinen kaikkeen, koko elämään.
Ei hänellä ollut mitään valittamista. Jos sota olisi
käynyt toisella tavalla, hänen mielestään maailma
olisi ollut täydellinen. Mutta se oli mennyt niinkuin
oli mennyt sille ei mahtanut mitään.

Hän sai kallokkaat jalkaansa ja astua töppelehti
muutaman kerran edestakaisin.

Niinhän nämä keinuvat jalan alla kuin suo-
mätäs, nauroi hän. Mutta lämpimät nämä
ovat.

Joo. Kyllä ne lämpimät olivat. Mutta tuota

. . . mitä se Kalle oli tarkoittanut sillä »poolilla»,
ota oli kertonut ruunan juoneen?

Rummut 111 17 257
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Kalle selitti. Herrat pitivät kestejä pappiloissa . . .

joivat punssia jaturrasivat. He ruunan kanssa olivat
törsänneet tallissa . .

. pitäneet omaa juhlaansa.
Vai juopottelemaankin se ruuna sillä reissulla

oppi, naurahti vanha emäntä puoleksi pahoillaan.
Mutta isäntä ehätti väliin. Ei nyt sentään. Kalle-

han puhuimoskankeitosta. Jos se oli juopottelua, niin
ruuna oli oppinut sen jotäällä kotona. Se oli vertaus.

Niin vertaushan se oli. Hän, Kalle, oli sen
keksinytkin, kun se näytti niin mukavalta.

Niinpä niin. Ruunasta ja ruunan vaiheista riitti
juttua vaikka kuinka pitkälti. Se oli ehtymätön
keskustelun aihe. Kalle sai tietää, että Alavojakka-
lassa, joen toisella puolen, oli ruunan veli, yksitoista-
korttelinen laukki. Ruuna oli sekin niinkuin toi-
nenkin.

Kalle innostui. Missä talossa se oli?
Isäntä mainitsi nimen. Kalle päätti ensi tilassa

käydä sitä katsomassa. Oliko näöltään yhtään
samanlainen?

Kyllä oli ... vielä vahvaluisempi vain, hidas,
mutta mainio työhevonen.

Minkälaiset kaviot?
Samanlaiset talterikit kuin Moska-Ruunalla-

kin. Niillä kun se astua lopsii, niin jälki tiehen jää.
Sepä oli. Hänen piti ensi tilassa käydä sitä katso-

massa.
Joo ...käy sinä vain ruunan veljeä tervehti-

mässä, ja anna tassua, veistelivät toverit, joiden
mielestä jo oli aika hiukan keveämminkin jutella.
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Kalle ei vastannut.
Hän oli kaivanut aapisen povitaskustaan jaruven-

nut lukemaan. Nyt ei ollut harjoituksiakaan, jotenka
hyvin jouti kirjaa viljelemään. Hän oli lukenut joka
päivä ja tavasi jo aivan sujuvasti. Mutta koko sa-
nalle ei hän vain ollut päässyt, vaikka kuinka oli
koettanut. Niin oli, kuin olisi yrittänyt vikuri-
hevosen selkään ja pudonnut jokakerta tantereeseen.

Nyt hän taas yritti. Tämä oli vasta eri »ratsas-
tusta». Hevosen selässä hän kyllä pysyi, mutta
koetapas ravata tässä . . . näiden i- ja a-kirjainten
keskellä! Häränpylly tuli .. . tuli kuin tulikin!
Mutta vielä hän tämänkin taidon oppisi .. .

Silmät seurasivat kirjaimia ja tavuja. Olisi pitä-
nyt saada seuraava tavu heti kiinni, kun edellisen
oli päästänyt. Mutta siinäpä se temppu olikin!
Nyt syntyi aukkoja sanojen keskelle, eikä se ollut
hyvä. Joustavasti kuin langan puolapuussa olisi
luvun pitänyt luistaa.

Kalle yrittää ja yrittää, mutta ei pääse matkaan.
Hän sulkee silmänsä. Tavujen kuvat ovat perätys-
ten hänen silmäinsä edessä, kuin mustaa taulua vas-
ten. Ne loistavat kuin tulessa. Hän hämmästyy ja
lausuu puoliääneen: »Kaikkivaltias, iankaikkinen
Jumala.» Sepä kumma! Sehän meni kuin rasvattu!

Hän avaa silmänsä ja tuijottaa kirjaan. Siinä
ovat hänen edessään samat tavut, ihan samat tavut.

Kaikkivaltias . . . iankaikkinen Jumala!
Ihme jakumma sehän meni! Hän yrittää eteen-

päin. Nyt loistavat tavut kirjan lehdeltä hänen
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silmiinsä . .
. toinen tavu työntäytyy toisen eteen,

kuin olisi niillä jokaisella ollut aivan erinomainen
halu katsella itseään Kallen silmien peilissä. Ne
veitikat ..

. pakkasivat yhteen kuin piikatytöt
uudenvuodenyönä! Mitä näkyy? Tuliko sulhanen
. . . kaukaa sumun keskeltä? Minkälainen oli näöl-
tään . .

. oliko pitkä vai lyhyt, pyöreä vai soikko-
muotoinen? Piiat nauravat, he oikein kikattavat.
Mutta samalla heitä värisyttää outo, salaperäinen
odotus.. .

Samanlaista tunsiKallokin nyt, katsellessaan kirjan
lehteä. Siinä vilisivät tavut hänen ohitseen kuin
kättä huiskauttaen. Ja sitten tulivat sanat ..,kuin
plutoonat tai komppaniat yksi toisensa jälkeen.
Kunnes noista plutoonista jakomppanioista muodos-
tui pataljoonia, pataljoonista rykmenttejä ja prikaa-
teja. Iso töyhtöhattuinen K oli kuin hevoskaartin
kenraali, joka komensi tuota kaikkea . . . koko ko-
meutta! Siinä marssi armeija, sotajoukko . . . pitkin
Aapisen lehtiä Kalien silmien ohi, ja hän itse oli
se hevoskaartin kenraali, joka tuota paraatia ko-
mensi.

Kalle luki ääneen:
- Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala! Kuinka

tai-tankaan minä heikko ihminen täytellisesti kiittää
Sinua siitä armosta, jota olet tällä matkalla osoitta-
nut minulle . . .

Kuulkaapa! huudahti hän silmät loistaen.
Minä osaan koko sanalta!

Ja Kalle jatkoi ääni vavahdellen:
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Isän tavoin olet ravinnut ja hoitanut minua;
opastajan tavoin vienyt minut oikeaa tietä; väkevän
sankarin tavoin varjellut minua . . .

No, sehän menee! innostui isäntäkin, jolle
Kalle oli kertonut vastoinkäymisensä.

Ja tuommoista lukijaako ei pappi päästäisi!
Päästää nyt . . . ihan varmaan, nauroivat

Kallen toverit. Ei muuta kuin häitä valmista-
maan!

Älkää nyt sentään .
. . duoda, rauhoitteli

tämä ... ensin tästä on päästävä kotipuoleen.
Jaa, siinäpä se oli! Sitä päivää ei näyttänyt tule-

van.

M utta Kalle sanoi:
Tulee, tulee, kun kerkiää. Tulee kuin tässä

lukutaidossakin koko sanan vuoro. Ensin tavut-

tani, sitten sanoittain ja lopuksi: silivee! Jopa
löysäsi! Tulee rauha, ja armeija marssii kotiin pelin
soidessa ja lippujen liehuessa!
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XXL

Saman joulukuun alkupuolella «räänä aamuna
istui hänen majesteettinsa kuningas Kustaa IV
Aadolf Tukholman linnan n. s. pienessä sänkykama-
rissa, lukien raamattua. Hän oli täysin puettu,
univormu, saappaat, kaularöyhelö, kaikki ensiluok-
kaisessa järjestyksessä. Pöydän nurkalla lepäsi pari
leveitä sotilashansikkaita ja hattu niiden päällä.
Sapeli oli tuolilla pöydän päässä.

Kuningas oli kolmenkymmenen, pitkä ja laiha,
hartiat silmäänpistävän kapeat, otsa korkea, taapäin
kaartuva, nenä käyrä ja juhlallinen. Kapeat poski-
pielet päättyivät pieneen, naisellisen pyöreääu leu-
kaan, joka teki melkein avuttoman vaikutuksen.
Huulet olivat paksunpuoleiset. Kasvot muistutti-
vat enemmän munkkia kuin hovipiirin keskellä
elävää hallitsijaa. Askeettiset kasvot, jotka munkki-
päähineen ympäröiminä olisivat ehkä vaikuttaneet
peloittavilta. Sillä silloin olisi suuri nenä ja poik-
keuksellisen kapea kasvojen ala-osa jääneet hallitse-
viksi. Nyt kruunasi korkea otsa ne kuninkaallisella
jaloudella, joka ei voinut jäädä huomaamatta.

Kuningas tunsi jääneensä yksin. Häntä ei tah-
dottu ymmärtää. Alamaiset, lähin ympäristö
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kaikki olivat häntä vastaan. Häntä syytettiin itse-
päisyydestä, kun hän politiikassaankin kulki kun-
nian ja rehellisyyden teitä. Ranskan vaikutus oli
pilannut kansakunnan. Bonaparten pillin mitkään
olisi kaikkien hallitsijain pitänyt tanssia. Ja kun
hän ei siihen taipunut, hän vei muka valtakunnan
perikatoon. Jo joitakin vuosia aikaisemmin olivat
muutamat edesvastuuttomat henkilöt huutaneet
toista Anckarströmiä pelastamaan Ruotsia. 1 Sellai-
seksi oli muuttunut Ruotsin kansa!

Jakuitenkaan hän ei voinut seurata yleistä mieli-
pidettä. Hän oli riippuvainen Englannista. Jo v:na
1805 hänen oli pitänyt määrätä politiikkansa tämän
saarivaltakunnan mukaan. Ruotsi olisi menehtynyt,
josEnglanti olisi tuhonnut sen kaupan. Se oli maan
elinehto. Senvuoksi hän ei nytkään ollut voinut
liittyä kontinentaalisysteemiin.

Hän oli myös koettanut saada sopimusta aikaan
Ranskan kanssa, t. s. että Ranska olisi sallinut
ruotsalaisten vapaasti liikkua merillä, rauhallisissa
kauppatarkoituksissa. Mutta se ehdotus oli ylimie-
lisesti hyljätty. Sen sijaan oli Ranska pidättänyt
satamissaan Ruotsin laivoja, takavarikoinut ja har-
joittanut kaappausta oikean merirosvon tapaan.
Hänen kantansa oli silloin ollut selvä.

Ja nyt tämä sota! Kuningas oli aivan kauhistunut
muistaessaan kaikkea sitä kieroutta, mitä sen alku-
vaiheissa oli tullut ilmi. Aleksanteri oli vannonut

1 Anckarström oli sen miehen nimi, joka oli ampunut
Kustaa III:n.
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ystävyyttä, mutta takanapäin hionut miekkaansa.
Hän oli auttanut tätä serkkuaan edellisenä vuonna

myynyt Venäjälle tykkejä ja kivääreitä, joita
ei vieläkään oltu täysin maksettu. Aleksanteri
oli tarvinnut niitä sodassa Napoleonia vastaan.

Hänen lähettiläälleen, paroni Stedingkille, oli
tsaari puheen johtuessa niihin tykkeihin
lausunut ihastuksensa sukulaisen avusta. Hän oli
aikonut varustaa ne kirjoituksella: »Ei voiton-
merkki, vaan ystävyyden näyte kuningas Kustaa
Aadolfilta hänen ystävälleen ja liittolaiselleen Alek-
santerille». Ja nyt jyrisivät nämä tykit Suo-
messa!

Kuningas huokasi. Kavala, kavala oliVenäjänkei-
sari. Eikö hän ollut sanonut madame Narishkinille,
rakastajattarelleen, (kuningas teki inhoa ilmaisevan
eleen) ettei hän aikonut sotaa Ruotsia vastaan? Ja eikö
Aleksanteri vielä samana päivänä, jolloinvenäläiset
marssivat rajan yli, ollut Stedingkille vakuuttanut:
»Jumala on todistajani, etten tavoittele ainoatakaan
kylää kuninkaan, teidän herranne, valtioista.» Oli,
oli ..

. niin uskomattomalta kuin se tuntuikin. Ja
Stedingk, hänen ministerinsä, oli varoitusten
ohella monta monituista kertaa tiedoittanut,
ettei mitään todellista vaaraa ollut olemassa tai
että se lykkäytyisi tuonnemmaksi? Niinhän minis-
teri oli kirjoittanut. Kuinka siis hän, Aleksanterin
äskeinen liittolainen, olisi voinut aavistaa, että tämä

muutaman kuukauden kuluttua lukeutuisi hänen
vihollisiinsa?
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Häntä moitittiin m. m. siitä, ettei hän ollut tar-
peeksi ajoissa ryhtynyt varustautumaan. Kuinka
ihmeessä varustautua, kun naapuri vakuutti rauhaa?
Ja kuitenkin kun vaara kaikista ystävyyden va-
kuutteluista huolimatta oli ruvennut tuntumaan

uhkaavalta, hän oli tehnyt voitavansa. Edellisessä
joulukuussa hän oli antanut neljä eri käskyä
puolustusvoimien tarkastuksesta ja mobilisoimisesta
sekä emämaassa että Suomessa. Mutta vielä niin
myöhään kuin tammikuun lopulla oli Stedingk kir-
joittanut kaiken menevän onnellisesti. Ja helmi-
kuussa, kymmenkunta päivää ennen sodan sytty-
mistä, oli Venäjän lähettiläs, kreivi Alopaeus, selittä-
nyt, ettei joukkojenkokoaminen rajalle tarkoittanut
häntä, vaan Englantia. Sellainen alopex! 1 Hän oli
pidättänyt ministerin ja täydellä syyllä. Sillä mies,
joka ei hallituksensa puolesta jätä virallista sodan-
julistusta, vaan muka asioista tietämättömänä jää
vastapuolen pääkaupunkiin, ei ole enää lähettiläs,
vaan vakooja.

Kaikki oli tuon korsikalaisen syytä. Ranskan
lähettiläs oli poltattanut keisaria Pietarissa yhtä
mittaa . . . kiirehtinyt tätä ryhtymään sotaan. Se oli
kaiken todennäköisyyden mukaan jo Tilsitissä pää-
tetty. Javielä muutama vuosi sitten häntä oli varoit-
tamalla varoitettu liitosta Bonaparten kanssa . .

.

silloin kuin hänen armeijansa oleskeli Pommerissa!
(Kuningas hymähti katkerasti.) Ei hän ollut mikään

1 Kettu, kreikaksi alopex.
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liuhtari, joka käänsi turkkia tuulen mukaan! Nyt
luettiin hänelle viaksi, että hän pysyi kannallaan.
Sellaista oli diplomatia!

Kuningas pudisti päätään murheellisen näköisenä
ja kumartui Raamattunsa ääreen. Sanasta .. .

Jumalan sanasta vielä löytyi lohdutusta jarohkaisua
.. . näinä raskaina aikoina.

Viimeisellä Saksan-matkallaan hän oli tutustunut

hovineuvos Jungiin. Tämä saksalainen oli kiinnit-
tänyt hänen huomionsa Ilmestyskirjaan. Hän oli
itsekin julkaissut siitä selitysteoksen: »Kristillisen
Uskonnon Voitto, historiallisesti käsiteltynä Johan-
neksen Ilmestyksen yleishyödyllisessä selityksessä.»
Tämän kirjan lukeminen oli vahvistanut häntä käsi-
tyksessä, että Napoleon Bonaparte oli se peto, josta
Ilmestyskirjan 13. luku puhui.

Kuningas vihasi Bonapartea, niinkuin vihataan
pahaa. Se oli yksi hänen puhtaan jarehellisen luon-
teensa ilmaisumuotoja. Ranskan vallankumous, joka
synnytti »keisarin», herätti hänessä aivan erikoislaa-
tuista suuttumusta. Siinä protesteerasi kristitty ja
perinnöllinen monarkki pakanuutta ja valtaistuimen
ryöstäjää vastaan. Paha oli siinä hänen maailman-
katsomuksensa mukaan henkilöllistynyt. Se oli
Napoleon. Niinkuin »Järjen jumalattaren» palvon-
nassa oli Kristus-viha yhdellä tavoin huippuunsa
kehittynyt, niin ilmeni Napoleonin nousussa »lohi-
käärmeen» koko valta javoima henkilöllistyneenä.

Kuningas tutki jälleen tuota mielenkiintoista
lukua, joka alkoi: »Ja minä näin pedon
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nousevan merestä; sillä oli kymme-
nen sarvea ja seitsemän päätä, ja
sarvissaan kymmenen kuninkaal-
lista seppelettä.»
i Se oli selvä. Vaikka hovineuvos Jung oli sovitta-
nutkin tämän luvun ennustuksen yleensä paavikun-
taan, oli hän teoksessaan antanut jokaiselle rehelli-
selle kristitylle vapauden tutkia pedon ilmestymistä
aikakausien valossa. »Se seitsenpäinen peto ei ole
vielä noussut syvyydestä, mutta tämä nouseminen on
lähellä, ja sitä valmistetaan voimakkaasti: missä,
kenessä ja kuinka se näyttäytyy, sitä emme
voi vielä tietää.»

Mutta Jung oli kirjoittanut teoksensa aivan
viime vuosisadan lopulla. Silloin oli jo tullut tämä
pedon henki näkyviin jakobiinilaisuudessa. Vii-
meinen vuosikymmen oli vain tuota kuvaa kirkas-
tanut. Nyt tiettiin jo, missä, kenessä jakuinka peto
ilmaantui: Ranskassa, Napoleon Bonapartessa, jota
innoitti hänen oma itsensä samalla tavoin
kuin järjestöhenki ennen jesuiittalaisuutta. Ja sitä-
paitsi hovineuvos Jung oli yksityisissä keskus-
teluissa myöntänyt itsekin tulleensa tähän johto-
päätökseen.

Siis Bonaparte oli peto. Yiittasihan hänen ristimä-
nimensäkin jo Ilmestyskirjan 9. luvun ll;ssä jakeessa
esiintyvään »Apollyoniin» hävittäjään. Napoleon
oli noussut »merestä» Korsikasta. Sieltä hän oli
lähtenyt Ranskaan, missä »lohikäärme» (vallanku-
mous) oli antanut hänelle »voiman ja valtaistuimen
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ju vallan». Ilmenihän jo sanassa »revolutio)> tuo
käärmeen kiemurtelua ilmaiseva liike (revolvere =

kiertää).
»Tässä on viisaus. Jolla on älyä,

laskekoon pedon luvun, sillä se on
ihmisen luku. Ja hänen lukunsa on
kuusisataa kuusikymmentä kuusi.»

Kuningas oli sen laskenut. Se o 1 i Napoleon. Jos
kirjoitettiin: BONAPARTE DYX, 1 NAPOLEON I,
CAESAR, niin saatiin tuo salaperäinen luku seuraa-
van taulukon mukaan:

D - 500
Y = 5
X = 10
C = 100
L = 50
I = 1

Yhteensä 666 2

Niin kauan kuin hän vain oli ollut »kansalainen
Napoleon Bonaparte», ei hänessä ilmaantunut pedon
lukua enempääkuin 50. Mutta heti kun hänestä tuli
ylipäällikkö, kohosi luku viidelläsadallaviidellä-
toista. Keisariksi kruunaus nosti sen sadalla, ja
järjestysnumero täydensi luvun: 666!

1 Vanhassa latinalaisessa tekstissä kirjoitettiin it-

äänne «:liä.
2 Tässä lauseessa ei ole numeroarvoa muilla kirjai-

milla kuin edellämainituilla.
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Kaikki selveni ihmeellisesti. Nuo »seitsemän päätä»
olivat seitsemän maailmanvaltaa, joista kuudes,
Bonaparten, nyt oli kulumassa. Viisi edellistä olivat
olleet: egyptiläinen, assyrialaisbabylonialainen, mee-
dopersialainen, kreikkalaismakedonialainen ja roo-
malainen. Mutta kuinka ihmeellistä! Perustet-
tuaan Reinin liiton oli Napoleon lakkauttanut rooma-
laisen valtakunnan, sillä Itävallan keisari Frans oli
elok. 6. p:nä 1806 luopunut »saksalais-roomalaisen
keisarin» arvonimestä! Hän oli yksi niistä kymme-
nestä kuninkaasta, joiden »kuninkaalliset seppeleet»
Bonaparte oli painanut päähänsä. Ja eikö hän sitä-
paitsi ollut itse kruunannut itsensä seppeleellä!

»Ja koko maa seurasi ihmetellen
peto a.»

Ranskan armeijat olivat seuranneet Bonapartea
voitosta voittoon. Italia oli valloitettu, Egyptiin
tehty sotaretki. Espanja nujerrettu ...janyt samo-
sivat ranskalaiset ympäri Eurooppaa kuin heinä-
sirkkaparvet. Venäjä, Saksa, Itävalta, Tanska . ,

.

kaikki kumarsivat petoa sanoen: »Kuka on pedon
vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan?»

Ainoastaan Englanti pysyi taipumattomana.
Kuninkaan kasvot olivat ihmeellisesti kirkastu-

neet. Hän näki itsensä sen sotajoukon etunenässä,
joka murskaisi Antikristuksen. Hän se oli hän,
Kustaa IV Aadolf, se Herran valittu, joka kukistaisi
pedon vallan. Sitä varten oli Herra kirkastanut hä-
nelle sanansa, antanut ymmärryksen selittää profe-
tioja. Oi, kun hänen hetkensä löisi, hän ratsastaisi
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taisteluun tuota sortajaa vastaan, itse . . . mieskoh-
taisesti, niinkuin kirjoitettu oli: »Mutta yksi ruhtinas
tekee lopun hänen pilkastansa.» Silloin tapahtuisi se
ihme, että ylienkeli Mikael taivaallisten enkelijouk-
kojensa kanssa marssisi pilvien tuolla puolen . . .

ja hän, Kustaa Aadolf, kuninkaallisine ruotsalaisi-
neen pilvien tällä puolen yhtä aikaa. Hänen
joukkojensa liikkeet jataistelut olisivat vain noiden
taivaallisten sotajoukkojen liikkeiden ja taistelujen
heijastelua. Sillä olihan kirjoitettu: »Siihen aikaan
nousee Mikael, se suuri ruhtinas, joka seisoo sinun
kansasi lasten puolesta.»

Kuningas oli haltioitunut. Hän ei voinut sanoa,
millä tavalla Jumala avun antaisi, mutta pääasia
vain, että apu tulisi ylhäältä ja toteutuisi Ilmestys-
kirjan sana: »Kukistui, kukistui se suuri kaupunki,
joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki
kansat!»

Kuin suuren innoituksen hetkenä, jolloinrunoilija
näkee haaveensa toteutuneena, näki kuningas nyt
tuon kaupungin.

Se oli Pariisi.
Sehän oli aina ollut kaiken turmeluksen kehto.

Pompadour jakreivitär du Barry! Kevytmielisyyden
kaupunki, turhuuden markkinatori, jossa vuoroin
temmelsivät maan vanhimman »sinisen veren» edus-
tajat, vuoroin vihoviimeiset nousukkaat. Junot ja
Bernadotte! Edellinen halpa kersantti, jälkimmäinen
entinenkorpraali! Mutta nyt: Abrantes’in herttua ja
Ponte Corvon ruhtinas! Ja näiden keisarina entinen
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tykistöluutnantti! Pariisi, rajattoman ylellisyyden
ja määrättömän huvitteluhalun kaupunki, joka hal-
litsi maailmaa muodeillaan ja kaikenlaisilla turhilla
tavoillaan. Aistilliset ihmiset suuntasivat sitä kohti
matkansa kuin kärpänen lentonsa kynttilän liekkiä
kohti. Tässäkin maassa oli siitä kirouksesta jo saatu
kylliksi hänen isänsä eläessä. (Kuningas oli
päättänyt hajoituttaa Oopperatalon, jossa ranska-
laiset teatteriseurueet olivat näytelleet. Nyt ei
niitä ollut yhtään hänen valtakunnassansa; hän oli
karkoittanut ne kaikki.) Pariisi, kapinoiden ja
vallankumousten kaupunki! Suuri tulee hämmäs-
tys olemaan, kun se maan piirin päältä pyyh-
käistään!

Ja kuningas kumartui raamattunsa ääreen ja
luki:

»Ja maan piirin kuninkaat, jotka
hänen kanssaan ovat huoruutta
harjoittaneet, itkevät ja parku-
vat häntä, kun näkevät hänen pa-
lonsa savun;

he seisovat loitolla hänen vai-
vansa pelvon tähden ja sanovat:
»Voi, voi, sinua, Babylon, sinä suuri
kaupunki, sinä vahva kaupunki,
kun tuomiosi tuli yhdessä hetkes-
sä!»

Ovelle naputettiin. Mutta kuningas oli niin näky-
jensä lumoissa, ettei hän kuullut. Hän muisteli
profeetta Danielin sanoja: »Ja pohjan kuningas
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tulee ja luopi vallin ja valloittaa linnakaupungin
(Pariisihan oli linnoitettu!) —-ja etelän käsi-
varret eivät kestä, eikä hänen valittu väkensäkään
(nuo kuuluisat kaartit!)... eikä ole mitään voi-
maa vastaan seisomassa.»

Yahtiapitävä upseeri avasi hiljaa oven ja kurkisti
huoneeseen, antaen kädellään merkin jollekin takana
seisovalle. Nähdessään kuninkaan istuvan liikku-
matta hän asennossa seisten ilmoitti:

Teidän Majesteettinne! Kenraali af Tibell.
Asianomainen hiipi sisään upseerin jäijissä. Tämä

poistui, ja Tibell jäi seisomaan oven suuhun. Hän
ryiskeli, mutta turhaan. Tuo pöydän ääressä istuva
mies ei hievahtanutkaan. Hän otti parastaikaa hen-
gessään osaa Pariisin piiritykseen. Sen ei pitänyt
olla kovinkaan kaukana . .

. Jumalan ilmoituksen
mukaan. Silloin katuisivat Aleksanteri I ja
Tanskan Fredrik, että olivat taistelleet väärällä
puolella. Silloin koittaisi hänen hetkensä, ja
hänen alamaistensakin täytyisi tunnustaa, että hän,
heidän kuninkaansa, oli ollut oikeassa . . .

Tibell rykäisi kovempaa, ja nyt kuningas kuuli.
Hän käännähti äkkiä, katseli yleisesikunnan pääl-
likköä sumuisin silmin, pyyhkäisi sitten otsaansa ja
lausahti hiljaa:

Jahah . . . Tibell.
Kenraali esitti asiansa. Hän oli tullut tekemään

selkoa suunnitelmistaan kevättalven sotaretkeä var-
ten. Sillä . . . kaikesta päättäen sota pian siirtyisi
Ruotsin alueelle.



Niinpä niin ...se oli hyvin mahdollista. Olisi pitä-
nyt alussa hyväksyä Tibellin suunnitelma, kun tämä
oli esittänyt puolustuskannalla pysyttäytymistä
Tanskaan jaNorjaan nähden ja pääiskun antamista
itään päin. Mutta kun tapausten painopiste oli aina
ennen ollut etelässä ja lännessä . .

. Tanskan ja Nor-
jan rintamilla. Hän ei ollut uskonut Tibelliä, vaan
vastustanut tämän suunnitelmia.

Kenraalin kasvoilla häivähti omituinen, hiukan
ylimielinen hymy. Hän oli niin tottunut kuninkaan
vastustukseen, ettei hän nytkään odottanut myön-
teistä tulosta.

Mutta hämmästyksekseen hän saikin tällä kertaa
ymmärtämystä. Kuningas kuunteli tarkkaavaisesti
kenraalin esityksiä.

Niin, Tihell . . . niin me teemme! huudahti
hän. Me emme solmi rauhaa, vaan sodimme siksi
kunnes vihollinen on voitettu. Ja me voitamme
hänet . . . niin totta kuin —. Kuningas ei ehtinyt
lopettaa lausettaan, sillä ovelle naputettiin taas.

.Kuka siellä nyt meitä häiritsee? Jaa ...sisään!
Vahtiapitävä upseeri ilmoitti sanantuojan saapu-

neen Suomesta.
Käsketään sisään, lausui kuningas juhlalli-

sesti ja jäykistyi samassa.
Se oli Björnstjerna, tavattomasti laihtuneena ja

rasittuneena. Näki, että hän oli tehnyt pitkän mat-
kan. Puku oli epäkunnossa, ja kuningas kiinnitti
siihen heti huomionsa. Toinen olkalippu oli vinossa,
eikä sapelikaan ollut asetusten mukaista mallia.

Rummut 111 18 273
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Hän oli jo puhkeamaisillaan muistutuksiin, kun
sanantuoja ilmoitti:

Teidän Majesteettinne! Kapteeni Björnstjerna
saa alamaisimmin ilmoittautua Teidän Kuninkaalli-
selle Majesteetillenne. Kirje hänen ylhäisyydeltään,
general-en-chef Klerckeriltä.

Kuningas avasi kirjeen tyynesti ja arvokkaasti
kuin alleviivaten jokaista liikettään. Sanantuoja
seisoi kalpeana. Häntä hirvitti. Tuo kirje sisälsi sen
surullisen sanoman, että Suomi, kolmas osa valta-
kuntaa, oli mennyttä.

Kuningas oli lukenut Klerckerin kirjelmän Olki-
joen sopimuksesta. Hänelle selvisi tilanne koko alas-
tomuudessaan. Mutta hänen arvolleen ei sopinut
näyttää mielenliikutusta lähetin läsnäollessa. Ulko-
naisesti tyynenä hän laski kirjelmän pöydälle ja
kääntyi Björnstjernan puoleen.

Kuinka Björnstjerna rohkenee näyttäytyä mi-
nulle vyöllä semmoinen sapeli, joka ei teidän pu-
kuunne sovi?

Asianomainen katsahti Tibelliin, ja hänen kas-
voillaan häivähti heikko hymyn väre.

Teidän Majesteettinne! Tämä sapeli on pelas-
tanut jalkani.

Ja Björnstjerna kertoi, kuinka Pyhäjoen taiste-
lussa viime huhtik. 16. p:nä vihollisen kiväärin
kuula oli sattunut sapelin terään; siten oli hänen
jalkansa varjeltunut.

Kuninkaan mielenkiinto heräsi. Hän kyseli tark-
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kaan tuosta seikkailusta. Ja Björnstjerna kertoi
yksityiskohtaisesti.

Niin . . . siinä on kolo, lausui kuningas,
tarkastellen sapelin terää. Hyvä on! Me annamme
teille luvan kantaa sitä. Jälkeenpäin siitä tulee
päiväkäsky.

Kädenviittaus vain, ja Björnstjerna sai poistua.
Kuningas jatkoi neuvotteluaan Tibellin kanssa.

Jouluaattona sai Björnstjerna asuntoonsa seu-
raavansisältöisen kirjeen:

»Kongi. Maj:t har i nåder tillåtit dess Över-
Adjutant, Majoren och Riddaren Björnstjerna, att
hara tili dess Adjutantuniform den sabel, vilken
under Majorens välförhållande i träffningen mel-
lon Kongi. Finska och Kejserl. Ryska armeen
vid Pyhäjocki den 16 April, erhållit märke af en
fientlig kula.

Stockholms slott den 24 Dec. 1808.
På allernådigaste befallning

af Tibell .» 1

1 Kunink. Maj:tti on armossa suvainnut yliadjutant-
tinsa majuri jaritari B:n adjutanttiunivormussaan kan-
taa sitä sapelia, joka majurin hyvin säilyessä kunink.
Suomen ja keisarille. Venäjän armeijain välisessä taiste-
lussa P:joella huhtik. 16. p. 1808 on saanut merkin vi-
hollisen luodista. Tukholman linnassa jouluk. 24. p.
1808. Kaikkeinarmollisimmasta käskystä af Tibell.
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Björnstjerna katseli paperia, jonka kuninkaan
sivusadjutantti oli tuonut, ja hänen kasvoilleen levisi
surunvoittoinen hymy. Hän näki tuossa paperissa
niin mieskohtaisesti tärkeä kuin se hänelle olikin

kokonaisen valtakunnan vararikkotodistuksen.
Jahänet valtasi syvä sääli. Olisi tehnyt mieli rientää
linnaan varoittamaan kuningasta häntä uhkaavasta
vaarasta ja samalla vakuuttamaan uskollisuuttaan.
Sillä tavalla tuon paperin sisältö vaikutti häneen.

Hän vaipui sohvaan istumaan, kädessään kunin-
kaan päiväkäsky. Niin .. . hänet oli koroitettu
majuriksi vajaa viikko sitten ja määrätty Yästman-
lannin rykmenttiin. Ajatus hipaisi tuon uuden ryk-
mentin univormuja .

.
. mutta seuraavassa tuokiossa

se lensi pohjoiseen, lumen ja tautien keskellä kamp-
pailevan armeijan luo.

Armeija .. . armeija! pääsi valitus hänen
huuliltaan.

Samassa kajahti kadulta rumpujen tasainen tahti.
Komppania kuninkaallista henkikaartia marssi ohi . ..

koreapukuisia, reippaita sotamiehiä. Tam-tara-ram
tam-tara-ram

Björnstjerna veti manttelin ylleen, sitoi Pyhäjoen-
sapelin vyölleen, sieppasi hattunsa ja kiiruhti ulos.
Hän riensi Storkyrkobrinckenille. Sieltä . . . Utterin
kirjakaupasta, sai ostaa lehtiä. Hänen täytyi saada
tietoja Suomesta . . . armeijasta.

Hän ajatteli kuningasta ja valtakunnan tilaa.
Kyllähän kuningas tavallaan oli oikeassa ...

he olivat riippuvaisia Englannista. Mutta tällai-
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sen uhkaavan katastrofin edessä pitäisi olla taipu-
vaisempi: tehdä rauha, kun ei kerta ylivoimalle
mitään voitu. Kenraali Tibell pelkäsi, että venäläiset
Merenkurkun jäädyttyä uhkaisivat suoraan Uuma-
jaa ... marssisivat yli ja yhtyisivät norjalaisiin,-
joilla ei ollut kuin muutaman päivämarssin matka
rajalta yli JämtlanninPohjanlahden rantaan. Silloin
he olisivat saarretut! Jos vielä ryssä yrittäisi jääty-
neen Ahvenanmeren yli, olisi Tukholman kohtalo
selvä. Hyvä Jumala! Maa joka puolelta vihollisten
saartama. Mikä neuvoksi?

Tuntui kolkolta ajatella sitä, mistä toveripii-
reissä oli kuiskailtu . . . nyt . . . jouluaattona, jolloin
kirkkojen kellot julistivat »maassa rauhaa ja ihmi-
sille hyvää tahtoa». Sitäkin vastenmielisempää hä-
nelle, jollekuningas oli osoittanut erikoista suosiota...

Mutta .
. . muu ei auttanut niin katkeralta

kuin se tuntuikin. Oli kysymyksessä kokonainen
valtakunta . . . vanha, kunniarikas valtakunta. Maan
edut oli otettava huomioon ...jayksityisen edut .

.
.

kuninkaankin... jätettävä syrjään. V al-
la n k u m o a s ...se oli ainoa pelastus.

Raskaita mietteitä nämä olivat . .
. raskaita ja

vaarallisia. Mutta .
. . mitään muutakaan mahdolli-

suutta ei näkynyt. Valtakunta oli korvia myöten
velassa .

.
, kaikki taloudelliset apulähteet ehtyneet.

Kuningas suunnitteli uusien ylimääräisten verojen
ottoa. Sitä suoneniskua ei kansa enää kestäisi.

»Miks’ei kestäisi . . .jos olisimaassa vielä entinen
he n k i!» soi ääni hänen povessaan. »Mitenkäs



Karthago puolustautui?» Niin, niin . . . siinäpä se
oli ruotsalaiset eivät tahtoneet puolustautua.
He halusivat vain tehdä rauhan.

Sekin oli totta Björnstjernan täytyi se myöntää.
Ja yhä ristiriitaisempien tunteiden vallassa hän kii-
ruhti askeleitaan kuin olisi jokin näkymätön,
musta voima ajanut häntä takaa.

»Se on po h j a, jokapettää», ajatteli hän. Niin se
oli. Mutta .

. . tottahan s e oli riittävä syy toimin-
taan ja kiireiseen toimintaan. Si t ä ei nyt joudettu
korjaamaan se olisi vienyt liiaksi aikaa. Oli käy-
tävä itse rakennukseen käsiksi. . . muuten tuettava
sitä kaatumasta.

Ja paras keino siihen oli kuninkaan kukistami-
nen ja rauha.

Siinä olikin jo kirjakauppa. Suuri väentungos
hälisi ja melusi sen edustalla.
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ARVI JARVENTAUKSEN
mahtava romaanijakso

RUMMUT
valloittaa valloittamistaan suomalaisen yleison.
Valtioneuvos J.R. Danielson-Kalmari kirjoitlaa siitii:

• — tama teos on tuottanut minulle iloisen ylla-
ty k s e n. — Esitys rakentuu, mikiili se romaanissa
on mahdollista, historiallisiin lahteisiin, jotka tekija
nakyy tuntevan tarkoin. Jatkoon nahden se lupaa
paljon.»

Tohtori Rafael Koskimics kirjoittaa U. Suomessa:

> — siina on liiketta j a vauhtia ! Muuta-
mia taistelu- ja maisemakuvauksia haluaisi nierkitii
Jarventauksen suurimpien taiteellisten voittojen ti-
ttle.*

Kirjailija Artturi Leinonen kirjoittaa Ilkassa:
— se vetaa vertoja parhaimmalle, mitti

meilla on olemassa historiallista kaunokirjallisuutta.»
Tohtori Auk. Oravala kirjoittaa Kotimaassa:

• — me tarvitsemme juuri tallaisia kirjoja nnorison
isanmaallisen mielen kasvattamiseksi.»

Suomen Sosialidemokraatti kirjoittaa:

»Jarventaus on katsonut asioita rcaliatin to-

tuuttahakevilla silmilla. Handle ominainen r a i-

kas huumori pilkistelee esille ylen riemullisessa
muodossa.»

Dl I Ikil mi I IT "" kaikkialla saatavana. 3 osaa
KUIVIIVIU I (yht. 835 siv.) a 35:-, sid. 45:-.

WERNER SODERSTR5M OSAKEYHTIO.

Hinta 35 ink., sid. 45 mk.












